
قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد613.00102.17المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه ياسر منصور محمد11021422003105

كلية الطب/جامعة بغداد613.00102.17الخضراء- ثانوية المتميزات احيائياستبرق ثامر حسن علوان21021422018011

كلية الطب/جامعة بغداد613.00102.17الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيزهراء عمار عبد الستار غايب31021422018068

كلية الطب/جامعة بغداد613.00102.17الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيشهد خالد موفق عبد هللا41021422018079

كلية الطب/جامعة بغداد613.00102.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايه موفق علي امين51021422033027

كلية الطب/جامعة بغداد613.00102.17ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم بسام حميد سعيد61021424015016

كلية الطب/جامعة بغداد613.00102.17ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيدانيه عادل هاشم عجالن71221422028026

كلية الطب/جامعة بغداد613.00102.17ثانوية المتميزاتاحيائيايه عماد كاظم صادق81321422032007

كلية الطب/جامعة بغداد613.00102.17ثانوية المتميزاتاحيائيهدى مصطفى محمد ابراهيم91321422032107

كلية الطب/جامعة بغداد613.00102.17ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسارة حسنين صالح حسن101321422043075

كلية الطب/جامعة بغداد613.00102.17زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي حسين علي عباس111421411008063

كلية الطب/جامعة بغداد613.00102.17ثانوية الذرى للمتميزيناحيائياحمد رائد محمد منخي122721411039004

كلية الطب/جامعة بغداد612.92102.15ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيايات مهند محمد رضا عبد الحسين131221422028005

كلية الطب/جامعة بغداد612.84102.14الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيحرير حيدر نجم عبود141021422018042

كلية الطب/جامعة بغداد612.84102.14الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيفرح طه جميل احمد151021422018101

كلية الطب/جامعة بغداد612.84102.14ثانوية المتميزاتاحيائيلينا جاسم محمد سرهيد161121422047062

كلية الطب/جامعة بغداد612.84102.14ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء فائز حسن علي171321422043035

كلية الطب/جامعة بغداد612.84102.14ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعبد الرحمن سنان عدنان عبد القادر182121411020017

كلية الطب/جامعة بغداد612.84102.14ثانوية الجواهري للبنيناحيائيوسام عصام عبد هللا محمد192121411020048

كلية الطب/جامعة بغداد612.84102.14ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيدانيا عصام عبد هللا محمد202121422007014

كلية الطب/جامعة بغداد612.84102.14ثانوية الفراقد للبناتاحيائيميار وميض قصي عبد هللا212121422058067

كلية الطب/جامعة بغداد612.84102.14ثانوية الكرار للمتميزيناحيائياحمد عادل مطشر عنيد222221411001003

كلية الطب/جامعة بغداد612.84102.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائييقين علي عزيز جراد232221424051191

كلية الطب/جامعة بغداد612.76102.13ثانوية المتميزاتاحيائيمريم بشير انور مجمان241421422027126

كلية الطب/جامعة بغداد612.68102.11ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد العزيز كاظم مالخ عزيز251321411019099

كلية الطب/جامعة بغداد612.68102.11ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسراء علي عبد الحسين جواد261321422043079

كلية الطب/جامعة بغداد612.68102.11ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمصطفى علي حسين عبد علي271421411038039

كلية الطب/جامعة بغداد612.68102.11ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء محمد جليل ابراهيم282121422058029

كلية الطب/جامعة بغداد612.60102.10الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيزهراء سامي حسن فليح291021422018066

كلية الطب/جامعة بغداد612.60102.10ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي حيدر جودي كاظم302221411001032

كلية الطب/جامعة بغداد612.60102.10ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء حيدر جواد كاظم312321422077035

كلية الطب/جامعة بغداد612.52102.09الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيروان عمر ساجر احمد321021422018061

كلية الطب/جامعة بغداد612.52102.09ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد قاسم محمد شويل332221411001051
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كلية الطب/جامعة بغداد612.52102.09ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيأحمد باسم ياس خضير342321411058003

كلية الطب/جامعة بغداد612.44102.07ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعبد هللا عمار فاضل حسن352121411020021

كلية الطب/جامعة بغداد612.28102.05ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد اياد ابراهيم مصطاف362121411020037

كلية الطب/جامعة بغداد612.00102.00الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيأميمه عبد الستار عبد الرحمن حميد371021422018005

كلية الطب/جامعة بغداد612.00102.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيبنت الهدى جمال عبد الزهره مزعل381021422033031

كلية الطب/جامعة بغداد612.00102.00ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد تقي علي جخيور اكريم391321411032067

كلية الطب/جامعة بغداد612.00102.00ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك عبد الكريم احمد علوان401321422032014

كلية الطب/جامعة بغداد612.00102.00ثانوية المتميزاتاحيائيمنار احمد جوده فياض411421422027137

كلية الطب/جامعة بغداد612.00102.00ثانوية المتميزاتاحيائيمينا تحسين علي حسين421421422027143

كلية الطب/جامعة بغداد612.00102.00ثاتوية المتميزيناحيائيحسين فارس لطفي نصرت432621411040010

كلية الطب/جامعة بغداد612.00102.00ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائينبأ علي كريم كاطع442621422042030

كلية الطب/جامعة بغداد611.92101.99ثانوية الجواهري للبنيناحيائياحمد حيدر خضير عباس452121411020001

كلية الطب/جامعة بغداد611.84101.97ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء علي رضا عبد الرحمن461121422047033

كلية الطب/جامعة بغداد611.84101.97ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيساره عالء عبد االمير عبد العباس471121422069027

كلية الطب/جامعة بغداد611.84101.97ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيبتول قبس نايف جواد481221422028010

كلية الطب/جامعة بغداد611.84101.97زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد صدام خزعل شبيب491421411008009

كلية الطب/جامعة بغداد611.84101.97ثاتوية المتميزيناحيائيحسن يونس عيسى عويد502621411040006

كلية الطب/جامعة بغداد611.84101.97اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمدباقر علي عزوب شبيك512721411028133

كلية الطب/جامعة بغداد611.76101.96ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعلي نعمان كاظم عاجل522921411021019

كلية الطب/جامعة بغداد611.68101.95ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحيدر جميل شاكر علي531321411032023

كلية الطب/جامعة بغداد611.68101.95ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر نسيم راضي حسن541321422032083

كلية الطب/جامعة بغداد611.68101.95ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيآيلين سرمد فؤاد مهدي551321422043001

كلية الطب/جامعة بغداد611.68101.95ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيثريا ضرار سالم محمد561321422043029

كلية الطب/جامعة بغداد611.60101.93المنصور- ثانوية المتميزات احيائيدانيا عبد الستار جودي محمد571021422003024

كلية الطب/جامعة بغداد611.60101.93ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيجمانه مصطفى جواد هادي582721422043013

كلية الطب/جامعة بغداد611.52101.92ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيريام رياض عبد الستار حمد591121424013009

كلية الطب/جامعة بغداد611.52101.92ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيياسر احمد عبد الرضا محمد601221411001102

كلية الطب/جامعة بغداد611.52101.92ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيرشا عصام احمد اسماعيل613121427008024

كلية الطب/جامعة بغداد611.44101.91ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي خالد شاكر حسن621221411001053

كلية الطب/جامعة بغداد611.44101.91ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي فليح حسن عباس631321411019130

كلية الطب/جامعة بغداد611.44101.91ثانوية المتميزاتاحيائيميس مصطفى عبد هللا مراح641421422027141

كلية الطب/جامعة بغداد611.44101.91ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمنار احمد عبد الواحد كيوش651521422017055

كلية الطب/جامعة بغداد611.44101.91ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد هللا حيدر عبد الوهاب مجيد662321411058045
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كلية الطب/جامعة بغداد611.44101.91ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائييقين رسول حمزه فياض672721422043092

كلية الطب/جامعة بغداد611.36101.89المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه عصام عبد الحميد مجيد681021422003098

كلية الطب/جامعة بغداد611.36101.89ثانوية المتميزاتاحيائيامنه فؤاد غازي حسن691121422047004

كلية الطب/جامعة بغداد611.36101.89اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي صالح مهدي صالح702721411028104

كلية الطب/جامعة بغداد611.00101.83ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمرتضى وليد عبد الحسين سلمان711021413012034

كلية الطب/جامعة بغداد611.00101.83المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزينه مصطفى ابراهيم احمد721021422003069

كلية الطب/جامعة بغداد611.00101.83الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيبسمة اياد علي احمد731021422018029

كلية الطب/جامعة بغداد611.00101.83ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيرامي ماجد عبد الجبار عبد الرزاق741321411019068

كلية الطب/جامعة بغداد611.00101.83ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه محمود عبد الوهاب ابراهيم751321422032075

كلية الطب/جامعة بغداد611.00101.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء صباح خضير ياس761321422039102

كلية الطب/جامعة بغداد611.00101.83ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيتقى حسين صحن جاسم771321422049015

كلية الطب/جامعة بغداد611.00101.83ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيفاطمه صفاء علي حسين781321422049069

كلية الطب/جامعة بغداد611.00101.83ثانوية المتميزاتاحيائيرلى عصام جابر كاظم791421422027060

كلية الطب/جامعة بغداد611.00101.83ثانوية الفراقد للبناتاحيائيجمانه خليل غضبان نعمان802121422058013

كلية الطب/جامعة بغداد611.00101.83ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيطالب كاظم عبيد حمزه812721411039037

كلية الطب/جامعة بغداد610.96101.83ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمرتضى احمد نجاح محمود821121411010082

كلية الطب/جامعة بغداد610.92101.82ثانوية المتميزيناحيائيجعفر نوفل علي رضا831321411016031

كلية الطب/جامعة بغداد610.92101.82ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيابراهيم محمد عبد الحليم عبد الرزاق841321411019008

كلية الطب/جامعة بغداد610.92101.82ثانوية المتميزاتاحيائيزينب علي احمد حياوي852421422036028

كلية الطب/جامعة بغداد610.84101.81الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد عصام حسين علوان861121411038038

كلية الطب/جامعة بغداد610.84101.81ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه باسم عبد اللطيف عبد الكريم871321422032025

كلية الطب/جامعة بغداد610.84101.81ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينبا علي حسين محمد881521422017059

كلية الطب/جامعة بغداد610.84101.81ثانوية الجواهري للبنيناحيائيموسى كمال بهجت مبارك892121411020047

كلية الطب/جامعة بغداد610.76101.79المنصور- ثانوية المتميزات احيائيهال فاضل ثامر حنتوش901021422003146

كلية الطب/جامعة بغداد610.76101.79ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك مثنى حسين خليفه911121422047012

كلية الطب/جامعة بغداد610.76101.79ثانوية المتميزاتاحيائيمينا احمد امين حسين921121422047077

كلية الطب/جامعة بغداد610.68101.78اعدادية المنصور للبنيناحيائياسماعيل رياض قاسم محمد931021411026038

كلية الطب/جامعة بغداد610.68101.78الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد صالح مهدي مطلب941021411028089

كلية الطب/جامعة بغداد610.68101.78المنصور- ثانوية المتميزات احيائيشمس الزهراء مرتضى مطر شجر951021422003086

كلية الطب/جامعة بغداد610.68101.78ثانوية المتميزاتاحيائيبثينة ياسر عبد الكريم هادي961421422027027

كلية الطب/جامعة بغداد610.68101.78ثانوية المتميزاتاحيائيرحمه عالء حبيب سلمان971421422027057

كلية الطب/جامعة بغداد610.68101.78ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائييسرا جعفر ناظم جعفر981421422055058

كلية الطب/جامعة بغداد610.60101.77الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا عماد عكيدي مكحول991021411002056
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كلية الطب/جامعة بغداد610.60101.77ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيرقيه جليل زويني محمد1001321422049034

كلية الطب/جامعة بغداد610.52101.75الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد نوزاد انور جميل1011121411038041

كلية الطب/جامعة بغداد610.52101.75ثانوية البتول للمتميزاتاحيائياالء سالم عبد هللا خالطي1021521422017004

كلية الطب/جامعة بغداد610.44101.74الخضراء- ثانوية المتميزات احيائياسماء اسامه صادق جعفر1031021422018015

كلية الطب/جامعة بغداد610.44101.74ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر عالء حسين مهدي1041321422032081

كلية الطب/جامعة بغداد610.44101.74ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي جواد خلف بطوش1051421411005088

كلية الطب/جامعة بغداد610.44101.74ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزينه حسن ماضي خليفه1061421422055022

كلية الطب/جامعة بغداد610.44101.74ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيامنه عبدهللا علي زغير1072221424051009

كلية الطب/جامعة بغداد610.40101.73ثانوية المتميزيناحيائيياسر حيدر فاضل كاظم1081321411016113

كلية الطب/جامعة بغداد610.40101.73ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحسام الدين صدام رحيم هادي1092121411020010

كلية الطب/جامعة بغداد610.40101.73ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرقيه عادل خضير ياس1102721422043021

كلية الطب/جامعة بغداد610.28101.71ثانوية المتميزيناحيائيانور ابراهيم عبد الحسين سوير1111321411016026

كلية الطب/جامعة بغداد610.28101.71ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد هللا لؤي كريم عمران1122321411056076

كلية الطب/جامعة بغداد610.00101.67الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم هالل بهجت شوقي1131021411028002

كلية الطب/جامعة بغداد610.00101.67المنصور- ثانوية المتميزات احيائيتاره مهند علي حسين1141021422003013

كلية الطب/جامعة بغداد610.00101.67المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم غسان عبد الجبار ماجود1151021422003120

كلية الطب/جامعة بغداد610.00101.67المنصور- ثانوية المتميزات احيائيميس علي حسين حمادي1161021422003133

كلية الطب/جامعة بغداد610.00101.67المنصور- ثانوية المتميزات احيائيهيا زيد مكي مجيد1171021422003147

كلية الطب/جامعة بغداد610.00101.67الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمريم محمد فوزي حسين1181021422018122

كلية الطب/جامعة بغداد610.00101.67ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرند حارث صائب خضير1191221422028039

كلية الطب/جامعة بغداد610.00101.67ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء حسن جهاد حسن1201221422028043

كلية الطب/جامعة بغداد610.00101.67ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيفاطمه علي قاسم فرحان1211321422049071

كلية الطب/جامعة بغداد610.00101.67ثانوية المتميزاتاحيائيريمه مهند نجيب منصور1221421422027066

كلية الطب/جامعة بغداد609.92101.65ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمنتظر فوزي كاظم عبد االمير1231221411001097

كلية الطب/جامعة بغداد609.92101.65ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيبراء علي سلمان داود1241321422043022

كلية الطب/جامعة بغداد609.92101.65ثانوية المتميزيناحيائيعلي الجواد محمد يونس عبد هللا1252821411023030

كلية الطب/جامعة بغداد609.88101.65الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيعائشه حسن احمد حسن1261021422018084

كلية الطب/جامعة بغداد609.84101.64الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد عالء زكي حمد1271021411002005

كلية الطب/جامعة بغداد609.84101.64الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمثنى حامد محمود ابراهيم1281021411002079

كلية الطب/جامعة بغداد609.84101.64الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيسيف خضر صبحي الحسين1291021411028036

كلية الطب/جامعة بغداد609.84101.64المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزينب ساهر رشيد سعيد1301021422003060

كلية الطب/جامعة بغداد609.84101.64ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيرحمه علي صباح جبر1311121422069018

كلية الطب/جامعة بغداد609.84101.64ثانوية المتميزاتاحيائيشهد عالء جبار صالح1321421422027094
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كلية الطب/جامعة بغداد609.84101.64ثانوية المتميزاتاحيائيفيد حيدر حسين عوني محمد1331421422027119

كلية الطب/جامعة بغداد609.84101.64ثانوية المتميزاتاحيائيمنار هاني محمد سعيد عمران1341421422027139

كلية الطب/جامعة بغداد609.76101.63ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيصدر الدين علي دويج عبد هللا1351221411001041

كلية الطب/جامعة بغداد609.76101.63ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيعال محمد جواد عباس1361221422028068

كلية الطب/جامعة بغداد609.76101.63ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمينه مظفر عبد الرحمن فرمان1371321422024116

كلية الطب/جامعة بغداد609.68101.61المنصور- ثانوية المتميزات احيائيهبة حيدر محمد حسن عبد الحسين1381021422003144

كلية الطب/جامعة بغداد609.68101.61الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيامنه احمد عبد هللا منصور1391021422018018

كلية الطب/جامعة بغداد609.68101.61ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيفرقان منذر جاسم محمد1401321422049075

كلية الطب/جامعة بغداد609.68101.61ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيبتول طه لفته قاسم1411521422017007

كلية الطب/جامعة بغداد609.68101.61ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيالحسن عادل مطشر عنيد1422221411001005

كلية الطب/جامعة بغداد609.60101.60ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائينافع شاكر علي عبد هللا1431321411019192

كلية الطب/جامعة بغداد609.60101.60ثانوية الجواهري للبنيناحيائياحمد سمير حسين علي1442121411020004

كلية الطب/جامعة بغداد609.52101.59الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياحمد مصطفى موسى مصطفى1451021411028010

كلية الطب/جامعة بغداد609.52101.59ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا ميثم حاتم شهيد1461421411005055

كلية الطب/جامعة بغداد609.52101.59ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيحسن علي عيسى موسى1471421411038011

كلية الطب/جامعة بغداد609.52101.59ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيمريم مزاحم بالسم عالوي1481421424002016

كلية الطب/جامعة بغداد609.52101.59ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيهبة هللا حسن هادي عسكر1492121422007041

كلية الطب/جامعة بغداد609.44101.57الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيضحى جمال صبحي نايف1501021422018082

كلية الطب/جامعة بغداد609.44101.57ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه رباح حسن مجبل1511321422032073

كلية الطب/جامعة بغداد609.44101.57ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيغدير محمدعلي حميد بدن1521321422043090

كلية الطب/جامعة بغداد609.44101.57ثانوية المتميزيناحيائيحيدر ساده زاير علي1532821411023023

كلية الطب/جامعة بغداد609.36101.56ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الوهاب ياسر عبد هللا حسين1541321411019120

كلية الطب/جامعة بغداد609.36101.56ثانوية المتميزاتاحيائيساره حسين جبار عبد1551421422027087

كلية الطب/جامعة بغداد609.36101.56ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائينرمين فتيان رياض نعيم1562721422043087

كلية الطب/جامعة بغداد609.28101.55الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيهيثم عادل لطيف ياسين1571021411002113

كلية الطب/جامعة بغداد609.28101.55ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيفيصل عبد هللا عبد المعبود عبد هللا1581021413012027

كلية الطب/جامعة بغداد609.12101.52المنصور- ثانوية المتميزات احيائيساره كوثر هاني سهيل1591021422003077

كلية الطب/جامعة بغداد609.00101.50الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعادل كمال برزان ندا1601021411002034

كلية الطب/جامعة بغداد609.00101.50ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيجعفر ايسر عبد عون علي1611021413012008

كلية الطب/جامعة بغداد609.00101.50ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا بسام حميد سعيد1621021413012017

كلية الطب/جامعة بغداد609.00101.50المنصور- ثانوية المتميزات احيائيدنيا علي قحطان اسماعيل1631021422003031

كلية الطب/جامعة بغداد609.00101.50الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيأمان عبد هللا حسن حميد1641021422018002

كلية الطب/جامعة بغداد609.00101.50ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيرزان مظفر هاشم عبد المجيد1651021424015006
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كلية الطب/جامعة بغداد609.00101.50ثانوية المتميزيناحيائيزيد علي رحمه جايان1661321411016046

كلية الطب/جامعة بغداد609.00101.50ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر صباح كاظم ناصر1671321422032080

كلية الطب/جامعة بغداد608.96101.49االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عمار محمد حسن1681321411010137

كلية الطب/جامعة بغداد608.88101.48الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحارث حسام صالح مهدي1691021411028017

كلية الطب/جامعة بغداد608.84101.47الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيديار نعمه حمد حسن1701021411002022

كلية الطب/جامعة بغداد608.84101.47الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعاصم عمر احمد شاكر1711021411002035

كلية الطب/جامعة بغداد608.84101.47ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحذيفة صالح عبد الكافي حمودي1721121411010015

كلية الطب/جامعة بغداد608.84101.47ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد كريم عبود حمادي1731321411019165

كلية الطب/جامعة بغداد608.84101.47ثانوية المتميزاتاحيائيعائشه عبد الكريم شاكر حسين1741321422032063

كلية الطب/جامعة بغداد608.84101.47ثانوية المتميزاتاحيائيكارمن عبد الكريم يعقوب ارتين1751321422032079

كلية الطب/جامعة بغداد608.84101.47ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائياوس عدنان كاظم ابراهيم1761421411038007

كلية الطب/جامعة بغداد608.84101.47ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيسيف حيدر يحيى عبد الواحد1771421411038020

كلية الطب/جامعة بغداد608.84101.47ثانوية المتميزاتاحيائيجمان احمد خالد فاضل1781421422027041

كلية الطب/جامعة بغداد608.84101.47ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمصطفى رباح نوري عزيز1792121411020045

كلية الطب/جامعة بغداد608.84101.47للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيفاطمة حيدرر حمزة عبيد1802421422037032

كلية الطب/جامعة بغداد608.76101.46ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيابراهيم خضر عباس اعليوي1811321411032001

كلية الطب/جامعة بغداد608.76101.46ثانوية المتميزيناحيائيزيد احمد عبد االمير شاكر1821421411005037

كلية الطب/جامعة بغداد608.68101.45ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الكريم عباس خليل1831021413012023

كلية الطب/جامعة بغداد608.68101.45الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيامنه سعد عبد العزيز حسين1841021422018020

كلية الطب/جامعة بغداد608.68101.45ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم هيثم هادي سهام1851021424015017

كلية الطب/جامعة بغداد608.68101.45ثانوية المتميزاتاحيائيليليان ماهر عبد هللا عيسى1861121422047061

كلية الطب/جامعة بغداد608.68101.45ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد بسام عبد الكريم محمود1871321411019151

كلية الطب/جامعة بغداد608.68101.45ثانوية المتميزاتاحيائيسرى سعد مهدي صالح1881321422032052

كلية الطب/جامعة بغداد608.68101.45ثانوية المتميزاتاحيائيهبه احمد جمعه قاسم1891421422027164

كلية الطب/جامعة بغداد608.68101.45ثانوية المتميزاتاحيائيدانيا رائد راضي حسين1902821422029013

كلية الطب/جامعة بغداد608.60101.43ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيتبارك مؤيد رشيد سلمان1911221422028016

كلية الطب/جامعة بغداد608.60101.43ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى محمد جواد كاظم حسن1921321411019178

كلية الطب/جامعة بغداد608.60101.43ثانوية المتميزيناحيائيحسين احمد رحيم سعيد1931421411005027

كلية الطب/جامعة بغداد608.60101.43ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعبد هللا قاسم يحيى حمود1942121411020022

كلية الطب/جامعة بغداد608.60101.43اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد حسين صادق باقر1952721411028142

كلية الطب/جامعة بغداد608.52101.42الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي االكبر محمد جواد عباس1961021411028054

كلية الطب/جامعة بغداد608.52101.42ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيزينب حيدر عبد الوهاب عبد الحسن1972121422007025

كلية الطب/جامعة بغداد608.48101.41المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفدك حسام علي حسين1981021422003106
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كلية الطب/جامعة بغداد608.44101.41الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمروان حمزة جواد عطيه1991021411028101

كلية الطب/جامعة بغداد608.44101.41ثانوية المتميزاتاحيائيديما احمد فخري رشيد2001121422047020

كلية الطب/جامعة بغداد608.44101.41ثانوية المتميزيناحيائيعلي مهند صاحب فرحان2011421411005072

كلية الطب/جامعة بغداد608.36101.39ثانوية المتميزاتاحيائيرفيف حيدر غني علي2021121422047024

كلية الطب/جامعة بغداد608.36101.39ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيفاطمه اثير محمد برهان2031121422069043

كلية الطب/جامعة بغداد608.36101.39ثانوية المتميزاتاحيائيشمس حيدر محمد رشيد حسن2041321422032057

كلية الطب/جامعة بغداد608.36101.39ثانوية البتول للمتميزاتاحيائييقين علي حسين محمد2051521422017066

كلية الطب/جامعة بغداد608.36101.39ثانوية الجواهري للبنيناحيائيغيث هيثم اسماعيل ابراهيم2062121411020033

كلية الطب/جامعة بغداد608.36101.39ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيسما علي عبد حسن2072221424022056

كلية الطب/جامعة بغداد608.28101.38المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم محمد عبد الرزاق منير2081021422003124

كلية الطب/جامعة بغداد608.28101.38ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمريم احمد هادي رشيد2091221422028092

كلية الطب/جامعة بغداد608.28101.38ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي حامد عبد الحسين مالح2102221411001027

كلية الطب/جامعة بغداد608.20101.37الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى سهيل حاتم عبد الحليم 2111021411002102

كلية الطب/جامعة بغداد608.20101.37الخضراء- ثانوية المتميزات احيائياسراء هيثم نعمان عياده2121021422018014

كلية الطب/جامعة بغداد608.20101.37ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمريم خالد جميل ناصر2132221424051139

كلية الطب/جامعة بغداد608.12101.35الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعمر عبد هللا عبد الخالق عبد العزيز2141021411002072

كلية الطب/جامعة بغداد608.12101.35ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسن عدنان جاسم محمد2151221411001021

كلية الطب/جامعة بغداد608.12101.35ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب يونس علي حسين2161321422043074

كلية الطب/جامعة بغداد608.12101.35ثانوية المتميزيناحيائيغالب رائد هندي عكاب2171421411005076

كلية الطب/جامعة بغداد608.12101.35ثانوية المتميزيناحيائيمحمد منتظر محمد سعيد كوكو2182821411023046

كلية الطب/جامعة بغداد608.04101.34ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي صدام حسين محمد2191321411032050

كلية الطب/جامعة بغداد608.04101.34ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى فاخر طاهر خضر2201421411005107

كلية الطب/جامعة بغداد608.00101.33المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرهف لؤي عبد الرحيم حساني2211021422003042

كلية الطب/جامعة بغداد608.00101.33ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيمنة هللا رائد علي عواد2221021424015018

كلية الطب/جامعة بغداد608.00101.33الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيامير علي كريم فارس2231121411038007

كلية الطب/جامعة بغداد608.00101.33الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيتميم عمار عبد هللا جويعد2241121411038010

كلية الطب/جامعة بغداد608.00101.33ثانوية المتميزاتاحيائيروسن نذير عبد المجيد رشيد2251321422032037

كلية الطب/جامعة بغداد608.00101.33ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد الحق ابراهيم خضير2261321422049070

كلية الطب/جامعة بغداد608.00101.33ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمتاب حسين ناصر حسين2271321422049079

كلية الطب/جامعة بغداد608.00101.33ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيفاطمه جبار عبدالكريم حسين2282921422029013

كلية الطب/جامعة بغداد607.96101.33زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي حامد مطشر مراح2291421411008061

كلية الطب/جامعة بغداد607.96101.33ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيباقر علي حسين مري2301521411012008

كلية الطب/جامعة بغداد607.92101.32ثانوية المتميزيناحيائيمهدي عبد الرزاق علي حسين2311421411005118

4148 من 7صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد607.92101.32ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب عبد الحسين جعفر منصب2321521422017029

كلية الطب/جامعة بغداد607.88101.31ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيجمانه نزار علي ناجي2331321422043030

كلية الطب/جامعة بغداد607.84101.31المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم محمد حسن مصطفى2341021422003123

كلية الطب/جامعة بغداد607.84101.31الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيغادة عدي نعمان داود2351021422018091

كلية الطب/جامعة بغداد607.84101.31الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيسيف علي محسن عبد الرضا2361121411038020

كلية الطب/جامعة بغداد607.84101.31ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمريم صباح مهدي طالب2371221422028097

كلية الطب/جامعة بغداد607.84101.31ثانوية المتميزيناحيائيعلي عادل عبد الحسين موسى2381421411005065

كلية الطب/جامعة بغداد607.84101.31زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد هللا حيدر حسن كاظم2391421411008053

كلية الطب/جامعة بغداد607.84101.31ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه علي صبري عبد الخالق2401421422027052

كلية الطب/جامعة بغداد607.84101.31ثانوية المتميزاتاحيائيديمه لؤي عبد هللا بدر2411421422027054

كلية الطب/جامعة بغداد607.84101.31ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيداليا عمار فالح حسن2421421422055012

كلية الطب/جامعة بغداد607.84101.31ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعباس جاسم حسن عبد الكريم2431521411012035

كلية الطب/جامعة بغداد607.84101.31ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم احمد جبار غياض2442721422043078

كلية الطب/جامعة بغداد607.76101.29الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيتاله طارق عبد حسين2451021422018035

كلية الطب/جامعة بغداد607.76101.29ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك محمود شاكر حمودي2461321422032015

كلية الطب/جامعة بغداد607.76101.29ثانوية المتميزيناحيائياحمد عبد الرحيم هادي عطش2472421411041003

كلية الطب/جامعة بغداد607.72101.29ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمرتضى عدنان محسن بوهان2482221411001052

كلية الطب/جامعة بغداد607.68101.28الخضراء- ثانوية المتميزات احيائينور حسين سالمه صالح2491021422018131

كلية الطب/جامعة بغداد607.68101.28ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد جالل نعمة عبد الجليل2501221411001071

كلية الطب/جامعة بغداد607.68101.28ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمروه عبد المحسن عباس مطلك2511221422028091

كلية الطب/جامعة بغداد607.68101.28ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي تحسين صادق رمضان2521321411019124

كلية الطب/جامعة بغداد607.68101.28ثاتوية المتميزيناحيائيحمزه عالء محسن ياسين2532621411040011

كلية الطب/جامعة بغداد607.60101.27المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزينب عماد غالم حسين عبد الحميد2541021422003062

كلية الطب/جامعة بغداد607.60101.27الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمريم خالد حسن فليح2551021422018119

كلية الطب/جامعة بغداد607.60101.27ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحسين علي عبد الرزاق حسين2561121411010025

كلية الطب/جامعة بغداد607.60101.27ثانوية المتميزاتاحيائيرهام محمد ياس عبد2571121422047028

كلية الطب/جامعة بغداد607.52101.25اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم مهند مهدي جواد2581321422001285

كلية الطب/جامعة بغداد607.52101.25ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى منور عبد االله محمد علي2591421411005108

كلية الطب/جامعة بغداد607.44101.24ثانوية المتميزاتاحيائيساره قاسم كولي محمد2601121422047038

كلية الطب/جامعة بغداد607.44101.24زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيابراهيم احمد نصر نعمان2611421411008001

كلية الطب/جامعة بغداد607.44101.24زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائييوسف عبد هللا فهمي يوسف2621421411008100

كلية الطب/جامعة بغداد607.44101.24ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيايهم نصيف جاسم محمد2632221411001007

كلية الطب/جامعة بغداد607.36101.23ثانوية المتميزاتاحيائينور احمد حسن علي2641121422047081
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كلية الطب/جامعة بغداد607.36101.23ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء عماد خداداد اميره2651321422043034

كلية الطب/جامعة بغداد607.36101.23ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيعلياء احمد مهدي ابراهيم2661321422043088

كلية الطب/جامعة بغداد607.20101.20ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعمر علي جبار داود2671321411019136

كلية الطب/جامعة بغداد607.20101.20ثانوية المتميزيناحيائيحيدر رحمن حسين حرز2681421411005033

كلية الطب/جامعة بغداد607.12101.19ثانوية ايالف للبناتاحيائيرغد هيثم مجيد كاظم2691421422038024

كلية الطب/جامعة بغداد607.12101.19ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيضي جالل كنعان محمد2701921424003040

كلية الطب/جامعة بغداد607.04101.17ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي احمد عبد الحسين خيون2712221413015013

كلية الطب/جامعة بغداد607.00101.17الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياحمد رعد باقر صادق2721021411028005

كلية الطب/جامعة بغداد607.00101.17المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسناريا احمد هشام احمد2731021422003085

كلية الطب/جامعة بغداد607.00101.17الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمريم ياسر محمد ابراهيم2741021422018124

كلية الطب/جامعة بغداد607.00101.17ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء عدنان اركان عطيه2751221422028049

كلية الطب/جامعة بغداد607.00101.17ثانوية المتميزاتاحيائيايه جمعه عبد بريدي2761421422027023

كلية الطب/جامعة بغداد607.00101.17ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة مهند مهنه داغر2771421422027109

كلية الطب/جامعة بغداد607.00101.17ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحيدر عالء حيدر خضر2782721411039031

كلية الطب/جامعة بغداد607.00101.17ثانوية المتميزيناحيائيحسنين ماهر عبد الحسين علي2792821411023017

كلية الطب/جامعة بغداد606.96101.16ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزينب نعيم صدام عبيد2801421422055021

كلية الطب/جامعة بغداد606.88101.15الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيامجد سمير ابراهيم بشقه2811021411028013

كلية الطب/جامعة بغداد606.84101.14الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييوسف ثامر عدنان شعبان2821021411002118

كلية الطب/جامعة بغداد606.84101.14الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيخطاب عمار عدنان عليوي2831021411028029

كلية الطب/جامعة بغداد606.84101.14الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد العزيز احمد محمد حسن عبد العزيز2841021411028043

كلية الطب/جامعة بغداد606.84101.14المنصور- ثانوية المتميزات احيائيآمنه محمد حمزه عالوي2851021422003002

كلية الطب/جامعة بغداد606.84101.14ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء حيدر عوده صباح2861121422069044

كلية الطب/جامعة بغداد606.84101.14اعدادية الحق المبين للبناتاحيائينور الهدى حسين هادي جسام2871221422050120

كلية الطب/جامعة بغداد606.84101.14ثانوية المتميزيناحيائيعلي جليل خليل شكر2881321411016073

كلية الطب/جامعة بغداد606.84101.14ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعدنان مازن شاكر محمود2891321411019121

كلية الطب/جامعة بغداد606.84101.14ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء علي عبد الحسين عبد النبي2901321422043057

كلية الطب/جامعة بغداد606.84101.14ثانوية المتميزاتاحيائيشمس صباح كاظم داود2911421422027093

كلية الطب/جامعة بغداد606.80101.13ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائياسراء محمد عبد الجليل مرتضى2921321422043005

كلية الطب/جامعة بغداد606.76101.13ثانوية المتميزاتاحيائيامنه محمد فرج داود2931121422047006

كلية الطب/جامعة بغداد606.76101.13ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء مجيد فاضل عباس2941321422032022

كلية الطب/جامعة بغداد606.68101.11ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمصطفى عمرو علي عبد االمير2951121411010089

كلية الطب/جامعة بغداد606.68101.11ثانوية المتميزاتاحيائيرسل خالد وليد عبد الرزاق2961121422047021

كلية الطب/جامعة بغداد606.68101.11ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفرح موفق علي غالم2971321422043101
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كلية الطب/جامعة بغداد606.68101.11ثانوية المتميزاتاحيائيايه جاسم محمد خويف2981421422027022

كلية الطب/جامعة بغداد606.68101.11ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه قاسم احمد حسون2992321422021100

كلية الطب/جامعة بغداد606.68101.11ثانوية المتميزيناحيائياحمد زهير جبار جاسم3002521411030004

كلية الطب/جامعة بغداد606.68101.11ثانوية المتميزيناحيائيعلي محسن نعمه زامل3012821411023040

كلية الطب/جامعة بغداد606.64101.11ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم لؤي جبار حيدر3021321422043110

كلية الطب/جامعة بغداد606.60101.10ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء محمد حسين علي3031321422043061

كلية الطب/جامعة بغداد606.60101.10ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيجعفر خضر خليل محسن3042721411039017

كلية الطب/جامعة بغداد606.60101.10ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيمريم مثنى عبد هللا بدر3052921422029017

كلية الطب/جامعة بغداد606.52101.09الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيصفا رافد ابراهيم خليل3061021422018080

كلية الطب/جامعة بغداد606.52101.09اعدادية الحرية للبناتاحيائيتبارك سعيد معتوك علي3071221422026050

كلية الطب/جامعة بغداد606.52101.09ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد خليل ابراهيم عباس3081321411019153

كلية الطب/جامعة بغداد606.52101.09ثانوية المتميزاتاحيائينور الزهراء خالد نعيم حمود3091421422027152

كلية الطب/جامعة بغداد606.44101.07ثانوية المتميزاتاحيائييسر ليث طه حياوي3101121422047087

كلية الطب/جامعة بغداد606.44101.07ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسين سليم حسين حسن3111221411001026

كلية الطب/جامعة بغداد606.44101.07ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا لؤي فاضل توفيق3121421411005053

كلية الطب/جامعة بغداد606.44101.07ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب حسن علي لفته3132321422077042

كلية الطب/جامعة بغداد606.44101.07اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمريم عالء بدر كاظم3142721422036147

كلية الطب/جامعة بغداد606.40101.07ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء كريم نعمه بندر3151321422043059

كلية الطب/جامعة بغداد606.40101.07ثانوية المتميزيناحيائيباقر احمد ناصر محمد3162421411041018

كلية الطب/جامعة بغداد606.36101.06الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيدانيه سعد سلمان حمدي3171021422018049

كلية الطب/جامعة بغداد606.36101.06ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء وليد هاني عبد3181321422043063

كلية الطب/جامعة بغداد606.36101.06ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيسبأ عماد أسماعيل عبد الرزاق3191321422049056

كلية الطب/جامعة بغداد606.28101.05المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفرح عالء عزت حسن3201021422003108

كلية الطب/جامعة بغداد606.20101.03اعدادية الرسالة للبناتاحيائيبراء طالب محمد صبخ3211021422033029

كلية الطب/جامعة بغداد606.20101.03ثانوية المتميزاتاحيائينور عبد االمير عباس حسين3221421422027156

كلية الطب/جامعة بغداد606.20101.03ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد احمد جبار جواد3232121411020036

كلية الطب/جامعة بغداد606.12101.02الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيعال رائد محمد عبد الرزاق3241021422018086

كلية الطب/جامعة بغداد606.12101.02ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيخطاب معد يوسف جهاد3251321411019061

كلية الطب/جامعة بغداد606.12101.02ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيدنيا ريسان حسين فالح3262221424022020

كلية الطب/جامعة بغداد606.12101.02ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب ماجد عبد المهدي هادي3272321422077053

كلية الطب/جامعة بغداد606.04101.01ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف قدوري كاظم ابراهيم3281321411019203

كلية الطب/جامعة بغداد606.04101.01ثانوية المتميزاتاحيائيشمس رافد عبد االمير غائب3291321422032058

كلية الطب/جامعة بغداد606.00101.00المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم عالء حسين حسن3301021422003119

4148 من 10صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد606.00101.00ثانوية المتميزيناحيائيحسن كمال مصطفى عباس3311421411005023

كلية الطب/جامعة بغداد606.00101.00زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسين محمد قاسم عبد هللا3321421411008032

كلية الطب/جامعة بغداد606.00101.00ثانوية المتميزاتاحيائيهاله مصطفى محمد جواد3331421422027163

كلية الطب/جامعة بغداد606.00101.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء موفق يوسف عزيز3342221424051067

كلية الطب/جامعة بغداد606.00101.00ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمجتبى عباس علوان عبد السالم3352721411039068

كلية الطب/جامعة بغداد605.96100.99ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائينرجس امير شاكر هادي3361121422069070

كلية الطب/جامعة بغداد605.92100.99ثانوية المتميزاتاحيائيهبه حسام عبد عاجب3371121422047084

كلية الطب/جامعة بغداد605.88100.98الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعمر مخلد حسن احمد3381021411002074

كلية الطب/جامعة بغداد605.88100.98ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعمر أسعد علي حسين3392121411020031

كلية الطب/جامعة بغداد605.84100.97الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياألرقم عمر يوسف شعبان3401021411002010

كلية الطب/جامعة بغداد605.84100.97ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه جمعه سلمان فرج3411121422047025

كلية الطب/جامعة بغداد605.84100.97ثانوية المتميزيناحيائيعبد الكريم حيدر محمد علي3421321411016062

كلية الطب/جامعة بغداد605.84100.97ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي حبيب عبد المجيد محراث3431321411032048

كلية الطب/جامعة بغداد605.84100.97ثانوية المتميزاتاحيائيموج نامس حميدي رشيد3441321422032098

كلية الطب/جامعة بغداد605.84100.97ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتبارك سالم سردار عبد الكريم3451321422043024

كلية الطب/جامعة بغداد605.84100.97ثانوية المتميزيناحيائيزين العابدين محمد جواد كاظم3461421411005040

كلية الطب/جامعة بغداد605.84100.97ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيجعفر حيدر محمد عبد الوهاب3471421411038008

كلية الطب/جامعة بغداد605.84100.97ثانوية المتميزاتاحيائيزبيده فعل جعفر فعل3481421422027067

كلية الطب/جامعة بغداد605.84100.97ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيميار بشار يونس علي3492121422007036

كلية الطب/جامعة بغداد605.84100.97ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيهدى رياض مهاوش عبد هللا3502221424022095

كلية الطب/جامعة بغداد605.84100.97ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد جواد عبيد جاسم3512321411056131

كلية الطب/جامعة بغداد605.84100.97ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزهراء مكي عبدالحسن ابوخويط3522921422029008

كلية الطب/جامعة بغداد605.80100.97الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيسجاد عمرو بديع عمران3531021411002025

كلية الطب/جامعة بغداد605.80100.97ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحذيفة هيثم سلمان رحيم3542121411020009

كلية الطب/جامعة بغداد605.76100.96ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحيدر جاسم جار هللا حسين3551121411010028

كلية الطب/جامعة بغداد605.76100.96ثانوية المتميزيناحيائياحمد رعد جواد كاظم3562421411041002

كلية الطب/جامعة بغداد605.76100.96ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمحمد حيدر عباس حسن3572921411021026

كلية الطب/جامعة بغداد605.72100.95ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه لواء خليل هادي3581221422028083

كلية الطب/جامعة بغداد605.68100.95المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمنار مثنى حميد جليب3591021422003128

كلية الطب/جامعة بغداد605.68100.95ثانوية المتميزاتاحيائيمالك رعد عزيز حسين3601121422047072

كلية الطب/جامعة بغداد605.68100.95ثانوية المتميزاتاحيائيبسمه علي امين محمد صالح3611321422032010

كلية الطب/جامعة بغداد605.68100.95ثانوية المتميزاتاحيائيحنين احمد طه احمد3621421422027044

كلية الطب/جامعة بغداد605.68100.95ثانوية المتميزاتاحيائينور الزهراء فارس رؤوف محمد صالح3631421422027153
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كلية الطب/جامعة بغداد605.68100.95ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيأيه ناصر عبد الواحد محمد3641421422055002

كلية الطب/جامعة بغداد605.68100.95ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيآيه حسام حميد رشيد3652121422007001

كلية الطب/جامعة بغداد605.68100.95ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد علي كاظم محمود كاظم3662321411058102

كلية الطب/جامعة بغداد605.60100.93الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيلينا مصطفى سامي عبد هللا3671021422018108

كلية الطب/جامعة بغداد605.60100.93ثانوية المتميزاتاحيائيمريم عمار محمد عبد هللا3681121422047068

كلية الطب/جامعة بغداد605.60100.93ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي احسان رؤوف هادي3691221411001048

كلية الطب/جامعة بغداد605.60100.93ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي احمد غانم وداي3701221411001050

كلية الطب/جامعة بغداد605.60100.93ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمريم اسد كاظم حميد3711321422049080

كلية الطب/جامعة بغداد605.60100.93زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيبشار صالح يلدا سبو3721421411008023

كلية الطب/جامعة بغداد605.60100.93ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيسجاد وسام عبد الحسين انتيش3731521411012032

كلية الطب/جامعة بغداد605.52100.92ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرهف وسام احمد عبد الحسن3741221422028040

كلية الطب/جامعة بغداد605.52100.92ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه محمد عاصي جبار3751321422043100

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.52100.92ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه بهجت عبد الرحمن ابراهيم3761321422043095

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.44100.91ثانوية ايالف للبناتاحيائيمينا بشار ماجد سعد هللا3771421422038086

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.44100.91ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيرقية عودة عبد الزهرة حسن3781521422017016

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.44100.91ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد صادق جعفر صالح3792221411001048

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.36100.89ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيعبد هللا البشير عدنان نوار خستاوي3801421411038023

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.28100.88ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيدانيه عامر عبد الرحمن محمد سعيد3811321422049024

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.20100.87ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعمر مهند صبحي عباس3821321411019141

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.12100.85إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين محمد عبد الصاحب جعفر3831421411014042

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83ثانوية السياب للبناتاحيائيوداد قيس زكي علي3841021422002101

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيعهد عبد داود سطام3851121422008085

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83اعدادية الصفا للبنيناحيائييوسف محمد سعيد مزعل3861321411027062

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83اعدادية الفداء للبناتاحيائيصفا فائز زهير حسين3871421422033068

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83اعدادية الناصرة للبناتاحيائيحوراء غسان عبود عبد الحسين3881421422056029

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزينب نعمان فيصل فرحان3891421422063037

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمحمد الصادق عبد هللا حماد طرفه3901921411012044

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائياهله ثائر ابراهيم عزو3911921424006006

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83ثانوية عدن للبنيناحيائيعبد المجيد معروف محمد اسماعيل3922021411055044

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمينا بسام عبد الكريم طه3932121422008132

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرحمه عباس كريم عباس3942121422050071

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83اعدادية الشباب للبنيناحيائيحيدر فائق عجيل جبر3952221411031071

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيمريم عمار جباري حسين3962221424003141
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيروان كاظم عبد كزار3972221424007050

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائييقين عبدالحسين موسى ريهج3982221424045266

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرقيه هيثم نجم زغير3992221424062027

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمد مكي نايف ناصر4002321411016096

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبد االمير أنصيف4012321424013040

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس شاكر كاظم جبر4022621411001082

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيغدير حسين توفيق عوده4032621422013083

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيايه عبد الرحمن عجيل كاظم4042621422037013

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيهدى شاكر حميد راضي4052621422037106

كلية طب الكندي/جامعة بغداد605.00100.83ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيايه حيدر مطر عظم4062621424004019

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.92100.82ثانوية المتميزيناحيائيمحمد زيد علي مصطفى خير الدين4071421411005086

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.92100.82ثانوية المتميزيناحيائيمؤمن حمزة عبد زيد كاظم4082421411041092

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.88100.81ثانوية المتميزاتاحيائيهيلين سوران حسن شوكت4091321422032108

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.84100.81ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسين محمد عباس4101321411016093

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.84100.81ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيدانه رمضان عباس خليل4111321422043038

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.84100.81زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي ثائر عدنان هاشم4121421411008060

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.84100.81ثانوية المتميزاتاحيائيزينب زكي نوح حسن4131421422027082

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.84100.81ثانوية ايالف للبناتاحيائيسما هيثم اكرم طه4141421422038046

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.84100.81ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمسك زاهر عاكف عبود4152321422077096

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.84100.81ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي مجيد منسي جاسم4162721411039057

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.80100.80اعدادية الحرية للبناتاحيائيرزان باسم نعيم عجيل4171221422026077

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.76100.79ثانوية المتميزاتاحيائيروان عماد خلف علوان4181421422027065

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.76100.79ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيامير علي فضاله عطيه4192921411021003

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.68100.78ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء باسم سليم عبد الواحد4201221422028042

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.68100.78ثانوية المتميزيناحيائياسامه سعد عدنان عبد هللا4211321411016022

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.68100.78ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيرفل حسن عاشور علوان4221321422049032

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.64100.77ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحسن فراس ضياء جعفر4231121411010017

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.64100.77اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد عصام علي عبد الزهراء4242721411028152

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.60100.77ثانوية المتميزاتاحيائيحفصه مهدي حسين مهدي4251321422032019

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.44100.74ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد جبار رحيم عبد هللا4261321411032004

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.28100.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن ليث حامد جويد4271321411010030

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.28100.71ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعلي جمال ابراهيم شحاذه4281921411001052

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.20100.70ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيابراهيم عالء حسين علي4291321411032002
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.20100.70ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مصعب هادي مهدي4301421411005096

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.12100.69اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد سعد قاسم كاظم4311121411041123

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.08100.68ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزهراء علي خلف شذر4321521422017024

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67ثانوية السياب للبناتاحيائيتقى مظهر عباس محل4331021422002018

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67ثانوية الجامعة للبناتاحيائيروز حيدر عبد هللا حسن4341021422009032

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيبشير كاظم حنون عبد4351121411041028

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67ثانوية الزهور للبناتاحيائيساره خالد خضير عباس4361121422019014

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67ثانوية الزهور للبناتاحيائيمينا رائد محمد ناصر4371121422019028

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67ثانوية بابل للبناتاحيائيهاجر عدنان عبد المحسن علي4381221422014052

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67اعدادية العزة للبناتاحيائيبنين علي عبد الوهاب محمد رضا4391221422036019

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67ثانوية الرشيد للبناتاحيائيهدير فؤاد فرمان حسن4401321422020049

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائييقين حامد مشكور حسين4411421422002112

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيتبارك صبري سعيد عيسى4421421422014018

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيبسمه نجم عبد هللا هادي4431421422028013

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيجهاد مالك حاتم حسين4441421422044043

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيدانيه ابراهيم جميل عرفان4451421422044053

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيدانيه عبد الكريم رضا عبد الكريم4461421422057059

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيسالي علي جالل عزيز4471421424005017

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيزيد عماد احمد عبد4481921413008002

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعدنان قحطان عدنان شهاب4492121411055039

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67اعدادية االنام للبناتاحيائيشهد جاسم محمد يوسف4502121422045042

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيسرى عادل رشيد مجيد4512121422047067

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد االمير كاظم4522221424004064

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي علي هاشم4532221424007076

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراق سعدي نعمه جابر4542321422012041

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد هللا مالك مهدي عبد الحسين4552621411012094

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67اعدادية الكسائي للبنيناحيائيحسين خالد كريم رغيف4562621411037012

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي اركان جمعه خضير4572621413001041

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيرقية رعد سعد سلطان4582621424012074

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيهبه حمود راشد مزعل4592621424012205

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيتبارك مصعب محمد حسن هاشم4602721422055036

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيرقيه حسن داود سلمان4613121427008025

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00100.67ثانوية االخاء المختلطةاحيائياحمد عطا هللا جاسم نايف4623221417007001
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.96100.66ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمرتضى محمد حسن عبيد4631521411012075

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.92100.65ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد الرحمن عباس فائق حسين4641321411032035

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.84100.64الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيرشا نهاد محمد ابراهيم4651021422018055

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.84100.64اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهاجر اسامة جمال الدين عباس4661021422033190

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.84100.64ثانوية المتميزاتاحيائيمينا حيدر عبود رمضان4671121422047078

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.84100.64ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحيدر علي عبد الحسين يوسف4681321411019057

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.84100.64ثانوية المتميزاتاحيائيدانيا محمد جاسم محمد4691321422032024

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.84100.64ثانوية المتميزاتاحيائيطيبة مناف اسماعيل ابراهيم4701421422027100

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.84100.64ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة احمد صدام صحن4711421422027107

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.84100.64ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمحمد تقي كاظم محمد عطيه4722921411021025

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.80100.63ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيريا نجم عبد تويه4731521422017019

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.76100.63ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر محسن محمد علي حسون4741321422032082

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.76100.63زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعمار احمد سعد احمد4751421411008073

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.68100.61ثانوية المتميزاتاحيائيمريم علي محمد علي مجيد4761121422047067

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.52100.59ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد صادق ابراهيم حسن خزعل4771321411032071

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.44100.57ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي احمد عجيل كاظم4781221411001049

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.44100.57ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحيدر حسين علي خلف4791321411032024

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.44100.57ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيصادق عماد عبد المحسن عباس4801321411032031

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.44100.57ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك حيدر محمود نعمه4811321422032013

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.36100.56ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيفاروق حسن كاظم محسن4821321411019037

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.36100.56ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي محمود فوزي علي4831321411019134

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.36100.56ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء زهير حسن ابراهيم4841321422032042

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.36100.56ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحيم سعد وهاب قاسم4851421411005048

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.36100.56ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعالء محمد عوده عبيد4861521411012044

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.36100.56ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد ناصر جزل عبد4871521411012070

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.28100.55ثانوية المتميزاتاحيائيساره خليل لطيف عباس4881421422027088

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.28100.55ثانوية المتميزاتاحيائيمريم احمد هاشم مجيد4891421422027123

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.20100.53ثانوية المتميزاتاحيائيامنه عمر ماهر سالم4901421422027016

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.16100.53ثانوية المتميزاتاحيائيبسمه حازم فيصل فرحان4911421422027031

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.12100.52ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمريم ظاهر سعد جاسم4921321422049083

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.12100.52ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى مهدي صالح عاشور4931421411005100

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.12100.52زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي حسنين طالب عيسى4941421411008062

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.12100.52ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفرح ليث مهدي كاظم4951421422055041
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.12100.52ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي عباس حسين مجيسر4962221411001033

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.12100.52اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائياسامه عبد االمام هاشم سلطان4972721411028020

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.04100.51ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد نجم كاظم خلف4981321411032007

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدانيه علي عباس محمد4991021422033047

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اعدادية العزة للبناتاحيائيسبأ جواد كاظم عبد الرضا5001221422036055

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اعدادية العزة للبناتاحيائينبأ جواد كاظم عبد الرضا5011221422036085

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيشذى كاظم اكرم مهدي5021321422001175

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيهبه عالء كاظم راضي5031321422001328

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اعدادية الشعب للبناتاحيائيحوراء عالء قاسم جاسم5041321422022047

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء رحيم عباس عليوي5051321422022071

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50ثانوية المناهل للبناتاحيائيماريا احمد صالح هادي5061321422046068

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيايات عامر طارش علي5071421422003008

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50ثانوية الصمود للبناتاحيائيرسل احمد مطشر زامل5081421422034014

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم فراس محي محمود5091421422044174

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم نعمان راضي خضير5101421422044178

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اعدادية الفرح للبناتاحيائيمروة احمد اوريد عكار5111421422053041

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزينب صالح مهدي ناصر5121421422063035

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائييوسف ابراهيم عبد العباس محمد5131521411005161

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزهراء حسن مارد مطر5141521422019008

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اعدادية حديثة للبنيناحيائيعلي اياد مكحول حمد5151921411019050

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعثمان علي عبد حمادي5161921413007011

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد الكريم محمد احمد لطيف5172121411005067

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيمهند احمد عبود عباس5182121417030031

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اعدادية الزيتونة للبناتاحيائياالء يوسف محمد نوري سليمان5192121422003008

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50اعدادية فدك للبناتاحيائينبأ ياسر عمار حسن5202121422067089

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50ثانوية االنامل للبناتاحيائيدعاء رعد مزهر حمد5212121422091006

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائياحمد امير خضر كسار5222221413004003

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائياحمد عبد محسن عيدان5232321413003004

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى محمد علي عباس5242621424004029

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00100.50ثانوية الفرات للبناتاحيائيدنيا خالد هالل محمد5252821422010033

كلية طب االسنان/جامعة بغداد611.36101.89ثانوية السالم للمتميزيناحيائييوسف احمد عبد المهدي حماد5261121411010099

كلية طب االسنان/جامعة بغداد610.84101.81الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيغزوان عادل عبد الرسول حسون5271021411028074

كلية طب االسنان/جامعة بغداد605.00100.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم يوسف عزيز كاظم5281221422026226

4148 من 16صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية طب االسنان/جامعة بغداد604.88100.81اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم محمد يوسف رشيد5291021422033160

كلية طب االسنان/جامعة بغداد604.76100.79المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه هيثم صاحب سعيد5301021422003102

كلية طب االسنان/جامعة بغداد603.60100.60ثانوية المتميزاتاحيائيدانيا هشام عزيز جواد5311421422027047

كلية طب االسنان/جامعة بغداد602.20100.37اعدادية بغداد للبناتاحيائيسالي بسمان انطوان عبد األحد5321321422001162

كلية طب االسنان/جامعة بغداد602.00100.33ثانوية المأمون للبناتاحيائيريم احمد عبد االله شكر5331021422034030

كلية طب االسنان/جامعة بغداد601.36100.23ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزينب صباح محمد عبد5341321422049048

كلية طب االسنان/جامعة بغداد601.00100.17ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيساره عبد الخالق نجم عبد هللا5351021422029036

كلية طب االسنان/جامعة بغداد601.00100.17ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيرند صباح نوري مزهر5361021424015007

كلية طب االسنان/جامعة بغداد600.52100.09ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه نصير علي حسين5371421422027050

كلية طب االسنان/جامعة بغداد600.28100.05ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد محمد جاسم محمد5381121411010010

كلية طب االسنان/جامعة بغداد600.04100.01ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيعثمان اياد عبد المنعم علي5391421411038024

كلية طب االسنان/جامعة بغداد600.00100.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيساره نجم عبد الزهره حسن5401221422026145

كلية طب االسنان/جامعة بغداد600.00100.00ثانوية االستقالل للبناتاحيائيفاطمه فراس نعيم غالب5411321422006034

كلية طب االسنان/جامعة بغداد599.6099.93المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسعاد سعد عبد الحميد سعيد5421021422003081

كلية طب االسنان/جامعة بغداد599.1299.85ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب انمار ضياء عبد الكريم5432321422077041

كلية طب االسنان/جامعة بغداد599.0099.83ثانوية الخضراء للبناتاحيائيايات ماهر مصطفى فريد5441021422007005

كلية طب االسنان/جامعة بغداد599.0099.83اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيساره ابراهيم مكوطر حيدر5451121422044049

كلية طب االسنان/جامعة بغداد599.0099.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائينور رشاد صفاء رشيد5461421422036064

كلية طب االسنان/جامعة بغداد598.6099.77الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا علي مشتاق احمد5471021411028047

كلية طب االسنان/جامعة بغداد598.3299.72ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيضحى سالم حميد محمد5481321422049060

كلية طب االسنان/جامعة بغداد598.2099.70ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي مهند نجم عبيد5491221411001061

كلية طب االسنان/جامعة بغداد598.1299.69ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيغدير عباس نعمان عبد الحسن5501421422055034

كلية طب االسنان/جامعة بغداد598.0099.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم مجيد سلمان مجيد5511021422033158

كلية طب االسنان/جامعة بغداد598.0099.67ثانوية الخلود للبناتاحيائيتماره همام عبود عبد علي5521221422012014

كلية طب االسنان/جامعة بغداد598.0099.67ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيدانيا اسماعيل ديوان حسن5531321422024026

كلية طب االسنان/جامعة بغداد598.0099.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب ثامر عبد الخالق حسن5541321422039111

كلية طب االسنان/جامعة بغداد598.0099.67اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمريم قاسم جاسم ناصر5551421422015117

كلية طب االسنان/جامعة بغداد598.0099.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيمريم سالم شاه مراد بيرك5561421422028075

كلية طب االسنان/جامعة بغداد598.0099.67اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيهيا نبيل رشيد حميد5572621422031140

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.6899.61الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحسين عالء زكي حمد5581021411002019

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.6899.61ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء سالم محي عيسى5591321422032043

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.6899.61زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيجعفر شاكر محمود شاكر5601421411008026

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.6099.60ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهاله رحيم عبد الواحد عبد الخضر5611121422008134
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.6099.60ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيايه حارث عبد الجبار ايوب5621421424003003

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.5699.59ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمينا قاسم نايف حسين5631321422043121

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.5299.59ثانوية المتميزاتاحيائيزينب فالح حسن مطير5641421422027084

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.4899.58ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيغدير حاتم كريم مهدي5651221422028069

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.2899.55ثانوية المتميزاتاحيائيعال علي حيدر ابراهيم عبد الباقي5661121422047048

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.2099.53ثانوية المتميزاتاحيائيرند صافي طالب صافي5671121422047026

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.2099.53ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيجنات ميثم كريم محمد علي5681321422039050

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.1299.52الخضراء- ثانوية المتميزات احيائينعم قتيبه جميل عبد الرزاق5691021422018130

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.1299.52ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيدعاء احمد حسام احمد5701321422049028

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.0499.51ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرحمه اشراق خليل اسماعيل5711321422043043

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.0499.51ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيرسل حسين محمد داود5721321422049031

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.0099.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائييسرى فوزي علوان حسين5731121422017211

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.0099.50اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيايمان علي جعفر عباس5741121422021012

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.0099.50اعدادية االنتصار للبناتاحيائيفاطمه هاشم حسن عبد5751321422015092

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.0099.50ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيسنار ياسر احمد محمد5761321422024066

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.0099.50اعدادية ام ايمن للبناتاحيائياثل عبد الرسول علوان كاظم5771421422057006

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.0099.50ثانوية أم ابيها االهلية للبناتاحيائيختام عامر شاكر حنون5781421424021001

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.0099.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب علي محسن جوده5791521422005067

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.0099.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور الزهراء علي مناتي عباس5801521422014303

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.0099.50ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيسجى عاصم كنوان احمد5812121427060015

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.7299.45ثانوية المتميزاتاحيائيديمه عماد قاسم حسن5821321422032029

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.6099.43المنصور- ثانوية المتميزات احيائيوسن محمد داود سلمان5831021422003148

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.5299.42ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيرقيه رعد جبار سالم5841321422049035

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.2099.37ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيصهيب علي فائق جاسم5851321411019076

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.1299.35ثانوية المتميزاتاحيائيسارة ستار سلمان غالب5861421422027086

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.0099.33ثانوية الجامعة للبناتاحيائيملك علي فيصل فريد5871021422009093

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.0099.33اعدادية البيان للبناتاحيائيبنين رياض عيسى اسد5881021422014013

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.0099.33ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيزهراء احسان كريم رجب5891121422003032

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.0099.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم سليم جواد كاظم5901121422014111

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.0099.33اعدادية هند للبناتاحيائيأفنان يحيى احمد حمزه5911121422020001

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.0099.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيرانيا ليث جميل حسين5921121422048026

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.0099.33ثانوية الفوز للبناتاحيائيايه احمد اسامه حسني5931321422023004

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.0099.33اعدادية فدك للبناتاحيائيرفل محمد فاضل عليوي5941421422006054
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.0099.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيوئام وسام سعدي عموري5951421422014108

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.0099.33اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيميسم انور كامل محمود5961421422032084

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.0099.33اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاتن لؤي حسن ابراهيم5971421422033087

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.0099.33اعدادية الفرح للبناتاحيائيرقيه علي حطاب شنين5981421422053019

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.8499.31الخضراء- ثانوية المتميزات احيائينشوه عماد عبد السالم حسب الدائم5991021422018129

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.8499.31ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيفهد مهند صباح عبد الهادي6001321411019144

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.8099.30ثانوية المتميزاتاحيائيضحى اياد ضاري سعود6011121422047045

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.7699.29ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمهتدى صالح حامد لفته6021321411032095

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.6899.28اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور حسن هادي كريم6031021422033184

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.6899.28ثانوية المتميزيناحيائيرامي حسين حميد مجيد6041421411005035

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.6099.27ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء محمد هادي منشد6051321422043062

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.6099.27ثانوية المتميزيناحيائيمحمود شاكر عباس محسن6061421411005098

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.5699.26الخضراء- ثانوية المتميزات احيائينوران احمد عادل ابراهيم6071021422018133

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد الرحمن عماد يونس الفي6081021411013073

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية السياب للبناتاحيائيموج محمود علوان فياض6091021422002094

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية الحوراء للبناتاحيائيدعاء عادل داود سلمان6101021422005004

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيزينة حسين مهدي سلمان6111021422012024

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيعائشه عمر رحمه هللا فليح6121021422013055

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيآسام ضياء محمد علي6131021422019001

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية النضال للبناتاحيائيرفيف نجم عبد االمير سلمان6141021422020014

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب ليث ستار عبد الحسن6151021422020028

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية تطوان للبنيناحيائيعلي مجيد صابر مزعل6161121411017090

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيتقوى جاسم احمد حسين6171221422025031

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيرفل صباح بدر عساف6181221422026083

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيطيبه رافد حسن بجاي6191221422028067

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية الرياحين للبناتاحيائينرجس موسى ابوالصوف جواد6201221422039049

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيزينب عادل عبد علي غافل6211221426001071

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد محمد علي6221321411004024

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية النجاة االهلية للبنيناحيائيحسن محمد حسن فاضل عبد الوهاب6231321413011001

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية القناة للبناتاحيائيبنين نزار محمد باقر6241321422003101

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية االنتصار للبناتاحيائيشهد اوس منعم حسن6251321422015069

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهبه حيدر موله خماس6261321422018059

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسفانه خالد حميد رشيد6271321422039146
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيعليوي نعمه تركي طعمة6281421417002021

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية المعرفة للبناتاحيائيريام داود سلمان سعد6291421422039013

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمرام باسم راضي هاشم6301421422057167

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيرونق مهدي صالح علي6311421422059027

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيملك علي عبود حساني6321421424003046

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الرميلة للبناتاحيائيايه حسين صدام حسين6331521422004025

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي امجد عقيل عبد الحسين6341821411006086

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا اسامه ابراهيم خليل6351821413011009

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمامون صالح عبد المجيد هندي6361921411009182

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيزياد طارق طالب عودة6371921411041034

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية الراية المسائية للبنيناحيائيعثمان محمد خلف عواد6381921415006091

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية القائم للبناتاحيائيرسل منتظر عبد الظاهر محمد6391921422010076

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية الفرات للبناتاحيائيرونق فاضل عباس خضير6401921422011054

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيتبارك رجب حسين علي6411921422053028

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان ابراهيم عبد6421921424010067

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمود أحمد علي حسين6432121411010092

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد اكرم شاكر شكر6442121411011086

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الفلق للبنيناحيائياحمد مؤيد جبار خلف6452121411022010

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية السكري للبنيناحيائياسماء فاروق عدنان عبد الوهاب6462121421043002

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائياديان مازن زامل عبد الكريم6472121422010003

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفاتن حميد نعيس مهيدي6482121422010113

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيكوثر مثنى محمد عبد الجبار6492121422032161

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية االنام للبناتاحيائيدانيه عبد القادر عبد الرحمن علي6502121422045018

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية االنام للبناتاحيائيلينا ارمان شاكر رضا6512121422045056

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائياية رشدي محمود خورشيد6522121422085030

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمريم مولود مصطفى لطيف6532121422085216

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي صائب عيسى نادر6542221411027104

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد جبر سلمان مشدوه6552221413023170

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيمنيه فالح نعيم حطاب6562221424059040

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء حمزه محمد سلمان6572321422039093

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيمنتظر وليد عبد الخالق احمد6582621411001209

كلية طب االسنان/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيابتهال ضرغام جاسم احمد6592621424012010

كلية طب االسنان/جامعة بغداد594.8899.15ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزهراء هاشم محيبس محمد6601321422049045
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد594.8499.14زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيزيد سعد محمد مزبان6611421411008038

كلية طب االسنان/جامعة بغداد594.8099.13ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيرسل عبد الرزاق محمد وسمي6622121422007018

كلية طب االسنان/جامعة بغداد594.6899.11الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمهيمن مؤيد عبد العزيز محمد سعيد6631021411002108

كلية طب االسنان/جامعة بغداد594.6899.11ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيطه احمد فائق شهاب6641021413012013

كلية طب االسنان/جامعة بغداد594.5299.09ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد هللا حيدر سعد كامل6651121411010046

كلية طب االسنان/جامعة بغداد594.5299.09ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيايه احمد صالح مهدي6661321422024009

كلية طب االسنان/جامعة بغداد594.4499.07ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحيدر عباس كاظم خليل6672321411058030

كلية طب االسنان/جامعة بغداد594.3699.06ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي محمد هاشم حديد6681321411032053

كلية طب االسنان/جامعة بغداد594.3699.06ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه انور رحمن غيدان6691321422032071

كلية طب االسنان/جامعة بغداد594.3699.06ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه عادل حسين مهدي6701321422043096

كلية طب االسنان/جامعة بغداد594.3699.06ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيرونق احمد علي كشيش6711521422017018

كلية طب االسنان/جامعة بغداد594.2899.05الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الباقي احمد عبد الباقي سبتي6721021411002037

كلية طب االسنان/جامعة بغداد594.2899.05المنصور- ثانوية المتميزات احيائيميس عمار جبار مجيد6731021422003134

كلية طب االسنان/جامعة بغداد594.2899.05ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينور الهدى فاضل حسن شجر6741521422017061

كلية الصيدلة/جامعة بغداد612.68102.11المنصور- ثانوية المتميزات احيائييسر محمد لفته محمد6751021422003151

كلية الصيدلة/جامعة بغداد609.84101.64ثانوية المتميزاتاحيائيمريم اسعد عبد جعفر6761421422027124

كلية الصيدلة/جامعة بغداد609.68101.61المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرشا رشيد جالب متعب6771021422003036

كلية الصيدلة/جامعة بغداد608.92101.49ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفرح عبد الحسين علي حسون6781221422028086

كلية الصيدلة/جامعة بغداد607.84101.31ثانوية المتميزاتاحيائيمثلى احمد شحاذه جاسم6791121422047063

كلية الصيدلة/جامعة بغداد605.84100.97المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم تحسين علي محمد6801021422003115

كلية الصيدلة/جامعة بغداد605.44100.91ثانوية المتميزيناحيائيمحمد نهاد محمد درويش عبد السيد6811421411005097

كلية الصيدلة/جامعة بغداد605.20100.87ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم علي محمد حسين6822721422043082

كلية الصيدلة/جامعة بغداد604.68100.78المنصور- ثانوية المتميزات احيائيدانيه ياسين عبد الغفور عبد القادر6831021422003030

كلية الصيدلة/جامعة بغداد603.84100.64المنصور- ثانوية المتميزات احيائيياسمين انمار سليم جميل6841021422003149

كلية الصيدلة/جامعة بغداد603.52100.59ثانوية المتميزاتاحيائينور بسام عدنان محمد علي6851421422027155

كلية الصيدلة/جامعة بغداد601.76100.29الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيأزل صباح نوري عبد الحميد6861021422018001

كلية الصيدلة/جامعة بغداد600.84100.14ثانوية الفراقد للبناتاحيائيخديجة احمد شطب مسرهد6872121422058017

كلية الصيدلة/جامعة بغداد600.00100.00ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد الجبار محمد6881421424003035

كلية الصيدلة/جامعة بغداد600.00100.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيبلسم علي عبد كنو6892121422009034

كلية الصيدلة/جامعة بغداد599.8499.97الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم صائب ابراهيم عبد هللا6901021411028001

كلية الصيدلة/جامعة بغداد599.0099.83إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعلي انور صادق يوسف6911421411007057

كلية الصيدلة/جامعة بغداد599.0099.83ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمريم ياسر ناظم عبد الرحيم6921421424003044

كلية الصيدلة/جامعة بغداد598.6899.78ثانوية المتميزاتاحيائيبروج احمد قاسم جبار6931421422027030
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد598.2899.71زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيياسين رعد حسن ياسين6941421411008097

كلية الصيدلة/جامعة بغداد598.2499.71ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيالحكيم حسين تالي سلمان6951521411012006

كلية الصيدلة/جامعة بغداد598.1299.69ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيأسل عدي خالد عبد الجبار6961321411019002

كلية الصيدلة/جامعة بغداد598.0099.67ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيديما عمار محمد رضا محمود6971221424005008

كلية الصيدلة/جامعة بغداد598.0099.67اعدادية القناة للبناتاحيائيهاجر اسماعيل عطيه حسين6981321422003097

كلية الصيدلة/جامعة بغداد598.0099.67ثانوية الفوز للبناتاحيائيكوثر سمير تقي عبد هللا6991321422023050

كلية الصيدلة/جامعة بغداد598.0099.67اعداية الهدى للبناتاحيائيلبنى يحيى عباس حمودي7001421422013054

كلية الصيدلة/جامعة بغداد598.0099.67ثانوية المعرفة للبناتاحيائيالزهراء زيد عبد الرضا احمد7011421422039003

كلية الصيدلة/جامعة بغداد598.0099.67اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيروان سعد احمد سعد7021821422045061

كلية الصيدلة/جامعة بغداد597.1299.52ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحمزة انس ياسين ناصر7031121411010026

كلية الصيدلة/جامعة بغداد597.0499.51الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد صباح اسماعيل7041021411028079

كلية الصيدلة/جامعة بغداد597.0099.50المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزينه عبد الوهاب عبد الكريم حسين7051021422003068

كلية الصيدلة/جامعة بغداد597.0099.50ثانوية حنين للبناتاحيائيزينب اكرم عبد الكريم عبد الرضا7061321422028038

كلية الصيدلة/جامعة بغداد597.0099.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمريام علي عامر خزعل7071421422039044

كلية الصيدلة/جامعة بغداد597.0099.50ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيدموع العيون عطا علي قنديل7081421424010008

كلية الصيدلة/جامعة بغداد597.0099.50ثانوية العدالة للبنيناحيائياحمد عزمي فاروق احمد7092121411042003

كلية الصيدلة/جامعة بغداد596.6899.45ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيتبارك سعد جواد دوشان7101121422069006

كلية الصيدلة/جامعة بغداد596.4499.41ثانوية المتميزاتاحيائيامنه جميل عبد الوهاب جميل7111421422027014

كلية الصيدلة/جامعة بغداد596.0099.33ثانوية السياب للبناتاحيائيصفا نبيل عبد الرضا جابر7121021422002069

كلية الصيدلة/جامعة بغداد596.0099.33اعداية الهدى للبناتاحيائيشذى صالح مهدي خضير7131421422013030

كلية الصيدلة/جامعة بغداد596.0099.33ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيامنه جليل مشكور ثجيل7141421424002002

كلية الصيدلة/جامعة بغداد596.0099.33ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزينب موسى ثجيل رسن7151421424009063

كلية الصيدلة/جامعة بغداد596.0099.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيطيبه محمد طالب توفيق7161521422014199

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.2099.20الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحسين عامر عبد العال محسن7171021411028022

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية الخضراء للبناتاحيائيمريم سعيد شهاب احمد7181021422007043

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيمريم احمد عبد الجبار جاسم7191021422015045

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية ام سلمة للبناتاحيائينور الهدى جاسم حسين صالح7201021422015059

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية حماة للبناتاحيائيزهراء خالد عبيد محمد7211121422025089

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية التعاون للبناتاحيائيرهف ثائر كريم مسلم7221121422040055

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيدانية عقيل عبد هللا شوكت7231121422048021

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائيصفا ايهاب ناجي زبار7241121424002012

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيشهد حسون فاضل عبد هللا7251121424014028

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيهدب مثنى فاضل مجيد7261121424014057
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب مجيد موسى جاسم7271221422028055

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية القصواء للبناتاحيائينور سالم خالد حسين7281221422051116

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية السويس للبنيناحيائياحمد وليد احمد سيد علي7291321411006003

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية االنتصار للبناتاحيائيريفان جمال يحيى جمعه7301321422015048

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزينب كامل قاسم عوده7311321422044031

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيايه علي منذر سعد هللا7321421422014013

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية المعرفة للبناتاحيائيايات عقيل جمعة غالي7331421422039006

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيشيماء احمد هاشم عزيز7341521426001188

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيرحيل روضان محمود عفاوي7352121422003042

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية جمانة للبناتاحيائيساره رافد عبد هللا جاسم7362121422006031

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيرضا محمد عبد الحسن ناصر7372321413012021

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيمينا حسن وساك عبد هللا7382321422040050

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرند خضير عباس كاظم7392321422050031

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد الودود اياد عبد الحسين عباس7402621411012099

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيرباب كريم مخلف عناد7412621424012066

كلية الصيدلة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيعلي خضر وهاب مهدي7422721413008017

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.9299.15ثانوية المتميزيناحيائيمحمد خالد محمد خرنوب7431421411005084

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.7699.13االعدادية المركزية للبنيناحيائياسامه زيد عبد اللطيف محمود7442121411004022

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.7299.12ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزينب عامر عباس جاسم7451121422008055

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.7299.12ثانوية المتميزيناحيائيهادي يونس شمس هللا علي7461421411005120

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.7299.12ثاتوية المتميزيناحيائيجعفر صادق رحيم كركوش7472621411040004

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.6899.11ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيأحمد بسام كمال صمد7481321411019001

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.4899.08اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيتقوى مصطفى خلف عباس7492121426007065

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.3699.06الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيهاشم حيدر عواد عيسى7501021411002111

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.2899.05ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه جالل خماس عبد الحسين7511321422032026

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.2499.04ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيتبارك قاسم محمد حسن7521321422049012

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.1299.02ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد سمير خضير حسين7531121411010006

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0499.01ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعقيل حسن عبد  عباس7542721411039044

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعقيل مجيب جعفر عبد المجيد7551021411013098

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفرح عبد الرحمن محمد محمود7561021422009067

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية القناة للبناتاحيائيمريم علي رضا عبد االمير7571321422003077

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية حنين للبناتاحيائيزهراء خالص صالح احمد7581321422028031

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيطيبه حامد محمد جدوع7591421422003061
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب خالد عبد الحسين شلش7601421422006089

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيبتول قصي غضبان احمد7611421422010024

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00اعداية الهدى للبناتاحيائيشمس علي هادي مهدي7621421422013032

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائينمارق رياض حميد نصيف7632121422005112

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية قزانية للبناتاحيائيسكينه ايسر يوسف عبد الخالق7642121422015021

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسن كاظم اعبيد7652221424007118

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه غازي ريسان عبيد7662221424010185

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيمحمد علي بالسم منصور حسين7672621411024031

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00ثاتوية المتميزيناحيائيمنذر صبيح سفيح ثجيل7682621411040033

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمنتظر جعفر حسين مشاري7692621413001092

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيهاله داود سلمان حسوني7702621422004144

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيتبارك كريم كطوف عذوب7712621424010016

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيام البنين محسن عليوي سلومي7722621424013005

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيمريم صالح عباس مجيد7732721422021111

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.8498.97ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائينائل كفاح حسن محسن7741321411019191

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.8498.97ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيايه محمد محمود جياد7752121422007006

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.6498.94ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعبد هللا فرات عبد المجيد عبد اللطيف7761221411001045

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.6098.93ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمهند حيدر امجد حسن7771321411019186

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.4498.91ثانوية الرمادي للبنيناحيائيحسام طه برجس عزالدين7781921411001023

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.3698.89ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفرح رافد خالد عبد7791421422055039

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.2498.87المنصور- ثانوية المتميزات احيائينور كمال شاكر محمود7801021422003140

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.2098.87ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعبد هللا انور محمد علي حميد7812721411039039

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0498.84ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيميثم عصام علي جواد7821221411001099

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفجر حيدر كاظم عبود7831021422033132

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية افق االهلية للبناتاحيائيمريم علي راجح عزه7841021424016004

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية اسماء للبناتاحيائيشهد يعرب فاضل محمد7851121422035025

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية المتميزاتاحيائيدالل هيثم عبد الخالق اسماعيل7861121422047019

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم عبد الحسن7871321411009032

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية السياب للبنيناحيائيمصطفى احمد خزعل داود7881321411028115

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائيياسمين عبد الرحمن زيدان خلف7891321422021066

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية الشعب للبناتاحيائيفاطمه بدر جوده ثجيل7901321422022127

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهدير حيدر احمد نصيف7911321422039279

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمقتدى حسين صالح نعيمه7921421411027139
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية السجود للبناتاحيائيتبارك اياد صكبان صالح7931421422001013

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية فدك للبناتاحيائيمريم حيدر مهدي عوده7941421422006139

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية عائشة للبناتاحيائينبأ علي خلف عباس7951421422010198

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيبتول شاكر عطية شكيك7961421424009016

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيمرتضى حميد احمد عبود7972121411040033

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية المنارة للبناتاحيائيروان عبد الرحمن خالد علوان7982121422018036

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياسماء احمد خليل اسماعيل7992121422032009

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء مبدر علوان داود8002121422044045

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرقيه محمد مصطاف محمد8012121422057073

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيتماره سالم حسين علي8022121427060002

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس مصطفى محمد فاضل8032221413023118

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمالك مصطفى زيد برغوث8042221413023167

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيسجاد عامر محسن شهاب8052221413030042

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء امجد حامد رسول8062221424037069

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور حمود حسين سلمان8072221424051167

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائيبحر جاسم تركي عبو8082321411051005

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيطيبه احمد غانم عيسى8092321422019047

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83الخارجيوناحيائيعبد هللا عدنان لزام عبيد8102421418001226

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم سامر عبد الحسين عباس8112521422040325

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك عدي نزار محمد8122621424002035

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيفاطمه جاسم محمد عبيد8132621427008008

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد هللا شاكر شكر محمود8142721411025123

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمصطفى ميثم فاضل مكطوف8152921413005081

كلية الصيدلة/جامعة بغداد592.8498.81اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيعلي مرتضى حيدر عبد العالي ابراهيم8162921415002094

كلية الصيدلة/جامعة بغداد592.6898.78الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيايه وسام محسن محمد8171021422018027

كلية الصيدلة/جامعة بغداد592.6898.78ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسن عدنان قاسم عباس8181221411001022

كلية الصيدلة/جامعة بغداد592.6098.77ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمينا علي جواد حريجه8191221422028105

كلية الصيدلة/جامعة بغداد592.4498.74ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيسرار عباس محمد حسين8202121422007026

كلية الصيدلة/جامعة بغداد592.3698.73الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد محمد فرهود مكي8211021411028096

كلية الصيدلة/جامعة بغداد592.1298.69ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيامنيه عالء عجيل صالح8221221422028003

كلية الصيدلة/جامعة بغداد592.0098.67اعدادية الحرية للبناتاحيائييقين حميد عبد الحمزه عبيد8231221422026259

كلية الصيدلة/جامعة بغداد592.0098.67ثانوية الفوز للبناتاحيائيفاطمه احمد فضل رضا8241321422023042

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد607.00101.17ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنينتطبيقياحمد يشار محمد شاكر فتاح8252021513020001
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد600.28100.05اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمهيمن احمد حميد رستم8262721511028055

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد600.00100.00اعدادية الحرية للبناتتطبيقيرقيه حيدر اموري علوان8271221522026020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد599.0099.83اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمنن سامي خلف بندر8281021522035038

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد599.0099.83اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياحمد جمعه حميد رحيم8291321511029007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد598.6899.78اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي شاكر محمود كاظم8302321511020051

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0099.50ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتتطبيقيغاده علي جاسم محمد8311021524015003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الحرية للبناتتطبيقيزينب ماجد رشيد هاشم8321221522026032

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد591.0098.50اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيحيدر علي حسن سلومي8331121511022012

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0098.33اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيفاطمه نصير عبد الكاظم برغش8341121522006050

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0098.17ثانوية المأمون للبناتتطبيقيمأب مازن مبدر كامل8351021522034015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية الفرح للبناتتطبيقينور محمد عبد الرضا عبد اللطيف8361421522053028

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية الحرية للبناتتطبيقيفاطمه منتظر محمد صادق عبد الحسين8371221522026054

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.2897.55ثانوية االمل للمتميزاتتطبيقيسحر عالء اسماعيل يحيى8381321522049002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0097.50ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيعلي فراس عبد االمير حمود8391221511002039

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحسين طارق ظاهر مير حسين8401521511011031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية دجلة للبناتتطبيقيامنه احمد عبد الرزاق جواد8411021522013004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية البطولة للبناتتطبيقيمنار خلف فرحان عبد هللا8421021522028062

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحيدر حسن علي فليح8431421511019042

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية البخاري للبناتتطبيقيفاطمه عالء دحام محمود8441821522080010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.2496.71الخضراء- ثانوية المتميزات تطبيقيسفانه دريد منير محمد8451021522018001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيهارتيون ارام ليون وارتان8461421511020112

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيغسق محمد عبد محمد8471021524013003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية التعاون للبناتتطبيقيفاطمة حسين شنين عيدان8481121522040034

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيمنتظر عباس فاضل عبد االمير8491221511013057

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحيدر علي يعقوب عيسى8501221511028066

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد علي سعيد فاضل8511221511028155

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفاطمه البتول خالد علي حسين8521421522014017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.8496.47زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيمصطفى محمد احمد فاروق محمد8531421511008009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.1296.35ثانوية الكوثر للمتميزاتتطبيقيبلسم باسل علي ابراهيم8541221522028002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيمريم علي سعيد فاضل8551221522035030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيطيبه مهدي محمد اسماعيل8561321522039034

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الكلية الجامعة االهلية المختلطةتطبيقينور ضياء عبد الحسين جوده8571421517003001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيمروه احمد جميل عزيز8581421522056014
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيروز محمد عباس سوادي8591421524003005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية حطين للبناتتطبيقيمروه زياد طارق مصطاف8601021522004012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقينور الزهراء فراس يحيى هادي8611421522057036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمحمد احمد محي محمد8621121511020142

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0495.34زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيجعفر مصدق عبد هللا مزعل8631421511008001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقييوسف عبد الستار عزيز احمد8641121511019109

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0094.83 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيرقيه عبد الرحمن قحطان عبد الرزاق8651421522007006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0094.67ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينتطبيقيطه عماد شريف صباح8661321513014006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0094.50ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيسالي سهير جاسم سمير8671121522003018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0094.33اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسن لؤي حسن فخري8681021511026030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0094.33اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقياحمد بشار عبد الكاظم عبد االمير8691121511013002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0094.00ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيسجاد عدنان طه ياسين8701221511014015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد محسن عليوي كاظم8711321511017062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0093.83اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد علي فاضل محسن8721421511020090

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد562.0093.67اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيعلي ابراهيم ضحوي علي8731121511005052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية بغداد للبناتتطبيقيرقيه رياض عبداالمير عبد الصاحب8741021522035011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعبد هللا احمد وليد راغب8751421511018050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيحنين عادل فرحان عطا هللا8761121522041012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيعلي مرتضى فائق رشاد8771921511024039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0093.00انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركياتطبيقيابو بكر رحمن احمد اسماعيل8783021517025001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0092.83اعدادية المأمون للبنينتطبيقياحمد فراس محمد غني سليمان8791021511006007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد556.2892.71ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقياحمد تحرير جبير حرج8801121511042001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية االنفال للبناتتطبيقيلبابه سلمان غليس حميد8811021522019028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا محمود احمد دوسة8821021511020156

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيمصعب قيس جبر فطاس8831121511034060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيمحمد سعد محمد حسن8841421513019015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيدعاء حيدر عكله غالي8851421522032010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيسجاد لطيف فاضل مجلي886262051009018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم حسن علوان8871021511026090

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمصطفى عمار عادل عبد الرزاق8881121511004157

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياحمد فيصل عدنان عبد8891321511029014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0092.33اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد علي ابراهيم عباس8901421511020088

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0092.17ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيمريم عبدالستار محمد احمد8911021522007013
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية العامرية للبناتتطبيقيأية نبيل محمد مهدي8921021522036001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسن اياد عبد حمودي8931221511027034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية الحرية للبناتتطبيقيحنان حسن بني خلف8941221522026013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعبد المنعم طلب ضاحي فرحان8951021511016047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيحارث عادل عبيد سرحان8961121511020039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمؤمل ثامر احمد حسين8972321511020063

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقياحمد محمد سعيد خليل8981021513010002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0091.50إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقياحمد علي حسين جبر8991421511007008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0091.33ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقيعمر اسعد هاشم اسماعيل9001021513002011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيسجاد علي رحيم حميد9011121511019024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيسيف سفيان صبحي ياسين9021321511012051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيعذراء عدي عبد الزهره حبيب9031121522014044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية جرير للبناتتطبيقينورهان غازي عبد الوهاب عبد9041221522008041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0091.00ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيبكر عبود كريم عبود9051021511004005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمرتضى عالء حسين علي9061121511004146

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0091.00اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى محمود ياسين احمد9071421511020104

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيزيد عامر حامد حمادي9081921511042006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية المنصور للبنينتطبيقيسجاد علي جابر حبيب9091021511026046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمرتضى خضير عباس سلمان9101121511009071

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن رعد خضير عباس9111121511020070

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0090.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسجاد عمار يحيى حسين9121121511049066

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0090.83ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيشيالن معمر وليد عبد الرزاق9131121522015030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0090.83ثانوية العلوم للبنينتطبيقيمرتضى عبد الجبار حسن كاظم9141321511036024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيوليد خالد ابراهيم علي9151021511037049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0090.67ثانوية االقصى األهلية للبنينتطبيقيامير حيدر فاضل خضير9161121513005002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية االصيل للبناتتطبيقيفاطمه جواد كاظم رهيف9171121522005024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية النور للبنينتطبيقيمحمد باقر مثنى عبد هللا جاسم9181221511023093

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعبد هللا محمد خالد عبد هللا9191421511018054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد543.5690.59ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيسرور فرح عبد الرحمن حمادي9201321511019011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيعمران حسين عباس احمد9211121515004176

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية النصر للبناتتطبيقيمريم عبد الرحمن عبد سالم9221221522031036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمرتضى جاسم علي مامي خاني9231321511031040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد543.0090.50ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيمريم احمد عبد المحسن حميد9241321522039050
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية البشير للبنينتطبيقيعلي محمد عبد سلمان9251421511033049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيمصطفى مشتاق طالب شهيب9261121511019096

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيسرى فالح حسن شرقي9271421522057021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية النهروان للبنينتطبيقيسجاد هاشم ألعيبي محيسن9281521511018032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد542.0090.33ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقينبيل جاسم محمد نجم9291921511081029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد الرحمن خالد حميد محمود9301021511026053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد541.0090.17ثانوية النضال للبناتتطبيقيمريم يوسف موسى زينل9311021522020022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد المهيمن موئل سعود احمد9321121511015076

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد541.0090.17ثانوية سومر للبناتتطبيقيفاطمة صادق جعفر محسن9331421522008054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد541.0090.17اعداية الهدى للبناتتطبيقيرقيه جاسم رمضان قاسم9341421522013015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيايفن ابلحد فؤاد عبد األحد9351721511057006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية العامرية للبناتتطبيقيمها اكرم فاضل محيسن9361021522036039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمروان سلوان منال يوسف9371121511018068

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيباقر سالم حسان سعد9381421511006010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمحمد عبد الحبيب احمد عبد الحبيب9391121511016035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمحمد جبار زياد فهد9401021511008056

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسين حمد عودة احمود9411021511017031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمود انيس عمران عبد القهار9421921511025078

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية السيدية للبنينتطبيقيابراهيم سعد نزال كنيدح9431121511004005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0091.17ثانوية االحرار للبنينتطبيقيصالح محمد احمد صالح9441121511043009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيموسى الكاظم صباح فتاح مبارك9452621511014086

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعبد الهادي معين شهيد كاظم9461221511028102

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعلي سعد جبار ثامر9471121511019050

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد536.0089.33ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي بشير علي9481221513003010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد536.0089.33ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيمهيمن سعد جبار قاسم9491421513002011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد535.0089.17اعدادية قباء للبنينتطبيقيحسين علي مطشر سلمان9501521511010028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد534.4889.08الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيعبد هللا جاسب علي خابر9511021511028009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيعبد هللا علي جبار عبد الكريم9521121511016024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد الرحمن ابراهيم عبد هللا خلف9531121511018024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد533.0088.83ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن سمير جاسم محمد9541321513014007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمنتظر علي حسين مهوس9551321511011064

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيمحمد باقر جاسم مساعد كاظم9561221511006039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد529.0088.17إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقياحمد وليد محمد الياس9571421511021015
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد528.0088.00ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مصطفى كامل اسعد9581421513017003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيبدر محمود سعيد محمد9591821517007019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيامير علي عبد الحسين عصمان9601121511013014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد526.0087.67اعدادية االمين للبنينتطبيقياحمد ميثم سلمان غلوم9611021511018005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد526.0087.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد باسم علي عبد9621321511010008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيمريم عادل مسلم كزار9631421522058025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي محمد حسوني علي9641221511023073

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية اليمن للبنينتطبيقيقتيبه سعد علي حسين9651021511016071

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحمزه عبد الستار جبار محمد9661021511020085

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية عائشة للبناتتطبيقيرقيه حسن خلف عباس9671421522010014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعامر عباس حسن جعفر9681521511005101

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيحسين جعفر محمد صادق عباس9691121511002011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمحمد غسان سلمان عمران9701421511026077

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيموسى حسن عوده حسين9711321511031050

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد517.0086.17اعدادية المأمون للبنينتطبيقيعلي عصام احمد مهاوش9721021511006039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد517.0086.17اعدادية البشير للبنينتطبيقياوس محمد عبيد احمد9731421511033009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد515.0085.83ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيسجى حسين شعالن زبن9741321522039028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية راوه للبنينتطبيقيمجاهد يوسف عبد المجيد فرحان9751921511022030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد514.0085.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعلي غصون اكرم كاظم9761121511015082

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد514.0085.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقيدعاء مجيب ضياء عطيه9772521511021006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد513.0085.50اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيسجاد جبر رسن مطر9782821511007046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0085.17أعدادية الطارمية للبنينتطبيقييونس يوسف منعم جاسم9791221511019061

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0085.17اعدادية السبطين للبنينتطبيقيأحمد عالء عبد الصاحب حسين9801221511022003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0085.17اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعزام محمد شهاب احمد9811321511015045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية المأمون للبنينتطبيقيهاشم حميد جاسم حمادي9821021511006062

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيجمانه كاظم جواد كاظم9831021522038010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد509.0084.83ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيحسين نزار صادق حمود9841421511051015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية اليمن للبنينتطبيقيحسين عالء محمد ياسين9851021511016022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد508.0084.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمازن محمد عبد سعيد9861421511013052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيأحمد حميد عبد الرزاق حميد9871121511041001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد507.0084.50ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيمحمد عالء محمد عباس9881421513019018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعبد هللا شاكر محمود نوركه9891521511016031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية المباهلة للبنينتطبيقينذير محمد نوري عاشور9902721511008065
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمقتدى اياد عنيد ثويني9912821511008114

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية حطين للبناتتطبيقيافنان جمال سعود رحيم9921021522004001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيرقيه حسين عبد االمير عباس9931121524014006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية السبطين للبنينتطبيقيرسول عباس مزاوي كاظم9941621511016046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية الكنوز االهلية  للبنينتطبيقياحمد جواد خطار مكي9951621513001001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد505.0084.17ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيالحسن مثنى تايه هدير9961121513007001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد505.0084.17ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيطيبه خالد ناصر عبد القادر9971121524014013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد505.0084.17ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقياحمد باسم جواد كاظم9981421513003002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد505.0084.17ثانوية الجنات االهلية للبناتتطبيقيمريم مهند محسن مطر9991621524053007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيسجاد حامد محمد جابر10002721511008024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيساره صفاء قاسم عساف10011121522014031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين خالد نوري عبد الحسين10021221511028051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية العباس للبنينتطبيقينذير حلمي عباس عبد10031621511046164

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0084.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد حافظ خريبط10041621513055037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد503.0083.83اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيزيد قاسم محمد عباس10051021511013050

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد503.0083.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد فؤاد سالم مطر10062821511007129

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0098.33اعدادية السيوطي للبنيناحيائيسيف سهيل هالل علي10071121411046017

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد المهدي قصي نوري رضا10081021413001012

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين داخل حسن10092221422004258

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0097.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد االمير حسن10102521413031175

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0097.50ثانوية نون والقلم األهلية للبنيناحيائيعبيدة عبد الستار عباس محمد10111121413008003

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية الفردوس للبناتاحيائيتاله خالد محمود شعبان10121021422008019

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية االنصار للبنيناحيائيحسين ماجد رحيمه عبيد10131321411003038

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية داقوق للبنينتطبيقيعباس مجيد حميد مصطفى10142021511017011

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.8897.31ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد رائد نجم عبود10151221411001075

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.4097.23ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيديمه براء حميد يعقوب10161021424015005

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية الحكمة للبناتاحيائيهديل حميد مجيد طه10171021422025051

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيسرمد محمد محسن حمود10181421411018037

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيعبد الباسط محمد احمد داود10192121415001028

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية االمين للبنيناحيائيطه طالب علي حسين10201021411018014

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0097.00ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيمحمد عقيل سالم عبد الكريم10211421413001011

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهدى فوزي محي حسن10221321422040238

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية العبيدي للبنيناحيائياسامه عدنان محيسن علي10231921411024010

4148 من 31صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.9296.82الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعمار خلدون ساطع عباس10241021411028066

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيمرتضى نبيل صادق عبد المطلب10251021411026227

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية التسامح للبناتاحيائيفرح فواز خميس جاسم10261421422012101

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمة حسين قاسم وهام10272821426001052

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيماهر كمال حامد سالم10283121417008040

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية اليرموك للبناتاحيائيرقيه احمد شاكر عماش10291021422011017

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية العامرية للبناتاحيائيمريم حسام عاشور بكري10301021422036118

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيمصطفى معد سلطان علي10313021417028015

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية القدس للبنيناحيائيحارث عاصف خالد محمد سعيد10321021411014016

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الفاروق للبناتاحيائيود عباس خضير عباس10331021422037087

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيايه سلمان علي بالسم10341321422024010

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسين اثير كريم سعيد10351421411015028

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية النهروان للبنيناحيائيحسين سعيد حسين عاصي10361521411018014

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيبتول نبيل ابراهيم حمادي10371921422053023

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.8496.31المنصور- ثانوية المتميزات احيائيعال تركي احمد طعمه10381021422003093

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.5296.25ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائينور االسالم محمود علي محمود10391321411019194

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0096.17ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه اكرم حسن عباس10401321422021047

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0096.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائييوسف مهدي جاسم مهدي10412521413031734

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.9296.15زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي محمد نوري حميد10421421411008070

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.4896.08ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمينة لؤي اسماعيل سلمان10431421422055051

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيديما سمير خلف عوض10441021422035034

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيمشكاه وليد خالد عبد القادر10451021422035103

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتتطبيقيخديجة حسين علي محمد10461021524015001

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية العقاد للبنيناحيائيسجاد عباس جاسم جبر10471221411028066

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيكاظم حيدر كاظم ناصر10481421411019089

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيمريم عصام رزوقي مهدي10492621422037090

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيروان اياد كردي عنفوص10501021422019055

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائياسراء سعد عبد سعيد10511221422017005

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمسلم ضياء حسين مجيد10521321511005079

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائييقين باسل محمد خميس10531421422002111

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيغيث عبد القادر ياسين سليمان10541921411009176

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائينبأ رقيب عبد الحميد عيد10551921424006042

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية السالم للمتميزينتطبيقيعبد هللا قائد احمد علي10561121511010007
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قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيياسر اياد عبد الرحمن محمد صالح10571921511015078

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية الفرح للبناتتطبيقيابتهال ياسر عبد الحسين جعفر10581421522053001

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية التسامح للبناتتطبيقيمريم عبد الخالق عبد الزهره غليم10591421522012047

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.8894.48المنصور- ثانوية المتميزات تطبيقياسماء علي احمد عباس10601021522003001

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0094.33ثانوية الرسل االهلية للبنينتطبيقيعقيل هشام افضل جاسم10611421513024003

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0094.17إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعباس فاضل جايد مزعل10621421511016074

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0093.33ثانوية منار العلم االهلية للبناتتطبيقيفوزية صادق كامل حاتم10631221524004003

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0092.83ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيعلي حيدر حسن صبير10642821511012032

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقييوسف سعد منير مجيد10651021511020296

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي قاسم جعفر عبد10661321511012080

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيمصطفى ياسر ماجد عبد الرضا10672521511005027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد592.8498.81المنصور- ثانوية المتميزات تطبيقيزهراء سيف سالم شريف10681021522003004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0498.34ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد مهدي عبد الهادي مهدي10691321411019167

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.4497.41ثانوية المتميزاتاحيائيامنه عبد الستار عبد الجبار محمد10701321422032003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية التميز للبنيناحيائيجعفر علي اياد عبد الكريم10712221411077029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.7297.29ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيروال طارق عباس حميد10721321422049037

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعذراء عبد الزهره فرج مشكور10731521422014203

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0097.00ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيميسره حيدر يوسف عريبي10741421424002018

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.7296.95الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائينور الدين فراس محمد راضي10751021411002110

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0896.85ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيناصر أحسان حسون عبد 10762721411039099

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية المناهل للبناتاحيائينور الزهراء قاسم هادي هاشم10771321422046083

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهاجر نضال احمد ظاهر10782621422013125

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد رحيم شلوت شنان10792721411034204

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد الرحمن صفاء سالم عبد10801021411013071

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمريم سعد محمود محمد10811121422016065

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمنال سبتي فارس حسين10821321422017144

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايمان وسام عبد خضير10832221422050031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيريم محمد صبحي خضر10843121427008031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.6896.28ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي محمد عبد االمير عبد المهدي10851121411010059

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.4496.07ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا كوان كعيد10861321511019033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي حازم حلو محمد10871221511023060

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيابراهيم هيثم عدنان عبود10881121413005002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائينزار يوسف محمد كاظم10891221411027177
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب محمد ناجي علي10901321422039125

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.4095.73المنصور- ثانوية المتميزات احيائيروان حازم محسن عبيد10911021422003044

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.2895.71ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيجعفر فريد سلمان حبوب10921321411019044

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية االصيل للبناتاحيائيفاطمة فاضل ماشاف كرم10931121422005062

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية الرباط للبناتاحيائيوفاء شعالن حاتم علي10941121422055089

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية القناة للبناتاحيائيمريم احمد نجم عبود10951321422003072

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيوسام جاسم جلوب عبيد10961921415019044

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيناصر الحسين احمد قاسم حسن10972721413008031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد الحميد عباس رفعت احمد10983121417008022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيزينه اياد شهاب احمد10991021422012025

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيفاطمه نصر طعيمه عبد هللا11001121422044068

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعلي مشتاق شاكر عبد الحسين11011321411029040

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء غسان عبد العالي ناجي11021321422001127

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعلي عقيل منشد محيسن11031521413001004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائيشهد احمد جواد كاظم11042021422019084

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيفاطمه نعمان ريسان قاسم11052321422040048

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد هادي شاكر محمود11062721411026021

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.9295.49ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن نجاح عبد الوهاب نوري11071321411019095

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.7695.46اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمؤتمن يحيى دلي حسين11082221411003225

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية السياب للبنيناحيائيسجاد محمد جواد عبيد11091321411028042

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0094.67اعدادية الروافد للبنينتطبيقينور الدين محمد عبد علوان11101121511024040

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0093.83اسطنبول-ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركياتطبيقيزينب طارق حسين جبار11113021527024003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقياحمد سالم كاظم موسى11121121511009006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن غالب كاظم محمد11131121511022021

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية القدس للبنينتطبيقيانس كمال اكرم عبد المنعم11141021511014025

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيعلي محمود ظاهر علي11151021511032017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيحيدر علي غازي يوسف11161121511006054

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد هللا عامر هادي عباس11171121511018032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعلي حسين حطاب دشر11181221511007091

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0091.17الخارجياتتطبيقيكوثر جعفر محمدمهدي سلمان11191221528050071

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0091.00ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعلي رياض عبد الحسين مهدي11202921513005026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد592.0098.67اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيسجاد عماد باقر علي11212921511016045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0098.17الخارجيونتطبيقياحمد محمد علي كعيد11221321518001019
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.1297.35ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسين عالء فرج ظاهر11231321411032018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدنيا فؤاد نعيم حسن11241421422062038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية الشروق للبنيناحيائيعلي حسين علي نخش11251221411029033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيتبارك كمال الزم جابر11261221422024032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيسعد زياد حسين صالح11272021413017014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتضى محمد صالح كاظم جواد11282721411028170

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.9295.49ثاتوية المتميزيناحيائيجعفر محمد فؤاد جابر11292621411040005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0095.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد قاسم هجر11302221424022029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم محمد كريم محمد علي11311021422035101

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياكرم رشيد عبد الحميد صالح11322121411014021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.3694.73ثانوية القيروان للمتميزيناحيائييوسف ماجد محمد قاسم11331321411032099

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.2894.71ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه ضياء هاشم طالب11341221422028077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0094.67اعدادية الرميلة للبناتاحيائيروان علي حسن مجيري11351521422004076

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.1294.19زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيليث احمد عبد المجيد حمزه11361421411008081

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0094.17ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيرحمه ناظم حسن سلمان11371121422008042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفاطمه خليل ابراهيم مطشر11381421422032063

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد هللا محمد اسماعيل محمد11391921411099023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.8893.98ثانوية المتميزيناحيائيحسين رضوان محمد جواد كاظم11401421411005028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي محمد يونس زاير11411421411026059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0093.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين محمد رضا حسن11422521424013027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد562.0093.67اعدادية الداودي للبنيناحيائيحسين حارث عبد الجبار سبع11431021411029011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد562.0093.67ثانوية االبتهال للبناتاحيائيبنين رحمن ريسان محسن11441421422005011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد علي جعفر11451321422001238

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد561.0093.50ثانوية ايالف للبناتاحيائينور محمد عبد الرزاق جميل11461421422038091

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد561.0093.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن سمير طه احمد11471621413006039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0093.33ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيمقتدى ناصح درويش موسى11481521411014017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيآماني شامل علي جعفر11491821422077003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينه ناجح هاشم محمد علي11502721426001145

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0093.17ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائيآمنه مروان غالب يونس11511021424003001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي عزيز حسين جواد11521221411027105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية القدس للبناتاحيائيرقيه حسن عبد عفيت11532621422033057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.3293.05ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد المصطفى عامر غازي حسين11541421511005011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيكوثر علي محمد شهيد11551021422035086
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيجهاد حسن فاضل ذيب11561121411015028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0093.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيمالك احمد اسماعيل ذياب11571421422024089

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد557.9692.99ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرقيه احمد سعد عبد الغني11581221422028035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد557.5692.93ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيتبارك علي مهدي ناصر11591121422069007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0092.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيافنان عامر فاضل نصار11601021422019011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد556.8092.80ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى حامد بارود كمر11611421411005103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية بروانة للبنيناحيائياحمد احسان هالل عبد هللا11621921411066002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيسيف خالد سعيد نور11633121417008021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.4892.58الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيدانيا قيس عواد نده11641021422018046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياسامة احمد عبيد علي11651121411025021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيروان محمد شهاب أحمد11661221422026095

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية الشموخ للبناتاحيائيحوراء جواد لذيذ عليوي11672221422028041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.8892.48الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد العزيز اسعد هاشم فراس11681021411002046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.6092.43ثانوية المتميزاتاحيائيمينا يوسف عجيل داخل11691121422047079

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.2892.38ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمريم محمد عباس محمد11701121422069059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد553.4492.24ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيضرغام عادل حسن عبد11711221411001042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية تطوان للبنيناحيائييوسف صباح صالح حمود11721121411017164

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيكرار حيدر صادق احمد11731221411027119

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.6492.11المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه محمد علي مهدي11741021422003099

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.2892.05ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيامير ماجد رضا رزوقي11751321411019039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0092.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيزهراء محسن دبيس نايف11761021422019060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0092.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيسبأ محمد عبد حسين11771121422048048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمحمد عماد عيسى عبد الكريم11781421411047068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائييم خضر عباس خضير11792321422013537

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية النور للبنيناحيائياحمد رائد علوان فليحي11801221411023008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحيدر المرتضى ضياء شريف علوان11811321411012054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيابوالحسن علي انصار عساف11822221411034008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية الخبير للبنينتطبيقيعبد الرحمن حازم طالك عريبي11831121511007023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد534.0089.00إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحيدر سالم حسين شاه ولي11841421511016042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد530.0088.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعمار زهير قاسم الزم11851621511001188

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيآيه سلمان مجيد سلمان11861321522039003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقييوسف محمد علي حاتم11871121511018079

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد523.0087.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيهيثم محمد سعيد عبد الكريم11881621511001286
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيسجاد ثائر محمد مهدي11891621513047010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقييسرى عبد الفتاح عبد الرزاق مهدي11901221522007028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد516.0086.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن فاضل احمد بخيت11911021511020130

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد516.0086.00اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيخالد هيثم يلدا عبوش11921421511020029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد516.0086.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقياحمد امين لفته نعيس11931621513071006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد515.0085.83ثانوية  نبراس العلم االهلية للبنينتطبيقيوارث صهيب عبد الغفور مصطفى11941621513050008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد513.0085.50اعداية التضحية للبنينتطبيقيتقي عبد الشيخ عبد الحسين بجاي11951621511048025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد512.0085.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيأحمد عامر ابراهيم عبد11961321511010001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0085.17اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي عدي حاتم احمد11971021511020185

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0085.17اعدادية التقى للبناتتطبيقيزينب محمود رشيد سلمان11981121522012026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد2509.0084.83الخارجيون تطبيقيمهدي حسن عبد الحسين عبد11991621518002584

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.3697.56ثانوية المتميزاتاحيائيضحى حاتم عبد االمير محمد12001421422027099

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0097.50اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمأب زاهد طه احمد12011021422038098

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية حطين للبناتاحيائيياسمين مجيد رشيد عزيز12021421422004043

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن ظافر مزبان عبد هللا12031821411039018

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي خليف12042821422009064

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.3297.22ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاتن مناف طالب وادي12051921424001025

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيشمس جهاد رمضان خضر12061421422014058

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية الفرح للبناتاحيائيفرح حاتم حميد غريب12071421422053037

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.8096.97ثانوية المتميزاتاحيائيغفران خليل ابراهيم حسين12081421422027106

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية الحكيم للبنيناحيائيالحسن محمد خضير حمزة12091121411030007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية حطين للبناتاحيائيتبارك قيصر سامي هادي12101421422004009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية الفلق للبنيناحيائيمحمد اياد سعيد عباس12112121411022085

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب علي ماضي سلمان12121421422008070

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم باني عنبر12131421422033096

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيمخلد علي محمود حسن12142621411001179

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.8896.65ثانوية المتميزاتاحيائيمريم حسين علي عيسى12151121422047066

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائيايمان هيثم فهد حمادي12161121422060013

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمهجة حسين مانع سلمان12171521422006208

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية السالم للبنيناحيائيمصطفى كمال دهام خلف12181821411039036

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيربى قدس احمد علي12193121427008021

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.2896.38ثانوية المتميزاتاحيائيناهد حازم جبار هادي12201121422047080

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية النصر للبناتاحيائياالء ساطع صبري حسين12211221422031016
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيود محمد عباس خزعل12221321422024136

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الرطبه للبنيناحيائيعماد طارق حميد جمعه12231921411068007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتماره عبد هللا حميدي عيسى12242121422047028

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.4496.24ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيرامي عماد عرفات عبد هللا12251321411019067

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0096.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيجمانة محمود محمد جاسم12261021422019035

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0096.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي منذر عبد اللطيف سلمان12271121411049084

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية عمر المختار للبناتاحيائينبا خلدون يوسف محمود12281121422022034

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0096.17ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيمريم عبد هللا عبد المنعم عبد هللا12291221422015043

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم معن كريم احمد12301321422001281

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية الوارثين للبنيناحيائيحيدر عبد الكريم جاسم نعمه12311521411013035

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0096.17ثانوية السالم للبنيناحيائيأواب مؤيد متعب سالم12321821411039001

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0096.17ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عبادي حسين12331821413011010

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0096.17ثانوية االنبار للبناتاحيائيزينه عماد زين العابدين محمد12341921422016045

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية السدة للبنيناحيائيابراهيم محمد عودة زعال12352321411016002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيحنين عبد الجميد عبد  صالح رماز12361021422011014

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء محمد علوان عبد العال12371221422026118

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية السويس للبنيناحيائيعبد الرحمن مصطفى عدنان جاسم12381321411006037

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد باقر عالء مزهر سعود12391521411007136

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيشيماء نصير امين صالح12401921424006025

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيبنين احمد زبون شلتاغ12412821422037006

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.7695.96ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعمر فالح داود سلمان12421321411019138

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.4895.91ثانوية المتميزاتاحيائينور محمد رفيق علي12431321422032105

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.1295.85زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي زين العابدين وسام يونس علي12441421411008065

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية العامرية للبنيناحيائياحمد زيد طارق بكر12451021411020017

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيمالك محمد شريف جواد12461121426001083

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عز الدين خزعل محمد12471321422011071

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد مطشر زبالة ناصر12481421411009147

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيصفا زكي عدنان جعفر12491421422036039

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية الحريري للبناتاحيائيداليا ياسر خضير ابراهيم12501421422060015

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية الوطن للبنيناحيائيايمن عبد الرحمن محمود حسين12511821411027007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب علي كعيد سلمان12522621424004084

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائييمام سمير حسين عالوي12532621424007241

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين احمد صالح عبود12542821411001025
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.7295.79الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد اياد طارق ياسين12551021411002084

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.1295.69ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه ياسر عبد المنعم ابراهيم12561121422047059

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائينسيبه خالد فياض سعيد12571021422012053

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب جمال شهاب احمد12581121422015040

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيفاطمه نصير قاسم بدن12591221422026200

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزهراء حسن تركي حسن12601321422015049

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء بالسم كاظم علوان12612121422050091

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.6895.61ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيفاطمه علي هندي زهراو12621121426001105

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.4895.58ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه حازم سليم علي12631221422028075

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيريما خالد سلمان جاسم12641021422019058

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره بشير محمد مطر12651121422017107

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه ليث ناظم بهجت12661321422001020

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحيدر بسام عبد العزيز حمود12671921411099014

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزينب فراس عفان جاسم12682121422058032

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد نبيل حميد سعيد12692721411026181

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0094.33اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيحيدر ضياء مسلم صالح12701321511021026

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية المأمون للبنينتطبيقيفهد عبد القادر خليل ابراهيم12711021511006045

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيايمن شهاب احمد عداي12721021511019013

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيزينب فراس داخل سلمان12731021527004005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيثامر عباس حاتم مدب12741121511049035

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0092.33ثانوية السياب للبناتتطبيقيفاطمه عبد الستار سراج الدين عبد هللا12751021522002030

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسين هادي حبيب حسون12762921511019030

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0092.17ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحيدر بشير قاسم حميدي12771621513049013

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيسجاد غانم كاظم زبون12781521511017038

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيسالم غفار جاسم محمد12792721511030032

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيمصطفى سمير وسمي ديوان12801221515003072

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية القناة للبناتتطبيقيمريم عبد الرحيم كريم عيدان12811321522003027

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعباس عبد الرزاق جمعه رسن12821621511012044

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحيدر عبد الواحد سهر حسب12832821511021045

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0091.33ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقينور الهدى مظفر يونس عيسى12841121522048037

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0091.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا ميثم ناصر عبد الكريم12851621511001146

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0091.33ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعمار باسم سبتي منشد12861621513004114

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية االنتصار للبناتتطبيقينبأ رائد حكيم حاتم12871321522015045
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0091.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد خالد احمد عيسى12881621511001010

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية دجلة للبنينتطبيقيمؤمل بهاء جبار امين12892621511020041

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية االسراء للبنينتطبيقيضاري محمود عايد عواد12901021511011026

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0091.00ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيزهراء سالم علي حسين12911121522039016

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0090.83ثانوية سومر للبناتتطبيقيزينب جواد عبد عاصي12921421522008032

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية العزم المختلطةتطبيقينذير عبد الكفيل كاطع حسن12931621517006075

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية النصر للبناتتطبيقياسراء حميد كحيط وكاد12941221522031006

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسجاد حاكم وريج عذاب12951521511005075

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيساره هيثم جواد اسماعيل12961421522015040

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد476.0079.33ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيفي عدنان بدر شفيق12971421522020019

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية المربد للبنينتطبيقيمصطفى سميع عناز حمد12981921511056036

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا خضير حمزه12991021511016079

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعلي هاشم محمد محسن13001421513016011

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيتماره عالء يعقوب عباس13012121522071006

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيسجاد علي كمال صبيح13021121511041055

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية ام القرى للبناتتطبيقينور الهدى عبد الكريم حافظ سكران13031421522015073

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية اسماء للبناتتطبيقيفاطمه محمد حاتم عبد الرحمن13041821522077061

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية االمال للبناتتطبيقينرجس سهير احمد خليل13051121522011046

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي الخضر حسام فاضل مرهون13061121511041087

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية العامرية للبنينتطبيقيحيدر علي احمد علوان13071121511037005

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمنار حسين عباس ابو كذيله1308142051201330

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقينورس خلف ابراهيم حسين13091921515006069

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيجبار كاظم جبار عبد الرضا13101321511008012

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد462.0077.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيغيث سعد مجيد محسن13111421511019083

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا علي حميد سبع13121121515004134

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد لؤي محمد هالل13131321511005074

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد458.0076.33 شعبان المسائية للبنين15ثانوية تطبيقيمصطفى صالح حنش علي13141421515004060

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيلؤلؤ عباس عبد الجبار مهدي13151421522037023

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيحسين اسامه غالب حسين13161621513110016

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيضرغام خالد جميل جهاد13171121511041063

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيمريم وليد عبود مجيد13181421522015067

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمصطفى عدي عيدان سهر13191321511012122

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد456.0076.00ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينتطبيقيعبد السالم رياض محمد نعمه13201321515010025
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قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد456.0076.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقياحمد اثير محمد عويد13211421511007003

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد455.8075.97ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيازهر عبد الحسين عبد علي مريعي13221321511019005

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيرقية علي محمد امين خلف13231621522036024

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيالحسن بشار عدنان عبد الفتاح13241021511013022

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية التقى للبناتتطبيقيتبارك مصطفى عدنان يحيى13251121522012017

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيسجاد محمد خالد قدوري13261221511006024

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقينبأ حبيب عباس سعد13271321522017045

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقينور الدين عبد الجبار علي حسين13281121511041156

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيامنيه حيدر حازم حميد13291121522036003

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيجعفر حسن محمد محسن13301221511027028

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية النهار للبناتتطبيقينادين حازم محمد عبد الرحمن13311121522056023

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمحمد عبد الخالق حسين محمد13321421511018085

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية التسامح للبناتتطبيقيعائشه وليد خالد حمودي13331421522012038

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيانس محمد كاظم علوان13341021511014026

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيزهراء رعد مطر رسن13351321522035016

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد450.0075.00ثانوية النور االعظم االهلية للبناتتطبيقينور اياد حسين احمد13361321524008001

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد450.0075.00إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيسيف الدين علي بادي علوان13371421511021058

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد450.0075.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيهديل صباح متعب مهلهل13381621524002040

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية القدس للبنينتطبيقيمحمد رسول ساجت محمد13391021511014102

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد449.0074.83ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيايات علي محمد سلمان13401121522048003

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد449.0074.83ثانوية الرشيد للبناتتطبيقينور سعد منعم ميرزا علي13411321522020018

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد449.0074.83ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيرانيا علي صبيح عباس13421321522039013

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي مطر سلمان غليس13431121511030038

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحيدر باسل صالح حسن13441021511020088

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية الحرية للبناتتطبيقيغدير محمود شاكر جواد13451221522026049

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيسجاد حسن علي وجر13462821511002045

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيزهراء كاظم جواد جاسم13471121522041028

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمحمد علي صالح علوان13481321511004033

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيحسين عباس هاشم حصيده13492221513004008

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيقاسم صباح هاشم عبد13501121511041112

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية البراق المختلطةتطبيقيعبد الكريم عدنان جاسم لفته13511121517009002

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين علي فخر الدين سيف الدين13521221511022037

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية السويس للبنينتطبيقيحيدر سمير فاضل حمد13531321511006028
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قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمحمد مصطفى شرهان محمد13541421511026078

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد444.4874.08ثانوية المتميزينتطبيقيعلي حيدر يحيى صاحب13551321511016015

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية حطين للبناتتطبيقيمنار صادق كاظم حسن13561021522004016

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقياحمد علي رزوقي داود13571121511013006

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد عالوي جمعه راشد13581121511049013

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد444.0074.00إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعمر ضياء اسماعيل حسين13591421511016101

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين رحيم لفته13601621515002130

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد444.0074.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمرتضى باسم شريف عزيز13612221511009055

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية السيدية للبنينتطبيقيطه عمار سليم محمد13621121511004072

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيايسر محمود ابراهيم علي13631121511006024

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيياسر رياض جواد علي13641221511006048

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيزهراء محمد عباس احمد13651221522035014

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمهدي صالح حسن حمد13662621511005108

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية السيدية للبنينتطبيقيالحارث عالء حسن حسين13671121511004025

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيإسحاق ياسين حسين علي13681121511020005

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيعلي حيدر جويد عباس13691121511022031

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية الخلود للبناتتطبيقيرهف كمال احمد علي13701221522012006

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد442.0073.67إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيزين العابدين احسان علي جاسم13711421511014052

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد442.0073.67اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسن احمد حسن سلمان13721421511019025

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمود بشار ستار عبد الجبار13731021511020243

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد441.0073.50إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي سعود عزاوي هاشم13741421511014083

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية هيت للبناتتطبيقيطيبة علي زامل محمد سعيد13751921522060027

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيبنين مخلص عبد اللطيف ابراهيم13761621524001005

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعمر صباح نوري داود13771021511026096

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد497.0082.83ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعلي حسين كاظم احمد13781621511005043

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا كيالن عبد اللطيف عبد هللا13791121511015071

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية السيدية للبنينتطبيقيزيد ثامر طه اسماعيل13801121511004059

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيامير راشد كاظم راشد13811421511027007

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية بغداد للبناتتطبيقيدينا احمد جاسم محمد13821021522035009

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد ناجي سعيد13831121511009039

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيسجاد فوزي حسون مجيد13841221511027071

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية البصرة للبناتتطبيقيحنين رعد احمد عنفوص13851121522043013

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية الصفا للبنينتطبيقيسيف باسم ابراهيم علوان13861321511027031
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قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيحيدر احمد عباس حنظل13871221511002019

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيتقى نعمه علي عبيد13881121522014008

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد476.0079.33ثانوية التاخي للبناتتطبيقيتبارك عبد الرزاق جاسم محمد13891421522017003

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيرانيا جاسم إبراهيم هيالن13901321522025012

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية البصرة للبناتتطبيقيرقيه فالح عبد حسن قاطع13911121522043020

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية الداودي للبنينتطبيقياحمد علي جواد حسين13921021511029007

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية الريف للبنينتطبيقياحمد عبود احمد حمد13931221511026003

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي ماهر عبد المنعم سالم13941421511017083

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه داود سالم داود13951621522043057

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد469.0078.17ثانوية السياب للبناتتطبيقيزينب رائد طارق كاظم13961021522002021

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية البيان للبناتتطبيقيرفيف عماد بديوي سرهيد13971021522014013

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيفاطمة عباس حمزه حسين13981121522044036

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيباقر محمد جاسم زامل13991521511006009

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيمحمد الصدر خلف حميد جاسم14001521511013051

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد467.0077.83ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيكوثر زاهد سالم عبود14011021522006012

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية البشير للبنينتطبيقيعلي سعد إسماعيل حمادي14021421511033045

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية بغداد للبناتتطبيقيسرى عامر جاسم عبد14031021522035020

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقياحمد سنان عبد الرحيم محمد14041821511061013

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيفاطم احمد شهاب جابر14051521522014031

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيصفا فاروق حمزه عبدالرضا14061021522038028

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيمرتجى فراس غالب باقر14071421513001018

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد اياد جاسم منسي14081021511029039

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيحوراء مؤيد صالح عبد االمير14091421522020003

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيبنين محمد جاسم محمد14101021522025001

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيحوراء علي غانم كريم14111121522007005

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيفاطمه عالء تركي عبيد14121121522039026

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية القناة للبناتتطبيقينورهان قاسم محمد بلكت14131321522003033

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية الهدى للبناتتطبيقيهبه سالم عبد الواحد عبد هللا14141521522007028

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية المسيب للبنينتطبيقيفالح حسن علي محمد14152321511009029

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية الفوز للبناتاحيائيايه علي اخفيف ابراهيم14161321422023005

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعبد االمير فراس عبد االمير عباس14171221411027084

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد خالد مرزوك رسن14182421411042147

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي تطبيقييحيى صالح خماط زهير14193021517006019

4148 من 43صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيسجاد حسن محمد عباس14201221411027061

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية التعاون للبناتاحيائيفاطمة نصير صباح حسين14211121422040123

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية االصيل للبناتاحيائيزينب سالم عبد الرضا عطيه14221121422005043

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم حيدر محمد جاسم14231121422018057

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00ثانوية الصمود للبنينتطبيقيعباس عوده نذير عباس14242221511010027

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.7295.95ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن عمار عيسى عمران14251321411019088

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية السيدية للبنيناحيائيعبد هللا مبدر بحر فياض14261121411004068

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي قاسم سعود سلمان14272221411019140

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية المنصور للبنيناحيائييوسف فراس اسعد جاسم14281021411026268

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.5295.59ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمنار مهند عبد اللطيف جاسم14291121422069066

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية النضال للبناتاحيائيعال اثير عبد الخالق محمد14301021422020042

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء صالح هاشم مهودر14312821422003057

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية العامرية للبناتاحيائيأريج واصف ارحيل علي14321021422036007

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0095.33ثانوية الزقورة للبناتاحيائيانفال محمود صلبوخ حمد14331121422065003

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيمياسه كمال الدين خليل ابراهيم14341921422052116

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0095.17إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي فراس عبد الجبار حمودي14351421411014098

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيبكر نعمه سعود محمد14361421411047013

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية المهج للبناتاحيائيجنه وليد جابر علوان14371421422035011

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0095.17ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيمريم جاسم محمد حسين14381821424002016

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.4895.08ثانوية المتميزاتاحيائيغسق ليث جاسم كاظم14391421422027105

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعمر حسين جاسم عليوي14401121411015074

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم مظفر نعيم بجاي14412221424007151

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيمحمد احمد ناصر عاشور14422621417017018

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيهبه هللا سعد هادي حسون14432721424006042

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.6894.95المنصور- ثانوية المتميزات احيائيموج عامر صاحب ابراهيم14441021422003132

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية العامرية للبناتاحيائيعائشه حميد عمران خلف14451021422036161

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0094.83ثانوية الضفاف للبناتاحيائيضحى حامد سمك عبيد14461421422024066

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه عامر علي عبيد14472321422017238

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0094.67ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيمينه منصور عبد هللا حسون14481021422024035

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0094.67ثانوية الخلود للبناتاحيائيزهراء وئام هاتف محمود14491221422012028

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0094.67اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد طارق رسن موسى14502821411005012

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0094.67ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيحسين عادل داخل محمد14512921413005014

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.5694.59ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمينا حسين طاهر عباس14521421424003047
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قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.3694.56ثانوية المتميزاتاحيائيتيما فؤاد علي كاظم14531421422027040

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعدنان ابراهيم عبود حسن14541021411013096

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0094.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد الجبار قاسم14551021422012039

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسنا هيثم عبد االمير خضير14561021422033102

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية النور للبنيناحيائيمقتدى حامد عبد الحسين فهد14571221411023161

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمنتظر جاسم خزعل مشتت14581421411018082

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0094.50ثانوية المناهل االهلية للبناتاحيائيابتهال اديب سلمان عبد الحسين14591421424032001

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء ناصر امشالي مجذاب14601521422003070

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.9294.49ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيحوراء علي راضي فريح14611321422049021

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.6894.45الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحسين خالد شاكر خليل14621021411028021

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.5694.43ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرفل ظافر عبد الغني محمد14631321422043045

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0094.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيرفل عبد الستار ياسين احمد14641021422013030

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0094.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيشهد ياسر حاوي عبود14651421424013006

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0094.33ثانوية الملوية االهلية للبنيناحيائيزيد هشام فرحان محمد14661821413002004

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0094.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيفضل الرحمن خالد سهل عبد14672221413060093

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيوليد مروان خليل صالح14681821513011010

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد فاضل هاني رخيص14692821511001017

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيالحسن فاضل حاوي مزبان14701321511029021

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعبد هللا احسان ثابت عطية14711421511018049

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيعائشه وليد عبد الملك مهاوي14721621522089033

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد520.0086.67ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيزينه محمد خضير حسون14731121524014011

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيفارس ثامر جابر حسين14741221511007103

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد517.0086.17اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيصموئيل روبرت جميل ابراهيم14751421511020043

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد513.0085.50اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيخليل سداد خليل شفيق14761021511033012

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0085.17اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيايه علي عبد الستار عبد الجبار14771321522015006

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد510.0085.00ثانوية التاجي للبنينتطبيقيمحمد عدي محمود عباس14781221511010020

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر باسم صالح غضبان14791621513004132

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0091.33ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيتبارك عبد الوهاب عبد الغفور جبار14801021522025004

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية البطولة للبناتتطبيقيانعام عماد عبد الرزاق محمد14811021522028006

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقياحمد حيدر محمود احمد14821421511047003

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية سومر للبنينتطبيقيمحمد ثامر بدر عيفان14831221511035021

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد522.0087.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي محمد ابراهيم حسين14841321511010070

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد513.0085.50ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيعلي فيصل ديوان حسين14852221517057023
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قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد512.0085.33اعدادية البشير للبنينتطبيقيعبد هللا سلوان عبد هللا عبد الكريم14861421511033036

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0085.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقياحمد شكري محمد جبل14871121511015012

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيبنين محمد حمزة شنيور14881121522041007

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعلي ميثم جري وادي14891621511040061

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد505.0084.17ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيحسين زيدان ديوان حسين14902221517057006

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيميثم علي صالح عليوي14911121511009081

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيسجاد كريم محمد حسين14921421511028030

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد499.0083.17ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيلجين ناهض ناظم مهدي14931021522009031

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيعبدهللا عادل احمد علي14942621511038023

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد497.0082.83ثانوية الخلود للبناتتطبيقينور الهدى ماجد عبداللطيف هادي14951221522012021

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيهاشم زياد زهير هاشم14961021511013159

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية المتفوقين االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين احمد عبد الحميد14971021513018005

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيوسن سالم جاسم سلمان14981021522024014

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد493.0082.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدرة محمد جاسم حمود14991321511010035

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية حطين للبناتتطبيقييقين عالء كاظم مزعل15001421522004038

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعدنان جاسم عدنان حمادي15011021511016050

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد491.0081.83اسطنبول-مدارس محمد الفاتح العراقية االهلية تركياتطبيقيزياد محمد محسن احمد15023021517022001

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعلي خالد محمود فالمرز15031221511028111

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقييعقوب كاظم محمد جويد15041521511007182

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقياحمد حسن حميد يونس15051021515002002

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيحمزه ناجح شعالن جابر15062321511001006

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيهمام خالد سامي حمودي15071021511014127

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية االمين للبنينتطبيقيرافل محمد صالح يونس صالح15081021511018015

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية التعاون للبناتتطبيقيزهراء محمد صبيح جمال15091121522040014

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيطيبه رياض عيدان عبد15101121522014042

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد485.0080.83إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعبد هللا احمد محمد سلومي15111421511013037

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقيليث سعد خليفه حمد15121921515006045

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية االندلس للبناتتطبيقيزهراء سالم عبد حمادي15131921522047015

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقينور الهدى ماجد عبد نور كاظم15141121522007016

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيليث حيدر حميد عزيز15151221511013038

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية المربد للبنينتطبيقيعبد الرحمن باسم محمد حسين15161921511056013

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية االمين للبنينتطبيقياحمد رفعت خليفه عاصي15173121511003005

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا اسماعيل راشد طامي15181121511015069
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قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية النضال للبناتتطبيقيايه حارث عبد هللا عزيز15191021522020004

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد603.56100.59ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيبالل عالء يعقوب عواد15201021513012001

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد592.0098.67اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد اسامه صالح عبد الهادي15211421511050071

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد592.0098.67اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد احمد عطية علي15221721411026152

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد591.0098.50ثانوية السالم للبنينتطبيقيعبيده موفق محمد حسن15231021511030008

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0098.33ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيدانيه ابراهيم عالوي صبار15241021522009009

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية العزة للبناتاحيائينورهان انور صباح عبد الوهاب15251221422036089

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0098.17ثانوية البوير للبنينتطبيقيعطا هللا يحيى محمد خالصي15261721511194006

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0497.84زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيفهد زياد خلف فياض15271421411008076

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد عبد الباسط سالم علي15281021411019110

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائياحمد علي عطا مزعل15291021413007005

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيانوار هايس سلطان جزاع15301621422038003

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيمنار مازن نهاد اسماعيل15311921422052114

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد هللا وسام طه حسين15322121411014094

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية المسعودي للبناتاحيائييقين علي راضي نصيف15332321422020099

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.7697.79زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي ليث عباس علي15341421411008067

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.5297.75اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيسجاد ماجد عبد االمير حسن15352721511028018

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.3297.72الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد معاذ قصي عبد القادر15361021411002094

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0097.67ثانوية المنصور األهلية للبنيناحيائيمحمد صادق حسين عبد الكاظم جواد15371021413002007

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد حسين علي مجيد15381121411041119

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0097.67ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرؤى ثابت حميد مطر15391321422024031

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعلي حسن شعالن عطيه15402321411031052

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0097.50ثانوية السياب للبناتاحيائيساره علي حسين علي15411021422002052

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0097.50اعدادية النهار للبناتاحيائيزينب علي كريم مالك15421121422056032

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0097.50ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائينبأ احمد شهيب حميد15431521426001212

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0097.50اعدادية الثورة للبنيناحيائيجعفر الصادق محمد غياض عبيد15442821411001017

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.8897.48الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيلجين ثامر احمد عبد المجيد15451021422018105

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.3697.39ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمعتز بهيج محمد حسام الدين بهجت15461721413013059

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.3697.39ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعبد هللا مرتضى محمد حسن مرتضى15472721411039041

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.2497.37ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحسن رائد سعدون جمعة15481121411010016

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0497.34ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعبد هللا حيدر قنديل كاظم15492221411001024

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيطارق اياد طارق عزيز15501121411015041

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية الصفا للبنيناحيائييوسف عمار عبد الكريم توفيق15511321411027065
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قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينرفانا عامر جاسم محمد15521621424072278

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية الزهور للبنيناحيائيامير باسم يونس محمود15531721411015017

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينه خالد عبد الكاظم موسى15542321422039133

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيرقيه غانم عاصي حمد15553121426001100

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين جبار جالل محمد15561421511010010

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.3697.06الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقياحمد علي عبد هللا عباس15571021511028001

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية سيناء للبنينتطبيقيمصطفى اسعد حسين مجيد15581321511018024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0099.50ثانوية الرافدين للبناتتطبيقينور سعيد مونس محمد15591321522019024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية االسراء للبنينتطبيقيمصطفى احمد دغيم نايف15601021511011062

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعيسى اثير فاضل محمد15611121511004118

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد592.0098.67اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيجعفر جبار وحيد فرحان15622721511029011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد591.0098.50اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الواحد مشهد15631021511026119

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد591.0098.50اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعلي محمد كاظم علي15642621511014050

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0098.33اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمحمد طه عباس علي15651021511006051

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0098.33اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيعال حمدي شاكر حسني15661921522058009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيكرار سعد حاتم نعيمه15671521511005155

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0098.17ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيزينب فياض بدر صبر15682621524013004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقينبيل مناور بديوي علوان15691921511054030

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسين فالح عبد الساده جبار15702421511048017

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد587.1297.85ثانوية السالم للمتميزينتطبيقيزيد ربيع نشأة محمد ناجي15711121511010005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية االمال للبناتتطبيقيامال هيثم احمد ابراهيم15721121522011005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمالك كاظم جواد كاظم15731221511027122

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيأثير نمير نعمان محمد15741921511009001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيعبد الرحمن برهان اسماعيل الياس15752121511021010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0097.67ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيمصطفى احمد عطشان محان15762921515004149

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0097.50اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد عالء قاسم محمد15771421511020004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0097.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد هادي كاظم15782321513018028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.4097.40ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد هللا حكمت حميد نجم15791321511019024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية النور للبنينتطبيقيعباس مهند كاطع جاسم15801221511023049

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيزهراء خالد محمد سعيد باقر15811321522006014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيغدير محمد صاحب حسين15821321522017030

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم حسن عمران15831421511021095

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعلي وعد حسن عبد هللا15841321511021058
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية االخالص للبناتتطبيقيزينب واثق صبري محسن15851121522046019

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.3296.89ثانوية السالم للمتميزينتطبيقيمصطفى حسن علي علول15861121511010013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيادريس نوفل مجول صالح15871421511013013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسين نجم عبد حسين15881421511015028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيكرار سعد سلمان ياسين15891421513016013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية الكراده االهليه للبنينتطبيقيحسن علي فخري عبد الحمزة15901421513020002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية الفرح للبناتتطبيقيبنين صالح الدين مهدي هادي15911421522053007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية الكوثر االهلية للبناتتطبيقيرحمة قاسم جاسم حسين15921421524011001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيسيف علي ذو الفقار رزوقي حبيب15932321511004041

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا هشام علي نايف15941021511026073

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعبد المنعم عدنان نعمة حمود15951121511024026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيحسين عيسى عبد ثويني15962221513040009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركياتطبيقيرسول محمد يحيى احمد15973021517047002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمحمد عباس حراث اسماعيل15981121511020156

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا ايهاب فائق حسين15991421511020049

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيماجد جاسم محمد مربد16001921511032028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيعبد هللا حازم قدور جميل16012121511030011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.4496.41ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد هللا حسام احمد عبيد16021321511019023

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقياحمد علي فاضل كاظم16031121515009007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد شوقي عبد الزهرة مزهر16041221511027132

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيحسين علي تركي حسن16051321511021016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعباس احمد محسن زمان16061421511021062

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الفرح للبناتتطبيقيمريم سالم جابر طاهر16071421522053025

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيصادق جعفر حطاب فريج16081521511007077

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية بروانة للبنينتطبيقيحقي اسماعيل عبد الجبار غضبان16091921511066013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعباس اسعد مطر حسين16102221511037041

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيناصر حسين كريم كاظم16112621511010072

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية بدرة للبنينتطبيقيمهدي ابراهيم مجيد رجب16122621511021025

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.4497.91ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيأبو الحسن فارس غضبان ناصر16131221411001001

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0097.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم ليث حقي اسماعيل16141021422013069

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0097.67ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيمالك مثنى فاضل مجيد16151121424014051

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد585.7697.63ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد المجيد محمد مجيد حميد16161321411019116

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد585.2097.53ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيابراهيم صباح عباس محمد صالح16171421411038001
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قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.6897.28ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء حسين علوان مهدي16181221422028045

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية فريشتة للبناتاحيائياسان حكيم صبحي عبد هللا16192121422083002

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد579.2496.54ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيابراهيم حيدر طالب عبد هللا16201321411019007

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد578.4096.40ثانوية المتميزاتاحيائييقين سامي شاتي عبيد16211421422027167

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور الهدى عوف عبد الرحمن سلمان16221021422033182

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيمينا علي حسين علي غلوم16231121424014053

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمجتبى عالء سعدي مهدي16241221411027123

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم مجتبى عبد الحسين عيدان16252721422037280

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0496.17ثانوية المتميزيناحيائيابو الحسن احمد ابراهيم جابر16262821411023003

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية المأمون للبنيناحيائيممدوح سامر كاظم كريم16271021411006057

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0096.17ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائينبأ عقيل عبد اللطيف لفته16281421424019032

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00ماليزيا- المدرسة العراقية في كوااللمبور احيائيمروة محمد حسين عبد الرحمن16293021427004004

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد575.6895.95ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيلمى صالح صبري ماهود16301421424005033

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية بالل للبنيناحيائيانس عالء مبدر صالح16311021411021010

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيعائشه ضياء الدين صليبي مصطفى16321021422033117

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية القدس للبناتاحيائيسرى بشير كعيد عوفي16332621422033114

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.8495.81ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسجى عدنان عبد الزهره عبد النبي16341321422043076

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.7295.79ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيزين العابدين غياث صبري غني16351221411001036

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.6095.77الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمنير جمال مهدي نجم16361021411002107

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيسجى علي احمد حسن16371021424004019

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيامنة ليث عصام مجيد16381121422037003

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي هشام هادي حسين16391321411010105

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية الرافدين للبناتاحيائيزينب حيدر عامر ناجي16401321422019013

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء عمار سعيد محمد حسن16411421422016032

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم علي عبد الحميد جابر16421421422037055

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية زينب للبناتاحيائيساره وسام مطلك خميس16431421422043158

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيصفا حسين حمود محمد16441421522003018

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية سومر للبنيناحيائيعباس رائد عزيز حاتم16451221411035018

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائييونس محمد هزاع اسماعيل16461321415007028

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيرفل زهير عبد الجبار عيسى16471421422028024

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية ايالف للبناتاحيائيدانيه جواد كريم حسين16481421422038019

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائياحمد حسن احمد علي16491521411019002

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد خالد غائب خطاب16501821424006112
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قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية جمانة للبناتاحيائيامنه سمير سامي يوسف16512121422006007

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمصطفى جاسم محسن ناصر16522721411016118

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيحسين شاكر زري عريبي16532921413005012

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0095.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيحسنين قاسم حسين علوان16541221511005008

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد562.0093.67اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء احسان عوده جبير16551021522014016

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيمحمد جمال فاضل رزوقي16561121511002038

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقييوسف عالء مشكور محمد16571121511004172

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد556.8092.80اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمود شاكر محمود عناد16581021511026125

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا جالل كامل فاضل16591121511041072

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمصطفى حكمت نجم عبد هللا16601121511020166

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيجهاد جميل مجيد رشيد16611121511025018

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0091.83 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيحوراء اركان عبد الرزاق فتاح16621421522007004

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية الفوز للبناتتطبيقيرقيه وليد عبد االمير هاشم16631221522013016

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزينه احمد حسين قنبر16641021522035016

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية االصيل للبناتتطبيقينبا علي محمد عبد الحسين16651121522005033

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0091.33ثانوية الزهور للبناتتطبيقيماريا محمد احمد حسين16661121522019024

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد606.52101.09الخضراء- ثانوية المتميزات تطبيقيمريم بشار موفق شاكر16671021522018005

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد606.44101.07ثانوية االمل للمتميزاتتطبيقيمريم بشار محمد خداداد16681321522049003

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد603.60100.60ثانوية الكوثر للمتميزاتتطبيقيامنه جعفر محمد مهدي سلمان16691221522028001

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد601.00100.17اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيريم ماجد رزوقي سلمان16701121522006025

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد599.0099.83اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيابتهال ميثم جبار عبد16711421522068001

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0099.50اعدادية العقاد للبنينتطبيقيغضنفر حيدر فاضل عباس16721221511028133

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0099.50اعدادية السويس للبنينتطبيقيحسين معاذ حميد رشيد16731321511006027

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيرحيق ابراهيم عباس كاظم16741021522009012

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيهبه يعرب جبر نعمه16751021522012041

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0099.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسيف رائد ازهر حسون16761321511010049

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد كريم جاسم كريم16772821511002110

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعلي حسن ناجي رضا16781321511021047

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية السياب للبنينتطبيقيمصطفى حيدر حسين علوان16791321511028110

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقياحمد فراس هيالن خضير16801421511018008

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0098.33اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيرقيه منذر نعمان جواد16811421422068043

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.4498.24ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء احمد نعيم صادق16821321422032040

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.4498.24ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه يونس محمد علي مهدي16831321422032078
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قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.1298.19ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيلبنى قيس اكبر حسين16841321422039198

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية العامرية للبناتاحيائيهاجر واثق وحيد علي16851021422036145

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية االنتصار للبناتاحيائيأديان نزار رسول عواد16861321422015001

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0098.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء حسين هادي كاظم16871321422039101

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0098.17ثانوية سومر للبناتاحيائيرتاج سالم جسام نعمه16881421422008038

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية التسامح للبناتاحيائيبتول علي جبار سلمان16891421422012015

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية المهج للبناتاحيائييسر احمد علي حسين16901421422035076

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك نعيم اليج غزاي16911421422044040

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.9698.16ثانوية المتميزاتاحيائييقين علي حسين فالح16921421422027168

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.5698.09ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيدنيا اياد سعدون داود16931221422028029

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية المأمون للبنيناحيائيزين العابدين مؤيد كريم جاسم16941021411006017

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0098.00ثانوية النضال للبناتاحيائيروان عبد محمد منفي16951021422020015

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0098.00ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه عالء عبود محمود16961021422020047

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0098.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيروز رافد سلمان عباس16971121422015031

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0098.00ثانوية الغفران للبناتاحيائيفاطمه عالء صبري عبد16981221422034009

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائيدينا محمد قيس جرجيس16991321422015038

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0098.00ثانوية الرافدين للبناتاحيائيمريم رائد سعدي جاسم17001321422019035

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيرباب يحيى كاظم كزار17011421422016020

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.8897.98ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسن نصيف جاسم محمد حسن17021321411019049

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.8497.97زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيامير دلير صباح عبد هللا17031421411008019

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.6497.94ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي نور الدين يوسف حسن17041321411032056

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.3697.89ثانوية ايالف للبناتاحيائيايه عقيل صبيح غميس17051421422038008

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.2897.88ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيصفا مصطفى محمد عبد الفتاح17061421424005020

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.2497.87الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمود اياد حمدي بكر17071021411002098

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0897.85ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن مصطفى اسماعيل يوسف17081321411019092

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0497.84ثانوية المتميزاتاحيائييقين حاتم نوري مصطفى17091121422047088

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية المأمون للبنيناحيائيعلي عدي كاظم فليح17101021411006037

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية العامرية للبنيناحيائيزيد بسام غالب رشيد17111021411020067

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية الفردوس للبناتاحيائيرانيه محمد محمود حسن17121021422008038

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية المأمون للبناتاحيائيبان فارس محمود منصور17131021422034011

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيميس ايهاب صالح مجباس17141121422017183

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية االخالص للبناتاحيائيغفران محمد كاظم صبار17151121422046084

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية الشماسية للبنيناحيائيعلي محمد خضير عباس17161321411021033
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قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس علي كاظم عبد الكريم17171421411014071

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب عبد الحسين مزهر راعي17181421422008067

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية الصمود للبناتاحيائيهبه عبد الكريم شنون فتحي17191421422034051

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيزينب محمد حسن علي17201421424014025

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد محمد عثمان احمد17212021411001029

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه جاسم شاكر محمد سعيد17222521424018025

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيهيا محمد عبد الحسن تالي17232721422033349

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية جبال العراق المختلطةاحيائيأبي موفق داود سلمان17243221417001001

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية االيثار االهلية للبنينتطبيقيمحمد اسعد شوقي عبد الغفار17251021513016004

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0094.50ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيهبه محمد عبد الزهرة عبد الحسن17262821522030042

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيمجتبى مهند سمير عبد علي17271021513010009

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيمحمود شاكر محمود عطيه17282621511038042

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمد ياسر قدوري كاظم17291021511013136

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0091.00ثانوية اليرموك للبناتتطبيقينبأ قصي محمود هادي17301021522011017

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد542.0090.33ثانوية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيمريم حيدر نعمه عبد الرسول17311421524001007

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد سويد17321921511025076

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية المحبة للبنينتطبيقيعلي حسين علي اكبر احمد17331121511003026

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقييمام سمير حسين لفته17341521522008070

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعبد هللا خميس جبار عايد17351021511008043

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد531.0888.51ثانوية المتميزينتطبيقيحسين حيدر وهيب كاظم17362821511023002

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمحمد صادق احمد عبد هللا عوده17371121511018060

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد527.0487.84زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيمحمد جعفر حسين صباح امين17381421511008005

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد526.0087.67اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيحسن علي حسن هادي17391421511047013

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية السيدية للبنينتطبيقيأبراهيم فراس منير عبود17401121511004001

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية الثائر للبنينتطبيقيمصطفى عرفان بهجت عبد علي17411221511011035

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية االمال للبناتتطبيقيازل اركان سلمان علي17421121522011002

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية الثائر للبنينتطبيقيعلي حسين عبد الرضا زبون17431221511011025

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين اركان بدري شاكر17441121511009019

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيزينب محمد مهدي كاظم17451121522006033

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد516.0086.00ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينتطبيقيبكر ثائر قصي حبيب17461021513009004

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد514.0085.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمود عبد الحليم محمود محمد عرب17471021511026126

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد514.0085.67ثانوية االنفال للبناتتطبيقياّيه عبد المنعم خليل عبد17481021522019001

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد514.0085.67ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتتطبيقيضحى اسعد احمد جاسم17491021524015002
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قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد514.0085.67اعدادية التقى للبناتتطبيقيمريم دريد فاروق شذر17501121522012037

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد514.0085.67اعدادية العباس للبنينتطبيقيسجاد اياد عبد الجليل حسن17511621511046058

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد512.0085.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيبنين محمد راضي رشك17521521522013006

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0085.17اعدادية االمال للبناتتطبيقيشيرين منذر تركي سهيل17531121522011028

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0085.17ثانوية الشروق االهلية للبنينتطبيقيسجاد ماجد سعيد علي17541421513005008

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0085.17ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعبد هللا حامد محمد شكر17553121517008014

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد510.0485.01ثانوية الكوثر للمتميزاتتطبيقيرقيه زكي سالم فهد17561221522028005

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد509.0084.83اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحمزة غزوان حسون عبد الغني17571421511019041

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيابراهيم نبيل ابراهيم حميد17581121513006002

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد507.0084.50إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد اسامه نوري محمد17591421511014113

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد506.0084.33مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةتطبيقيزيد عدي محمد جبر17601021511007002

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيعباس مجيد عكار راضي17611421511001021

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد505.1284.19زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيمرتضى علي احمد سبتي17621421511008008

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعدنان مهند عدنان محمد17631021511020169

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيياسر نزيه علي شعواط17641121511009082

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد503.0083.83اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيزهراء سعد كاظم شنيشل17651521522014016

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد علي يحيى صبري لفتة17661221511027144

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيموسى غسان ابراهيم اسماعيل17671121511015137

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمحمد المصطفى عادل سرحان كاظم17681121511041124

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد499.0083.17اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيالحسن احمد عبد السالم كاظم17691421511020008

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية اغادير للبناتتطبيقيسحر رائد شفيق صالح17701121522038018

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقينور الهدى طالب محمد الزم17711121522043043

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية فدك للبناتتطبيقيزينب جالل اسماعيل عبد17721421522006011

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية بغداد للبناتتطبيقينور علي عبد هللا محمدعلي17731021522035043

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيحسين اياد عزيز حامد17741321511001029

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيمريم عامر رشيد اسماعيل17751121522006058

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزهراء زياد خليل مهدي17761121522015022

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد حارث رشيد جاسم17771021511020014

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد494.0082.33ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد عماد سامي حسين17781121511049015

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية المعالي للبناتاحيائيزهراء علي منير عبد الرزاق17791421422054014

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية االصالة للبناتاحيائينور وهاب احمد نعمه17801121422024077

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0097.67ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائياميره عامر عدنان رضا17811821424007001

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد585.6497.61ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيتاره محمد شريف عذيب17821421424003005
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قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0097.50ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء مصطفى حسين علي17831321422046032

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0097.50اعدادية بروانة للبناتاحيائيرحمه قحطان طعمه نجم17841921422020015

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.9697.49المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمنوليا زياد طارق مدحت17851021422003130

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.7697.46ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيرضا مكي حسام موسى17861421411038017

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيسميه حسين نوري جليل17871021422019067

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيفاطمه علي حسن معله17881121422044065

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية العزة للبناتاحيائيزينب فالح محي جبار17891221422036051

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزهراء قصي عزة جاسم17901421424003027

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.5297.25ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزينه هالل مبدر جاسم17911321422049054

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0497.17المنصور- ثانوية المتميزات احيائيصفيه زياد محمد معروف17921021422003090

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيود مهند ابراهيم عبد17931321422039286

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة حسن خالف عبد علي17941321422040163

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية فدك للبناتاحيائيفرقان حسين زيدان ربيع17951421422006133

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0097.17للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيايه راسل عزيز عبد الكريم17961421422029005

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين فاخر فرج انعيمه17971521411003019

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم ستار جبار حسين17981621424072248

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.5697.09ثانوية المتميزيناحيائيحسين حيدر حسن داود17991321411016039

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيموج ماجد عبد اللطيف سلمان18001021422033166

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزينب جعفر عبعوب علك18011121422006100

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايه تغلب ابراهيم عبد هللا18021121422014020

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية حطين للبناتاحيائيكوثر هيثم كريم كاظم18031321422027091

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية الفرح للبناتاحيائيهبه نبيل رحيم نعمة18041421422053054

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0097.00ثانوية االمالي للبنيناحيائياسامة رائد عبد محمد18051921411038006

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية االنام للبناتاحيائينبأ سركوت عبد الكريم درويش18062121422045067

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد581.4096.90ثانوية المتميزيناحيائيعلي انمار اكرم حسن18071421411005060

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية المأمون للبناتاحيائيزينة حيدر صادق فرج18081021422034033

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيهدى زياد طارق مجيد18091021422035120

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية العامرية للبناتاحيائيمنار رياض ضاحي نافع18101021422036122

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائياحمد محمد نجم عكله18112221413031005

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.6896.78المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم فراس فيليب سعيد18121021422003121

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.6896.78ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم مصطفى اسماعيل محمود18131021424013059

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.6496.77ثانوية المتميزيناحيائيعلي صالح محمد علي18142821411023034

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.3696.73ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيندى احمد قصي صبري18151421424003048
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قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيسيف جاسم سالم شهاب18161021417004009

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمينا حيدر عبد المهدي عباس18171021422033170

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمينا مصطفى فاضل عز الدين18181021422033172

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيظفر وسام عبد العباس صيفي18191021424013050

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد569.9694.99ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيحسين علي هاشم هادي18201321511019007

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0094.83ثانوية االنفال للبناتتطبيقيساره اكرم سعيد ياسين18211021522019018

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0094.33ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزينب محمود خيري محمود18221121522019011

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمصطفى احمد خليل ابراهيم18231021511016090

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0091.33ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيحسين عبيد عويد ثاني18241621515005043

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية جرير للبناتتطبيقينور الهدى ضياء علي حسين18251221522008038

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية الفداء للبناتتطبيقينرجس احمد جبار دوحي18261421522033024

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية الزهور للبناتتطبيقيفاطمة ايهاب علي كاظم18271221522024050

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية التفوق االهلية للبناتتطبيقيجنات فالح عبد الحسن نزار18281021524004004

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقياحمد عادل خميس حسين18291921511099004

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد541.5690.26ثانوية الكرادة للمتميزينتطبيقياحمد ظاهر اسماعيل احمد18301421511038001

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية التعاون للبناتتطبيقيبتول ثائر حسين خضير18311121522040004

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد غالب لعيبي شندي18321321511028101

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد540.0090.00 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيجنان قاسم كاظم حسين18331421522007001

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.1296.69ثانوية المتميزاتاحيائيرنا محمد طالل محي الدين18341421422027061

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء كريم زغير عرنوص18351521422015061

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00ثانوية التاميم للبناتاحيائيتبارك اياد محمد صالح محمود18362121422022007

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد571.9695.33زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيطالل محمد طالل محي الدين18371421411008046

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0094.83ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيشمس عماد عيسى علوان18381121424019010

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه عماد احمد محمد18391321422001231

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياماسي ماجد عبد الكاظم كريم18401421422065015

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد564.2494.04ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد علي احسان صالح الدين18412021411040011

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيفدك علي جعفر هادي18421221422029059

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0094.00اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيخالد فراس خالد احمد18431421411019039

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد562.0093.67ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين علي شهاب احمد18441421422037009

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية الفرح للبناتاحيائيياسمين رائد كامل ناجي18451421422053055

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية البتول للبناتاحيائيداليا احسان خضر بلوج18461121422013042

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0092.83ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائياية حازم عماش حسين18471121422037004

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي طلعت رفعت رحمان18481221411027103
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قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0092.67إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيكرار عباس حسن جاسم18491421411016124

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية الخضراء للبنيناحيائيصالح الدين عقيل نوري فرحان18501021411013058

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيزيد عادل محمد محي18511121413005010

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائينهى داود سليمان صالل18521121422060063

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0092.17ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيطيبه مشتاق طالب حسين18531121422003053

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد هللا محمد حافظ خليفة18541321411001058

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيامير لبيد عبد علي حسن18551521411011023

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0092.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرانيا حسين حميد عبيد18561021422006007

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0092.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيضحى جاسم محمد علي18571121422061029

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0491.84ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمرتضى سامح محمدتقي حسين18581321411032079

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمرتضى محمد جعفر عباس18591821411115147

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيسجاد عماد عبد الحسين عبود18601021411015021

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية االصيل للبناتاحيائيايه احسان مزهر حسون18611121422005012

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية حنين للبناتاحيائيمزن عبد الكاظم عبد علي حسن18621321422028072

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيضحى احمد شريف غضبان18631421426001083

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية الخالدية للبنيناحيائيبكر مصطفى شالل عبيد18641921411007034

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد549.3691.56ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيماس مازن كمال سالم18651021424015015

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد549.2091.53االعدادية المركزية للبنيناحيائيرامي ماجد عبد الكريم محمد18661321411010051

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0091.50ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمنار شاكر عبيد حشيش18671121422018064

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0091.50ثانوية القصواء للبناتاحيائياالء احمد هليل مطر18681221422051010

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنين اياد حسين نبات18692721422033050

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد548.5291.42ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيالحسن حسين يعقوب منصور18701421411038004

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0091.33ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب علي محمود شهاب18711021422020025

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية االمال للبناتاحيائيايات خالد يونس محمد18721121422011013

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحسين علي حسين جياد18731821411115049

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0091.33ثانوية الذرى للمتميزيناحيائياحمد فاضل مجهول جياد18742721411039006

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية الفرح للبناتتطبيقيرنا ياسر حكمت محمد علي18751421522053012

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد488.0081.33ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيبسملة ثامر اسماعيل محمد18761121522008009

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي محمود خلبص ادنان18771421511050059

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعمار صفاء محمد ياسين18781021511016056

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية االخالص للبناتتطبيقيفرح عاصم محمد النايف18791121522046038

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي مطر عباس18801021511013069

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية بغداد للبناتتطبيقيامنه احمد مجيد حميد18811021522035002
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قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيرند ابراهيم حميد سعيد18821421522003009

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيعلي ابراهيم اسماعيل شامار18831121511013039

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيعلي طالب رحيم جبر18841521511003051

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد480.8080.13الخضراء- ثانوية المتميزات تطبيقيشيماء علي عبد خضير18851021522018003

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد فيصل مطر نحو18861021511017074

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعمار عدنان غني سلمان18871221511029066

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد479.0079.83اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد عيسى كاظم والي18881421511020092

كلية العلوم/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية الفداء للبناتاحيائيمريم ستار سلمان كاظم18891421422033113

كلية العلوم/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية اغادير للبناتاحيائيمريم ناصر ابراهيم ناصر18901121422038094

كلية العلوم/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية العزة للبناتاحيائيصفا عباس هادي ابراهيم18911221422036064

كلية العلوم/جامعة بغداد586.0097.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب صفاء نوري عبد الجبار18921321422039118

كلية العلوم/جامعة بغداد586.0097.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيتبارك سلمان لفته داود18931421422028017

كلية العلوم/جامعة بغداد585.0097.50ثانوية النضال للبناتاحيائيمريم جاسم حسن ياسين18941021422020052

كلية العلوم/جامعة بغداد585.0097.50ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيزينب طارق عبد باقر18951221422035025

كلية العلوم/جامعة بغداد585.0097.50اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيودق عبد السميع هاشم جاسم18961421422057216

كلية العلوم/جامعة بغداد585.0097.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد حسين رحيمه غليم18971621413123120

كلية العلوم/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية سومر للبناتاحيائيرقية علي كاظم محمد18981421422008042

كلية العلوم/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيورود محمد عويد فياض18991921422039118

كلية العلوم/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية الفردوس للبناتاحيائيسميه غايب سويد محيسن19001021422008066

كلية العلوم/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيهدى عدي علي صالح19011121422009102

كلية العلوم/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد عادل خليف كسار19021921411007011

كلية العلوم/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد اللطيف علي19032921413002029

كلية العلوم/جامعة بغداد582.0097.00ثانوية الرشيد للبناتاحيائيفوز نجيب عبودي محي19041321422020036

كلية العلوم/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب كاظم فرج محيسن19051321422031101

كلية العلوم/جامعة بغداد581.2096.87ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا حسين سلطان راضي19061321411016064

كلية العلوم/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيلمى ماجد فالح كنكور19071321422001255

كلية العلوم/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم ماجد كاظم حسن19081321422024105

كلية العلوم/جامعة بغداد581.0096.83اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد الرحمن مصطفى عبد القادر حمدي19091421411019059

كلية العلوم/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائينورس فراس جاسم مخيف19101421424009106

كلية العلوم/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية االنبار للبناتاحيائيتمارا احمد محمد خضر19111921422016024

كلية العلوم/جامعة بغداد580.0096.67ثانوية الخضراء للبناتاحيائيرؤى حسن عبد الفتاح عبد الوهاب19121021422007015

كلية العلوم/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايه قاسم جثير لفته19131121422017021

كلية العلوم/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبتول مهدي عبد الرضا مالح19141321422040035
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كلية العلوم/جامعة بغداد580.0096.67ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائينور الدين حازم ثامر موسى19151921413009113

كلية العلوم/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيروان حازم حسن شلش19161021422035046

كلية العلوم/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية السويس للبنيناحيائيمحمد الباقر ليث كاظم مناتي19171321411006055

كلية العلوم/جامعة بغداد579.0096.50إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيبرهان احمد سلمان احمد19181421411016030

كلية العلوم/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمروة علي بكر ابراهيم19191421422039043

كلية العلوم/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية الياقوت للبناتاحيائيرؤى رحمن احمد صالح19201921422109036

كلية العلوم/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيمنار صادق باسم عزيز19211121422006173

كلية العلوم/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيرؤى عامر ياسين حسب هللا19221421422016019

كلية العلوم/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه سعد شمس هللا علي19231521422006167

كلية العلوم/جامعة بغداد577.6896.28الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمريم تحسين خليل داود19241021422018118

كلية العلوم/جامعة بغداد577.6496.27الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيريم خالد جمال خليل19251021422018064

كلية العلوم/جامعة بغداد577.6096.27ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد هللا قصي شكري عبد الرسول19261321411032040

كلية العلوم/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا محمد علي قاسم سلمان19271021411020109

كلية العلوم/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيهبه قاسم شهاب رسن19281321422001329

كلية العلوم/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائييقين محمد عبد الجبار حسون19291321422017178

كلية العلوم/جامعة بغداد577.0096.17 تموز للبنات14ثانوية احيائينورس محمد خلف سلمان19301421422007080

كلية العلوم/جامعة بغداد576.7696.13اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء شاكر عباس سالم19311321422001061

كلية العلوم/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيسما احمد عبد الحافظ علي19321021422035067

كلية العلوم/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه حسين فرحان نعمه19331321422001093

كلية العلوم/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيحسين وسام محمد جبر19341421411018028

كلية العلوم/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعذراء احمد حميد فهد19351421422044133

كلية العلوم/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيساره منير علي حسين19361921422042033

كلية العلوم/جامعة بغداد575.3695.89ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيدانيه انمار عبد الكريم عبود19371321422049023

كلية العلوم/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية الفاروق للبناتاحيائيدنيا وليد حسين علي19381021422037019

كلية العلوم/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائياستبرق ماجد سعدون جاسم19391121426003036

كلية العلوم/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية الفوز للبناتاحيائيكوثر عمار جاسم عطيه19401321422023053

كلية العلوم/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد سعد خزيم حسن19411421411039150

كلية العلوم/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية الغفران للبناتاحيائيرؤيا حامد راضي ابراهيم19422821422019026

كلية العلوم/جامعة بغداد574.6095.77ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمصطفى أنس هاشم عبد المجيد19431121411010084

كلية العلوم/جامعة بغداد574.2895.71الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمنتظر جعفر حردان زيدان19441021411028108

كلية العلوم/جامعة بغداد574.2095.70اعدادية الرسالة للبناتاحيائيامنه احمد فؤاد عباس19451021422033008

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0895.68ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيابراهيم ثامر مهدي صالح19461221411001006

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية السياب للبناتاحيائيمريم عالء ابراهيم اسماعيل19471021422002085
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كلية العلوم/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيرحمه عبد المحسن مسلم شامي19481021422017011

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائينور اوسكار وجدي موني19491121422015083

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه حسين قاسم محيسن19501221422024132

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشمس حيدر محمدحسن حمادي19511321422002092

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية االعتدال للبناتاحيائيسفانه نهاد صالح حسين19521321422008030

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية حنين للبناتاحيائييقين عالء الدين خليل ابراهيم19531321422028087

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء عماد بريسم كيطان19541321422031074

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية الصمود للبناتاحيائيزهراء احمد شاكر جلود19551421422034018

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيحفصة خالد مخلف حمادي19561421422037012

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية الفرح للبناتاحيائيسما لؤي حسين شكر19571421422053029

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيديما محمد نديم محمد19581421422068035

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية الرميلة للبناتاحيائينرجس حسن يوسف دهش19591521422004204

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية المآثر للبناتاحيائيرتاج فراس نوري حمد19601521422011071

كلية العلوم/جامعة بغداد573.4095.57ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين راشد19611321411019180

كلية العلوم/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيمالك رباح مهدي محمد19621121422006171

كلية العلوم/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية الطاهرة للبناتاحيائيمريم عباس علي نجم19631121422074010

كلية العلوم/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمريم كريم ذياب سلمان19641421422003078

كلية العلوم/جامعة بغداد572.8895.48ثانوية المتميزاتاحيائيامنه جابر حسين جابر19651421422027013

كلية العلوم/جامعة بغداد572.7695.46ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمقتدى كامل محمد علي19661121411010093

كلية العلوم/جامعة بغداد572.6495.44ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيسرى حسن علوان كاظم19671121422069031

كلية العلوم/جامعة بغداد572.0095.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيتبارك رضا شاكر محمود19681321422039042

كلية العلوم/جامعة بغداد572.0095.33اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى باسل شاكر عبد الحسين19691421411020100

كلية العلوم/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايه وسام عباس عبد الرسول19701521422014034

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية العامرية للبنيناحيائيطه عبد العزيز عيسى رديني19711021411020082

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايالف وسام ثامر ناظم19721021422033017

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية االمال للبناتاحيائيشهد زهير محمد جابر19731121422011079

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0095.17ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيساره احمد خلف علي19741121424013016

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0095.17ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيوهج وليد اسماعيل عدوان19751121424013041

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائينور الحسن جواد كريم رسن19761221411007181

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيياسر عمار ثامر عايد19771421411047080

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0095.17الثانوية الشرقية للبناتاحيائيهاجر ضرغام سعيد موسى19781421422030052

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائياية حسن فليح شظاظ19791421422044018

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية العقيلة للبناتاحيائيساره رحيم حامد رحيمه19801521422001086
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كلية العلوم/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسيف سنان يحيى جسام19812621411012073

كلية العلوم/جامعة بغداد570.6095.10الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمصطفى فارس حميد ياسين19821121411038046

كلية العلوم/جامعة بغداد570.5295.09الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا مجيد عبد الكريم علي19831021411002058

كلية العلوم/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم رعد خاشع جميل19841021422034056

كلية العلوم/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيطيبه محمد عالء نجيب19851021424015012

كلية العلوم/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية االخالص للبناتتطبيقيغدير فؤاد خضير جواد19861121522046032

كلية العلوم/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه انمار نزار حميد19871221422007048

كلية العلوم/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم منتظر حميد مجيد19881321422001283

كلية العلوم/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيياسر اياد خضير سلمان19891421411047078

كلية العلوم/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء فاضل صالح رسن19901421422043123

كلية العلوم/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيمريم سلوان محمد كاظم19911421424015009

كلية العلوم/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيغدير ناصر شابث صبخايه19921521422011165

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0094.83ثانوية السياب للبناتاحيائيموده ياسر محمد عاصي19931021422002095

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0094.83ثانوية فلسطين للبناتاحيائيحوراء قيس محمد جواد شبعان19941021422032012

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الرضا عجيل19951021422033077

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية اجنادين للبناتاحيائينور الهدى غسان سعدي يوسف19961021422038133

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبراق عدي حسن عكار19971321422002023

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0094.83ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزينب حسن عبد الجبار راشد19981321422049047

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية بغداد للبناتتطبيقيشدن اياد كامل محسن19991321522001037

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية فدك للبناتاحيائيحوراء جليل ابراهيم جويريد20001421422006040

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0094.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيبنين عالء موسى عبد السيد20011421422014015

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيساره ابراهيم حسين عبد القادر20021421422044094

كلية العلوم/جامعة بغداد568.8094.80المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرند مصطفى علي حسين20031021422003041

كلية العلوم/جامعة بغداد568.0094.67اعدادية االسراء للبنيناحيائيعبد الحق سعد شاكر محمود20041021411011023

كلية العلوم/جامعة بغداد568.0094.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيصفا سعد نجيب ناجي20051021422033110

كلية العلوم/جامعة بغداد568.0094.67ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيدينا عادل اسود ناجي20061021424013019

كلية العلوم/جامعة بغداد568.0094.67ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيرفل رافد حامد عبد الرزاق20071221422011022

كلية العلوم/جامعة بغداد568.0094.67ثانوية بابل للبناتاحيائيزهراء علي شاكر علوان20081221422014020

كلية العلوم/جامعة بغداد568.0094.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك سعد عبد الرضا قاسم20091321422002027

كلية العلوم/جامعة بغداد568.0094.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغدير محمد عبد الصاحب محسن20101321422002110

كلية العلوم/جامعة بغداد568.0094.67إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي عادل عبد الستار عبد الحسن20111421411014094

كلية العلوم/جامعة بغداد568.0094.67ثانوية االعتماد للبناتاحيائيحوراء حبيب عليوي جحيته20121421422067015

كلية العلوم/جامعة بغداد568.0094.67اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيضحى مهند عذاب حسن20131921422057090
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كلية العلوم/جامعة بغداد567.4894.58ثانوية المتميزاتاحيائيساره زيد سيف الدين عبد القادر20141421422027089

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0094.50ثانوية النضال للبناتاحيائيزينه حاتم حميد غاوي20151021422020031

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية العامرية للبناتاحيائيايات حسن عبد المنعم احمد20161021422036017

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية البصرة للبناتاحيائيمنه هللا احمد حميد شمخي20171121422043066

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0094.50ثانوية مؤتة للبناتاحيائيايه عادل حسن كاظم20181121422050003

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية السبطين للبنيناحيائيمحمد منيب احمد كاظم20191221411022058

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية الشيماء للبناتاحيائيشهد جالل كامل عبد20201221422017106

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية االنتصار للبناتاحيائيفاطمه حسين مجيد حمادي20211321422015087

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرقيه حيدر عبد الكريم غايب20221321424010013

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمحمد عمار سالم اسد20231421411047069

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0094.50ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه الزهراء ثائر ياسين عالوي20241421422024079

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0094.50ثانوية ايالف للبناتاحيائيميس عدي داخل كاظم20251421422038085

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0094.50ثانوية ايالف للبناتاحيائينور هللا حيدر صالح كاظم20261421422038088

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيجوان صالح صادق رشم20271521422014067

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور الهدى كريم حسين محمد20281521422014310

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0094.50ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمود حاتم محمد فهد20291921413009100

كلية العلوم/جامعة بغداد566.0094.33اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى عبد الرزاق حمزه ابراهيم20301021411013132

كلية العلوم/جامعة بغداد566.0094.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الرحمن صبري عبد هللا حسين20311021411026128

كلية العلوم/جامعة بغداد566.0094.33اعدادية العامرية للبناتاحيائيآيه محمد سعدي حمد20321021422036005

كلية العلوم/جامعة بغداد566.0094.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيسرى حاتم تركي محمد20331121422016037

كلية العلوم/جامعة بغداد566.0094.33ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد ابراهيم حسين20341221424001018

كلية العلوم/جامعة بغداد566.0094.33ثانوية االعتدال للبناتاحيائيتبارك معتز سامي شكري20351321422008012

كلية العلوم/جامعة بغداد566.0094.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيولدان وليد صباح علي20361321422011105

كلية العلوم/جامعة بغداد566.0094.33ثانوية المناهل للبناتاحيائيايات عادل عبد الزهره فليح20371321422046006

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0094.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء عصام شاكر نعمه20381121422015034

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0094.17ثانوية عشتار للبناتاحيائيايه باسم شاكر احمد20391121422027009

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0094.17ثانوية نور العلم للبناتاحيائيساره محمود محمد رجب20401121422052016

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0094.17ثانوية بابل للبناتاحيائيزهراء فؤاد كاظم شلش20411221422014021

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد مهدي صاحب خداداد20421321411028107

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0094.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيشهله علي محمد لعيبي20431321422039160

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0094.17ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيابو الحسن حسين نصر حسين20441421413015001

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0094.17ثانوية المعالي للبناتاحيائيلينا ضياء صادق ميخا20451421422054036

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء ماجد حسن دالي20461421422059018
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كلية العلوم/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيايالف عباس حسن مطر20471521422007016

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيطيبه احمد جبار عبيد20481521422014197

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية المنتهى للبناتاحيائيدعاء احمد كمر علي20492121422014024

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0094.17ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيهديل عالء ياسين حسين20502621424004148

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0094.17انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيشهد نمير رشيد عسكر20513021427025008

كلية العلوم/جامعة بغداد564.6094.10ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرقية عماد هاشم رحمه20521321422043047

كلية العلوم/جامعة بغداد564.4494.07ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزهراء حسين حيدر محمد20531321422049042

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب محمد انور احمد20541021422020030

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيايات محمد عبد علي عبيس20551021422021007

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائيهاله احمد فتحي كمال20561021422037083

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائيمحمد خالد ابراهيم جاسم20571121411035033

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيايناس جاسم عيسى جبر20581121422006018

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية رقية للبناتاحيائيهدى شاكر محمود ضيدان20591121422010036

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية االمال للبناتاحيائيهبه أسعد صبري سلمان20601121422011154

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيمالك عبد الرزاق محمد حبيب20611121422040139

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية النور للبنيناحيائيجعفر محمد موير محمد20621221411023033

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيساره محمد عطيه رخم20631221422007039

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيطيبه عبد الحليم ابراهيم كاظم20641221422024121

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن علي طالب علي20651321411010029

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيهيام مهدي محمود رشيد20661321422009065

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00ثانوية المتميزاتاحيائينور الهدى عدي لطيف يوسف20671321422032102

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائياسامة حسين احمد ياسين20681421411013011

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيليث جاسم راضي جاسم20691421411047049

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه حسن وثيج عليوي20701421422024073

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيرسل عامر ياسين محمد20711521422011076

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمصطفى عدنان موسى علي20722121411030060

كلية العلوم/جامعة بغداد563.7293.95ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمة رائد محمد فتاح20731521422017042

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية المصطفى للبنيناحيائيرامي رحيم محمود كريم20741021411017023

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0093.83ثانوية الفردوس للبناتاحيائيعائشه مهند عبد هللا عبد الوهاب20751021422008088

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية الفاروق للبناتاحيائينعم كنعان متعب عبد الكريم20761021422037077

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعبد هللا غسان عبد علي حسين20771121411019053

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0093.83ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزهراء جواد عبد المعبود كاظم20781121422042038

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية الصدرين للبنيناحيائيشامل نعمة زامل عصفور20791221411007078
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كلية العلوم/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيهناء كاظم فهد سبع20801221422026257

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد منذر عوده الزم20811321411029059

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية بغداد للبناتاحيائينورا اسعد اياد مكي20821321422001323

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0093.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيودق سالم خميس غربي20831321422039289

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرشا نوري كريم سيد20841321422040075

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الزهراء محمد برهان محمد20851321422040218

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية التسامح للبناتاحيائيمنار كمال صبري حمد20861421422012120

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية ام القرى للبناتاحيائينور الهدى حسن فليح حسن20871421422015135

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0093.83اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيرفل عباس فاضل محمود20881421422063016

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمصطفى صدام شهاب علي20891521411011200

كلية العلوم/جامعة بغداد562.6893.78زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائييوسف معن يوسف يعقوب20901421411008101

كلية العلوم/جامعة بغداد562.4493.74ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيساندي ماهر جورج شمو20911121422069029

كلية العلوم/جامعة بغداد562.3693.73ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمحمد عبد المهدي وحيد سبهان20921421411038034

كلية العلوم/جامعة بغداد562.2093.70الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيروان محمد سامي كاظم20931021422018062

كلية العلوم/جامعة بغداد562.1293.69ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه محمد حاوي عبد20941321422043098

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0093.67اعدادية اليمن للبنيناحيائيطه خضير عباس علي20951021411016022

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0093.67ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيتبارك جمال عبد الستار ياسين20961021422024006

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0093.67ثانوية الحكمة للبناتاحيائيزينه محمد سامي طه20971021422025033

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0093.67اعدادية النصر للبناتاحيائيبنين احمد جاسم حمادي20981221422031039

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0093.67ثانوية االستقالل للبناتاحيائيرؤى خالد محمد علي20991321422006018

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0093.67ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم ضياء عبد الرضا حسين21001321422024102

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0093.67ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيهبه قيس عبد الرحمن محمد21011421422037076

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0093.67ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيسحر احمد لطفي احمد21021421426005083

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0093.67اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء علي جالي علي21031521422004056

كلية العلوم/جامعة بغداد561.9693.66اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفرح انور سعدون فوزي21041021422033133

كلية العلوم/جامعة بغداد561.5693.59الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيبسمه محسن حمد عبد الرزاق21051021422018031

كلية العلوم/جامعة بغداد561.5293.59ثانوية المتميزاتاحيائيزينب صفاء كاظم فرج21061321422032046

كلية العلوم/جامعة بغداد561.1693.53ثانوية المتميزيناحيائيحسن رائد حسن عبد الرضا21071421411005022

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية العامرية للبنيناحيائيحسين علي حسين محمد علي21081021411020057

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيابي عبد الرحيم علي بخيت21091021411026009

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50ثانوية النضال للبناتاحيائيجنات صالح خليل ابراهيم21101021422020008

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50ثانوية الوثبة للبناتاحيائينبأ عماد محمود اغائي21111021422023035

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية السيدية للبنيناحيائياحمد زاهر ابراهيم حسين21121121411004005
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كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيسجاد شاهين عكاب سالم21131121413005011

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياالء سعد عبد الحسن فليح21141121422017011

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيتبارك فالح حبتور حمود21151121422037010

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيميقات ياسر عزيز ابراهيم21161121422048091

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50ثانوية مؤتة للبناتاحيائيحنين حسين علي سلوم21171121422050012

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحيدر سلمان حمادي غريب21181321411035020

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيميالن فراس خالد عبد الرزاق21191321422002137

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور الهدى سمور اهليل اطريفي21201321422029059

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم جمال قاسم محمد21211321422040186

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبنين جواد كاظم راضي21221421422044032

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عالء شاتي سكر21231421422062061

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم ابراهيم ابو الهيل حسين21241421422062119

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياية عقيل كاظم محسن21251521422014027

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0093.50ثانوية االمين للبنيناحيائيجالل نهاد عبد هللا احمد21261921411075004

كلية العلوم/جامعة بغداد560.8493.47ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيقطر الندى احمد عبد علي مجيد21271121422069050

كلية العلوم/جامعة بغداد560.6893.45ثانوية المتميزيناحيائيعبد العزيز سلمان علي طالب21281321411016061

كلية العلوم/جامعة بغداد560.3693.39ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيشيرين منير افراسياب كاظم21291221422028065

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد ايسر عبد الرضا فاضل21301021411026015

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33ثانوية السياب للبناتاحيائيايه نبيل خليل شهاب21311021422002010

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33ثانوية النبوغ للبناتاحيائينور احمد معتصم ناجي21321021422016023

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء معين جاسم محمد21331021424003006

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيسيف ابراهيم خلف بخيت21341121411015037

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيتبارك صباح عبد االمير ابراهيم21351121422003014

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيديار حسين هاشم محمد21361121422006063

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس علي حسن21371121424013024

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيبنين أحمد رحيم كاظم21381121424015003

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء سعد هللا ياسين خليفه21391221422025062

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب عمار رؤوف كريم21401221422026132

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية النصر للبناتاحيائيطيبه وفاق عبد العباس خضير21411221422031169

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية النصر للبناتاحيائينور كاظم داود سلمان21421221422031254

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33ثانوية القصواء للبناتاحيائيصفا محمد عبود حمود21431221422051084

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهبه وليد شبوط صابر21441321422002158

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية الشعب للبناتاحيائيايه حيدر صالح قدوري21451321422022020
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كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب جالل حسين باشا21461321422039112

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي اسعد محمد جاسم21471421411017048

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيحوراء حيدر دايخ عناد21481421422014023

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائياسراء عبد الحسين مجيد ناصر21491421422044008

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائياالء ابراهيم ظاهر طاهر21501421424016001

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء كاظم هليل مزبان21511521422006095

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب ستار كطوف جبر21521521422008103

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيفاطمه رياض احمد عزيز21531921422081095

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيهبه صداع دهام مهنا21541921424010163

كلية العلوم/جامعة بغداد559.8893.31ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيبنان حازم علي عبد هللا21551421422055008

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية المأمون للبنيناحيائيمحمد عقيل محمد موسى21561021411006051

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية الداودي للبنيناحيائيعمر احمد خليل احمد21571021411029027

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17ثانوية السياب للبناتاحيائيمريم حيدر نوري ناظم21581021422002084

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية البيان للبناتاحيائيحوراء كاظم محسن حسين21591021422014027

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17ثانوية االيالف للبناتاحيائينور غانم محمد حسين21601021422022029

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17ثانوية المناهل األهلية للبناتاحيائيروان حسام أبراهيم حايف21611021424001005

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية السيدية للبنيناحيائيرضا رياض جبار كاظم21621121411004048

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17ثانوية اسماء للبناتاحيائيساره طه عبد اللطيف جاسم21631121422035020

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17ثانوية مؤتة للبناتاحيائينغم نجاح عوده عجرش21641121422050030

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائييوسف عادل محمد جبر21651321411012164

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية االعظمية للبناتاحيائيسمر علي نوري حمزه21661321422004055

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيآمنيه حازم محمد كامل21671321422014003

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيكرم كاظم طاهر علي21681421411019093

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمة وسام ناصر حسون21691421422016069

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية زينب للبناتاحيائيعطارد عباس جبار هاشم21701421422043190

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشهد حيدر جابر سلمان21711421422044117

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية الفرح للبناتاحيائياية جمال كاظم حسين21721421422053004

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينه سالم جاسم نجم21731421422062079

كلية العلوم/جامعة بغداد558.2493.04ثانوية المتميزاتاحيائيشهد هشام حسين علي21741421422027095

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0093.00ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمروج عامر احمد اسماعيل21751021422008102

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0093.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيايه رعد مجيد عدوان21761021422019021

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0093.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيشهد عايش شكري عبد الرزاق21771021422019071

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيرزان باسل عبد االمير عبد الرسول21781021422035037
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كلية العلوم/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب احمد رحمه محمد21791021422035057

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيروان فارس فاضل كاظم21801121422016021

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0093.00ثانوية عشتار للبناتاحيائيسبأ سعد محمود حميد21811121422027031

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0093.00ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيهاجر حسين رحمان سالم21821121422039066

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء عبد الزهرة راضي عباس21831221422008024

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0093.00ثانوية االنوار للبناتاحيائيرغد قاسم محمد جاسم21841221422023018

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيفاطمه حسين هاشم حديد21851321422035091

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0093.00ثانوية السجود للبناتاحيائينور حسين علي زوره21861421422001070

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيحوراء علي عواد زغير21871421422012033

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمة صباح عبد الحسن اسماعيل21881421422057142

كلية العلوم/جامعة بغداد557.8892.98ثانوية المتميزاتاحيائيبتول علي لفته جابر21891421422027026

كلية العلوم/جامعة بغداد557.6892.95ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيامير علي ابراهيم مرزه21901121411042009

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0092.83ثانوية الجامعة للبناتاحيائياروى ماجد كامل عبود21911021422009002

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0092.83ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيسارية محمد خليل نصيف21921021422012027

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0092.83ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيشمس احمد طالب علي21931121422008066

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0092.83اعدادية االمال للبناتاحيائيايان سمير سلمان داود21941121422011014

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0092.83اعدادية االمال للبناتاحيائيهاجر مقدام قصي توفيق21951121422011152

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0092.83اعدادية التقى للبناتاحيائينبأ حامد باقر ناصر21961121422012122

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0092.83اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسين عباس عبد الحسن محمود21971221411028045

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0092.83اعدادية النصر للبناتاحيائيبان عبد الجليل سعد خنجر21981221422031033

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0092.83ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيطيبه عبد االمير قاسم حميدي21991221424006042

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0092.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء كاظم محمد غناوي22001321422040105

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0092.83ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيمنار احمد عبد خضير22011321426001076

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0092.83ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمريم احمد كريم علي22021421422026067

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0092.83ثانوية االالء للبناتاحيائيدعاء عبد العزيز جدعان عبد هللا22032121422095005

كلية العلوم/جامعة بغداد556.7292.79ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد علي سنان محمد دعجيل22041321411019162

كلية العلوم/جامعة بغداد556.6092.77ثانوية المتميزاتاحيائيمها احمد غني كاظم22051121422047076

كلية العلوم/جامعة بغداد556.3292.72ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه عماد حسن جواد22061221422028082

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيابراهيم حسام صبحي مصطفى22071021411026002

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية الجامعة للبناتاحيائينور اكرم رؤوف رشيد22081021422009101

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيتقى سنان صالح مهيدي22091021422017007

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسرى سعد مكي فتحي22101021422033098

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية اجنادين للبناتاحيائيسراء سعد عطيوي منصور22111021422038066
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كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائييوسف هيثم محي غيدان22121121411025134

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية التقى للبناتاحيائيرند سامر محمود جبوري22131121422012043

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيزهراء عماد خضير عباس22141221422021036

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية السويس للبنيناحيائييوسف علي محسن صالح22151321411006081

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية السياب للبنيناحيائييوسف عماد هادي محمد22161321411028140

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفاطمه مثنى صالح الدين جالل22171321422039190

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية التكامل االهلية للبنيناحيائيالحسين عماد عبد الرضا كاظم22181421413008002

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية االبتهال للبناتاحيائياالء احمد سالم عباس22191421422005004

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيطيبة عمار جبار معله22201421426001076

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية ذي قار للبناتاحيائيفاطمه جميل حسين جاسم22211821422068038

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعبد المؤمن خليل ابراهيم محمد22221921411046032

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية بروانة للبنيناحيائيعبد الرحمن فالح حسان محمد22231921411066013

كلية العلوم/جامعة بغداد555.9292.65زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيفهد معتز محمد داود22241421411008077

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية االسراء للبنيناحيائيمحمد رعد شاكر محمود22251021411011050

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية اليمن للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد عبود نبع22261021411016025

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيهاجر جميل ابراهيم علي رضا22271021422019138

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية االمال للبناتاحيائيغسق رائد نجم عبد22281121422011098

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيعفاف االء جواد محمد علي22291221424001016

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه ناصر عويد شاطي22301321422001021

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيغدير وليد مجيد عبد الرضا22311321422001203

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيشجن خالد فرهود منعثر22321421424014031

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيمريم ستار جبار سلمان22331421424020019

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائييوسف خضير عبد الهادي شاطي22341521411011221

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيهدى زهير لفته سندال22351521422008214

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيمريم ساجد صبري جباره22361521422011185

كلية العلوم/جامعة بغداد554.7692.46الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد العزيز موفق مجيد علي22371021411002049

كلية العلوم/جامعة بغداد554.1692.36زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمهيمن حسين علي حسين22381421411008091

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0892.35الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياحمد مشتاق طالب طاهر22391021411028009

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية الداودي للبنيناحيائيمصطفى ضرغام نشأت اسود22401021411029037

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية السيدية للبنيناحيائيليث بهاء علي جسام22411121411004100

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33ثانوية االالء للبناتاحيائيحيهن حسين حياوي محمد22421121422059002

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيزيد ضياء شبيب كياش22431221411002011

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيعلي باسم حسين محمد22441221411002021
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كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية الحرية للبناتاحيائياديان محمد اسماعيل ابراهيم22451221422026002

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيبنين عالء هاشم عطية22461221422026040

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء حازم محمد لطيف22471221422026103

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرقيه محمد نزار جمال الدين22481321422025029

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33ثانوية حنين للبناتاحيائيساره كريم لفته سعد22491321422028046

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعلي كريم رحيم عيسى22501421411007067

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشمس محمد عدنان نعمه22511421422044114

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية الناصرة للبناتاحيائيماريا هرمز ميخائيل مجليم22521421422056094

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينور الهدى احمد نعمه كاظم22531421422065294

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائينور الهدى صباح ابراهيم علي اكبر22541421424019033

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيافراح مجيد حسين لفته22551421424022003

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33ثانوية المناهل االهلية للبناتاحيائييسرى نبيل مصعب بسيم22561421424032017

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيازهر نجم حمدان جاسم22571521411005010

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33ثانوية المسرة للبناتاحيائينبأ عمار غانم وادي22581521422002082

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية الرميلة للبناتاحيائيشهد صباح كاظم العيبي22591521422004137

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية المآثر للبناتاحيائينور الهدى علي ثامر ناهي22601521422011213

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33ثانوية الخمائل للبناتاحيائيرواء محمد خالد توفيق22611921422014041

كلية العلوم/جامعة بغداد553.4892.25الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيسما رائد عبد الحليم الطيف22621021422018076

كلية العلوم/جامعة بغداد553.3692.23ثانوية المتميزيناحيائيبالل نهاد صالح عبد هللا22631421411005016

كلية العلوم/جامعة بغداد553.2092.20اعدادية الرسالة للبناتاحيائيطيبه ابراهيم جويد دريد22641021422033113

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17ثانوية الفردوس للبناتاحيائيصفا ليث مشرف ياس22651021422008076

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيفرح سعيد علي حسن22661021422019093

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم خالد جمال عبد اللطيف22671021422035095

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمصحف زهير علي حسين22681121411015101

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيزيد عقيل محمد علي22691121411041046

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب موسى زغير دعيج22701121422017104

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيزهراء عامر ارحيم عبد الرضا22711121426001113

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائياسراء حسين غالي بادي22721221422019003

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيرقيه حميد كريم حميد22731221422026086

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمة حسن محمد رضا محمد علي22741221422035037

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب محمد حسين علي22751321422040122

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمرتضى سالم عبد عبد هللا22761421411009154

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيحسن قيس كبر كريدي22771421411040011
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كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيسجى عاتي عويد شياع22781421422051015

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينور محمد عدنان سلمان22791421422065305

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية قباء للبنيناحيائيمحمد علي كاطع عبيد22801521411010067

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيطيبه جواد كاظم فنيطل22811521422006138

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيساره عبد الرحيم فيصل كريم22821521422010091

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب جواد كاظم عكله22831521422014141

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيسيف علي جاسم حسن22842121411077012

كلية العلوم/جامعة بغداد552.8492.14الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيغسق عدنان محمد داود22851021422018094

كلية العلوم/جامعة بغداد552.2892.05اعدادية النجاح للبناتاحيائيفرح سالم هادي شنين22862721422037262

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمود مزاحم مهدي صالح22871021411013129

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0092.00ثانوية الوثبة للبناتاحيائيفرح واضح كاظم عبد22881021422023028

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0092.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيمنار فذ طالب مرعي22891021422034062

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور عمر طالب علي22901121422014138

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0092.00ثانوية اسماء للبناتاحيائيشيرين طه علي حسين22911121422035027

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0092.00ثانوية زبيدة للبناتاحيائيفاطمه احمد عبيد جاسم22921121422042071

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزمزم نجاح قاسم محمد22931221422009029

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية السياب للبنيناحيائيعبد هللا محمد ثابت محمد22941321411028059

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد باقر محمد حاوي كزير22951321411028093

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين محمد عاصم عبد الزهره22961521422006038

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيسجى مجدي مجبل رسن22971521422008121

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية المآثر للبناتاحيائينور الهدى علي طعمه زوير22981521422011215

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيمنهى كامل جبر سعدون22991521422015116

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية هيت للبناتاحيائيزينب احمد يوسف صالح23001921422060047

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0092.00الخارجياتاحيائيبنين عباس علي خلف23012521428050089

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83ثانوية الحكمة للبناتاحيائيبيداء احمد فوزي مرزوك23021021422025010

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائينور الهدى باسم عبد عون اسماعيل23031121422006183

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية التقى للبناتاحيائيرند علي ناصر حسين23041121422012044

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيايات عماد حسين احمد23051121424014004

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيرقيه ميثم سعيد صالح23061221424001007

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيزهراء حازم عباس حسن23071321422009024

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرسل مصطفى اسماعيل محمود23081321422015041

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور منذر محمد كاظم23091321422025088

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية عدن للبناتاحيائياكرام حسين علوان مروح23101321422030009
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كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسن هادي حميد بليوي23111421411050017

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء علي خضير محيسن23121421422009059

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83ثانوية السعادة للبناتاحيائيزينه احمد عبد الرزاق مجيد23131421422049016

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعلي محمد مهدي مهلهل23141521411006088

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد صادق رحيم موات حاتم23151521411007150

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبنين علي بعرور فلك23161521422005017

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيكوثر عبد االمير عبد الحسن سوادي23171521422006191

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيحفصه سعدون علي جاسم23181921422039026

كلية العلوم/جامعة بغداد550.6491.77اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه فيصل عبد االله فاهم23191221422007053

كلية العلوم/جامعة بغداد550.6091.77ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء داود سالم علوان23201321422032041

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية الخضراء للبنيناحيائيادهام ستار خليل ابراهيم23211021411013016

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية الفردوس للبناتاحيائيدنيا وليد صالح مهدي23221021422008031

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحمزة خالد حميد حمود23231121411025045

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيعائشه انور علي محمد23241121422003054

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيغادة خالد عبد الكريم شبو23251121422003058

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية االمال للبناتاحيائيكوثر يونس فياض سلمان23261121422011110

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيعال علي سامي ناجي23271121422037027

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية التعاون للبناتاحيائيزهراء قاسم فاضل قاسم23281121422040065

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية ام البنين للبناتاحيائيايمان كريم علي رزوقي23291321422011007

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية الرشيد للبناتاحيائيفرح خالد تركي عمير23301321422020035

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرفل اياد جبار سعيد23311321422024034

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيزينة طالب حسين علي23321321422034012

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفرح زياد طارق عبد الكريم23331321422039194

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينور خالد جليل ابراهيم23341321422039260

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمحمد جمعه خماس عزت23351421411047062

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي ثامر حسين محمد23361421511017073

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائياسماء نصري عبد هللا مرزه23371521422006015

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور سمير خضر قادر23381521422014316

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية العدل للبنيناحيائيبراق محمد ذياب مخلف23391921411018003

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية األمل للبناتاحيائيريام راجي سليمان عيسى23401921422059054

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائينوريه عبد السالم حسين علي23411921422065039

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائياخالص قيس سلمان صالح23421921424010007

كلية العلوم/جامعة بغداد549.5291.59اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعمار عامر محمد علي حسين23431121411019072

4148 من 71صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة بغداد549.5291.59ثانوية المتميزاتاحيائيامنه صالح موسى عبد هللا23441421422027015

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائينسرين رعد عبد هللا مخلف23451021422033179

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزينب علي امين محمد23461021422037036

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50الثانوية المعينية للبنيناحيائيمحمد احمد علي مخلف23471121411021019

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيلميس يونس كامل عواد23481121422009079

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية حماة للبناتاحيائيُعال عدي حميد عبد هللا23491121422025136

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50ثانوية اسماء للبناتاحيائيايات معد عبد هللا ابراهيم23501121422035004

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية جرير للبناتاحيائيمريم علي عودة جهيل23511221422008050

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50ثانوية الرياحين للبناتاحيائيبتول قاسم فاضل وساك23521221422039009

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية السياب للبنيناحيائيمصطفى مشتاق سالم نايف23531321411028126

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيرفل مثنى جعفر عوفي23541321422001091

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيحيدر محمد عباس حمد23551421411007034

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائياحمد ماجد عبد القادر محسن23561421411018010

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50ثانوية ايالف للبناتاحيائيلبنى بشار جبار عودة23571421422038074

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيسميه علي عباس رضا23581421424019019

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50ثانوية المسرة للبناتاحيائيميسره كريم دهو جاسم23591521422002080

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبنين محمد ناصر صكر23601521422014052

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين حامد رحيم خيون23611621411001038

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيميسم سعد عبد الزهره حبيب23622421422039209

كلية العلوم/جامعة بغداد548.4891.41الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيسيف حيدر محمد حسن23631021411028035

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيزيد رائد محمود جوهر23641021411026106

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية بغداد للبناتاحيائييسر بشير جعفر صالح23651021422035124

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية السيدية للبنيناحيائيامين حامد ردام حسين23661121411004022

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0091.33ثانوية اسماء للبناتاحيائيهاجر محمد محسن عمران23671121422035044

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية الفوز للبناتاحيائياالء خميس شمال جبر23681221422013008

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0091.33ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيبتول نائل عبد الكريم حمود23691221422033012

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء حسين علي خضير23701321422001121

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء نجم عبد هللا محسن23711321422001135

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0091.33ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة سعد محمد رضا محسن23721321422021048

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0091.33اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيفاضل عباس علي عذاب23731421411020077

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمالك عقيل نشمي حسين23741421422056101

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر وسام يونس جبر23751421422062148

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيسجاد ميثم ابراهيم عبد الحسين23761521411004020
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كلية العلوم/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغدير علي محسن ناصر23771521422006155

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0091.33ثانوية الكواكب للبناتاحيائياسيل خضر محمد عبد23781921422072004

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0091.33ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيوضحه نوري صعب حميد23791921422107048

كلية العلوم/جامعة بغداد547.6891.28ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيتقى مهدي صالح ذياب23801221422028018

كلية العلوم/جامعة بغداد547.1291.19ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيديما اياد مجيد حميد23811321422049029

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية الخضراء للبنيناحيائيالحارث مثنى حسن عبد الجبار23821021411013022

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيابراهيم اسماعيل ابراهيم محمد23831021411026001

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيمحمد خلدون محمد نوري23841121411016042

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيعذراء حميد حسن عباس23851121422009071

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17ثانوية عشتار للبناتاحيائيفاطمة باسم شاكر احمد23861121422027047

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17ثانوية نور العلم للبناتاحيائيفاطمه رياض صالح حمزه23871121422052023

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17ثانوية البخاري للبناتاحيائيفاطمه نزيه عبيد محمد23881221422027048

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينور الهدى كريم مشني عبيد23891221422028113

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء عادل جعفر شطب23901321422031069

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء مشتاق عباس مسعد23911321422040107

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيطارق فرحان حسن فرحان23921421411019048

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائينرجس حسين علي عواد23931421422002100

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية ام القرى للبناتاحيائيرحمه رائد علي عبد23941421422015042

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17الثانوية الشرقية للبناتاحيائيمنه هللا حسين رحيم منثر23951421422030042

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيدعاء قاسم حميد ضهد23961421422065097

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائينور الهدى حازم سكران جاسم23971421424014048

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمؤمل حسن جاسم كاظم23981521411003059

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى مثنى احمد محمد23991521411004051

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية الرميلة للبناتاحيائينرجس جمال محمد جابر24001521422004203

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيتاره فاضل محمد احمد24011521422010022

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيزينب علي صالح خليف24021521422013038

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17ثانوية االستقامة للبناتاحيائيعذراء محمد حوشي صادق24031521422018108

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائينبأ عدنان احمد سلوم24041921422039102

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17ثانوية قزانية للبناتاحيائيسحر عصام سامي خضر24052121422015020

كلية العلوم/جامعة بغداد546.9691.16ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيدانيه محمد عبد الحسين وهيب24061321422049026

كلية العلوم/جامعة بغداد546.5691.09ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيياسر احسان رسن كعود24071421411038045

كلية العلوم/جامعة بغداد546.2491.04ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمسره صالح خلوف محمد24081421424003045

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء عقيل عبد الزهره صالح24091021422035054
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كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائينورا عالء جواد مهدي24101121422048104

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيقبس خليل سعيد احمد24111121424013028

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين حسن محمد24121221422017078

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية النصر للبناتاحيائيمنار محمد مزهر خضير24131221422031226

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه قيس حميد عطيه24141321422001097

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيبراء طالب فرحان عيدان24151321422017028

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية حطين للبناتاحيائينورالهدى نجم جاسم هاشم24161321422027101

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيتاره كامران محمد غريب درويش24171321422039040

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00ثانوية سومر للبناتاحيائينور وسام عبد هللا ياسين24181421422008130

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيبنين كريم حسن سلمان24191421422026016

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزهراء سعد كامل حسين24201421422040026

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيمريم ناظم حسن خليل24211421422051021

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية الفرح للبناتاحيائيسرى علي طالب جاسم24221421422053028

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00الخارجياتاحيائيعبير عامر داود سلمان24231421428050279

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمجتبى نصر ناصر عبد الرضا24241521411011141

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء حسين كطوف جبر24251521422008078

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيحوراء رياض جاسم محمد24261521426001039

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية عنه للبنيناحيائينذير حماد عبد صالح24271921411021053

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور صادق عبدالحمزه حسن24282321422013504

كلية العلوم/جامعة بغداد545.7290.95ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء محمد فوزي جاسم24291321422049067

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0490.84ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمصطفى ثامر عطيه خميس24301121411010086

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد محمد قاسم يحيى24311021411026028

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمريم حامد وليد عبد الحميد24321021422008106

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرحمه قاسم خالد حسن24331021422038041

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائينبا وليد خالد حسين24341121422003085

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيساره حسين علي محسن24351121422006110

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية التقى للبناتاحيائيدالل فالح مهدي شالل24361121422012029

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم علي جاسم محمد24371121422014113

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية االصالة للبناتاحيائيطيبه اركان ناهي محمود24381121422024051

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيعسل رياض احمد علوان24391121422044057

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية العزة للبناتاحيائيحوراء عباس رشيد ناصر24401221422036029

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيزين العابدين ناهض جواد مهدي24411321411009012

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيظمأ ضياء محسن عليوي24421321422002102
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كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية االعظمية للبناتاحيائيعائشه عمار سعيد عبد هللا24431321422004069

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية البسالة للبناتاحيائينبا عادل صبر مفتن24441321422016080

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيشيماء كريم عزيز نجم24451321422040136

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء تحسين موحان عباس24461421422016028

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83ثانوية الضفاف للبناتاحيائيحوراء عالوي طعمه شحين24471421422024026

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83ثانوية المناهل االهلية للبناتاحيائيحوراء علي جبير الزم24481421424032005

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيمها عباس عبد الباري علي24492121421015021

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيهبة توفيق علي جواد24502121422079142

كلية العلوم/جامعة بغداد544.4490.74ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيفاطمة عبد الخالق شهاب احمد24511321422049066

كلية العلوم/جامعة بغداد544.3690.73ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيتبارك حسين حمود عبود24521321422049011

كلية العلوم/جامعة بغداد544.1690.69(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمها حسن طالب مدلول24532521422040357

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية العامرية للبنيناحيائيمؤمن حازم عبد هللا عاني24541021411020146

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد احمد حميد عبد محسن24551121411017112

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمريم رياض نوري خليفه24561121422016064

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية حماة للبناتاحيائيرفل هاشم غيدان خلف24571121422025076

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية اغادير للبناتاحيائيشهد ضياء خزعل محمد24581121422038070

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيوئام علي محمد نجم24591221422025142

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء ليث خضير عباس24601221422026113

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0090.67ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيبسمه علي جابر حسين24611221422035007

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0090.67للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيعلي عمار جبار عبد الكريم24621321411023027

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعلي مازن رمضان جواد24631321411029039

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسين صالح لفته حافظ24641421411027025

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينور صباح خضير كاظم24651421422003100

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0090.67الخارجياتاحيائيقمر حمزه صيوان عطيه24661421428050321

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمرتضى رعد محمد رسن24671521411008068

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيايات عقيل نجم زغير24681521422010004

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعلي اكبر حميد راضي سلومي24692621411014114

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0090.67ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيغسق منصور محمد عايد24702621424004110

كلية العلوم/جامعة بغداد543.9290.65الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى سعد عبد المهيمن محمد24711021411028104

كلية العلوم/جامعة بغداد543.4890.58ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيأمير سامر علي حميد24721321411019004

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0890.51ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيسما حسن علوان كاظم24731121422069033

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0890.51اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمصطفى سعدون عدوان جمشير24741521411006118

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0490.51الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى بالل كريم عباس24751021411002100
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كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50ثانوية الفردوس للبناتاحيائيرزان محمد صبار عبد الرحمن24761021422008042

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50اعداية المعراج للبناتاحيائيرفل محمد حامد علي24771021422031037

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50ثانوية الكوثر للبناتاحيائيورود كاظم عبد هللا محمد24781021422040021

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيغيد وليد حميد رشيد24791021424004024

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيقائد حسين ذياب احميد24801121411025095

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيكرار محمد غني محمد24811121411031022

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيرسل فالح حسن عالوي24821121422009037

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية االمال للبناتاحيائيرقيه سمير رحيم علي24831121422011047

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب سالم يوسف لفته24841121422018036

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيفرح علي حميد مجيد24851221422024150

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الهادي شاكر24861221424001010

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه بسام شكر عباس24871321422017116

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمريم مهند لطيف جاسم24881421422056098

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينبأ طالب كريم عودة24891421422057187

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيبهجت كريم احمد شحاذه24901921413016006

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية كوثا للبنيناحيائيمدرك قيصر صباح حسن24912321411040151

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيفاطمه وسام بكر محمد24922321422052053

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيميسم قحطان حسين مجيد24932621422013109

كلية العلوم/جامعة بغداد542.8090.47الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيسراج الدين عادل ناصر زمام24941121411038019

كلية العلوم/جامعة بغداد542.5290.42ثانوية المتميزاتاحيائيليالن طه مصطفى احمد24951321422032085

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا محمد رحيم كريم24961021411013091

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد النذير محمد حردان محمد24971021411020150

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية البيان للبناتاحيائيحوراء سامي مجبل عطية24981021422014024

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيمريم جمال هادي احمد24991021422019106

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيحسين محمد محسن حافظ25001121411016018

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيبرهان علي العيبي دهش25011121411041026

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيديانا ثائر احمد عباس25021121422009029

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائينور محمد جبار موسى25031121422021137

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية التعاون للبناتاحيائيمريم اسعد نجم عبيد25041121422040131

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيزهراء حميد عبد هللا حمود25051121422044034

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمهدي نوري صبيح عبود25061221411007176

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين ضرغام عبد االئمة حاتم25071221411027042

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين عالءالدين عارف عبد الرسول25081221411027043
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كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحوراء عباس خضير كاظم25091221422017051

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيريهام نائل حميد حسين25101221424006024

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية البسالة للبناتاحيائيشمس عقيل فالمرز شاه مار25111321422016054

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيضحى سعد ظاهر رشاد25121321422024073

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائياروى عبد هللا نجم سهيل25131321422039006

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الرسول رحيم سلمان25141421411001029

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية ام القرى للبناتاحيائيهاجر محمد خضير عباس25151421422015142

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائينور نصير حسن مجيد25161421422037073

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيضحى محمد صادق كاظم25171421426006094

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمحمد صباح مهدي سمير25181521411008063

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيصفا معين عبد الكريم توفيق25192321422049067

كلية العلوم/جامعة بغداد541.8890.31ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى احمد كاظم حسين25201321411032082

كلية العلوم/جامعة بغداد541.8490.31ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى ليث نعمان داود25211321411019176

كلية العلوم/جامعة بغداد541.2490.21ثانوية المتميزيناحيائيهاني خليل علي عيسى25221321411016111

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء عباس هاشم عطيه25231021422033073

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية بغداد للبناتاحيائينادين جرجيس محمد علي جرجيس25241021422035105

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية اجنادين للبناتاحيائيهبه مضر محمد عبد الهادي25251021422038126

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية تطوان للبنيناحيائيحسين علي تحسين علي25261121411017039

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيسماره سالم عواد خضر25271121422008062

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية البتول للبناتاحيائيسرى نضال اديب نجيب25281121422013069

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيافنان ياسر حسين علي25291121422048003

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيسجاد سعيد حبيب رستم25301221411027063

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية العقاد للبنيناحيائيابراهيم عبد الكريم شهاب حمد25311221411028004

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيمنار صالح علي عبد25321221422033061

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيباقر حاكم خضير عباس25331321411031004

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمنه هللا رافد مزهر جسام25341321422014096

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية زها حديد للبناتاحيائينور نهاد فؤاد محمد25351321422048070

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية التسامح للبناتاحيائيهبه هللا حاتم عبد علي جبر25361421422012143

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه احمد يوسف محمد25371421422057144

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفضه ضياء ريسان فرج25381421422057162

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيشهد رياض عطيه مجدي25391421424022015

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17ثانوية النسيم الهاديء االهلية للبناتاحيائيساره قيصر عباس شلش25401421424033007

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعبد الحكيم حسين خليل ابراهيم25411521411005076
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كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء كاطع حسن ابراهيم25421521422008089

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب علي خصيف هادي25431521422010082

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية الهدى للبناتتطبيقيامنه عدنان عويد بهيدل25441521522007001

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية غرناطة للبنيناحيائيضياء راضي فرج خلف25451921411043015

كلية العلوم/جامعة بغداد540.2890.05ثانوية المتميزاتاحيائيهاله ريحان هاون علوان25461421422027162

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00الثانوية المعينية للبنيناحيائيمحمد خضير حسن احمد25471121411021021

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد هللا سامي داود سليمان25481121411034051

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية الجوالن للبنيناحيائيعبد الوهاب محمد علي خلف25491121411036044

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعلياء عمر اسماعيل عبد الجبار25501121422014093

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيسلمى حسين محمود جاسم25511221422026151

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيهدى فاضل عباس بديوي25521221422026254

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد وسام علي عبد الحسن25531321411012125

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيعلي سجاد عباس رشيد25541321415003079

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيكوثر خالد حسين امين25551321422021053

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزينب نبيل حسن عبد هللا25561321422024051

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00ثانوية طيبة للبناتاحيائيحنين عادل مجيد حميد25571321422038008

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00ثانوية النسرين للبناتاحيائينبا عصام اسماعيل خضر25581321422047032

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد تقي نوري غريب زغير25591421411015111

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيرضا حسين فزع جبر25601421411021034

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد نصر فخري جاسم25611421413016023

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ مزهر خلف ثويني25621421422062137

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيحنان حيدر شبيب جابر25631421424017016

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيحوراء علي عبد الزهره شامي25641421424020008

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد مصطفى عوده جمعه25651921411009220

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء محسن جابر علي25662521424004504

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيابراهيم صادق عباس عبد اللطيف25672621411012001

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينور الهدى جاهد منشد جبين25682621424004140

كلية العلوم/جامعة بغداد539.8889.98ثانوية المتميزيناحيائيشريف أفنان محمد عبد الحميد25691321411016052

كلية العلوم/جامعة بغداد539.2089.87ثانوية المتميزاتاحيائيرنين احمد مجيد حميد25701121422047027

كلية العلوم/جامعة بغداد539.1289.85ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي حيدر جعفر فاضل25711321411016098

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيحيدر ضياء سعيد كاظم25721021411019040

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83ثانوية االيالف للبناتاحيائيسارة حيدر صبخي عفات25731021422022013

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيهدى مهدي اسماعيل خليل25741021422039055
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كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيفاطمة علي هالل عباس25751121422006137

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية رفيدة للبناتاحيائيصفا عدنان عباس حسين25761121422041050

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83ثانوية وهران للبناتاحيائيداليا دريد عبد المطلب احمد25771121422049007

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية الرباط للبناتاحيائيداليا هاني شاكر عبد هللا25781121422055027

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح هادي ناهي25791121424015009

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية النور للبنيناحيائيعلي فالح نبهان فالح25801221411023106

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيسعيد مؤيد سعيد كاظم25811221411027070

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيفينوس رؤوف محمد ماجد محمد رؤوف25821221422005029

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائيبتول باسم عبد األمير عبد الحسين25831221422009005

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائينور الهدى محمود كتاب عبيد25841221422009073

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيرقيه وليد كاطع محسن25851221422024062

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية الكاظمية للبناتاحيائينبأ عادل مبدر حمد25861221422029070

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية القناة للبناتاحيائينور الهدى نزار كاظم نعمه25871321422003091

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمصطفى سمير محمد محمود25881421411025044

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية ام القرى للبناتاحيائيرفل قحطان احمد دوشان25891421422015047

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيريام مصطفى احمد مرهون25901421422028031

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية زينب للبناتاحيائيتبارك جاسم حسيب صالح25911421422043046

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء خلف زوره درك25921421422062032

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيلينه نوري جاسم محمد25931421424003039

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد المصطفى كاظم جوج ناصر25941521411007133

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيحيدر عامر حيدر نظر25951521411016031

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية المآثر للبناتاحيائيبنين صدام نعيم ذرب25961521422011037

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83ثانوية الرباب للبناتاحيائيرسل رزاق هادي عيسى25971521422012027

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية راوه للبنيناحيائيمحمد احمد محمود علي25981921411022032

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيوفاء عادل عبد الواحد شواي25992621424004151

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمنتظر عماد بندر جاري26002721411026217

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67ثانوية الحكمة للبناتاحيائيمريم غزوان صبحي عطا هللا26011021422025045

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية البطولة للبناتاحيائيعذراء فالح حسين هادي26021021422028094

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيمينا ياسر ياسين فهد26031021522038048

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيتبارك جمال سعيد رجب26041121422003013

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيفرح محمد جاسب جياد26051121422006150

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيطيبه مثير ابراهيم فيصل26061121422016051

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيرفاه علي هادي عطيه26071221422007025
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كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67ثانوية الخلود للبناتاحيائيامنيه محمد ناجح جواد26081221422012009

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيحيدر بديع يوسف حسين26091321411002028

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي محمد جاسم محمد26101321411028077

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائيغدير بشير حسين ناصر26111321422015080

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيسجى زامل واشي كطوش26121321422017095

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة خالد صبار سعد26131321422040164

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهيام هاشم ياسين سعيد26141321422040240

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67ثانوية النسرين للبناتاحيائييقين خالد محمود معروف26151321422047037

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد باقر عمران معيوف حسين26161421411009136

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه علي حسين صالح26171421422002082

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67الثانوية الشرقية للبناتاحيائيمريم كاظم جاسم عبود26181421422030041

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمالك محمد مزهر ردام26191421422056102

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء ناجي حنش شبار26201421422057093

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيسجى ناصر خليل عباس26211421422057118

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائينبا رزاق محمد هزاع26221521422001129

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67ثانوية روناكي للبناتاحيائيزينب عقيل مجيد رشيد26233221422007004

كلية العلوم/جامعة بغداد537.4489.57الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيفرح عدنان حميد اشعيبث26241021422018102

كلية العلوم/جامعة بغداد537.2089.53ثانوية المتميزاتاحيائيرفل نصير مهدي هادي26251121422047023

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية الكرخ للبناتاحيائيرسل رائد خلف ظاهر26261021422001012

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية حطين للبناتاحيائيريام محمد خليل سلمان26271021422004017

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية الخضراء للبناتاحيائيفاطمه مثنى عارف عواد26281021422007039

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينورا علي عبد الرزاق فاضل26291121422008128

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية مؤتة للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير عباس سلمان26301121422050024

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية السبطين للبنيناحيائيحسن محمد حسن علي26311221411022016

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمريم عباس فاضل عباس26321221422035048

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيقمر احمد عبد الرضا عبد الصاحب26331221424001021

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية النجاة االهلية للبنيناحيائيسالم مازن وديع اسطيفان26341321413011003

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيفاطمه محمود محمد سليم عبد الرحيم26351321422005041

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم احمد صالح الدين عبد الرحمن26361321422039206

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيياسر اسماعيل نصيف لطيف26371421411010050

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعمر قيس داود عواد26381421411040081

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية حطين للبناتاحيائياية حاتم كريم سعيد26391421422004006

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائينبأ صالح راشد ايدام26401421422029029
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كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزهراء سري عبد الجبار محمد26411421422039016

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيبنين احمد سامي كريم26421421422068018

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيهند ثامر حيدر حسين26431421424002020

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيغدير محمد عبد الرزاق اسماعيل26441521422005088

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيايه علي رمضان مسلم26451521422011020

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية الرباب للبناتاحيائياالء خليل علي بندر26461521422012004

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم علي عبد الحسن عبد الرضا26471521422014266

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية الشوملي للبنيناحيائياسد حيدر شنيو عطيه26482321411042013

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد أحمد خلف جبار26492621411001137

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياحمد علي احمد علي26503121417008009

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33ثانوية الحوراء للبناتاحيائيعال هيثم عبد المطلب فتحي26511021422005014

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33ثانوية الجامعة للبناتاحيائيساره زهير كاظم حمزة26521021422009043

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33ثانوية اليرموك للبناتاحيائيروان عامر عبد هللا احمد26531021422011042

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيجالل حماد محمد سرحان26541121411034021

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيايهم وليد خالد نوري26551121411041023

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية البصرة للبناتاحيائيتبارك رائد هاشم محسن26561121422043012

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم حسن طالب حسن26571121424014044

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية البتول للبناتتطبيقيمينا عبد الكريم جواد محمد26581121522013059

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية التضحية للبناتاحيائينور عادل اسماعيل ابراهيم26591221422010045

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيزينب علي عبد كريم26601221422035026

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية العزة للبناتاحيائيمريم حميد عبد االمير حميد26611221422036078

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين ناظم صدام كريم26621321411012049

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية يافا للبناتاحيائيمريم احمد حاتم يوسف26631321422031156

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية البشير للبنيناحيائيمهدي محمد صبيح جابر26641421411033053

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء مؤيد طامي عبود26651421422003046

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33ثانوية الشمائل للبناتاحيائيجمان رائد حسن فالح26661421422042026

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيلميس عبد الرحيم خليفه محمود26671421422044164

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيميسم ضياء عبد جعفر26681421422068110

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائينور الهدى مرتضى حيدر مانع26691421424031040

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمحمود عادل جوهر شفي26701521411006112

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب علي حسين محسن26711521422006114

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيمنار سري احمد يعقوب26721921426001302

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33ثانوية بابل للبنيناحيائياسامه صالح مهدي كاظم26732321411056015

4148 من 81صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33الخارجياتاحيائينور سالم نجم عبد26742521428050493

كلية العلوم/جامعة بغداد535.8489.31ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيتقى منعم حكيم خلف26751321422049017

كلية العلوم/جامعة بغداد535.8089.30ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيحنين محمد علي محمود26761321422039058

كلية العلوم/جامعة بغداد535.5289.25ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيسجاد عالء عبد الزهره صمصام26771121411042024

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0089.17ثانوية المأمون للبناتاحيائيشمس حسين علي يوسف26781021422034038

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0089.17ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيسنا حسين جواد كاظم26791121422008063

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0089.17اعدادية االمال للبناتاحيائيزينب كريم علي عيفان26801121422011065

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0089.17اعدادية المستقبل للبناتاحيائيمريم هاشم طالب عزيز26811121422036043

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0089.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيبنين عدي عدنان شحيت26821221422026038

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0089.17اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الكريم احمد26831321411017050

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0089.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحيدر علي باسم سلمان حسين26841421411050025

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0089.17اعداية الهدى للبناتاحيائيروان سجاد جعفر نجم26851421422013014

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0089.17اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيمريم ياسين طه مال26861521422010141

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0089.17اعدادية المآثر للبناتاحيائيفاطمه عقيل حسين علي26871521422011176

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0089.17اعدادية المسيب للبنيناحيائيعباس مهدي احمد حمزه26882321411009066

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0089.17ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد هللا بشار جياد حسين26893121417008027

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيتبارك اياد روضان حسن26901021422013014

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيساره خالد ابراهيم عبد26911021422017017

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمصطفى سمير عبد محمد26921121411022049

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية االمال للبناتاحيائيشمميم عباس خالد عويد26931121422011077

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية الزهور للبناتاحيائينبأ حسن فالح عبد26941121422019030

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيميس علي شاكر حميد26951121422048088

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيهاجر حسام عبد الرزاق جاسم26961121422060066

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيزهراء مؤيد نجم عبد26971221422033031

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية السلوى االهلية للبنيناحيائيمحمد صفاء الدين يونس مهدي26981321413010003

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمصطفى محمد صبحي موسى26991421411001044

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيمالك مالك كامل عباس27001421422010189

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائينورا علي شطب محيل27011421422026084

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية الصمود للبناتاحيائيمريم فتحي مزاحم فتحي27021421422034041

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية المهج للبناتاحيائيتبارك محمد مظلوم رويضي27031421422035008

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم هشام عبد الجبار هادي27041421422044179

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيتبارك نبيل طالب خلف27051421424014013

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيريام بحر راضي جبر27061521426001207
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كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية ميسلون للبناتاحيائيالق احمد ابراهيم احمد27071821422026005

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزينب علي حسين امين27081821422045086

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد طه عبد حمادي27091921411007010

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيمريم محمد خليل ابراهيم27102321422032091

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية المأمون للبنيناحيائييزن مهند احمد كاظم27111021411006061

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية الخضراء للبنيناحيائيادريس حسن حمد كرحوت27121021411013015

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية العامرية للبنيناحيائيصادق اياد صادق عبد هللا27131021411020079

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية البطولة للبناتاحيائيرواسي احمد صالح عبيد27141021422028055

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية الفاروق للبناتاحيائيجوان سعد عبد السالم فارس27151021422037016

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد مراد عبد الكاظم27161021424004035

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينادين نصير بطرس شابا27171121422008113

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب رياض داود سلمان27181121422014061

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور ايهاب صبحي عبد القادر27191121422014136

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيدنيا صفاء عبد ساهي27201121422021037

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية اغادير للبناتاحيائيشهد عمار عبد الجبار محمد27211121422038071

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية الفوز للبناتاحيائيمريم حسين علي جاسم27221221422013089

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية العزة للبناتاحيائيرقية محمد مهدي صالح27231221422036038

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية السويس للبنيناحيائيغزوان فيصل غازي عباس27241321411006051

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسن محمد عبد حسين27251321411032016

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين طاهر هلو27261321422040046

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي وعد محمد نصرت27271421411039121

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية الفداء للبناتاحيائيعائشه عدنان عبد الرحمن شكر27281421422033076

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيتبارك خالد خلف علوان27291421424010004

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيبنين حسين علي حسين27301421426001012

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعباس محمد خلف سلمان27311521411003035

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء جاسب ساجت مخيلف27321521422004078

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية الرميلة للبناتاحيائيمريم مزهر كاتب زاير27331521422004191

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيضمى كريم لعيوس عيد27341521422008134

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور سالم خشان محسن27351521422008204

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد هللا كهالن نزهان صيهود27361821413014025

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيماريا صالح صبر صالح27371821422034020

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيسراج الدين منير فهمي محي27381921411020019

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية هيت للبنيناحيائيمهند خليل ثابت صبري27391921411025065
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كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية الشطرة للبنيناحيائيسجاد كريم ساهي نشو27402221411018078

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية القدس للبناتاحيائيشيماء كاظم زغير زاهي27412621422033122

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية اجنادين للبناتاحيائيدانيه حمزه كاظم عبيس27421021422038035

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية ابن خلدون المختلطةاحيائياسيل سالم جميل شمال27431021427011002

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائياحمد هادي ناصر حسين27441121411006015

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية اغادير للبناتاحيائيتقى حيدر مهدي محمد27451121422038026

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية الزهور للبناتتطبيقيسجى عبد الرزاق هادي صدام27461121522019014

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيجاسم محمد عبد عبد الحسين27471221417001014

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء ناصر هادي محمد علي27481221422011031

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء محمد ياسين حمد27491221422013049

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية الفوز للبناتاحيائيهاجر علي حمزه حسين27501221422013112

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيشمس حسين محمد علوان27511221422021045

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي داود شندي شيت27521321411008075

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم خالد حسين هواس27531321422001267

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب محمد حسين شفيق27541321422039124

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيساره عمر وليد حسين27551321422039136

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء خالد ثامر شناوه27561421422012057

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية ام القرى للبناتاحيائيهديل منذر هاشم مذود27571421422015147

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية التاخي للبناتاحيائيسمر عبد الرزاق طاهر عبد الرحمن27581421422017018

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية زينب للبناتاحيائيايه مهدي غازي مكلف27591421422043033

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيدينا حيدر رسن حسين27601421424005007

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه شهاب عبد كاظم27611521422006170

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتقى سمير دنبوس هميم27622221422011017

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب جودت كاظم طعيمه27632221424004063

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية البدور للبناتاحيائيفاطمه محمد علي جبر27642321422010020

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيدنيا صافي كامل حسن27652621422037029

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيحوراء حمزه جميل ياسر27662621424010019

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيااحيائيدانيه عبد الستار عبد الجبار احمد27673021427026002

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيجنه علي ناصر حسن27683021427028007

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمرتضى ضاري رحال صلبي27693121417008046

كلية العلوم/جامعة بغداد531.4088.57ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحارث محمد حسن هاشم27701521411012013

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0088.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيساره احمد غازي عبد العزيز27711021422019064

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0088.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيساره عادل بديوي حسن27721021422033091
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كلية العلوم/جامعة بغداد531.0088.50اعدادية اجنادين للبناتاحيائيشهد محمد علي حمد27731021422038080

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0088.50اعدادية اجنادين للبناتاحيائييسر خالد احمد عبد الحميد27741021422038131

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0088.50اعدادية التعاون للبناتاحيائيمريم محمد قاسم محمد27751121422040136

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0088.50ثانوية بابل للبناتاحيائيزينب احمد جابر محمد27761221422014022

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0088.50ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيبتول رونق عوده كاظم27771221424006007

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0088.50ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفاتن احمد فرج ياسين27781321422044041

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0088.50اعدادية الفرح للبناتاحيائيمريم ماجد ابراهيم جاسم27791421422053044

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0088.50ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيبلقيس حسين هادي علي27801621424078003

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0088.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعدنان منذر ملوكي عبد هللا27811921411009147

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0088.50ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيمحمد عطيه طالك كاظم27822121413004021

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33ثانوية السياب للبناتاحيائيسرور محمد جميل عبد الرزاق27831021422002056

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33ثانوية السياب للبناتاحيائيمسرى عبد المنعم عدنان عبد الستار27841021422002089

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33ثانوية الكوثر للبناتاحيائيحوراء حسين سلمان شالل27851021422040005

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية تطوان للبنيناحيائيعمر صدام عبد الرحمن مجيد27861121411017099

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33ثانوية اسماء للبناتاحيائينور وسام سعدي غضبان27871121422035042

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيحوراء محمد غازي حمود27881121422037013

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية البصرة للبناتتطبيقينور الهدى مؤيد عبد الكريم فليح27891121522043044

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية السبطين للبنيناحيائيمحمد الباقر كريم حسين محمد27901221411022050

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية االعظمية للبنيناحيائيسيف حسام محسن عبد هللا27911321411001039

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيهشام سيد صدام هاشم حسين27921321411029073

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية الشعب للبناتاحيائيسجى عبد الرحمن مجيد عيسى27931321422022102

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب علي الماز عباس27941321422040117

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي تيسير علي حسن27951421411021060

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33ثانوية الضحى للبناتاحيائيرقيه عدنان غني حسن27961421422023014

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيأيه عائد حطاب خنياب27971421422031003

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيغفران حسن زغير عاتي27981521422008149

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيمحمد مجبل عواد حسين27991821413011013

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسجاد مهدي عطشان جبر28002221413023092

كلية العلوم/جامعة بغداد529.7688.29ثانوية المتميزاتاحيائيهدى عيسى حميد عبدالوهاب28011121422047085

كلية العلوم/جامعة بغداد529.4888.25الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياسامة عبد الحميد عبد القادر حميد28021021411028011

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية العامرية للبنيناحيائيابراهيم عماد محي الدين نوري28031021411020010

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية العامرية للبنيناحيائيبالل محمد نزار جميل28041021411020049

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية السيدية للبنيناحيائيمحمد عبد خيرو جاسم28051121411004108
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كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيعال غيث ناصر ابراهيم28061121422015061

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائينور الزهراء ابراهيم فاضل ابراهيم28071121422037042

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية المستقبل للبنيناحيائيمحمد احسان علي عمران28081221411012013

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيعذراء ناظم جواد كاظم28091221422033043

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيرياحين وليد ابراهيم حسن28101321424009008

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائياحمد حمزة احمد عبد28111421411013004

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي احمد محيسن خلباص28121421411039089

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية سومر للبناتاحيائيهبه فارس يونس كاظم28131421422008136

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيطيبة هادي كاظم يوسف28141421422016058

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية الفرح للبناتاحيائيفاطمة محمد حسين عباس صالح28151421422053035

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية الجامعة المختلطةاحيائياحمد عبد الحميد يوسف محمد28161821417020003

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية العال للبناتاحيائيمريم نبيل حامد عبد الرزاق28171921422019056

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية الرواد للبنيناحيائيعبد هللا احمد محمد صالح محمدخورشيد28182021411021060

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعلي محمد علي عبيد فليح28192221411080062

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائياحمد رحمن فهد معيبد28202221413008001

كلية العلوم/جامعة بغداد528.4088.07الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيهبه معمر محمد جابر سلمان28211021422018136

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الرزاق نوار عبد الرزاق سالم28221021411026133

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00ثانوية الغفران المختلطةاحيائينبيل عبد عكيل سلبوح28231021417001025

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيعسل سعد نجيب احمد28241021422033119

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيابرار جمال مجيد رشيد28251021422035001

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية الفارابي للبنيناحيائيمصطفى عمار نوار حسن28261121411002043

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء سعد حسين خشان28271121422046045

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيزينب حسن محمد سلمان28281221422007033

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية النصر للبناتاحيائيرباب صالح عبد الحسن جبار28291221422031068

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيلين فرحان عمران موسى28301321422039199

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية فدك للبناتاحيائيرغد عالء حسين علي28311421422006053

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00اعداية الهدى للبناتاحيائيشهد لؤي سعدون جعفر28321421422013033

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00ثانوية المعالي للبناتاحيائيعال عبد القادر عبد الرحمن محمد28331421422054029

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب عباس ناجي غني28341521422008107

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00ثانوية االستقامة للبناتاحيائينور الهدى ستار خلف جاري28351521422018137

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيصالح ثليج علي مخلف28361821417071033

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيالرا رافد ماضي حسين28371921422130033

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائياسراء عقيل مسلم مانع28382221424049004
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كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيبنين رياض حنون فرحان28392221425010017

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيمهدي حسن هادي عوده28402321411009157

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد عبود مطر28412621424004068

كلية العلوم/جامعة بغداد527.9687.99ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهبه باسم كاطع دواي28421321422043131

كلية العلوم/جامعة بغداد527.9687.99ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيموج مهند تركي حاتم28431321422049091

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0887.85ثانوية المتميزيناحيائيمحمد الباقر ماهر جاسم حسن28441321411016091

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه صباح عبد القادر سعيد28451021422020045

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية الجوالن للبنيناحيائيعمر ماجد خضير عباس28461121411036052

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينبأ عباس موسى رحيم28471121422017189

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيهاجر توفيق محمود احمد28481121427001027

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيمنار ماجد هادي صالح28491321422005048

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية االنتصار للبناتاحيائيطيبه احمد نوري حسين28501321422015072

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية عدن للبناتاحيائيهيلين يحيى جلوب حاتم28511321422030088

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائينرجس محيي فاضل غافل28521421422037068

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء محمود حسن شواي28531421422062034

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيمنيه حسام حسين خلباص28541421422063089

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية الفداء للبناتتطبيقيطيبه عباس حمد هللا علي28551421522033016

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحيدر حسين فاضل هاشم28561521411007048

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء حاتم نور شريف28571521422012031

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه محمد شنيشل شرقي28581521422014236

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيابراهيم علي جعفر خميس28592121411075003

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيفرح يوسف مهدي محمد28602121522010034

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83عدادية الثورة للبناتاحيائيحنين محمد جبار هاشم28612321422011044

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيحسين اسامه حاتم مجيد28622521413025018

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزينب هزاع جاسم محمد28632521424025031

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0487.67الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعمر امجد احمد صبار28641021411028069

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية الفردوس للبناتاحيائيضحى نزار خليل اسماعيل28651021422008081

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عادل عبود28661021424013028

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67اعدادية الروافد للبنيناحيائيعباس عيسى عباس رحيم28671121411024021

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية ابن عقيل المختلطةاحيائيحسين سعدون كاظم عباس28681121417010004

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67اعداديه االنوار للبناتاحيائيضحى علي كلي ظاهر28691121422026041

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67أعدادية الطارمية للبنيناحيائيليث عماد محمود حبيب28701221411019068

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيايمان علي خميس عبد هللا28711221422015006
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كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيمريم رائد صالح مهدي28721221424001022

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67اعدادية الفاروق للبنيناحيائياحمد حامد غازي عبد الحسن28731321411014002

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية المتميزيناحيائياحمد غسان عبد علي محمد28741321411016017

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية الفردوس األهلية للبنيناحيائيزيد هيثم عبد العزيز يوسف28751321413004002

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايه علي ساده هوني28761321422040028

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيدانية عدي عبد الفتاح محمد28771321422043039

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيفاطمه حسين محمد علي هادي28781321426001058

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيرسل راضي وحيد هاشم28791421422002029

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67اعدادية عائشة للبناتاحيائيمالك محمد جبار رحيم28801421422010190

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيلينا احمد فاضل محمد جهاد اسماعيل28811421422028073

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيرحمه محمد كامل مطرود28821421424014018

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية الخانوكة للبنيناحيائياسامه سعد عكله موسى28831821411057004

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67اعدادية البراءة للبناتاحيائيزينه زاهر محمود توفيق28842121422004068

كلية العلوم/جامعة بغداد525.8087.63زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي يحيى كمال خليل28851421411008072

كلية العلوم/جامعة بغداد525.1287.52ثانوية باب العلم للبناتاحيائيحنين علي ناصر عبد الرزاق28861221422040004

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية الداودي للبنيناحيائيمحمد علي حسين كريم28871021411029034

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية النبوغ للبناتاحيائيسبأ مثنى سامي رمضان28881021422016013

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء رضا جعفر صادق28891021422020019

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية االيالف للبناتاحيائيفرح باسم محسن راضي28901021422022023

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية الحكمة للبناتاحيائيام البنين عادل سعيد مجيد28911021422025002

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية فلسطين للبناتاحيائيطيبه توفيق عبود راضي28921021422032029

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمصطفى وليد محسن جاسم28931121411019105

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائينور ثامر فياض عبد علي28941121422015084

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب عماد الدين السيد عبد العال28951121422043035

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيمريم محمد قاسم حيدر28961121522042025

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه كاظم محمد بلكت28971321422017120

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية طيبة للبناتاحيائيزهراء ماجد محسن كاظم28981321422038015

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيايالف عامر كريم حسين28991421422003010

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيميس عمار عادل وحيد29001421422003088

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية ام القرى للبناتاحيائيساره رائد محمد خلف29011421422015070

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيمريم عبد الستار عوده فيصل29021421422061027

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائياالء عبد علي حسن ابو المز29031421422062004

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء جمال محمد فرج29041421422062048
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كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيسميره حازم عباس هزام29051421522032020

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسن مزهر عوده داخل29061521411011035

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفرح زيد عطيه خريص29071521422006188

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحنان حسن علي هاشم29081521422008040

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينرجس عادل شلهم كاظم29091521422014296

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية البحتري المختلطةاحيائيمروان جاسم محمد جاسم29101821417004021

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية االنبار للبناتاحيائينبأ عامر خلف حسن29111921422016085

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية بردى للبنيناحيائيمالك يوسف ياسين محمد29122121411081063

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسين عدي عبد النبي فزاع29132221411037044

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيزين العابدين فاضل جواد فرج29142221411062082

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيحنين اياد شنور عوفي29152321422050024

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهاله علي جعفر علي29162521424014370

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه حميد نعمه جبار29172721422033244

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية البيان للبناتاحيائيكوثر محمد برهان شغيت29181021422014074

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية النبوغ للبناتاحيائينور عبد الرحمن محمد فهد29191021422016024

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائييمامه فايز كاظم احمد29201021422027113

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية السيدية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد شاكر محمود29211121411004057

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمحمد عماد جعفر حسن29221121411006069

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمالك محمود شاكر نجم29231121422008105

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمالك محمد فرحان عبد هللا29241121422015073

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد علي جاسم29251121422018048

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية اسماء للبناتاحيائيغادة فرات ابراهيم حسين29261121422035033

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33أعدادية الطارمية للبنيناحيائيحسام حامد علي عبيد29271221411019024

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء نصيف حسن نصيف29281221422026120

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيحسين جمال فاخر محمد29291321413016001

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية البسالة للبناتاحيائيامنيه عبد الزهره سلمان مهنا29301321422016006

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية النعيم للبناتاحيائيشهد دويح عبد هللا كريم29311421422009096

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعداية الهدى للبناتاحيائيمريم رافع هاني يوسف29321421422013058

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية الفداء للبناتاحيائيايه عمار سالم حبيب29331421422033023

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزهراء نعمة قاسم سالم29341421422040030

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية المعالي للبناتاحيائيرقية فرحان جبر زيدان29351421422054011

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية الناصرة للبناتاحيائيبتول وسام هاشم محمد29361421422056017

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية الناصرة للبناتاحيائيساره خالد حياوي صالح29371421422056056
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كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيعهد حازم جبار شاه علي29381421422065219

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيتبارك عيدان خلف محمد29391421426005081

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمهيمن حسين هميم الزم29401521411007185

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيالره عباس عبد الحسين صالح29411521422008177

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء علي رهيف رحمه29421521422010061

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية الدجيل للبناتاحيائيمنار علي حسين مطلك29431821422071115

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية الرشاد للبنيناحيائيرياض احمد عباس حمد29441921411050016

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية الروافد للبناتاحيائيهمسه مشعان عبد احمد29451921422062096

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعلي عبد العزيز علي مرهج29462121411009183

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسجاد ناظم شاني ياسر29472221413023093

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيتبارك ابكار ضاري حميد29482621424013013

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0887.18الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيغدير محمد كاظم جبر29491021422018092

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية القدس للبنيناحيائياحمد عبد االمير احمد ياسين29501021411014005

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيرند محمد محمود مصطفى29511021422013035

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية البطولة للبناتاحيائيامنه فريد عدنان صالل29521021422028017

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد الستار محمد عبد الستار ابراهيم29531121411009017

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيعبد هللا نزار محمد نوري29541121411016029

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية االمال للبناتاحيائيايه اسامه عبد الكريم صالح29551121422011019

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية النهار للبناتاحيائيزهراء وسام طالب شاني29561121422056026

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيديار حميد خلف صالح29571221424005007

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيشهد طالب جبار فريعن29581321422001182

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير ناجي كريم29591321422001224

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينرجس زاهر حسن عبد علي29601321422039255

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية الشروق االهلية للبنيناحيائيرعد محمد عبد هللا سعد29611421413005006

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17 تموز للبنات14ثانوية احيائيرسل حسن علي اكبر29621421422007022

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمه طالب خزعل كباشي29631421422009123

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17اعداية الهدى للبناتاحيائيدانيا حسين عادل محمد29641421422013007

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيغفران عباس فاضل منهل29651421422014069

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية ام القرى للبناتاحيائيبنت الهدى عبد كطفان حسين29661421422015021

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية الصمود للبناتاحيائينورس محمد طالب فارس29671421422034049

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية االمال للبناتاحيائينور الهدى عزيز لفته عذاب29681421422041172

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم عطيه سندان29691421424010025

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية النور للبناتاحيائيغفران عبد الباسط محسن علي29701821422073028
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كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية فاطمة للبناتاحيائيفاطمة علي عبد محمد29712121422016094

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعلي عامر مهدي عباس29722321411001049

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيحسن علي فاضل مهدي29732321411072005

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيغدير ماجد حسن شيشخان29742621422044049

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية حمورابي للبنيناحيائيليث عباس مراد حمزه29752721411012038

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية السياب للبناتاحيائيساره ماهر علي مرزة29761021422002053

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية الفردوس للبناتاحيائيزهراء أنس سرحان فاضل29771021422008050

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيهاجر عبد اسود صالح29781021422013075

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيمهند محمد عناد نهار29791021511037044

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيحيدر محمد منصور حرج29801121411020018

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي عمار منذر خزعل29811121411049080

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمالك طاهر جليل سعود29821121422014117

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايه عادل عبد الساده فرحان29831121422015007

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية عشتار للبناتاحيائيهاله حازم هاشم شنيتر29841121422027061

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين سعد احمد كاطع29851221411007033

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد عباس مجيد جابر29861221411023141

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00اعدادية التضحية للبناتاحيائيمنال كامل كاظم جاسم29871221422010038

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية المناهل للبناتاحيائيانوار فالح قاسم دريول29881321422046005

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيبتول علي حسين زاير29891321424011004

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيورود ثائر عبد هللا فتحي29901421422003109

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيعال كامل حمود راضي29911421422032054

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية االمال للبناتاحيائيبان حيدر علي داود29921421422041025

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ علي شاكر عبيد29931421422062135

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمحمد عزيز علي حسين29941821411115141

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائييوسف خيري دحام خلف29951921411004055

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيمحمد باقر حسام هاشم محي29962121411040029

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيرقية احمد نجم عبد هللا29972821422043019

كلية العلوم/جامعة بغداد521.3286.89ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيآيات عبد الرزاق عالوي سلمان29981521422017002

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية الخضراء للبنيناحيائيطارق عالء عدنان احمد29991021411013062

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية تطوان للبنيناحيائيعمر غالب داود علوان30001121411017100

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيرؤى مؤيد حميد خضر30011121422003022

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية رقية للبناتاحيائيامنه ياسين سالم داود30021121422010003

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية البتول للبناتاحيائيطيب الجنه يوسف اسماعيل ندى30031121422013085

4148 من 91صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية المستقبل للبناتاحيائيزهراء حمدي برهان الدين فرمان30041121422036018

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية نور العلم للبناتاحيائيهند عبد الرزاق لطيف هالل30051121422052031

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه عماد كاظم حسين30061121424014041

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية النهار للبناتتطبيقيامل مازن قاسم فنجان30071121522056001

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية سومر للبنيناحيائيمحمد حسين حسن جواد30081221411035034

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية الفوز للبناتاحيائيتبارك احمد كريم زغير30091221422013025

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيشهد عدنان عبد شالل30101221422019049

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيزهراء محمد رضا جعفر30111221522039024

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ علي سلمان حسين30121321424010032

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الكريم مازن ناجي عبد الحسين30131421411020055

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيابراهيم زيدان عيدان حليحل30141421413002001

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء فراس عبد الحسين صبري30151421422057087

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء عبد هللا عطيه بداي30161521422008084

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية الخالدية للبنيناحيائيهيثم رائد شاكر عصفور30171921411007122

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرواء عماد احمد عبد السالم30181921422058039

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيرقيه ساجد حلو ملبس30192221424017067

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي عبد هللا موسى كاظم30202321411027063

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيروان كاظم حسين فرحان30212421422022065

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيامنه فارس محسن شيال30222621422037009

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء جمال حسيب منصور30232621424012085

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيمصطفى حكمت كاظم طعيمه30241021411015050

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67ثانوية التراث العربي للبناتاحيائينور وسام عبد الهادي كاظم30251021422039053

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67ثانوية السؤدد للبناتاحيائيرحيق جميل حمد حسن30261021422047005

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية الفارابي للبنيناحيائيمحمد حسن حميد مجيد30271121411002038

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيباقر ناظم باقر صالح30281121411041025

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيديمه سعد فوزي طعمة30291121422003021

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيغفران رياض فالح مهدي30301121422016054

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67ثانوية عشتار للبناتاحيائيسمية سعد مزاحم رشيد30311121422027037

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية العقاد للبنيناحيائيعبد هللا رائد جبار محسن30321221411028080

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية العزة للبناتاحيائيفاطمه عماد جواد علي30331221422036073

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعبد هللا كريم عوده كاظم30341321411014027

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ فائز جواد حسين30351321422002139

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية يافا للبناتاحيائيميس جميل شمخي عويد30361321422031168
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كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيايه صالح زيدان خلف30371321422035018

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمحمد صباح عبد هللا حسين30381421411013056

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيجواد عبد الكاظم علي مهنا30391421411042006

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67ثانوية المعالي للبناتاحيائيدانيه خالد خليل فرج هللا30401421422054007

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايه صالح قاسم كريم30411521422014025

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية بلد للبنيناحيائيمنتظر كاصد خضير عباس30421821411006157

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيعلي حسين علي احسان مراد30432121411077020

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيايه عقيل محمد مجيد30442121421016004

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67ثانوية االغراس للبناتاحيائينورا رحمان الفت مراد30452121422094059

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيباقر جبار خشان دايخ30462221411034055

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعلي ناهي فرج راضي30472221413030067

كلية العلوم/جامعة بغداد519.1686.53ثانوية المتميزيناحيائييوسف عرفان محمد فهمي سعيد30481321411016118

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية الخضراء للبنيناحيائييوسف فرات سلمان جاسم30491021411013153

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية البتول للبناتاحيائيفاطمه مصطفى صالح مصطفى30501121422013100

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0086.50ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيفاطمة رعد محسن سلمان30511121424015018

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمنتظر علي فرج عطيه30521321411035056

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية القناة للبناتاحيائيتمارا اثيل يوسف مجيد30531321422003016

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0086.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرواء سعد ابراهيم فاضل30541321422039086

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم ميثاق عبد الحسن لفتة30551421422016075

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0086.50ثانوية الخنساء للبناتاحيائيماريا حسين محمد هاشم30561421422040056

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية النهروان للبنيناحيائيحسين ماجد خزيم خلوف30571521411018020

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0086.50ثانوية االستقامة للبناتاحيائيزينب جبر كاظم كسار30581521422018081

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعقيل رعد تاج عبد االمير30592121411008077

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمثنى باقر خماط سلمان30602221411024086

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية طه االمين للبنيناحيائيباقر ناصر اكبيل علوان30612621411026006

كلية العلوم/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية االمال للبناتتطبيقيدينا احمد شالل فرحان30621121522011017

كلية العلوم/جامعة بغداد513.0085.50ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيزهراء شاكر محمود كاظم30631421522042010

كلية العلوم/جامعة بغداد512.0085.33ثانوية االنفال للبناتتطبيقيبنين خضير عباس علي30641021522019005

كلية العلوم/جامعة بغداد512.0085.33اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقياحمد ثامر حسين محمد30651421511017006

كلية العلوم/جامعة بغداد510.0085.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيآيه سعد محمد نوري30661121522014001

كلية العلوم/جامعة بغداد510.0085.00ثانوية الجواهري للبنينتطبيقياحمد نظام طلبه صادق30671221511013008

كلية العلوم/جامعة بغداد510.0085.00أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيزهراء نجم نعمه نجم30681221522021006

كلية العلوم/جامعة بغداد510.0085.00ثانوية األزل االهلية للبناتتطبيقيمروه عطا حسين لفته30691221524007011
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كلية العلوم/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيصفا احمد علي حسين30701121522003020

كلية العلوم/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد رافد رحمه حرز30711421511039103

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيحسن احمد حسن محمد رضا30721321511022019

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيدعاء خالد شهيد رشيد30731121522048009

كلية العلوم/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقياسحق محمد خضير فحل30741121511020020

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0084.00ثانوية النجاة االهلية للبناتتطبيقيساره مازن تحسين صالح الدين30751021524010003

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية رقية للبناتتطبيقيمالك كيالن علي عثوان30761121522010008

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية التسامح للبناتتطبيقيضحى محمد نصيف جاسم30771421522012036

كلية العلوم/جامعة بغداد503.0083.83ثانوية االالء للبناتتطبيقيهبه صالح مهدي سالم30781121522059012

كلية العلوم/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية الرشد للبناتتطبيقيسبأ كريم عالوي كاظم30791321522033019

كلية العلوم/جامعة بغداد501.0083.50الخارجياتتطبيقيفاطمة محمد علي حسن30802121528050051

كلية العلوم/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية البتول للبناتتطبيقيندى عمر كريم حسن30811121522013062

كلية العلوم/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية اغادير للبناتتطبيقينور ماهر حميد عيسى30821121522038040

كلية العلوم/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيفاطمة عمار محمد محمد امين30831121522006045

كلية العلوم/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية النور للبنينتطبيقيمنتظر حمودي مجيد عطيه30841221511023111

كلية العلوم/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقينور الهدى جاسم جميل زناد30851321522017049

كلية العلوم/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفرح صباح جبار جبر30861321522018016

كلية العلوم/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية االمال للبناتتطبيقيسفانه احمد طه ياسين30871121522011024

كلية العلوم/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيفاطمه علي ساهي محيبس30881521522008050

كلية العلوم/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية المتفوقين االهلية للبنينتطبيقييوسف طه ثابت نعمان30891021513018009

كلية العلوم/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية الحكيم للبنينتطبيقييوسف علي خضير بدر30901121511030063

كلية العلوم/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيزهره عبد الستار محمد علي حسين30911321522039024

كلية العلوم/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيحسين ثائر حسان غريب30922821511012007

كلية العلوم/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية السويس للبنينتطبيقيمحمد عقيل ناجي محمد30931321511006071

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية البطولة للبناتتطبيقيتبارك سالم فخري امين30941021522028015

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية عائشة للبناتتطبيقيساره عبد هللا جاسم حمادي30951121522023022

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية حماة للبناتتطبيقيهبه حسين جاسم درويش30961121522025038

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد قاسم رسول عبد علي30971221511027147

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية عشتار االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد عيدان عطيه30981221513008002

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0080.83الخارجياتتطبيقيرقيه مؤيد كريم زبون30991521528050020

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي عباس خضير غلوم31002821511008057

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0080.67اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد الجواد عمران غضبان جعفر31011421511019093

كلية العلوم/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيتمارا هيثم حميد علي31021421522032007
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كلية العلوم/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية العبيدي للبنينتطبيقياحمد حمدان عيد عوين31031921511024004

كلية العلوم/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمحمد سعد حميد محمود31041021511008058

كلية العلوم/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية ام سلمة للبناتتطبيقياسراء مكي عليوي عبيد31051221522016001

كلية العلوم/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيسبأ حاتم محمود شاكر31061421522015041

كلية العلوم/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمحمد اياد قاسم مكي31071621511026051

كلية العلوم/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزينب كاظم اكرم مهدي31081321522001030

كلية العلوم/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية الوارثين للبنينتطبيقياحمد هيثم كريم زاير31091521511013004

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقييقين احمد صبيح عبد الوهاب31101321522017055

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0079.67ثانوية سمية المسائية للبناتتطبيقيهديل حبيب قاسم علي31111521526001041

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيبناز عباس خضر حبيب31122121522003007

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمهند عامر عبد الحميد رشيد31131121511041155

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية اغادير للبناتتطبيقينور الهدى طالب صيوان داغر31141121522038036

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيمريم حسين عبد السادة لعيبي31151121522006055

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية رقية للبناتتطبيقيشهد سعد اسماعيل ابراهيم31161121522010004

كلية العلوم/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيسحر سعد محمد جواد محمد علي31171121522006037

كلية العلوم/جامعة بغداد475.0079.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمحمد رحيم حمادي شبالوي31182521513031065

كلية العلوم/جامعة بغداد475.0079.17ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعباس حسن فالح وهيم31192821511020045

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيرانيا نجم عبد هللا فتاح31201121522016007

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيرؤى احمد علي دايح31211121522041018

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0079.00أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيزينب حسين صباح محمد31221221522021007

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية النهوض للبنينتطبيقيسجاد حيدر رحمة كرم31231421511039050

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيبالل محمد عبد الرزاق هوبي31242821511035009

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية الشروق للبنينتطبيقيحسن صباح وحيد هيجل31251221511029016

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية قباء للبنينتطبيقيجوهر علي عطية عبد31261521511010016

كلية العلوم/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية األزل االهلية للبناتتطبيقيطور كريم صاحب عبد الكريم31271221524007008

كلية العلوم/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزهراء إبراهيم كاظم سعد31281421522044011

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمرتضى محمد اعويد جبر31291421511006075

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيهدير عمار جبار كريم31301421522058029

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية العامرية للبنينتطبيقيامين مصطفى سامي كامل31311021511020052

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعبد هللا دريد ستار جياد31321321511029060

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد جعفر احمد حسين فليح31332821511002096

كلية العلوم/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيايالف حامد ابراهيم رجب31341021522038007

كلية العلوم/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية النصر للبناتتطبيقيمريم مجيد شواي سلمان31351221522031037
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كلية العلوم/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية قباء للبنينتطبيقيحيدر نعمه عطية عبد31361521511010034

كلية العلوم/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيحسين عباس مناتي جابر31371121515004059

كلية العلوم/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيفيض موفق حبيب خضر31381121511041111

كلية العلوم/جامعة بغداد466.0077.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى جليل محسن حميدي31391321511010090

كلية العلوم/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيفائزه علي هاشم حمودي31401321522004026

كلية العلوم/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية عائشة للبناتتطبيقيزينب عداي عبد كزار31411121522023021

كلية العلوم/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيتبارك عبد العباس قاهر سالم31421221522007007

كلية العلوم/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيكريمه حسين اكرم سبخان31431221524006009

كلية العلوم/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية الريف للبنينتطبيقيعبد السالم هيثم كامل علوان31441221511026022

كلية العلوم/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية الشعب للبناتتطبيقيندى جعفر ديوان فليح31451321522022047

كلية العلوم/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية السهول المختلطةتطبيقيياسر رياض راقب حاتم31462321517050020

كلية العلوم/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيبشير عقيل يوسف شاكر31471121511008011

كلية العلوم/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية النجاح للبنينتطبيقييوسف قاسم حسين محمد31481421511026095

كلية العلوم/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحمزه علي عامر محمد31491221511022041

كلية العلوم/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية ابابيل للبنينتطبيقياحمد فيصل فرحان عبد هللا31501321511011006

كلية العلوم/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيبنين صفاء مجيد ديوان31511521522006004

كلية العلوم/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقييوسف فاضل نعمه عطيه31521121511005083

كلية العلوم/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيحسين جمال عباس ذييان31531121511019014

كلية العلوم/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيتبارك اكرم محجوب صالح31541121522003010

كلية العلوم/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيمهدي حميد حسين صالح31551421511003044

كلية العلوم/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيسجى رحمان احزام حسين31561421522044017

كلية العلوم/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية النضال للبناتتطبيقيحوراء انور مجيد حمد31571021522020010

كلية العلوم/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية البتول للبناتتطبيقينبأ فاضل حاتم صبر31581121522013061

كلية العلوم/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيابراهيم فالح ابراهيم اسماعيل31591021511003001

كلية العلوم/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيفاطمه عبدالرحمن عواد حمادي31601021522017013

كلية العلوم/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيحنين رعد هادي علوان31611121522008012

كلية العلوم/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية االخالص للبناتتطبيقيشهد ثائر عبد الباقي عبد العزيز31621121522046026

كلية العلوم/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية سومر للبناتتطبيقيمريم محمد جبر وجعان31631421522008065

كلية العلوم/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية الضحى للبناتتطبيقيميرنا اياد دنحا بهنام31641421522023023

كلية العلوم/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحمد ناظم محيسن عودة31651621511047019

كلية العلوم/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية القدس للبنينتطبيقيجابر عبد هللا جابر عبد االمير3166102051014024

كلية العلوم/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقياحمد عصام هاشم حوزي31671121511005009

كلية العلوم/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية التعاون للبناتتطبيقيعذراء محمد خشان دهش31681121522040031
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كلية العلوم/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيياسر عمار عبد الجبار ابراهيم31691021511017088

كلية العلوم/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقينور علي داود حنش31701121522044057

كلية العلوم/جامعة بغداد456.0076.00إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمهند وليد كاظم ماهود31711421511016171

كلية العلوم/جامعة بغداد456.0076.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعلي مجيد نور علي حسين31721521515001232

كلية العلوم/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتتطبيقيشمس سامي احمد عبد الزهره31731021524011001

كلية العلوم/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية الخورنق للبنينتطبيقيسليم نزار سليم حميد31741221511025003

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيمينا فاضل عدنان فاضل31751021522009040

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67ثانوية دجلة للبناتتطبيقيورد صافي عبد الكريم مصطفى31761021522013026

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية تطوان للبنينتطبيقييونس باسم هندي جاسم31771121511017153

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيتبارك اياد عجيل سلطان31781121522006011

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية النور للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الهادي مشحوذ حسن31791221511023054

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67ثانوية الخلود للبناتتطبيقينبأ رعد جواد عطيه31801221522012020

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيزينب هيثم سلطان ملوح31811221522039027

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية عائشة للبناتتطبيقيابتهال نجم عبد حسين31821421522010002

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيابرار فاضل عبد الرزاق طاهر31831421522031002

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتتطبيقيفاطمة ماجد رشيد عبد31841421524020011

كلية العلوم/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيشروق حمزه فتحي يونس31851721522032023

كلية العلوم/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيسما فراس دحام جلوي31861021522012016

كلية العلوم/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعدنان عبد الرحمن عبيد خميس31871121511028021

كلية العلوم/جامعة بغداد452.0075.33للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيسيف حسين عطيه نجم31881321511023016

كلية العلوم/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيسجاد محمود عبد محمد31891421511041019

كلية العلوم/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيطاهر عدنان سعد عوده31901521511004032

كلية العلوم/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية البيان للبناتتطبيقينور البتول حسين داخل خلف31912821522028054

كلية العلوم/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن جميل خميس جفال31921121511005039

كلية العلوم/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمحمد فاضل خماط جبر31931121511006133

كلية العلوم/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيامير حازم رشيد يوسف31941121511008009

كلية العلوم/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم سلمان31951121511008055

كلية العلوم/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيعلي لطيف عبد الرضا موزان31961421511042018

كلية العلوم/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحيدر احمد عالوي سبهان31972821511005057

كلية العلوم/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمصطفى خلف كاظم سلي31982821511019083

كلية العلوم/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية البتول للبناتتطبيقيايه محمد هادي صالح31991121522013007

كلية العلوم/جامعة بغداد450.0075.00الخارجياتتطبيقينجوى يوسف معين بصل32001121528050092

كلية العلوم/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية السياب للبنينتطبيقييحيى امجد شوقي محمد32011321511028129
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كلية العلوم/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية بغداد للبناتتطبيقيايالف حبيب ظاهر طاهر32021021522035003

كلية العلوم/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعلي ناظم عبد الحميد عبد المجيد32031321511029072

كلية العلوم/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيأيه رعد مندب عبود32041321522035003

كلية العلوم/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعلي رحيم فليح حسين32051421511025045

كلية العلوم/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية فدك للبناتتطبيقيشهد علي سلطان محسن32061421522006016

كلية العلوم/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحيدر علي ناجي عبود32072821511005058

كلية العلوم/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية القدس للبنينتطبيقيعلي انور صبحي عبد هللا32081021511014079

كلية العلوم/جامعة بغداد448.0074.67ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمحمد رضا عبد الرحمن عبد الرضا جاسم32091221511002050

كلية العلوم/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية النصر للبناتتطبيقيسجى سامي جيجان فهد32101221522031026

كلية العلوم/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيانسام حمزه رحيم شناوه32111421522003005

كلية العلوم/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية الزهور للبناتتطبيقيانسام انيس ليلو جاسم32121421522016002

كلية العلوم/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيزيد حازم محمود جاسم32131121511015037

كلية العلوم/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقينور مؤيد صباح احمد32141421522037029

كلية العلوم/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيمسلم معلى كوين عبيد32152821517005019

كلية العلوم/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية هند للبناتتطبيقينورا عبد الكريم احمد جلوب32161121522020020

كلية العلوم/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيدموع عالء سعيد فليح32171121522041016

كلية العلوم/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية التاجي للبنينتطبيقيالفاروق عمر هاشم رحيم32181221511010004

كلية العلوم/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيطيبه حسين عبد  عليوي علوى32191321522040050

كلية العلوم/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا طه جاسم حميد32202521513031040

كلية العلوم/جامعة بغداد446.0074.33الخارجيونتطبيقيرسول رحيم هليل عاتي32212821518001110

كلية العلوم/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيحيدر محمد مصطفى سلمان32221021511015022

كلية العلوم/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيديار سالم عادل احمد32231121511015036

كلية العلوم/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيكوثر كريم قاسم عجيل32241521522008056

كلية العلوم/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسن مهند عبد الكريم نوري32252721511025013

كلية العلوم/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيحوراء حيدر عبد الرحمن كريم32261221522024013

كلية العلوم/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمرتضى محمد جار هللا دويريج32271521511003074

كلية العلوم/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمصطفى رحيم مهدي شلش32282821511035051

كلية العلوم/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد محمود مهدي عيدان32291021511020235

كلية العلوم/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية المأمون للبناتتطبيقيطيبه خالد اسماعيل علي32301021522034014

كلية العلوم/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيحسين محمد محمود صبح32311121511015033

كلية العلوم/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الزوراء للبنينتطبيقياحمد اياد عبد الجبار صالح32321221511006002

كلية العلوم/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية سيناء للبنينتطبيقيمرتضى فاضل علي حاتم32331321511018023

كلية العلوم/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية الرافدين للبناتتطبيقياستبرق اسعد حنظل عبد هللا32341321522019002
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كلية العلوم/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيشهد عمار جابر حسن32351421522058018

كلية العلوم/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد رضا ابراهيم كاظم بهار32361521511011110

كلية العلوم/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيتمار رعد فاضل سلطان32372621511005007

كلية العلوم/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمقتدى ياسين راضي سدخان32382821511020103

كلية العلوم/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم مهند خميس جلوب32391021522035035

كلية العلوم/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية تطوان للبنينتطبيقيهمام امير عيسى بكر32401121511017145

كلية العلوم/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعلي عبد الصاحب عبد الرزاق صالح32411221511028116

كلية العلوم/جامعة بغداد442.0073.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيسجاد عادل حسين كاظم32421421511013029

كلية العلوم/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقينور الهدى جبار لعيوس عبد32431521522008066

كلية العلوم/جامعة بغداد442.0073.67الخارجياتتطبيقيغدير خم غازي شمال دغل32441521528050043

كلية العلوم/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية حطين للبنينتطبيقيحسام علي حسن جواد32452321511022004

كلية العلوم/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقينوره قاسم جبار سفيح32462821522018089

كلية العلوم/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيصابرين سمير زبين ضيغم32472821522030028

كلية العلوم/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيحوراء خزعل خنجر مخيلف32482821522037013

كلية العلوم/جامعة بغداد442.0073.67سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقيرانيا يوسف عبد هللا محمد32493021527048002

كلية العلوم/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية النعمان للبناتتطبيقيساره مصطفى وليد علي32501321522026004

كلية العلوم/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيحسين احمد مجيد عبود32511421511050024

كلية العلوم/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية سومر للبناتتطبيقيغفران حيدر عبد اللطيف ابراهيم32521421522008050

كلية العلوم/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية النجاة للبناتتطبيقيهبه هللا عامر كباش فرج32531521522003040

كلية العلوم/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيقيس حامد عباس موسى32542721511036040

كلية العلوم/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيهادي محسن مرتضى حسن32552821511005166

كلية العلوم/جامعة بغداد441.0073.50سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركياتطبيقيكرم رائد داود سلمان32563021517047003

كلية العلوم/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية الشباب للبنينتطبيقييوسف نصير نجم عبيد32571021511023021

كلية العلوم/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية النجاة االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عباس عزيز وحيد32581021524010007

كلية العلوم/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقينريمان بسام مصطفى محمد32591021526002033

كلية العلوم/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسين مازن جوده رشيد32601221511027053

كلية العلوم/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية النصر للبناتتطبيقيجمانه اسماعيل خليل كاظم32611221522031010

كلية العلوم/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيمريم باسم يوسف عبد الرضا32621221522035029

كلية العلوم/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية البسالة للبناتتطبيقيربى عدي جاسب كريم32631321522016012

كلية العلوم/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية المتنبي للبنينتطبيقييوسف موسى جعفر موسى32641621511006193

كلية العلوم/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيمحمد باسم محمد عبد هللا32651021511035017

كلية العلوم/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية العامرية للبناتتطبيقيزهراء عبدالرحمن ثامر علي32661021522036019

كلية العلوم/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعباس صالح عباس رحمة32671121511041067
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كلية العلوم/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية االخالص للبناتتطبيقيحنين غسان عبد خالوي32681121522046008

كلية العلوم/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية الشروق للبنينتطبيقيابراهيم عدنان احمد جاسم32691221511029001

كلية العلوم/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيرانيه محمد عبد الكريم محمود32701321522006007

كلية العلوم/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية حطين للبناتتطبيقيحوراء علي صابر جاسم32711421522004009

كلية العلوم/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي انور عباس عبد الزهرة32721521511009033

كلية العلوم/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيفاطمه بالل عبد الحسين حسن32731521522001029

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيسجاد ماجد كاظم عباس32741021511004011

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمصطفى ناصر حسين علي32751121511006155

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمصطفى محمد حمدي كاظم32761121511030057

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية االمال للبناتتطبيقيعائشه خليل ابراهيم محمد32771121522011032

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية الصمود للبناتتطبيقيرفل رائد سلمان داود32781421522034007

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي عادل فزع مانع32791521511001079

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقياحمد حسان علي مريحل32801621511006004

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيمريم عالء الدين عبد العزيز عبيد32811621522065027

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر نعيم مطشر معارج32822221513006013

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيجعفر عالوي حميد عليوي32832821511010008

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمود هاني احمد منصور32841021511013138

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الداودي للبنينتطبيقيعبد هللا عمر شوكت حميد32851021511029029

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد ناظم حيدر علي32861021511029044

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيسجاد ماجد حميد يوسف32871021511033013

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية السياب للبناتتطبيقيغسق وليد عبد الحسين مجيد32881021522002027

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيمهيمن عدي رياض عبد الرحيم32891121511019104

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد الباسط بشار عبد محمد32901321511001048

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيحسنين فاضل مهدي عبد32911321511008014

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمحمود حسين محمود حسين32921321511031038

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية التاخي للبناتتطبيقيمريم عباس مهدي عباس32931421522017015

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي حسين حسن جوحي32941521511001071

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية البراق للبنينتطبيقيمهدي علي عبد الحسين ونيس32951521511002069

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية سمية المسائية للبناتتطبيقيهدى احمد كرم حسين32961521526001037

كلية العلوم/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيبكر حميد محمود سرحان32971121511020033

كلية العلوم/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيصفا صالح عوده عيدان32981121522058010

كلية العلوم/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيكوثر عمار لعيبي نعمه32991221524006010

كلية العلوم/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيعلي خالد نعمان هادي33001421511040051
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كلية العلوم/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيايات سامر سليم عبد الباقي33011421524003001

كلية العلوم/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية التكاتف للبناتتطبيقيتبارك مزهر حديد علي33021921522094002

كلية العلوم/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعلي رائد سامي تايه33031021511016052

كلية العلوم/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية المناهل األهلية للبناتتطبيقيلميس باسم حمود عوده33041021524001002

كلية العلوم/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد هللا محمد كريم عباس33051121511018035

كلية العلوم/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيايالف صالح عبد الجبار عباس33061221522015001

كلية العلوم/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيامير علي عبد الحسين عبد الرسول33072721511035005

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيانور غسان انور عبد هللا33081021511013031

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية العامرية للبناتتطبيقياّيه خالد ناصر مخلف33091021522036002

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعباس محمد عباس محمد33101121511015051

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيزينب طالب مجيد سلمان33111121522036021

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيموسى احمد هاشم ثويني33121421511006079

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيمنتظر حيدر خيون حوشي33131421515010079

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية التسامح للبناتتطبيقيزينب خالد حسين حمد33141421522012026

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيمالك محمد درع عبد33151421522028029

كلية العلوم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية العامرية للبناتتطبيقيفرقان قتيبة احمد طه33161021522036035

كلية العلوم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيعائشة رزاق جبار علي33171021522037013

كلية العلوم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيزيد حامد عطية خضير33181121511033017

كلية العلوم/جامعة بغداد433.0072.17ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقييونس شاكر محمود عباس33191121513010004

كلية العلوم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية حماة للبناتتطبيقيطيبه مرتضى محمد كريم33201121522025022

كلية العلوم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية رفيدة للبناتتطبيقينور علي خلف لفته33211121522041060

كلية العلوم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعباس علي سوادي خلف33221521511005102

كلية العلوم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعباس محمد حلو محمد33231521511005106

كلية العلوم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمسلم فهد عبد الجليل عبد33241621517006069

كلية العلوم/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية الثائر للبنينتطبيقيمحمد عزيز خضير عباس33251221511011029

كلية العلوم/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعمرو محمد نوري علي33261321511001079

كلية العلوم/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية سيناء للبنينتطبيقيمحمد عمر حامد مهدي33271321511018018

كلية العلوم/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد عطيه سريح ضميد33281521511007147

كلية العلوم/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحمزة ايوب يوسف يعقوب33291621513015017

كلية العلوم/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي محمد صاحب33302521515002143

كلية العلوم/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية عائشة للبناتتطبيقيايه كريم ترف حسن33311121522023006

كلية العلوم/جامعة بغداد431.0071.83ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر عادل صيواد كاظم33321621513078039

كلية العلوم/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيباقر نجاح عباس منصور33332821511007012
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كلية العلوم/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقياوس جالل صالح اسماعيل33341121515002010

كلية العلوم/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقينور اسعد عبد الرضا حسون33351221522007025

كلية العلوم/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية الزهور للبناتتطبيقيفاطمة محمد حسين عبد الحسن33361421522016018

كلية العلوم/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيسجاد ثابت لفته عجيل33371521515001091

كلية العلوم/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء صابر عوده محسن33382821522009030

كلية العلوم/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيابراهيم باسم محمد خضير33391121511009001

كلية العلوم/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية السياب للبنينتطبيقيرضا يوسف خضر عباس33401321511028046

كلية العلوم/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيخالد يحيى زكي طه33411621511055057

كلية العلوم/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية الرياحي للبنينتطبيقينواف منديل نواف فهد33422721511033175

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد567.0094.50ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمريم عمار جمال عباس33431421422026071

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية فدك للبناتاحيائيطيبه حيدر ريسان عيسى33441421422006110

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد559.6093.27ثانوية المتميزيناحيائيعلي فالح مهدي رحيم33452421411041082

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية زينب للبناتاحيائيايات حسن فليح هادي33461421422043017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيابراهيم نسيم خليفه عايد33471921411013002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية التاخي للبناتاحيائيتبارك اثير حكمت علي33481421422017005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيحسن طالل حسن رجب33491021413001003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية النصر للبناتاحيائيعذراء صدام الزم عطيه33501221422031171

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيارين مهدي قمر محمد علي33511521422014008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد517.0086.17ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمود حامد فرحان عبد اللطيف33521921413009101

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد516.2886.05زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي عامر نوري جبر33531421411008066

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد516.0086.00اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيكرار شاكر محسن عيسى33541121411013030

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيميثاق علي عبد حسين33551021511037046

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية الفداء للبناتاحيائيحوراء غضبان محيل سرهيد33561421422033038

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد512.0085.33ثانوية السياب للبناتاحيائيمالك عمار عزيز عبد مسلم33571021422002091

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد512.0085.33اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيحسين حسن جمعه ياسين33581121411019018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد512.0085.33ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمينه محمد زمان حسين33591221422035054

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد512.0085.33اعدادية البخاري للبنيناحيائيعلي حماد خليفه محيسن33601921411101080

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد511.7685.29ثانوية السالم للمتميزيناحيائيسعد خيون طلب عرموط33611121411010035

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد511.0085.17اعدادية الحفرية للبناتاحيائيتبارك شاكر مجيد خميس33622621422020016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد جبار هبسي عبيد33631521411001106

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيحيدر نبيل نصر هللا منصور33641421411018032

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية فدك للبناتاحيائيشهد محمد عماد عبد المجيد33651421422006107

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد505.0084.17اعداية الهدى للبناتاحيائيفاطمه فواز فاضل فهد33661421422013049
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد504.0084.00ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيابراهيم حنون جخيور رحيمة33671421413013001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرحمه باسم أحمد شاطي33681021422038040

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد502.0083.67ثانوية اليقين للبناتاحيائيمريم سالم داود حماد33691921422076044

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد501.0083.50إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيامير يوسف خضير عباس33701421411014020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشهد احمد مطر ناهي33712621422018140

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية الحفرية للبناتاحيائيبنين فالح كاطع سفيح33722621422020014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعباس ابراهيم شمخي جبر33732921411019091

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد500.2883.38ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيحيدر فراس جواد وزير33742921411021012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد500.0083.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيسماح حامد سعد حبيب33751121422048052

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء شامل نعيمه سمور33761221422031095

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن علي سعدي رحيم33771121411041062

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد499.0083.17ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيزهراء صفاء حسين علوان33781121424013012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي مطشر ناصر كوتي33792221411019147

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد علي نصير علي حسين33801021411018025

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيعبير احمد عبد دحام33811121422003055

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسين عباس رزاق عبد الحسين33821221413011003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى سهيل عبد الرحيم علي اكبر33831321422021061

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية اسماء للبناتاحيائينور الهدى ياسين محمد علي33841821422077158

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد497.8482.97الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعصام سالم احمد مظلوم33851021411028052

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيغدير وليد زيارة محمد33861521422014211

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية التقى للبناتاحيائيفاطمة صالح حسن ناهي33871121422012090

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيضحى علي محمد كاظم33881321422024074

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار ماجد ناصر حسين33892621424002135

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد شاكر محمود عواد33901021411019107

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية الرشيد للبناتاحيائيبنين رياض عباس نعمه33911321422020004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسارة حسين علي موسى33921421422065175

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعبد الغفار سعد عبد الجبار كعيد33932221411033170

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية نفر للبنيناحيائيجعفر ماجد محمد حسين33942421411020013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية الداودي للبنيناحيائيعلي رعد جاسم محمد33951021411029026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد494.0082.33ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيمحمد حسن راشد كريم33962621417003038

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الرضا مهدي33971221422024071

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد493.0082.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرانيه منقذ عبد الجبار مجيد33981321422039075

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد493.0082.17ثانوية سومر للبناتاحيائيرانيه حيدر صالح حسين33991421422008037
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد493.0082.17اعداية الهدى للبناتاحيائينزهت استبرق حسين محمد علي34001421422013067

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية المهج للبناتاحيائيوسن خالد انصيف هادي34011421422035075

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعلي حسين زغير غويض34021521411006081

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسالي مهدي خليف هراط34032321426001171

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائيمحمد عدي حاتم مجيد34041121413010003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية ابابيل للبناتاحيائيانوار فؤاد غازي نايف34051121422045002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيسجاد علي نصيف جاسم34061421411040038

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية االبتهال للبناتاحيائيهدى كريم عبد وناس34071421422005066

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيزهراء مجيد احمد سلمان34081421422051012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية المعرفة االهلية المسائية للبناتاحيائيهيا فاضل ثامر حنتوش34091921426004020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيخيرات محمد حمزه رهيف34102421422003058

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيضحى ساجد عبيد عباس34111121422009065

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية االخالص للبناتاحيائيرقيه حيدر عبد عبود34121121422046033

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائييوسف محسن راضي علي34131421411040138

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية المهج للبناتاحيائيحوراء علي جبر عجيل34141421422035015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيهبه حسين ابراهيم فالح34151421422065312

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرسل فخري عبد الباقي جواد34161821422071041

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية الواقدي للبنيناحيائيابراهيم نوري تركي عباس34171921411083001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد490.0081.67ثانوية االستقامة للبناتاحيائيزهراء حسين قاسم عداي34181521422018062

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية الشباب للبنيناحيائيمنتظر ابراهيم كاطع نعيمه34192221411031226

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد490.0081.67ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيعلي جواد عبد فرحان34202221413024027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمريم احمد قادر رستم34211021422008103

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيمرسلين احمد ياسين حبوب34221321422001259

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد489.0081.50اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيابراهيم حسين صالح نجم34231421411019001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيسجاد احمد كاظم جدار34241521411017037

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية الزيتونة للبناتاحيائياكرام جمال مطلق شايع34252121422003006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية طه االمين للبنيناحيائيمصطفى عبد الرسول علي هوير34262621411026075

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيسيف احمد علي عباس34271121511046005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية النصر للبناتاحيائينور الهدى صالح هادي ناهي34281221422031246

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيغدير عبد الحسين راضي مطيلج34291321422001200

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية االبتهال للبناتاحيائيضحى عباس كاظم جوده34301421422005046

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائياسراء عبد الكريم حمادي مجول34311921422014009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعمار ياسر رشيد مجيد34322121411032097
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيعمر صالح طالب الحج34331121411031021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمة علي صالح حمزة34341221422035041

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيساره حيدر علي حسين34351321422039133

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيكوثر راضي وحيد هاشم34361421422002090

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء احمد زاير محسن34371421422043103

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشمس فارس محسن نجم34381421422044113

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي مصطفى حسن عبيد34391321411008089

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية االستقالل للبناتاحيائيابرار نبيل سعدون نعمة34401321422006001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية النعيم للبناتاحيائيزينب كريم غافل زاير34411421422009083

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية الطف المختلطةاحيائيجواد حبيب كاطع لهمود34422221417060010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية طه االمين للبنيناحيائيمنتظر يوسف مرهون رمح34432621411026079

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيمريم اياد محمود عبد34441021422024029

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية اجنادين للبناتاحيائياستبرق احمد عبد الرزاق زعالن34451021422038006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية حماة للبناتاحيائينبأ حميد حمزه سلمان34461121422025165

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية الفوز للبناتاحيائيدعاء عقيل مجيد موحان34471221422013037

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه سامر عبد الهادي قاسم34481221422024135

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد484.0080.67اعداية الهدى للبناتاحيائيهند صالح محمد حسن34491421422013070

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيايه رائد محمد اسود34502621422032008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعلي عبد الرضا اشليش حسين34511421411027084

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية التسامح للبناتاحيائياديان حسن غازي محمد34521421422012002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيطيبه عالء فاضل شعالن34531921422132033

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسين عبد الرزاق حمود فليح34542221413060036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية البدر المختلطةاحيائياميره عبداالمير علي رميض34552221427006001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي اسعد احمد هاشم34562521411009168

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية حماة للبناتاحيائيايه عدي حميد عبد هللا34571121422025026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية الفاروق للبنيناحيائيخالد وليد سبتي خضير34582121411062007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية المسعودي للبناتاحيائيايه عامر صالح ريبع34592321422020011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيرقيه حسين هزيم ساجت34601121422006072

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية االعظمية للبنيناحيائيجعفر سالم حسين ناجي34611321411001020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء جاسب عجيل خلف34621321422022065

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيساره احمد كامل علي34631421422044096

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية الغدير للبناتاحيائيبنين احمد عباس هادي34642321422055012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية االبرار للبنيناحيائيجاسم محمد حمزه محمد34652621411016018
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية السياب للبناتاحيائيتبارك محمود جاسم محمد34661021422002015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية القصواء للبناتاحيائيياسمين علي احمد طعمه34671221422051136

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية االنصار للبنيناحيائيمحمد باسم عطا هللا محمود34681321411003095

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد479.0079.83اعداية المعراج للبناتاحيائيتبارك مزهر ناجي زبار34691021422031024

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيتبارك محمد رمضان وهيب34701121422039011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب عبد الزهره اسماعيل سالم34711321422001146

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعلي محمد فاضل محمد34722121411051094

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيزينب عمار حامد خنجر34732621522040011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد سعيد نديم فائق عبد الوهاب34741021511026115

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيباقر فاضل لعيبي زغير34751121511006028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيرضا حسن رضا محمد34762521513031027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية االمال للبناتتطبيقيدنيا احمد محمود عليوي34771121522011015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية سيناء للبنينتطبيقيعباس حيدر حسناوي عبود34781321511018013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية البراق للبنينتطبيقيرضا جواد كاظم دحام34791521511002022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقييوسف حسن عبد الكريم نصيف34801121511018077

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمؤمل جمال هادي حنش34811421511027067

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيجعفر عبد الزهرة احمد صادج34822821511011021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحيدر عدنان حميد حاتم34831121511009028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحيدر شوقي عبد الجبار شاوي34841321511035026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيحيدر محمد ساري محمد34851521511016019

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد433.0072.17ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيروان ظافر فاضل محمود34861121522007007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيرفل رياض عبيد طخاخ34871421522044008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمخلد جبار وهاب وهيب34881321511031039

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزهراء فالح مجيد رحيمه34891421522065035

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية النهروان للبنينتطبيقيحكيم محمد فالح حسن34901521511018026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية النهار للبناتتطبيقيزينب اياد عبد الكاظم عبد الحسين34911121522056011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيموسى حسن صاحب حبيب34921421511028066

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمصطفى هاتو دويج عبد هللا34931521511005208

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيالحسن بشار وليد خالد34941421511050012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية غماس للبنينتطبيقيحسين حمودي عبد اليمه حسن34952421511011013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية االقصى االهلية للبناتتطبيقيرغد محي خضير منصور34961121524006003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية اليرموك للبناتتطبيقينور عصام عبد الجليل صبري34971021522011020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية البتول للبناتتطبيقيثريا علي عباس محمد34981121522013014
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية الرحمن األهلية للبنينتطبيقيعمر حيدر محمد سلمان34991121513001002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية الحرية للبناتتطبيقيشهد ثائر نجم عبود35001221522026041

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقياحمد عبد الوهاب زيدان سعود35011321511007004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمصطفى محمود سالم إبراهيم35021121511015133

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد422.0070.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد عدنان كامل راضي35031321511010084

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية ام القرى للبناتاحيائيزينب حسين عبد زيد خليف35041421422015063

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيطيبة حسين بالسم خلف35051421422016053

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد566.0094.33اعدادية العامرية للبناتاحيائيهديل خلف نجم عبد هللا35061021422036155

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد564.0094.00ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيبنين ثامر معله داود35071421424011001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0093.67اعدادية حماة للبناتاحيائيلقاء كامل جاسم محمد35081121422025148

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد560.0093.33ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيحنين محمد حميد فيصل35091221422015013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيشهد هاشم حسين شبيب35101421422003058

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد557.0092.83ثانوية االستقامة للبناتاحيائيزينب جاسم جمعه جامل35111521422018080

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية المسرة للبناتاحيائيسرى صالح سلمان فاخر35121521422002054

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمة يوسف يعقوب يوسف35131621422058047

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية العامرية للبناتاحيائيزهراء فرحان حمزة عبد35141021422036067

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية الرحمن للبناتاحيائيامنه احمد جواد كاظم35151021422021005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد551.0091.83ثانوية معصومة للبناتاحيائيهبة ستار محمد حمزة35161421422045036

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية الفاروق للبناتاحيائيامنه بالل احمد شاكر35171021422037001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية االخالص للبناتتطبيقيابتهاج عبد االمير عبد الهادي سلطان35181121522046002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0091.33ثانوية االستقالل للبناتاحيائيايمان حسن حسين محمد35191321422006006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد546.0091.00ثانوية اسماء للبناتاحيائيبنين مقداد حسوني عبد هللا35201121422035009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية الرباط للبناتاحيائيسهى محسن جبار عودة35211121422055048

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائيرسل جواد كاظم جبر35221521422004062

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية البتول للبناتاحيائيشهد احمد ابراهيم محمد35231121422013074

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0089.83ثانوية سومر للبناتاحيائيبتول محمد شاغي كيطان35241421422008015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء جميل عرمش ديوان35251521422009047

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0089.67ثانوية جوهرة بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمة فائز فوزي احمد35261421424034004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيموده محمد احمد علوان35271421422036059

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية العامرية للبناتاحيائيمريم جليل شمس الدين علي35281021422036117

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية حماة للبناتاحيائيمريم كامل جاسم محمد35291121422025154

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0089.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيغدير عبد الكاظم ناصر داود35301221422026181

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد533.0088.83ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيزينب ازهر كاظم عباس35311121426001108

4148 من 107صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد533.0088.83ثانوية طيبة للبناتاحيائيمها محمد ثابت خليل35321221422003038

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية حطين للبناتاحيائينرجس رياض كامل صبار35331321422027097

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد533.0088.83ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيهبه خالد خضير جاسم35341421422051024

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيابرار ابراهيم فاخر حميد35351421422062001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد532.0088.67الخارجياتاحيائيمريم هيثم حسين غزال35361121428050301

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0088.50اعدادية النصر للبناتتطبيقينور الهدى حميد شواي سلمان35371221522031040

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0088.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء صادق حسن محمد35381521422005048

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيهبه نافع محمد عبد35391021422027101

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية ابن خلدون المختلطةاحيائيساره ثائر ساجت حماد35401021427011007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية الزقورة للبناتاحيائيفاتن رياض كاظم نوار35411121422065016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية النصر للبناتاحيائينبأ مهدي لعيبي بنيان35421221422031237

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء علي صالح جباره35431521422003060

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيساره باسم جبير محمود35441921422089081

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء علي عبد الوهاب ناصر35451321422001126

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء علي محمد الهيب35461521422003061

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائيجمانه عبد االمير محسن عاصي35471521422004045

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد527.0087.83ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيفاطمه ابرار موسى كاظم35481021422010021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية اجنادين للبناتاحيائيآيه عالء مصطفى جمعه35491021422038004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد527.0087.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب جمال ناصر شرهان35501121422029020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية االعظمية للبناتاحيائيسوسن سعد عبد الرحمن محمد35511321422004056

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية عائشة للبناتاحيائيايات عماد حاتم حسين35521421422010015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد526.0087.67اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيمتقين محمد دعاج عذوب35531421422063073

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد526.0087.67االهلية للبنات (ع)ثانوية نور الزهراءاحيائينور الزهراء رزاق حران محمد35541421424018011

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهند رحيم شهاب احمد35551321422025096

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية النجاة للبناتاحيائيضحى يسر جلوب عباس35561521422003097

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيزهراء قاسم عباس عبد الساده35571121422039029

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء عادل سلمان كاظم35581221422017074

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية الجامعة للبناتاحيائيساره عمر عبد الرحمن محمد35591021422009045

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيمريم ثامر سعود احمد35601921422014086

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد522.0087.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيسناء بشير جدوع صالح35611021422027056

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد522.0087.00اعداديه االنوار للبناتاحيائيتبارك عبد الرحمن عبد الكاظم زيدان35621121422026009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيغسق قاسم طه عطية35631221422020032

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد520.0086.67ثانوية سومر للبناتاحيائياماني يوسف عمران سلمان35641421422008009
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد519.0086.50ثانوية الفردوس للبناتاحيائيقبس احمد فاضل احمد35651021422008097

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد519.0086.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيرفل عبد الوهاب لطيف مدحي35661021422013031

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية الفاروق للبناتاحيائيريم صادق سليمان عبد الغفور35671021422037033

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية االصالة للبناتاحيائيمنال عدنان راشد سمير35681121422024068

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية االنام للبناتاحيائيلينا علي محمد خورشيد35692121422045057

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد517.0086.17ثانوية الجامعة للبناتاحيائيوميم نعيم عالوي مشعل حسن35701021422009107

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد517.0086.17ثانوية االنفال للبناتاحيائينور اياد عبد شكر35711021422019134

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد517.0086.17اعدادية النصر للبناتاحيائينبراس سالم عبد الواحد عباس35721221422031238

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد517.0086.17اعدادية ام القرى للبناتاحيائيفاطمه معن نصيف جاسم35731421422015107

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد517.0086.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيياسمين عادل عبد السادة علي35741421422036067

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد516.0086.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيامنه اكرم فاضل حسين35751021422011004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد516.0086.00اعدادية البيان للبناتاحيائيمريم عباس فاضل حمودي35761021422014077

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد516.0086.00ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيمريم حسين نصر عباس35771021427004013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد516.0086.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب حيدر ريسان جبار35781121422029021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد516.0086.00ثانوية االفكار للبناتاحيائيمرام فراس جاسم عواد35791321422042014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد516.0086.00اعدادية الفداء للبناتاحيائييسر حيدر فيصل علوان35801421422033136

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد516.0086.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور الهدى كاظم كريم شمخي35811521422001142

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد516.0086.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائيغدير علي كريم سعيد35821521422004155

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد516.0086.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيدعاء اركان علي حمد35832121422035022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية الرحمن للبناتاحيائيمنار رائد عيدان خضر35841021422021059

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد515.0085.83ثانوية الحكمة للبناتاحيائيحوراء حسن صيهود مري35851021422025014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيورود فراس سامي احمد35861021422027110

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمريم طاهر عبد األمير مجيد35871221422009060

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد515.0085.83ثانوية الرياحين للبناتاحيائيزهراء حميد موحان عكوش35881221422039019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية التسامح للبناتاحيائيرفل مهدي موسى حسين35891421422012043

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيآية جاسم عور مرطان35901421422057001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد514.0085.67اعداية المعراج للبناتاحيائيبراء كريم حسين محمد35911021422031022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد514.0085.67اعدادية ابن خلدون المختلطةاحيائيمياده حميد حماد ريحان35921021427011008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد514.0085.67اعدادية التعاون للبناتاحيائياالء سعد غاوي هناوي35931121422040009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد513.0085.50ثانوية الفردوس للبناتاحيائيزينب جمال عبد الناصر شاكر حميد35941021422008053

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد513.0085.50ثانوية االقصى للبناتاحيائيرؤى دريد محسن محمود35951221422045011

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد513.0085.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيروز حميد راضي نايف35961321422001109

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد513.0085.50ثانوية معصومة للبناتاحيائيهدى حسين عبد حميدي35971421422045038
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد513.0085.50اعدادية بلد للبناتاحيائينبأ سهيل نجم عبد الكريم35981821422017138

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد512.4885.41ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيغسق حمزه قدرت رضا35991321422049065

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد512.0085.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيحوراء علي سالم عبد الكاظم36001221422009020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد512.0085.33اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيغدير حسن راضي مناتي36011421422068080

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد512.0085.33ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيحوراء منير كريم جواد36022321422040012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد511.0085.17ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيمريم ميعاد جاسم احمد36031421422058036

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد511.0085.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم سعد عبد الكريم عليوي36041421422062120

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد510.0085.00ثانوية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه ثائر عباس علوان36051021422008093

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد510.0085.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيلمى ناطق نيازي عبد الحميد36061021422012045

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد510.0085.00اعدادية التقى للبناتاحيائيرسل مهند فاروق احمد36071121422012038

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد510.0085.00ثانوية االستقامة للبناتاحيائيناديه جميل علي بوشي36081521422018132

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد509.0084.83ثانوية طيبة للبناتاحيائيمنار محمود جواد كاظم36091221422003037

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية جرير للبناتاحيائيبتول جواد علي محمد36101221422008006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد509.0084.83ثانوية الرياحين للبناتاحيائيرقيه احمد فرهود عيسى36111221422039014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينور الهدى سعد عبد احمد36121821422110050

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية الفردوس للبناتاحيائيسحر حميد جاسم عواد36131021422008064

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيعائشه وسام مدحت مزاحم36141021422017027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية طيبة للبناتاحيائيفاطمه محمد يحيى جاسم36151321422038021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيمالك سعد رحيم زويد36161421424017049

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد507.0084.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيرانية خالد محمد حسين36171021422012014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية العامرية للبناتاحيائيساره علي فرج زيدان36181021422036076

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد507.0084.50ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيفاطمه خالد ناجي ناصر36191121422031029

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية رفيدة للبناتاحيائيضحى عبد اللطيف خاشع عبد اللطيف36201121422041051

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيرقيه ثامر مهدي عبد جواد36211221422024058

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم موفق عبد هللا رشيد36221221422026224

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد507.0084.50ثانوية المناهل للبناتاحيائيصفاء مشتاق شمال كاطع36231321422046050

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية الزيتونة للبناتاحيائياستبرق هادي عباس جار هللا36242121422003003

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد506.5284.42الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه جالل داود سلمان36251021422018098

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية عائشة للبناتاحيائيرحاب محمد مهدي كريم36261121422023017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيايه حسين علي كريم36271221422026019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب عامر عباس كاظم36281221422026128

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب سعد مختاض علي36291321422001143

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيام البنين عالء موسى زامل36301321422009002
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية سومر للبناتاحيائيمروة رياض جواد كاظم36311421422008106

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية الفضائل للبناتاحيائيفاطمة كامل شاتي غافل36321421422019038

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب مهدي كاظم عبد36331421422062077

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيعذراء احسان قاسم موسى36341421422002074

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد504.1684.03ثانوية االمل للمتميزاتاحيائياسراء حسن خلف حمد36351321422049001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد504.0084.00ثانوية المشاهده للبناتاحيائينغم تاجر محمد احمد36361221422001042

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد504.0084.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه فراس شهاب احمد36371221422019060

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيغدير عالء هاشم علي36381221422026182

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد503.0083.83ثانوية السجى للبناتاحيائيهاله ثائر بشير جازع36391121422063040

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد503.0083.83ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيهبه هللا طالب حمزه عبد الرضا36401421422058042

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد503.0083.83ثانوية االستقامة للبناتاحيائياية الرحمن حميد كاطع حسين36411521422018013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد502.0083.67ثانوية النضال للبناتاحيائيطيبه علي مزاحم ابراهيم36421021422020040

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية الحضارة للبناتاحيائيكوثر حميد علوان فياض36431021422026073

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزينب علي وحيد يونس36441121422006104

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد502.0083.67ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيدرداء عالء عبيد محمد36451121422008038

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية فدك للبناتاحيائيسجى احمد طالب احمد36462121422067049

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية السياب للبناتاحيائيساره يوسف ناجي عبد الرزاق36471021422002054

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية الحوراء للبناتاحيائيهاجر قحطان ياسين ارحيم36481021422005018

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية الفاروق للبناتاحيائيخديجة ابراهيم عاشور خلف36491021422037017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية الفاروق للبناتاحيائيمريم عباس نجم الدين عبد الحسين36501021422037070

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية وهران للبناتاحيائيودق علي احمد سلمان36511121422049044

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنار فراس حميد حسن36521321422002135

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية الشعب للبناتاحيائيامنه مؤيد كاظم غافل36531321422022014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمه خالد داوود جياد36541421422006125

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية سومر للبناتاحيائيفاطمة حيدر شاغي كيطان36551421422008099

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية زينب للبناتاحيائيحوراء نعمه حسين عصفور36561421422043072

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية الفداء للبناتتطبيقيرسل سرمد هادي عيدان36571421522033007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية النجاة للبناتاحيائيروان وسام ابراهيم شكر36581521422003047

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0083.50الخارجياتاحيائيمياده يسر حاتم نمير36591521428050250

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0083.50ايسر- الخارجيات احيائيزبيدة عبدالحميد عبدالمجيد عبدالحميد36601721428060113

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء ناجي جواد كاظم36612221422041077

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد500.0083.33ثانوية البراق المختلطةاحيائيدعاء سفير خضير مطشر36621121427009004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد500.0083.33ثانوية عشتار للبناتتطبيقياسماء حميد حسين رميض36631121522027001
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيرسل جبار سالم عباس36642621424012069

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائياسيل شاكر سليمان شاهر36651021422027006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية رفيدة للبناتاحيائيتبارك احمد سوادي هذال36661121422041017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد499.0083.17ثانوية وهران للبناتاحيائيجنات رعد جبار عبد الحسن36671121422049005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد499.0083.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمينا ابراهيم سامي عباس36681321422039241

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية الرميلة للبناتاحيائيرقيه عادل احمد عبود36691521422004072

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعائشه عمار منعم محمد36701121422014087

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزهراء عادل عبد الكاظم عبد36711121422042042

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية الزقورة للبناتاحيائيميمونه اسماعيل خليل ابراهيم36721121422065025

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية النعمان للبناتاحيائيزينب علي سعدون هادي36731321422026008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيايه عدي ياسين ميسر36741321422035019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه طارق علي حسن36751421422065241

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد محسن محمد36761421424004010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيمكارم صفاء يحيى عبد القهار36771921424011051

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب دويريج عليوي شمير36782621424012105

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحوراء جابر هاشم حسين36792921424003047

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد497.0082.83اعداية المعراج للبناتاحيائيصفا دهام عبود عواد36801021422031068

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية االمال للبناتاحيائيهديل عمار تركي سلمان36811121422011157

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد497.0082.83أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيبشاير احمد محمود عباس36821221422021009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد497.0082.83ثانوية السجود للبناتاحيائياديان كريم رحيمة بدن36831421422001004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء احمد جبار ثامر36841421422006065

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيدعاء رزاق عبد الحسن كاظم36851521422007064

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد497.0082.83ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيبلقيس حسب هللا دنان ليلو36862621424010012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية اسماء للبناتاحيائيصبا يعرب كاظم شاكر36871121422035028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيشمس الزهراء محمد حمزه عبود36881121424014026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه عدنان حسين عبد36891221422009053

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيبنين صادق جعفر عزيز36901321422001031

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه هاشم محمد حسن36911321422001243

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية االعظمية للبناتاحيائيدانيا أحمد هاشم حميد36921321422004028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيرقيه قحطان هاشم حريز36931421422028027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب صباح حسين خلف36941521422006112

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية فدك للبناتاحيائيسبأ فاضل حميد مجيد36952121422067048

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيسميه عادل هاشم محمد36962121427067018
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيالزهراء ناجي سعيد ناجي36971021422033006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية حماة للبناتاحيائيهند حسني حلمي علي36981121422025194

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية النهار للبناتاحيائيفرح سعد علي حسين36991121422056066

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية الرتاج للبناتاحيائيزينب عكار هاشم محمد37001421422050032

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيكوثر اياد محمد بدوي37011421422065257

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية الزهور للبناتاحيائياسماء صفاء عبد الحسين ناصر37022121422024008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية دجلة للبناتاحيائيغدير علي طالب جواد37032321422031071

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفاطمه سعد قاسم محمد37041021422037088

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0082.33ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائياالء عدنان حسين عبد هللا37051121422003006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0082.33ثانوية الزقورة للبناتاحيائيسمية عادل عبد هللا جسام37061121422065012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية عدن للبناتاحيائيزينب محمد جاسم محمد37071321422030042

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0082.33ثانوية االمال للبناتاحيائيبنين جميل جابر عسكر37081421422041034

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيياسمين حسين غدير جابر37091421422044213

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائينور عبد االمير هارون ناهي37101421422059059

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه الزهراء بركان شاكر عويز37111421422062100

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0082.33ثانوية المسرة للبناتاحيائييقين حسين شماخ منشد37121521422002097

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية المآثر للبناتاحيائيتبارك مهدي حسن علي37131521422011052

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية حماة للبناتتطبيقينسرين غانم فيصل طراد37141121522025034

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيامنه فاضل عباس ياسين37151321522040008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيشمس شاكر رسول حميد37161521522006023

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيسجى معروف مرهون احمد37171121522044028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية التسامح للبناتتطبيقيمنار عبد الجبار عز الدين مهدي37181421522012051

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية الكوثر للبناتتطبيقياسماء محمد رشيد حسين37191021522040002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيطيبه محمد جبار ساهي37201521522006024

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيرسل رزاق محسن صحن37211121522017018

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيابرار علي غالب عبود37221121522006001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد455.0075.83االعدادية المركزية للبناتتطبيقينور جميل غيالن عبد37231321522041015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيفاطمه حسن يوسف جواد37241121522041046

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد453.0075.50ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيسحر فراس خليفة منصور37251421522042022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد450.0075.00الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيهاجر هيثم كامل يوسف37261421522030034

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقياسيل ياسر حميان حسين37271121522003003

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية حماة للبناتتطبيقينمارق حمد شياع حمد37281121522025035

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية سمية المسائية للبناتتطبيقيبنين سهيل نجم عبود37291521526001039
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية بغداد للبناتتطبيقياالء عامر حميد وادي37301321522001004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد439.0073.17الثانوية الشرقية للبناتتطبيقينريمان نزار عبد علي حسن37311421522030031

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيآمنه بركه حسن نور37321221522017001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيفاطمه مصطفى يوسف محمد37331321522004031

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية االنفال للبناتتطبيقيهبه ابراهيم فرحان ريحان37341921522089001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيندى حيدر عبد االمير رحيم37351121522044052

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيأريج عدي سليم عبدعلي37361021522038001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد428.0071.33ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيبراق طه ياسين خضير37373221522006006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية الزهور للبناتتطبيقيحوراء محمود علي محمد37381221522024018

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيبنين عقيل شنون رشم37391521522008011

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيمروة صالح سعدي محمد37401121522003026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيايمان حاكم كريم عبد37412321522050003

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيبنين عبد الحميد عبد الكافي شنين37422921524004002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية فلسطين للبناتتطبيقياميرة حسين زائد كاظم37431021522032003

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية النصر للبناتتطبيقيزهراء عباس فياض كاظم37441221522031019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء عباس فاضل كريجي37451321522011017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية الرشد للبناتتطبيقيحوراء ناصر فاخر كامل37461321522033014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية الجادرية المسائية للبناتتطبيقيعلياء كريم عبد هللا عيدان37471421526005028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية النجاة للبناتتطبيقيفاطمه جاسم محمد عطوان37481521522003031

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيعلياء طالب عبد هللا عيسى37491021527004010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية البسالة للبناتتطبيقيتبارك تحسين منهل مسلم37501321522016007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقياية شندروف مهدي ياسر37511421526002035

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية النجاة للبناتتطبيقيرباب حسين علي سايب37521521522003011

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيحفصه محمد جاسم محمد علي37531321522025008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيحنين موفق ابراهيم كاظم37541221522015004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية الهدى للبناتتطبيقيطيبة محمد عبدهللا احمد37551221522025022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية الشعب للبناتتطبيقينور الهدى عباس حسن ارحيمه37561321522022049

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيخديجه ستار مونس باشخ37571421522024007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقينور الهدى ستار جليب حسن37581521522006040

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية الفرح للبناتتطبيقيسناريا عالء فاضل جاسم37591421522053017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية الشروق االهلية للبناتتطبيقينسرين مهدي عداي حسين37601421524006002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد417.0069.50الخارجياتتطبيقينرجس ساجد صبري جبارة37611521528050054

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد507.0084.50ثانوية االمال للبناتاحيائيزينب حيدر والي حسين37621421422041089
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قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية االماني للبناتاحيائيدريا احسان ابراهيم امين37631821422089019

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد493.0082.17الخارجياتاحيائيسرى يحيى علوان سلمان37641121428050205

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه حسين كاظم ماجد37651521422005092

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيبنين احمد ابراهيم ياسر37661321422035024

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيحوراء عبد هللا جاسم محمد37671221422050030

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد490.0081.67ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائينورس عالء جبار خليف37682621424010058

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيديما عبد االمير عبد الهادي غانم37691221422029028

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية القناة للبناتاحيائيمريم عبد الوهاب عبد اللطيف عيسى37701321422003075

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية الفيحاء للبناتاحيائيزينب عبد هللا مزعل علي37711321422013007

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية زينب للبناتاحيائياسماء عدنان جدعان علي37721421422043010

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية السكري للبنيناحيائيبتول احمد هادي نصار37732121421043004

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية االمال للبناتاحيائيزينب محمد ابراهيم حسن37741421422041097

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيزينه محمد فرحان حسين37751421424031022

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه هدير كاظم محمد37761121422014104

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيمريم عالء والي كريم37771421422002095

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية حطين للبناتاحيائيسجى ماجد حميد حسن37781021422004019

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيريام جاسم محمد صالح37791421422003040

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء صباح انور محل37801421422010084

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد476.0079.33ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين جميل مسير37812221424044055

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد475.3679.23ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمريم نظير عبد الرزاق عبد هللا37821121422069063

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد475.0079.17ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم وليد صالح خورشيد37831121422008104

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية رفيدة للبناتاحيائيهبه قصيد مهدي كريم37841121422041089

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية االخالص للبناتاحيائيفاطمه كريم معارج حسين37851121422046096

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء صبار ثاجب عبيد37861421422002040

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور الزهراء مثنى صالح جاسم37871021422033181

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه حسن حاج علي37881221422019057

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية االعظمية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عمار فائق عبد الوهاب37891321422004077

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية الشمائل للبناتاحيائينبأ بالسم فارس مطر37901421422042092

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيطيبه حامد ابراهيم محسن37911421422065207

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية الرحمن للبناتاحيائينور حسين علي عبد الواحد37921021422021069

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية االخالص للبناتاحيائينورا خليل سعود محمد37931121422046133

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائينور الهدى ليث عباس كاظم37941221422009072

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية القناة للبناتاحيائيدانيه باسم محمد خان صفر37951321422003024
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قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد469.7678.29المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزينب صالح حسن عنيد37961021422003061

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد469.0078.17ثانوية ذات العيون للبناتاحيائينعيمة جعفر حسن علي37971121422039063

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية الرميلة للبناتاحيائيسناء جعفر سمير مضيل37981521422004132

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية فدك للبناتاحيائيطيبه عبد الرحمن مصطاف مرزوك37991421422006112

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه سلمان داود سلمان38002321422038094

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيفاطمه علي حسن عبود38012321422068024

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائييقين عمار مهدي دحام38021421422044214

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيابرار عبد االمير دعير صيني38031521422014007

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية الفكر للبناتاحيائيمريم علي فضيل جالب38041521422016092

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية النهار للبناتاحيائيطيبه تحسين عبد الحسين محسن38051121422056053

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية القصواء للبناتاحيائيسبا عبد الكريم حريش عواد38061221422051068

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية زينب للبناتاحيائيداليا عادل علي فياض38071421422043073

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد465.0077.50الخارجياتاحيائيسميرة وسام سمير سلمان38081521428050173

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية جرير للبناتاحيائيآمنه حيدر عباس جحيلي38091221422008001

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب رحيم محمد غالم38101221422011034

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه عبد الحمزه حسين علوان38111421422002080

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيوعد رائد عبد المحسن حسن38122121422013158

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيايه زيد خضير فليح38131121422044014

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد462.0077.00أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيرغد ضياء الدين صفاء الدين ابراهيم38141221422021023

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية العامرية للبناتاحيائيايالف يوسف زغير كرحوت38151021422036019

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد461.0076.83ثانوية نور الهدى للبناتاحيائياسماء اركان طارش صالح38161421422052001

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد461.0076.83ثانوية التاميم للبناتاحيائيفردوس شهاب احمد محمد38172121422022041

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيمريم محمد رمضان طاهر38181021422039047

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية المنصور األهلية للبناتاحيائيروز فارس جمعه مشكور38191021424002005

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائيفاطمه حيدر جعفر جاسم38201321422015082

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيسناء كريم كامل عامر38211421422066025

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينرجس غالب شاكر بحيت38222221424037099

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.4876.58المنصور- ثانوية المتميزات احيائيهاجر مؤيد مجيد حميد38231021422003142

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية الرحمن للبناتاحيائيمينه فراس سهيل ناصر38241021422021063

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية الرباط للبناتاحيائيامنة وليد صالح مهدي38251121422055004

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمالك عماد فيصل عباس38261421422003081

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائينور عبد زيد غالب علوان38272421424002080

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيبراء حامد محسن رومي38281321422036010
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قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية زينب للبناتاحيائيبنين عامر خماس جبار38291421422043042

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية المهج للبناتاحيائيهاجر تحسين خليل عباس38301421422035070

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيتقوى احمد عبد الكريم علوان38311821422110012

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد457.0076.17ثانوية الروابي للبناتاحيائيشهد عامر جاسم محمد38322121422056060

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيعبير زيدان خلف عكار38332621422013078

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية العزة للبناتاحيائيدعاء احمد توفيق محمد38341221422036031

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيفاطمه زهير مظلوم عطية38351221422050093

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائيغفران حسين محمد مدب38361421422056080

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0076.00ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء هاشم عبد رضا38372621422063007

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائياميمه مازن طالب هايس38381121426002007

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيزينب عزيز راهي دخينه38391121522039019

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية البطولة للبناتتطبيقيبنين عطيه خلف جاسم38401021522028014

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد416.0069.33ثانوية االالء للبناتتطبيقيانفال احمد سلمان علوان38411121522059002

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيزهراء نصيف قاسم صدام38421121522006030

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية المأمون للبناتتطبيقيمروه محمد محمود خلف38431021522034016

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيرجاء عالء الدين حسين عبد هللا38441121522036013

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية المدائن االهلية للبناتتطبيقيسجى عدنان حسين عايد38451421524025001

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد410.0068.33ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيحوراء جليل جاسم محمد38461421522024006

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد410.0068.33الخارجياتتطبيقينور الهدى نعيم ناجي رمضان38471521528050059

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية البيان للبناتتطبيقيفاطمه قصي جاسم ملغوث38481021522014028

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية الكوثر للبناتتطبيقيتبارك محمد لفتة أبراهيم38491021522040003

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية االخالص للبناتتطبيقيزهراء حسن كاظم قاسم38501121522046014

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيحوراء اسعد عبد الرضا سلمان38511321522018006

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيهبه محمد جاسم محمد38521321522039068

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية البطولة للبناتتطبيقيفاطمه جاسم اطعيس حمود38531021522028052

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقيزهراء يحيى عبد الحسين سعيد38541221522011010

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية المعرفة للبناتتطبيقياريج عبد الرسول ثامر عواد38551421522039001

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد405.0067.50ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيغسق خالد احمد صالح38561021522011015

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية عائشة للبناتتطبيقيتبارك حاتم كريم عباس38571121522023009

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزينب محمد محسن صحن38581121522017030

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد566.0094.33اعدادية النجاة للبناتاحيائيايه حازم سعيد جوده38591521422003014

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمالك باسم حسن جمعه38601321422018053

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد561.0093.50ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيمينا حسن هادي زاير38611421422037064
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قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.1291.19ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيشهد عامر كاظم سريح38621121422069035

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية العزيزية للبناتاحيائيانفال عمار شاكر احمود38632621422039003

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيفرح علي صاحب عباس38641121422037031

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائينور حسين مشعان علكم38652721422025154

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية اليرموك للبناتاحيائيرند احمد نفل مدور38661021422011018

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0082.33ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيكوثر يونس رمزي محسن38671021422039040

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد490.0081.67ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيدانية خالد عباس عبد38681421424011002

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية الرتاج للبناتاحيائيسكنة رمضان محسن مسلم38691421422050037

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيداليا نبيل جاسم محمد38701321424010009

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية طيبة للبناتاحيائيعال عبد حميد نايف38711221422003027

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء محمد شكير محمود38721221422031112

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيايالف عباس ساده خماس38731321422021007

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيتبارك عامر علي رداد38742921424002007

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد482.0080.33مرسين-مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركيااحيائيلجين ظافر عبد هللا كاظم38753021427033005

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية البتول للبناتاحيائياطياف عماد خلف محمد علي38761121422013012

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية النهار للبناتاحيائيفاطمه قاسم فهد رحيمه38771121422056064

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية الفتاة للبناتاحيائيليلى مكي جمعه خلف38782121422082028

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد478.0079.67ثانوية االنفال للبناتاحيائيماريا سالم شكر محمود38791021422019100

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه محمد مطشر جبر38801321422040177

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيغسق غالب حسين محمود38811421422016062

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم محمد كيطان عبد38821421422043228

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد478.0079.67ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيوقار عبد الزهره قاسم محمد38831421426005082

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسارة حسين خزعل عبد38841521422014168

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية يافا للبناتاحيائينور الهدى سعد جبار حسين38851321422031178

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء علي كريم حسن38861321422002037

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية البيان للبناتتطبيقيفاطمه قيس كاطع جبر38871021522014029

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيضحى نائل حسين عباس38881321422049061

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحوراء عالء عامر سعيد38891521422014078

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم خيري مرزه ظاهر38902621424009004

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيبنين اسعد عبد الستار حسين38911121422006033

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمريم عمار صالح هادي38921421422057174

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيربى هاشم محمد حسين38931121422009035

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية طيبة للبناتاحيائينور االيمان عبد الباسط عبد اللطيف ابراهيم38941221422003041
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قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء صادق محمد جعفر غانم38951221422035020

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية البسالة للبناتاحيائيفاطمه عماد علي علي جان38961321422016063

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحوراء ستار فرمان رضا38971521422014076

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيحوراء عباس هاشم كاظم38982521422015011

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائينبأ حسون جاسم محمد38991221424006058

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية البسالة للبناتاحيائيايه ليث عبد الحسين جبر39001321422016009

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية المناهل االهلية للبناتاحيائيسجى هشام صباح هاشم39011421424032008

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد469.0078.17ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيأوان علي مهدي جواد39021121422003002

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيلمى جمال محمد كاطع39032621424012183

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية اور المختلطةاحيائياماني جاسم حسين جاسم39042121427016003

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية الرميلة للبناتاحيائيشهد وليد قاسم سلمان39051521422004139

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتماره عالء فؤاد محمد39061021422033038

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد466.0077.67الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيعذراء فريد جبار كاظم39071321422012014

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمها عمر اديب ياسين39081121422014121

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية التعاون للبناتاحيائيمينا محمد حبيب شناوه39091121422040145

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيرؤى محمد عذاب زياره39101521422010036

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمالك حنظل حميد صالح39111321422024109

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمة شريف سالم حبيب39122821422003100

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيمريم منير حسين صالح39131221424006055

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية السياب للبناتاحيائينبأ باسم محمد كاظم39141021422002096

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية الحكمة للبناتاحيائيبراء صباح علي حسين39151021422025006

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيشهد خير هللا دعير حنون39161121426002046

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيسجى باسم محمد حلبوص39171221422024106

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية العزيزية للبناتاحيائيخلود كامل محسن جاسم39182621422039018

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيتبارك علي محمد حسن39191021422012008

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائينبا طالل كامل حميدي39201321424011015

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء فاضل عباس فاضل39211321422022077

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0076.00ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيمريم مصطفى علي مهدي39221021422015047

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية اغادير للبناتاحيائيرند ستار كامل رواد39231121422038041

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد454.0075.67الخارجياتتطبيقيشيماء عبد هللا كريم حسن39241321528050065

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية النجاة للبناتتطبيقيطيبه حيدر حسين حيدر39251521522003028

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيزهراء سامي رحيم علي39261421522037016

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية رفيدة للبناتتطبيقينور ضاري ناهي خلف39271121522041058
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قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيغدير ابراهيم صبيح علي39281321522017028

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد419.0069.83سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياتطبيقيفاطمه الزهراء محمد خالد كاظم3929132052238003

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيمريم عامر مسلم سبتي39301121522006059

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيساره حيدر محسن صالح39311321522015025

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيصفا رائد جبار ويس39321121522044032

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقينور احمد عبد الرحيم رشيد39331221522007024

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيغفران حسين عبيد وسمي39341421522015052

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيمينا احمد محسن ناصر39351121524014021

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية الرشد للبناتتطبيقيمريم محمد حطيحيط آبنيه39361321522033024

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيزهراء اياد جميل خليل39371321522035015

كلية القانون/جامعة بغداد601.00100.17اعدادية االنتصار للبناتادبيرانيه احسان عبد اللطيف رشيد39381321222015028

كلية القانون/جامعة بغداد598.0099.67اعدادية النجاة للبناتادبيحوراء سالم هاشم العيبي39391521222003014

كلية القانون/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية المستقبل للبناتادبيفجر قحطان محمود عباس39401121222036033

كلية القانون/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية جرير للبناتادبيفاطمه حيدر عباس محمد39411221222008048

كلية القانون/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب سهل شناوه هيالن39421221222017037

كلية القانون/جامعة بغداد590.0098.33ثانوية نور الهدى للبناتادبيرقيه كامل جبر ابو ريشه39431421222052022

كلية القانون/جامعة بغداد590.0098.33الخارجياتادبيفاطمة عهد عبد العزيز عبد الرزاق39441421228050665

كلية القانون/جامعة بغداد590.0098.33اعدادية الفيحاء للبناتادبيتقى هادي حسن علي39451521222008019

كلية القانون/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية االستقامة للبناتادبيايات حسين عبد باقر39461521222018007

كلية القانون/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية البتول للبناتادبيمنار سعد سلمان حبيب39471121222013083

كلية القانون/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبينبأ قيس حسن عيسى39481121222014042

كلية القانون/جامعة بغداد585.0097.50ثانوية طيبة للبناتادبيحوراء صيهود نوحت باشي39491321222038014

كلية القانون/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية ذو الفقار للبنينادبييوسف سعد عباس جاسم39501221211038130

كلية القانون/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية البسملة للبناتادبينور الهدى محمد علي عبد39511121222061031

كلية القانون/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية فدك للبناتادبينور الهدى فراس حسون حسين39521421222006100

كلية القانون/جامعة بغداد582.0097.00ثانوية االستقالل للبناتادبيهدى وليد خالد عبد السالم39531321222006045

كلية القانون/جامعة بغداد581.0096.83الخارجياتادبيمريم حسين رسول محمد39541121228050615

كلية القانون/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية االعظمية للبناتادبيآيه عبد السالم عبد الكريم حسين39551321222004002

كلية القانون/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية حماة للبناتادبيايه سهيل نجم عبد هللا39561121222025015

كلية القانون/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية تل السمر للبناتادبيرفل صالح مهدي علي39571121222058018

كلية القانون/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيزهراء قيس اسماعيل جبار39581121224014006

كلية القانون/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية ذات النطاقين للبناتادبياطياف علي لطيف خلف39591221222019003

كلية القانون/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيتبارك اياد عبد علي مراح39601421222003036
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كلية القانون/جامعة بغداد578.0096.33ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيشهد احمد راضي حريب39611121222048020

كلية القانون/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية الكرامة للبناتادبينبأ منذر داود احمد39621421222044052

كلية القانون/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية رقية للبناتادبيتبارك محمد عبد نجم39631121222010006

كلية القانون/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسين غسان عبد زيد عباس39641221211038032

كلية القانون/جامعة بغداد576.0096.00ثانوية الرشيد للبناتادبينور الحسين عباس مناف39651321222020035

كلية القانون/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبياحمد سعد كاظم زاير39661421211017002

كلية القانون/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيسرور وسام ابراهيم مصطاف39671121222075019

كلية القانون/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيعلي مصطفى لطيف هادي39681321217001021

كلية القانون/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمة وسيم نشوان مجيد39691321222001042

كلية القانون/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية الخليج العربي للبناتادبيزهراء زياد حميد وهيب39701421222058013

كلية القانون/جامعة بغداد572.0095.33ثانوية الفضيلة للبناتادبينورهان ضياء عواد عبد39711021222006023

كلية القانون/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية العزة للبناتادبيزهراء محمد حسين نجم39721221222036024

كلية القانون/جامعة بغداد572.0095.33ثانوية الفوز للبناتادبيزهراء صالح حسن عباس39731321222023015

كلية القانون/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية ابابيل للبناتادبيميادة نعمان حسن يوسف39741121222045038

كلية القانون/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية السيف العربي للبناتادبيريم رعد هاشم حسين39751321222035020

كلية القانون/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية الناصرة للبناتادبيعذراء ليث شاطي بجاي39761421222056041

كلية القانون/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب فالح حسن فرحان39771521222010050

كلية القانون/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية بلقيس للبناتادبينور محمد جبار محمد39781421222062071

كلية القانون/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائييسر احسان فاضل يعقوب39791021422033198

كلية القانون/جامعة بغداد569.0094.83اعداديه االنوار للبناتادبيضحى حسين احمد كاظم39801121222026034

كلية القانون/جامعة بغداد569.0094.83اسطنبول-ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركياادبيمفاز مثنى يوسف ايوب39813021227024001

كلية القانون/جامعة بغداد569.0094.83سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيسمر سعد ارشد رشاد39823021427048010

كلية القانون/جامعة بغداد568.0094.67ثانوية فلسطين للبناتادبيسجى علي مرهون محسن39831021222032015

كلية القانون/جامعة بغداد568.0094.67ثانوية الشفق للبناتادبيتقى خالد احمد عبد الرضا39841121222051012

كلية القانون/جامعة بغداد568.0094.67ثانوية نور االيمان للبناتادبيايات عماد جابر حنتوش39851221222006002

كلية القانون/جامعة بغداد568.0094.67اعدادية الرافدين للبنينادبيباقر فيصل جواد فيصل39861521211001011

كلية القانون/جامعة بغداد567.0094.50أعدادية الفاطميات للبناتادبينور صباح كاظم غلوم39871221222021079

كلية القانون/جامعة بغداد567.0094.50ثانوية الرشيد للبناتادبياسل حسن عبد الصمد محمود39881321222020001

كلية القانون/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية التسامح للبناتادبيزينب مهند محمد عيد39891421222012049

كلية القانون/جامعة بغداد566.0094.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرقيه عمران موسى جواد39901121222017038

كلية القانون/جامعة بغداد566.0094.33اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمجتبى عامر شيرزا كاظم39911321211031087

كلية القانون/جامعة بغداد565.0094.17ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيايه خالد فياض محسن39921221222020004

كلية القانون/جامعة بغداد565.0094.17ثانوية طيبة للبناتادبيمنى عبد الجبار عبد الغفور جبار39931321222038046
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كلية القانون/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية الرشد للبناتاحيائيسرى احمد عبد فاضل39941321422033038

كلية القانون/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين حيدر صبر مثنى39951521222005011

كلية القانون/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيسجاد عادل حسن علي39961121211011030

كلية القانون/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية النجاح للبنينادبياحمد سعدي صالح فياض39971421211026004

كلية القانون/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينبأ رياض شاكر عبد الحسين39981421222003129

كلية القانون/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية القدس للبنينادبيمحمد اديب حمد جاسم39991021211014056

كلية القانون/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية الرباب للبناتادبيسجى اسماعيل كاظم حمادي40001221222041056

كلية القانون/جامعة بغداد563.0093.83ثانوية االفكار للبناتادبيرسل عبد السالم محمد مخلف40011321222042014

كلية القانون/جامعة بغداد562.0093.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيوسن خربيط جريح كبر40021221222011059

كلية القانون/جامعة بغداد562.0093.67ثانوية الخلود للبناتادبيلوجين علي محمد عباس40031221222012027

كلية القانون/جامعة بغداد562.0093.67ثانوية الكوثر للبناتادبيكوثر جواد زاير نافل40041321222044040

كلية القانون/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية الخبير للبنينادبيعلي حميد لطيف عليان40051121211007053

كلية القانون/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى سمير عبد المنعم محمود40061321211028045

كلية القانون/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية بغداد للبناتادبيالنه طه محمد علي سعيد40071321222001048

كلية القانون/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية زينب للبناتادبيزهراء محسن خلف شغيت40081421222043060

كلية القانون/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية الوزيرية للبناتادبيطيبه عمر وليد عبد الكريم40091321222005030

كلية القانون/جامعة بغداد559.0093.17ثانوية طيبة للبناتادبينرجس حيدر فاروق جبار40101321222038049

كلية القانون/جامعة بغداد559.0093.17ثانوية الندى للبناتادبيشمس محمد سبع درباش40111421222069058

كلية القانون/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية اليمن للبنينادبيمصطفى كريم موسى خلف40121021211016039

كلية القانون/جامعة بغداد558.0093.00اعداية المعراج للبناتادبينور جبار خضير عواد40131021222031066

كلية القانون/جامعة بغداد558.0093.00ثانوية مؤتة للبناتادبيحوراء ابراهيم كريم سلمان40141121222050010

كلية القانون/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية ام البنين للبناتادبيرسل قاسم ناجي محمد40151321222011030

كلية القانون/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية طه للبنينادبيعلي عالء هادي عبد المحيسن40161421211049094

كلية القانون/جامعة بغداد558.0093.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرند خالد محمد سكران40171421422036022

كلية القانون/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمريم احمد رحيم جياد40181521222014089

كلية القانون/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبينور عبد الكريم خضير عبد هللا40191521222014107

كلية القانون/جامعة بغداد557.0092.83اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيسجاد مصطفى كاظم محمد علي40201121211050026

كلية القانون/جامعة بغداد557.0092.83اعداديه االنوار للبناتادبيسجى محمد خليل ابراهيم40211121222026025

كلية القانون/جامعة بغداد557.0092.83ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمريم صفاء ممدوح عبد الرحيم40221121222030058

كلية القانون/جامعة بغداد557.0092.83اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيياسر عمار نوري قورباني40231121411013041

كلية القانون/جامعة بغداد557.0092.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيضحى ساجد كاظم راضي40241321222029039

كلية القانون/جامعة بغداد557.0092.83اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيباقر يوسف عبد الصاحب خريبط40251321511013004

كلية القانون/جامعة بغداد557.0092.83ثانوية زبيدة للبناتادبيفرقان فاضل عبد االمير محمد40261421222018027
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كلية القانون/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيحنين اياد سليم مزعل40271121222002014

كلية القانون/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية المعرفة للبناتادبيسبأ انور مظلوم صالح40281121222060024

كلية القانون/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي عباس جميل حسين40291221211038065

كلية القانون/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبياسراء محمد عبود خضير40301121222002002

كلية القانون/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب علي حسين قاسم40311121222015024

كلية القانون/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية التعاون للبناتاحيائياسيل علي رحيم عبد40321121422040006

كلية القانون/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية االستقالل للبناتادبيسرى طارق عسكر قيصر40331321222006024

كلية القانون/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمه الزهراء رعد صباح طاهر40341321222040100

كلية القانون/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد صالح قاسم داود40351421211010068

كلية القانون/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسن علي حسن امين40361121211009017

كلية القانون/جامعة بغداد554.0092.33ثانوية العقيدة للبناتادبيسكينه وليد ابراهيم مهدي40371121222015031

كلية القانون/جامعة بغداد554.0092.33ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيفاطمة كيالن قادر سلمان40381121222048028

كلية القانون/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية النصر للبناتادبيدينا كريم سعد مفتن40391221222031036

كلية القانون/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه حيدر عبد الرزاق نعمه40401321222002068

كلية القانون/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية عائشة للبناتادبينبأ اسعد حسين جاسم40411421222010046

كلية القانون/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية صفية للبناتادبياديان عبد السادة مجفت داخل40421421222011002

كلية القانون/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية ام القرى للبناتادبيزينب حازم علوان حريز40431421222015046

كلية القانون/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية البصرة للبناتادبيالصفا علي محمد علي40441121222043005

كلية القانون/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاطمه سالم علي سعيد40451321222035061

كلية القانون/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيياسر عمار العيبي عبيد40461521211011061

كلية القانون/جامعة بغداد552.0092.00ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيبنين رفعت منصور ناصر40471421422028014

كلية القانون/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية الرشد للبناتاحيائيام البنين جبار جاسم سعيد40481321422033007

كلية القانون/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية االصيل للبناتتطبيقيزهراء مضر عباس حسن40491121522005009

كلية القانون/جامعة بغداد547.0091.17ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيريم عادل عبد الرضا عباس40501221424006022

كلية القانون/جامعة بغداد546.0091.00انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائينور الشمس عالء زيدان فوزي40513021427041069

كلية القانون/جامعة بغداد541.0090.17الخارجياتاحيائيزهراء كرار محمد عبدالواحد40521121428050152

كلية القانون/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعلي عادل حربي علي40531021511013099

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية الرواد للبنيناحيائيعلي احمد عريبي داود40542021411021071

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية الفاروق للبناتادبينور حسين دينار جابر40551021222037031

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد558.0093.00ثانوية ام البنين للبناتادبيشهد رائد لطيف منسي40561921222146011

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبياسراء مظفر نوري هالل40571521222009004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمصطفى احمد جمعه يوسف40582721411007104

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد535.0089.17اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمحمد صادق وليد حميد جاسم40591421411018072
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية حلب للبنينادبيضرغام اكرم راشد ضاحي40602621211013068

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد517.0086.17ثانوية الفضيلة للبناتادبيجمانه احسان خالد يوسف40611021222006006

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد517.0086.17ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيطيبه محمد حميد راضي40621421424014034

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد517.0086.17اعدادية الوثبة للبناتادبيمالك سدير خالد عبود40631921222058038

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد517.0086.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيفاطمه عمر خالد دخيل40641921422014081

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد514.0085.67ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيجمانه عمر علي حسين40651121222072009

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد514.0085.67اعدادية السدة للبنيناحيائيضياء راجح نشمي حطاب40662321411016051

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد513.0085.50اعدادية القناة للبناتادبيبنت الهدى رائد جمعه علي مراد40671321222003007

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد512.0085.33ثانوية الوفاق للبناتادبيرويده علي جبار عبد40681221222022023

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد510.0085.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيجعفر محمد حسن كاظم40692721211005021

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمحمد علي حسين بهار40702221411018156

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية قتيبة للبنينادبيمصطفى أحمد مهدي فرهود40711521211004047

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية االستقامة للبناتادبينرجس باسم سلطان عبيد40721521222018066

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائياكرم محمد حميدي علوان40732721411030009

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمة جمال جالل مصطفى40742821422028073

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد505.0084.17ثانوية العقيدة للبناتادبيزهراء احسان ناطق فاضل40751121222015020

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد505.0084.17ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمقتدى جبر سلطان علوان40761521215002181

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية الفيحاء للبناتادبيبنين جاسب خشان محسن40771521222008011

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد504.0084.00الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيمريم محمد ضايف كاظم40781321222037010

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد503.0083.83ثانوية المنار األهلية للبنينادبيعلي غانم محمد محسن40791021213003003

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد503.0083.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائيشمس ناظم علي حسن40801321422021041

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايات يوسف غازي عناد40811221222046014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمجتبى رحيم خلف مدنيف40821321211012091

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيالمحسن فاضل عباس حمادي40831021211015013

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية النبوغ للبناتادبيفاطمه مقداد صالح عاكف40841021222016010

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية الكاظمية للبناتادبيجنة رزاق محمد شريف40851221222029007

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد499.0083.17الخارجياتادبيشوق شامل احمد خلف40861121228050441

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد499.0083.17ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمحمد عبد هللا جابر طاهر40871421211051054

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد499.0083.17ثانوية الفراقد للبناتاحيائيرانيه مصطفى امين حسون40882121422058019

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه ماجد جبار علي40891421222012072

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية بغداد للبناتادبييسر احمد يوسف عبد الحميد40901021222035037

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية التألف للبناتادبيباكثه عمار محمد عباس40911021222043007

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيبراء جاسم محمد رمضان40921121222018004
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية النصر للبناتادبيعذراء كاظم كزار سمور40931221222031086

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد496.0082.67اعداية الهدى للبناتادبيعروبه قاسم صاحب صالح40941421222013031

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد495.0082.50اعداية الهدى للبناتادبيتيما رافد عبد العباس حنون40951421222013008

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية السويس للبنينادبيعبد هللا عمار دردوح محمود40961321211006047

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد494.0082.33إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعباس خالد خليل علي40971421211007023

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية النصر للبناتادبيغسق داود سالم محمد40981221222031090

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية فدك للبناتادبيبنين احمد صالح مهدي40991421222006014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد493.0082.17ثانوية الوهج للبناتادبيمالك طالب حاوي حميد41001421222047027

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياسراء ظافر حمود عبد الكاظم41011221222046004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية المعالي للبناتادبيشهد محمد بليش عكيس41021421222054036

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحسن نجم عبد علوف41031421211048012

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيحسن ثائر صباح ناصر41041121211054023

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد489.0081.50للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيطارق مثنى عبد هللا عبد اللطيف41051221211016029

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيمحمد ثامر جبار مشكور41061321211013025

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية العامرية للبناتادبيرانيا علي عبد الرحيم امين41071021222036014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد488.0081.33ثانوية بابل العربية االهلية المختلطة في جورجياادبيوسن عادل عبد هللا جدوع41083021227007001

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية العزة للبناتادبيكوثر ليث علي محمد41091221222036051

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية صقر قريش المختلطةادبيتبارك اكرم عناد خضير41101021227004002

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيغصون فارس صبحي سلمان41111021226001038

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية طارق بن زياد للبنينادبياحمد عبد الجبار كريم جاسم41121421211018004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية الناصرة للبناتادبيمريم عمار هادي صبيح41131421222056055

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية باب العلم للبناتادبيتبارك اياد حميد محسن41141221222040006

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية التسامح للبناتادبيتبارك عبد الحسن اصالن رحمان41151421222012022

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية نور العلم للبناتادبييقين حسين دهش حسين41161121222052046

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية االنوار للبناتادبيغدير حيدر محمد منصور41171221222023024

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية االسكندرونة للبناتادبيزهراء عيسى قاسم محمد41181421222032035

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية العراقي للبنينادبيعمر احمد خليل رشيد41191021211005059

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيهبة هللا حيدر عزيز غانم41201121222062095

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيجعفر جبار جاسم راضي41211521211017020

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيامير عالء محمد جواد وفري41221421211018013

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبياكرم سمير صالح مهدي41231121211011006

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية رفيدة للبناتادبيغصون ماجد عبد الشهيد محمد41241121222041044

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد478.0079.67االعدادية المركزية للبناتادبيزينب محمود شاكر محسن41251321222041014
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد477.0079.50ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيحسين عالء محمد حسن جعفر41261421211051014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمصطفى فراس فؤاد حميد41271221211036075

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية العراق للبنينادبيعباس ثائر كدر عبد41281221211009121

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية السيد حسين الصدر للمكفوفين االهلية المختلطةادبيزين العابدين سعد عزيز عبد الحسين41291221217011004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية المتنبي للبنينادبيعيسى عمار فليح حسن41301021211027050

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمرتضى ميثاق جاسم ناصر41311421211035136

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيعبد هللا غالب احمد مخلف41321921215010073

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية بنات العراق للبناتادبيرانية محمد عبيد رفيش41331121222057008

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد470.0078.33إعدادية المروج للبنينادبيعلي حيدر علي مطشر41341421211011066

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية الكرامة للبناتادبيهبه داود عبد عزيز41351421222044059

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين قاسم جاسم حسين41361521211006034

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية النهار للبناتادبيبنين علي هاشم فرج41371121222056006

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد469.0078.17الوقف الشيعي- ثانوية ام البنين للبناتادبينرجس حيدر فليح حسين41381221222030014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية الزهور للبناتادبيزينه علي عثمان حاجي41391121222019018

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية التعاون للبناتادبياسيا عماد مجيد عبد علي41401121222040004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية جرير للبناتادبيأماني محمد عبد الكريم سلمان41411221222008005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد468.0078.00للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيمنى سالم عبد الساده احمد41421621222078010

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية ام ايمن للبناتادبيكوثر هادي جميل لعيبي41431421222057040

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد467.0077.83ثانوية الندى للبناتادبينبأ سعد كريم زغير41441421222069094

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيعلي صالح مهدي صابر41451121211048054

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيشيرين فالح علي احمد41461121222018020

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمحمد نوري نصيف جاسم41471221211036066

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيزهراء ياسين حسن هاشم41481321226001032

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية الفردوس للبناتادبيضحى محمد حميد عبد الستار41491021222008017

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية فلسطين للبناتادبيبنين علي حميد محمد41501021222032005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمحمد اكرم عبد المجيد راضي41511121211052113

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية الفضيلة للبناتادبيزهراء نصير غازي حسن41521021222006012

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيطه ياسين حسين علي41531121211045075

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيخليل حسين علي زغير41541121211048032

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية الزوراء للبنينادبيعلي فرات مبدر شتيوي41551421211001016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية المهج للبناتادبيمريم ماجد سعود إبراهيم41561421222035090

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه ياسين خضير عباس41571421222056049

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية امنة الصدر للبناتادبيفاطمه احمد عارف ناصر41581421222059064
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية الحكيم للبنينادبيحيدر سامر غانم عناد41591121211030012

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد461.0076.83ثانوية حطين للبناتادبيفاطمه ضياء مهدي صالح41601021222004015

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية اجنادين للبناتادبيروان امير جبار حسين41611021222038018

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد461.0076.83ثانوية االنوار للبناتادبيزهور كامل علي كشكول41621221222023017

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد461.0076.83الخارجياتادبيضي مجيد ابراهيم محمد41632521228050366

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيحسين حيدر انور عيسى41641321511029035

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عيدان علي41651121511006153

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيياسر محمد عطيه عواد41661021511024037

كلية التمريض/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيسجاد فراس محمود عطية41671321411012064

كلية التمريض/جامعة بغداد587.0097.83أعدادية الطارمية للبنيناحيائياحمد محمد ياسين محمود41681221411019012

كلية التمريض/جامعة بغداد587.0097.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا محمد احمد عبد41691321411010084

كلية التمريض/جامعة بغداد587.0097.83إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد هللا اسامة عبد الكريم اسحق41701421411016084

كلية التمريض/جامعة بغداد586.0097.67ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم نصير عبد الجبار قاسم41711021422034060

كلية التمريض/جامعة بغداد586.0097.67ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائينوره هيثم داود سلمان41721421424020022

كلية التمريض/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيكوثر خالد رحيم نوروز41731521422014245

كلية التمريض/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية الدجيل للبناتاحيائيعال علي محمود كاظم41741821422071084

كلية التمريض/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياسامه محمد عبد مخلف41751921411009036

كلية التمريض/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيهند عماد خضر زعين41761921422042070

كلية التمريض/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين عباس جواد حمدي41772121411002041

كلية التمريض/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيمنتظر صالح مهدي علي41782721411034256

كلية التمريض/جامعة بغداد585.2897.55المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزينه حسين كاظم عطيه41791021422003067

كلية التمريض/جامعة بغداد585.0097.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه عبد العباس محسن يوسف41801421422065244

كلية التمريض/جامعة بغداد585.0097.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغسق احمد جبر علوان41811521422006157

كلية التمريض/جامعة بغداد585.0097.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيانس نجيب محمود متعب41821921411009046

كلية التمريض/جامعة بغداد585.0097.50اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء رائد عادل اسماعيل41832121422003082

كلية التمريض/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية المنصور للبنيناحيائييوسف انور عبد علي داوود41841021411026261

كلية التمريض/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية البصرة للبناتاحيائيمريم عادل فخري يوسف41851121422043056

كلية التمريض/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية الفوز للبناتاحيائيداليا سعد فيصل محمود41861321422023017

كلية التمريض/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيمنتظر حميد قاسم سعد41871421411042055

كلية التمريض/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيضرغام رعد عبود داخل41881521411012033

كلية التمريض/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمهيمن حميد كريم بهير41891521411013118

كلية التمريض/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية هيت للبناتاحيائييسر ماجد خالد نجرس41901921422060119

كلية التمريض/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى عيسى خورشيد عباس41912021411001247
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كلية التمريض/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية المحسن للبنيناحيائيمحمد قيس علي حميد41922121411080039

كلية التمريض/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياصالة وسام حازم ابراهيم41932121422032013

كلية التمريض/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد هللا علي حسين علوان41942621411012092

كلية التمريض/جامعة بغداد583.5297.25اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى اسامة صبري علي41951021411026231

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية العقاد للبنيناحيائيجعفر رضا محسن بندر41961221411028027

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية القصواء للبناتاحيائينبا فاضل حمد نصيف41971221422051111

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية الفوز للبناتاحيائيروان خالد عدنان احمد41981321422023022

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد عامر حميد عبد هللا41991421411009140

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية السجود للبناتاحيائيزينب كاظم جبر فيصل42001421422001035

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية الضفاف للبناتاحيائيمريم عباس خضير جبر هللا42011421422024086

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائياشراق علي صادق محمد42021421422036007

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيغدير حسين هاشم ثويني42031421424009077

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيشهد جالل عذيب علي42041521422005079

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيرامي قصي طالب لطيف42051921411015025

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية القائم للبنيناحيائياحمد عبد الوهاب عبد هللا جاسم42061921411023006

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية الحبانية للبنيناحيائيرسول شاكر محمود فرحان42071921411046017

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبدالرحمن حماد عبد محمد42081921411101060

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية هيت للبناتاحيائيداليه اديب ابراهيم محمد42091921422060032

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية النضال للبنيناحيائيحيدر علي عبد العباس ضاري42102121411028033

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية المحسن للبنيناحيائيمحمود شاكر محمود حسن42112121411080043

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيسهى حسين محمد بديع محمد نجيب42122121422003069

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية قزانية للبناتاحيائيتبارك نعمه كامل عبد الخالق42132121422015004

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء حمود وهاب حمود42142121422044038

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية بابل للبناتاحيائيصفا داود سلمان صالح42152121422051089

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيامنة صباح ثامر مطلك42162121422072013

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيفاطمه ثاير محمد اسماعيل42172121427048014

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية مدينة العلم المختلطةاحيائيفاطمة جاسم عبد عبد اللطيف42182121427078007

كلية التمريض/جامعة بغداد583.0097.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيبه سعد يوسف نثر42192621422013077

كلية التمريض/جامعة بغداد582.7297.12ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيهشام امين عمر امين42201321411019198

كلية التمريض/جامعة بغداد582.6897.11ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمريم علي رسول حسن42211321422049085

كلية التمريض/جامعة بغداد582.2897.05اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي عبد الكريم نور الدين سلمان42221021411026171

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0497.01ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيطه ليث رشيد حميد42231321411032033

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية اليمن للبنيناحيائيعبد المهيمن مهند سلمان محمد42241021411016032
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كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيميسره هاشم محمد ثلج42251021422038111

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمصطفى نجم عبد هللا جوحي42261321411017066

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي هيثم مسلم ميزر42271421411016114

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيفاطمه سالم كريم خضير42281421422012094

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيتماره محمد عيسى محسن42291421422057048

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيرؤى شاكر محمود داغر42301421424001009

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء سالم محمود معيدي42311521422014120

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينبا شكيب حسن حمود42321521422014290

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمروة فاضل جمعه عباس42331721422007104

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00ثانوية الحبانية للبنيناحيائيمصطفى عامر ظاهر محمود42341921411046049

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعلي سعد حسن جاسم42352121411029053

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية البراءة للبناتاحيائيزهراء اسماعيل احمد مبارك42362121422004048

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتبارك هيثم حسين عبد هللا42372121422009048

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيسما صفاء حسين خماس42382121422011057

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائينور قاسم احمد جعفر42392121422071041

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيفاضل شاكر عزيز راشد42402621411001127

كلية التمريض/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي جمال جاسم محمد42412821411001065

كلية التمريض/جامعة بغداد581.6096.93زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمهند حسين ناصر حسين42421421411008090

كلية التمريض/جامعة بغداد581.5296.92ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمحمد نبيل محمد داود42431421411038036

كلية التمريض/جامعة بغداد581.1296.85ثانوية المتميزيناحيائيعلي ذو الفقار مالك جودة42442421411041073

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء رياض تركي جبر42451021422033072

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيمريم سعد حسن علوان42461121424015022

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية الشروق للبنيناحيائياحمد جعفر احمد مجيد42471221411029004

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية النصر للبناتاحيائيحوراء رحيم محسن عكل42481221422031062

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعلي يونس زبون لعيبي42491321411014036

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية يافا للبناتاحيائييقين نوري حسين جاسم42501321422031203

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية زها حديد للبناتاحيائيمريم اثير رؤوف شاكر42511321422048061

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيآيه مؤيد عبد المنعم علي42521421422059003

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية بلد للبنيناحيائيقاسم عمار اسماعيل جاسم42531821411006109

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعلي محمد نوري ابراهيم42541921417037020

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيهدى عمر عبد القهار محمد42551921422001023

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيهديل عماد علي محسن42561921422011140

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيزينه تركي عبود علي42571921422057065
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كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي عصيب علي42582121411004043

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد شحاذة محمود42592121411017036

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيطيبه عدنان علي محمد42602121422010102

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينور الهدى طاهر خليفه جعفر42612121422011092

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية المودة للبناتاحيائينور الهدى محمد عزاوي نجرس42622121422042052

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء عامر كريم فياض42632121422044042

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرقية رعد سامي مجيد42642121422079046

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيتقوى فارس محمود هادي42652121422090016

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية الراية المختلطةاحيائياماني طارق سيد حميد غني42662121427002003

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية البوادي المختلطةاحيائينور حسن علي مهدي42672121427026022

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعبد الخالق سالم جابر كاطع42682221413023119

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيمريم عقيل جبار عبيد42692221424067071

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعلي ابراهيم عبد عون سرحان42702321411011027

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيبنين فهد حساني ظاهر42712621422032012

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيحبيبه منور حاجم خليفه42723121427008015

كلية التمريض/جامعة بغداد580.2496.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسما اسامه يوسف جابر42731021422033100

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0496.67الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيابو بكر احمد اسماعيل قهرمان42741021411028003

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيزينب مهند عبد محسن42751121422007042

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية العزة للبناتاحيائيرسل صاحب عبد الحسين عبد الرحيم42761221422036035

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك عالء الدين صالح مهدي42771321422025012

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء طاهر فالح هامان42781321422031068

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية النعيم للبناتاحيائياسماء ابراهيم مهدي غريب42791421422009010

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيختام سالم محسن عبد42801421422059022

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية النجاة للبناتاحيائيفاطمه جالل صادق حسن42811521422003111

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعدنان قحطان عبد الرزاق عباس42821921411040047

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائياحمد علوان حرجان فحل42831921411060004

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد سالم حسين ابراهيم42841921411101110

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67ثانوية الفارابي للبنيناحيائيبالل رباح محمود محمد42852121411025008

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعباس سعد حسين بريس42862121411030031

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيحسن عبود داود غالي42872121411031006

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية طوبى للبنيناحيائيعبد الصمد ثامر محمود جسام42882121411076044

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية القدس للبناتاحيائيقمر حميد اسماعيل ابراهيم42892121422021070

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية بابل للبناتاحيائيامل احمد اسماعيل مبارك42902121422051011
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كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية النبوة للبناتاحيائيهدى الثقلين علي حسين هادي42912121422055142

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي سعود رمضان ثجيل42922221411025070

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمهدي صالح مهدي عكيب42932421411048316

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية دجلة للبنيناحيائيحسين قاسم جواد نغيمش42942621411020021

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمؤيد كاظم رحم صويدج42952621413001056

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا محمد جمعه42962721411014048

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0096.67ثانوية الفرات للبناتاحيائياسراء فالح هادي جاسم42972821422010003

كلية التمريض/جامعة بغداد579.7696.63ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحسن عدنان اكرم محمد42982121411020011

كلية التمريض/جامعة بغداد579.3296.55ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزينب عباس فاضل كريم42991321422049049

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيعائشه ناجي عطيه علي43001021422013056

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية المأمون للبناتاحيائيمسره احمد سالم جبوري43011021422034061

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيتبارك سرحان فرج حسان43021021422045018

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية السيدية للبنيناحيائيبشير وسام عبد الجبار علوان43031121411004027

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيشهد صالح هادي مهدي43041121422009059

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية عائشة للبناتاحيائينور عدنان كريم عبد43051121422023056

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم علي محمد43061121426001044

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية الشماسية للبنيناحيائيعامر قاسم عبد الحسين داود43071321411021025

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه حيدر فيصل عبد الكريم43081321422011074

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيمرتضى فرج مطلك عبد هللا43091421411048088

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياثير هاشم باقر خلف43101521411011002

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب عباس عطيه حوشي43111521422006113

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيضحى ريكان حميد فرحان43121521422010105

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية الدوالب للبنيناحيائيحارث ثائر حمدهللا جالل43131921411016004

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية غرناطة للبنيناحيائيايهاب خميس شاكر عباس43141921411043009

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية البخاري للبنيناحيائياحمد حمود عبيد صالح43151921411101004

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية الهداية للبنيناحيائيمصطفى علي نصيف عثمان43162121411085004

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية الزمر للبناتاحيائيريام يوسف فليح حسن43172121422036043

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيفاطمه ثاير مراد حسين43182121422047099

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية بابل للبناتاحيائيرقيه حسين كاظم محمد43192121422051048

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيمريم صكبان محمد عدول43202121422061051

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية سراجق المختلطةاحيائيشهد علي جواد حسين43212121427051025

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية المرتضى للبنيناحيائيسيف عالوي خليف عطيه43222221411019093

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمشتاق رشيد عثمان معدي43232221411024109
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كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائينبأ علي كاظم جعفر43242221422013072

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائينور الهدى نصير خلف كاظم43252221424011064

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي تحسين عبد علي سلمان43262621411011121

كلية التمريض/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية الحفرية للبناتاحيائيزينب عبد هللا يوسف عيفان43272621422020032

كلية التمريض/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية البطولة للبناتاحيائيرفل عادل عبد هللا جاسم43281021422028053

كلية التمريض/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الفاروق للبناتاحيائيداليا حسام صداع حمد43291021422037018

كلية التمريض/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية زها حديد للبناتاحيائياية فاضل عباس عبد هللا43301321422048005

كلية التمريض/جامعة بغداد578.0096.33ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيطيبه سالم صائب خورشيد43311321424009012

كلية التمريض/جامعة بغداد578.0096.33ثانوية االمال للبناتاحيائيمريم منعم محمد خليل43321421422041160

كلية التمريض/جامعة بغداد578.0096.33ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيسجى يحيى كامل جاسم43331421424010020

كلية التمريض/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمناسك فائز والي جابر43341521422005118

كلية التمريض/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية المآثر للبناتاحيائيايه وضاح عالوي فرحان43351521422011023

كلية التمريض/جامعة بغداد578.0096.33ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتاحيائينبأ عبد االمير راضي كاظم43361621424033012

كلية التمريض/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرسل وليد خالد خزعل43372121422008049

كلية التمريض/جامعة بغداد578.0096.33ثانوية الحداثة للبناتاحيائيسلمى ليث عبد الرزاق احمد43382121422026016

كلية التمريض/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية النجاح للبناتاحيائينرجس سالم حكمت حمزه43392721422037311

كلية التمريض/جامعة بغداد578.0096.33ثانوية  التعايش للبناتاحيائيبتول عامر دهوك محمد43403121422013012

كلية التمريض/جامعة بغداد577.9296.32ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيرفل اسماعيل سمير عبد43411921424004014

كلية التمريض/جامعة بغداد577.8896.31ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيشفاء صديق هاشم صالح43421921424004026

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية الكرخ للبناتاحيائيهاجر محمد سعد شاكر43431021422001046

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية العامرية للبناتاحيائيافنان احمد سامي محسن43441021422036014

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0096.17ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيسرى خضير عباس فاضل43451021424013039

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيضحى نجم عبيد علوان43461121422009066

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية النصر للبناتاحيائيسرى عماد حسن كسار43471221422031153

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0096.17ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيايه رحمن مطلك كاظم43481221422033008

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية االنتصار للبناتاحيائينور حيدر حاكم عبد المنعم43491321422015119

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0096.17اعداية الهدى للبناتاحيائيرسل عبد الكريم جبار جوده43501421422013010

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0096.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيدانيه حسين جواد حسين43511421422036012

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0096.17ثانوية الفرات للبناتاحيائيعبير عماد علي محسن43521921422011093

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية هيت للبناتاحيائيجؤذر عبد الستار صبحي خليل43531921422060024

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور عبد الجواد علي الياس43542121422013144

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0096.17ثانوية الحمائم للبناتاحيائيفاطمة عادل عبود عباس43552121422033046

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0096.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيغدير وحيد عبد الستار رمضان43562221424028153
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كلية التمريض/جامعة بغداد576.9296.15الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمريم علي هادي فليح43571021422018121

كلية التمريض/جامعة بغداد576.3696.06ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيمريم حامد هاشم رسن43581421424017046

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائيروان طارق اسماعيل فزع43591021422037031

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائياسراء حسين عالوي ثويني43601321422015007

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0096.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينور صباح وحيد سلمان43611321422024124

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمنار رعد كاطع عمران43621321422025079

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0096.00ثانوية سومر للبناتاحيائيتبارك مقداد شاكر جاسم43631421422008025

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمنار جليل هاشم جواد43641421422015121

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0096.00ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينب سمير احمد محسن43651421422028044

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0096.00ثانوية ايالف للبناتاحيائينور الزهراء ضياء جمعه غانم43661421422038087

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0096.00ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيعبير عدنان محسن فارس43671421424014036

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائينبأ فاضل حامد شهاب43681921422057133

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائييقين فرج حسين علي43691921422057154

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية األمل للبناتاحيائيهدى محمد حمود ضبع43701921422059121

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيشهد عمار ناجي عبد43711921422062054

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرنا سعيد ابراهيم كرحوت43722121422013050

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0096.00ثانوية الزمر للبناتاحيائيامنة عاصم محمد صالح43732121422036008

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزينب احسان علي عبد الحسين43742621422037047

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0096.00ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب علي جاسم خلف43752621422063011

كلية التمريض/جامعة بغداد575.4895.91ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيديمه خالد ولي حمه باله43761321422039070

كلية التمريض/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيزينب ظافر عكيدي فتحي43771021424012006

كلية التمريض/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية سومر للبناتاحيائيحوراء باسم جبار محسن43781421422008031

كلية التمريض/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيحوراء عماد محمد جاسم43791421422014024

كلية التمريض/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزهراء جاسم حربي سلطان43801421422032025

كلية التمريض/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيريهام علي جواد محمد43811521422005039

كلية التمريض/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء سلمان جبر خضير43821521422009051

كلية التمريض/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية الرجاء للبناتاحيائيسجى كامل حمود محمد43831921422024042

كلية التمريض/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيفاطمة حيدر محمود حميد43842121421016019

كلية التمريض/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية القدس للبناتاحيائيبراء رعد قدوري خلف43852121422021015

كلية التمريض/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيرونق ماجد كاظم داود43862121422044035

كلية التمريض/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهديل احمد نعمة نجم43872321422043156

كلية التمريض/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية الرقيم للبناتاحيائيغدير حيدر سلمان عبد عون43882721422005043

كلية التمريض/جامعة بغداد574.8495.81ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائينبا احمد جواد حسن43891921424004040
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كلية التمريض/جامعة بغداد574.7295.79ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيجنات مهدي هاشم محمد43901321422043032

كلية التمريض/جامعة بغداد574.5295.75ثانوية المتميزاتاحيائييسر محمد صالح جبر43911321422032113

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية البتول للبناتاحيائيمريم عدنان فاضل مدور43921121422013111

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية البتول للبناتاحيائيمنى احمد عباس عطا هللا43931121422013119

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيريام عالوي محسن فطيه43941121422021047

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيرقيه طالب عبد الحسن فياض43951121424008015

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية العزة للبناتاحيائيزهراء ياسر محمد عبد الحسين43961221422036048

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية البسالة للبناتاحيائياماني باسم علي درويش43971321422016005

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67اعداية الهدى للبناتاحيائيجيهان محمد ضياء محمود43981421422013006

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية المعالي للبناتاحيائيبنين علي حسن كاظم43991421422054004

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينبأ امجد حمود زويد44001421422057186

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيضحى محمد حسين علي44011421422059044

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسجى ثائر شياع ازرك44021421422065179

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67الخارجياتاحيائياسراء ماجد مهدي ولود44031421428050019

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيرفل علي عباس رزيج44042121422010058

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيتبارك احمد صادق داود44052121422049044

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب سعد عبد االمير شبيب44062121422049118

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية بابل للبناتاحيائيرسل حافظ مري مسرهد44072121422051041

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية المروة للبناتاحيائيمريم عباس حسين طه44082121422069030

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمهدية قاسم عمران عيسى44092121422074109

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتبارك عباس احمد حسين44102121422092020

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيايناس طالب ايوب جاسم44112121427030007

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيزهراء واثق لطيف كاظم44122221424032025

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين ريسان حيال44132621424007167

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية الحكمة للبناتاحيائيتبارك محمد سامي طه44141021422025011

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيعائشه محمد عبد السالم عمر44151121422006128

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية االصالة للبناتاحيائيآيات محمد غجر جواد44161121422024011

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية التعاون للبناتاحيائيايه حيدر فوزي عريبي44171121422040019

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيرانيا مؤيد كاظم حسن44181121426001028

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائينور فالح تركي كاظم44191221422020044

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيطيبه اسعد رمضان علي44201321422001193

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيلمياء بشار عطا هللا علي44211321422001257

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية حنين للبناتاحيائيميالد جبار عبد الستار قادر44221321422028079
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كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية السجود للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره الزم زياره44231421422001029

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيبنين جاسم نجم عبيد44241421422068019

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايات ماجد عباس شعبان44251521422014022

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية الدجيل للبناتاحيائيمريم نافع محمود محمد44261821422071111

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيزينب عماد علي احمد44271921422012097

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية المنتهى للبناتاحيائيبنان محمد عدنان جميل44282121422014013

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزينب محمود عبد اللطيف جاسم44292121422032104

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية الحمائم للبناتاحيائيايات زيد حسن مهدي44302121422033008

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك نجاح ابراهيم لفته44312121422048032

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية العراقية للبناتاحيائيبراق سعد حسن علي44322121422049039

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية القوارير للبناتاحيائينبأ فالح حسن حدري44332121422059023

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطةاحيائيانفال زياد محمد رشيد حسين44342121427021003

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية السدة للبناتاحيائيزينب علي حسن رشيد44352321422034040

كلية التمريض/جامعة بغداد572.3295.39ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيصفيه فراس عبد العزيز محمد44361121424014031

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33ثانوية الخضراء للبناتاحيائيشهد عمر سعدون جاسم44371021422007032

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية البتول للبناتاحيائيخديجه فيصل عبيد احمد44381121422013040

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33ثانوية الميسرة للبناتاحيائيحال عبد هللا جاسم صالح44391121422064004

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيحوراء عباس ناجي جاسم44401221422026065

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية النصر للبناتاحيائيتبارك حسين صويح سلمان44411221422031049

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية النصر للبناتاحيائيرنده احمد حسين كاظم44421221422031087

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية القناة للبناتاحيائيتبارك حسن مختاض موزان44431321422003013

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيكوثر كرار زيدان خليفه44441321422011077

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33ثانوية سومر للبناتاحيائينور الهدى علي كريم احمد44451421422008125

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية الفداء للبناتاحيائياديبه حسين علوان عبد44461421422033003

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيشهد فالح حسن ماهود44471421422057129

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيخديجه مازن عاصم رؤوف44481421424003009

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية القائم للبناتاحيائيصبا ليث اسماعيل خليل44491921422010132

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيبراء صالح حسن كنوش44502021422015025

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب جاسم قحطان علي44512121422001070

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينبا حيدر جعفر داود44522121422013137

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء مرتضى ناظم عبد الكريم44532121422033030

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية التحرير للبناتاحيائياديان فؤاد كامل زيدان44542121422046002

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيصفا رشيد عبد هللا حسين44552121422047083
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كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيساره عاشور مجيد حسن44562121426001015

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيورود قاسم محمد زيدان44572121427007018

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائياالء عبد هللا جابر عبد هللا44582221424008017

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية العزيزية للبناتاحيائيرواء علي عوده حسين44592621422039024

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17ثانوية الخضراء للبناتاحيائيساره صالح خليل جاسم44601021422007028

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيشيرين هيثم غيالن رحيم44611021422039033

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية البتول للبناتاحيائيتقى حسين علي جاسم44621121422013033

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية المستقبل للبناتاحيائينور عالء جواد كريم44631121422036053

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17ثانوية المعرفة للبناتاحيائيشيماء ثامر ضيدان محمد44641121422060042

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيافنان نجم عبد هللا شمس44651421422044010

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيمريم فخري خضير داود44661421427001008

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية الوثبة للبناتاحيائيساره اسعد كاظم عاكول44671921422058045

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17ثانوية قزانية للبناتاحيائيصفا سليم كريم صالح44682121422015024

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17ثانوية الزهور للبناتاحيائيحوراء منصور عيدان داود44692121422024014

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17ثانوية الحداثة للبناتاحيائيبسمه كريم محيسن علي44702121422026006

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبراء جاسم محمد تايه44712121422048023

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية المقدادية للبناتاحيائيحوراء سمير طارش كاظم44722121422050061

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية النبوة للبناتاحيائيطيبه ميثاق شكر محمود44732121422055097

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيوهج حسين علي مزعل44742221424010239

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيبنين شمخي جبار عجيل44752221424017031

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفرقان شوذب حمزة حميدي44762321422015131

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17ثانوية المسعودي للبناتاحيائيميسره محمد عبد الخضر حمزه44772321422020084

كلية التمريض/جامعة بغداد570.6095.10ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمنار مصطفى طالب ياسين44781221422028103

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائياميمة هاني ناصر شاكر44791021422012003

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينه محمد حامد ناصر44801021422033087

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية االسوار للبناتاحيائينبا سلمان مزعل حسين44811321422007048

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائيساره محمد عبد داود44821321422015059

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء فؤاد كاظم باقر44831321422022076

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية زها حديد للبناتاحيائيمريم محمد منذر نعيم44841321422048064

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية زينب للبناتاحيائيحوراء جبار عبد علي عوده44851421422043065

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00االهلية للبنات (ع)ثانوية نور الزهراءاحيائينبأ جواد كاظم صالح44861421424018010

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور مهند حنون جاسم44871521422008206

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيحياة برزان محيسن علي44881921422011041
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كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية اليقين للبناتاحيائيفاطمه نصيف جاسم محمد44891921422076037

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيريم عبد الرحيم عبد هللا فياض44901921422107021

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيخديجة عالء محمود فرحان44911921424010041

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسمر اسماعيل خلف حكمان44922121422009116

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيسجى صدام حسين فيصل44932121422047062

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية الريحانة للبناتاحيائيرغد صايل تركي طالك44942121422081031

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية االالء للبناتاحيائينور الهدى حبيب حسب هللا ابراهيم44952121422095019

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء علي محسن بدر44962221424017104

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيغدير طالل ناصر حسون44972321422041144

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه غازي فالح جاسم44982621424012174

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزينب عدنان غانم جابر44992721422010058

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيشهد وليد رزاق محمد45001121422009060

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية اغادير للبناتاحيائيرانيه محمد كاظم ردام45011121422038031

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية يافا للبناتاحيائيفرح محمد شنجار شاني45021321422031149

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83ثانوية طيبة للبناتاحيائيمروه خضير عباس صبري45031321422038023

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائياسراء محمد رشيد محمد45041321422039010

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيعذراء اياد عمران جويريد45051421422068077

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية بلد للبناتاحيائيبراءة عبد السالم عبد الرضا صالح45061821422017025

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية الياقوت للبناتاحيائيزينب حسن علي حسون45071921422109057

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية تماضر للبناتاحيائينور فارس محمد عيسى45082121422002146

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83ثانوية جمانة للبناتاحيائيبسمه عمر عبد العزيز محمد45092121422006010

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيغفران عادل محمود محمد45102121422011068

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83ثانوية الزهور للبناتاحيائيبراء رعد اسماعيل خليل45112121422024011

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء رائد كاظم فاضل45122121422049100

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83ثانوية البوادي المختلطةاحيائيانسام عطا هللا دحام حسن45132121427026005

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية كوثى للبناتاحيائيطيبه احمد قاسم عبود45142321422073118

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية النعمانية للبناتاحيائيساره حازم محمد معتاب45152621422017102

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية الكوت للبناتاحيائيقدس عبد العباس مطشر محمد45162621422025141

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية السيدية للبنيناحيائيمحمد مناضل محمد عريبي45171121411004112

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد580.0496.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعائشه سنان طه شكر45181721422061190

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية رفيدة للبناتاحيائيمريم اسعد عكوبي سفاني45191121422041067

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد577.0096.17ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيشهد احمد ياسين احمد45201121422048054

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.3695.73الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمريم عباس فوزي صادق45211021422018120
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.1695.19اعدادية المنصور للبنيناحيائيحيدر طه ياسين عبد النبي45221021411026097

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيتبارك عامر علي حمود45231321422024018

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية العامرية للبناتاحيائيدانيه عماد كمال صبري45241021422036039

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0094.17ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيضرغام هشام عيسى ماهود45252121413004012

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد564.0094.00للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيعال عدنان محمد جعفر45261421422029020

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد562.0093.67اعدادية التحرير للبنيناحيائيمرتضى علوان وادي نجم45272621411002119

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد ساجد حميد عبد45281221411027136

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد561.0093.50ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيديما ابا الحسن شاكر حسين45292821422003037

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيدانيه حسين علي فاضل45301121422014035

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد558.0093.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسليل مصطفى عباس بوزرك45311421422036033

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد557.0092.83ثانوية بابل للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الستار عبد الكريم45321221422014038

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية المأمون للبنيناحيائيمصطفى لؤي حكيم عبد الرزاق45331021411006054

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزهراء حيدر صباح عبد الحسين45341221422009030

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية القناة للبناتاحيائيمريم مازن حسن ناجي45351321422003079

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد552.0092.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل سالم شاكر45362521424033032

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد551.0091.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم فراس علي ايوب45371321422021055

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد549.0091.50ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيعلي سعد حمزه محمد45381421413015011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسين احمد عماد كاظم45392321411061029

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفاطمه محمد ولي علي45401421422032068

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد547.0091.17ثانوية العزة للبناتاحيائينيفين مهند والي نعيمه45411121422001035

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد547.0091.17ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيوردشان منذر عبد هللا حسن45421121422008147

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد545.0090.83ثانوية الهجرة للبناتاحيائيزينب محمد سعدون محمد45431821422015019

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد544.0090.67ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمنار احمد محمد علي هاشم45441021424013061

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد544.0090.67ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسن مازن عيد محيسن45451321413017013

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد544.0090.67ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد باسل تركي عطيه45462921413002030

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيمازن عبد العزيز محمد سعيد جاسم45471021411026195

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد543.0090.50ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيبنين حسن كاظم مكطوف45481121422031004

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد541.0090.17ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم محمد حسن سعيد45491021424013058

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد540.0090.00ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيطيبة بشار علي حسين45501021424013049

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد537.0089.50الوقف الشيعي- ثانوية االمام الجواد  للبنين احيائياحمد عماد حسين صادق45511421411032001

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية الناصرة للبناتاحيائيرفل طالب راجي عبود45521421422056035

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد535.0089.17اعدادية اغادير للبناتاحيائيتبارك جمال محمد كاظم45531121422038016

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية السياب للبناتاحيائيحرير صباح عباس لفته45541021422002020
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبيدة عدي طامي عواد45551121411024035

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد533.0088.83ثانوية النضال للبناتاحيائيشمس مهند جواد كاظم45561021422020035

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية الطارق للبنيناحيائيحاتم عبد الكريم خير هللا عياش45571021411038007

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيريام فاروق شاكر عبد هللا45581021422006011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيمريم عصام حسين علوان45591121424013031

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية االنام للبناتاحيائيانسام عبد الكريم جمال عبد الرحمن45602121422045006

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد530.9688.49المنصور- ثانوية المتميزات احيائينبأ أيسر علي حسين45611021422003135

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء محمد شالل فرحان45621321422040060

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد530.0088.33ثانوية جمانة للبناتاحيائيهبة هللا اياد كاظم مهدي45632121422006057

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيريهام نجم كاظم علوان45641421422032023

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد527.0087.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائيندى علي صادق باقر45651321422021058

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد526.2487.71ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد ليث صبري ابراهيم45661321411019166

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد526.0087.67اعدادية العزيزية للبناتاحيائييسار محمد راضي سلمان45672621422039065

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد524.3287.39الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيسرى ثروان نصرت يونس45681021422018075

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية اجنادين للبناتاحيائيشروق عامر علي حسن45691021422038071

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية العقاد للبنيناحيائيرامي رعد عبود عبد الحسين45701221411028056

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيكوثر طاهر عبد االمير طاهر45711021422019096

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد519.2486.54اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسالي ستار خضير احمد45721021422033094

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد519.0086.50ثانوية بالل للبنيناحيائيهمام عامر شالل رشيد45731021411021031

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد519.0086.50ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائيمقداد نعيم نايف سهيل45741121415009042

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيام البنين جعفر خضير محمد45751221422026014

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية المعارف للبنيناحيائيحيدر حسين علي ابراهيم45762121411005040

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية الحفرية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن شهاب حمد45772621422020028

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفريال عماد غازي عبد السالم45781021422033139

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية التعاون للبناتاحيائيداليا عادل عبد االمير جميل45791121422040042

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد518.0086.33ثانوية التاخي للبناتاحيائيزهراء بشار احمد حسن45801421422017013

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد517.0086.17ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن فاضل أحمد خلف45811821413007031

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد516.0086.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا عدنان قاسم زعوري45821021411019062

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد516.0086.00ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيمدارك فراس سعد هللا رحيم45831121422037034

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية الحضارة للبناتاحيائيشذى بشير احمد جوير45841021422026048

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد515.0085.83ثانوية المشاهده للبناتاحيائيياسه كاظم محمد ثلج45851221422001047

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد514.4485.74ثانوية المتميزاتاحيائيمريم ازاد اسماعيل حسين45861121422047065

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد514.0085.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيرسل سنان محمد دعجيل45871321422001089
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد514.0085.67ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيبان باسم رشك طعمة45881421424019006

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد513.0085.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء حسنين سمير ياس45891321422001120

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد513.0085.50ثانوية العدالة للبنيناحيائيبارق زيد طارق عبد الباقي45902121411042004

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد510.0085.00ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيعلي فاضل علوان شاطي45911021413010003

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد509.4884.91ثانوية الفراقد للبناتاحيائيحوراء محمد عبد المهدي حمد45922121422058016

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية اجنادين للبناتاحيائيزبيدة احمد عبد الرزاق زعالن45931021422038051

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية الرضوان للبنيناحيائيزياد احمد عبد سلمان45941121411032012

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد509.0084.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي سالم زايد عباس45951221411005039

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد509.0084.83ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيرغد قتيبة روكان راغب45961421422037019

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية البسملة للبناتاحيائيملك عالء حسين حكيم45971121422061045

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية السبطين للبنيناحيائيعبد الهادي صادق عبد الهادي محمد45981221411022031

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد507.0084.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم علي خضير عباس45991321411010006

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية الحق المبين للبناتاحيائييقين هاشم جبار محمد46001221422050132

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية الرشيد للبناتاحيائيتقى معن باسل نور الدين46011321422020006

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمريم عادل محمود علي46021421422026070

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيجعفر احمد زهراو فرج46031521411003010

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد504.0084.00ثانوية الفوز للبناتاحيائيمريم امجد كريم خضير46041321422023055

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية سما بسماية للبناتاحيائياية جابر عمر دحلوس46051421422068013

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد502.0083.67ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائينبأ عادل مسلم شاكر46061121422007068

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه عصام عطا هللا سبع46071321422001228

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية البطولة للبناتاحيائياالء احمد جميل محمود46081021422028013

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية االسوار للبناتاحيائيضي شاكر هوير مطر46091321422007034

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفاطمه حسين جبر حواس46101421422028063

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية الخنساء للبناتاحيائيعال عادل ظاهر جبر46111421422040047

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد500.0083.33ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيسرى سلمان داود حمد46121121424013021

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية الرحمن للبناتاحيائيمريم قاسم كاظم ماشاف46131021422021056

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد باقر عباس46141021424004025

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيتمارا ميثم محمود عبد46151821422045039

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسن احمد هادي عباس46161121411041029

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيراحيل علي حمدي جبر46171121422021038

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية الفضيلة للبناتاحيائييقين عامر محمد سلمان46181021422006036

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائييقين ماجد مهدي نعمة46191121422048111

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيمريم عامر عيدي جفال46201421422028077
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية الخالدية للبنيناحيائيشجاع رافع حبيب جياد46211921411007050

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيطفوف حاتم محسن داوود46222421422047188

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد الحمزه لفته46232621424012113

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد495.6482.61ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسين علي حسين صالح46241321411019053

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيدعاء عطا عباس حمد46251121424014012

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيامينه عامر توفيق سويدان46261321422024005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم عماد عبد الجبار علي46271321422024104

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد495.0082.50اعداية الهدى للبناتاحيائيوفاء احمد عبد القادر احمد46281421422013072

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية النور للبناتاحيائيعذراء حسن دخيل هليل46292221422042348

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية الداودي للبنيناحيائيغدير فاضل مهدي جواد46301021411029028

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية النور للبنيناحيائيحيدر عماد سهيل محمد46311221411023057

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين وليد عبد الكريم مجيد46322121411014051

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيايه عادل خليفه عباس46332121422010027

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية حطين للبناتاحيائيشمس سيف جابر توفيق46341021422004022

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائياحمد تحسين بدن فاضل46351121411019002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيمهيمن احسان علي عودة46361121411020068

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائييوسف ابراهيم رسول رجب46371121411041165

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيمريم عمر محمد علي46381121422007064

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد492.0082.00اعداديه االنوار للبناتاحيائيمالك حامد نايف حسين46391121422026055

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب نجم عبد محمد46401321422002083

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد الملك جاسم هادي براك46411121411034055

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيشهد عبد الرزاق سلمان عبد اللطيف46421121422069036

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية العقاد للبنيناحيائيباقر احمد رضا محمد46431221411028023

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية الفوز للبناتاحيائيموج فاضل كريم علي46441221422013097

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية بابل للبناتاحيائيتقى حيدر محمد منصورعلي خان نادر خان46451221422014008

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيسجاد رعد عبد جساس46461521411011069

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية العامل للبنيناحيائيكرار سليمان داود سلمان46472321411023020

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية التعاون للبناتاحيائيبلقيس كريم عذاب عباس46481121422040026

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد غازي كاظم46491021424004009

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية اغادير للبناتاحيائيفاطمه ضياء عبيد كاظم46501121422038082

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية زبيدة للبناتاحيائيهبه ظافر حمزة حسين46511121422042089

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية البطولة للبناتاحيائيرشا فائق عباس مصطفى46521021422028052

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد488.0081.33ثانوية الزهور للبناتاحيائيمريم احمد حسن عباس46531121422019024
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية الرباط للبناتاحيائيسرى محسن جبار عودة46541121422055046

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية النور للبنيناحيائيحسن صباح حسن شده46551221411023034

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد488.0081.33ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعباس كريم جاسم ارحيمه46561221413011006

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد488.0081.33ثانوية ايالف للبناتاحيائيرقيه علي صبيح حسن46571421422038025

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد488.0081.33ثانوية الخنساء للبناتاحيائيصبا صباح هليل صالح46581421422040042

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد488.0081.33ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيزهراء رياض حليحل عكله46591421424012006

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعلي قصي عبد االمير شعالن46602121411017049

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية رفيدة للبناتاحيائيزهراء قتيبه الزم وهيب46611121422041039

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد القادر شكور46621421415003026

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية التسامح المختلطةاحيائيفاطمه رحيم كاطع كمر46632321427051014

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد486.2081.03ثانوية المتميزاتاحيائيايه حسام عدنان عبد الجبار46641121422047009

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيبسام عقيل فاضل نصيف46651021411020043

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيمآب خالد محمد جاسم46661021422036109

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد485.2880.88ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى فريد مجيد جاسم46671321411019174

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائينور الدين ابراهيم سلمان رجا46681121413013006

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية البتول للبناتاحيائينورس عباس عمران موسى46691121422013131

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء حسن هادي عبد هللا46701221422026104

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيسجاد هادي محمد حسين46711321411029026

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية بغداد للبناتاحيائينبا سالم حسون زاير46721321422001304

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية عدن للبناتاحيائيكوثر مراد كاظم سايه46731321422030058

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائييوسف فالح زياره كاظم46741421413013033

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرسل حسين علي نعمه46752321422013160

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب هاشم رحمان فرمان46762621424012118

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي مصطفى يحيى محمد علي46771021411019085

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية العامرية للبنيناحيائياحمد عز الدين خلف مهدي46781021411020021

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد484.0080.67االعدادية المركزية للبناتاحيائيحوراء علي محسن عباس46791321422041009

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائينرجس رافت نعيم رومي46801421424003050

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية المربد للبنيناحيائيمسلم قتيبه طارق شاكر46811921411056056

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد484.0080.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء عماد حسن شاكر46822521424004257

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيفاطمة شهاب احمد فيحان46831021422012038

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيشهد محمد عبد هللا ابراهيم46841021424013044

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية البصرة للبناتاحيائيمريم مهند حسن محمد46851121422043061

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيشمس محسن عبد علي محمد46861121424014027
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم صادق جعفر محمد46871221422024158

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية االمين للبنيناحيائياوس قصي عبد الوهاب عبد الهادي46881021411018008

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيريحانه مهدي ابراهيم مهدي46891021422033068

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية جرير للبناتاحيائيدعاء فوزي عبد عبد الحسن46901221422008013

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية جلوالء للبنيناحيائيابراهيم طارق ابراهيم اسماعيل46912121411009005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزينب رياض عبد االيمه جبر46922821422024036

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية االسراء للبنيناحيائيبكر عمر مهدي عمران46931021411011010

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية التقى للبناتاحيائيرغد عمر فاروق سلمان46941121422012040

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيمريم علي حمد محمد علي46951121422037036

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيحوراء عباس محسن سالم46961421422032012

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية ايالف للبناتاحيائيزينب محمود جلوب طارش46971421422038041

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمؤمل رشبد حافظ حسن46981521411016061

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيزينه عباس نجم عبيد46991021422038057

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيلين سرمد منعم سعيد47001021424004029

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية السيدية للبنيناحيائيحسن فالح حسن حتاجه47011121411004033

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية الخلود للبناتاحيائيهبه عبد اليمه عبد علي حماد47021221422012058

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية يافا للبناتاحيائياالء فالح عارف شاكر47031321422031016

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيمريم اسامة مهدي سلمان47041421422040057

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي احمد عباس حمد47052621413010052

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد479.9279.99ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائينور قحطان عزاوي حمود47061421424003054

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية زينب للبناتاحيائيمنتهى هادي فياض مسير47071421422043236

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيانور داخل ريسان سلمان47081521411016011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحوراء عدنان احمد عبيد47091521422014077

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيمي خالد عبدالخضر محمد47102321422019057

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد478.9279.82المنصور- ثانوية المتميزات احيائيقمر زاهر محمد حسن محمد47111021422003110

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد478.9279.82ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيفاطمة هيثم شنون كريم47121121422069042

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية الحكيم للبنيناحيائييوسف عصام بادي عبود47131121411030073

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية الشروق للبنيناحيائيعلي الكرار محمد كاطع خليل47141221411029030

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد478.0079.67إعدادية المروج للبنيناحيائيطه ساهر راهي عبطان47151421411011053

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيسجاد عيدان علي محمد47161421411028034

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد478.0079.67ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم جاري سلوم47171421413002026

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيهالة يحيى ازهر احمد47181021422010032

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية النصر للبناتاحيائيسما حيدر محمد سعيد47191221422031155

4148 من 143صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد477.0079.50الخارجياتاحيائيبنت الهدى احمد خفيف الزم47201221428050040

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيسلوان عبد الحمزه عباس خاجي47212321422019040

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيحيدر محمود مهدي عبد47221021411026098

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد476.0079.33ثانوية الوثبة للبناتاحيائيتبارك عماد جاسم عبيد47231021422023009

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد476.0079.33ثانوية المأمون للبناتاحيائيمينا علي فخري سعيد47241021422034064

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد476.0079.33ثانوية الزهراء للبناتاحيائيشهد سعد عبد الحسين رسن47251121422029026

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية رفيدة للبناتاحيائيهبه عبد الباسط غازي راشد47261121422041088

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد476.0079.33ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيحسن سلمان خزعل مسلم47271221411002007

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية الصفا للبنيناحيائيهاشم عادل هاشم حمودي47281321411027060

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد476.0079.33اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي ضياء عبد المجيد هاشم47291421411019079

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد476.0079.33ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائينازك نصير شمال جابر47301421424014046

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد476.0079.33ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيفرحان خضر حسين جاسم47311921413010011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيكرار حيدر محمد ارباط47322721411038087

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيمحمد عقيل اسماعيل ابراهيم47331121411031024

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية االخالص للبناتاحيائيفاطمه مروان احمد حمد47341121422046098

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد475.0079.17اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا عمار جبار محمد47351421411020058

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمنتظر جاسم غالب جسوم47361821411106051

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمصطفى سعدي عبد الجبار عبد اللطيف47371921411004046

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية هيت للبنيناحيائيعلي عبد القادر فرحان سالم47381921411025045

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد محمد زعيل حالوب47392621411012014

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيعز الدين معتز محمد عباس47401021413001009

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية االنفال للبناتاحيائينبأ هيثم عبد محمد47411021422019128

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيحسن قصي علي نصر47421121411034023

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد474.0079.00أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيتبارك زهير مولود عبود47431221422021011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية القصواء للبناتاحيائيشهد محمد علي سليمان47441221422051080

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية االعظمية للبناتاحيائيرزان وليد يوسف عبد الرحمن47451321422004037

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد474.0079.00إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي عبار حسن كريم47461421411009105

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيابراهيم برهان خليل ابراهيم47471421411029001

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية الزقورة للبناتاحيائيمفاز حاتم دحام عناد47481121422065024

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية الشروق للبنيناحيائيحيدر محمد علي رضا47491221411029020

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية عائشة للبناتاحيائيتقى عالء جلوب فهد47501421422010042

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية بلد للبنيناحيائياحمد سالم علي حسين47511821411006005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية االبرار للبنيناحيائيحمزه جبار كريم علي47522621411016041
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد472.6478.77الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيفاطمة الزهراء عدي عزيز عاكف47531021422018097

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد472.5678.76ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمد صالح حميد محمد سعيد47541121411042041

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيحسين عادل حامد دعدوش47551421417002005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد569.0094.83ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمريم خالد محمد جاسم47561921422081106

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية الحي للبناتاحيائيدعاء فالح حسن علوان47572621422036050

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية االنام للبناتاحيائيمروه عمر محمد خليل47582121422045059

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية المعراج للبنيناحيائيصدام غازي عبيد شالل47591121411023019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي طه عبيد فرحان47601121411030031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفيض علي عباس جبر47611221422017136

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0078.17ثانوية المعالي للبناتاحيائيفاطمة الزهراء علي كريم عبد الجليل47621421422054032

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0077.83إعدادية المقدام للبنيناحيائيحيدر هشام طه يالس47631421411015045

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيمؤمل هيثم عبد الكريم خيون47642621411001133

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.1276.35ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيجنات حيدر عبد االمير تقي47652721422043014

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعلي فراس عبد الرحيم عبد هللا47661321411017042

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ نجم جمعه عبد الحسن47671421422062138

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية االقصى للبنيناحيائيعباس صالح مهدي كنعان47681321411026020

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية الرشد للبناتاحيائيصفا عالء عبد الحسين عبود47691321422033039

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائياكرم احمد سعودي مجيد47701121415001001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية القناة للبناتاحيائيهدى قاسم نعمه طعمه47711321422003100

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيدنيا عامر علي عبد االمير47721021422035032

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0074.17ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيبشار خالد نجم عبد هللا47731221411040023

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيرؤى عباس حسين رستم47741221422026074

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي سليم نعمة مهدي47751321411012087

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0073.83الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمها علي حامد نعمه47761321422012019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمريم ياس خضير هادي47771421422056099

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيسيف الدين حيدر حسن وشيح47782421413003010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيصديق يحيى صبار دهش47791121417001009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيمريم خالد اسماعيل جمعه47801121422003070

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0073.50اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي انور صادق عبد االمير47811421411020063

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0073.50اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيمحمد عمار احمد محمد صالح47823021417028011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية الجامعة للبناتاحيائيصفا عوف عبد الرحمن عاكف47831021422009056

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية الناصرة للبناتاحيائينور الهدى بهاء سامي ناصر47841421422056109

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه زاهر عدنان عبد الصاحب47851221424001017
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية حطين للبناتاحيائيرقيه قاسم عبد هللا قاسم47861321422027030

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية الوالية للبناتاحيائيوفاء عدنان خزعل عبد هللا47872221422066225

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية الكرخ للبنيناحيائيعبد هللا خضر حميد صالح47881021411003010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسفانه جاسم محمد جاسم47891321422039145

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء عقيل كامل سعدون47902221422039111

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.2472.37اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي عمار جواد عبد الكريم47912721411028115

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية هند للبناتاحيائيهاجر غازي حالوب جسام47921121422020069

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.8072.30ثانوية المتميزاتاحيائيشوق محمد حميد مهدي47931121422047043

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0072.17ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائياسراء عبد الجبار حمود عيفان47941121427007003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائيتبارك علي فاروق هاشم47951021424003004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيسفانه رفعت حمدان رحيم47961121424006009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيضحى فارس مطلك محمد47971421422062091

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيبنين صالح جمعه جبر47981421424020006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيضحى وليد جمعه جعفر47991021422033112

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0071.83ثانوية وهران للبناتاحيائيقبس احمد محمد خلف48001121422049033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0071.83ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيديما حميد شالل فرحان48011221422015016

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية التعاون للبناتاحيائيسجى حيدر كاظم صبر48021121422040080

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيمروه حكمت محمد حسن48031121424013029

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية البشير للبنيناحيائيعبد هللا خالد كيطان ظاهر48041421411033023

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد428.0071.33ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيديار اثير عبد هللا حسين48051321424009005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد428.0071.33اعداية الهدى للبناتاحيائينور خالد ناشي عكاب48061421422013068

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد428.0071.33الثانوية الشرقية للبناتاحيائيدعاء محمود حسين علي48071421422030010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية كوثا للبنيناحيائياحمد كريم خريبط عليج48082321411040010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسين سلوم48091121424014040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائياحمد امجد حبيب اسد خان48101121411041006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيرزان عبد السالم حسين علي48111421422002028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية البصرة للبناتاحيائيطيبه سعد محمد جاسم48121121422043044

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء ثائر جاسم عبد ربه48131121422046042

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية الحضارة للبناتاحيائيرفعه حامد محمد حاتم48141221422047014

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيشبل علي امجد محمد حنون48151421511001018

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحوراء علي سلمان داود48162221422083071

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيسجا حسين دردوح حساوي48172221424032028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد كامل حميد48181021511020139
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد422.0070.33للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيحسن ياسر عبد الرضا محيبس48191321411002019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية االسوار للبناتاحيائيايه نبيل عبد عباس48201321422007012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيياسين سعيد شريف سعيد48212521413030120

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيعلي احمد سالم خلف48222521515004055

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا اخاء خالد عزيز48231021411020099

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمالك مشعان حسين كاظم48241121422009086

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد421.0070.17ثانوية الزهراء للبناتاحيائيدانية فيصل عبد الحسين علي48251121422029009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد421.0070.17سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركيااحيائيحسن علي حارث لطفي48263021417037001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية جرير للبناتاحيائيفاطمة عبد الهادي محمد يوسف48271221422008045

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد419.8869.98ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيعلي احمد حمدان كريم48281621511003003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد419.0069.83ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيدانيه زهير عبد الواحد طعمه48291021422024013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد419.0069.83الخارجياتاحيائيجنة ابراهيم خليل ابراهيم48301021428050028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيعبد هللا سمير استير خورشيد48311021511033018

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيرند عامر حمزه جاسم48321121422006076

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد419.0069.83ثانوية نور العلم للبناتاحيائيزينب سعد عبد الستار عبد هللا48331121422052013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايات حسين حميدي ذبيح48341221422017013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيفيض الزهراء عباس خضير قاطع48351421422068093

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد418.2869.71ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى منير جواد كاظم48361321411032090

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد418.0069.67إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعبد السالم ثامر حامد صالح48371021415004068

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية الفاروق للبناتاحيائيعذراء غزوان هاشم شكر48381021422037052

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية معصومة للبناتاحيائياية سعد افندي رحيم48391421422045001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائينبأ عبد الحسين مجيد عبد الحسين48401421422058040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد عوده جربوع48411921515006041

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد418.0069.67اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيفاطمه مثنى كريم ناصر48423021427028019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية القدس للبنيناحيائياحمد حكيم حمد مخلف48431021411014002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيمالك محمد زباله طه48441021422012049

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيرانيه شاكر احمد فرحان48451221422015059

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية القناة للبناتاحيائيزينب صادق علي محمد48461321422003045

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية فدك للبناتاحيائيريم رياض صاحب ساجت48471421422006062

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيامير جاسم حسن جاسم48481521511007185

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية المرتضى للبنيناحيائيموسى حسين علي ياسر48492221411019220

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية االصالة للبناتاحيائينوره محمد زبون عبد الحسين48502821422002115

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية النصر للبناتاحيائيغدير صالح حسن محمد48511221422031172
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعدي حاتم عبد الكريم علي48521921513007017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيابراهيم مؤيد احمد علي48531021411026004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرند عبد الستار شعالن محيبس48541021422033060

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية االسراء للبنينتطبيقيمحمد عامر عبد هللا حمزة48551021511011057

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمرتضى مجيد تركي هدل48561121411022047

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية يافا للبناتاحيائيضحى عدنان رمح حافظ48571321422031117

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء حسن فرحان منصور48581421422059017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي اثير نزار احمد48591121411041075

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيايالف ناصر خليفه حمد48601121422044012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد413.0068.83إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيجعفر عقيل نوري محمود48611421411016036

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيسجاد صادق محمد داود48621421411047027

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيتبارك علوان خضير عزيز48631421422031006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة سامي مصطفى مصطفى48641421422037044

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية بدر الدجى االهلية للبناتاحيائيياسمين خضير عباس حسين48651421424028002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائينور عمار احمد جواد48662121422029044

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينبأ فراس نوري حيدر48671121422017190

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية السويس للبنيناحيائيالحمزه فؤاد خزعل عباس48681321411006005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية التعاون للبناتتطبيقيغدير علي محمد ناصر48691121522040032

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية النهروان المختلطةاحيائيزهراء عثمان شمران حاجم48702321427011010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد410.0068.33ثانوية دار المعارف األهلية للبنيناحيائيحسن محمد عبد اللة داود48711121413004006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد410.0068.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم حسن هادي عبد48721321422039212

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية الفرقان للبنينتطبيقياحمد عبد الناصر محمد هادي48731421511050006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيمنار سعيد عبد نعمه48741521422008187

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد410.0068.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائييسر اسماعيل عبد هللا صالح48751921424010172

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمحمد ماجد محمد شهاب48761021511016085

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيقمر صاطع خلف صالح48771021522038040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية بابل للبناتاحيائيمريم فراس علي كاظم48781221422014045

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية الزهور للبناتاحيائينور رعد كريم حسين48791221422024185

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيقمر هاشم مسلم حسين48801221422035045

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيمالك سالم مهدي صالح48811221426002053

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائياحمد اياد صبري محمد48821321411012002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم نصير سعدون عبد الهادي48831321422039228

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد408.0068.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيسجى محمد جاسم محمد48841021422013046
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد408.0068.00ثانوية االيالف للبناتاحيائيساره خماس غافل عذافه48851021422022014

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد408.0068.00ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيعائشه عبد الحميد طارق عبد الحميد48861021424008001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيبكر ليث حاتم ناصر48871121511020034

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية العقاد للبنيناحيائيابو الحسن علي ناصر حسين48881221411028005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية عائشة للبناتاحيائينبأ محمد حسين علي48891421422010201

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرقيه عباس ثجيل جحيل48901421422057072

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور مرتضى فاروق عبد الرزاق48912321422012302

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعيسى سعدون جاسم اخيدر48921221411007112

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية الشروق للبنيناحيائيعبد هللا مهدي جمعه علوان48931221411029028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء حسين علي شنور48941521422015048

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين علي طالب فرج48952621411012043

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسراج حيدر حمزه طاهر48962621424007138

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيتاره نصير محمد عمران48971121422022003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيالزهراء جعفر محسن عاصي48982221524005004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير حبيب رحيم هادي48992521413013035

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينب جاسم محمد محيسن49002121422011046

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد404.0067.33ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيهدير ياسين محسن عنيد49011321426001071

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيحيدر احمد هادي كمر49021421411047020

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد404.0067.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي جبار جاسم هزاع49031421413016016

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية المهج للبناتاحيائيريام فاضل سريح عبد الحسن49041421422035024

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيابوبكر قيس خليل صالح49051921411009002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائياحمد اسعد جابر مجبل49061121411041005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد403.0067.17ثانوية الغد األهلية للبنيناحيائيمجتبى عباس قيطان كاظم49071321413005005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد403.0067.17ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيجنات عبد النور حسن خمان49081421424005004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيرسل رعد محسن عرب49091521422010038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيكرار عبد الباري موحان عوده49101521511001094

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمفيد فاضل عبد هللا علي49111021413021002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه عماد عبد الرحيم عبد الغفور49121021522035030

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيعفراء عامر كامل سلمان49131221422035035

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيغدير رضا هاشم عباس49141221426001040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد402.0067.00اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمثنى عماد نجم عبود49151421411019099

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيمرتضى مسلم رمضان عبد الرضا49161621513031022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد401.8866.98المنصور- ثانوية المتميزات احيائيطيبه عدي حاتم ابراهيم49171021422003091
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية العامرية للبناتتطبيقيمهجه محمد عبدالرزاق عبدالصاحب49181021522036040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيفاطمه اكرم جسام حمد49191021522037017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيمريم ثامر رحيم حمود49201121422006161

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد401.0066.83ثانوية االستبرق للبناتاحيائيسرى صالح حسن ساجت49212221422083169

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا عمر عادل عبود49221021411019066

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية التعاون للبناتاحيائيايه رياض فوزي حسن49231121422040020

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيسلمان عدنان حسين محمد49241121511015044

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيمريم رافد فاضل لهمود49251121522006057

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد400.0066.67اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيسجاد نصير محمود عباس49261421411020046

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد400.0066.67اعداية الهدى للبناتاحيائيسهى سلمان علوان محسن49271421422013029

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية االخالص للبناتاحيائيضحى حاتم كريم غانم49281121422046072

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية السجى للبناتاحيائينور حيدر مجيد حسين49291121422063038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم محمد بهاء صاحب49301221422038045

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية منار العلم االهلية للبناتاحيائيعائشة جمال عبد ناموس49311221424004006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعمر حسن فالح حسن49321321411005049

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيمحمد المهدي كريم بدن وفي49331321413016004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية االسوار للبناتاحيائيرقيه محمد باقر علي49341321422007019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية فدك للبناتاحيائيايناس حسام خضير جواد49351421422006015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد قسم ناجي يوسف49362321411043055

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية الداودي للبنيناحيائيعلي احسان علي مزعل49371021411029024

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد سعدون كاظم شويش49381121511017118

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيامير ليث حميد طالع49391121511049029

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية التكامل األهلية للبنيناحيائيرضوان مصطفى جابر حيدر49401221413001005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيهاله هادي صالح حسن49411321422011102

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية النسرين للبناتاحيائيسجى فاضل حسين عبد علي49421321422047017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية ام القرى للبناتاحيائيشيماء ابراهيم احمد محمود49431421422015086

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية الفضائل للبناتاحيائياستبرق مهدي سيد خلف49441421422019001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيوديان سعد عليوي لفته49451421422065317

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيياسين محمد حسين عبد49461421513001022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائيايات عامر نوفي كاطع49471521422001008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية المسرة للبناتاحيائياسراء مقداد حسن سباهي49481521422002006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائياحمد هيثم حمادي جواد49491921411099005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرسل ماجد رحيم كريم49502121422085084
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيأمير صباح نوري جبار49512421413013002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد رياض عبد عون مكي49522721411034005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية الطارق للبنيناحيائيمحمد علي صباح عبد المجيد49531021411038018

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد397.0066.17ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيغسق محمد عيسى كاظم49541021422015035

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد397.0066.17ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا هيثم بريسم كيطان49551121413011006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية االصيل للبناتاحيائيزينب حسين عباس حسن49561121422005041

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية بغداد للبناتاحيائييقين جبار غياض جبر49571321422001339

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء وسام علي مشكل49581321422002075

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب سالم هادي عبد علي49591421422016041

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب ماجد كريم عاكول49601421422062076

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيريام نجم عبد هللا لطيف49612121422009076

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية خديجة للبناتاحيائيايناس لطيف عبد الرضا خلخال49622421422001015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيساره نظام كاظم حسن49632621422037061

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية رفيدة للبناتتطبيقينور محمد جدوع كاظم49641121522041061

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد396.0066.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزهراء احمد مرهون غايب49651321422024039

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقياحمد عبد االله بكر عبد هللا49661321511015008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد396.0066.00الخارجياتتطبيقيرؤى فتحي عبد الخالق عبود49671321528050033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقياماني حسين عجيل عطيه49681421522057004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي وليد نور كريم49691121411009024

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية السجى للبناتاحيائيدينا مهدي مزهر علي49701121422063008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد حسن صباح هادي ساجت49711221411027132

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية التضحية للبناتتطبيقينبأ عماد الدين فوزي حسن49721221522010028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيزيد عبد الرحمن عبد األمير جواد49731421513001007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقياحمد رياض حسين محمد49741921515007008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسن عباس فاضل حسن49752421411048067

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.1665.69اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا احمد نديم ذنون49761021411013084

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0065.67إعدادية المقدام للبنينتطبيقيبالل جاسم هادي خصاف4977142051017011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية الداخلية للبنيناحيائيسيف سراج فؤاد عبد الحمزة49781021411033016

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية االنفال للبناتاحيائيعلياء حامد قاسم غانم49791021422019083

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية الوثبة للبناتاحيائيفاطمه بهاء حسن عزيز49801021422023026

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية تل السمر للبناتاحيائييمامه غازي فيصل زعال49811121422058041

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيسيف عامر عبيد جاسم49821121511015047

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيرفل ساجد عبد جواد49831321522035010
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية الضفاف للبناتاحيائيتبارك جياد جلوب عبيد49841421422024018

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب فاضل جوده كاظم49851421422026039

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية المعالي للبناتتطبيقيليزا باسم محمد جاسم49861421522054016

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية االغادير للبناتتطبيقيآيه عمار كاظم عبد الرزاق49871421522071001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيعلي عالء صالح مهدي49881921515007083

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عزيز حسين طاهر49892521413013206

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية اليسر للبناتاحيائيرسل محمد رسول دخينه49902621422038042

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0065.67اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيالحسن مضر عباس ابراهيم49913021417028001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيعلي رفيق حميد عطية49921021411015036

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيامير بشير عبد االمير حربوش49931021511019009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيصفا عبد محمد خضير49941121422008075

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية حماة للبناتاحيائيرغد عبد هللا كاظم سلمان49951121422025074

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية االخالص للبناتاحيائيسناريا عدي فخري جواد49961121422046068

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمصطفى كمال مصطفى جعفر49971221411027164

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيصفا مصطفى ظاهر محمود49981221422024114

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية بابل للبناتتطبيقيأمنه محمد حسن مجيد49991221522014001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية القناة للبناتاحيائيغدير علي جاسم محمد50001321422003062

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد393.0065.50الخارجياتاحيائيغفران فاروق عيسى كنجي50011321428050174

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية االبتهال للبناتاحيائيساره عبد الرزاق محمود قدوري50021421422005041

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزهراء عبد جبر مهنا50031421422032027

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيسبأ مهدي خلبص مطرب50041421422061017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيروان معمر سعد علي غالب50051421522037014

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد392.0865.35ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيشهد عبد الستار محمد علي عبد50061421426001073

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمنار وائل مجيد علوان50071121422014119

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم عبد الباسط محمد جرموط50081121422017167

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية السيدية للبنينتطبيقيزين العابدين محمد فاضل عبد الخالق50091121511004061

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد كاظم زياره50101321511029062

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد392.0065.33ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيالحسن عبد الرزاق جاسم منشد50111321515001011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد392.0065.33إعدادية المقدام للبنيناحيائيامجد عبد االمير عاصي طارش50121421411015015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد392.0065.33اعداية الهدى للبناتاحيائيزينب حيدر ثامر زامل50131421422013021

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد392.0065.33ثانوية الشمائل للبناتاحيائيحوراء محمد حسين حمد50141421422042035

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعلي ميسر غانم عبد المجيد50151421511018066

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعلي حيدر عباس مزعل50162321417003033
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيدانيه علي خليل صالح50171021422013022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية المستقبل للبناتاحيائيرهف علي رياض يعقوب50181121422036015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيسرى عمار جابر فريح50191121422071026

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيحسن رحيم عبود عباس50201121511008013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية الدورة األهلية للبناتتطبيقيمريم احمد فخري حسون50211121524002003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية عدن للبناتتطبيقياية عالء كاطع علي50221321522030003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية البشير للبنيناحيائيزكي حسام زكي حسين50231421411033013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد391.0065.17اعداية الهدى للبناتاحيائيغنيهال عمار عبد الكافي مطر50241421422013040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية ام القرى للبناتاحيائيميالد عبد القادر ابراهيم خضير50251421422015129

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد فليح حسن50261521415001220

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهبه رائد كزار عطوان50271521422001146

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيمحمد احمد ابراهيم اكبر50282121411077026

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيمرتضى احمد سامي خلف50292621411054054

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمرتضى كريم حاتم عبد الحسين5030132041055096

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيرؤى سالم مهدي محمد50311021422019045

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيريم سالم عبيد جلوي50321021522017005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية السيدية للبنيناحيائيامير صالح مهدي كريم50331121411004020

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيهاجر احمد هادي شريمط50341121422006192

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد عماد فؤاد حياوي50351121511049016

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيوئام ثائر أنور جمعه50361121522043046

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيايه عدنان حطيحط شريف50371221422016003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية االسوار للبناتاحيائياية محمد اياد رحيم50381321422007008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية الفوز للبناتتطبيقيتقوى سعدي حسين قاسم50391321522023003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية النعيم للبناتاحيائينور علي حسين ضويحي50401421422009158

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيبنين شاكر صدام جبر50411421422012019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية الفداء للبناتاحيائيمريم عامر صادق جعفر50421421422033114

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء عادل حميد محمد50431521422014124

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحيدر اسعد سعيد عبد الحسين50441621511015051

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية البيان للبناتاحيائيطيبة محمد عبد هللا خليفة50452821422028065

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتبارك وليد جمعه جعفر50461021422033035

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد389.0064.83الخارجيونتطبيقيعثمان سعد حماد شهاب50471021518001084

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيجعفر الصادق سمير صبيح عبد50481121411008011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية السجدة للبناتاحيائيزهراء كريم عبد هللا عباس50491121422054012
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية الصباح األهلية للبنينتطبيقياحمد وليد سعد صالح50501121513003001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقيام البنين محمد خضير علوان50511121524013001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيمسره تحسين علي حمودي50521321422001288

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعلي احمد جاسم راضي50531321511021044

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيأيات ثامر معيلو ثري50541321522002001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية االعتماد للبناتاحيائيسجى رشيد عبيد حسين50551421422067041

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيدانية عمر عبد السميع عبد الرحمن50561421424003010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينبا نصير كريم عبد الحسن50571521422014292

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد389.0064.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسهى كريم شري زغير50582521422040094

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائينوره خليفة رضا علي50592621422040119

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمود تحرير محمود رداس50601021411026221

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيمريم محمد سعدون احمد50611021422012048

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيازهار حسن علوان احمد50621021422015001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية الحكمة للبناتاحيائيصفا غسان عبد العزيز عواد50631021422025036

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيتمارا احمد عادل محمد سعيد50641021422035022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيعلي صالح حسب هللا عبود50651021515002028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0064.67اعداديه االنوار للبناتاحيائيزينب كامل خضير داود50661121422026030

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا رعد ناجي جبر50671121511020082

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية الوفاق للبناتاحيائيميسون نبيل كامل احمد50681221422022029

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية الزهور للبناتاحيائينور احمد محمد شمخي50691221422024178

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية السياب للبنينتطبيقيمرتضى اسعد جعفر نعمه50701321511028103

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيصفا حامد ناهي محسن50711421422028053

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيجمانه وسام غضبان جاسم50721521422007043

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيامير فاضل حنون عيسى50731521511013005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0064.67مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين احيائيبنت الهدى وسام علي خلف50743021427035001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية الحضارة للبناتتطبيقيهبة فرج ابراهيم صباح50751021522026019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيبنين محمد محمود مجيد50761121522041008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد راضي كاظم ماجد50771221411023138

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية الرافدين للبناتاحيائيرحمه عبد الحسين محمد علي فاضل50781321422019008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد387.0064.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا لؤي خليل إبراهيم50791321511010059

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية الكراده االهليه للبنينتطبيقياحمد عماد سعيد الزم50801421513020001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمصطفى قيس جاسم محمد50812121411008127

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية االبرار للبنيناحيائيعباس جبار كريم علي50822621411016069
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية الهندية للبنينتطبيقينعمه كريم نعمه عبد50832721511032093

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.9664.49ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمصطفى عادل جواد قاسم50841121411010088

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية الشباب للبنيناحيائييوسف جبار صالح خلف50851021411023015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيعلي فاضل علي ابراهيم50861021511037029

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية السيدية للبنيناحيائيعبد العزيز محمد عبد الحميد عبد اللطيف50871121411004063

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمحمد عبد الستار كزار رخيت50881121411015094

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية اغادير للبناتاحيائيتبارك عمر عيسى كاظم50891121422038021

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية رفيدة للبناتاحيائيتبارك جبار حسن علي50901121422041019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيسالم محمد احمد سالم50911121511020056

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيلبنى علي عبد الكريم رحيم50921221422015039

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء ابراهيم زامل كلش50931221422017066

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء محمود نجم عفلوك50941221422024081

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء هادي محمد شبلي50951221422031116

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33الخارجياتاحيائيغدير منصور حسين علي50961221428050170

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحيدر جواد كاظم حسن50971221511022043

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيهادي صالح حسن كاطع50981321411012155

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية العراق العظيم المختلطةاحيائيمحمد علي حسين علي50991321417001007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء سعد نعيمه حسين51001321422018011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمسره حسين مخلف علي51011321422039229

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينتطبيقيعلي جواد علي حمود51021321513014010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية الكفاءات االهلية للبنينتطبيقيآدم محمد حسين كيم51031321513016001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية االصمعي المسائية للبناتتطبيقيايه هادي راضي طاهر51041321526001008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمقتدى حميد محمد علي خان51051521511004061

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسجاد عدنان عاتي عالوي51061521511005081

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي حسين ناهي شيال51072621411012111

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية الغفران المختلطةاحيائيعمر متعب ناصر حسين51081021417001015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية المأمون للبنينتطبيقيعلي جمال هاشم حمودي51091021511006036

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيدانيه هيثم عبدالجبار رجب51101021522037003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية هند للبناتاحيائينور الهدى رياض سلطان حسين51111121422020067

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية النور للبنيناحيائيحسن فالح حسن عليوي51121221411023038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيحسين قحطان عدنان خضير51131321415001014

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية االنتصار للبناتاحيائيميار باسم محمود حمدي51141321422015102

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية الرافدين للبناتاحيائيعبير عزيز بدر احمد51151321422019023
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعبد الرحمن جاسم محمد حسين51161321511021037

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه عبد الكاظم عبد الواحد عرير51171321522001046

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية عدن للبناتتطبيقيزخرف جالل دشر جابر51181321522030016

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيخديجه محمد عبد الرضا عبد الجبار51191321522035007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17إعدادية المروج للبنيناحيائيعبد هللا مجيد رشيد عباس51201421411011067

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيآيه محمد رزوقي هوبي51211421422044005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيفاطمه طالب عبد عون محمد51221421522015057

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيحسين نعمان عبد الرحمن قيصر51231521511016015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيباقر محمد ابراهيم مريود51242321411020048

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17الخارجيونتطبيقيالمحسن عباس حسين عاشور51252521518001033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيياسر سعيد حمدان ميمون51262621411001217

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.6464.11ثانوية المتميزيناحيائيحسين شاكر خالد حسين51271421411005029

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية الشباب للبنيناحيائيعلي عدنان عبد حمادي51281021411023009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية الحكمة للبناتاحيائيريم عبد الكاظم حموز ابو شخيره51291021422025027

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشهد عبد القادر فياض مطر51301021422033106

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيمحمد باسل محمد عبد هللا51311021511014097

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية االبتكار للبنيناحيائيمصطفى رياض جمعة عباس51321121411033051

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية المربد المختلطةاحيائياحمد جمال حمود مهاوش51331121417002001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيفرقان فراس نجم عبد هللا51341121422008091

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهاجر احمد كريم صالح51351121422014142

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00اعداديه االنوار للبناتاحيائيسارة صباح عباس حسين51361121422026031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية النهار للبناتاحيائيساره فرات عبد المنعم حسن51371121422056039

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمه علي نواف كاظم51381121422061037

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيحسين حسان عبد هللا حسان51391121511018014

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايه فالح مذكور رسن51401221422017020

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتاحيائينور الزهراء صالح سلطان سلمان51411221424002011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين صالح كرم علي مراد علي51421221511022034

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيروعه عباس فاضل صادق51431321422001111

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية الرافدين للبناتاحيائيساره هيثم محمود جرجيس51441321422019017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيريما صالح عبد الرحمن عبد51451321422039096

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيعذراء محمد جابر كاطع51461321522019014

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية ايالف للبناتاحيائيفرح سعد مزهر محسن51471421422038070

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيعذراء ابراهيم بخيت حمد51482321422008056
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيسجاد حيدر حسن وشيح51492421413003009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيابراهيم محمد مهدي ناصر51502621411012002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيامنه خالد كاظم عراك51512621424012025

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمصطفى محمد خليل عبيد51522621511014083

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية البالغ للبنينتطبيقيمرتضى عبد الحسن رشيد حسن51532721511042095

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية العامرية للبناتاحيائيزينه احمد فتحي عبد51541021422036075

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية أبي غريب المسائية للبنينتطبيقيمحمود ابراهيم خيون صبر51551021515001024

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيعلي عمر جابر دواح51561121411008027

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية التعاون للبناتاحيائيطيبه حسين عبد الحسن عبود51571121422040105

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيزهراء اياد جواد كاظم51581121522022008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية النور للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن عبد علي شفي51591221411023083

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيبنين رياض قاسم عبد الهادي51601221422026033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية النصر للبناتاحيائيمريم باسم محمد جابر51611221422031213

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية الزهور للبناتتطبيقيهبة ستار جبار محمد51621221522024074

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمرتضى هشام فليح جاسم51631321511014039

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيقبس محمد عبد الكريم محمد51641321522006022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزينب نوري سلمان جبر51651421422005040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية فدك للبناتاحيائيطيبه حسين زيدان ربيع51661421422006109

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية المهج للبناتاحيائيلينا عادل ابراهيم حسن51671421422035053

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية الشمائل للبناتاحيائيمالك حبيب عبد الحسن محمد51681421422042085

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيتماره هاشم كاظم لفته51691421426005009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيرانيا فالح كاظم زامل51701521422007067

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبدالرحمن ماجد رشيد مخلف51711921415020022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعبد الوهاب محمد عبد علي51721921513016011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية العزيزية للبنيناحيائيجعفر باسم عبيد عناد51732621411014024

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيمفاز محمد علي جبار علي5174102052089023

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية السياب للبناتاحيائيغدير احمد ياسر شعيبث51751021422002075

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية الخضراء للبناتاحيائيهبه هللا محمد مكي عبد الرزاق51761021422007051

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا وليد عبد الرحمن حمود51771021511013091

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيتبارك عباس عبد االمير حمود51781021522025003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمة كاظم جويعد حمد51791121422015065

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيمريم خضير خلف حسين51801121422022029

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية حماة للبناتاحيائينوران مروان حامد حسن51811121422025182
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67الخارجياتاحيائيايات دلف احمد محمد51821121428050392

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد رعد مشعان حسين51831121511032012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسن رابح حسن وياس51841121511049038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيهاجر فراس صبحي حميد51851121522003034

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيفاطمه مازن محمد طه51861121522006049

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيفرح ربيع خضير محمود51871121522042024

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية نون والقلم االهلية للبناتتطبيقيعالهن حاتم حرج علي51881121524018001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيحيدر وسام عبد االمير عبود51891221511002021

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد جالل كاظم جبار51901221511013042

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي عدنان هاشم حيال51911221511023069

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيعلي مطر محمد علي51921321411022061

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية طيبة للبناتاحيائيدينا وليد طارق حسين51931321422038012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيتبارك طه صافي طه51941321522002009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية القناة للبناتتطبيقيتبارك حقي اسماعيل عيسى51951321522003006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمصطفى محمد خلف لفته51961421411025049

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حميد كاظم عبد هللا51971421413013015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67الخارجياتاحيائيطيبه حسن تعيب معين51981421428050269

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية الضحى للبناتتطبيقيزهراء حسن علي حسين51991421522023010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائياحمد عبد الساده لفته كاظم52001521411007006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية جنات عدن للبنيناحيائياحمد عامر احمد عبد52012121411075009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيظاهر نهاد هادي طالك52022121413004013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب نمير ابراهيم عباس52032121422055067

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم شريف52042521424002017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية االبرار للبنيناحيائيمنتظر محمود عطا هللا حمادي52052621411016132

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50اعداية الهدى للبناتاحيائيمها سمير فاضل محسن5206142042077067

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية القدس للبنيناحيائيعبد هللا حسام علي حسن52071021411014053

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيحوراء خميس محمد صوين52081021422013020

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزينب احسان علي ناجي52091021424014006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية البطولة للبناتتطبيقيايه عبد الرحمن محمد طه52101021522028010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50الخارجياتتطبيقيمينا عامر هادي سلمان52111021528050069

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية تطوان للبنيناحيائيفهد محمد عبد الرزاق خير هللا52121121411017107

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية رفيدة للبناتاحيائينوره صباح عبيد حمزه52131121422041083

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية النهار للبناتاحيائيفضيله حسين عباس محمود52141121422056067
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمحمد ضياء كاظم عبد الزهرة52151121511008059

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيليث محمد نوري مهدي52161121511041117

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية الزوراء للبنيناحيائيامير عمار صباح تركي52171221411006005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50ثانوية بابل للبناتاحيائيعبير طه ياسين طه52181221422014032

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50ثانوية حنين للبناتاحيائيتبارك حسين سرحان علكم52191321422028012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيسجاد مؤيد جبار محمد52201321511005027

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية القناة للبناتتطبيقيصفين علي قاسم نوري52211321522003019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيجنة رياض محمود ناصر52221321522019006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعمار عبد المحسن جبار حميدي52231421411009117

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيكرار داود خلف مريشد52241421411017068

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50ثانوية النزاهة للبناتاحيائيقنوت محمد رشيد كاظم52251421422026064

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيشمس عمار حسن فرج52261421522065048

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيكرار علي جبر دورة52271521511004049

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحسام سعد شندوخ حبيب52282121411060038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائياحمد علي عبيد عزيز52292521413015001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد حميد سلمان عباس52302621411016108

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيامجد نمير منذر عبد الحميد52313221411004016

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعمار عبد الكريم محمد صالح52321021411013106

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33ثانوية النضال للبناتتطبيقيمروه احمد نديم عبدالرحيم52331021522020021

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية التقى للبناتاحيائيود عبد الوهاب عبد الستار عبد الوهاب52341121422012139

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية االمال للبناتتطبيقيمروة سعد علي خضير52351121522011037

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية البتول للبناتتطبيقيسجى ماجد كريم كزار52361121522013029

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية السبطين للبنينتطبيقيكرار صالح حسن حسين52371221511022094

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33ثانوية بابل للبناتتطبيقيسما حيدر وحيد كاظم52381221522014013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33ثانوية بابل للبناتتطبيقيهدير حيدر عايد صيوان52391221522014031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيسفانه علي حسين جبر52401321422017099

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيكرم يوسف لفتة عودة52411321511005060

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية بغداد للبناتتطبيقيحوراء علي رحيم ابراهيم52421321522001014

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمحمد حيدر طه كريم52431421415009145

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية عائشة للبناتاحيائيحوراء عالء خلف ناصر52441421422010053

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسجى سعد دارى جعفر52451421422065180

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير حميد مطلك52461421422068051

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقييعسوب الدين سعد مجيد حميد52471421511021154
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33ثانوية المناهل االهلية للبنينتطبيقيوارث عدي محسن حسين52481421513021012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية الفرح للبناتتطبيقيياسمين صباح انور توفيق52491421522053031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيحسين صباح جاسم لفته52501521411015023

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشهد محمد سامي خليفه52512121422009122

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية الشطرة للبناتاحيائيمريم عباس نايف كمر52522221422046143

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيياسر عمار هادي جوده52532321413003047

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعصام صدام عبد الكاظم منصور52542521411012151

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائيشهيد صباح حسن راضي52552621411014088

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية الخالدات للبناتاحيائيتبارك نبيل كشكول حمزه52562721422007021

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية الكرخ للبناتاحيائينبأ وسام فريح مسلم52571021422001042

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد محجوب52581121411009027

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية االمال للبناتاحيائيضحى احمد ناجي مهدي52591121422011086

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية السجى للبناتاحيائيشهد حسين حميد عزيز52601121422063019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيفاطمه ثامر توفيق احمد52611121424006013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد طالب علي كويت52621121511049011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية النور للبنيناحيائيعلي احمد جبار خميس52631221411023086

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية النصر للبناتاحيائيناديه موجد كاظم جاسم52641221422031230

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية العقاد للبنينتطبيقيالحسن حبيب عباس حمادي52651221511028022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية الزهور للبناتتطبيقيشهد ستار جبار شرهان52661221522024043

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية الزهراء للبناتاحيائيريام سلمان محمد قاسم52671321422021022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيايه لؤي عبد الحسين موسى52681321522004006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيشهد نجم عبد هللا رسول52691421422002068

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17 تموز للبنات14ثانوية احيائيزهراء عمار عبد علي عباس52701421422007034

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيدينا قيس طارق علي52711421422044056

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقياسامة مؤيد حميد جواد52721421511013014

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعلي طالب شندي عباس52731421511018062

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحيدر عبد الرزاق عباس دخيل52741421511020028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمصطفى مازن كريم صحن52751421511025074

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقياسراء مهدي سلمان عيسى52761421526002002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية المآثر للبناتاحيائينورس كريم جمعه صاحب52771521422011226

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية البراق للبنينتطبيقيمحمد طالب حسن اكباشي52781521511002048

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعبد هللا جمعة ابراهيم حميد52791921511099020

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد جاسم احمد خلف52802121411021048
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمه عيسى مطلك عزال52812621424004115

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية المتميزينتطبيقيعلي حسين جلوب نور52822821511023004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيمحمد رياض جبار حسون52831121411013034

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيريام صالح ثجيل سلطان52841121422006079

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيفاطمه حسن علي عنك52851121422006141

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيمالك عديل عادل نايف52861121422040140

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيحميد جمعه حمود حمد52871121515004066

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيشمس ثامر كامل حسين52881121522007010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيضحى رياض عتيوي عبد هللا52891221422026170

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيكرار صباح علي كشكول52901221511027117

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00ثانوية االنوار للبناتتطبيقيزينب علي عبد الزهره عبد الرضا52911221522023015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيبراء هشام عبد علي ناصر52921321422001027

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية الشعب للبناتاحيائيايات محمد داغر جاسم52931321422022018

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيبراق علي رجب علي52941321422036011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية زها حديد للبناتاحيائيزينب عبد الرحمن جبار حسن52951321422048037

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية النعيم للبناتاحيائينرجس احمد صكبان جابر52961421422009149

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00ثانوية التاخي للبناتاحيائيمريم نجم عيدان خليفة52971421422017026

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية زينب للبناتاحيائيهديل عدنان مهدي صالح52981421422043265

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبنين حاكم رحمن طربوش52991421422044033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعذراء لقاء سالم ناصر53001421422062094

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعلي اسعد جاسم جالب53011521411006075

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمروه جالل جواد كاظم53021521422014251

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسين جبار ورش عبد هللا53031521511004016

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيسجى ناصر راشد حميد53041521522001023

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية الرمانة للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن مد هللا شويخ53051921411112012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيساره عبد الجليل صالح عواد53061921422053068

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية الشباب للبنيناحيائيمصطفى غالب رحيم حسين53072221411031221

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيغيث علي حسين ياس53082321415007086

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية الحفرية للبناتاحيائيريام حمزة علي رخيص53092621422020025

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0063.00ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيحسين يوسف فالح عجيل53102721411036018

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد خليل سعد محمد5311182041002087

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيمحمد محمود عايد طالل53121021411037054

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية الظفر االهلية للبنيناحيائيعلي بشير احمد عناية هللا53131021413024002
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية الحكمة للبناتاحيائيبنين محمد عبد الحسن خزعل53141021422025009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم فلحي53151121422006090

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقييونس مصطفى خضير عباس53161121511034068

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيغصن البان قتيبه فاضل كاطع53171121522017037

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيمصطفى عباس فاضل عباس53181221411002037

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيفالح حسن باقر هادي53191221515007084

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية القناة للبناتاحيائيحنين عالء الدين عبيد محسن53201321422003017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيداليا عماد خليل نصيف53211321422039064

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيسجاد احمد لعيبي مجيد53221321511005025

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقياديب اركان حسين موسى53231321511022012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيجنه محمد صفاء طه53241321522006006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية فدك للبناتاحيائيداليا علي خلف سلمان53251421422006043

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية التسامح للبناتتطبيقيمريم محمد نجيب جاسم سلمان53261421522012049

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعداية الهدى للبناتتطبيقينور مازن عبد االمير محمد حسين53271421522013035

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيغاده امير خير هللا حسين53281421522032022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية بدر الدجى االهلية للبناتتطبيقيفاطمة رشيد حميد شاكر53291421524028003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد علي رشك كريم53301521411005004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقييوسف عباس مايع صالح53311521511015085

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزينب أري حسين رشيد53321721522055022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعبد الوهاب اسعد اسماعيل مصطاف53331921411065074

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمصطفى احمد هادي حسن53342221411018169

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيسعد علي فهد عباس53352721415001045

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد هللا هاني محمد شاكر5336112041049041

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية الريحاني االهلية للبنينتطبيقيمحمد عمار عبد الهادي محمد5337142051165018

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية القدس للبنيناحيائيطه ظافر بشير عبد الوهاب53381021411014040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية العامرية للبنيناحيائيعلي سعد سامي كامل53391021411020121

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية العامرية للبنينتطبيقيبهاء سمير عبد الكاظم جبر53401021511020066

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية الصقر المسائية للبنينتطبيقيحسين غنام خلف عباس53411021515006011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية بغداد للبناتتطبيقيشمس محمد خالد حمد53421021522035023

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقياسراء عالوي هاوي صياح53431021522039002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائينور ليث جودت كاظم53441121422003090

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية االصيل للبناتاحيائيصفا حسين بدر علي53451121422005051

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية البصرة للبناتاحيائياسماء جواد محمد سلمان53461121422043004
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية المعرفة للبناتاحيائيايناس طارق رشيد عبد الجبار53471121422060014

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية البسملة للبناتاحيائيناديه ميثاق صادق هادي53481121422061046

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمعتز سالم عبد هللا خلف53491221411040115

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية ام سلمة للبناتاحيائياية عباس زيدان نعيمه53501221422016002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيصادق محمد صالح مهدي53511221511027074

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67الخارجياتتطبيقيسرى حيدر سليم راضي53521221528050056

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمرتضى فالح عبد الحسن كبر53531321411008123

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيرسل احمد مهدي عريبي53541321422001088

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهناء مهدي عبد الحسين راضي53551321422002160

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيضحى سمير عبد الغني مطلك53561321422040138

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيرغد علي حسين محمد53571421422002030

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيساره تموز جبار صيهود53581421426005036

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيدعاء انور عبد الستار عبد الجليل53591421522039005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67الخارجياتتطبيقيعائشة وليد عبد الوهاب عبد الرزاق53601421528050096

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67الخارجياتتطبيقيهاجر عجيل خشف جاسم53611421528050149

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيفردوس ستار ابو شعيعه ياسين53621521522006030

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيمحمد ماجد حميد احمد53631921511012040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية ديالى للبنيناحيائيعمر سعد خليل حسين53642121411012141

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد رضا اياد فارس حميد53652521411009264

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحوراء حمزه ابراهيم عجم53662621424004047

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيام البنين عادل عليوي سلومي53672621424010008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء راهي عبد االئمه خليف53682621424013038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور رعد ناجي محمد53692921424003180

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية الطارق للبنيناحيائيعبد هللا سعيد احمد سعيد53701021411038012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0062.50اعداية المعراج للبناتاحيائيرقيه احمد عباده يوسف53711021422031038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيتاره احمد نجم الدين مولود53721021424013013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية السياب للبناتتطبيقيفاطمه حامد صالح حمادي53731021522002028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيهبه حارث حميد محمد53741121422006196

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية السبطين للبنيناحيائياحمد محمد حسن صادق سالم53751221411022005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيابراهيم ماهر مزاحم كامل53761221413011001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية طيبة للبناتاحيائيهاله جاسم محمد عبيد53771221422003043

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية الفاروق للبنيناحيائيتقى رياض عبد الحسن مطلك53781321411014004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية الرشيد للبناتاحيائيسعاد جبار كامل خليوي53791321422020023
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمصطفى علي خالد عبد الفتاح53801421411040122

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيبنت الهدى مهدي شندي عباس53811421522015011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية العقيلة للبناتاحيائيعذراء عامر نوفي كاطع53821521422001106

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد سلطان محمود صمد53832121411021055

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسين علي شريف فجر53842221413060039

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية عدن للبناتاحيائياالء منذر كاظم محمد53852321422001007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية الهدى للبناتاحيائييسرى مجيد حميد حسن53862421422020111

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية الوفاق للبناتاحيائيايات زامل محمد طعان5387122042103005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية اجنادين للبناتاحيائيزهراء أبراهيم كريم عليوي53881021422038052

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد اياد نافع عبد53891021511020220

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيصفا حليم موسى جواد53901021522006009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيزهراء دريد صالح هادي53911021522025006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية الرضوان للبنيناحيائيعمر حسين مخلف مسير53921121411032020

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيايه حسن عبد لطوفي53931121422003010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيجيهان حسين عبد الزهره دحلوس53941121422021025

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسجاد سمير جاسم اسماعيل53951121511049062

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيرسل عباس حسين كاظم53961121522007006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيحوراء علي ياسين خضير53971221426001013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيزينب عباس ياسين علي53981221524006006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه منذر نجف علي53991321422001239

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيبكر فارس عبد الكريم مرجان54001321511001021

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية عدن للبناتتطبيقيرنده كاظم محمد زبون54011321522030013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائياسراء كاظم يوسف عزيز54021421422003001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية ايالف للبناتاحيائيفاطمه خليل محسن حطاب54031421422038061

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيزينب جاسم محمد مطشر54041421422060025

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعبد هللا زيد جبار سلمان54051421511047034

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءتطبيقيمحمد ضياء عدنان جبار54061421513025006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيبنين حيدر محمد هادي54071421522032005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيباقر قاسم عبد الحسين علي54081521411006013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيمريم محمد سريح محسن54091521522008061

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعلي فريد عبد الواحد حسن54101621511007072

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيحسنين طارق مهدي ثعبان54112421517008003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيعلي صاحب مهدي زغير54122721511016021
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقيأحمد نافع نعيم علي54133121517009001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.9662.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيريام عدنان فرحان صافي54141321422039094

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيقدس كامل خزعل حامد54151021426002081

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية الداودي للبنينتطبيقيعبد هللا قيس علي ريحان54161021511029030

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية حطين للبناتتطبيقيسكينه توفيق كاظم دخيل54171021522004006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيهاجر جاسم محمد عباس54181121522003033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيفاطمه منعم ناجي شكر54191121522017038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية التعاون للبناتتطبيقيمريم وليد خالد عيسى54201121522040038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية رفيدة للبناتتطبيقياالء علي عبد الستار ابراهيم54211121522041002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيزينب عمار هادي صبيح54221121522041034

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيتبارك احمد جبار وساف54231121522044009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد المعز ليث كامل عبد هللا54241221411019056

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمصطفى حسين ابراهيم علوان54251221411040109

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية الفوز للبناتاحيائيهدى ستار داخل صكب54261221422013115

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمريم حبيب حواس سلمان54271221522024059

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن نعمه فرج54281321411010070

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية السياب للبنيناحيائيحسين عالء عبد الحسين حسن54291321411028023

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيساره عبد الحميد عبد الرضا جابر54301321422009038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيخديجه خضر حسين علي54311321426001080

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية السويس للبنينتطبيقيطارق حسام حميد محمد54321321511006035

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية فدك للبناتاحيائينرجس محسن حسين برغش54331421422006163

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية النعيم للبناتاحيائيمريم اياد مطلك نخش54341421422009136

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية زينب للبناتاحيائينرجس سالم اسماعيل مراح54351421422043246

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية السعادة للبناتاحيائيفدك هيثم عبد الزهره جبار54361421422049027

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب بشير هاني ذياب54371521422007103

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17الخارجياتاحيائيحوراء سمير فرهود محمد54381521428050070

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي سيف احمد حمزه54391821411106036

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيعمر حسن فرحان حسين54402621413005028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيتقوى راجي حمد عباس54412621422009016

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17الخارجياتاحيائيهبه عناد نجم سهيل54422621428050224

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين احمد عوده حمد54432921411017063

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيغفران قاسم سامي حسين54441021422013058

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزينه خالد خلف حمد54451021422037037
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية الداودي للبنينتطبيقيغازي عمران غازي عمران54461021511029034

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيموج سامر ماهر بكر54471021522007017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيزهره صادق بدري حسن54481021522012012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية الغد االهلية للبناتتطبيقيطيبه رائد حامد زبار54491021524008002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيشمس محمد علي طعمه54501121422006120

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيعائشه صباح مصطفى حسين54511121422015059

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقيايهم احمد لطيف حسن54521121511004031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا صبحي حسين نجم54531121515004131

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيمريم حسن شاكر محمود54541121522015040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيأمنية سعد محمد جعفر54551121522044001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسين عصام عبيد هاشم54561221411028046

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية بابل للبناتاحيائيطيبه ليث مطر كامل54571221422014031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيكرار حيدر فاضل جواد54581221511022093

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينه حيدر فاخر علوان54591321422001153

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيشهد حيدر حسين شنيور54601421422065194

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيشهد عدنان عدي حاتم54611421424016021

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيغفران احمد عبد الحسن حريب54621521522001028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية السالم للبنينتطبيقيمصطفى مخلف مجبل حمد54631921511058041

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب محمد شاكر علي54642221422039224

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية االمام للبنيناحيائيحسين مؤيد طراد جودة54652321411013018

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمصطفى صالح صاحب كاظم54662321415002303

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيكرار ناظم جالب حاشوش54672921511025212

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0062.00سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا تطبيقيعباس سالم الزم فارس54683021517023001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.5261.92ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزينب عبد الناصر غني طه54691321422049050

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيمصطفى شوكت عبد الواحد مجمان5470112041013041

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية الجامعة للبناتاحيائيعائشه ايهاب محمد علي54711021422009059

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيهبه شامل فاضل حبش54721021422013077

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيهاله عادل كامل سلمان54731021426002065

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائياحمد داود كامل فيحان54741121411034006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية العال المسائية للبنيناحيائيابراهيم داود نصار حمد54751121415004003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية التقى للبناتاحيائينانسي هشام حسين علي54761121422012119

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيعالية حسام الدين منسي صالح54771121422048059

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية نور العلم للبناتاحيائيهاجر سعد خالد سلمان54781121422052028
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد االمير عيسى54791221422031194

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية القناة للبناتاحيائيمريم حازم عمران عيسى54801321422003074

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينور علي عبيد كليل54811321422024125

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء عامر عبد علي54821321422043054

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية دجلة للبناتاحيائياسماء عالء حسين علي54831421422014005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83الخارجياتاحيائيشمس جبار شاطي جهلول54841421428050242

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور الهدى سالم رشيد خويط54851521422004210

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء جواد كامل ليلي54861521422010049

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايه احمد عبد الحسن انبيت54872221424062009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيزينب سعد عبد الحسين موسى54882321427029019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقية احسان علي حسون54892521424022057

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد هللا فارس صالح محمد54902621413010050

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد خلف خضير54912621424012089

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيورود عباس ناصر حسين5492252042085027

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية السيدية للبنيناحيائيمصطفى غالب ثجيل منصور54931121411004125

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد370.0061.67الخارجياتاحيائيحنين محمد مهدي محمد54941121428050078

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد370.0061.67ثانوية القصواء للبناتاحيائيشهد عمر ياسين محمود54951221422051079

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد370.0061.67 تموز للبنات14ثانوية احيائينبأ محمد قاسم كاطع54961421422007072

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينور الهدى مهند عبد رحمه54971421422068119

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد370.0061.67ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيميسم نجم عبد عون54981421426005065

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينرجس عبد الرضا رزاق غازي54992221422010121

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية الجهاد للبنيناحيائيزيد علي حمزه حسون55002321411004023

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد370.0061.67ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيكوثر وليد شافي عبد55012321422057046

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمصطفى يعرب هادي جاسم55022521411041064

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.7261.62اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه نزار مجبل طالع55031321422001242

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية السيدية للبنيناحيائياحمد حسين علي حسن5504112041004003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية الغزالية للبنيناحيائياحمد مروان خلف معن55051021411008005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمود عبد الهادي عبد العزيز بسليل55061021411026223

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية البطولة للبناتاحيائيمريم صالح مهدي صالح55071021422028105

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيمصطفى محمد وليد امين55081121411008040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمروه صادق سعدون حرج55091121422021115

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية وهران للبناتاحيائيفاتن حسين علي داود55101121422049025

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائيهيام عيد ناصر علي55111121422060069
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية الفرات االهليه للبناتاحيائيهالة حسين سبع خميس55121121424010011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيضحى ماجد حميد عطيوي55131221422020031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية النصر للبناتاحيائيمريم مهدي لعيبي بنيان55141221422031223

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه سعد فاضل حمودي55151321422002116

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيايالف ايمن شوقي عبد الباري55161421422020004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينور محمد علي عبد الحسين55171421422065306

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيالنه واثق راضي كاظم55182221424008197

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية العزيزية للبنيناحيائيسجاد يوسف جواد كاظم55192621411014086

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد طارق ياسين محمود55201021411020154

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية الفارابي للبنيناحيائيعباس علي رضا عبد الحسين55211121411002023

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمحمد كاظم جواد كاظم55221121411019090

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية دار المعارف األهلية للبنيناحيائيايوب حسين عباده عبود55231121413004005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية الزهراء للبناتاحيائيشهد شفيق عطوان جار هللا55241121422029027

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيغدير سعيد بديوي عزيز55251221422026180

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيفاطمه احمد محمد علي  عبد55261221422026189

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية القصواء للبناتاحيائيهاجر عامر نصيف طه55271221422051122

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية االبتهال للبناتاحيائينشوه عبد العباس عبد هللا مجبل55281421422005059

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء احسان علي عبد الحسين55291421422043102

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية المسرة للبناتاحيائينرجس محمد هاشم خويطر55301521422002084

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء احمد جالي شنيع55311521422011084

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية االستقامة للبناتاحيائينرجس جواد كاظم ابراهيم55321521422018134

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية دار السالم للبنيناحيائيمحمد حاتم محمد شهاب55331821411081026

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور ماجد حنون عزيز55342221424062073

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية النجوم للبنيناحيائيعلي وسيم محمد حسون55352321411026040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية المتميزيناحيائيعلي حيدر محمد حسن جاسم55362521411030035

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد عزيز دهيم خضير55372621411010153

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية الفلوجة للبنيناحيائيعبد الرحمن علي دحام عبد5538192041009141

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية الطارق للبنيناحيائياحمد حسن فالح حسن55391021411038004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية افق االهلية للبناتاحيائيغادة احمد نوري سلمان55401021424016003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعلي ياسين احمد عبد هللا55411121411025086

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسين احمد كاظم جاسم55421121411049039

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيشمس ناظم محمد جواد حسن55431121422007051

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهدى علي حسين جاسم55441121422008139
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه حيدر نوري حسن55451121422017140

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية المستقبل للبناتاحيائيمريم حسين علي احمد55461121422036039

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحيدر حمزة حسين علي55471221411007047

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيضحى وسام خضير عباس55481221422019051

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الرحمن محمد55491321411001093

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيناجي محمد مجيد رسن55501321413001021

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيامير طالل حمودي علي55511321413017008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية االعتدال للبناتاحيائياسراء محمد حسين سعيد55521321422008003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيتبارك احمد ضاري محمد55531421422003022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيعبير علي عبد الزهره معن55541421422003065

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية االغادير للبناتاحيائيرفل يوسف لفته يونس55551421422071004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية البراق للبنيناحيائيحسن محمد حسن مالح55561521411002014

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين منشد سعد55571521415001237

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء نصر كبان عبد55582321422035068

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية كوثى للبناتاحيائيرسميه بهجت عبيس هادي55592321422073060

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية طه االمين للبنيناحيائيحسين علي صباح حاجم55602621411026019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0061.00إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيهاني محمد علي احمد فنجان5561142041018198

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيشمس محمد حميد ابراهيم55621021422038074

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية النهار للبناتاحيائيمريم حسن رضا حسين55631121422056070

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيالهام جاسم محمد خلف55641121422071003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية النور للبنيناحيائيحسين ميثم خليل شويل55651221411023053

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء علي محمد مهدي55661221422008026

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيتقى كمال خليل رسول55671221422038009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيورود قيس علي عبد هللا55681321422014112

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية السجود للبناتاحيائيهاجر صباح صاحب محمد55691421422001071

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيبتول احمد جدوع ثجيل55701421422024009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية ذات النطاقين للبنيناحيائيايهاب جالل عبد حمود55711921411078007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيياسر عمار عبد الرحمن عبد الحميد55722121411007147

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينيان سهيل نجم عبد55732121422003113

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية الوركاء للبناتاحيائينور صباح هادي حسين55742321422004057

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيسيف فرات عبد االمير دريب55752521413035007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيشمس عبد االمير حسن محمد55762721422033195

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمريم زهير رحيم رمل55771021422038101
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه رائد مزاحم محمد55781121422014099

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية المستقبل للبناتاحيائيصبا رعد نجم عبد الرزاق55791121422036024

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية التعاون للبناتاحيائيفاطمة محمد عبيد حسن55801121422040122

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية النهار للبناتاحيائيامنه وليد نهاد عباس55811121422056004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائياطياف طه خضير عبد55821121424008002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيرهف عمار اسماعيل محمود55831121426001032

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية جرير للبناتاحيائيرباب حامد فيصل جاسم55841221422008015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمه احمد كمال الدين جواد55851221422035043

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيايمان صالح عبد رحيم55861321422017020

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الشعب للبناتاحيائيميالد كريم حسين معرب55871321422022155

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية حنين للبناتاحيائيصفا علي خضير عباس55881321422028053

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائياسامة حسيب طه ويس55891421411013010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد هللا علي صباح يوسف55901421411016090

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيعباس ناصر عطية خفيف55911421417002009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية ام القرى للبناتاحيائيساره عامر احمد عبد علي55921421422015073

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية المعرفة للبناتاحيائيلجين عصام ضياء ناجي55931421422039041

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية الرتاج للبناتاحيائياسيل محمد فاضل جاسم55941421422050003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية نور الهدى للبناتاحيائينرجس عباس علوان حسين55951421422052080

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية الحريري للبناتاحيائيزهراء شاكر خضير ابراهيم55961421422060022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيدعاء رعد محمد اسماعيل55971421424010006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمؤمل بشار جبار شاتي55981521411013082

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الفكر للبناتاحيائيضحى وحيد جبار جاسم55991521422016070

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطةاحيائيمحمد خليل ابراهيم محمد56002121417021027

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزهراء فارس مجيد حميد56012121422035033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيكرار فراس محمد نجم56022321413023015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية المدحتية للبناتاحيائيأسراء علي كاظم عبود56032321422015001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد364.0060.67الخارجياتاحيائيغفران باسم ناصر كندوح56041221428050171

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد364.0060.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيطيبه فراس لطيف سعيد56051421422036041

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي امامي حسين مطشر كاطع56061521411001063

كلية اللغات/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية المنصور للبنيناحيائييوسف عالء عبد الحسين عبد الكاظم56071021411026267

كلية اللغات/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيصفا حسين والي مجمان56081121422048056

كلية اللغات/جامعة بغداد559.0093.17ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائياحمد حسين حمزة علي56091221417001004

كلية اللغات/جامعة بغداد558.0093.00ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتاحيائيلينا صباح صليبي مصطفى56101021424011005
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كلية اللغات/جامعة بغداد557.0092.83اعدادية رفيدة للبناتادبيندى عادل محمود خميس56111121222041052

كلية اللغات/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية السياب للبناتادبينورالهدى فراس يوسف قنبر56121021222002037

كلية اللغات/جامعة بغداد553.0092.17ثانوية االعتدال للبناتادبيزينب علي ناصر فرج56131321222008028

كلية اللغات/جامعة بغداد551.0091.83ثانوية البتول  للبناتادبيحوراء ماجد اسماعيل دحام56142321222028007

كلية اللغات/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية الفاروق للبناتادبيرانيا محمد حميد صغير56151021222037009

كلية اللغات/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيمريم احمد خضير احمد56161121222062081

كلية اللغات/جامعة بغداد546.0091.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا غازي جواد56172321413018283

كلية اللغات/جامعة بغداد544.3290.72ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايالف فالح ناجي سالم56182321422077011

كلية اللغات/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية شط العرب للبنينادبيمهند علي مريوش محسن56191321211035096

كلية اللغات/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية التسامح للبناتادبيطيبة نصير محمود حسين56201421222012059

كلية اللغات/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية الجمهورية للبناتادبياسيل خليل ابراهيم خليفه56211121222009002

كلية اللغات/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية المآثر للبناتادبينبأ ستار حنون ازرك56221521222011101

كلية اللغات/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية دجلة للبناتادبيصفا عالء فيصل حمود56231021222013029

كلية اللغات/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية زبيدة للبناتادبينبا محمد طالب علوان56241421222018032

كلية اللغات/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية النبوغ للبنينادبيعبد هللا محمد عبد العزيز حمادي56251921211039015

كلية اللغات/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر مهند كامل ثابت56261421211010030

كلية اللغات/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي رائد جواد كاظم56271521411001071

كلية اللغات/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية االنام للبناتاحيائيزينب رشيد مجيد ابراهيم56282121422045035

كلية اللغات/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية الخالدات للبناتاحيائيضي حيدر حسين باقر56292721422007082

كلية اللغات/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية الكرخ للبناتادبيضحى عامر محسن عباس56301021222001010

كلية اللغات/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية عدن للبناتادبيمهجة رعد حواس لعيوس56311121222033065

كلية اللغات/جامعة بغداد531.0088.50أعدادية الفاطميات للبناتادبيطيبه عالء جاسم محمد56321221222021061

كلية اللغات/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية بغداد للبناتادبيحوراء باسم خليل عبد56331321222001015

كلية اللغات/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية الفردوس للبناتادبيرفل محمد جعفر عزيز56341321222040041

كلية اللغات/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية التسامح للبناتادبيمريم صالح قدوري محمد56351421222012076

كلية اللغات/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائيزيد خالد منشد خضير56361521411001042

كلية اللغات/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية الخليج العربي للبناتادبيسجى طالب حميد مجيد56371421222058024

كلية اللغات/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية البيان للبناتادبيزهراء محمد جاسب رسن56381021222014038

كلية اللغات/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية العراق للبنينادبيحيدر قاسم كاظم هواد56391221211009085

كلية اللغات/جامعة بغداد528.0088.00ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيجنات علي انصيف اللطيف56401321422043031

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه الزهراء عبد القادر محمود حسين56411521222014070

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0087.83ثانوية االمجاد للبناتادبيمريم امير رحيم كريم56421621222099022

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0087.83عدادية الثورة للبناتادبيزهراء امير مكي اسماعيل56432321222011037
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كلية اللغات/جامعة بغداد526.0087.67اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي عماد عبد الكاظم حبيب56441221211038068

كلية اللغات/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيامنه احمد عباس عبد الحسين56451321222024001

كلية اللغات/جامعة بغداد526.0087.67اعدادية الدواية للبنيناحيائيمهدي حسن عبد الرضا كصاب56462221411023053

كلية اللغات/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية جرير للبناتادبينسرين نهاد كريم حويز56471221222008058

كلية اللغات/جامعة بغداد524.0087.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ستار جبار محمد56482221411004255

كلية اللغات/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحوراء عبود كاظم سلطان56492721422003066

كلية اللغات/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه باسم زكري جواد56502721422054215

كلية اللغات/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيصفا احمد حميد عباس56511321422035075

كلية اللغات/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائيبنين احمد حسن علوان56521321422015020

كلية اللغات/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية النهار للبناتادبيشهد حامد محمد عبد56531121222056027

كلية اللغات/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية االعظمية للبناتادبينهى عبد الوهاب احمد حسن56541321222004103

كلية اللغات/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمؤمل زيدان خلف عكلو56551421211010064

كلية اللغات/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيأحمد جبار مطر لعيبي56561521211017001

كلية اللغات/جامعة بغداد517.0086.17اعدادية االصيل للبناتادبيمريم علي جاسم علوان56571121222005047

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0086.00ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيايه احمد هراط علي56581121222002006

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0086.00اعدادية بلقيس للبناتادبينبأ وسام منديل حمد56591321222002078

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0086.00اعدادية ام ايمن للبناتادبيماجده محمد كاظم محمد جواد56601421222057041

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0086.00اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينب حاتم كريم سلومي56612121422011048

كلية اللغات/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية رفيدة للبناتادبيزهراء فراس كمال الدين طه56621121222041026

كلية اللغات/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية الفوز للبناتاحيائيتبارك حسين حمزه عباس56631221422013026

كلية اللغات/جامعة بغداد515.0085.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيشمس طه عبد الحميد عبد الجبار56641321422039155

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0085.67ثانوية الوثبة للبناتادبيزهراء حقي عبد الكريم عبد الحسن56651021222023009

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0085.67ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيتقى حسين هادي شاكر56661121222002012

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0085.67اعدادية يافا للبناتادبيزهراء علي لطيف نصيف56671321222031056

كلية اللغات/جامعة بغداد513.0085.50اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه وليد ستار مصلح56681321222025053

كلية اللغات/جامعة بغداد510.0085.00ثانوية نور الهدى للبناتادبيعهود جعفر طشاش جاسم56691421222052045

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0084.83ثانوية ذات العيون للبناتادبيزهراء عبد الحسن عباس ليلو56701121222039021

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية المهج للبناتادبيزهراء حسين مراد جبار56711421222035037

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينب علي حسن محمد56721821422071062

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية الروابط للبناتاحيائيأروى فرج موسى ضاحي56731921422092001

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية الحكمة للبناتادبيمروه سمير عبد هللا سلمان56741021222025035

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية الشيماء للبناتادبيضحى احمد سلمان مطر56751221222017046

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية القناة للبناتادبينور مناضل محمود عبد هللا56761321222003037
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كلية اللغات/جامعة بغداد508.0084.67إعدادية المروج للبنيناحيائيعبد الحميد نوري حميد زناد56771421411011056

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب عباس جبار مخرب56781421422065164

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيرواء عماد اسماعيل صبار56791921424005005

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0084.50ثانوية الفضيلة للبناتادبيريم محمد بكري فارس56801021222006010

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية العامل للبنينادبيمحمد احمد جعفر عليوي56811121211014092

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0084.50ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائياحمد سعد عيدان جبر56821121413006002

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية القدس للبنينادبيخطاب محمد عباس علوان56831021211014021

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية الفراتين للبنينادبيإبراهيم رافد خماس عبد الكريم56841321211034001

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية التفاؤل المختلطةادبياحمد علي شعالن ذياب56851421217001001

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء هاشم مدلول جاعد56861421222009045

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية البتول للبناتادبينور طارق خلف سلمان56871121222013097

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0084.17الخارجياتادبيغدير هيثم نيروز عبد56881421228050630

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0084.17ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسين رزاق حبط كزار56892221413031013

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية الكرامة للبناتادبيمنة هللا معروف عبد الغفور حسين56901321222025063

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0083.83اعدادية صفية للبناتادبيبنين حسين عويد جنام56911421222011029

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0083.83اعدادية ام القرى للبناتادبيزهراء حميد هادي سفاح56921421222015041

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية النهار للبناتادبيريام عالء حسين محمود56931121222056019

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0083.67ثانوية الضحى للبناتاحيائيتبارك علي صالح ارحيمه56941421422023006

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية السياب للبناتادبيرشا ماهر محمد رشيد56951021222002013

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية االصيل للبناتادبيفاطمه حميد ساده جعيب56961121222005039

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية التجدد للبناتادبيسجى غازي محمد ياسين56971221222037017

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية االسوار للبناتادبينور عمار رضا حسن56981321222007035

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية يافا للبناتادبيمريم غانم رستم سليمان56991321222031121

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعبد هللا سعد غضبان محمد57001321411005035

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية المعالي للبناتادبيفنن علي طالب محمد علي57011421222054052

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتادبيطيبه رياض وحيد عبد الحسن57021421224020004

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد هللا شهاب طالب كاظم57031021211013022

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0083.33ثانوية االالء للبناتادبيغسق بشار احمد محمود57041121222059018

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0083.33للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيحيدر ماجد حمودي رزوقي57051221211016022

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية الوزيرية للبناتادبيمنار عالء داود سلمان57061321222005043

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدينا منصور دالي عبود57071321422002043

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0083.33إعدادية الجزيرة للبنينادبيعبد المهيمن حيدر عامر محمد علي57081421211016041

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية ام القرى للبناتادبياسراء باسم حسن سعيد57091421222015002
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كلية اللغات/جامعة بغداد500.0083.33ثانوية المسرة للبناتادبيزهراء عمار غانم وادي57101521222002015

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية صفية للبناتادبينبأ فؤاد مطر هتيمي57111421222011198

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمنه هللا حسين جواد كاظم57122721422039193

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية االمين للبنينادبيمحمد عبد الناصر مجيد رشيد57131021211018024

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد الغني حارث حميد محمد57141121211026062

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية اسماء للبناتاحيائياميره حسين حميد عبدالحسين57151121422035001

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية السياب للبنينادبيطيف باسم فخري ناجي57161321211028017

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية عدن للبناتادبيرند رياض عبد حمادي57171321222030045

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيياسمين عبد الرحمن عبد الحميد الياس57181321226001065

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الديوانية للبناتادبيزينب عبد الكريم عبد زيد موسى57192421222010025

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0082.83أعدادية الفاطميات للبناتادبيشيماء صباح اسماعيل فرج57201221222021056

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية عدن للبناتادبيزهراء محمد قاسم عبد57211321222030056

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0082.83اإلعدادية النظامية للبنيناحيائييوسف رعد فرحان حسن57221421411019145

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية الفاروق للبناتادبيمريم رائد رشيد عبدهللا57231021222037025

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيسجود سالم مذخور جبار57241321422017094

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيحوراء حسين حاتم عبد الكاظم57251421226003034

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيفاطمة رعد عبد هللا حسن57261121222072033

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية المتنبي للبنيناحيائيتقي تحسين مكي صالح57271321411017014

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية طوز للبناتادبيزينب سهيل عبد هللا احمد57281821222021023

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية ابابيل للبناتادبيسجى عبد الستار حسين صعب57291121222045025

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية البسالة للبناتتطبيقيهدى احمد جاسم مطشر57301321522016045

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية المآثر للبناتاحيائيتبارك رياض هاشم صالل57311521422011045

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيام البنين ضياء جاسم محمد57321521422014016

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية عنه للبنينادبياثير عبد الحكيم احمد ياسين57331921211021001

كلية اللغات/جامعة بغداد493.9682.33ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائينديمه عقيل زكي صالح57341421424003049

كلية اللغات/جامعة بغداد493.2082.20ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيزياد سنان وليم النس57351421411038018

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية بغداد للبناتادبيريتاج محمد غازي حسون57361021222035011

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0082.17ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيزينب خلدون طارق عبد الهادي57371121422003035

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزينب مهدي احمد علي57381321422015055

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية ام القرى للبناتاحيائياسيل محمود هادي نيسان57391421422015004

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبياحمد علي عباس حسين57401521211016005

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0082.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمروه حازم عبد خضير57412221424045217

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية القدس للبنينادبيالطيب سعدون محسن اسماعيل57421021211014016
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كلية اللغات/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم وسام علي كاظم57431121522014053

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة رمضان رسن حمادي57441621424022121

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيحفصه عمر عبود عباس57451921422052033

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية ابي غريب للبناتادبيدينا اياد حميد شاطي57461021222029012

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية تل السمر للبناتادبيآيه احمد حمزه محمد57471121222058001

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية التقى للبناتاحيائيديمه ايمن مختار علي57481121422012032

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم باسم محمد متعب57491321222014044

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية عائشة للبناتاحيائيمريم علي عباس جابر57501421422010182

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيكوثر حسن زغير منخي57511521222009084

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيميديا ثائر فاضل منعثر57521521222014100

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيايه عبد هللا جبر حسن57532221422016029

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية االخالص للبناتادبيهدى خالد علي جاسم57541121222046116

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0081.67ثانوية الطاهرة للبناتادبياحالم باسم محمد خلف57551121222074001

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاطمه هاني محمد ظاهر57561321222035067

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0081.67ثانوية طيبة للبناتادبيتقى سلمان داود سلمان57571321222038011

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0081.67االعدادية المركزية للبناتادبيامل كريم محمود حسين57581321222041002

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0081.67ثانوية الشمائل للبناتادبيخديجه خضير خلف نزال57591421222042015

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية الوارثين للبنينادبيحيدر الكرار شاكر محمود حسين57601521211013029

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية الفكر للبناتادبيساره امير احمد محمد57611521222016043

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية النجاح للبنيناحيائيمصطفى مداح رحم راشد57622221411057159

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد احمد موسى جعفر57632721411032181

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيهادي فالح هادي مهدي57641021411019133

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية الفوز للبناتادبينور الهدى عالء صالح مهدي57651321222023036

كلية اللغات/جامعة بغداد488.2481.37ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد كاظم جوحي عبيد57661321411032076

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيحوراء عماد عبد المالك محمد حسن57671221422029027

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية الفداء للبناتادبيهاجر صالح مهدي صالح57681421222033084

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد مؤيد مهدي صالح57692621211015009

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور طارق عباس مطر57701121222017112

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيرحمة عمار ابراهيم عواد57711221222020010

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية االمال للبناتاحيائيزينب محمد نعمه ابراهيم57721421422041098

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0081.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغسق علي مسلم عباس57732521424004732

كلية اللغات/جامعة بغداد486.8081.13ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيتسنيم مازن عبد المجيد عبد الحميد57741121422069008

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيمالك نبيل عبد الكريم ابراهيم57751121222072043
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كلية اللغات/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية اغادير للبناتاحيائيساره عمر حميد زيدان57761121422038061

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيسارة قصي عبد الرحمن محمد57771121422048046

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0081.00أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء صادق مزهر علي57781221222021040

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيروى سعد حميد سلطان57791321422025032

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0081.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيوسام فاضل عباس عاجل57801421211023286

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيموسى محسن حمد شتال57811521211016119

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيغدير ماجد مهدي نعتل57821521422011164

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية القدس للبنينادبيابراهيم هاشم جواد احمد57831021211014004

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية العامرية للبناتاحيائيميس مخلص عبد الهادي مضحي57841021422036127

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية عائشة للبناتادبيمريم عبد النبي محمد موسى57851421222010039

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية الصمود للبناتادبينرجس محمد شهاب احمد57861421222034036

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية االمال للبناتاحيائيفدك الزهراء علي فرج شمال57871421422041152

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي طاهر عامر طاهر57882221511034061

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيامل حسن خضير عباس57891021222010002

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0080.67إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى احمد خميس عيدان57901421211023253

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبيقمر ضياء سالم حنون57911421226002032

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيشهد ناهض اسماعيل احمد57921421226006024

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء محمد حميد مجيد57931421422036025

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور محمود سالم محمد57941521422001144

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية المستنصرية للبناتادبيهاجر محمد عبد الزهره محمد57952321222040045

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية الرباب للبناتاحيائيتبارك علي عبد سهيل57962321422075017

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمهدي عماد هادي شخير57972721415004074

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيحوراء حيدر جبار محمد57981121222018009

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية االخالص للبناتادبيساره قاسم كاظم جاسم57991121222046066

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيحوراء مصطفى رعد جميل58001121222048011

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية التفاؤل المختلطةادبيمحمد فالح حسن سعيد58011421217001012

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيهديل يوسف صالح محمود58021021222024037

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية النصر للبناتادبيتبارك بشير عبد هللا عليوي58031221222031022

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيصادق جعفر كاظم حسين58041521211007108

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه ناظم عبد امين58051021222035023

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعبد هللا حسين محمود صادق58061121211052078

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية البالد للبنينادبيطه ياسر فخري عبد الحسين58071221211008028

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء عبد الكريم خضير كاظم58081321222029025
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كلية اللغات/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب وليد حسن شهباز58091521222006051

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية المأمون للبناتادبيلينه حسام محمد صالح جاسم58101021222034014

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية بغداد للبناتادبيشمس حسين حسن برهان58111021222035017

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية البتول للبناتادبيمنه هللا فراس عبد هللا حساب58121121222013085

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية العزة للبناتادبيزبيده خالد حميد رزوقي58131221222036020

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيوالء حسين فليح عطيه58141521222010112

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية شجرة الدر للبناتادبيمنار عبد الكاظم جواد موسى58152521222018044

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية ام الكتاب للبناتادبيفاطمه سمير جاري سيد58162621222052011

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية السياب للبناتادبياسيل نبيل سبتي فرحان58171021222002003

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية المأمون للبناتادبيبلقيس احمد جبر نايف58181021222034004

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية عدن للبناتادبيفاطمة جاسم محمد فياض58191121222033052

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيهاجر محمد كريم عبد الحسن58201421522015076

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن سالم ناجي داود58211021511020125

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0079.67الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيكوثر محمد خليل غني58221321222037009

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيمسرة عمر يونس عمر58231121222037030

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيكرار سلطان شيرخان طلوس58241421215008015

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية النجاة للبناتادبينبا جالل مخرب عبد الساده58251521222003064

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية الفارابي للبنينادبيسجاد احمد صالح مهدي58261121211002019

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى محمد هادي مهدي58271221211039092

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية الناصرة للبناتادبيشهد محمد مجيد رشيد58281421222056036

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية االبتسامة للبناتادبيهدى صباح عبد الصمد مصطفى58291621222076073

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية اجنادين للبناتادبيزهراء محمد علي خشان محمد58301021222038022

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية البصرة للبناتادبيطيبه حيدر عوده عزيز58311121222043022

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية ابابيل للبناتادبيبراء احمد عبيد عبد هللا58321121222045004

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية الفرح للبناتادبيفاطمة محمد جاسم جبر58331421222053028

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0079.17ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيريتا فريد متي بطرس58341421522037015

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب جواد كاظم علي58351521222004050

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية فلسطين للبناتادبيرفل عبد المجيد حميد عزيز58361021222032010

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفرح جواد كاظم صدام58371521222014082

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية الوطن للبناتادبيايمان عارف جياد شمران58381921222120004

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية الفاتح المختلطةادبيداليا طالب عجمي علي58391221227005004

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0078.83إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحسين سالم سردار عبد الكريم58401421211007012

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية التاخي للبناتادبيمروه قيس عيدان احمد58411421222017028
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كلية اللغات/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيغدير عادل عبد الرزاق حسين58421121222034030

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية الخطيب للبنينادبيسجاد عبد هللا جبار بردان58431221211031064

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية النصر للبناتادبيبنين ماجد محمد عمار58441221222031019

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية الرباب للبناتادبيطيبه حسن عباس موسى58451221222041064

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية النجاح للبنينادبيحسين رياض جواد كاظم58461421211026043

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0078.67إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمؤمل عادل محسن نايف58471421511014110

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية القدس للبنينادبيعمر ياسر قحطان جبار58481021211014054

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية العامرية للبناتادبيزينب حميد عوده احمد58491021222036020

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيضحى مهند صالح مهدي58501121222030038

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية الزهاوي المختلطةادبيمحمد كمال محمد عبد58511921217010011

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0078.50سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياادبيساره مطر رحيمه جبر58523021227048004

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد صادق عذيب صلبوخ58531021211008079

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيسما فراس سامي حسين58541121222014024

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية بلقيس للبناتادبيطيبه علي تركي جياد58551321222002056

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0078.17ثانوية النبوغ للبناتادبيرقيه حسن عليوي موسى58561021222016004

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية بغداد للبناتادبيايه عالء عبد الوهاب سلمان58571021222035004

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية رفيدة للبناتادبيهدى عبد هللا فالح شنون58581121222041056

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيصفا حافظ عمران مهدي58591121222073054

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب احمد كامل عبد الرضا58601521222005055

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعبد هللا تحسين علي لفتة58611121211052077

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفائزه عباس فاضل عبد الواحد58621121222030043

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعمار ماجد جاسم مريسن58631321211012080

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية النعيم للبناتادبيسجى سالم راضي ليلو58641421222009058

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية الرتاج للبناتادبينرجس كريم شاتي كريم58651421222050038

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0077.83ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيشهد محمد فاضل عبد االمير58661021222024016

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0077.83ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقينور الهدى محمد لطيف محمد58671021522039019

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه يحيى محسن علوان58681221222046130

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية الفراتين للبنينادبيزين العابدين عقيل علوان سكران58691321211034028

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية زهو العراق للبناتادبيغسق شريف قاسم دوس علي58701321222009026

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0077.83ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيغدير عدنان طالب حسين58711421222061035

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبياحمد نعمه حلبوص رضا58721621211019008

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية النور للبناتادبيتبارك احمد حسين عبد الزهرة58732221222042008

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية حنين للبناتادبينور الهدى محمد حاتم سلمان58741321222028029
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كلية اللغات/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية الزوراء للبنينادبيمصطفى عدنان لطيف لفته58751421211001025

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيرقيه مجيد مطير سلمان58761421222022018

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية الرميلة للبناتادبيفاطمة عمار محمد رشيد58771521222004078

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية الرفل للبناتادبيحوراء علي كاظم ضايف58782721222017005

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية المبدعات للبناتادبيهديل احمد مدب فياض58791021222046011

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسيف سعد عبد الخضر سعود58801121211009040

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية االصالة للبناتادبينور طه كاظم حميد58811121222024040

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية النجاة للبناتادبيورده حامد خربوط عداي58821521222003074

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية شرحبيل بن حسنة المختلطةادبيسيف حكيم محمد خلف58831921217029003

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيعبد الرحمن عماد صبر مصطاف58841121211045081

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية السجى للبناتادبيطيبه محمد ذياب سرحان58851121222063018

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية الرشيد للبناتادبيفرح عادل صالح عبد الحسين58861321222020028

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية زينب للبناتادبيزهراء عمار جواد عباس58871421222043058

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية الكحالء للبناتادبيغسق حسن هاشم محسن58882821222011028

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية االزدهار للبناتادبيرغده رياض غازي سلمان58891221222009023

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية السياب للبنينادبيمنتظر علي نعيم عريش58901321211028047

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية المعالي للبناتادبينور ضياء عكله حسين58911421222054070

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية القوارير للبناتادبيشهد عالء العيبي عبيد58921421222070032

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية الكوثر للبناتادبيهاجر عبد الجبار محمد عبد هللا58931021222040029

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية المسك للبناتادبيدنيا شاكر دخيل سيد58941421222048011

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0076.83ثانوية ام سلمة للبناتادبينبأ صالح عبد الواحد نجم58951021222015035

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية الخبير للبنينادبيمحمد نبيل خالد جبر58961121211007071

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية االمال للبناتادبيرؤيا عبد الخالق خضير حمزة58971121222011032

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية ام ايمن للبناتادبييقين ماجد حسن حسين58981421222057065

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0076.83ثانوية الحريري االهلية للبناتادبيمريم عماد محي محمد58992121224001004

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية صاحب البراق للبنينادبياسامه حسن ماجد رومي59001021211035002

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية االزدهار للبناتادبيايات اركان عالء وزير59011221222009006

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0076.67الثانوية الشرقية للبناتادبيمنار جمال مطر زهير59021421222030021

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية السجاد للبنينادبيعلي حسن هاشم رشيد59032321211027036

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية الكرار المختلطةادبيمصطفى عادل حميد كاظم59041121217006011

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغزل عدي ناظم جاسم59051321222014038

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيرغد ناطق مزيد خلف59061421224012002

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية بغداد للبناتادبيرند سعد جمال عبد الطيف59071021222035008
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كلية اللغات/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيزهراء عمار ماجد حميد59081021522012011

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية حنين للبناتادبيفاطمه عبد الرزاق احمد فراس59091321222028025

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0076.33إعدادية الجزيرة للبنينادبيعباس رعد عباس حسين59101421211016035

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبينور راضي عبد طعان59111421222025049

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه علي دحام صالح59121421222035084

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم غالب جعفر تقي59131221222046146

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية طارق بن زياد للبنينادبياحمد محمد زياد محمد رشاد داود59141421211018006

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية امنة الصدر للبناتادبيحوراء رياض محسن رضا59151421222059017

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيمريم مزهر مهدي محمد59161521222006078

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية الفيحاء للبناتادبيسجى محمد ابراهيم وناس59171521222008069

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0076.00ثانوية السياب للبناتادبياسراء ستار عيدان مشكور59181021222002001

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية الجمهورية للبناتادبيايه سمير عاشور زبار59191121222009009

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0076.00ثانوية االسراء المختلطةادبياسالم احمد ضبع فندي59201121227012002

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية المعراج للبنينادبيمنتظر صفاء علوان نمر59211121211023051

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية البالد للبنينادبيحسين ابراهيم حسين عطية59221221211008019

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية الصفا للبنينادبيمحمد معتصم ياديكار بكر59231321211027100

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية عدن للبناتادبينور الهدى خالد عباس عبد الرضا59241321222030104

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء مهدي كريم خالد59251521222005053

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0075.67ثانوية الخضراء للبناتادبيايه سمير ابراهيم احمد59261021222007003

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد حيدر محمد حمزه59271221211031099

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية عائشة للبناتادبينور عمران نعمت نادر59281421222010051

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية االحرار للبنينادبياحمد ماهر محمود جبر59291921211005008

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمنتظر ناجي حاجم تليو59302221511034086

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية الثقلين للبنينادبيكرار طالب حسن ناصر59312421211023040

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية حطين للبناتادبينور الهدى عادل كريم جاسم59321321222027050

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية العقيدة للبناتادبييقين منعم حسين حفيان59331121222015065

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية الثائر للبنينادبياثير محمد رعد اسماعيل59341221211011001

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية الخنساء للبناتادبينور لؤي قاسم جعفر59351421222040029

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعلي جالل فاضل عباس59361421511028044

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0075.17الخارجيونادبيمصطفى هاني حميد بندر59371521218001779

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعبد الرزاق تركي عبد رزيج59381921211096022

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية الكفاح للبناتادبيمنار صادق داخل حمزة59392321222037038

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية االمال للبناتادبيدانيا حامد مالك غفوري59401121222011030
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كلية اللغات/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية االخالص للبناتادبيهاجر محمد عبد الوهاب خلف59411121222046115

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيضحى غسان عدنان يوسف59421421222032053

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية النصر للبناتادبيزهراء محمد هاشم حمدان59431221222031062

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0074.83ثانوية االستقالل للبناتادبيشمس صالح الدين محمد هادي59441321222006026

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0074.83ثانوية الخنساء للبناتادبيرؤى سمير عبد هللا ابراهيم59451421222040008

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمصطفى عادل فريح جودة59461021511029050

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيسامي بشار جواد كاظم59471221211036020

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0074.67ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيحيدر وسام ماهر دوله59481221513003006

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية صفية للبناتادبينهى طارق سالم لفته59491421222011205

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء حيدر داود محيسن59501421222012035

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيحوراء مشتاق كولي عبود59512221522006011

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيحوراء ستار جابر كاظم59522621222058018

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية شمس الحرية للبناتادبييسر ثامر كامل حسين59531321222010064

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية الفردوس للبناتادبيثريا عمر كاطع عبود59541321222040023

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية الفردوس للبناتتطبيقييقين حسين جوده عداي59551321522040083

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0074.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعلي عامر محمود هتيمي59561221211005033

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0074.33الخارجياتادبينورالهدى اسعد صبيح سعيد59571221228050433

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية المتنبي للبنينادبياالمير علي حسين محمود59581321211017014

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية الثورة العربية للبناتادبيتقى سعد جاسم عويد59591321222017022

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية الوركاء للبناتادبيفاطمه علي طالب عباس59602321222004020

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية الجامعة للبناتادبيساره رحمن ناصر زبيدي59611021222009017

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية العامل للبنينادبيصدام احمد لبيب علي59621121211014052

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية السياب للبنينادبيفرقان امير حسن علي59631121211027080

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيشهد ابراهيم زاحم حمود59641121222002029

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية زهرة الهدى للبناتادبياسماء عزيز شالكه شاتي59651421222022002

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحسن طالل مصطفى عبد السالم59661921511020016

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيمريم مثنى فيصل مهدي59671321222024026

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية غزة للبناتتطبيقيرحمه صالح كاظم صالح59681621522034016

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية السويس للبنينادبيحسين علي فاضل عباس59691321211006024

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيدعاء حسين جاسم محمود59701421222025015

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمود عماد سرحان عطيوي59711021211027063

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية االخالص للبناتادبيمنى عدنان كامل حسن59721121222046099

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحيدر رحيم جاسم محمد59731321211012030
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كلية اللغات/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية الصفا للبنينادبيمحمد خالد محمد يونس59741321211027093

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية الحريري للبناتادبينبأ نجم عبد الساده راشد59751421222060046

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية رزكاري المسائية للبناتادبينبأ فؤاد رحمان فرمان59762121226001014

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية كرميان للبناتادبينبأ عامر عبد هللا حسين59773221222001011

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية فلسطين للبناتادبيمالك سعد علي هادي59781021222032029

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية االمال للبناتادبيشهد عقيل كامل حسين59791121222011056

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسالم عبد الحسين موسى جبر59801521511005091

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيتبارك مذكور عبد شبلي59812921224005004

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبينورهان احمد مفيد عبد الرزاق59821021222017031

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيجعفر ضياء عبد عون سلمان59831121211052028

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية التعاون للبناتادبيزينب حيدر زكي صادق59841121222040027

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0073.17إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي صباح عبد الرحمن شواي59851421211007026

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0073.17إعدادية صنعاء للبنينادبيمصطفى مازن علي حمود59861421211024057

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية الجمهورية للبناتادبيمالك فؤاد شرماهي خرم59871421222031027

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية االسكندرونة للبناتادبيكوثر محمد ناصر مخيف59881421222032066

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية التسامح للبناتادبيجنه نجيب طاهر صالح59891421222012027

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية الندى للبناتادبيزهراء مالك عمران كاظم59901421222069036

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية الفضيلة للبناتادبينور علي مهدي حسين59911521222005114

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0073.00الخارجياتادبيفاطمة محمد قاسم وهيب59921521228050401

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبيقاسم احمد قاسم جعفر59932721211023060

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية العراقي للبنينادبيحسن طه فرحان حسن59941021211005017

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية البتول للبناتادبيايه خالد احمد صالح59951121222013012

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقييوسف محمود ابراهيم ولي59961121515001138

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية العزة للبناتتطبيقيحنين انور هشام عبد الغني59971221522036008

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية ام البنين للبناتادبيايه علي خضير عباس59981321222011012

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب علي صافي جبر59991321222018042

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم فارس يحيى جمعه60001321222025058

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية حنين للبناتادبيتبارك رياض سلمان خلف60011321222028005

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0072.83الخارجيونادبيحسين فاضل علي زغير60021421218001472

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية المستقبل للبناتادبيمينا عادل حامد شهاب60031121222036041

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيهبه خالد حميد جراد60041121222072055

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية السياب للبنينادبيزياد طارق بدر عباس60051321211028013

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيشعيب حميد مجيد محمد60061321211031048
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كلية اللغات/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمنار مهند فاروق سلمان60071321222014048

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية يافا للبناتادبيحوراء علي مخيط درويش60081321222031028

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية الصفا للبنينتطبيقينور عمار ضياء عالء الدين60091321511027103

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية النجاة للبناتادبيزهراء حسن بجاي سموم60101521222003022

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية االستبرق للبناتتطبيقييسر علي خفيف نعمة60112221522083045

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0072.67انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياادبيطيبه هادي رحيم جبر60123021227041008

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية صاحب البراق للبنينادبيبركات مجيد عباس حسين60131021211035008

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية فلسطين للبناتادبيدر فراس يوسف مالزم60141021222032009

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية االنتصار للبناتادبيرانيه سعد جيجان سلمان60151221222042008

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية القناة للبناتادبيفاطمه كاميران باشا بابا60161321222003029

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية الكوثر للبناتادبيمالك كريم عبد الحسين نابت60171321222044044

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيزهراء باسل محسن عيكش60181621224014006

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية الفضيلة للبناتادبيدانيه احمد غازي ابراهيم60191021222006008

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء جواد كاظم حبيب60201221222041032

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيسعدي حسين نعيم عبد60211321211031044

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية بلقيس للبناتادبيغدير علي مصطفى شريف60221321222002064

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية يافا للبناتادبياسراء حسن عبودي علي60231321222031004

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية حطين للبنينادبيعلي محي كاظم حمزة60242321211022031

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية القدس للبنينادبيرامي عبد الرحيم خضر محمد60251021211014022

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0072.17ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيتبارك نافع عبد الجبار جاسم60261021222045009

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0072.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيأمين عباس محمد ميرزه60271221211003012

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية العراق للبنينادبيمحمد جواد كاظم عليوي60281221211009195

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية الفراتين للبنينادبييوسف علي ابراهيم غضبان60291321211034085

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0072.17ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيعبد القادر محمد فوزي عبد العزيز60301321215007022

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية فدك للبناتادبيمريم هيثم محمد خضير60311421222006088

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية فدك للبناتادبيندى نعيم عبد مناحي60321421222006094

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0072.17ثانوية المعالي للبناتادبيحنين عباس محمد تعيم60331421222054017

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية قرطبة للبناتادبيساره اكرم جبار سالم60342321222050030

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية نور العلم للبناتادبيسدن حسين طالب عيسى60351121222052022

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0072.00إعدادية النضال للبنينادبيمحمد علي عبدول حسين60361421211012023

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية اسد بغداد للبنينادبيامير حسب شمخي وسمي60371421211040011

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية زينب للبناتادبيحوراء صادق زبون ناصر60381421222043027

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية العراق الناهض للبنينادبياحمد عباس علي صلبوخ60391521211003004
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كلية اللغات/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية الفكر للبناتادبيضحى يعقوب يوسف سلمان60401521222016059

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية السياب للبنينادبيعبد الحميد قتيبة خضير نجم60412021211053030

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية العراقي للبنينادبيقاسم رعد قاسم عبد هللا60421021211005060

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية العامرية للبناتادبيعلياء احمد اسماعيل ابراهيم60431021222036036

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0071.83ثانوية السجى للبناتادبيابرار عادل نعيم جابر60441121222063001

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية السويس للبنينادبيعبد القادر مجيد حميد صبار60451321211006042

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0071.83للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيعلي سعدون عزيز فياض60461321211023021

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيسجاد عماد فرج هللا وهاب60471321211031041

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية ام البنين للبناتادبيتضاء علي حسن عباس60481321222011024

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمصطفى حلمي جاسم محمد60492721211005153

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية العامرية للبناتادبيساره عباس محمد عبدهللا60501021222036025

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية المبدعات للبناتادبيسرى محمد مدب فياض60511021222046008

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيعلي احمد شاكر قاسم60521121211048049

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية الزهراء للبناتادبيالزهراء يعرب رشيد لطيف60531121222029003

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية زبيدة للبناتادبينبأ فؤاد حصموت حسين60541121222042069

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية السجى للبناتادبيمريم محمد عبود عباس60551121222063030

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية عكاظ  للبنينادبيعباس حسين محمد موسى60561321211022071

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية الوزيرية للبناتادبيساره محمد قاسم رشيد60571321222005024

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية الرشيد للبناتادبيحنين محمد فؤاد نشأت60581321222020006

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية التسامح للبناتادبيساره باسل ابراهيم حسين60591421222012050

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية المعرفة للبناتادبيسارة لؤي رستم محمد60601421222039015

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية النظامية المختلطةادبيباقر عبد الجبار عبود ياس60612121217011003

كلية اللغات/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية السياب للبناتادبيرفيف عمار علي حسين60621021222002014

كلية اللغات/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية االزدهار للبناتادبيميس ميثم احمد طالع60631221222009064

كلية اللغات/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية السويس للبنينادبيليث مثنى صبيح صالح60641321211006072

كلية اللغات/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية القدس للبنينادبيعلي مصطفى شاكر كاظم60652321211043053

كلية اللغات/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية الوفاء للبناتادبيتبارك حسن محسن راضي60662421222046006

كلية اللغات/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية الوفاء للبناتادبيهاجر علي طالب حمودي60672421222046032

كلية اللغات/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية حلب للبنينادبيمحمد كاظم عبد سلمان60682621211013150

كلية اللغات/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد هللا عبد الرزاق علي عبد الرزاق60691121211026067

كلية اللغات/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور الزهراء مهدي حسن رسن60701121222017110

كلية اللغات/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية االعظمية للبنينادبيفائز لطيف جواد جاسم60711321211001054

كلية اللغات/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية الفيحاء للبناتادبياستبرق سمير كريم حسين60721521222008002
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كلية اللغات/جامعة بغداد428.0071.33ثانوية المهيمن المختلطةادبيمحمد عادل حسن عبد60732121217042018

كلية اللغات/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية الثقلين للبنينادبيمهدي اسعد كامل فرحان60741221211039097

كلية اللغات/جامعة بغداد427.0071.17ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيعبد هللا يونس محمد عطروز60751321215001050

كلية اللغات/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية عدن للبناتادبيغدير علي ربيع محسن60761321222030077

كلية اللغات/جامعة بغداد427.0071.17 شعبان المسائية للبنين15ثانوية ادبيجعفر صادق اكرم خضير60771421215004009

كلية اللغات/جامعة بغداد427.0071.17 تموز للبنات14ثانوية ادبيتبارك هادي صالح رمضان60781421222007009

كلية اللغات/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية الثورة للبنينادبيالمفضل هالل حسين متيغي60792321211003010

كلية اللغات/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية المعراج للبنينادبيحسين عدي حسين جبار60801121211023009

كلية اللغات/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية زبيدة للبناتادبيمريم وليد خلف فهد60811121222042066

كلية اللغات/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية السويس للبنينادبيطه محمد علي احمد60821321211006038

كلية اللغات/جامعة بغداد426.0071.00للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيوهاج منير ياسين سالمة60831321211023046

كلية اللغات/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية الصفا للبنينادبياحمد لبيب عبد احمد خضير60841321211027010

كلية اللغات/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية الشعب للبناتادبينورالهدى علي كاظم غليم60851321222022178

كلية اللغات/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية حنين للبناتادبياسيا اياد فؤاد جهاد60861321222028001

كلية اللغات/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه مؤيد عبد الكريم محمد60871421222012071

كلية اللغات/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية المآثر للبناتادبيعذراء اياد عبد السادة جبر60881521222011080

كلية اللغات/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية الثورة للبنينادبيعلي رحيم عليوي عبيد60892321211003044

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية الداخلية للبنينادبيعبد الرحمن احمد ماجد رحيم60901021211033019

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية المتفوقات االهلية للبناتادبيفاطمة عماد عبيد خضير60911121224015008

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية العراق للبنينادبيمنتظر جاسم خلف شمخي60921221211009248

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد باقر جبار كاظم عباس60931221211031097

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية الشيماء للبناتادبياخالص محمد قنتاب كنيهر60941221222017003

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية البشير للبنينادبيكاظم جواد كاظم سلمان60951421211033080

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية بدر الكبرى للبناتادبينور مهند رمزي مد هللا60961421222037042

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتقى هيثم نيروز عبد60971421222046014

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية المعرفة للبناتادبينور فرحان عبد الرضا عباس60981621222020063

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية البيان للبناتادبيديار حسين علي لفته60991021222014028

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه معن عبد الصاحب عبود61001021222035022

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية المبدعات للبناتادبيشهد محمود داود سالم61011021222046010

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية العامل للبنينادبيمنتظر مهدي خلف حسين61021121211014120

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية نور العلم للبناتادبيآيه حسام محمد علي61031121222052002

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبينبأ رعد كامل فليح61041121222062092

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية الخمائل للبناتادبيريم حيدر فاروق عبد هللا61051221222043031
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كلية اللغات/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية االبتهال للبناتادبيهنديه ابراهيم مهدي صالح61061421222005037

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية زهرة الهدى للبناتادبياالء عماد اسماعيل ابراهيم61071421222022003

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية المهج للبناتادبيزهراء فاضل عزيز عباس61081421222035042

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية خديجة للبناتادبيبتول محمد مطشر بلعوط61092421222001006

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزينب جاسم محمد صيهود61102721222030030

كلية اللغات/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية الثوار للبنينادبياكرم احمد عبد المحسن علي61111121211012010

كلية اللغات/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية البلد االمين للبنينادبياحمد صالح بهجت عبد61121121211031006

كلية اللغات/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية البالد للبنينادبيمحمد رائد محمد رشيد61131221211008036

كلية اللغات/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية السيف العربي للبناتادبيتبارك موحي داغر طارش61141321222035010

كلية اللغات/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية النورين للبنينادبيحسن ستار صالح كاظم61151421211004012

كلية اللغات/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد جابر رسن زيارة61161421211026129

كلية اللغات/جامعة بغداد423.0070.50الخارجيونادبيامير حسين علي عبد61171421218001230

كلية اللغات/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء عبيد بربر جبر61181421222070019

كلية اللغات/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمه عادل عبد سلطان61191521222008095

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية دجلة للبناتادبيغفران محمد محمود صالح61201021222013033

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية البالد للبنينادبيعبد الهادي محمد هادي محمود61211221211008030

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيهبة هللا مهند نصرت عبد الرحمن61221221222015044

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية السيف العربي للبناتادبيهدى حسين قاسم كاظم61231321222035095

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0070.33إعدادية بشار بن برد للبنينادبيجعفر صادق هليل محسن61241421211023031

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية المعرفة للبناتادبيزينب ميثاق عبد    امير61251421222039014

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم محمد كاظم عناد61261521222005104

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب جالل محيسن بريدي61271521222006038

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية االجيال للبنينادبيحيدر مرتضى قاسم جحيلي61281621211014020

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0070.33سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا ادبيطيبه حيدر عبد سلمان61293021227023001

كلية اللغات/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي كاظم مجهول عباس61301021211008053

كلية اللغات/جامعة بغداد421.0070.17الخارجيونادبيمحمد عبد الستار احمد حسن61311021218001582

كلية اللغات/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية الفارابي للبنينادبيسالم باسم عبد الرسول عبود61321121211002025

كلية اللغات/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعلي اسماعيل محمد علي61331121211052084

كلية اللغات/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمهيمن شهاب احمد حسن61341121211052151

كلية اللغات/جامعة بغداد421.0070.17ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيفاطمة شامل جميل قاسم61351121222048027

كلية اللغات/جامعة بغداد421.0070.17ثانوية المتفوقات االهلية للبناتادبيفاطمة حسنين شحاذة محسن61361121224015007

كلية اللغات/جامعة بغداد421.0070.17ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبياحمد ابراهيم حسن علي61371921215018001

كلية اللغات/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيأبا الحسن صفاء ناظم عبد هللا61382521211018001
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كلية اللغات/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية الثورة العربية للبناتادبيروان مقداد كاظم جاسم61391321222017038

كلية اللغات/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية عدن للبناتادبيبلسم عماد قواي كاظم61401321222030012

كلية اللغات/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمنار ماجد حميد منشد61411421222037038

كلية اللغات/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسن كاظم خشين محمد61421521211015025

كلية اللغات/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيكرار جعفر جبار عجالن61431521211015068

كلية اللغات/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيطيبه قاسم عبد النبي اسماعيل61441521222005079

كلية اللغات/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبياحمد صباح ثجيل مالح61451621211076003

كلية اللغات/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية طه االمين للبنينادبيحيدر صالح حسن جواد61462621211026022

كلية اللغات/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيصبا سعد جاسم محمد61471121222073053

كلية اللغات/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية ابابيل للبنينادبيحسن محمد عبد االمير أحمد61481321211011017

كلية اللغات/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية السيف العربي للبناتادبيشهد لؤي عبد هللا حامد61491321222035047

كلية اللغات/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية صفية للبناتادبيحوراء احمد فوزي عبد هللا61501421222011046

كلية اللغات/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمصطفى علي حسج جارح61511521211017120

كلية اللغات/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية الرميلة للبناتادبيايالف خالد صدام سلمان61521521222004011

كلية اللغات/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي سعد عبد خليف61532621211015083

كلية اللغات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية الفردوس للبناتادبيحنين عالء حمودي عمر61541021222008006

كلية اللغات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية دجلة للبناتادبيرتاج عبد الستار علي حمدان61551021222013010

كلية اللغات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيغفران وسام مجبل محمود61561121222028012

كلية اللغات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية المصطفى للبنينادبيوسام سليم رسن رميط61571521211009172

كلية اللغات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه ناصر خلف شلش61581521222007080

كلية اللغات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمة مؤيد عبداالمير حسين61592121222013027

كلية اللغات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية الصديق للبنينادبيجعفر عبد الحسين مهدي عريبي61602321211024009

كلية اللغات/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية مصطفى جواد للبنينادبييوسف حقي اسماعيل ابراهيم61611021211015084

كلية اللغات/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية االصيل للبناتادبيمريم علي محسن علي61621121222005048

كلية اللغات/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيشهد رحيم هامل دخان61631121222062059

كلية اللغات/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية االخيضر للبناتادبيسفانه سالم عباس احمد61641221222052029

كلية اللغات/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية االستقالل للبناتادبيفاطمة نديم حنون عبد الواحد61651321222006031

كلية اللغات/جامعة بغداد417.0069.50إعدادية المروج للبنينادبياحمد مجيد حسين علي61661421211011013

كلية اللغات/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية ام القرى للبناتادبيمريم حميد شباط احمد61671421222015089

كلية اللغات/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيبنين باسم حسين مطشر61681421222051009

كلية اللغات/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية النجاة للبناتادبيمالك اسعد اسكندر داغر61691521222003061

كلية اللغات/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية الهاشمية للبنينادبيمسلم عبد الحمزه جبار محسن61702321211019047

كلية اللغات/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية الكوثر للبناتادبيياسمين خلف عبد علي حسين61712321222038038
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كلية اللغات/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية قرطبة للبناتادبيدعاء حسين علي حمود61722321222050016

كلية اللغات/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبياالء سامي رزاق ذياب61732321226001006

كلية اللغات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعبد هللا ثائر طالب عقيل61741021211015044

كلية اللغات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعلي عمار عبد الرزاق عبد الوهاب61751021211015055

كلية اللغات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية االمال للبناتادبيهدى ياسين حميد حسين61761121222011084

كلية اللغات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية الفراتين للبنينادبيمهيمن محمود فاضل محمود61771321211034079

كلية اللغات/جامعة بغداد416.0069.33الخارجيونادبيسجاد محمد سعودي جاسم61781321218001337

كلية اللغات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية القناة للبناتادبيايه عامر حسين جعفر61791321222003005

كلية اللغات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية زهو العراق للبناتادبيزينب عبد الكريم سلمان روكان61801321222009021

كلية اللغات/جامعة بغداد416.0069.33ثانوية الفاروق للبنينادبيمجتبى سمير مجيد محمد61811421211043022

كلية اللغات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحسين نجم عبد علوف61821421211048020

كلية اللغات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية ام ايمن للبناتادبيمناسك نجم عبد خضير61831421222057050

كلية اللغات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية الكرامة للبنينادبيعالء الدين حبيب ظاهر تيم61842421211001041

كلية اللغات/جامعة بغداد416.0069.33انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركياادبيمجتبى عدي هاشم جبار61853021217025003

كلية اللغات/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية حطين للبناتادبيمريم رفعت فاروق محمد61861021222004019

كلية اللغات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية الحضارة للبناتادبيمروه عواد فرحان عليج61871021222026024

كلية اللغات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية ام البنين للبناتادبيفرح اياد عبد علي احمد61881321222011057

كلية اللغات/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيايات محمد علي ناصر كاظم61891421222037003

كلية اللغات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية الكرامة للبناتادبيايه علي ابراهيم علوان61901421222044006

كلية اللغات/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية الرتاج للبناتادبيسجى حسن عبد علي61911421222050022

كلية اللغات/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية نور الهدى للبناتادبيسجى غسان هاشم سلمان61921421222052040

كلية اللغات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية البراق للبنينادبيحسين علي محمد حسن61931521211002037

كلية اللغات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب ثائر عبد الحسن محسن61941521222010046

كلية اللغات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمصطفى صباح زيدان خلف61952121211037117

كلية اللغات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيحوراء علي عبيس فارس61962621222037015

كلية اللغات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية االمين للبنينادبييوسف عبدالرحمن احمد محمود61971021211018031

كلية اللغات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية الرضوانية للبنينادبيانس بركات عبد العزيز علي61981021211037005

كلية اللغات/جامعة بغداد414.0069.00ثانوية الجامعة للبناتادبيسجود داود سلمان كاظم61991021222009019

كلية اللغات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية بغداد للبناتادبييسر نصير محمدعلي محمد رضا62001021222035039

كلية اللغات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيزيد حيدر عبيد واوي62011121211011025

كلية اللغات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية رفيدة للبناتادبيضحى ناهض حسن حسين62021121222041042

كلية اللغات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية االنتصار للبناتادبيزهراء ليث يونس محمد62031321222015046

كلية اللغات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية الكرامة للبناتادبيبنين حسين علوان مهدي62041321222025011
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كلية اللغات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية الفردوس للبناتادبيتماره مازن كاطع عبود62051321222040022

كلية اللغات/جامعة بغداد414.0069.00االعدادية المركزية للبناتادبيرقيه رحمت عبدال اغا62061321222041009

كلية اللغات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية طه للبنينادبياحمد ديوان غالب حسن62071421211049007

كلية اللغات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيريام حافظ حسن عبود62081521222006024

كلية اللغات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد ريسان هادي يوسف62092721211023072

كلية اللغات/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية الميار المسائية للبناتادبيساره باسل فؤاد عبد االمير62101121226005019

كلية اللغات/جامعة بغداد413.0068.83أعدادية الفاطميات للبناتادبيتماره محمد صبيح كاظم62111221222021020

كلية اللغات/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية يافا للبناتادبيرسل عبد الكريم عبد الرزاق ناجي62121321222031033

كلية اللغات/جامعة بغداد413.0068.83إعدادية الجزيرة للبنينادبيحيدر عوده مونس جبر62131421211016017

كلية اللغات/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية شفق النور للبنينادبيحسن علي حسن عالوي62141421211044012

كلية اللغات/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيسنار حيدر صبر محمود62151421222037020

كلية اللغات/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية الشموخ للبناتادبياسراء عبد الرحمن محيبس جاسم62162221222028002

كلية اللغات/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية البدور للبناتادبياماني حسن حسين علي62172321222010002

كلية اللغات/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيصادق عبد االمير محمد صفانه62182621211025027

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية دجلة للبناتادبيروال علي ابراهيم سلمان62191021222013017

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية الحكمة للبناتادبيتماره فالح حسن عيدان62201021222025012

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيتاره حسين فياض علي62211021222041004

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتادبيمريم سعد خالد فاضل62221021224006002

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيانمار عماد صبر مصطاف62231121211045021

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية المستقبل للبناتادبيامل عدي حاتم شكري62241121222036002

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسين ستار محيسن مويلح62251321211008033

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية بغداد للبناتادبينوره حيدر عبد الستار علي62261321222001061

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية زهو العراق للبناتادبيرنين منير محمد شنين62271321222009014

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمه حامد جاسب عكله62281321222044033

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية الندى للبناتادبيرسل توفيق صالح قمر62291421222069025

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيفاطمه دريس عبد الكريم داود62301421226006031

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي حسين مهدي هاشم62311521211009089

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية الوارثين للبنينادبيكرار جاسم عطيه عوده62321521211013079

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية المسرة للبناتادبيمنار سليم جمعه كعيد62331521222002044

كلية اللغات/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية الطارق للبنينادبيفهد نبراس سيد محمد62341021211038018

كلية اللغات/جامعة بغداد411.0068.50ثانوية السجى للبناتادبيكوثر خضير عباس عبد الحميد62351121222063025

كلية اللغات/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمصطفى احمد شكاح خلف62361221211036073

كلية اللغات/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية االنصار للبنينادبيزيد محمد عبد الجبار حاتم62371321211003018
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كلية اللغات/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية الصفا للبنينادبياحمد محمد عادل عاكف62381321211027011

كلية اللغات/جامعة بغداد411.0068.50ثانوية الفيحاء للبناتادبيزهراء عدنان فهد شنكوح62391321222013020

كلية اللغات/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية النورين للبنينادبيعلي اسماعيل علي محمد62401421211004029

كلية اللغات/جامعة بغداد411.0068.50ثانوية المعالي للبناتادبيتبارك سعد سليم حسين62411421222054013

كلية اللغات/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء ظاهر صادق مهيهه62421421222056023

كلية اللغات/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه محمد عبد هللا حمدان62431521222005095

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية الداخلية للبنينادبيمحمد ازهر هاشم حنتوش62441021211033038

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0068.33ثانوية النبوغ للبناتادبيفاطمه فازع دحام نصيف62451021222016008

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيحسين علي عبد الحسين رسول62461121211048021

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية عمر المختار للبناتادبيشمس محمد قاسم علوان62471121222022023

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد باقر طه خضير محمد62481321211034062

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية بغداد للبناتادبيزينب سالم هادي حميدي62491321222001030

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية االنتصار للبناتادبيلبنى باسم محمد حسين62501321222015093

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية الفردوس للبناتادبيصفا المع حسن علوان62511321222040080

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0068.33ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيعذراء بشار جبار ضيدان62521321226001047

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0068.33إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد سعد حميد جميل62531421211023218

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي وليد حسن كاظم62541421211048060

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية الفداء للبناتادبيفرح محسن فليح دانه62551421222033062

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0068.33ثانوية المعرفة للبناتادبيزينب عبد السالم طالب حسين62561421222039012

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية الزهاوي للبنينادبياحمد ستار جبار دلي62571521211015005

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيهيام عباس المي ثامر62581521222010110

كلية اللغات/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية المنصور األهلية للبناتادبيرؤيا ميثم عبد الصاحب نصر هللا62591021224002007

كلية اللغات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية السياب للبنينادبيمحمد حسن مخيلف محيسن62601121211027093

كلية اللغات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية العراق للبنينادبيمنتظر جبار عبد االمير جبر62611221211009249

كلية اللغات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية االزدهار للبناتادبيبنين عباس شبيب حسن62621221222009014

كلية اللغات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية يافا للبناتادبيزهراء مصطفى محمد طعمه62631321222031065

كلية اللغات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية السيف العربي للبناتادبيلبنى حسين قاسم كاظم62641321222035070

كلية اللغات/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية طيبة للبناتادبيايه محمد هادي حمودي62651321222038007

كلية اللغات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية الفداء للبناتادبيديار احمد عذاب خماس62661421222033016

كلية اللغات/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية السعادة للبناتادبيزهراء خالد ياسين عباس62671421222049011

كلية اللغات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية المؤمل للبنينادبيحسنين عاجل صبري هميم62682321211046014

كلية اللغات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية المسيب للبناتادبيمالك عالء حسون حمزه62692321222041083

كلية اللغات/جامعة بغداد409.0068.17الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزينب حسن جبر كاطع62702421222018022
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كلية اللغات/جامعة بغداد408.0068.00الخارجياتادبيحوراء هاشم حميد مجيد62711121228050177

كلية اللغات/جامعة بغداد408.0068.00ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيطه باقر محمود نجرس62721221215001055

كلية اللغات/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمصطفى كاظم علي مطر62731421211025091

كلية اللغات/جامعة بغداد408.0068.00اعداية الهدى للبناتادبيزهراء قصي محمود سلمان62741421222013020

كلية اللغات/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية الفداء للبناتادبياالء زياد علي حسين62751421222033003

كلية اللغات/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرغد علي مهدي سعود62762121222065036

كلية اللغات/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين غالب كاظم جابر62772921211004052

كلية اللغات/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية االمال للبناتادبيتبارك محمود علي حسين62781121222011020

كلية اللغات/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء خالد عبد االله عباس62791321222011034

كلية اللغات/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية الكرامة للبناتادبيشهد رعد حميد مجيد62801321222025043

كلية اللغات/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية الخنساء للبناتادبياية محمد محمود قدوري62811421222040003

كلية اللغات/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية قباء للبنينادبيباقر عماد خنجر عبد62821521211010004

كلية اللغات/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيحسن احمد علي كاظم62832321211063016

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية السياب للبنينادبيمهدي ياس حسن خضير62841121211027129

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيانمار خليل ابراهيم سلمان62851121211053020

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيريام احمد خليل ابراهيم62861121227014008

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية الزهراء للبناتادبيفرح غسان محمود خضير62871321222021039

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي محمود سلمان عبد هللا62881421211035109

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية ام القرى للبناتادبيغفران علي حميد علي62891421222015070

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه رمضان طليع كباشي62901421222015075

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية الكرامة للبناتادبيجنة علي ابراهيم علوان62911421222044015

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية التفاؤل المختلطةادبيمنار ياسر طه هلبان62921421227001007

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0067.67الخارجياتادبيغدير فؤاد ابراهيم محمد علي62931421228050627

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية المآثر للبناتادبيسجى علي كريم مالح62941521222011067

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية الفكر للبناتادبينبأ آراز قاسم سلمان62951521222016084

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعلي صالح هادي جابر62962321215002134

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية علي الغربي للبنينادبيحسين علي دوش عنيد62972821211012014

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية اجنادين للبناتادبيمريم رحيم منديل عبد هللا62981021222038042

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية العراق للبنينادبيسجاد رعد موسى علي62991221211009098

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0067.50ثانوية الصديق للبنينادبيزيد حميد خليفه ابراهيم63001221211020018

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0067.50ثانوية ابن سينا للبناتادبيجنات زياد طارق جاسم63011221222044011

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0067.50ثانوية النوارس للبنينادبيعلي جابر صطام جواد63021321211025022

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغفران محمد قاسم سلمان63031321222014039
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كلية اللغات/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية يافا للبناتادبيزهراء حسين عبد الرحيم ناصر63041321222031047

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمحمد باسم سلمان محمد63051421211029076

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمحمد جميل حميد حمد63061421211048069

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0067.50ثانوية الحكماء المختلطةادبياثير خالد عبد علي63072121217047001

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية الفرزدق للبنينادبياحمد علي هاشم حسن63082321211039005

كلية اللغات/جامعة بغداد404.0067.33ثانوية االندلس للبنينادبيمحمد سعد حسن نوري63091021211012012

كلية اللغات/جامعة بغداد404.0067.33ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمريم ماجد حميد مجيد63101121222018031

كلية اللغات/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء جمال ابراهيم حمد63111321222022072

كلية اللغات/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية طه للبنينادبيمحمد ماجد وشيح حسن63121421211049133

كلية اللغات/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية الفداء للبناتادبيمريم عالء شاكر حمد63131421222033069

كلية اللغات/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية النهضة للبناتادبيضحى سنان طه محمود63141921222055042

كلية اللغات/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعلي ضياء فهد حميد63152121211010043

كلية اللغات/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعلي حبيب ظاهر عباس63162721211021031

كلية اللغات/جامعة بغداد403.0067.17ثانوية فلسطين للبناتادبيزينب حسين عبد اسماعيل63171021222032013

كلية اللغات/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية األهداف األدبية للبنينادبييحيى عباس عبد مشالي63181121211050068

كلية اللغات/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيذوالفقار عبد الكريم عبيد حمادي63191121211053039

كلية اللغات/جامعة بغداد403.0067.17ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيصابرين صباح حسن كريز63201121227014014

كلية اللغات/جامعة بغداد403.0067.17أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء محمد حسن جاسم63211221222021042

كلية اللغات/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية الشعب للبناتادبيهمسه جاسم احمد عبد63221321222022187

كلية اللغات/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية الكرامة للبناتادبيهاجر صالح جبار حسين63231321222025067

كلية اللغات/جامعة بغداد403.0067.17ثانوية الهدف األهلية للبنينادبيمنتظر سعد عمران موسى63241421213004008

كلية اللغات/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية الكرامة للبناتادبيشهد قاسم محسن راضي63251421222044032

كلية اللغات/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن زهير حسن عبيد63261521211001019

كلية اللغات/جامعة بغداد403.0067.17ثانوية االستقامة للبناتادبيفاطمة نوري كويد حسوني63271521222018063

كلية اللغات/جامعة بغداد403.0067.17ثانوية الوطن للبنينادبيياس احمد عليوي عبد هللا63281921211094027

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية الداخلية للبنينادبياحمد المختار وليد محمود عباس63291021211033004

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية الداخلية للبنينادبيكرم محمد جاسم حمود63301021211033035

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية الجامعة للبناتادبيعسل سيف الحق ابراهيم سهيل63311021222009024

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية بغداد للبناتادبيشكران خالد سلمان جواد63321021222035015

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية االصيل للبناتادبيسارة ياسر صبري حسن63331121222005030

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية السجى للبناتادبيمريم عامر اكطافة حسين63341121222063028

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية البالد للبنينادبيامير حسن عبد االمير كاظم63351221211008008

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين خالد حميد محمد63361421211006016
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كلية اللغات/جامعة بغداد402.0067.00 تموز للبنات14ثانوية ادبيامنه احسان عطية جناني63371421222007002

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية الزهور للبناتادبيرانيه كامل عبد الحسين سلمان63381421222016020

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية الزهور للبناتادبيساره جعفر عباس فليح63391421222016031

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية سما بسماية للبناتادبييقين احسان هادي رحيمه63401421222068043

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية طارق بن زياد المسائية للبنينادبيمجد وسام فكتور اسكندر63411921215028046

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية ليلى قاسم للبناتادبينور أياد احمد محمد عزيز63422121222086059

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيمحمد احمد رشيد خليف63432321215007109

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية بغداد للبناتادبيمريم اسامه محي مهدي63441021222035027

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية ابن سينا للبنينادبيعبد هللا فالح عبد هللا صالح63451121211016035

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية جرير للبناتادبيضحى قيس صبار جابر63461221222008044

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيهدى مازن توفيق مهدي63471221222046184

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0066.83إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمصطفى مظهر حبيب مير علي63481421211007047

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمود محمد علي رحيم رضا63491421211035131

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية قتيبة للبنينادبيمقتدى أحمد حايط مجبل63501521211004050

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0066.83الخارجيونادبيجعفر علي خالد حسن63511521218001133

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0066.83الخارجياتادبينور صدام مجيد جواد63522121228050512

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعلي طارق عبد االله راشد63532321211063046

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية الزاكيات للبناتادبيتبارك صفاء لعيبي حميد63542621222032011

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية الثقلين للبنينادبيهاشم كامل خالد طاهر63552921211004175

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0066.67ثانوية االحرار للبنينادبيوسام خالد احمد جاسم63561121211043032

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0066.67ثانوية ذات العيون للبناتادبيعذراء جعفر محمد محسن63571121222039031

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0066.67ثانوية بنات العراق للبناتادبيروان ثامر جسام محمد63581121222057011

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0066.67ثانوية تل السمر للبناتادبيايناس ياسين حمدان خلف63591121222058007

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0066.67ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبينبأ مؤيد عبد الهادي ابراهيم63601221222020024

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية السويس للبنينادبيمصطفى عماد جاسم كاظم63611321211006092

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية طه للبنينادبيمهدي صالح هادي جليل63621421211049151

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيصديق خلف ناصر عبد هللا63631521211005039

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية الوارثين للبنينادبيمؤمل جواد كاظم وروش63641521211013085

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية الزهاوي للبنينادبيمصطفى علي كاظم هويت63651521211015099

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية المقدادية للبناتادبيزهراء اكرم ابراهيم محمد63662121222050033

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0066.67الخارجياتادبيفاطمة علي محمد حمزة63672321228050412

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية عين الحياة للبنينادبيسلمان وادي مسير عبد الحسن63682921211007061

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية الوثبة للبناتادبيضحى مازن جواد كاظم63691021222023013
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كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية الفاروق للبناتادبيامنه عمر زكي ناصر63701021222037003

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيمحمد احمد حيدر جاسم63711121211053099

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية الياسمين المختلطةادبيمناف عباس نواف ابراهيم63721221217003014

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيعسل حسين جمعة خزام63731221222015030

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم فراس ابراهيم صاحب63741221222046147

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيمصطفى محمد طارق حسن63751321211020043

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية بلقيس للبناتادبيايه اركان صبحي محمد63761321222002014

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50إعدادية النضال للبنينادبيعباس ولي سيف هللا فتح هللا63771421211012015

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية البلديات للبنينادبيميثم التمار فرحان حنون علي63781421211034202

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية صفية للبناتادبيمنار علي جويعد برهان63791421222011193

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمريم مجيد كاظم ارفيع63801421222037034

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية ام ايمن للبناتادبيرحاب عالء عبد الحسن زوير63811421222057018

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية المسرة للبناتادبينباء خالد جاسم محمد63821521222002046

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية االمين للبنينادبيعمرو احمد حميد رشيد63831021211018019

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية االصيل للبناتادبيخديجه محسن عبود ذرب63841121222005019

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية حماة للبناتادبيايناس جبار حبيب حمادي63851121222025011

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبياسراء مظفر كاظم جاسم63861121222030001

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية بلقيس للبناتادبيامنه حسن علي عبود63871121222068001

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية سيناء للبنينادبيعلي امين مزعل مزبان63881321211018035

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية الفراتين للبنينادبيمصطفى حسن جاسم محمد63891321211034073

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية الفداء للبناتادبيعال زهير كامل علي63901421222033046

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية المعالي للبناتادبيمريم محمد حيدر حسن محمد63911421222054057

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسين فخري حسن محمد63921521211015033

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيآيات علي رحيم حسين63931521222014001

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية الضلوعية للبنينادبيسلطان هاشم فيصل عبد الجبار63941821211005007

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية الزهاوي المختلطةادبيلؤي خالد ابراهيم نجاد63951921217010010

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية النخيلة الغربية للبنينادبيمحمد صادق فرج هنوع63962321211066011

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية المسيب للبناتادبيقمر امير ثامر عبد المحسن63972321222041074

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية حلب للبنينادبيعلي ماجد عمران موسى63982621211013108

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية الشجعان للبنينادبيفراس جاسم عبد المحسن علي63992621211046067

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0066.17ثانوية الرائد للبنينادبيمحمد علي صفاء علي جميل64001021211001022

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية االمين للبنينادبيزيد وسام عبود حسن64011021211018009

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0066.17ثانوية فلسطين للبناتادبيهند محمد احمد ثابت64021021222032038
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كلية اللغات/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعلي عباس خلف عوده64031121211053081

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيحوراء مصطفى عبد الحسن فرحان64041121222062020

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0066.17أعدادية الفاطميات للبناتادبينبأ جاسم حنظل كمر64051221222021076

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحيدر حسين مهدي طرفه64061421211029030

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0066.17ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيعلي فاضل محمد علي64071421215009102

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية فدك للبناتادبيسجى جمال حسين جاسم64081421222006054

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0066.17اعداية الهدى للبناتادبيميس عبد الحكيم هشام صالح64091421222013045

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسام سعد جمعة كريم64101521211017023

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية النجاة للبناتادبيمريم طالب عبار عبعوب64111521222003057

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيابرار فالح حسن عباس64122121222043001

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد ابراهيم صالل ثمر64132621211015107

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية بغداد للبناتادبيمريم صالح الدين فرج هللا هويش64141021222035030

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيامين صالح نوري رشيد64151121211054015

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية االخالص للبناتادبيزجل رعد نزال كنيدح64161121222046044

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية النهار للبناتادبيهاجر حاتم كامل فرحان64171121222056048

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00ثانوية االالء للبناتادبيسهله احمد سلمان خلف64181121222059015

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد هللا طه ياسين شبوط64191221211039057

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00ثانوية االسوار للبناتادبينور الهدى مصدق سرتيب شيخلي64201321222007033

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي بشير ذيباب محيبس64211421211041056

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية صفية للبناتادبيفاطمة ابراهيم حيال ايدام64221421222011161

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيريام طالب حسون محمود64231421222025018

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية الفداء للبناتادبيمالك سالم والي وضيح64241421222033072

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية الفرح للبناتادبيحوراء فاروق داود حبيب64251421222053011

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيرسل هاشم ابراهيم علي64261521222005032

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبياحمد ابراهيم كاظم عبيد64271921211096004

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00ثانوية الهداية للبنينادبيعبد هللا ياس فاضل علي64282121211085009

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسين جواد يوسف عبطان64292621211025010

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية البسملة للبناتادبيورود كاظم نعمه داغر64301121222061036

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيضرغام كاظم عبد عون64311221211003047

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية الرباب للبناتادبياديان زاهر عبد الحسين عليوي64321221222041003

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية االنصار للبنينادبيمحمد عزيز كريم سعيد64331321211003042

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية الحسينية المسائية للبنينادبيكاظم ستار بدر برجيل64341321215006046

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية يافا للبناتادبيكوثر تركي زمام وضاح64351321222031115
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كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيبنين حسن جاسم أحمد64361321222037002

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية الفردوس للبناتادبيبنين عدنان محسن حسين64371321222040016

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد رياض حاجم سلوم64381421211034149

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية ام القرى للبناتادبيمريم عالء اليذ محمد64391421222015090

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية الجمهورية للبناتادبيمريم جليل خليل عبد هللا64401421222031024

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيسرى حامد راشد خستاوي64411421222037019

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية المسك للبناتادبيزهراء كريم شنيف منخي64421421222048017

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية ام ايمن للبناتادبيمالك حسن عوفي غافل64431421222057048

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبييونس حسن علي محمد64441921211010048

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية النخيل المختلطةادبيعلي حميد فرحان فياض64451921217015016

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية المنصور األهلية للبناتادبيانفال طارق كامل كاظم64461021224002003

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبياحمد خضير عبيد شبوبي64471121211048005

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمريم ابراهيم احمد نوري64481121222014038

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرنا عادل حميد حسون64491121222017040

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0065.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيليث عبد الحسن طاهر حسن64501221211005039

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية االزدهار للبناتادبيطيبه محمود جبار عبود64511221222009044

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية العزة للبناتادبينرجس حسين احمد عبد64521221222036057

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية االندلس المسائية للبنينادبينور الدين كريم عجاج محمد64531321215007044

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية بلقيس للبناتادبيايه عبد الكريم محمود مشكور64541321222002016

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية الصفاء للبنينادبيعلي انيس عبد النبي عبيد64551421211046045

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية سومر للبناتادبييقين رعد قاسم احمد64561421222008085

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية جيكور للبنينادبيعلي طالب كاظم عواد64571621211054051

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية الكندي للبنينادبيحسن هادي صالح والي64582221211013014

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية االمام للبنينادبيهادي وليد صالل شالل64592321211013042

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية ابن سينا للبنينادبيمنتظر علي عبد الجليل عبد64601121211016068

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيكوثر مرتضى شاكر كاظم64611121222030052

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيهبه علي حسين عبد64621121222073087

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية العراق للبنينادبيحمزة عيدان راشد موزان64631221211009077

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيميسر قاسم نعمة زامل64641221211033041

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية الفاتح المختلطةادبياسامه ضياء خميس علي64651221217005003

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية السويس للبنينادبيكرار رائد عبد االله عثمان64661321211006069

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية االعتدال للبناتادبيغدير فرج حسوني مخيس64671321222008038

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء فالح حسن خضير64681321222022078
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كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية الشعب للبناتادبيمالك باسم عادل احمد64691321222022155

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية طيبة للبناتادبينرجس عبد الخالق علوان عريبي64701321222038050

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية الصفاء للبنينادبيجعفر الصادق علي ياسر محمد64711421211046009

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50اعداية الهدى للبناتادبيعال حميد لطيف احمد64721421222013032

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيهاجر سهير يونس مصطفى64731421222037044

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50الخارجياتادبيرسل عباس عبد الرضا محمد64741421228050294

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين عباس حسين باخي64751521211006027

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية الهدى للبناتادبيايات علي خلف خيون64761521222007009

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية حلب للبنينادبيقاسم محمد كريم سلمان64772621211013123

كلية اللغات/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيليث عبد الحسين حسن صباح64781121211050051

كلية اللغات/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمنتظر احمد جبار نور64791321211031104

كلية اللغات/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسين هاشم عبد جاسم64801521211011012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد584.0097.33 تموز للبنات14ثانوية ادبيجمانه محمد واصف كاظم64811421222007011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمريم كريم كاظم بداي64821321222017087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية تطوان للبنيناحيائيايهم لؤي نجم عبد64831121411017024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية الكرمة للبنينادبيانس وليد داود عبيد64841921211065001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد566.0094.33ثانوية الفوز للبناتادبيتبارك محمود عباس محمد64851321222023008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد560.0093.33ثانوية السالم للبنيناحيائيهمام مزاحم محمود خلف64861821411039038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554.0092.33ثانوية المعرفة للبناتادبيفاطمة جمال عبد الرزاق محمود64871421222039018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية زها حديد للبناتادبيمريم حسين رحيمة علي64881321222048053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية الفوز للبناتادبينبأ احمد عباس جاسم64891321222023035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0091.17ثانوية الشباب للبنينادبيعلي عباس عبد عباس64901021211023015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0091.17أعدادية الفاطميات للبناتادبيأيمان انور علوان محمد64911221222021002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية بلقيس للبناتادبيرفل فخري صبحي فخري64921321222002030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية السويس للبنينادبيغيث بسام خالد محسن64931321211006063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية التقى للبناتادبيندى عدي عبد عطوف64941121222012098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية العقيلة للبناتادبيوفاء عالء فرحان محمد64951521222001122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0090.50ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيحسين عدنان مطر رحمه64961321215002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540.0090.00ثانوية هوازن للبناتادبيزينب حسين مهدي عبد هللا64971221222048003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية الصفا للبنينادبياحمد عماد حميد حسين64981321211027009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0089.83ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيكوثر فالح حسن كريم64991421222046047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0089.67ثانوية الفوز للبناتادبيزهراء ماجد عبد هللا جنزيل65001321222023020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية الكرامة للبناتادبيتبارك قاسم محمد حسين65011321222025013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0089.67ثانوية الغسانية للبنينادبييحيى انور حمد سلوم65022621211050055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعلي قصي حسين سادة65031121211052093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0089.33ثانوية القاهرة للمتميزاتادبياوهام سليم مثنى صبر65041321222024002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0089.33ثانوية السجود للبناتادبيزينب منير محيسن ساجت65051421222001029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية الفكر للبناتادبيحوراء كنعان سايه مير علي خان65061521222016020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0089.17اعدادية السيوطي للبنينادبيعبد هللا محمد عزيز علوان65071121211046034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية الكرامة للبناتادبيصفاء مصطفى محمد عبد هللا65081321222025046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0088.50ثانوية الوثبة للبناتادبياسراء مصطفى عبد مهدي65091021222023001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0088.50اعدادية البطولة للبناتادبيساره عبدهللا حسين راضي65101021222028051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0088.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعهود وليد خضير عباس65111321222014035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0088.50ثانوية الغسانية للبنينادبيعمر عالء نعيم جمعة65122621211050035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية االمال للبناتادبيتبارك رياض جلوب كاظم65131121222011017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0087.83 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيحمزة ضياء هادي كاظم65142621211024014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية المعالي للبناتادبيمسره فنار نوري عزيز65151421222054058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0087.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيحوراء رحيم كريم سلمان65162621222037013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية النصر للبناتادبيرقيه عباس عبد الرزاق مرزوك65171221222031044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0087.50للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيحيدر علي دونة فارس65181321211002034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0087.50اإلعدادية المركزية للبناتادبيزهراء عبد كريم جودي حسن65191421222063021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور عمر محمد عباس65201321222014059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمصطفى عليوي حسن فياض65211921211041047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير عبد االئمه حسين نشمي65222521413013040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية ام سلمة للبناتادبيمالك عبد الحميد عبد اللطيف مهدي65231021222015033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية ذو الفقار للبنينادبيزين العابدين حسين عواد كاظم65241221211038041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية الزهور للبناتادبيشذى امين علي سالم65251421222016035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0087.00الخارجياتادبيزهراء مظهر عبد الحسن ضاحي65261421228050396

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية الفردوس للبناتادبيعذراء محمد اياد مجيد65271321222040090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0086.67ثانوية االيالف للبناتادبيساره عامر حبيب خيزران65281021222022004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرحمه حسين علوان مطير65291421222059025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب مجيد حميد علي65301521222006049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي رسول كاظم مجيد65311421211029057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية المهج للبناتادبيزهراء نبيل جاسم حسن65321421222035047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0086.33ثانوية االستقامة للبناتادبيهدى سلمان مرهون شمران65331521222018075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0086.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسمر سمير عيفان حمد65341121222017072
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0086.17ثانوية السجود للبناتادبيغفران هادي زامل حرب65351421222001039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0086.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيأبتهال حسين علي بحر65361421222003001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0086.17ثانوية الشمائل للبناتادبياسراء علي عباس وشيل65371421222042003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية اجنادين للبناتادبيصفا عبد الزراق حميد كاظم65381021222038030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيحسين ازهر طعمة انور65391021511013040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية البتول للبناتادبيمريم محمد عبد الرزاق عبد اللطيف65401121222013080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0085.83إعدادية صنعاء للبنينادبيمصطفى كريم غائب عيدان65411421211024056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية المهج للبناتادبيطيبه جاسم طه علي65421421222035072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية النجاة للبناتادبيزينب حبيب دربي مرعي65431521222003033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيشهد محمد طه ياسين65441521222005072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0085.83ثانوية البارقة المختلطةادبينبأ رعد خلف عزيز65452121227061006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0085.67ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيضرغام فاضل محسن سكر65461021215007027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0085.67ثانوية الزهور للبناتادبيتبارك محمد سليمان محمد65471121222019007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0085.67اعدادية االزدهار للبناتادبيسجى احمد فؤاد جواد65481221222009036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0085.67ثانوية االعتدال للبناتادبيزينب ايثم مجيد عبد65491321222008027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0085.67ثانوية الحريري للبناتادبيرؤى خالد عزيز جاسم65501421222060015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0085.50ثانوية الحكمة للبناتادبياهله فالح نوفل علي65511021222025003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0085.50ثانوية الطاهرة للبناتادبيبنين نجم عبد هللا خلف65521121222074004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0085.50اعدادية الشعب للبناتادبيايه حاجم محمد رجاء65531321222022016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0085.50ثانوية بنت الهدى للبناتادبينبأ محمد ابراهيم علوان65541321222034017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0085.33اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين مناف عزيز رجب65551121211011021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0085.33ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيقاسم حازم جالي رحيمه65561321217002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0085.33اعدادية يافا للبناتادبيزهراء مصطفى امطشر احبيش65571321222031064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0085.33اعدادية الرشد للبناتادبيزهراء هاشم عبد الرضا محسن65581321222033011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0085.33اعدادية البلديات للبنينادبيايمن مؤيد لفته عبد النبي65591421211034035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0085.33اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمقتدى عدنان جبار عبد الحسين65601521211016114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0085.17اعدادية اليقظة للبنينادبيجعفر عبد هللا عبد النبي حسين65611421211027027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0085.17ثانوية الفاروق للبنينادبيعباس تركي محمد جواد65621421211043011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0085.17اعدادية فدك للبناتادبيحنين احمد ابراهيم شطب65631421222006026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0085.17اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي حسين مزعل كاظم65641521211008082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0085.17اعدادية التراث العراقي للبنينادبيكرار راضي طارش راضي65651521211008100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0085.00ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيمنار سعد حسين جبر65661121222048030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0085.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيعهد شهاب احمد عبد الرضا65671521222008079
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية بغداد للبناتادبيطيبه محمد سعدون عبد الكريم65681021222035018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0084.83ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيزينب قاسم ياسر عبيد65691121222030028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0084.83ثانوية عدن للبناتادبيسرى احمد هاشم حميدي65701121222033044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية الشماسية للبنينادبيقاسم كندي قاسم هادي65711321211021040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية شط العرب للبنينادبيبدر لؤي جواد علي65721321211035011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0084.83ثانوية شمس الحرية للبناتادبيحليمه حميد مجيد احمد65731321222010013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0084.83ثانوية شمس الحرية للبناتادبيسجى هاشم خليل كاظم65741321222010030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية الشعب للبناتادبيتهاني رافد حسن رضا65751321222022038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية صفية للبناتادبيسدن ابراهيم زبون ناصر65761421222011128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيدعاء وليد ابراهيم شاكر65771021222024009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية الحكمة للبناتادبيزهراء رعد حسن محمد علي65781021222025023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية الرضوان للبنينادبيصالح حميد عباس خليفة65791121211032017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية النضال المختلطةادبيزينب حسين علي راضي65801121227003014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية الصديق للبنينادبيعلي عبد هللا طه عبد هللا65811221211020028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية الوفاق للبناتادبيرفل قاسم عباس عبد65821221222022022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعباس كاظم لفته داغر65831421211028038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية النجاة للبناتادبيزهراء علي محسن كاظم65841521222003028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0084.50ثانوية ابي غريب للبناتادبيمريم حيدر عبد الستار محمد65851021222029031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيقتيبة قحطان فاضل محمد65861121211052105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0084.50ثانوية العزة للبناتادبياالء لؤي جميل شهاب65871121222001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية االمال للبناتادبيرسل باسم سلمان احمد65881121222011033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0084.50ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيزينب سعدي غانم لهواك65891121227014010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0084.50ثانوية الثائر للبنينادبيمنتظر جاسم محمد عبد هللا65901221211011033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية ام القرى للبناتادبيمريم ثامر داود سالم65911421222015088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد الباقر سامر هادي عيسى65921521211001099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي مخلد هاشم جبار65931521211003062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية الفكر للبناتادبيفرح عدنان عوده فياض65941521222016073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية حطين للبناتادبيميسره عدنان توفيق حسين65951021222004022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيتبارك كريم كاظم عوده65961021222012012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية العراق الجديد للبنينادبياحمد فرحان احمد مهدي65971121211011004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية الشاكرين للبنينادبيمهدي شاكر محمود سهيل65981121211028036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيبروج احمد مهدي فرج65991121222004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء عباس علي كريم66001121222018014
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيحسن محمد جبار مطشر66011321211007013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيفاطمه جميل رشك جاسم66021321226001052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية التسامح للبناتادبيسمر حسام سامي سلمان66031421222012053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية الضحى للبناتادبيامنه مظهر زغير رحيم66041421222023006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0084.33الخارجياتادبيحوراء جاسم محمد هادي66051421228050217

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية العقيلة للبناتادبينور الحوراء جاسم عداي صابط66061521222001112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيايات صباح حسين عجيل66071521222013009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية القدس للبنينادبيعلي محمد شكر محمد66081021211014049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0084.17ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيزهراء محمد كطان جبر66091121222002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيقمر رعد صالح عبد هللا66101121222016034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية عائشة للبناتاحيائيمنى حيدر عباس جبر66111121422023047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية االنصار للبنينادبيعبد هللا اياد محمد سعيد عبد العظيم66121321211003025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0084.17ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء هاشم حنون ياسين66131421222018019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية اليمن للبنينادبيعبد الخالق احمد عبد هللا حبيب66141021211016025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0084.00ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيالق ماجد امين حميد66151121222034002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية جرير للبناتادبيزينة عبد الكريم جمعة جاسم66161221222008038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية الكاظمية للبناتادبيمريم حسن عبود حسن66171221222029022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية السويس للبنينادبيامير مهدي سلمان داود66181321211006015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية عدن للبناتادبيزهراء كاظم فرحان جبر66191321222030055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية عدن للبناتادبيعال قاسم محمد عباس66201321222030074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين عوده قاسم صالح66211521211001034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية حلب للبنينادبيعلي محمود نواف صبر66222621211013112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0083.83ثانوية الحكمة للبناتادبيزهراء ماهر اسماعيل مهدي66231021222025024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0083.83ثانوية المأمون للبناتادبيمريم لؤي مجيد جعفر66241021222034016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0083.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايه عباس برهان جوهر66251121222017007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0083.83ثانوية الزهراء للبناتادبيرقيه حسين زيادي حسين66261121222029014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0083.83ثانوية االعتدال للبناتادبيدانيه سعد خيون شالف66271321222008013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0083.83إعدادية المروج للبنينادبيزكي توفيق نجم جوهر66281421211011032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0083.83اعدادية التسامح للبناتادبيسجى مجيد ياس منصور66291421222012051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0083.83اعدادية االسكندرونة للبناتادبياالء وليد عبد المجيد عبد هللا66301421222032004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية العراقي للبنينادبيعلي عمار يوسف طه66311021211005054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0083.67ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيهبه احمد سعيد عبدهللا66321021222012038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية الخبير للبنينادبيسجاد جاسم محمد موسى66331121211007035
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0083.67ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيتبارك سعدي عبد الرزاق جاسم66341121222048007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيختام كريم كاظم جابر66351121222062021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية العراق للبنينادبيمرتضى ضياء وحيد عبد السادة66361221211009221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0083.67للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيشهد جاسم محمد محمود66371221222005014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0083.67ثانوية الخلود للبناتادبيريم معن خلف عبود66381221222012014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي نوفل علي مطلك66391321211009056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية عكاظ  للبنينادبيعمار ياسر عطيه كاظم66401321211022101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية الصفا للبنينادبيحسين ثامر حميد حسين66411321211027022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0083.67ثانوية طيبة للبناتادبيأيفان عادل غازي ابراهيم66421321222038004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية زها حديد للبناتادبيصبا عبد الكريم علوان عبد الحسين66431321222048040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0083.67اإلعدادية المركزية للبناتادبيبيداء محمد رشيد فهد66441421222063010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية النجاة للبناتادبيتبارك خضير عباس جميل66451521222003011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبياحمد حليم فاضل عبد هللا66461121211052001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية االمال للبناتادبيسما حميد علوان حمد66471121222011055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية ابابيل للبناتادبيسمر نزار اسماعيل ابراهيم66481121222045027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية الشيماء للبناتادبينرجس ثامر سلمان صالح66491221222017069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية العزة للبناتادبيعال رضا حسن محسن66501221222036043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية االعظمية للبناتادبيسجى عدي عبد االمير ناجي66511321222004062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية االعظمية للبناتادبيفاطمه شهاب احمد حمزه66521321222004081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية الشعب للبناتادبياساور قيس خليل اسماعيل66531321222022003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0083.50اعداية الهدى للبناتادبيفاطمه حيدر سعيد حسن66541421222013035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية المسرة للبناتادبينور سالم طعمه عبد الحسن66551521222002048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمحمد صالح قدوري علي66561121211052119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيمصطفى رحمن حسين احمد66571121211053109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0083.33ثانوية النضال المختلطةادبيحسين جاسم محمد صالح66581121217003004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية البصرة للبناتادبيايه قاسم عادل ليلو66591121222043010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0083.33للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيعلي انور غالب محمد66601221211016038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0083.33أعدادية الفاطميات للبناتادبيرواسي حيدر حسن كاطع66611221222021034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية الرباب للبناتادبيرقيه عيسى سليم عبد المالك66621221222041028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0083.33للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيعلي سعد كاطع يوسف66631321211023020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء هيثم عباس محمود66641321222002038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية يافا للبناتادبيزهراء محمد خلف محمد66651321222031061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0083.33ثانوية االفكار للبناتادبيمالك منعم عبد هللا كاظم66661321222042027
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين جليل هاشم علوان66671521211001026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعباس حسين جمعه لعيبي66681521211007113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0083.33ثانوية االستقامة للبناتادبيايات علي حسين سباهي66691521222018009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0083.33ثانوية الصديق للبنينادبينور احمد ثامر عبيد66702321211024040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيايمن محمد حمزة عليوي66711121211009013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0083.17ثانوية النيل المسائية للبنينادبيامير ظاهر حبيب قلب66721121215007009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيحسن حميد ورور عيسى66731321211004019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية السويس للبنينادبياثير مصطفى عبد هللا محمد صالح66741321211006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية الكرامة للبناتادبيرونق ياسر محمد علي توفيق66751321222025027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية عدن للبناتادبيبنين عماد فرحان حسن66761321222030016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية زها حديد للبناتادبيغزل مزاحم احمد حطاب66771321222048045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0083.17إعدادية بشار بن برد للبنينادبيابو الحسن ياس عبد كاظم66781421211023004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية البشير للبنينادبيعلي فاضل عاشور جعفر66791421211033075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0083.17الثانوية الشرقية للبناتادبيفاطمه احمد حسين عويد66801421222030018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية بلقيس للبناتادبيتقى سامي خشيان عبيس66811421222062009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0083.17ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيمصطفى مشعان محي علوان66821821517016020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية طه االمين للبنينادبيياسين عدنان احمد خليف66832621211026083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيمحمد عبد الكريم مهدي محمدصالح66841021215003047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية االنفال للبناتادبيفرح زكي فوزي زكي66851021222019041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الخبير للبنينادبيمحمد عالء عيسى داود66861121211007069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية وهران للبناتادبيرند رائد عذوب محسن66871121222049006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الريف للبنينادبياحمد جاسم محمد خدام66881221211026002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية العزة للبناتادبيدانيه علي حسين علي66891221222036014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الرباب للبناتادبياسماء ماجد رشيج صبيح66901221222041005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد حسن خضر بدر66911321211022110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية عدن للبناتادبيعلياء عدنان صالح علي66921321222030075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0083.00الخارجياتادبيايه سلوان مصطفى عباس66931321228050078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسن فلحي ناصر عيسى66941421211003028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0083.00إعدادية الجزيرة للبنينادبيحارث محمد حميد عبد المجيد66951421211016006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية البشير للبنينادبيالحسين علي محمود عبد االله66961421211033012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحيدر جبار حسن علي66971421211035052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية طه للبنينادبيحسن نجم عبد االله محمد66981421211049030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الفرح للبناتادبيحوراء ميثم ماجد وادي66991421222053012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمصطفى غسان وداعة كاظم67001021211015078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0082.83ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيرحمه سامي سعد سيد67011121222034015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية البصرة للبناتادبيزهراء عباس جمعه رضا67021121222043015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0082.83ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيطيبة عدنان جلوب عبود67031121222048023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0082.83ثانوية عطر الجنة للبناتادبيسميه نجم عبد علي سلمان67041121222066011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0082.83ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيمصطفى جمال محسن علوان67051221211004037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية بلقيس للبناتادبيصابرين باسم سعدي خزعل67061321222002053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية االعظمية للبناتادبيمنار فواز عبد اللطيف رشيد67071321222004098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعباس سعد مجذاب جاسم67081421211041046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد هللا خليل حميد شهاب67091421211047032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية الصقالوية للبنينادبيأسحاق حامد اسماعيل مخلف67101921211028002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعلي فالح عبد هللا عفات67111121211054059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية المعرفة للبناتادبيساره سعد عبد الحميد محمد67121121222060023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية الميار المسائية للبناتادبياسراء فائز عطية جبر67131121226005001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0082.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمحمد قاسم عبد الحسن عبود67141221211003103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيفاطمه هيثم حميد عبد الحسن67151221222007041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية الشعب للبناتادبيايمان عبد القادر كاظم طعمه67161321222022013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية الشعب للبناتادبيشهد نعمه جاسم خلف67171321222022111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيسلوان سحاب سعد مهدي67181421211029041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمحمد قاسم كامل عراك67191421215002158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0082.67اعداية الهدى للبناتادبينبيهه ضياء عالوي عبد67201421222013046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية الوهج للبناتادبيبلقيس سعد حميد ثجيل67211421222047004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمحمد رحيم جبار اجثير67221421511006070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية حلب للبنينادبيجالل بشير فالح فرحان67232621211013019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية الرائد للبنينادبيعلي ستار جاسم محمد67241021211001016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية السياب للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم حسين67251021422002035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائيمينا علي باقر سلمان67261021424003011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيمحمد عبد الرزاق عبد هللا حمد67271121217014020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية البتول للبناتادبيفاطمه محمد سلمان عبد67281121222013070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية الزهور للبناتادبيطيبه خميس عبد جاسم67291121222019023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء فراس خالد جاسم67301121222046053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي فرج مطشر ثجيل67311221211031085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية االزدهار للبناتادبيسجى ظاهر حبيب اموري67321221222009037
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية السويس للبنينادبيامين مازن عبد الفتاح عواد67331321211006016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية بلقيس للبناتادبيايه اكرم علي محمود67341321222002015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية االسوار للبناتادبيشهد عادل عبد شهيب67351321222007025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية صفية للبناتادبيمريم سعد فليح حسن67361421222011184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه سعدي جواد سالم67371421222015076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيعليه علي مطشر لعيبي67381421222046044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية المعالي للبناتادبيأيه عقيل جبر لفته67391421222054005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي حسن عبد الرضا خيون67401521211008079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية المآثر للبناتادبيشجن خالد علي حلبوص67411521222011069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمسك عبد الرحمن محمد طاهر67421521222014094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيتبارك ثائر حسين علي67431121222016011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية االخالص للبناتادبيرؤى آراس جاسم محمد67441121222046034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه ثائر جاسب عذير67451221222009046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية الخمائل للبناتادبيمريم محمد حنون مريشد67461221222043097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0082.33للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيمحمد باقر علي طالب67471321211002084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية القناة للبناتادبيكول ناز حسين عبد الجبار نعمان67481321222003031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية الشعب للبناتادبيتبارك عبد الجبار مهاوي عبد هللا67491321222022035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية السيف العربي للبناتادبيغدير عطا عباس خماس67501321222035054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد حسين رحيم محسن اسماعيل67511421211035124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسين عباس راضي حسين67521421211040031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية المآثر للبناتادبيزينب سالم جاسم سالم67531521222011054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0082.33ثانوية االنتصارات للبناتادبيرحاب ناصر خلف خضير67542621222002016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0082.17ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيمقتدى حميد خلف مهدي67551021217012013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية الفارابي للبنينادبيعبد هللا محمد طالب طه67561121211002032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد هللا قاسم مطر مهاوش67571121211011045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيياسر علي ناصر محسن67581121211052157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمصطفى صالح مهدي صالح67591121211054086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0082.17ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيداليا فارس علي محمد67601121222072012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0082.17ثانوية الخلود للبناتادبيرانيا ماهر غالب قاسم67611221222012009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية النصر للبناتادبيبنين حيدر كاظم عبد67621221222031014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية عكاظ  للبنينادبياحمد رعد مجرن زيدان67631321211022004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد قاسم زهير جرو67641421211047046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0082.17ثانوية التفاؤل المختلطةادبيمحمد عدنان محمد حسن67651421217001011
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0082.17ثانوية السجود للبناتادبيزهراء عامر عبد الحسن العيبي67661421222001022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية الكرامة للبناتادبيكوثر محمد طعمه عطيه67671421222044046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0082.17الخارجياتادبياروى حيدر حسين حيدر67681421228050016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين جبار علي عبيد67691521211003022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية العزيزية للبناتادبيزينه ناهض كاظم حميد67702621222039012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية الحضارة للبناتادبيريم اكرم خضر محيسن67711021222026014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية العامل للبنينادبياسالم ثابت عباس حسين67721121211014013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية الحكيم للبنينادبيضرغام حسين علي عبود67731121211030019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيرغد حسين علي طه67741121222016020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية ذو الفقار للبنينادبيصادق نزار هادي جعفر67751221211038053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه حيدر محمد منير67761221222009050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية التجدد للبناتادبيفاتن محمد جاسم محمد67771221222037028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية الرباب للبناتادبيبنين حسين عالوي عبد هللا67781221222041016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية عدن للبناتادبيمروه جليل غضبان عوده67791321222030087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين احمد جمعه طعين67801421211029018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية الخنساء للبناتادبيزهراء هادي فايز بريغش67811421222040012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية االمال للبناتادبيغدير صباح بنوان سلمان67821421222041028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية الفيحاء للبناتادبياالء خالد هاني اخالطي67831521222008006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيحوراء مشتاق طالب منقاش67841521222010022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية الجامعة للبناتادبيرانيه ازاد محمود شوكت توفيق67851021222009011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية الزهراء للبناتادبيشيماء صفاء عبد الرحيم حمود67861121222029023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية التعاون للبناتادبيفاطمة سمير عبد المجيد راضي67871121222040038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيايناس اسعد عبد علي عباس67881121222072005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية بلقيس للبناتادبيعال ثابت نعمان خليل67891321222002060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية الكرامة للبناتادبيعائشه حازم محمود احمد67901321222025049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية عدن للبناتادبيساره عدنان فالح حسن67911321222030065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين عطيه محمد مهنا67921421211003040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية النعيم للبناتادبيزينب كريم زعالن شمخي67931421222009050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية المعالي للبناتادبيمريم حسام نعمه شمران67941421222054054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية الحريري للبناتادبيزهراء محمد احمد صالح67951421222060021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية الوارثين للبنينادبيمؤمل ابراهيم غازي مونس67961521211013084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه مصيت خضر شرهان67971521422001122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمأب اسعد صالح علي67982121211060049
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية القدس للبنينادبييحيى ادهم محمد جبر67991021211014073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتمارا جهاد فيصل زيد68001021422033037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية العامل للبنينادبيعلي احمد كريم سيد68011121211014069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية االمال للبناتادبينور قيس عبد الواحد مطر68021121222011079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية البتول للبناتادبيميسم عالء عبد الرزاق عبد الوهاب68031121222013087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد490.0081.67الخارجياتادبيبان حميد حمزة محمد68041121228050123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيسيف فارس حسين هادي68051321211009035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد490.0081.67ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيسجاد كامل سفاح عبود68061421215009061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية البارئ للبناتادبيعائشه علي حسين ساجت68071121222053016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيمريم جواد عبد داود68081221226002031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية االفكار للبناتادبيضحى مثنى مشحن مجيد68091321222042021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية المناهل للبناتادبيزينب احمد حسون غنيد68101321222046020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيدانيه حسين سليم حسين68111321224009003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0081.50 تموز للبنات14ثانوية ادبيهبه رحيم حمدان زبون68121421222007047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية سومر للبناتادبيايالف محمد رومي صباح68131421222008004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية التاخي للبناتادبيزينب رفعت فيصل جاسم68141421222017014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية الخليج العربي للبناتادبينبأ حسين علوان موسى68151421222058042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية امنة الصدر للبناتادبيهدى رشيد مطر عظم68161421222059079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعلي اسامه عبد الحسين جاسم68171521211016058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبنين احمد كاظم اسماعيل68181521222009016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا عباس ندا سلمان68191021211027033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية الكرخ للبناتادبينور قيس عبدالقادر عبدالوهاب68201021222001019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية صالح الدين للبنينادبيعبد هللا عدنان عبد الرحمن عبد هللا68211321211008071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0081.33الخارجياتادبينور الهدى نجاح جندي حالوب68221321228050497

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0081.33ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيعبد هللا ابراهيم جلوب عبد هللا68231421215011043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية التسامح للبناتادبيكوثر حامد محمد معارج68241421222012074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية بلقيس للبناتادبيغفران وليد غني عريبي68251421222062046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسن حازم شاكر علي68261521211015023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0081.33ثانوية المسرة للبناتادبيفاطمه الزهراء ماجد جهلول طاهر68271521222002036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية القدس للبنينادبيمحمد علي سالم علي68281021211014064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية بغداد االهلية للبنينادبيمصطفى وسام فوزي ظاهر68291121213016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية رقية للبناتادبينور الهدى محسن علي عناد68301121222010032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17اعداديه االنوار للبناتادبيبنين محمد خضير داود68311121222026012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية رفيدة للبناتادبيايه مؤيد عدنان احمد68321121222041011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية النهار للبناتادبيشهد صاحب سلمان صياد68331121222056028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية النصر للبناتادبينرجس حسن فرحان ابراهيم68341221222031112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية الحضارة للبناتادبيفدك مرتضى مقبل محمود68351221222047019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسن ضياء سعدون هاشم68361321211008026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي احمد مجبل عباس68371321211012057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية االعتدال للبناتادبينبأ علي خلف لعيبي68381321222008056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية عدن للبناتادبيزهراء جاسم اليذ حسن68391321222030051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية عدن للبناتادبيمالك حسن شياع رداد68401321222030094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية يافا للبناتادبيرقيه سالم طعمه كريم68411321222031039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية الرشد للبناتادبيمريم محمد حميد مطر68421321222033020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية البشير للبنينادبيحسن حميد نعيم محمد68431421211033017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية الزهور للبناتادبيفرح جميل قاسم هدار68441421222016051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك احسان جبار سوداني68451421222046011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية السعادة للبناتادبيطيبة طالب سالم خلف68461421222049018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية المعالي للبناتادبيأبرار طه جاسم محمد68471421222054001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء علي ادعيم اخضير68481521222013024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية شعاع المعرفة للبنينادبييوسف محمد عبود فرحان68491921211110020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية ام سلمة للبناتادبينور أدهم حسين علوان68501021222015036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية اجنادين للبناتادبيدعاء محمود جواد احمد68511021222038010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية العقيدة للبناتادبيفرقان رضا كميت عبد هللا68521121222015044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيدنيا عمار شذر حسن68531121222017026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية التعاون للبناتادبيمنى امين هاشم عبد68541121222040052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية الشفق للبناتادبيزهراء غازي فرحان عبد هللا68551121222051029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية الكرامة للبنينادبيايمن حيدر علي حسين68561221211017004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمرتضى ماهر هادي محمود68571221211036070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00الخارجيونادبيكريم عبد الكاظم عبد رماح68581221218001698

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية السويس للبنينادبيغسان عدنان حمودي محمد68591321211006062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية عدن للبناتادبيفاطمة صالح حسن عمار68601321222030079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية زها حديد للبناتادبيياسمين حاتم عبد الرحمن كشكول68611321222048067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00الخارجيونادبيايمن احمد كريم زنيد68621421218001249

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية الندى للبناتادبيزينب احمد حسن حميدي68631421222069039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيهاجر ناصر محمد محمود68641421224016006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب فاضل كوكس ساجت68651521222008066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية الصقالوية للبنينادبياحمد حسين مصلح عابد68661921211028005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية الخضراء للبنينادبيعلي حميد عباس علوان68671021211013026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبييونس جاسم زبون مري68681121215003054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد خالد زهير فاضل68691221211038091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية الرباب للبناتادبيسارة عباس جاسم عبد الحسن68701221222041055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية القناة للبناتادبيمريم عمر علي عبد هللا68711321222003034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينورهان جواد كاظم حمادي68721421222003138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية المهج للبناتادبيرنين نبيل فاضل حمودي68731421222035030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيهاجر غالب حسين كاظم68741421224009008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء سعد جبار زبين68751521222006030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية الرائد للبنينادبييونس شامل محمد علي68761021211001032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية المتنبي للبنينادبيابراهيم دريد عشم سلطان68771021211027001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبييعقوب ناصر فارس يعقوب68781121211011087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية خير االنام للبنينادبيمصطفى عقيل سعدون سرهيد68791121211051016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية العزة للبناتادبيليلى فالح حسن علي68801121222001032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبينبأ فالح حميد عبد68811121222004027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيشيرين عبد القادر عيفان حمد68821121222016029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرغد محمود رزوقي محمد68831121222017032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية الشيماء للبناتادبيميسم مؤيد حسين حسن68841221222017067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية النصر للبناتادبيفرقان محسن عراك ابراهيم68851221222031100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية السياب للبنينادبيقاسم محمد جاسم ناصر68861321211028034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية االعظمية للبناتادبيدانيه صائب نجم عبد هللا68871321222004032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67الخارجياتادبيايه خلف عيسى رضا68881321228050073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيصادق عمار احمد زيدان68891421211013047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيجواد كريم حمزة عبيد68901421211035023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية ام ايمن للبناتادبيدعاء عالء كريم مهدي68911421222057016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيجنات طالب حميد حاتم68921521222015022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية الفكر للبناتادبيبنين راضي عبد الزهره محمد68931521222016010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيحيدر جاسم محمد ابراهيم68942121217013003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى محمد عبد القادر عبد الجليل68951021211017086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا حسين نجم محمد68961021411026139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية البارئ للبناتادبيهجران علي حسين ساجت68971121222053030
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية نور االيمان للبناتادبينور حميد قاسم عباس68981221222006045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية السويس للبنينادبيسيف رحمان سلمان مهدي68991321211006036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية حنين للبناتادبيرحمه اسماعيل علي كاظم69001321222028011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياكرم عبد الكاظم حباب حالوب69011421211003013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية النجاح للبنينادبياحمد مازن نجم عبد69021421211026013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية الفرح للبناتادبينور خالد حمود عبيد69031421222053034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0080.50الخارجياتادبيغفران محمد نصيف جاسم69041421228050645

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيرؤى حبيب جاسم محمد69051521222010027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية القدس للبنينادبيطه محمد خليل ابراهيم69061021211014031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية اليمن للبنينادبيابراهيم وليد عادل محمد69071021211016001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية الشباب للبنينادبيعبد هللا حسن خليل نهار69081021211023009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية عشتار للبناتادبيرشا احمد ابراهيم عمران69091121222027021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية نور العلم للبناتادبيهبه هيثم خلف جاسم69101121222052044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد وائل عدنان كيطان69111221211039048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية االخالص للبناتادبيزهراء كاظم صباح زباله69121221222018026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيكوثر مهدي جبر زبون69131221222019056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية السويس للبنينادبيسجاد محمد جاسم حميدي69141321211006035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية االعتدال للبناتادبيالصفا علي حسين حمد69151321222008002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية الرشيد للبناتادبيسجى سالم خلف مسلم69161321222020018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية الكرامة للبناتادبيلمى كرم داود جبر69171321222025056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيحسين بالسم فرحان مطلك69181421211013028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيكرار محمد فجر حرز69191421215011055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية زينب للبناتادبينرجس عدي دينار خنجر69201421222043108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية الخليج العربي للبناتادبيكوثر علي عبد الزهره خضر69211421222058035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيعلي رضا عيالن صالح69221521215004063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين اسماعيل كرومي عبد الرزاق69231521222005010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية الرباب للبناتادبيحوراء حمد هللا جلوب داغر69241521222012006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد عمر رحيم عبد الكريم69251021211017027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية الكوثر للبناتادبيايناس جبار اسماعيل ابراهيم69261021222040002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية القدس للبنيناحيائيطه ماجد حميد عبد69271021411014041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية الخضراء للبناتاحيائيفاطمه سعد محمد عبد69281021422007037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17الخارجيونادبيحسين عليوي لويذ محمد69291121218001211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية الجمهورية للبناتادبيعذراء مهدي صالح احمد69301121222009046
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية حماة للبناتادبيخيريه شهيد شبالوي محمد69311121222025041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيتبارك جمال ناظر كنيهر69321121222048005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17أعدادية الفاطميات للبناتادبيايه كنعان اسماعيل داود69331221222021006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17أعدادية الفاطميات للبناتادبيشمس بركان علي منصور69341221222021054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبينور موسى عبد الحسين وساف69351321222036037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية طيبة للبناتادبيمريم رحيم اميد علي حيدر علي69361321222038043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية الفردوس للبناتادبيطيبه علي عماد احمد69371321222040086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17إعدادية صنعاء للبنينادبيعلي احمد فاضل احمد69381421211024035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية الخنساء للبناتادبيزينب علي عبد الحسين فاضل69391421222040014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية المسرة للبناتادبيحنين حسن كاظم سهر69401521222002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية االستقامة للبناتادبيهدى يحيى عباس محي69411521222018077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية ذي قار للبناتادبيزهراء فراس باقر جاسم69421821222068010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية الغسانية للبنينادبيمحمد خالد حميد عالوي69432621211050041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية وحدة العراق للبناتادبيسوسن تقي رباش مرزوك69442621222057018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية السياب للبناتادبيمريم محمد ابراهيم محمد69451021222002032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيايه عماد نوري حسين69461121222016006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية الشيماء للبناتادبينهى كريم مجيد مختاض69471221222017071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية الشماسية للبنينادبيحيدر لؤي خالد عبد علي69481321211021018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية المستنصرية للبنينادبيعبد هللا يوسف عبد الرحيم عبد الغفور69491321211029013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية يافا للبناتادبيزهراء خلف عطيه كريم69501321222031049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية زها حديد للبناتادبيسمارة حميد مجيد علي69511321222048035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيضرغام علي عبد الساده كاظم69521421211041043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين أحمد علي حسين69531521211017029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيسعد شاكر تركي عباس69541921215025050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية بني شيبان المختلطةادبيحيدر عباس فاضل حميد69552121217029007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيرانيه مظهر عباس خضير69562321222052020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية حطين للبناتادبيفاطمة عبدالسالم اسماعيل عبدالرزاق69571021222004014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية المربد المختلطةادبييوسف سعد خليل كردي69581121217002033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية االخالص للبناتادبيليلى حسن سالم حسن69591121222046089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية الشفق للبناتادبيزهراء زياد خلف حسن69601121222051025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0079.83للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيسيف حسين كاظم عبد69611221211016026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيحيدر محمد فيصل نوماس69621221211036015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية االزدهار للبناتادبيرسل حسين محسن عبد علي69631221222009021
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية العزة للبناتادبيايه عباس عبد الحسين عباس69641221222036007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه علي اسماعيل غالم69651221222046124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيامجد فالح حسن العيبي69661321211031012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية الزهراء للبناتادبيفاطمه موفق فاضل مراد69671321222021038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية صفية للبناتادبيبنين سلمان خشان شخير69681421222011030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحيدر علي يوسف راهي69691521211008040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.5279.75ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد عبد الرسول قدوري شويش69701321411019020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية الفلوجه للبنيناحيائييمان احمد عواد جمعه69711921411009268

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيسبأ علي اشكير محمود69721121422021075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية النهار للبناتاحيائيزينب علي لطيف هاني69731121422056033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمحسن علي موسى بدر69741421415009136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيايات ناجي عبد الحسن موزان69751321422024006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمعصومة نجم عبد عليوي69761521422014274

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائياسد هللا حيدر كاظم ناجي69771121411041017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيحوراء عماد حرش جاسم69781221422009021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيزينب علي عبد الساده علوان69791321426001086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائياسراء عادل سوادي علوان69801421422015003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيسارة محمد مسيعيد زبون69811521522007015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.9677.99الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائييوسف سنان محمد جاسم69821021411028114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0077.83ثانوية طيبة للبناتاحيائيزينب عدنان علي باوه شمه69831321422038018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية ايالف للبناتاحيائيزهراء محمد ناصر عباس69841421422038034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية السعادة للبناتاحيائيرقيه حيدر عبد الرزاق كريم69851421422049010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرقيه محمد رافع حمام69861021422037027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيظاهر خضير عباس مهبول69871121511046007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيرقية لطيف راضي علوان69881221422029033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيرقيه ناصر عبد الحسين صادق69891221422029034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم فيد69901521422005043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيكوثر حامد جاسم ساير69911521422015108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية المغيرة للبنيناحيائيليث ماهر محمود شهاب69922121411048033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية النهار للبناتاحيائيقمر وسام فالح صبار69931121422056068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيمحمد جمال شاكر محمود69941221417001047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية سومر للبناتاحيائيمريم رائد عبد داود69951421422008108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم غازي سيد صحن69962221413006101
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد تقي حامد علوان احمد69972521411001408

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية االمين للبنيناحيائيزيد انمار اديب علوان69981021411018031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيجيهان عمار عبد الستار محمد69991321422039053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0076.83ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائيمريم محمد هادي هندي70001021424003008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية البتول للبناتاحيائيحنين علي صالح يوسف70011121422013037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد حسين هاشم مجيد عبد االئمة70021221411027134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب علي مهدي صاحب70031221422026131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيموسى كاظم عبد الواحد فليح70041521411003094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينور الهدى حيدر حسين حميد70052121422011091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية النور للبنيناحيائيمنتصر ياسر مشجل ناصر70061221411023164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائييقين سعد قاسم محمد70071321422010064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد459.0076.50إعدادية المروج للبنينتطبيقيزيد سعد توفيق وهيب70081421511011042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيسجاد علي دعدوش حسن70091021411026112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم حيدر مطرود ثامر70101021522035034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية الجمهورية للبناتاحيائياسماء محمد عبد الرزاق حسين70111121422009005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسماء نامس امين محمد70121121422017114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايات تحسين محمد مطلق70132321422038124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسكينه حميد حاجم دهيم70141121422014075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية السيدية للبنينتطبيقييوسف ماجد جار هللا حسن70151121511004173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي عماد عبد االمير حسين70161321511028079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية الرميلة للبناتاحيائيايات فاضل حسين عليوي70171521422004020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد456.1676.03ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن زهير توفيق70181321411019019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعباس عامر جبار مهنا70191521411017046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه حامد كاظم حمد70201521422007146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد455.0075.83الخارجياتاحيائيمريم عادل عمران فرحان70211121428050296

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه ياسر خليل داود70221321422001244

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيازهار محمد عباس عبد هللا70231421422002012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية الناصرة للبناتاحيائيرسل علي عبد الحسين فليح70241421422056031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية الهدى للبناتتطبيقينور عبد الرحمن غالم سايه70251521522007025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد454.0075.67ثانوية الحكمة للبناتاحيائيرفل محمد عدنان مهدي70261021422025020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد454.0075.67ثانوية المأمون للبناتاحيائيدانية عمار علي احمد70271021422034017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد454.0075.67ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيزينب محمد مايع عيدان70281221426002036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيآيه فيصل احمد فيصل70291321422025001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتقى صفاء عبد موسى70301321422040050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية اجنادين للبناتاحيائياميمه عدي اثير يوسف70311021422038014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد453.0075.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائيامنه كريم كاظم مهاوش70321121422060011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعبد هللا سعدون سلمان حمد70331321411014026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيفاطمه كامل مزهر علي70341421422003071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد453.0075.50ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيحوراء غازي جاسم حميد70351421422066010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد453.0075.50ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب غالب فليح حسن70362221424007091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية النضال للبناتاحيائينوراء محمد عبد العزيز محمد رضا70371021422020058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية االيالف للبناتاحيائيزهراء ميثم صادق كاظم70381021422022010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيليث حسن ناهي ضامن70391221511007111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية االقصى للبنيناحيائيعباس حميد كريم حسن70401321411026019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبأ رزاق مزهر طالب70411321422014100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيبتول عبد القادر علي رشيد70421421422028011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيايناس قاسم محمد حتاي70431421424009015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية اليمن للبنيناحيائيبشير احمد ابراهيم عطيه70441021411016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيعلي فؤاد طلب سالم70451121411013025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية البتول للبناتاحيائيآيات سفيان فخري اسماعيل70461121422013021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيزبيده قصي سعد شريف70471321422005019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0075.17إعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد فالح حسن ابراهيم70481421411014010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية حماة للبناتاحيائيساره حكيم فاضل محسن70491121422025102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0075.00ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيعلي مازن عبد الحسين علي70501221411002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية بغداد للبناتاحيائياديان حيدر محارب عبد الحسن70511321422001006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية االعظمية للبناتاحيائيرقيه ابراهيم علي عبد70521321422004039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرؤى نجم عبد علي غضبان70531321422040070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد عادل حميد حمود70541521411011168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0075.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفرح ثامر نعمه حمزه70552321422071113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيام البنين عبد الرحيم عبد ضيدان70562621422013012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد عادل شعالن كيطان70571121411030050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمصطفى احمد اسماعيل عبد هللا70581121411030055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية البتول للبناتاحيائيرحمه حيدر حمزه هاشم70591121422013047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية المهج للبناتاحيائيبنين صالح هادي محل70601421422035006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء مهدي عبطان مجهول70611521422006101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائياحمد جمال حسن عبد هللا70621121411006005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية الرشد للبناتاحيائيزهراء عالء محسن حافظ70631321422033023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد448.0074.67إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي هشام سلمان مهدي70641421411015086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد448.0074.67إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعبد هللا فائق محمد بندر70651421411021053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية عائشة للبناتاحيائيتقى زكي عيدان نعمه70661421422010039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعباس يوسف مطر حلو70672621411014103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية الرحمن للبناتاحيائيفاطمة عبد الهادي كاظم جايد70681021422021043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا حامد نافع سلمان70691021511026062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيصفا فالح داود سلمان70701121422006125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية االمال للبناتاحيائيهبه اسماعيل محمود جاسم70711121422011155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية الخلود للبناتاحيائيروان وعد فتيخان درج70721221422012023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيضحى عبد هللا شهاب احمد70731221422025087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيزينب لفته هاشم زامل70741221422033033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهبه ضياء جعفر ياسين70751321422039277

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية السياب للبنينتطبيقيحسن عبد الكريم حسن شنون70761321511028028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيهبه صدام فتح هللا عبو70771421422002107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية االمال للبناتاحيائيزينب محسن عطيه سلطان70781421422041096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيزينب هادي حسين طه70791421422066020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيرضا كاظم محمد كليف70801521411005051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيميقات محمد عطيه باشط70811521422006211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيسجاد خلف عبد شالل70822221415008047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية الداخلية للبنيناحيائيحيدر عادل عبد علي مزعل70831021411033010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمريم حسين ذيبان عبد الجبار70841321422004090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ لؤي جبار علي70851521422006216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد الرحمن نجم عبد هللا سبع70862121411075055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية الكرخ للبنيناحيائيامير كاظم مصطفى مهدي70871021411003002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائيهاجر علي احمد عبد70881021424003012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيايمان خضير عباس مهبول70891121522058002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيدعاء حسين خليل اسماعيل70901221426001016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيياسر عماد كريم راضي70911321411012160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية الفاروق للبنيناحيائيحسن عبد الكريم فيصل حسن70921321411014006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتاره ثائر خضير جاسم70931321422025008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفاطمه ناصر محمد معين70941421422032070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيرند علي سامي عبد الهادي70951421422037023
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينور الهدى حكمت عبد حافظ70961421422068118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيرسل ليث محسن فنجان70971521422010041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعمر علي جسام عبد هللا70981921511065057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفرح فراس علي محمد70991021422033136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية الخبير للبنيناحيائيمسلم عقيل هاني حميد71001121411007019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن عمر سامي عبد الوهاب71011121411041063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيداليا عصام فريد عبد االمير71021121422017054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيحوراء حسين عبد العظيم عبد االمير71031321422011021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه عصام جابر علي71041321422040174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية الرسل االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد جبار سلمان71051421413024007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء حاتم قاسم محيلب71061421422008052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيشمس احمد محمد نصيف71071421422015084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد علي طالب كاظم مرير71081521411007153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين قاسم حسن عليوي71091521422007036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية بروانة للبنيناحيائيمنذر جميل عبد محمد71101921411066027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائياسراء فريد عطوان حسن71112121422057006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمرتضى ازهر ابراهيم حمد71122221411012251

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد علي خليل حسين بحث71132621411012158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.0073.83إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيصادق عباس حسين عليوي7114142041016050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية االمال للبناتتطبيقيكوثر محمد جاسم علوان71151121522011036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية السويس للبنيناحيائيطه عباس فاضل حسين71161321411006029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه سمير سوادي طليع71171321422031136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية يافا للبناتاحيائيمريم علي محيسن غضيب71181321422031161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهاجر بركان عبد العزيز خليل71191321422039267

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية التكامل االهلية للبناتتطبيقيمي سنان عبد الرسول حسين71201421524007003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيعباس عماد معين فليح71211521411008031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية المآثر للبناتاحيائياالء اسماعيل محسن علوان71221521422011007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية المآثر للبناتاحيائيبتول حسين عوده ادوير71231521422011025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب كريم جاسم فرادي71241521422014159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقييوسف طه ياسين احمد7125212051014120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعبد المهيمن ابراهيم علي مزعل71261121411015062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية حماة للبناتاحيائيبراء حسين علي عبد هللا71271121422025028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية عشتار للبناتاحيائيجنه عبد الرزاق ناجي عبد هللا71281121422027017
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيزهراء كمال كاظم محمد71291121422044038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية االنصار للبنيناحيائياحمد علي ماجد جبار عيسى71301321411003011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمحمد نصيف سلمان علوان71311321411035045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيرقيه نزار عباس محمود71321321422036017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيالمسعود احمد جبار محمد71331421411006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيحيدر محمد جمعة حسين71341421411006039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب سويدان عبيد سيد71351421422002052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية المعالي للبناتاحيائيفاديه شوكت اسطيفو شابا71361421422054031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد441.9673.66ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيضحى فائز عبد طاهر71371421422055032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد441.0473.51ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد فاضل كاطع محسن71381321411032075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاديه مصطفى سليم سعيد71391021422035079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية القناة للبناتاحيائيميسم فراس موفق خليل71401321422003086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينور الهدى مهند سعيد جلوب71411521422010169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي عباس سلمان يحيى71422321411009097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية الوحدة للبنيناحيائيسيف ماجد حاكم كاظم71432521411005069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعلي ابراهيم سلمان صايل71441121411005038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية اسماء للبناتاحيائيبراء فراس عبود سلمان71451121422035007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسفانه طه كريم مهدي71461321422025050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائييقين بشار حنون ثامر71471321422040246

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمنتظر ظافر حتيت حيدر71481421411003127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحيدر جبار كاظم جوده71491421411041035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية المهج للبناتاحيائينور علي حسين صفر71501421422035067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيعال علي عدنان هاشم71511421424002014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية البراق للبنيناحيائيمنتظر كاظم محسن اسعيد71521521411002098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيطيبة مالك يوسف عبد71531121422009067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية البصرة للبناتاحيائيرنين فراس جاهد محسن71541121422043024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية الفوز للبناتتطبيقيحوراء خالد لفته عبد الواحد71551221522013008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية عائشة للبناتاحيائيشمس عدنان خضير عباس71561421422010119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزينب احمد شاكر ذياب71571421422056049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيروان شوقي شيال عبد71581421522040010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمحمد باقر اسماعيل دهلة هايش71591521411015086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيرضا حيدر محمد حمود71602221411034150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية الفتح للبنيناحيائيحمزه حيدر جاسم حسن71612721411003045
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية الخالدات للبناتاحيائيرتاج حامد احمد ابراهيم71622721422007026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيمحمد الجواد سعد منذر عبد اليمه71631021415002035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيعالهن عصام حاتم صالح71641021422029046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية االصيل للبناتاحيائيحوراء حميد فرج عطية71651121422005021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيبتول حيدر عزيز غانم71661121422044015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية الزوراء للبنيناحيائيسجاد حسين علي حسين71671421411001015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية الضحى للبناتاحيائينور عماد زغير قاسم71681421422023043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد مهدي ادريول بداي71691521411004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيحسين علي بدن سريح71702821411035010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد حسن71711021411020159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيعمار عالء عبد الصاحب جاسم71721121411016038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيمالك علي محمد كامل71731121422006172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيشهد حميد عبد علي71741121422009058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية االنوار للبناتاحيائيفاطمه رعد حكمت احمد71751221422023041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.0072.83إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين صادق علي شارب71761421511014036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقينورس غسان علي اسماعيل71771421513002013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمحمد باقر علي بداي عيسى71781521411016066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية المآثر للبناتاحيائيمريم هادي علوان ثابت71791521422011192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم وليد خالد حسين71801521422014272

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الكرمة للبنيناحيائيسرمد ضياء نوري رشيد71811921411065056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيمحمد ستار جبار رشيد71822521417003039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية المستقبل للبناتاحيائينبأ عمار عبد هللا عبد الحسن71831121422036050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية رفيدة للبناتاحيائيهبة هللا عياد حليم ناجي71841121422041086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيرايه توفيق محمد شبيب71851221422035016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية القصواء للبناتاحيائيزينب ضاري عبد هللا علي71861221422051062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية حديثة للبنيناحيائيمصطفى عارف عبد الجبار خلباص71871921411019072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية الهندية للبنيناحيائياحمد رياض حميد تومان71882721411032009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائيطيبة احمد عبد الحسن راضي71892921422026061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية الخضراء للبنيناحيائيابراهيم عمار سلمان حمد71901021411013003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية العامرية للبنيناحيائييوسف حيدر عزيز محمد سعيد71911021411020189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية حطين للبناتاحيائيايه احمد حسين مخلف71921021422004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد435.0072.50اعداية المعراج للبناتاحيائيرسل عبد الرحمن عباس فرحان71931021422031034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم مثنى حسن عبد هللا71941021422034059
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية الفوز للبناتاحيائيسجى فرحان سلمان شمخي71951221422013060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية العزة للبناتاحيائيحوراء هادي محمد حسن71961221422036030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمنتظر محمد عباس مجيد71971321411029067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي جميل فجر كاظم71981421411010024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد435.0072.50إعدادية ابن رشد للبنيناحيائييوسف علي حسين علوان71991421411021111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية معصومة للبناتاحيائيسبأ جمعة عبد هللا جاسم72001421422045022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيهاني نجم عمران كاظم72011121411041159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيمحمد حيدر احمد كمال الدين جواد72021221411002028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد434.0072.33الخارجياتاحيائيحوراء احمد شويع جابر72031321428050042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيالنا زياد طارق عبد الرزاق72041421424019028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية الرباب للبناتاحيائيتهاني فوزي وادي حسن72051521422012021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا عباس محمد حسن72062521413031222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد433.0072.17ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب مصطفى منصور عبد هللا72071121422018038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية يافا للبناتاحيائيبنين خالد ناصر فرحان72081321422031031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد433.0072.17اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمنتظر رحيم وشك تقي72091421411020106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية المعراج للبنيناحيائيصادق عماد علي محمد72101121411023018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيعبد الحميد عباس سلمان جاسم72111121411031011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائينور ضياء عبد المنعم عرار72121121422044085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيعال كاظم محسن عديم72131121422048061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية عشتار االهلية للبنيناحيائيمنصور محمد حكمت فرمان72141221413008004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه عادل كاظم جعفر72151221422024139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيساره نبيل فؤاد ابراهيم72161221422026144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية التفوق للبناتاحيائينور الصباح نجم عبد زامل72171221422032040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه خليل زغير داغر72181321422014073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمصطفى نجم عبود عجيل72191321511022090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيبنين هشام عباس مزعل72201421422010031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيمنى جوده حبيب شبيط72211421424020021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية االستقامة للبناتاحيائيزهراء سليم هبر عكاب72221521422018065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.9671.99ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزهراء سليم عبد الحسن هاشم72231521422017022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.1671.86الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد عبود صالح72241021411028080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد هللا سرمد عجيل هزاع72251021411006031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية القدس للبنيناحيائيمصطفى طلعت رفعت ابراهيم72261021411014088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية القدس للبنينتطبيقيحسن حافظ علوان محمود72271021511014038
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيمحمد احمد صالح ناجي72281121411020056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية السبطين للبنيناحيائيامير سعدي محسن احمد72291221411022007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحيدر محمد حسين عباس72301221411027054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينه وليد محمد محمود72311221422017099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83ثانوية القصواء للبناتاحيائينبا خلف احمد جسام72321221422051110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية الشعب للبناتاحيائيساره رحيم قاسم عباس72331321422022099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيحسن اسامه ساهي كرم72341321511011010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83إعدادية المقدام للبنيناحيائيمصطفى علي حليحل وادي72351421411015138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء احمد رشيد خلف72361421422006066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83ثانوية سومر للبناتاحيائيآمنة علي جاسم محمد72371421422008001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية التسامح للبناتاحيائينور الهدى صفاء محمد علي حسن72381421422012130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية الفداء للبناتاحيائيهدى كريم عبد علي حمادي72391421422033133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83ثانوية السعادة للبناتاحيائيحنين حسن جبر مبارك72401421422049006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائياسراء حمدان حبيب ثجيل72411521422015005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد430.6871.78ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد شاكر72421021413012032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية السياب للبناتاحيائيزينب محمد احمد شكر72431021422002047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيمهدي علي حسون ارسين72441121411016049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية جرير للبناتاحيائيرحمه رعد أحمد محمد72451221422008016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي موسى عبد الصاحب موسى72461221511027105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمنتظر محسن حمزة اسيود72471221511027166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية حنين للبناتاحيائيسميره مهند طارق رضا72481321422028052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيسارة أسعد وليد عبد هللا72491321522004015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية البراق للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين ابراهيم عباس72501521411002091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين احمد فالح حسن72512621411009034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية الجواهر االهلية للبنيناحيائيعلي اسعد محمد علي جواد72522621413008009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0871.51زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيرامي واثب توما اوراها72531421511008002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيفهد منعم عبد الحسين جبار72541121411049085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية البتول للبناتاحيائيتبارك صباح نوري عبد72551121422013029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية حماة للبناتاحيائيسماء علي بهجت كاظم72561121422025109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيخطاب محمد قاسم احمد72571121511005029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيمحمد علي حسن محمود72581321415007021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية القناة للبناتاحيائيضي عبد الرحمن عطا هللا داود72591321422003058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزينب هاشم عباس حميد72601321422015056

4148 من 220صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية ام القرى للبناتاحيائيطيبه فالح حسون حميد72611421422015090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب شاكر ثجيل جبار72621421422065162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0071.50إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد كامل حميد خميس72631421511014130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين باسم عبد الحسن عبد هللا72642521413013079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد428.2871.38اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا عدنان محي الدين مجيد72651021411026147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين علي حسين سلمان72661021411026088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد428.0071.33ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيآمنه زياد شالش خلف72671021422024001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد428.0071.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسين محمد علي جابر اسمير72681421413016008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيغدير علي شبوط سيد72691521422009079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية المآثر للبناتاحيائياية سامي عبد الحسين سعيد72701521422011013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية المآثر للبناتاحيائيوصال عباس مطشر رشم72711521422011233

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية راوه للبنيناحيائيالمعتصم باهلل جمعه عبد المحسن علي72721921411022007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية الخيزران للبناتاحيائيايات عيسى عواد حسن72732121422057017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية العروبة للبناتاحيائينور علي عباس كريم72742421422047271

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية المأمون للبنيناحيائيمحمد سعد كاظم عبد72751021411006046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحذيفة فيصل زيدان حسين72761021411013037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية المعراج للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد عويد72771121411023031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد427.0071.17ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيرقيه علي كاظم حمد72781121422018028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيطيبه حسين كاظم مصلح72791221422025088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء حازم زياره مناتي72801221422031089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية السياب للبنيناحيائيعصام عماد كاظم حسين72811321411028063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمريم احمد نجم جلو72821421422065261

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره وسام عبد الحسن سوادي72831521422007122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور الهدى جميل حريجه شنان72841521422014305

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعبد الحسين عبد هللا زينل نصر هللا72852721411037057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.7671.13الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد نزار لطيف محمود72861021411002096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيابراهيم عالء ابراهيم جبار72871121411049001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية الزهور للبناتاحيائيبنين رسول ضاري خلف72881121422019006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيامير سعد محسن عباس72891221411027020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشمس عامر كاظم عليوي72901221422004037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية الحرية للبناتاحيائياليان وليد عبد خضير72911221422026013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزهراء احمد كريم عوده72921321422044019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية الفوز للبناتتطبيقيمريم سعد ابداحي بهيز72931321522023029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب صادق عبد الحسن حميدي72941421422002053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية فدك للبناتاحيائيام البنين حيدر عبد االمير شنين72951421422006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد هللا سبتي72962121411038040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيسلوى شاكر عناد دهيم72972421422003126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيعلي ستار زغير شاهين72982721511017018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية الرافدين للبنيناحيائيغيث سعد رشيد شكر72991021411009044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية زبيدة للبناتاحيائيرفل داخل نعمه برهان73001121422042033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية تطوان للبنينتطبيقيرسول عدي خزعل احمد73011121511017049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية بغداد االهلية النموذجية للبنيناحيائيمحمد كمال سلمان عبد اللطيف73021321413013005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفاطمه حسن عبد محسن73031321422024087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب جاسم محمد حسين73041321422034011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيُرلى جاسم محمد حسين شنان73051321422039083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0070.83إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد اسامه مهدي علوان73061421411014116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية النعيم للبناتاحيائيحوراء ناصر حسين عزيز73071421422009036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية النزاهة للبناتاحيائينورهان عبد الزهره اسكندر سلمان73081421422026086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيتبارك ليث ابراهيم عبد الرزاق73091421422058010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0070.83اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء نصيف جاسم فجيله73101421422063028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيايمن احمد حلو سالم73111521411003008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيمياسه قاسم مطرود انتيشون73122221422055102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعالء سالم هادي محمد73132521411005082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيياسين ظافر مكي حسان73141021413026007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية البطولة للبناتاحيائياسيا ضياء موسى عبد الحسين73151021422028012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد424.0070.67اعداية المعراج للبناتاحيائيفاطمه عباس علي حسن73161021422031083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبتول عبد الكاظم غدير عبد73171221422017026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد424.0070.67للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيفهد باسم عبد الخالق غانم73181321411023032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية الرشد للبناتتطبيقيحوراء ساري كريم مجيد73191321522033012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية فدك للبناتاحيائيفرقان صالح حسن علي73201421422006134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيحوراء حمود سرحان عذافه73211421422065087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائياحمد رعد عبعوب جاسم73221521411017006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية فاطمة للبناتاحيائيرقية كريم جميل حمادي73232121422016060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن رعد صديق سليمان73241021411019030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيضحى جاسم ثويني جاسم73251021422027070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي احمد جاسب محمود73261021511008045
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد علي عساف73271121411024024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيشهد شاكر محمود لفته73281121422016043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب اكرم عبد الزهره سوادي73291121422017096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية حماة للبناتاحيائيايات علي كريم جميل73301121422025019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزينب الحوراء ماجد اسماعيل جاسم73311321422017079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء عباس شرف علي موما73321321522040035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية المهج للبناتاحيائيورود رعد محيسن خليف73331421422035074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0070.50إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمنتظر عبد هللا لعيبي باهض73341421511007080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحسن سالم اسماعيل نوركه73351521411006021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحوراء احمد عبد حاتم73361521422008047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية الفكر للبناتاحيائيطيبه حيدر حسين   محمد73371521422016075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية الزمر للبناتاحيائيفاطمة يحيى علوان حسين73382121422036074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعباس غالب كاظم جابر73392921511022042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية النضال للبناتاحيائيشمس ضياء نعمه حسن73401021422020034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية الفاروق للبناتاحيائيلينه نائل نوري حبيب73411021422037066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية حماة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء جاسم محمد سهيل73421121422025143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية السجى للبناتاحيائيزينب جواد كاظم جبار73431121422063014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيمنار صالح مهدي هادي73441221422026230

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية الصفا للبنيناحيائيمروان جالل ناصر جمعه73451321411027063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.0070.33الخارجياتتطبيقيهدى رياض غانم جاسم73461321528050094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء باسم فاضل محمد سعيد73471421422044047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيساره فاضل محمود حيتور73481421426005091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.0070.33الخارجياتاحيائيكوثر خليل ابراهيم عبد73491521428050223

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد زياد كريم عبيد73502621411011177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائييوسف مال هللا سريع سفاح73512621413009067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيطه عماد محمد كباشي73522621413010043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد421.2070.20ثانوية المتميزيناحيائيحسن سعد فاضل محمد73531321411016034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبثينه جواد كاظم جاسم73541121422014025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية التعاون للبناتاحيائيايات رافع عبد الهادي جبار73551121422040014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيزينب عالء حسين جاسم73561221422029045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد421.0070.17أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيسيف باسم عبد حمادي73571221511019020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية التسامح للبناتاحيائيمريم باسم نعمه بشاره73581421422012111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد421.0070.17ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيهدى عمار صبيح مهدي73591421422052094
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايه جاسم محمد خلف73601421422065035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيايه نزار علي حسين73611521422007026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد421.0070.17ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد العيبي حسن73621521426001087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد رعد محسن مهى73632121411003008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية بدرة للبنيناحيائيعلي عامر فرحان حمادي73642621411021008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرقيه ماهر مظهر هادي73652721422018068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيانمار عمار حكمت احمد73661021411019027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيحارث متعب طرفه حميدي73671021411026066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيحذيفة عماد عبد هللا صالح73681021411026069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمحمد عايد عبيد جريزي73691121411015093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيرانية حيدر احمد هادي73701121422003023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيداليا نصير فاضل محمد73711121422006056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية االمال للبناتاحيائيزهراء عباس خضير جميل73721121422011057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية البتول للبناتاحيائيامنه اسماعيل طه حسين73731121422013017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية نور العلم للبناتاحيائيهبه يوسف جواد محي73741121422052029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقياحمد حاتم عبد هللا سلمان73751121511018005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائينور الزهراء رياض داود سلمان73761221422009068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية الوفاق للبناتاحيائيسبأ عبد الكريم عبد حسين73771221422022017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيصالح حسن فالح كسار73781421411040044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيحنين امجد سامي نجم73791421422057051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمنتظر مازن صفر محمد رضا73801421511007083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي حسين فليح عيدان73811521411003045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمحمد حسين علي حسين73821521411006103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيغدير ماهر موسى شاكر73831521422007140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد ناصر عبد الزهره ناصر73841621511020110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعباس فاضل علي احمد73852121411014076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيذو الفقار علي حسن مسير73862221415007093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيشهد عبد االمير جابر شنجار73872421422006123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية بغداد للبناتتطبيقيميار معاذ عائد عبد المهدي73881021522035039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية التقى للبناتتطبيقينور محمد حسين كريم73891121522012040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيشكران جبار ارحيم حمود73901121522016012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية السويس للبنينتطبيقيمحمد عبد الحكيم كاظم عبد علي73911321511006070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد419.0069.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد قاسم عبد هللا سلمان73921321511010087
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد419.0069.83للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي تطبيقيبثينه حارث عبد الرزاق محمد73931821522087006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمحمد سمير عالء الدين عبد االمير73941021511006050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيبكر سالم احمد محمد73951021511019017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية الحضارة للبناتتطبيقيهدى عامر رمضان متولي73961021522026020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيمخلد شاكر خشان دايخ73971221511013051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية السياب للبنينتطبيقيكرار عبد الكريم علوان حسين73981321511028088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمصطفى هادي خلف شرار73991421511050092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيسجاد عامر شاكر صالح74001321511001041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحيدر عبد االمير عبد النبي حزيم74011521511005063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد416.8869.48ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد قاسم مجيد اسماعيل74021421511005013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمصطفى باسم محمد صالح74031121511017135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعباس حيدر داود عبد الغني74041221511027076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية ام سلمة للبناتتطبيقيزينب جاسم مجيد عيدي74051221522016010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية االنصار للبنينتطبيقيمصطفى عبد الكريم صالل جعفر74061321511003073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيفاطمه عدنان علي جالل74071321522006020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية الضحى للبناتتطبيقيزهراء هادي حميد ناصر74081421522023015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيمريم وائل فاضل خماس74091421522039019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقييوسف عبد هللا رشيد كاظم74101121511015144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية النهار للبناتتطبيقيزهراء حميد مجيد كشيش74111121522056008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية النهار للبناتتطبيقيزهراء هادي صالح منصور74121121522056010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد باقر عالء عبد الواحد جاسم74131221511028148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية عدن للبناتتطبيقيبتول محمد عودة صالح74141321522030005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيفهد نمير راغب فهمي74151021511017066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمصطفى هادي حسن عبد74161321511022091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية السياب للبنينتطبيقيعبد هللا عالء محمد كاظم74171321511028060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيرواء احمد محمد صالح74181121522015021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية العقاد للبنينتطبيقيضرغام علي ناصر محمد74191221511028086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية الصفا للبنينتطبيقيحيدر احسان جميل عبد اللطيف74201321511027025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية البسالة للبناتتطبيقيمالك شافي دحام فهد74211321522016040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيلينا احمد مشتاق احمد74221421522028025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية الفكر للبناتتطبيقيزينب يونس محمد عباس74231521522016031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد411.0068.50ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيزينب طارق محمد مطلك74241021522017008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد411.0068.50ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيروى مازن عزيز جبر74251021522024003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيالحسين زيد خلف مطرود74261321511021003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية القناة للبناتتطبيقيدانيه رائد عبد الجبار علي74271321522003007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية النجاة للبناتتطبيقييقين عبد الحكيم ناصر محسن74281521522003043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقياسحق قصيد محمد حمد74291121511015020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعلي جاسم عدنان فرمان74301321511003043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد410.0068.33ثانوية النظامية للبنينتطبيقيامير طالب عبود عباس74311421511002003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفاطمه داود سلمان خليف74321021522013017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ناجي ابراهيم محمد74331121511015059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيسيف ساجد طعمه حربي74341221511007067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية العزة للبناتتطبيقيريام حسين عون حسين74351221522036012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية البسالة للبناتتطبيقيجنه ستار جبار جاسم74361321522016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعبد الرحيم وليد حسين عبد74371121511009040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد408.0068.00ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقيتقى فاضل زوير حاشوش74381221522011006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد408.0068.00ثانوية الخلود للبناتتطبيقيحوراء محمد كاظم محمود74391221522012004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية الحرية للبناتتطبيقيتبارك حسام عبد الخالق علوان74401221522026008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيبشير فراس عباس حسين74411321511005015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية السويس للبنينتطبيقيايوب احمد مجيد موسى74421321511006016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد408.0068.00ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينتطبيقيمعتز احمد المي غثيث74432321515005032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية السياب للبناتتطبيقيزبيده احمد مجيد خليل74441021522002019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمهدي صالح مهدي صالح74451121511004155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية الصدرين للبنينتطبيقييوسف جعفر سهيل داغر74461221511007179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد الرزاق زهير عبد الخالق عمران74471321511001055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمصطفى صباح احمد محمد74481421511018097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد407.0067.83ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيحيدر احمد جاسم عطيه74491421511051016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيزينب مهدي خلف عبد74501421522050009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيسجاد رحيم سعيد حليحل74511521511011049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيفايز حميد قاسم محمد74521621511033156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد407.0067.83اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياتطبيقيمحمد ثائر هاشم رستم74533021517028018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسن فالح حسن فالح74541121511049041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيغفران قاسم جديع سلمان74551121522009025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية االنوار للبناتتطبيقيبنين علي نجم عبد هللا74561221522023008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيرحاب عباس مفتن موسى74571421522024010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمصطفى باسم كاطع عجيل74581521511009061
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسين اياد حسين علي74591021511026031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد405.0067.50ثانوية الزهاوي المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا تحسين علي محمد74601021515003017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية القناة للبناتتطبيقيزينب حيدر جحيل بدن74611321522003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد405.0067.50إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين فاضل حسن عمران74621421511014043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمصطفى سمير كاظم خيام74631521511007166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد عماد عبد الملك عبد السالم74641021511020031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيتمارة محمد ازهد حسن74651021522038009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد404.0067.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيصالح عبد القادر احمد جاسم74661321511010050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية البسالة للبناتتطبيقيسيماء ليث سلمان غفوري74671321522016023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد404.0067.33إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيإبراهيم خضير عباس حمود74681421511021002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم جالل عامر حسن74691521422014254

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية حماة للبناتتطبيقيمنار سالم عداي خلف74701121522025030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية الحفرية للبناتاحيائيآيات محمد كاظم كايم74712621422020002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيعائشة عبد هللا ياسين محمود74721221422025091

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم حسين74731221422033032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسنين عمار هاشم دانه74742321411009028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيمريم عبد الجبار خليل محمد74752121422079122

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.6889.61ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا سعيد داود سعيد74761321411016065

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيفرح حمدو حماده حمدو74771221422026203

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية جرير للبناتتطبيقيمريم عدنان محمد أمين عبد الرسول74781221522008031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمهدي عواد مهدي عبود74791421411010046

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533.0088.83ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائيفاطمه سهيل خلف ابراهيم74801121422066004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد530.0088.33ثانوية سومر المختلطةاحيائيمهند رحمان ابراهيم حسين74812121417005020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد عادل حمد كاظم74822221411034167

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية سيناء للبنيناحيائيمنتظر مهدي ناجي عباس74831321411018029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية االستقالل للبناتاحيائيود فراس فاروق عبد الرزاق74841321422006046

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين ثامر محمد جاسم74852121411028016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمنتظر ماجد رهيف محمد74862221411046082

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعقيل ريسان جياد خرام74872221413021038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية التسامح المختلطةاحيائيفاطمه ضياء داود صالح74882321427051015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية البطولة للبناتاحيائيمريم طارق حميد ضاحي74891021422028106

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيصالح عفان صالح ناصر74902621411011087

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية التقى للبناتاحيائيزهراء محمد محسن محمد74911121422012053
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد520.0086.67ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيجعفر جمال حميد خسباك74921221417001016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينبأ عبد الرسول سالم محمد74932121422079128

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية كوثى للبناتاحيائيعبير احمد حسن عبود74942321422073122

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد519.0086.50ثانوية حمرين للبنيناحيائيحسين اسماعيل طعمه خلف74952121411079005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية كوثا للبنيناحيائيحسن سعد دخيل علي74962321411040027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد حسين احمد صكبان74972721411003110

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد517.0086.17اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيحميد لطيف حمد كريم74982621411023033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد516.0086.00اعدادية الشيخ ضاري للبنيناحيائيليث ريكان علي احمد74991021411010020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد516.0086.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائينور سرمد علي كاظم75001121422021135

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد514.0085.67اعدادية هند للبناتاحيائياالء غسان منصور فيصل75011121422020005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0085.50الخارجياتاحيائيرسل صادق نعمه حسن75021121428050113

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0085.50ثانوية التفوق للبناتاحيائيناديه جبار عيسى مهودر75031221422032039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد512.0085.33اعدادية االبتكار للبنيناحيائيمنتظر مالك خضير علي75041121411033052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0085.17اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمصطفى عبد المنعم كاظم جاسم75052121417051044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0085.17اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيهادي محمد دبعن ردام75062621417006089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمحمد جواد حميد هالل75071021411008044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائياسيا طارق احمد حسن75081021422017001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيالرا نجم خلف جمعه75092321422050068

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية كوثى للبناتاحيائيطيبه ابراهيم عبد هللا عوده75102321422073115

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعقيله حسن حمود مريود75111421422062095

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيغدير عادل زامل خضر75121521422010113

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية الجوالن للبنيناحيائيبكر حسين محمد وحش75131121411036020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد504.0084.00اعداديه االنوار للبناتاحيائينور حسين عبد العباس حسين75141121422026062

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيرفاه رافد خيون محمد75151521422011077

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية خانقين للبنيناحيائيجمال الدين علي عباس زيدان75162121411011026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية البتول للبناتاحيائييقين خلف لفته مشعان75171121422013149

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية اغادير للبناتاحيائيفاطمه اوس علي حسين75181121422038078

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية الميسرة للبناتاحيائيحوراء خضير عبيس حسن75191121422064005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية البالد للبنيناحيائيكرار احمد خزعل صادق75201221411008019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الرضا خواف75211321422017123

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيفاطمه خالد مصلح عبد75222121427034011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي حسين علي جارهللا75232221411025067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيايه علي خليفه شرقي75242321427015006
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيسجاد عدنان حسين عبود75252621417015005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية تبارك للبناتاحيائيزينب محمد جواد حنتوش75262621422007019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد500.0083.33ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيزينب عطيه سالم عبد75271221422016010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمهدي عبد هللا ناصر خضر75282121411030068

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد499.0083.17ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيعايد قاسم فياض بنيان75292221417023015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية هند للبناتاحيائيمريم حامد كاظم عبد السادة75301121422020056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسين محمد عبد الحسين حسن75311221411028049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء منذر هاشم صابط75321521422008094

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائييقين حسن هادي عبود75331521422009117

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسين عماد عليوي كريم75342221513035019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي هادي خليف كشمر75352621411010123

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد كاظم سوادي حمود75361221411007140

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمحمد جميل اسامة هتيمي نكه75371421411018068

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرسل قاسم شامار مراد75381521422014095

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحيدر صادق زغير خليف75392221411017055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0082.83ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيحازم مهدي غازي خضير75402321417037004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيالماس عادل خضير كمر75411121422008012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية طيبة للبناتاحيائيكوثر ثامر علي خلف75421221422003031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد496.0082.67إعدادية المروج للبنيناحيائيعبد الخالق عبد هللا شاكر محمد75431421411011057

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية الضحى المختلطةاحيائيمرتضى حامد عبيد علوان75442321417042010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرقيه غانم جبر غانم75452321422043058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد495.6882.61ثانوية المتميزاتاحيائيمريم حسن حسون عبد علي75461321422032091

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية الشطرة للبناتاحيائيميالد هاشم منصور كصاب75472221422046150

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيعمار رياض عبد هللا جاسم75482321413015025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيفاطمة عمر محمد عداي75492621422040097

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياليمامه عدنان هيالن يوسف75501121422017013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد494.0082.33إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعلي قيس زبيدي علي75511421411013042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد494.0082.33ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمصطفى سعيد هدهود رحم75522221413030092

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية الهبة للبناتاحيائيطيبه حيدر عبد الحسين عبد العباس75532221422018047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد حمد75542621422031053

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد493.0082.17ثانوية بالل للبنيناحيائيبالل احمد عارف حبيب75551021411021013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية االزدهار للبناتاحيائيالرا عدنان هادي جبر75561221422009056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء محمد علي فالح75571521422011113
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد493.0082.17ثانوية قبلة االحرار للبناتاحيائيزينب صدام محسن علي75582621422051013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيآيات عباس نايف شحاذه75592621424012003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية التقى للبناتاحيائيفاطمة ناصر مطشر حميد75601121422012094

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية البالد للبنيناحيائياحمد اكرم محمد عطية75611221411008002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد492.0082.00للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيرسل حارث عبد هللا نجم75621221422005012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية القصواء للبناتاحيائيساره علي عادل عبد75631221422051067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية الرشد للبناتاحيائيكوثر نعيم حسين حاشوش75641321422033050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيباقر يحيى شاكر جودة75651421411026016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيتبارك حميد سلمان سعيد75661421422024019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد عدنان عيسى صافي75672221413025004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائياحمد ابراهيم خليل محمد75682221413030003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية الشعب للبناتاحيائيفاطمه بشير عبد لعيبي75691321422022128

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية النعيم للبناتاحيائيسكينه عبد هللا شياع صالح75701421422009094

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيمرام صباح كرم داود75711521422009095

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمحمد ثامر نصيف جاسم75722121417051033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية بردى للبناتاحيائيشكران رحيم عزيز داخل75732221422048086

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيمجتبى صادق عبد الحسين هاني75742321417037022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية آل بدير المسائية للبنيناحيائيحسين علي كريم راضي75752421415009003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0081.67اعداديه االنوار للبناتاحيائيرنا عباس طاهر كريدي75761121422026020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدى جبار هاشم بلوط75771321422018060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينبأ حيدر صبيح محمد75781421422065278

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0081.67ثانوية االستقامة للبناتاحيائيتقى علي كاظم عالوي75791521422018030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيساره سالم عبد االمير عبد هللا75801421422065176

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد فاضل عباس صبح75812621411016114

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية االبتكار للبنيناحيائيكرار جاسم لطيف كاظم75821121411033037

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي عقيل علي حمزة75831221411027106

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0081.33ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائياسراء كاظم عباس مجمن75841221422019004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية الناصرة للبناتاحيائيايه عبد القادر عيسى خليل75851421422056011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0081.33ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيغدير رسول عيسى راضي75861421426006141

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية المآثر للبناتاحيائيسجى ياسين لعيبي جباره75871521422011145

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية المنار للبنيناحيائيمصطفى جبار صابر كشكول75882221411072067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمنى هاشم عطيه محمد75891221422019069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية السجود للبناتاحيائيزينب عباس جابر مجيد75901421422001034
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعالء عبد محمد عبد75911921515020048

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيازهار سكران رشيد جاسم75922621424012013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائياالء عبد الباسط رشيد صالح75931021422038010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية الشعب للبناتاحيائينبا ريسان سكران عطوان75941321422022158

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية االمال للبناتاحيائيايمان خالد السيد محمد خالد75951421422041023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء جميل محمد علي مهدي75961421422044141

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمرتضى رياض طعمه علي75971521411012074

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائياسراء رزاق عباس عبد75981921422014008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية السكري للبنيناحيائياحمد علي محمود محمد75992121411043002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية االنتصارات للبناتاحيائييقين هاشم حمزه فارس76002621422002052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد485.0080.83اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحيدر حسين محمد كاظم76011421411019037

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيموسى داود امير عيدان76022321417029027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائينمير علي ناصر حسين76031121411035043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيفاطمه محمود عبد جاسم76041121427001021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية البخاري للبناتاحيائينور عبد الرحمن شحاذه صالح76051221422027064

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيميس شاكر حامد رشيد76061421422003087

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه حسين عاتي حيدر76071521422004165

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمريم محمد حسن محمود76082121422050186

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمبين هاشم محمد محيسن76091421422065260

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيبنين صفاء حميد عبد هللا76101421424003004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيهبة ابراهيم محسن جلود76111521422008211

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.2080.37ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيايه امين فهد مراح76121221422028006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيآصايل عبد الجبار دوحان حمد76131021422013001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيرؤى طه ياسين محمود76141021422029022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية النهوض للبنيناحيائيسالم فهد مطشر حمودي76151421411039067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية التكاتف للبناتاحيائيريم حميد زيدان خلف76161921422094009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية اويس القرنياحيائيمنتظر ايوب يوسف سلمان76172121411083024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية النهروان المختلطةاحيائيعبد الكريم حميد هادي جواد76182121417018010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية الجهاد للبنيناحيائيسجاد عباس ياسر زميط76192221411064019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرحاب علي كاظم حمد76202621424004056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيهدى محمد حسن حمود76212621424012207

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد481.8080.30ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب وليد عليوي طوفان76221521422017033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية التفوق للبناتاحيائينور عبد هللا صياح ناهي76231221422032041
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية عائشة للبناتاحيائيرقيه عباس فاضل شريف76241421422010073

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيحسين ماهر مكطوف عبد76252221413040025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمرتضى صابر عنفش سدخان76262621413004070

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية حماة للبناتاحيائيهاجر رافد فوزي سلمان76271121422025183

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيياسر خميس حميد علي76281321411022089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرقيه حسن معارج مزعل76291421422065112

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيأية محمد عدنان حسن76301521422013001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعلي حميد عبيد احمد76311921411027017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيوالء صادق كريم محمود76322121427067027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيصادق حيدر بطوش خلف76332221413023100

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينهاد اركان عبد الحسن جاسم76342621422004140

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية الحفرية للبناتاحيائينبأ قاسم فارس أرهيف76352621422020058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد479.9279.99الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعلي عمر عطا عبد هللا76361021411002067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه محمد علي دريس76371221422031195

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمحمد مالك فرج انعيمه76381421411047070

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد479.0079.83 تموز للبنات14ثانوية احيائيسجى احمد عبد هللا سلومي76391421422007043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيتبارك مهدي خشن جازع76401421422057044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء جبار حسن مطر76411521422011090

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية األمامة للبنيناحيائيرسول سعد الدين عباس حسين76422121411073002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيجاسم محمد صبر حمد76431021411024008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعبد القادر جمعة حسين نجم76441021411037032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478.0079.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيفرقان محمد محان عبود76451021422013063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478.0079.67ثانوية المعرفة للبناتاحيائيامنه انور حاتم مظلوم76461121422060009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478.0079.67الخارجياتاحيائيميساء صالح مهدي صديان76471221428050209

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهد علي فاضل هادي76481321422014060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمي عباس خلف لفته76491421422003086

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478.0079.67ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزينب عيسى نجم عبد76501421422040031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي رحيم هاشم كاظم76511521511001072

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيحوراء بدر بالسم حسن76521521522006007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعمر عدي عادل خلف76531921411092055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيغفران عادل غازي وحيد76542221422053073

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478.0079.67ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيبيان ستار صلبوخ عبود76552221424003034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية كوثا للبنيناحيائيحسين حاتم بدري كريدي76562321411040032
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية االفكار للبناتاحيائيمروه صالح قدوري هالل76571321422042015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية االبتهال للبناتاحيائيعذراء ضياء عبد الحسن عبد76581421422005048

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبنين احمد عبد االمير علي76592521422003072

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمحمد صالح هادي حسين76602621417006071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه علي داود محمد76612621422013092

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحسين علي عناد مهدي76622721411033045

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء عباس جعب بدر76631521422006090

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد476.0079.33ثانوية االستقامة للبناتاحيائيزهراء علي والي شنين76641521422018073

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد476.0079.33ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيبنين هادي حسن جعفر76651521426001022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد476.0079.33ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيخالد جابر جراد معيوف76661921413010005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية الفلق للبنيناحيائيمهند حسن مهدي صالح76672121411022103

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهند خالد هادي صالح76681121422014150

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيسراج عبد الجبار خلف لفته76691321422001168

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي صالح جابر جواد76702221411034242

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد475.0079.17ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيحوراء عبداالمير عجه جادر76712221424067015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية البطولة للبناتاحيائينادين حامد ابراهيم محبس76721021422028116

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشهد طاهر تومان طاهر76731021422033105

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيشهد فارس نواف سرحان76741021422038079

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد هللا فرحان76751121411034053

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيبنين عالء جمعة خماس76761221422029020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.0079.00االعدادية المركزية للبناتاحيائيدينا محمد علي عريبي76771321422041013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيحسين عبد الرضا جعفر عبد الحسن76781421411006030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعباس حاتم كريم عطية76791521411011084

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعمر حميد عنزي احمد76801921411112070

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمحمد رياض ابراهيم اسماعيل76812121411007115

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية جنات عدن للبنيناحيائياحمد غسان محمود حسين76822121411075012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي نعيم عبد الكريم نصار76832221411025082

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب محمد عزيز حسين76842221422061043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيابراهيم اياد رسول عباس76852421417008001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.0079.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياسراء حسين عبد محسن76862521422004019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائياحمد حسين كتاب حميد76872621411011005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية بالل للبنيناحيائيحسين شاكر محمود نغيمش76881021411021017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد473.0078.83الخارجيوناحيائيغسان فائق مشجل محمدعلي76891121418001157
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية عائشة للبناتاحيائيسجى نجم عبد هللا خضير76901121422023023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية الربيع للبناتاحيائيهبه رحيم شحاذه اسماعيل76911221422002021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية االعظمية للبنيناحيائيثامر عدي زكي عبد المجيد76921321411001019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية الرافدين للبناتاحيائينور ضياء علي شريف76931321422019039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائينسرين شنان ناطور جالب76941321422040214

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيبراق عبد الكريم حمادي مجول76951921422014022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد راضي خلف لفته76962221411033278

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد غزوان ريسان سنيم76972221413041054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعلي هشام عبد الزهره كاظم76982621411038058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيمنتظر ابراهيم محمود سبع76992621411054060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيسجاد حسون بناي غلفص77002621413011010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد عماد عبد العباس سعدون77011021511026120

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيثريا سالم حسين كاظم77021121422018015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيفاطمه خالد عبيد محسن77031121427001020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائييقين احمد حميد عبد هللا77041421422065319

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية التكامل االهلية للبناتاحيائيزينب مدحت مهدي عيدان77051421424007006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك عالوي سادر جازع77061521422007039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية اور المختلطةاحيائيزينب رائد عالء حسين77072121427016019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية االخاء للبنيناحيائيمؤمل عالء حسين حمدان77082221411035136

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية النعمانية للبنيناحيائيسجاد محمود صباح عبيد7709262041009058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيفارس ستار فزع كاظم77101021411037045

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية ابن خلدون المختلطةاحيائيصهيب عادي محمود عباس77111021417011003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيفيافي عامر محمود حسين77121021422019095

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيايات جمال علي شيحان77131021422027011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد471.0078.50الخارجياتاحيائيزهراء احمد عبدهللا طعمه77141121428050138

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي خير هللا خليفه حسن77151421411041062

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء محمد عبد كريدي77161421422006085

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية عائشة للبناتاحيائيبنين سعد عبد الزهرة ابيه77171421422010028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعلي حسين جبر عذافة77182221413040059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية الفجر للبنينتطبيقيعلي كاظم عبد الحسن حزام77192221511029051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيجمانه حاتم كريم عبيد77202321422019014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية العزيزية المسائية للبناتاحيائينور تحسين علي حاتم77212621426003012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية اليمن للبنيناحيائيمصطفى حامد محسن علوان77221021411016049
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية الحكمة للبناتاحيائيزهراء علي سعدي ريشان77231021422025029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية الفاروق للبناتاحيائيايمان احمد عبد الكريم عبد الرحمن77241021422037008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعلي فرج محمد إضحيوي77251121411034063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية النصر للبناتاحيائيرقيه حيدر مهدي خلف77261221422031078

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء احمد عبد النبي كاظم77271221422031088

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0078.33أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيعلي قيس جاسم محمد77281221511019031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين تحسين عبد الرضا خلف77291321411012033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيشيماء سعد صبار حسين77301321422001185

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرقيه علي العبيي عسل77311321422002055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية الشعب للبناتاحيائيشهد عماد عناد كاظم77321321422022109

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0078.33الثانوية الشرقية للبناتاحيائيزهراء رشيد محسن مغير77331421422030018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية زينب للبناتاحيائيحنين طارق عيسى خضير77341421422043060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0078.33الخارجياتاحيائيشهد قحطان عدنان وارد77351421428050253

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيطيبه حيدر مهدي حسين77361921422089120

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية الفجر للبنيناحيائيمؤمل حسن مانع طرام77372221411029095

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيماهر ثامر حمزة هديب77381021411037049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد469.0078.17ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيانوار حسن علي عودة77391121422003009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد469.0078.17ثانوية االحرار للبنينتطبيقيسيف محمد حميد سالم77401121511043008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائيباقر مكي حميد غليم77411221411007020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور فؤاد كاظم سدره77421521422006235

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمينا نصير حيدر عبد الواحد77431521422014283

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية البيان للبنيناحيائيمحمد فالح هادي معيدي77442321411014136

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء نوري كاظم محو77452321422044065

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية بالل للبنيناحيائيحرج صدام علي حرج77461021411021014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية الشباب للبنيناحيائيصالح محمد كزار علوان77471021411023007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائييقين باسم محمد ابراهيم77481021422012064

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيهديل محمد عزيز مكطوف77491021422021075

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي سرمد سامي عبد الهادي77501121411041084

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيفاطمة طالب مطشر عبد77511121422040118

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0078.00اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيضحى ثامر جميل عبد77521421422063053

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائينرجس قيس دعير ثجيل77531521422004207

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيرنا محمد جاسم احمد77541921422014039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية الفجر للبنينتطبيقيعلي ناجي سميع جاسم77552221511029052
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمريم رائد عبد ناصر77562321422050071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيطيبه صادق ناهض ذهيب77572621422058047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيحسين مهدي مبلط هداد77582721411007030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيسجاد حامد خضير حسن77592721411045052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيآيات جعفر شهيب عداي77602721422033003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسان محمد حسان عمران77611021411026072

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيعلي احمد رزاق عبيس77621121411006052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية حماة للبناتاحيائيمريم اركان محمد عطيه77631121422025152

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية ام القرى للبناتاحيائيحوراء داود سلمان دراج77641421422015033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيسكينه علي خليل ابراهيم77651421522057022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائياحمد علي قاسم كاطع77661521411017007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد467.0077.83ثانوية المسرة للبناتاحيائيشهد تحسين مهدي حسن77671521422002056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنان فيصل حنون جاسم77681521422006045

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد467.0077.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيايات احمد طلب لطيف77691921422089021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسين حيدر حسين محمد77702221411037038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد467.0077.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيامنه عائد عربي عبد علي77712221424010026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد467.0077.83ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيعلي ناصر حسين ناصر77722321411045021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيسجاد نزار علوان محيسن77732621411010073

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.1677.69ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزهراء مصطفى هاشم ذجر77741321422049044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيدعاء حسين حسن خرنوب77751121422048024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية السبطين للبنيناحيائيياسر عمار عبد االمير نجم77761221411022076

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد عباس77771221422004044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمهدي محمد طرفه نعيثر77781421411003130

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0077.67إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي االكبر عادل ياسر حسين77791421411009089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحيدر علي كطان فلحي77801421411041039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية عائشة للبناتاحيائيايه محمد رضا محمد علي77811421422010021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور جالل كامل احمد77821521422014315

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمصطفى محمد جاسم محمد77831821411106050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية راوه للبنيناحيائيعمر رياض دهام فهمي77841921411022030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية الخمائل للبناتاحيائيميمونه خليفه عبد هللا لطيف77851921422014094

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمسلم قاسم محمد خالوي77862221413023202

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين كريم ساهون شنان77872321411006054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية النهروان المختلطةاحيائيعلي حميد اسماعيل سلطان77882321417011049
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية النجاة للبناتاحيائيتبارك عادل حامد مزهر77892321422059014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية غماس للبنيناحيائيحسن داود نعمة كاظم77902421411011010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب ضرغام عبد الحسين فاضل77912621422013061

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية النضال للبناتاحيائيانفال اكرم سعيد محمد77921021422020004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية االمال للبناتاحيائيضحى طاهر محمود قاسم77931121422011087

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية حماة للبناتاحيائيخديجه صالح حمود محمد77941121422025058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائيمحمود عمر صبار حمد77951221411014027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزهراء علي هاشم نعمه77961221422009032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيمها فيصل ابراهيم خميس77971221422025119

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيآيه حيدر رحمان شاوي77981321422017005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم مهيب عبد حامد77991321422024108

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية زها حديد للبناتاحيائياية محمد عيدان اسود78001321422048006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية االمال للبناتاحيائيثريا بدر عبد عكاب78011421422041040

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيصديق ناصر حماد عبد78021921411009094

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية االندلس للبنيناحيائيعبد هللا اسماعيل ابراهيم احمد78031921411093012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب عباس عبد عباس78042121422067042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيهادي محمد عناد زيات78052221411021255

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيزين العابدين علي رحيم موسى78062221413013070

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية النهروان المختلطةاحيائيفهد عبد المهدي عزوز نجم78072321417011056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمرتضى كريم بردي موسى78082621411010166

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعلي صباح ذريع محمد78092621411014122

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهند غانم ثامر78102621424004120

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي احمد فنر العي78111021411017047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية الخضراء للبناتتطبيقينبأ مبدر احمد عبد78121021522007020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرقيه مهند رزاق عبد الحسين78131121422017064

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية االالء للبناتاحيائيشيماء اركان حسون حمدي78141121422059010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد ستار جبر محسن78151421411039149

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية فدك للبناتاحيائيسجى حسن هاشم كاظم78161421422006102

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية الشمائل للبناتاحيائيميسره احمد عبد هللا احمد78171421422042091

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيسجاد عقيل جليل محسن78181521411017040

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسين علي فاضل عباس78192321417007050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمهند حسن ناصر خلف78202621411022213

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيرعد محسن حويل والي78212621413001027
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي جعفر عطيه جبر78222721411029066

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين صالح عبد الرحيم محمود78231021411026083

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية السؤدد للبناتاحيائيمريم عدنان محبوب فضيل78241021422047016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء سعد جبار ابراهيم78251321422025037

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية المآثر للبناتاحيائيشهد حيدر ثامر حسن78261521422011149

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيباقر عباس عكله بادي78272221413031009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية الوحدة للبناتاحيائيايات سرحان حلو صحن78282221422036006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسماء سالم رحم عجه78292621422026013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيحيدر شمخي جبير عنبر78302721411027052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيضحى محمد عبد الحسين قمر78311121422008078

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيسجاد احمد حسن هادي78321221411027059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيزينب علي ناصر هادي78331221422007036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية النصر للبناتاحيائيأية علي جابر عمير78341221422031002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية االعتدال للبناتاحيائيزهراء هشام علي حسين78351321422008025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائياحمد عبد الصاحب علوان نجم78361421411003009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية االمال للبناتاحيائياديان جاسم عوده جبار78371421422041008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيبتول صبيح جويذب سلطان78381521422015018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد حسن عزيز78392121424004008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية الفجر للبنينتطبيقيسجاد كاظم عبد الحسن حزام78402221511029034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية االبرار للبنيناحيائيعبد هللا مرزة غضبان علي78412321411060057

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد مجدي موسى78422321413018145

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيازهار عباس حمود عبيس78432321422044004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزهراء صبيح فخري عطشان78442521427006054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزينب حيدر خوام عبد هللا78452721422052057

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد461.0076.83ثانوية طيبة للبناتاحيائيرانية رؤوف سعدون محمد78461221422003012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية يافا للبناتاحيائينور الصدر احمد جلوب حمادي78471321422031177

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد461.0076.83ثانوية الضفاف للبناتاحيائيبتول محمد مهدي داود78481421422024013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه صالح خلف فليح78491421422043200

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد461.0076.83ثانوية الحريري للبناتاحيائيهاله حاتم محمد حسين78501421422060054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد461.0076.83ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائينازك عبد انعيمه عطيه78511421422061029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمؤمل قاسم حسن مخيلف78521521411003060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيفاطمه رسول ياسين بوهي78531521522006027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية الوالء المختلطةاحيائيعمر حامد ناجي جياد78542121417039011
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزهراء صالح حسن علوان78552121422043028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد461.0076.83ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقيمؤمل كريم عزيز محمد78562221517053021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد461.0076.83ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيضحى قاسم سلمان دواح78572321424003147

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية الحي للبناتاحيائيبنين هادي ثامر جوده78582621422036028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية الجواهري للبنيناحيائيامير مخلص اسماعيل ابراهيم78591221411013008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية الغفران للبناتاحيائيسجى فؤاد إبراهيم علي78601221422034007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسين عدنان كاظم حسوني78611521411009019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية النجاة للبناتاحيائيفاطمه الهدى قاسم عبد الزهره رهيف78621521422003107

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق علي حسين78631821411032085

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمرتضى فيصل عبد محمد78642321411035052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء علي كريم جبر78652321422001040

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيوئام حميد لفته حريفش78662321422052069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية نور الوالية المختلطةاحيائيحسين عصام تكليف عبد الكاظم78672421417013006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزينب علي عبد ابراهيم78682621422037052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسن بادي كنبر علي78692721411026034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيتبارك جاسم علي سرداح78701121426003037

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيتبارك يونس زاير جامل78711321422017039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمحمد قاسم عبد الكريم رسن78721421411040105

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية الضلوعية للبنيناحيائياسامه جمعه علي حمد78731821411005007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية الجبل للبنيناحيائيمصطفى عباس جميل جمعة78742121411035036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسين رزاق خضير محمد78752221413004043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمرتضى محمد خليل بردي78762621411019069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبراءه صاحب عبد االمير حمود78772621422013024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيأمنه شاكر محمود عطية78782621422058002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية المدى للبنيناحيائيسجاد حسين رضا كاظم78792721411013005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية بالل للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد ابراهيم78801021411021030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية المجد المختلطةاحيائيضحى حسن احمد محمد78811021427006002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية المستقبل للبنيناحيائيفهد فراس شهاب احمد78821221411012012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعقيل مسلم هاني كاظم78831521411006072

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيعذراء علي حميد حسين78841521422010109

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه عباس فيصل كريم78851521422010126

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد علي حامد عليوي78862221413025107

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي رحيمه حسين78872221413030097
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعلي سعد حسين مكاوي78882321411063063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي رحيم عبيد عباس78892521411012177

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد457.0076.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعدنان دريد عدنان حسن78901121511049087

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيعبدهللا رحمن دايش نزر78912621511023066

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسن علي زاجي عبد هللا78922221513035012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعلي خضير سلمان عباس78931121511025052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيعلي قاسم شمال ثامر78941521511007105

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد451.0075.17للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقيعباس عمار عبد الخضر كاظم78952221511065007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيهشام صالح خميس مشعل78961121511033046

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقيضحى محمد عريبي حسين78971221522029011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية دجلة للبناتتطبيقياّمين حميد سهيل حمد78981021522013001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيرسول حسين هداد يدام78992221513023008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد445.0074.17ث بنت الهدى للبنات الوقف الشيعيتطبيقيفيروز ضياء كاظم مهدي79001221522053009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيبتول عبد الكريم كيفه هللا زوره79011521522013002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد445.0074.17يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركياتطبيقيعلي قاسم علي حسون79023021517038003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقياحمد سامي خلف نجم79031521511003001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمحمد قاسم شيحان حسن79041521511008067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعلي خير هللا عوده حسن79051521515001129

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيسيف صالح علي حسين79061521511017039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي نوري جعفر حتي79071321511017048

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد441.0073.50إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمحمد عادل عاصي حوشي79081421511021113

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد441.0073.50للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقيكرار هادي شبلي عامر79092221511065016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحسين علي جميل علوان79101521511003024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيبالل يحيى عباس حسن79111121511025016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيرافد حكيم حسين حمزه79121921511065024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيسيف ناجح وداعه جاسم79132521513023009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيمريم سلمان داود صالح79141421522015063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية هند للبناتتطبيقيمالك باسم علي ابراهيم79151121522020017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية الفوز للبناتتطبيقيمريم عبد الحسين خميس شايع79161221522013033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية الشعب للبناتتطبيقيضحى فائز عبد الجبار جاسم79171321522022028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحسين هاتف فيصل زوري79182221511024017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمنهل عودة جليل عكله79191621513010053

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمهيب عبد اللطيف حسين علي79201921511065073
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيهدى ولي عبد االمير علي79212621522040023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد428.0071.33اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتتطبيقيزينب ثائر سعدي معيوف7922262052084009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد428.0071.33الخارجيونتطبيقيعالء الدين عبد المنعم متلب علي79231421518001159

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيشهد مكي فاضل جواد79241321522025022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد427.0071.17ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيحيدر عبد جاسم عطبان79251621513027023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقياسراء حسين علي محمد علي79261221522024002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحيدر عبد هللا علي حيدر79271521511004023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيسجاد حيدر عبد الصاحب حسين79281221511006022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيساره صدام قاسم رويض79291321522017024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيليلى اسامه كاظم جبارة79301121522044041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد حسين محمد تميم شريف79311221511027127

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد424.0070.67انقرة-مدارس الفرات االهلية تركياتطبيقيزبيده محمد عبد هللا ابراهيم79323021527046003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية االبتكار للبنينتطبيقياحمد خضير محمد عداي79331121511033003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيسيف الدين صباح محمد عباس79341221511002028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية البيان للبناتتطبيقيفاطمه نصير ماجد جابر79351021522014030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمصطفى مظفر سعد رميض79361421511017118

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيحسين عادل رامك خليف79371621511056010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيايمن موحان معود دحام79382221515001018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمصطفى سمير لفته عبود79391421511010043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد421.0070.17إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي احمد مزيد قاسم79401421511015059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد421.0070.17إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعباس علي عاصي حوشي79411421511021063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد421.0070.17ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيعبد هللا مطلك بطران حمزه79422321517014020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيايات حيدر يحيى ابراهيم79432721522036005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية السالم للمتميزينتطبيقيصادق وصفي خلف جاسم79441121511010006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيحوراء حسنين عبد الهادي علوان79451221522007008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفردوس حميد فيصل عكله79462221522049015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقيبتول حسين عبد دهله79472621522058002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمصطفى عباس مطلب درويش79481421511040079

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيمنى احمد سلمان خضير79491421522015069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية الدواية للبنينتطبيقيمهدي شاكر ناصر جاسم79502221511023030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية المسيب للبناتتطبيقيهديل مجيد عبود جويد79512321522041039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي حسين عبد الكريم عبد الحميد79521121511018041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية حماة للبناتتطبيقيطيبه حيدر خضير عباس79531121522025021
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيايات نصر احمد عبد هللا79541121522058001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيحسن فالح حبيب عبد الرزاق79551321511021015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيموسى الكاظم علي كاظم طاهر79561521511015081

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيعلي غسان حبيب جبر79571621511017099

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعطا هللا عبد الكريم دلي جدعان79581921511066025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقيكرار هاشم محمد عنكوش79592221517053020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقياحمد رضا سلمان ضاحي79602621511010002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيزهراء نصيف عبد السادة سرحان79612621522040006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد416.0069.33ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيشهد عماد ياسر علي79621021522039010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد416.0069.33ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيايات خالد ياسين خضير79631121522003006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية البتول للبناتتطبيقيحوراء اياد احمد حسين79641121522013016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعباس محمد عبد هللا علوان79651221511028088

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد416.0069.33ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقياحمد كاتب محبس مجلي79661621515006004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية المعراج للبنينتطبيقيابراهيم قاسم كاظم جاسم79671121511023002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيبراء رعد هاشم محمد79681121522016003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية النور للبنينتطبيقيمصطفى عبد الهادي خرابه عدام79691221511023110

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية النعمان للبناتتطبيقيهاجر عبد الرحمن جعفر جميل79701321522026012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد اسعد رزاق ناصر79711521511011099

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا نعيم محمود حسين79721021511020158

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقينورس مهدي غازي الزم79731521522006045

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيعلي رياض غريب عبيد79742621511009030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم عبد الجبار كاظم79751121511017109

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية بابل للبناتتطبيقيمنى محمد كريم علوان79761221522014026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسارة خالد علي رضا79771521522014024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية المجد المختلطةتطبيقياحمد فارس سامي تركي79781021517006001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية البطولة للبناتتطبيقياسراء عبد السالم علي سلومي79791021522028003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيحمزة نجم عبد هللا سهر79801121511034020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية حماة للبناتتطبيقيتبارك فوزي رشيد حميد79811121522025003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية العزة للبناتتطبيقيايات علي شاكر محمود79821221522036003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيميالد كريم خليفه محمد79831221522039049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد412.0068.67للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيحسين محمد محسن سعيد79841321511023011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية سما بغداد األهلية للبنينتطبيقيحيدر رسول عبد هللا عباس79851321513002005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيكرار كريم صالل لفته79861521515001155
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيازهر حميد صكبان ظفير79872221513030002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية العزة للبنينتطبيقيمنتظر عباس جبر حسين79882521511016045

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية المأمون للبنينتطبيقياويس ايهم عبد العزيز يحيى79891021511006011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيحبيب سعيد مجيد رحيم79901121511033011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيموسى حمد عبد هللا شراد79911421511041039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيزهراء عمار جبار محمد79921421522015032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيحسن محمود كاظم فنيطل79931521511006013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمحمد كاظم زياره شاتي79941521511008068

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية غماس للبنينتطبيقيثعبان عبد الرحمن وحيد دوهان79952421511011007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيعلي باسم جاسب مذكور79961521511007093

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقيزينب علي حسن رحيم79972621522058003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه جمعه جياد سريح79981321222031104

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء احمد سعيد نعمه79991521222015034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيهدى عالوي حسن فرحان80001421222002043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية العقيلة للبناتادبيساره حامد كرم زغير80011521222001065

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0089.17ثانوية المسك للبناتادبياديان سعدي عيسى حسن80021421222048002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية المسيب للبنينادبيعلي فاضل عبد العباس عبد هللا80032321211009060

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0088.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء وهاب حسين حافظ80041521222006037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية الرشيد للبناتادبيفاطمة رائد حسين مفتن80051321222020023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية التاخي للبناتادبيزينب علي جبر غالم80061421222017015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية السيف العربي للبناتادبيساره ضياء جمعه شلش80071321222035038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية ام البنين للبناتادبيامنه صالح مهدي شفيق80081321222011009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه سامي كريم شنيشل80091521422010122

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية السيوطي للبنينادبياحمد حردان جبار سالم80101121211046003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية الرباب للبناتادبيكوثر حسن هادي علوان80111221222041075

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية الكرامة للبناتادبيطيبه عبد الكريم محمد كاظم80121321222025048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيتبارك عالء محي حسن80131521222014023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعلي صبيح جودة محيسن80141421211042023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرقيه فاضل جواد محمد صالح80152121222065038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية االبرار للبنينادبيعلي نجم الدين محمد كايم80162621211016047

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0086.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهور فاضل دالوي شاطي80171321222029030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية الشباب للبنينادبيسجاد محمد جبر جابر80182221211031022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517.0086.17اعدادية المآثر للبناتادبيمالك نجاح حسن خليفه80191521222011098
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0085.83ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعائشة ماجد حميد ناصر80201121227001019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية االبرار للبنينادبيمرتضى سمير سلمان شذر80212621211016062

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514.0085.67ثانوية الكرار المختلطةادبيصدام خالد علي سهيل80221121217006004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0085.17ثانوية الكوثر للبناتادبيساره عادي حسين عودة80231021222040018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0085.17الخارجياتادبيمريم علي سبع حمادي80241021228050317

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0085.17ثانوية الفاتح المختلطةادبيتيسير فوزي جاسم محمد80251221227005002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510.0085.00اعدادية التسامح للبناتادبينور صباح سامي محمد علي80261421222012105

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيشيرين محمد سليمان شاهر80271021222027055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0084.83ثانوية الياسمين المختلطةادبيشهد عمار عبيد شنيت80281221227003005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيبنين صابر رضيوي نون80291421422059008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيفاطمه بشير عليوي ناصر80302621422021044

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0084.50ثانوية المربد المختلطةادبينبأ غازي محل فياض80311121227002010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية ام البنين للبناتادبيكوثر علي راضي صادق80321321222011059

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسن سمير عبد الصاحب عبد80331421211041014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية الكوثر للبناتادبينبأ عالء طالب عبيد80341021222040027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية السويس للبنينادبيمرتضى محمد كيطان حمد80351321211006087

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية الفراتين للبنينادبيفهد بهجت علي سلمان80361321211034057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية الهدى للبناتادبيهبه عامر عبد الستار عبد الحميد80371521222007107

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية الفجر الجديد للبنينادبياسامه واثق حسين علي80381021211032004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيساره مرتضى حسين لفته80391221222046092

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد503.0083.83اعدادية حماة للبناتادبيشهد حسين محمد عبد هللا80401121222025070

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد503.0083.83ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيضحى علي حديد عويد80411121222034043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد503.0083.83اعدادية ام ايمن للبناتادبييقين ستار جبار مختار80421421222057064

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد503.0083.83اعدادية اسد هللا للبنينادبيقاسم محمود حسيب اسود80432121211017040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية البطولة للبناتادبيدعاء رافت صباح ناصر80441021222028035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي حسين جاسم شرقي80451421211017056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية المهج للبناتادبيشكران غازي كاصد خضير80461421222035066

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية الوثبة للبناتادبييقين غسان يوسف صالح80471021222023025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيغدير سعد سامي عبد هللا80481421226004025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبنين سعد محسن فرج80491221222046030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيعلي باسم محمد علي80501121211045088

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيريام يوسف عطية محمد80511121426003011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية االخيضر للبناتادبيصابرين صدام ابراهيم حمد80521221222052031
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية ام ايمن للبناتادبيندى جار هللا عبد هللا يونس80531421222057054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبييقين منذر مهدي مهوس80541121222062100

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية الرشد للبناتادبيزهراء اسعد هادي عبد80551321222033008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية الرشد للبناتادبيفاطمه اسعد جاسم محمد80561321222033017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمينه خميس اسماعيل حسين80571021422038114

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيضحى قاسم حبيب كريم80581421226004022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي احمد جاسم محمد80591421211029053

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد494.0082.33أعدادية الفاطميات للبناتادبيطيبه ابراهيم نافع خالد80601221222021058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية الثورة العربية للبناتادبيعذراء جبار مطشر صائغ80611321222017063

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية الرشد للبناتادبياسراء صباح عبد هللا مشخول80621321222033001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيآيات جاسم فرحان كاظم80631521422009001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية الشيماء للبناتادبيرؤى بهاء حسين علي80641221222017022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد493.0082.17ثانوية السجود للبناتادبيمريم لطيف محمد حيدر80651421222001043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية القناة للبناتادبيمريم باسم اسماعيل حسين80661321222003032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيصبا عمار جبار عذاب80671321422021042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيكوثر علي خلف داود80681421222022049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية الفيحاء للبناتادبيزينب هادي مالك داود80691321222013024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية المهج للبناتادبيزهراء مكي ثجيل علي80701421222035045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية االمال للبناتادبيزينب جمعه حسن عبد80711421222041014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية الرتاج للبناتادبيسارة عيسى جعاتي محسن80721421222050020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية االستقامة للبناتادبيزينب سعد جمعه جبر80731521222018043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد490.0081.67إعدادية صنعاء للبنينادبيعلي عبد هللا ياسين عبد هللا80741421211024041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيرقيه غني فليح مهدي80751521222015030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية الرضوان للبنينادبيحيدر حسين حسن حسين80761121211032012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمه حيدر لفته عبد80771421222022044

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية المعرفة للبناتادبيزينب فاضل مريح عبيد80781421222039013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيشيماء حامد كاظم لبج80792621222037035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد488.0081.33ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمه طارق عبد الجبار زغير80801021222040022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية الخنساء للبناتادبيهدى ثائر جميل جاسم80811321222018077

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد488.0081.33ثانوية السجود للبناتادبيفاطمه علي محسن طهماز80821421222001041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية بلقيس للبناتادبيريفان سعد مطرود جبر80831421222062020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية ابي غريب للبناتادبياسيل نصير علي كاظم80841021222029005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد487.0081.17اعداديه االنوار للبناتادبيجيهان سليمان محمود روضان80851121222026015
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية االفكار للبناتادبيرسل جاسم محمد سكران80861321222042013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية معصومة للبناتادبيرشا قيصر مزهر عبد هللا80871421222045012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيداليا عباس حيا هللا قدوري80882621224013007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية األهداف األدبية للبنينادبييوسف حسين محمد عجيل80891121211050071

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية بغداد للبناتادبيحوراء سلوان ستار عبد80901321222001017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد عمر محمد حسين80911521211017108

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزينب مهند عبد الواحد هوره80921521222013032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيمريم قصي عباس خضير80931121222072041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية التجدد للبناتادبيايثار علي محمد حردان80941221222037003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية التضحية للبناتادبيساره عبد االمير علوان حسين80951221222010025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيسجاد رحيم يوسف حجام80961421211037022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية الرميلة للبناتادبيام البنين سعد صالح حسن80971521222004004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية حلب للبنينادبيعلي مالك جميل غضيب80982621211013109

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيفهد صالح عبد علي غثوان80991121217004013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيياسر صالح هويدي لهواك81001121217014023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية الطاهرة للبناتادبيرحمه نعمه عطا هللا حسن81011121222074009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية المعالي للبناتادبيمريم قاسم محمد درب81021421222054056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيفاطمه محمد حمزه علوش81032121227034013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية االستقالل للبناتادبيمنال ليث صباح رضا81041321222006043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية الوطن للبناتادبيتماره عارف عباس حسون81051921222120009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية ابي غريب للبنينادبييوسف حسن علي كاظم81061021211024068

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية الفجر الجديد للبنينادبييوسف اديب يوسف شاكر81071021211032042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية الناصرة للبناتادبيتبارك عادل ارخيص خلف81081421222056009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480.0080.00اعداية المعراج للبناتادبيمريم حميد صبري عزيز81091021222031057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480.0080.00اعداديه االنوار للبناتادبيالهام عجمي علي غرب81101121222026004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية ذات العيون للبناتادبيزينب تيسير جبار جهاد81111121222039024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية الخمائل للبناتادبيعبير فراس خلف عباس81121221222043070

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية فدك للبناتادبيجنات رضا شبيب محيسن81131421222006024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيأسماء جاسم كامل جاسم81141421222051001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية الغدير للبناتادبيحنين حميد متعب عليوي81152321222055009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية االصيل للبناتادبينبأ سامي سعدون نجم81161121222005052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية النهار للبناتادبياسراء احمد عبد االمير سلطان81171121222056002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية السجود للبناتادبيغصون احمد محمد حيدر81181421222001038
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرقية حسن جبار هليل81191421222046022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية المثنى للبنينادبينشوان رزاق علوان خلف81201021211022102

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمصطفى مثنى كاظم ضوين81211121211054089

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد478.0079.67الوقف الشيعي- ثانوية ام البنين للبناتادبيارجوان حسن داخل جحيل81221221222030002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد478.0079.67ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتادبيبراء حبيب جاسم حسين81231421224031001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد صادق علي محسن81241521411007151

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد478.0079.67ثانوية الصادقات للبناتادبيزهراء خالد احمد خلف81252121222096009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيفاطمه الزهراء كاظم سرحان رحيل81261221222007035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيحوراء عبد اللطيف مسلم علي81271221226002006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك محمد سعيد احمد81281321222029010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية عدن للبناتادبيحنين عالء جليل سلمان81291321222030028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسيف حيدر خير هللا كاظم81301421211017038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية السجود للبناتادبيآمنه صدام مزيد بنيه81311421222001001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية النعيم للبناتادبيازهار قاسم ياسر زوير81321421222009003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية ابي غريب للبنينادبيمرتضى كاظم ناصر اشكايه81331021211024061

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية الرحمن للبناتادبيزينب علي ريسان سيد81341021222021016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية سما بسماية للبناتادبيزهراء علي جبار حسن81351421222068019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء عباس جبار عبد الرضا81361521222005043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية الفيحاء للبناتادبيحوراء جواد كاظم علي81371521222008023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد475.0079.17ثانوية القدس المختلطةادبيعبير خالد نعه سالم81381121227011006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمه محمود شكر حسون81391221222041073

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية شفق النور للبنينادبيحسين رحيم جبار خليل81401421211044013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي اياد رحم هاتو81411521211011031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء رياض علي راضي81421521222008046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد475.0079.17ثانوية الرباب للبناتادبيزهراء منير سلمان عوفي81431521222012013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية نور المصطفى للبنينادبيباقر اعطيه دشر الزم81442621211015014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية الفاروق للبناتادبيزهراء باسم حسين علي81451021222037012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية البتول للبناتادبينبأ سعد محمد حسن81461121222013089

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية القدس المختلطةادبينور ماجد معجل خضير81471121227011010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد474.0079.00للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيحبيب كاظم محمد ضيدان81481221211016013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية الرشيد للبناتادبيحوراء محمد كاظم عناد81491321222020008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد474.0079.00إعدادية الجزيرة للبنينادبيمهند عماد عدنان ياسين81501421211016078

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة واثق لفته زامل81511421222010034
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية زينب للبناتادبيسناريا محمد قاسم حياوي81521421222043081

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية النجاة للبناتادبيتبارك قاسم كاظم زاير81531521222003012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيمريم علي هاشم علي81541521222013054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيعلي خالد غفوري حسن81551121211035020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية االمال للبناتادبيهبه سالم حامد فارس81561121222011083

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية الشفق للبناتادبيايه جواد كاظم عبود81571121222051005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية طيبة للبناتادبيطيبه صدام ياسين محمود81581221222003019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية الفاروق للبنينادبيمحمود عبد الرضا كريم حسن81591321211014047

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي ضياء محي محمد صالح81601321211017085

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية الحسينية المسائية للبنينادبياحمد قيس خضر كتاب81611321215006008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية شمس الحرية للبناتادبيفاطمه علي ابراهيم علوان81621321222010043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية ابي امامة الباهلي للبناتادبيدعاء جمال فاضل حريش81631921222074004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد باقر نصير جاسم محمد81642521411005126

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبياحمد سعد كريم نده81651121217001003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية الوفاق للبناتادبيسبأ ستار محمد احمد81661221222022033

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية الزهراء للبناتادبياماسي رياض مطر حسن81671321222021006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية الشعب للبناتادبيبنين عمار جبار حاتم81681321222022031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية االغادير للبناتادبيمريم علي شهاب نايف81691421222071014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية وحدة العراق للبناتادبيصفا كمال حسين علوان81702621222057022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية العامل للبنينادبيعلي نبيل محمد حسين81711121211014082

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية السيوطي للبنينادبيحسين علي عطيه محمود81721121211046013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيمريم جواد امين محمد81731221222007045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية الكرامة للبناتادبيمنار قيصر احمد عاصي81741421222044051

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية نور الهدى للبناتادبيرباب عامر عباس علي81751421222052019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية الهدى للبناتادبييقين طالب عبد محمد81761521222007117

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية الجمهورية للبناتادبيمريم حبيب طعمه جمعه81771121222009056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمريم اسامة عبد الكاظم عبد الرزاق81781121222018028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية نور العلم للبناتادبينادية فالح حمود دلي81791121222052038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيمنار احمد نعيمه موسى81801221226001021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية السيف العربي للبناتادبيحنين حيدر جوي خضر81811321222035012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية النسرين للبناتادبيزهراء جوهر حسين رحيم81821321222047010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيشهد محمود بوار حمود81831421222003095

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيتبارك فيصل حيدر درويش81841521222014024

4148 من 248صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية بلد للبنيناحيائيحسنين سعد صادق كامل81851821411006039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد469.0078.17للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيحسين علي فاضل هاشم81861221211016018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيهديل رضا عبد الحسن جاسم81871221222046187

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار علي عبد علي جالب81881421211010063

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيرسل طارق جليل ذياب81891421222032028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية الرشاد للبنينادبيهاشم جسام عباس شاوش81901921211050043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء مسلم طالب كريم81911121222017022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية سيناء للبنينادبيعباس قصي غضبان موسى81921321211018033

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية الصفا للبنينادبيعمر كمال صالح معروف81931321211027082

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد467.0077.83ثانوية االستقالل للبناتادبيشمس بركات يونس نوري81941321222006025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد467.0077.83الخارجياتادبينبأ إبراهيم حميد جاسم81951321228050479

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية امنة الصدر للبناتادبينور البتول عبد علي حسين مرزه81961421222059075

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيريام سيف حسين نجم81971121222018011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء علي حنون فنيخر81981221222019037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية االعتدال للبناتادبيزينه هيثم قاسم غالي81991321222008030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية المناهل للبناتادبينبأ قاسم محمد زيدان82001321222046031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية النعيم للبناتادبيسحر عواد كاظم عبد82011421222009065

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد465.0077.50اعداديه االنوار للبناتادبيامنه باسم صدام محي82021121222026005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمصطفى وليد محمود عبد هللا82031121411006091

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية االخالص للبناتادبيمالك علي هاشم عبد الساده82041221222018063

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية شمس الحرية للبناتادبيايالف علي احمد محمود82051321222010006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد465.0077.50 تموز للبنات14ثانوية ادبيزينب عدنان كاظم جاسم82061421222007023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد صادق وسام عبد المحسن احمد82071521211008112

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيادهم صدام عادي محمد82081921215010018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيسرى خالد حسين طه82091221227002003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد464.0077.33االعدادية المركزية للبناتادبيبنين مصطفى علي السيد82101321222041004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمه كاطع كريم بالل82111421222009080

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية صفية للبناتادبيحوراء صادق علك كريم82121421222011047

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية الرتاج للبناتادبيحوراء جميل هادي بجاي82131421222050007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية ام ايمن للبناتادبيزينب علي عميش نعيمه82141421222057026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية الندى للبناتادبيفاطمه حاكم شاكر كامل82151421222069073

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيجنان علي حسين عبد هللا82162321222052011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء اسعد علي صالح82172721422037107
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية الصحف االدبية للبنينادبياحمد سلمان رزوقي حمزة82181121211045008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعبد هللا حافظ مصطاف غثوان82191121217004007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية المعرفة للبناتادبينور فيصل نجم عبد هللا82201121222060040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية الوفاق للبناتادبيطيبه حسين عبد الكريم علوان82211221222022045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية السجود للبناتادبينور حسين جبار كريم82221421222001051

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية االمال للبناتادبيآيه عدنان صبري حنش82231421222041001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية الرميلة للبناتادبيبنين علي ظاهر موازي82241521222004015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيأسماعيل مصطفى محمود فرحان82251921211041006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية القطيف للبنينادبيمحمد عماد صالل سرهيد82262621211041039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية الغفران المختلطةادبيبالل خليل محمد عبد82271021217001006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيمهند بعاث احمد خلف82281121211045123

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية طيبة للبناتادبياسراء سمير انور كاظم82291321222038001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية السجود للبناتادبيزينب علي ياسين محمد82301421222001028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعامر فيصل غازي عبيد82311021217009013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية الفردوس للبناتادبيوفاء محمد علوان سالم82321321222040138

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد461.0076.83ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيساره علي عبد عطية82331421222025026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية المسيب للبناتادبيايه عبيد كفاوي علوان82342321222041015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيعمر عبد هللا قدوري عدوان82351121211050046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية ام البنين للبناتادبيايه محسن مهدي عطيه82361321222011014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية الكوثر للبناتادبيايه احمد محسن جبر82371321222044005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد460.0076.67إعدادية المروج للبنينادبيعبد الرحمن رعد محسن سالم82381421211011047

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية اليقظة للبنينادبيكرار عباس جابر صخي82391421211027122

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمصطفى علي حسين بدوي82401421211037054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية صفية للبناتادبيسجى ريسان جار هللا عكيب82411421222011124

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية الكرمة للبنينادبيعامر ياسين حمد حسين82421921211065025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية االنوار المحمدية للبنينادبيمحمد خليف منسي محمد82431921211071015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية الحفرية للبناتادبيزهراء حميد سبع خميس82442621222020016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيختام حيدر عداي محسن82452621222041003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد459.0076.50اعداديه االنوار للبناتادبيفاطمة نجم عبد هللا حمادي82461121222026046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبياحمد محمد فزع كيطان82471221215007004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد459.0076.50الخارجياتادبيغفران حسن عبود عاشور82481321228050403

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية الشمائل للبناتادبيهدى سعد نوري جراح82491421222042065

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمصطفى احمد فليح محسن82501421411029051
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية قتيبة للبنينادبيعلي قاسم محمد كاظم82511521211004028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية المسرة للبناتادبيزهراء محمد كاطع سلمان82521521222002018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه جاسم محمد راضي82531521222009077

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية مدينة المدن للبنينادبيسجاد جاسم كتاب رحيم82542621211051005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء علي عبد الحسين فاضل82552621222013028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيعبد الخالق سامي خضير فرحان82561121211035015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية العراق للبنينادبيايمن حافظ عبد علي مزعل82571221211009025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية العراق للبنينادبيعباس جواد جاسم لفتة82581221211009122

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد458.0076.33للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمصطفى علي حميد حسين82591221211016052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيزمن هاشم حسين شبيب82601421226004012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية العبيدي للبنينادبيسالم صالح محسن حسين82611921211024021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد حيدر جبر محيي82622221411019177

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمسلم هادي نصر جاسم82632321417007190

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية مدينة العلم للبنينادبيهمام عدنان فاضل حسون82642721211023107

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية الرحمن للبناتادبيفاطمه علي ريسان سيد82651021222021021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيسجاد عامر خيون كريم82661221211036025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد457.0076.17ثانوية الصمود للبناتاحيائيميرنا باهر فاروق منصور82671421422034043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية الهبة للبناتاحيائيمالك علي خليف هليل82682221422018057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد456.0076.00ثانوية بالل للبنينادبيايوب حميد صفر عبد82691021211021006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية الحكيم للبنينادبيعبد هللا صبحي احمد خليل82701121211030021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد456.0076.00ثانوية الضحى للبناتادبيجنات علي هويدي خضير82711421222023011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد456.0076.00ثانوية المدائن االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل زيدان خلف82721421424025006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد456.0076.00ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيمريم ليث حسن خليل82733221222006037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه حكمت مصطفى احمد82741021422013059

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيتبارك خالد عطيه صالح82751021422019031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب احمد حكمت نافع82761221222004009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية ابابيل للبنينادبيعلي حسين فرحان حنتوش82771321211011056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية الرافدين للبناتادبيتبارك صفاء عبد امين82781321222019008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية السجود للبناتادبيشيماء فالح حسن شاطي82791421222001034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيطيبه فؤاد صالح حسين82801421222051024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية نور الهدى للبناتادبيسجى ناصر حسان سعد82811421222052042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيبشرى كمول لفتة باني82821421424009019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي حسين حميد عبيد82831521211001079
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد قاسم خيري سلمان82841521211007192

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعلي حسن رحيمه عبد الرضا82851521411006079

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية بيخال للبنينادبيحسين حميد عبد الكريم حمه خان82862121211065025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد الرحمن مسعود ناجي مسعود82871121211011040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية الروافد للبنينادبيحارث زياد خضر جدوع82881121211024012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيياسر عمار تايه اسود82891121211052158

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية النصر للبناتاحيائيبتول حسن صدام جاسم82901221422031034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم نشأت فرحان شبل82911421222062062

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية المآثر للبناتاحيائيغسق الليل مالك رحيم خضير82921521422011166

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمنتظر احمد شاكر شهيد82932721415001119

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50ثانوية حطين للبناتادبيابتسامه نضار عبد االله محسن82941021222004001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية اجنادين للبناتاحيائيشهد احمد محسن جبر82951021422038075

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية البتول للبناتادبيرسل زهير عبد الكريم اسماعيل82961121222013036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبينورس طاهر غانم عناد82971121222073083

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيمريم عمر اللطيف سليمان82981121422003072

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيعائشه يونس وهيب جاسم82991121426005036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفرح ماهر ضياء علي83001221222046132

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية ام البنين للبناتادبياماني حمود عباس رجب83011321222011008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50ثانوية ذات الصواري للبناتادبيسجى عادل رستم رسول83021421222028043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائياسراء فاضل عبد الواحد نصيف83031421422021001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب محمد عبد مطشر83041421422065172

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد طاهر جمعه محسن83051521411001003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية المآثر للبناتاحيائينور الهدى كريم خماط امجيد83061521422011219

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيحمزة حكمت فاضل فرحان83071921211041014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50ثانوية األمامة للبنينادبيعبد هللا نجم عبد عيد83082121211073016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيسارة علي محمود داود83092121222071018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية الرافدين للبنينادبييوسف هاشم حسين علي83101021211009061

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية السيوطي للبنينادبيليث ساجت عذاب جوده83111121211046045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية النورين للبنينادبييوسف علي خضير خلف83121421211004047

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية سما بسماية للبناتادبيرحمه صادق قاسم حمود83131421222068014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء صالح عجمي راضي83141421222070015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى رياض اسماعيل داخل83151521211001114

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية النجاة للبناتادبياالء جبار زيدان عالوي83161521222003004
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية البيادر للبنينادبيأسامة احمد خليل ابراهيم83171921211091001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيمصطفى محسن مصلح ضامن83181921215010175

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية احمد شوقي المختلطةادبينبا عدنان كاظم عبد هللا83192121227034014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية البيان للبناتادبيسجى خالد رحمه خضير83201021222014042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية خير االنام للبنينادبيياسين قاسم نصر نومان83211121211051020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية العقيدة للبناتادبينور احمد عبد الهادي عبد الرزاق83221121222015056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيرفل عبد هللا سالم ابراهيم83231121222037013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية باب العلم للبناتادبينور الهدى صباح خيافه فارس83241221222040020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيبشرى ضياء مطلك زيدان83251221422033014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية طه للبنينادبيحسين حمزه ابراهيم علي83261421211049034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيبتول محمد حسين جاسم83271421424031008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية الكرمة للبنينادبييحيى علي صالح حمادي83281921211065054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيليث جمال ابراهيم حمادي83291921215010118

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية التنمية للبنينادبيحيدر حسين مطر زبين83302621211030017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك ثائر محمد رشيد83312621222013007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد450.0075.00ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيغدير عبد الرحمن ثابت محمد83321021422015034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد450.0075.00ثانوية الرتاج للبناتادبيفاطمه عامر حامد لفته83331421222050032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية الهدى للبناتادبيهدى ثائر فالح حسن83341521222007109

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء علي سلمان ساعد83351521222013025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيبتول علي انصيف جاسم83362321422041028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعبد الرحمن هاشم عبد عبيد83371021217009015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية المعراج للبنينادبيمصطفى علي عكاب محسن83381121211023046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد449.0074.83ثانوية عطر الجنة للبناتادبياسيل عباس خضير عبد83391121222066002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية االسكندرونة للبناتادبيبنين مطر سالم حنيظل83401421222032015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمة طه محسن علوان83411421222056042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد كريم فرهود فجر83422221411062201

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد448.0074.67ثانوية المهند للبنينادبيطالب حامد سلمان خضير83431121211040010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد448.0074.67ثانوية منار العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الزهرة خضور83441221424004005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد448.0074.67ثانوية التاخي للبناتادبينرمين صباح طارق هاشم83451421222017034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية الكرامة للبناتادبيبشرى عدي كاطع عبود83461421222044009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد448.0074.67ثانوية نور الهدى للبناتادبيزينب زاهد طالب عباس83471421222052035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد448.0074.67ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيحسين سلمان غاوي عبيد83481421411042012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية العقيلة للبناتادبينور الهدى جبار بداي يزل83491521222001114
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية النجاة للبناتادبينور مظهر معارج بشاره83501521222003071

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية الكرمة للبنينادبيعمر ستار محمد حسين83511921211065032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية شورش للبنينادبيمحمد عبد هللا محمد علي83522121211067051

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية العامرية للبناتاحيائيزهراء فالح حسن حميد83531021422036068

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيورود حيدر حسين عبد هللا83541221422050131

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمة عالء جاسم كاطع83551321222044030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد447.0074.50الخارجياتادبيايه جاسم فاضل لفته83561321228050070

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيسيف خالد خلف سلومي83571421211037024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد447.0074.50الخارجيونادبيرسول كاظم حديد ضاحي83581421218001638

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيجباره ناصر عبد الحميد شعبان83591421222061007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية سما بسماية للبناتادبيمريم سعيد حسين خلف83601421222068032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية قتيبة للبنينادبيعلي مؤيد علي ناصر83611521211004030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيقيس شاكر عالوي ثجيل83622521413017080

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية الرحمن للبناتاحيائيفاطمه وسام حمود محمد83631021422021048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيهالة يوسف محمود جاسم83641121222002041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية الشيماء للبناتادبيتقى محمد جاسم محيسن83651221222017014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيفاطمه علي محمد راضي83661321422009048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33إعدادية الجزيرة للبنينادبيسجاد احمد عبد الستار احمد83671421211016022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيسجاد رعد مبدر عباس83681421211031024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعلي خليل دريبي شحل83691421211042021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي قاسم محمد عبيد83701421211048057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية التسامح للبناتادبينبأ سعد مطر صالح83711421222012097

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية الخليج العربي للبناتادبيمريم السيد احمد السيد83721421222058037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية بلقيس للبناتادبيلبنى محمد حسن مطلك83731421222062055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية الشمائل للبناتاحيائيمريم صادق محيسن حرامي83741421422042082

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33االهلية للبنات (ع)ثانوية نور الزهراءاحيائيضحى مهند عبد االله صدام83751421424018006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي عدنان رزيج سوادي83761521211003059

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين حسن عطيه كشمر83771521211008018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيجنات جليل رستم علي83781521222014026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية الوطن للبنينادبيبهاء عطيه اسماعيل عطيه83791921211094007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزينب مجبل شباط حسين83802121422035046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين محمد صاحب حمزه83812321422033023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيآمنه صباح خميس عوين83822621222037001
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية الوثبة للبناتادبينور الهدى ليث سعيد قاسم83831021222023021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد االمين اكرم عزيز صايل83841121211024043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيجاسم محمد جاسم محمد83851321217001007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية الزهراء للبناتادبيخديجه رسول سلمان غالي83861321222021014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.0074.17إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمحمد عدنان صبار حسن83871421211013097

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد عقيل علي حسين83881421211017086

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية السجود للبناتادبيسجى سليم مراد وجر83891421222001032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيتبارك عبد الكريم مراح صالح83901421222003042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية الزهور للبناتادبيفاطمه كريم عبد هللا لفتة83911421222016049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمنتظر مهدي جبار مرجان83921521211003104

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية الوارثين للبنينادبياحمد حسن عليوي عبيد83931521211013004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزينب علي عويز علك83941521222013029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية الحكمة للبناتادبيانعام فالح حسن خلف83951021222025002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيطه عبد الرحمن خيرو عمر83961121211050030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية العزة للبناتادبيفرح ايمن صبحي كريم83971121222001029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية مؤتة للبناتادبيزهراء هيثم احمد رفيع83981121222050019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية بابل للبناتادبيزهراء سالم سبتي جبر83991221222014014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية الخمائل للبناتادبيفرح كمال محمد حسين84001221222043089

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيشهد فالح هادي هراط84011221227002005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00الخارجياتادبيغنى صالح نوري كرجي84021321228050410

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية صفية للبناتادبيزهراء محمد دعدوش حسين84031421222011093

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية االمال للبناتادبيظالل صبار عطيه نمرود84041421222041025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية بلقيس للبناتادبيهدى ستار كوه مري84051421222062074

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00اإلعدادية المركزية للبناتادبيزهراء عمار ماجد سلمان84061421222063022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية الرشاد للبنينادبياكرم صبار علي حسين84071921211050010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية االوفياء للبنينادبيهشام عبد الكريم صالح محمد84081921211077082

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيايالف سليمان داود سلمان84092321222040003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية الكوثر للبناتادبيايناس حامد جاسم محمد84102621222013003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيطه ياسين محمود زوري84111121211045076

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية االسراء المختلطةادبياحمد عدنان عبد خلف84121121217012003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الخنساء للبناتادبينور الهدى اسامه حميد خليل84131321222018073

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية المهج للبناتادبينور الهدى عبد الخالق شاكر علي84141421222035103

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية نور الهدى للبناتادبينور احمد فالح عبد84151421222052061
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الناصرة للبناتادبيرقيه جبار كاظم حسين84161421222056017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحيدر أحمد عباس مهدي84171521211017042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية النهروان للبنينادبيمصطفى علي جبار عليوي84181521211018109

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية الصفوة االهلية للبنينادبيعباس جابر ابراهيم موسى84192121213004005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية الصادقات للبناتادبيفاطمة محمد قاسم كاظم84202121222096015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية حطين للبنينادبيعمر علوان حمود محمد84212321211022032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيرحمه ثامر خليل محمد84222621222037020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية الروافد للبنينادبيحسام هاشم محمد مجبل84231121211024013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية عمر المختار للبناتادبيايالف جاسم خضير محمد84241121222022005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه جالل طارق محمد84251221222011045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرقيه قاسم حسن بدن84261221222046058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية المفاخر المختلطةادبياسراء حسين عواد ابراهيم84271221227006001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيجبرائيل فؤاد خالد مهدي84281421211035019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيمصطفى محمد جاسم بالسم84291421215011076

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية النعيم للبناتادبياسماء قاسم حبيب كريم84301421222009008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية ذات الصواري للبناتادبيآالء عادل عالء لطيف84311421222028001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية معصومة للبناتادبيدعاء جميل نخيالن حمزة84321421222045011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية الصادقات للبناتادبيهدى محمد حميد عباس84332121222096019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية الوثبة للبنينادبيمقتدى جبار سفيح عبد84342221211050014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية طه االمين للبنينادبيعباس هادي لفته شظيف84352621211026047

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية الكوثر للبناتادبيمريم عبد الحمزه سهيل عليوي84362621222013047

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد صباح فهد نزال84371021211009002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد رياض عواد خلف84381021211009046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيميثم محمد حسين محمد84391021217012014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية الصديق للبنينادبياحمد صباح زاحم محمد84401221211020004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية المسرة للبناتادبيمريم ماهر كاطع جاسم84411521222002043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبييعقوب عدنان عباس جسام84421921211041052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية الجبايش للبنينادبيعلي سهر عبيد جناح84432221211041014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية مأرب للبنينادبيمحمد كريم عبد العباس جبار84442321211038027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية الكوثر للبناتادبيصفا صالح هادي نعيم84452321222038021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيتبارك زيد محمود حمدان84462621222058013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية ابي غريب للبنينادبيحسام احمد علي حسين84471021211024014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية الحكيم للبنينادبيعلي طالب حمد جاسم84481121211030026
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33الخارجيونادبيعلي محمد جواد عبد84491121218001539

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفاطمة سالم اسود فهد84501121222014031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية البصرة للبناتادبياديان علي عباس حسين84511121222043002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيمريم حيدر باقر قاسم84521121222073068

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية االنتصار للبناتادبيسميه مؤيد عبد ابراهيم84531221222042012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية النوارس للبنينادبيابراهيم محمد عبود خلف84541321211025001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية الفوز للبناتادبيزينب نبيل عدنان احمد84551321222023023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية الكوثر للبناتادبيفرقان محمد صباح فخري84561321222044038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية ابن البيطار للبنينادبيسيف عبد الحسين سكران عوفي84571421211028033

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية سامراء للبنينادبيسجاد مهدي جمعه احمد84581421211030024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية الرافدين للبنينادبيمقتدى بالسم حميد زايد84591521211001118

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية االوفياء للبنينادبيمحمد عدنان سامي عبد84601921211077058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي مؤيد محسن جوده84612621211015096

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية الشجعان للبنينادبيعباس عبد السالم عبيد فارس84622621211046048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية العزيزية للبناتادبيمريم ماجد كطن رسن84632621222039017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية الحكيم للبنينادبيحيدر احسان ضاري حسن84641121211030011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية الخطيب للبنينادبيرسول مكي ناصر عبيد84651221211031056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعلي عماد فاضل داود84661221211033020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية بابل للبناتادبيهيلين عامر طه حسين84671221222014033

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية النورين للبنينادبيكاظم احمد جلود عرنوص84681421211004035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيعباس علي عبد الكاظم حمزه84691421215007026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية ام ايمن للبناتادبيطيبه عامر كاظم عباس84701421222057032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية المسرة للبناتادبيايات فالح شوقي كريم84711521222002005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية الفيحاء للبناتادبياسراء حسين محمد كاطع84721521222008003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية الكرمة للبنينادبيمحمد ضياء خليل ابراهيم84731921211065042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية البيادر للبنينادبيمحمد خميس انور حسين84741921211091028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية النعيمية للبنينادبيحازم محمد احمد محمد84751921211100009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية المسيب للبناتادبيمريم جبار برهي جسوم84762321222041079

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيايات ثامر كريم شرقي84772621227022001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية المثنى للبنينادبيعباس خالد عباس احمد84781021211022049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية العامرية للبناتادبيحفصه عبد القادر مجيد صالح84791021222036010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية المعراج للبنينادبيمعتز صالح عبد النبي فليح84801121211023050

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية االصيل للبناتادبينبراس حيدر خماط محمد84811121222005054
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية المستقبل للبناتتطبيقينمارق صالح رشيد حميد84821121522036035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعبد هللا حيدر ابراهيم احمد84831221211036033

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسن سالم جبار قاسم84841421211006012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيحسين حميد عطيه عبد84851421215006022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية سما بسماية للبناتادبيرهام ماهر كاظم محي84861421222068016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيمريم رحيم صاحب عبد الكريم84871521222013052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية المثنى للبنينادبيعلي بشير عباس نوروز84881021211022068

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيطيبه وزير بحر فياض84891021222012029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الكاظمية للبناتادبيحوراء مهدي نوري عبد84901221222029009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية النعيم للبناتادبياسراء عبد اليمه حبيب حيدر84911421222009007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية طه االمين للبنينادبيحسين رحيم خليف جاسم84922621211026013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية التعاون للبناتادبياسراء محمد رحيم جويد84931121222040003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء عبد الرضا سلطان نعمه84941421222012038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء فرحان حسين رومي84951521222008053

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبنين صادق جاسم جبار84961521222009017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية اليرموك للبنينادبيحسين علي نجم عبود84971821211108008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيمحمد شاكر احمد عبد هللا84981921215010142

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيمرتضى محسن مصلح ضامن84991921215010160

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية األمامة للبنينادبياحمد محمد خلف نصيف85002121211073002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبينور الهدى فالح عبد الحسن حسون85012621222037050

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية العراقي للبنينادبيعصام صباح مهدي حسين85021021211005048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد ضياء احمد محمود85031021211009048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية البلد االمين للبنينادبياكرم حكمت سلمان هزاع85041121211031012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينادبياحمد المصطفى سعد عبد الكاظم حمودي85051121213011001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيطيبة عباس عبد كاظم85061121222004019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية العقيدة للبناتادبيديانا مهند عباس صخي85071121222015012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيرسل ثامر سالم حبيب85081121222062026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية البالد للبنينادبيمحمد عماد احمد حمد85091221211008037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيجيهان اسعد عباس عطيه85101221222011017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية الخمائل للبناتادبيعلياء جمعه عبد النبي فالح85111221222043074

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50الخارجياتادبياوضاح شاكر محمود خلف85121221228050049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية القوارير للبناتادبيمنار ناجي هالل سلوم85131421222070044

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية الرميلة للبناتادبيمريم صبار فهد زاير85141521222004082
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية اويس القرنيادبيحسين ميثم عبدهللا محمد85152121211083015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيعهد سهيل عبيد منسي85162621222003007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50الخارجيونادبيمصطفى هاشم خليوي ابو طحيره85172921218001691

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد حاتم فيصل جبر85181021211022091

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية ابي غريب للبناتادبيصفا حسام شوكت حميد الدين85191021222029025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية صقر قريش المختلطةادبيوديان ياسين عباس شمران85201021227004016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية ابن سينا للبنينادبيمحمد وليد عوده مهدي85211121211016060

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية النضال المختلطةادبياحمد حسين علي خميس85221121217003002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية النضال المختلطةادبيكرار كريم جواد محمد85231121217003010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيانوار لطيف ناصر حسين85241121222004002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية الزقورة للبناتادبيانوار سعدي فرحان حسن85251121222065002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيحوراء قيس عباس هاشم85261121222073030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية السيد حسين الصدر للمكفوفين االهلية المختلطةادبيياسر عامر داوود دولي85271221217011010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية جرير للبناتادبيريحانه علي جلوب رمضان85281221222008023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية سيناء للبنينادبيحسين حيدر مصطفى ناصر85291321211018015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية السجود للبناتادبينور الهدى سالم عبيد عطيه85301421222001049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء عواد جدوع سيد85311421222009039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية االسكندرونة للبناتادبيشهد عدي علوان سالم85321421222032045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيسجاد سعد خضير عبد85331421511027026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيجعفر حسين عبد النبي محسن85341521211006014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيحوراء فرحان خليف عيدي85351521222009029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبييقين عباس جبار حسين85361521222009103

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية الرشاد للبنينادبيمحمد حميد بحر فياض85371921211050034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيمحمد حميد ابراهيم رشيد85382121211055040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيمينا احمد سعيد مزهر85392621222037046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيزيدون مؤيد حسن خلف85401221515007033

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمصطفى حميد طحيله معله85411321511017067

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي ضياء مزعل علوان85422721511030048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيفاطمه افضل حسين افضل85432721522039035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد416.0069.33ثانوية حطين للبناتتطبيقيتبارك علي عبد الحسن مشيش85441421522004007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيزهراء جليل نعمه اسود85452721522025014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقياحمد علي قابل عبيد85462721511026007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد408.0068.00ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيغدير مجيد عبد هللا جاسم85472821522031036
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيمصطفى حكمت تقي احمد85481221511013054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيصادق هادي حطحوط عذاب85492221513036012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد405.0067.50ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيكرار سعد عطا هاشم85501421511042021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا عالء حسين لفته8551112051023021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيمحمد كاظم محمد حسون85521121511025072

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596.0099.33ثانوية االنفال للبناتادبيمهجه محمد سامي عايل85531021222019046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد592.0098.67اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيرباب قاسم عطيه فارس85541521222010029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد591.0098.50اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيبشير وسام مطر عباس85551121211045029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية صفية للبناتادبيايه علي كاظم الزم85561421222011023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية االمال للبناتادبيزهراء سالم عطشان باشخ85571421222041012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582.0097.00ثانوية دجلة للبناتادبيهبه علي فاضل علوان85581021222013046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد581.0096.83الخارجياتادبيزينب صالح مهدي شفيق85591321228050236

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية البتول للبناتادبيتماره عبد اللطيف فرحان علي85601121222013023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0096.00ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيمريم وهاب حمد خلف85611021222045034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية فدك للبناتادبينبأ حسين صبري نعمه85621421222006092

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيبتول علي ناجي عبد علي85631121222034006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية العراق للبنينادبياحمد يوسف كريم كاظم85641221211009016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيطيبه احمد كاظم محمد85651521222013038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0095.00الخارجياتادبيمروه صفاء هالل كاظم85661321228050449

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568.0094.67ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمد صباح عبد الحسن حاجم85671421211037045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568.0094.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيسجى عقيل سامي فاضل85681521222006057

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568.0094.67ثانوية الياسمين للبناتادبيشهد عمر خميس حمود85693221222003009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0094.50ثانوية االنفال للبناتادبيداليا علي جاسم محمد85701021222019010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0094.50ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيمريم حسن احمد علوان85711121222004024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي احسان عبد العزيز طاهر85722121411002090

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0094.33اعدادية زهو العراق للبناتادبيفاطمه مهدي حسين عبد هللا85731321222009032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيرحاب شاكر حنيد حسين85741821222110007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور الهدى حيدر عبد الجبار عباس85751221222046167

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0094.00ثانوية االستقالل للبناتادبيتبارك احسان عبد الرزاق محسن85761321222006009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية الشعب للبناتادبيقبس جواد عبد هللا كاظم85771321222022142

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه ضياء طاهر محيسن85781521222010071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيرند عبد الرزاق محمد علوش85792621222058024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد563.0093.83ثانوية المشاهده للبناتادبيتبارك محمد ياسين طه85801221222001008
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد563.0093.83الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتادبيحنين رائد رهيف بريسم85811321222012002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.0093.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينور عباس صاحب جري85821521222006091

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.0093.67اعدادية الهدى للبناتادبيضحى عباس محمد جريو85831521222007064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه علي مطر عارف85841421222012069

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0093.50ثانوية االزدهار المختلطةادبيعباس حميد خلف جبير85852221217045010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية ابي غريب للبنينادبيايمن مرتضى عبد الحسن عليوي85861021211024009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر نزار هالل بالسم85871121211009030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية الفداء للبناتادبينورهان حيدر عمر صالح85881421222033083

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية االزدهار للبناتادبيزهراء محمد صالح خميس85891221222009033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمنتظر فاضل جبر مبارك85901421211028074

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمه هادي غازي جبر85911521222008101

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0093.00ثانوية الحضارة للبناتادبيجنان حامد حسب هللا علوان85921221222047008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية زهو العراق للبناتادبيفاطمه مهدي صالح خنجر85931321222009033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0093.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيعفراء ستار جبار عوده85941321222029041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية الموفقية للبنينادبيفيصل فايز فرحان عجيل85952621211039106

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية الشعب للبناتادبيبتول حيدر عبد الستار جاسم85961321222022024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيضحى اياد فوزي هاشم85971321222029038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية عدن للبناتادبينور الهدى جاسم داغر حريبي85981321222030103

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزهراء عدنان غالي بشير85991421222066017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية الشعلة للبنينادبيعباس احمد داخل شناك86002421211007018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية االخالص للبناتادبيفاطمه ماجد موحان إسماعيل86011221222018055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمؤمل ماجد عبد الحسين محمد86021321211012089

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية االسكندرونة للبناتادبيتبارك احمد راضي مانع86031421222032016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية المآثر للبناتادبيهدى جاسم محمد عويد86041521222011115

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزينب محمد حسن محيسن86051521222013031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.0092.17ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيفاطمة علي صدام كاطع86061421224009005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية الرميلة للبناتادبيحنين وسام محسن محمد86071521222004018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0092.00ثانوية بابل للبناتادبيزينب كريم قمي صفكه86081221222014019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية الكرامة للبناتادبيمنه هللا نوفل مؤيد صيهود86092221222037039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيبتول عايد عساف جبر86102621222058007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0091.83ثانوية األرض الطيبة للبناتادبيطيف خالد احمد ابراهيم86111021222042004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0091.83ثانوية البتول المسائية للبناتادبيمريم ابراهيم فارس عوده86121021226003038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية الرباب للبناتادبيمريم صادق هادي جواد86131221222041080
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0091.83ثانوية المسعودي للبناتادبيزينب ستار عجمي امين86142321222020019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية الدجيل للبناتادبيفاطمه الزهراء حازم عبد محمود86151821222071024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبياحمد دحام عبد جبار86161921211011003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية جرير للبناتادبيساره هيثم سامي حسن86171221222008040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0091.50ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمرتضى حيدر جبار جاسم86181421211037047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب علي عبد الحسين جعفر86191521222004055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية المآثر للبناتادبيزينب ميشيل جبار مطشر86201521222011062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0091.50ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيايه حسن فرحان عذاب86212621222041002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0091.33ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيياس خضير مخلف عبد هللا86221221211033042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء عباس عبد الساده مهدي86231221222017032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية زينب للبناتادبيزهراء جعفر عجيل مجيد86241421222043050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية الشعب للبناتادبيأمنه علي جبار كاظم86251321222022008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية عدن للبناتادبيتبارك علي اسماعيل قاسم86261321222030020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0091.17ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيام البنين محي خزعل حسن86272621424004014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0091.00للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيصادق هاشم ماشاف علي86281221211016028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0091.00االعدادية المركزية للبناتادبيمريم عمار ناصر عبد النبي86291321222041026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية الفيحاء للبناتادبياطياف حسين حسن علوان86301521222008005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية صفية للبناتادبيرقيه عباس جبار مخرب86311421222011074

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيأنس سميح شلبه زغير86321521211017013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0090.83ثانوية االستقامة للبناتادبيرقية محمد رحم رسن86331521222018031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية الوجيهية للبنينادبيسجاد وسام حسن جاسم86342121211029017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيايه قحطان حميد حسن86351021222027018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0090.67ثانوية الخلود للبناتادبيمريم ضياء حسين خلف86361221222012028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0090.67ثانوية نور الهدى للبناتادبيزينب حيدر جبار خالطي86371421222052034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية شجرة الدر للبناتادبيايالف نعمه قاب سلمان86382521222018007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0090.50ثانوية نور العلم للبناتادبيآيه علي عباس خزعل86391121222052003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0090.50إعدادية بشار بن برد للبنينادبياكرم ماجد جرص صلبوخ86401421211023021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0090.50ثانوية سمية المسائية للبناتادبينور الهدى جبار غاوي شالكة86411521226001097

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0090.33ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبينور الهدى علي سلطان كاظم86421221226001024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0090.33ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيتبارك كريم حاتم طه86431321222036005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية العزيزية للبناتادبيتبارك داود سلمان نزال86442621222039004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0089.17ثانوية االمال للبناتاحيائيايات هيثم عيدان حميدي86451421422041022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء احمد رشيد ظاهر86461121422046041
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيابوالفضل غازي فيصل عبد86472221411034010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيمنتهى خير هللا حسين احمد86481221422025117

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيسجاد يوسف كريم دهام86492221413040043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية البيان للبناتاحيائيغدير جاسم بنيان شمكلي86501021422014064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0087.83ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيحسن عامر ابراهيم عبد86512321417043004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0087.67اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد يحيى عباس محي86521521411007160

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد504.0084.00 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيفاطمة كاظم زيدان حسن86531421522007019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمصطفى حليم خير هللا جابر86542221511051020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيسجى طارق علي ذرب86551321522040045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد572.0095.33ثانوية عدن للبناتادبيزينب حسن حسين مهدي86561121222033035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد568.0094.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبنين قصي مهدي بدر86571521222009019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.0090.00ثانوية ذات العيون للبناتادبيمريم صباح حسن عبد هللا86581121222039039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.0089.83ثانوية االنفال للبناتتطبيقيزمزم يوسف عبد عبد هللا86591021522019017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0089.17ثانوية النزاهة للبناتاحيائيانسام ابراهيم كريم سيد86601421422026004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0088.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيدعاء سالم تكليف عبد السالم86611021222017008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية التقى للبناتادبينور الهدى فارس شبل جابر86621121222012102

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0087.83ثانوية ام الكتاب للبناتادبيزينب محمد كاطع منشد86632621222052006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيابتسام حقي اسماعيل خميس86641421424009001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0087.00اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء جاسب حسن ياس86651321222040026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية المسك للبناتادبيكوثر سليم جبار اسماعيل86661421222048028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية العقيدة للبناتادبيحنين رحمن علي كاظم86671121222015010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية المسك للبناتادبينور جاسم محمد مالك86681421222048037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0086.33ثانوية االسراء المختلطةادبيتسنيم علي يوسف عبد86691121227012007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0085.83ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيريام فالح يحيى خلف86701021222045015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0085.50اعدادية االمال للبناتادبيياسمين صبحي محمد علي86711121222011087

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0085.50ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيغسق موفق حسين عبد الكريم86721121222072031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0085.50اعدادية الناصرة للبناتادبيطيبه فالح ساهي كاظم86731421222056038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0085.00ثانوية عطر الجنة للبناتادبيبنين كاظم حامد حميد86741121222066005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزينب علي تركي خلخال86751121222073043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية المآثر للبناتادبيزينب عبد الرحيم علي جبر86761521222011055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0084.50ثانوية العقيدة للبناتادبيطيبه عالء خليل ابراهيم86771121222015038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية المهج للبناتادبينور الهدى صالح حلو خفي86781421222035102

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد506.0084.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيضحى رحيم كاظم ماهر86791521222013037
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0084.17الخارجياتتطبيقيرنده كريم خلف حنش86801021528050028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية الرباب للبناتادبيضحى فرحان سلمان شمخي86811221222041063

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0084.00ثانوية االالء للبناتادبيايفان خضير سمح عيسى86821121222059002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0084.00ثانوية البسملة للبناتادبيهاجر رائد انور كعود86831121222061032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0084.00الخارجياتادبيعذراء عاشور كاظم حسين86841121228050499

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0084.00ثانوية زهرة الفرات للبناتادبيحوراء حسين محسن عزيز86852321222066001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0083.67ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيرفيده سليمان نصيف جاسم86861121227001011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية البتول للبناتادبيمروة علي حميد قاسم86871121222013075

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية االمال للبناتاحيائيايناس طالب كاظم عباس86881121422011017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية المسك للبناتادبيختام كريم زغير خلف86891421222048010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائيشيرين خميس محميد حسن86901921422014065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0083.33ثانوية المربد المختلطةادبيمريم باسم نعمه ناصر86911121227002008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية زينب للبناتادبيحوراء عباس جابر عليوي86921421222043029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0083.33ثانوية ام البنين للبناتادبيسماح شالل ناجي عبيد86931921222146010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0083.17ثانوية العقيدة للبناتادبيمريم حسن هادي مهدي86941121222015047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية الخمائل للبناتادبييسر بهاء عبد االمير حسن86951221222043118

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0082.83اعداية المعراج للبناتادبيايه يوسف عطيه دحل86961021222031014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيفاطمه صباح كاظم حسان86971521222013045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0082.33ثانوية العقيدة للبناتادبينور نزار باقر محمود86981121222015059

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية حماة للبناتادبيشهد سامي صالح عبد هللا86991121222025071

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0082.33ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيام البنين سعد راضي خريبط87001121222075003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحنان حسين جمعه حنون87011121222017017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية تل السمر للبناتادبيرفل خالد خضير فياض87021121222058017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية نور االيمان للبناتادبيتبارك راضي ساجت طرار87031221222006006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء باسم محمد مشيعل87041521222008041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيبيداء حسن هادي عطيه87052421424025031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرويده شهاب احمد محياوي87061021222027038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0081.67ثانوية الكرار المختلطةادبيغفران رزاق حميد عبد هللا87071121227006010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية هند للبناتادبيرقيه عالء عبد الحسين جنكير87081121222020016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية عائشة للبناتادبيهند حميد خضير عوده87091121222023057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية حماة للبناتادبيايه ضياء الدين ضيف هللا عثمان87101121222025016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية عطر الجنة للبناتادبيايه جليل داود عواد87111121222066003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية عطر الجنة للبناتادبيهديل عباس جاسم ابراهيم87121121222066020
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية الندى للبناتادبيزينب محسن مزعل جنين87131421222069046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية البيان للبناتادبيزهراء علي كاظم عالوي87141021222014036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0081.33ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينب ضياء عبد الحسين جوده87151421422028045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية التفوق للبناتادبينور الهدى عباس لفته جبوري87161221222032036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية بلقيس للبناتادبيرقيه سلمان نعمه هاكم87171321222002031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيمينه كريم حسين عطية87181421222051032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية عدن للبناتادبيشهد عبد الخالق فاضل عباس87191121222033047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية الكرار المختلطةادبيشهد ناهض مطلك سعود87201121227006009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية حماة للبناتادبيمريم جسام حميد حمادي87211121222025093

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيحنين عصام حامد جاسم87221421222003050

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0080.83ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيفاطمه مهنه خلف عبيد87231421226003088

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيحنين محمد جاسم محمد87241021222027027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0080.67الخارجياتادبيسجى خالد البد محمد87251021228050203

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية االمال للبناتادبيغفران حسين سلطان جحيل87261421222041030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية الكوثر للبناتادبيمروج محي شاكر كاظم87271021222040025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء حسن حميد خلف87281121222009030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيرقيه محسن عبد فرج87291421422059025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية الكرامة للبناتادبياالء خليل عليوي راضي87301421222044004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية الرميلة للبناتادبيسجى قاسم عبد شرهان87311521222004060

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيشهد حاتم جسام محمد87321021222027053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0080.17اعداديه االنوار للبناتادبيعال فراس عبد هللا فارس87331121222026037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية االخالص للبناتادبياية عالء حسين جلوب87341121222046011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية االخالص للبناتادبيتبارك باسم حسن عبد87351121222046023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبينهى طارق محمد كاظم87361121222072049

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيضحى عالء الدين محي الدين محمد علي87371221222007031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية االصالة للبناتادبيسجى مهند عكيلي احمد87381121222024023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية االزدهار للبناتادبيحوراء ناظم محمد حمود87391221222009018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية الوطن للبناتادبيايات عطيه اسماعيل عطيه87401921222120003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية عدن للبناتادبيرفل كريم مزعل عباس87411121222033022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبييقين عالء كاظم عبد هللا87421121222062099

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد478.0079.67ثانوية عدن للبناتادبيزهراء سلمان هندي حسين87431121222033028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد478.0079.67ثانوية السجود للبناتادبيصفاء صباح نوري جري87441421222001035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية النصر للبناتادبيبنين صالح مهدي محمد87451221222031016
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية الرميلة للبناتادبيفاطمة رحيم شاوي كامل87461521222004074

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد476.0079.33الخارجياتادبيأن عمر اسامه توفيق87471121228050001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية الخمائل للبناتادبيغدير محمود شاكر راضي87481221222043078

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية االمال للبناتادبيبراء علي غازي صالح87491121222011015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية حماة للبناتادبيرسل فاضل احميد محمد87501121222025047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد475.0079.17ثانوية ذات العيون للبناتادبيزهراء محمد سلمان صبري87511121222039023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزهراء سعد محسن سالم87521421222003077

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية االصالة للبناتادبيعبير احمد حسن مطارد87531121222024029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية الشفق للبناتادبيزهراء محمد عبد الحسن غليم87541121222051031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية الميسرة للبناتادبيهبه صادق علي كاظم87551121222064035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيرسل حميد خليف عيدان87561121227001010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيريام احمد محمد فياض87571221222015016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية رفيدة للبناتادبيشيرين سعد طالب حسين87581121222041040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية بنات العراق للبناتادبيميس اثير طالع حسين87591121222057024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية الحريري للبناتادبيسماح محمد عطيه احمد87601421222060024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية االمال للبناتادبيمريم عبد الحليم محمد عبد هللا87611121222011072

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيياسمين عباس جابر عبود87621121222017115

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية النضال المختلطةادبيحوراء اسماعيل ذياب نجم87631121227003007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية ام الكتاب للبناتادبيزهراء حسن سرحان منذور87642621222052003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيزينب هادي حسن علوان87653121222014014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية كرميان للبناتاحيائيصفا مهند عبد خلف87663221422001041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيرسل نجم عبد االمير ابراهيم87671221222007021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية الندى للبناتادبيفاطمه منصور مناتي عريبي87681421222069081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية االنتصارات للبناتادبيزهراء محمد اسوادي حسين87692621222002032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية العامرية للبناتادبيزينب صباح محمد حسين87701021222036022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد470.0078.33اعداية المعراج للبناتاحيائيبدور خليل ابراهيم عبد هللا87711021422031020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبينور فراس محمود فائق87721121222016048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيطيبه مجيد حميد عوده87731121227005012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيتمارا ماهر كامل جمعه87742121222008018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية المستقبل للبناتادبيزينة وليد اسماعيل تمر87751121222036021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0078.17ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمه محمد خشان شتيوي87761421222022048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب الحوراء حسين خضير عبد هللا87771421422006088

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية الحفرية للبناتادبيبيداء مهدي لهمود ضباج87782621222020007
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية العامرية للبناتادبيزهراء هشام جاسم غنامه87791021222036018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه صفاء راضي عبد87801421222043095

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية السعادة للبناتادبيدعاء فاضل حسين عبود87811421222049006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيخديجة شامل محسون سالم87822621424012055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرقيه نورس عادل نعمه87831121422017065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية البطولة للبناتادبيمنى خالد عبود احمد87841021222028090

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيحوراء خالد فاضل ضميد87851121222030011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية البارئ للبناتادبيمالك سعد فخري سبع87861121222053023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية االسكندرونة للبناتادبياستبرق محمد عزيز ظالل87871421222032003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية المعرفة للبناتادبيزهراء جاسم جبار عبد السادة87881421222039011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية الشمائل للبناتاحيائيفاطمة محمد باسم عواد87891421422042078

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيايه حميد عباس ضاري87901021222012009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية البيان للبناتادبيبنين عالء حسين عبد87911021222014019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية المأمون للبناتاحيائيسراء سمير غانم عبد الكريم87921021422034034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية هند للبناتاحيائيعلياء سعد حامد حسن87931121422020052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية الشعب للبناتادبيحنين حيدر خليل ابراهيم87941321222022043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية امنة الصدر للبناتادبينبأ عدنان عبد زوير87951421222059073

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية النجاة للبناتادبيزينب كريم خلف عطيه87961521222003038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية االمال للبناتادبيريم احمد عطية محمد87971121222011040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية المعرفة للبناتادبيايه اسعد رمل حمادي87981121222060009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمالك علي حسين صادق87991421422036056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية الكوثر للبناتادبيعلياء ماجد ديكان شحاذه88002621222013036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية ذات العيون للبناتاحيائينبأ حسن رمضان وهيب88011121422039060

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية الجمهورية للبناتادبيتبارك كمال عبد الرحمن قدوري88021421222031006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية بلقيس للبناتادبيغدير علي عرير قطن88031421222062045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية القوارير للبناتادبيهبه وليد عبد علي حسن88041421222070056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية العزة للبناتادبيطيبه مهدي صالح مهدي88051121222001021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيمريم عمار احمد علوان88061121422044070

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيغسق كريم حسب هللا محمود88071421422012090

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتقى عبد الستار والي جبر88081121222017015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية هند للبناتادبيسدير محمد كصاد جابر88091121222020029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0076.83اعداديه االنوار للبناتاحيائيرحاب ماجد نوري كامل88101121422026015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية بلقيس للبناتادبيزهراء عبد الجليل جواد كاظم88111121222068008
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيفاطمه رافد عقيل خليل88121421222025039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية الشفق للبناتادبيرقيه اسعد زاهر عيسى88131121222051018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية الدجيل للبناتاحيائيفاطمه جواد عبد العزيز جواد88141821422071089

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية السياب للبناتادبيمريم جعفر صادق مهدي88151021222002030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية االنفال للبناتادبيسهى اسماعيل خليل شكر88161021222019024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية عشتار للبناتادبيزينب يعقوب عيسى موسى88171121222027029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية البسملة للبناتادبيرسل جباري مغامس ضيول88181121222061018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية السجى للبناتادبيفاطمه حسين عالوي حسين88191121222063024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية جرير للبناتادبيتبارك ذو الفقار أحمد مجيد88201221222008013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية ام القرى للبناتادبيمروه عباس فاضل عباس88211421222015087

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد457.2076.20ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيملك سعد صالح رجب88221121422069065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد457.0076.17ثانوية المبدعات للبناتادبيساره ياسين محمود حمود88231021222046006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية حماة للبناتادبيطيبه احمد زيدان جالب88241121222025080

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية الفرح للبناتادبياصاله محمد عبد االمير جعفر88251421222053001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيسجى محمد عبيد حافظ88261521222009059

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456.0076.00ثانوية بنات العراق للبناتادبينسمة ماهر حامد رشيد88271121222057027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية الخمائل للبناتادبيأمنه رياض حسن ساير88281221222043002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيبراء خالد محمد سعود88291121222014006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية ابابيل للبناتادبيتقى محمد جاسم محمد88301121222045008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية القصواء للبناتاحيائيرونق عمر احمد عباس88311221422051052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية معصومة للبناتاحيائيثريا نوري هادي محمد88321421422045006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية معصومة للبناتاحيائيحوراء ثامر غايب رحمان88331421422045008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية البيان للبناتادبيزينب علي كاظم مشط88341021222014041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0075.67ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيفاطمة كاظم جواد عباس88351121222004023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0075.67اعداديه االنوار للبناتادبيساره فائز بري طاهر88361121222026024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية ابابيل للبناتادبينرجس جليل نرمان زين88371121222045041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0075.67الخارجياتادبيرواء عبد الرحمن مجبل نصيف88381121228050263

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0075.67ثانوية السجى للبناتاحيائيضحى عبدالرزاق علي عباس88391121422063020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسجى قاسم جواد كاظم88401221422017104

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية العقيلة للبناتادبياستبرق احمد ناصر حسين88411521222001002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء عزيز دويج خفيف88422221422046068

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0075.50ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبياليمامه منذر راهي ناصر88431021222045004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية حماة للبناتادبيايه سامي طرخان علوان88441121222025014
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية االخالص للبناتادبيساره ابراهيم اسماعيل رزن88451121222046065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيمريم احمد صالح مهدي88461121222062082

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية االصالة للبناتاحيائينور الشمس اركان كطران صخر88471121422024074

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية اغادير للبناتاحيائيلينه جبار حسن سعيد88481121422038088

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0075.50الخارجياتادبيرقيه حسين علي جواد كاظم88491221228050164

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0075.50ثانوية الرافدين للبناتادبينبأ صباح مونس محمد88501321222019032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية حطين للبناتادبيوهج سعد محمود حميد88511321222027059

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيسجى جاسم محمد عكاب88521121222002027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبينيران تحسين علي لفته88531121222030071

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية ذات العيون للبناتادبيرحمه بشير ياسين عبد88541121222039015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية االالء للبناتادبيحسناء عبد الواحد احمد ضيدان88551121222059007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0075.33الخارجياتادبيزينب هادي فرحان صالح88561121228050331

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية حماة للبناتاحيائيهبه فاضل عبيد حسون88571121422025189

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية التعاون للبناتاحيائينور احمد حنون غانم88581121422040151

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية يافا للبناتاحيائيغدير حسين نعمه ارحيمه88591321422031125

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية الوطن للبناتادبيدالل طالب عطيه حمد88601921222120011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية الهمم للبناتادبيزهره حاتم جاسم محمد88612121222089010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيداليا سليم كاطع علي88621121426001025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيزينه خالد نجم عبد88631221422016012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية زهرة الهدى للبناتادبياسراء ناصر سلمان حسين88641421222022001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية االمال للبناتاحيائيدعاء صباح مطشر لفته88651421422041051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيسجى هجرس رزاق جابر88661421422061020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيعائشه صباح فزع احمد88671921222087018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية االخالص للبناتادبيبنين ابراهيم طالب غزال88681121222046017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0075.00ثانوية المتفوقات االهلية للبناتادبيعبير قاسم عليوي عاصي88691121224015006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيغفران عباس صبري عبد الكريم88701421222032061

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0075.00ثانوية الوطن للبناتادبيرحاب مزاحم حروش حديد88711921222120013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائياخالص صالح عبد الحسن شياع88722621424012011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه محمد عطيه جناني88731421222057037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0074.83ثانوية الحريري للبناتادبيضحى قيس سكران باخي88741421222060033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0074.83الخارجياتادبيسجى زياد عبد الواحد سلطان88751421228050474

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0074.83ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزينب حسام محمد جلوب88761421422052041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية النجاة للبناتادبيزينه ماهر جاسب جلوب88771521222003040
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية حيفا للبناتادبيبنين كريم عباس ضاري88782321222046005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيزينب علي حسون محمد88792621222037032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية حماة للبناتاحيائيرحاب محمد ياسين جاسم88801121422025065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0074.67ثانوية عشتار للبناتاحيائيلمياء جاسم محمد علي88811121422027048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0074.67ثانوية ذات النطاقين للبناتادبياطياف مهدي محمد علي88821221222019004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايات بشير داود سلمان88831421222003020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0074.67ثانوية المسك للبناتادبيمريم كاظم حلو عواد88841421222048033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرحاب قصي عبد هللا احمد88852121422047036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية دجلة للبناتادبيتبارك سالم احمد ابراهيم88861021222013004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية النهار للبناتادبيفاتن عباس علوان كاظم88871121222056034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية البراق المختلطةادبيايناس علي محمد ياسين88881121227009001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيتبارك سعد محمد صالح88891221222019018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية سومر للبناتادبيحوراء عادل جبار بلحاوي88901421222008019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء طارق فرحان احمد88911421222033025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيميالد جاسم ستار جاسم88921421226006036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيدعاء احمد اسماعيل كريفع88931421422051006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب حكيم كامل حسن88942221424047043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية الكوثر للبناتادبيناديه عبد الستار صالح جسام88952621222013050

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية الجامعة للبناتادبيفرح ابراهيم خالد ابراهيم88961021222009027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيهبه انور محمود منصور88971021222027076

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية ابي غريب للبناتادبيشهد محمود حامد فرحان88981021222029024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب ماجد حسن مهدي88991121222017064

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية االمال للبناتاحيائيان عبد الرحمن أحمد علوان89001121422011011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمنال كاظم نعيثل جبر89011221422017150

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينور الهدى عادل كريم نجم89021321222029054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء ليث لفته حسين89031421222009043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية المعرفة للبناتادبيتبارك محمد حسن كاظم89041421222039007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب جاسم طاهر نمر89051421222046028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه محمود غربي فاضل89061421422044152

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيعهد امير عباس صالح89072121422049176

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية العزيزية للبناتاحيائيرقيه محمد علي شظيف89082621422039022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية ابي غريب للبناتادبيسجد محسن زبون ثاني89091021222029021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0074.17الخارجياتادبيمروه صالح سلمان نيشان89101021228050308
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية االصيل للبناتادبيرقيه احمد لفته عبيد89111121222005025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية عدن للبناتادبيشمس حيدر صباح عبد89121121222033046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية الكرار المختلطةادبيرسل شمران احمد ابراهيم89131121227006006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية االزدهار للبناتادبيايه ظافر محي صاحب89141221222009010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية الخمائل للبناتادبيغسق رحيم جليل نصيف89151221222043079

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه عباس فاضل كاظم89161321422018021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية الفضائل للبناتاحيائيطيبه غالب نعيم ثجيل89171421422019035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية التألف للبناتادبيعبير صباح طالب عبد الرضا89181021222043042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية السياب للبناتاحيائيبتول طه حسين عالوي89191021422002011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيآسية حامد خضير صالح89201021422029001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيياسمين عماد جواد عياش89211121222014048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية عائشة للبناتادبيجنة سالم عبيد درب89221121222023018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية النهار للبناتادبيمريم صباح طارق خليل89231121222056037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية تل السمر للبناتادبيامنه امين عبد هللا ساهي89241121222058006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0074.00اعداية الهدى للبناتادبيمريم حيدر كاظم راضي89251421222013040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية النعيم للبناتاحيائيجنان غازي مسير سعدون89261421422009029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيفاطمه مؤيد فليح حسن89271421422015102

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينبأ سالم كريم سوادي89282321424003200

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الجمهورية للبناتادبيتبارك فاضل علي عبد89291121222009017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية التقى للبناتادبينور قاسم فاضل عبد89301121222012105

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية العقيدة للبناتادبيمنار مقداد شهاب احمد89311121222015053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيوالء هادي عبد االمير رحيم89321121222062098

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيساره طالب عبد االمير بنيان89331121422006111

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيبتول محمد رحيم يوسف89341121422007009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية االفاق االهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد شلتاغ مطر89351121424016003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الثورة العربية للبناتادبيحوراء بدر سدخان خشن89361321222017026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية حطين للبناتادبيهيلين نوزاد حسن باشا89371321222027057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية التسامح للبناتادبيطيبة احمد مطر صالح89381421222012058

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية التسامح للبناتاحيائيليلى طالب عبد علي ضيف89391421422012107

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الناصرة للبناتاحيائيفاطمة مالك نعيم كريم89401421422056087

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرسل قصي طعمه محمد صالح89411821422071042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية الزمر للبناتاحيائيرقية يعقوب حمادي اسماعيل89422121422036039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد شعالن حمزه89432221424046016
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية االمال للبناتادبيسجى مطر فارس حصوه89441121222011052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء وليد مطر كريم89451221222017034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمروه علي محمد سليمان89461321422039205

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية سومر للبناتادبيفاطمة لؤي سمعت عبد هللا89471421222008062

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياستبرق احمد راضي كاظم89481421422065003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية الدجيل للبناتادبيفرح حامد جبار جبر89491821222071027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب فاضل جسام محمد89502321422007052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيفرقان عبد الحسين غضبان مطير89512621424008031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيموج محمد عراك عوده89521021222024030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية تل السمر للبناتادبيشهالء حازم صالح مطر89531121222058027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية الكرار المختلطةادبيهبه جابر مطلك سعود89541121227006013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية االخالص للبناتادبيفدك عبد الستار جبار هندال89551221222018056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية زها حديد للبناتادبيهاجر هيثم فاضل عبد هللا89561321222048064

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية ام القرى للبناتاحيائيرنا رياض علي حسين89571421422015051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيتقى ظافر ناظم محمد89581421422036009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيشيماء زياد خلف عبد هللا89591421422060030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية المسرة للبناتاحيائيفرقان عزت جبار باهض89601521422002073

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيفاطمة باقر خزعل حميد89611521426001123

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية كصيبة المختلطةادبيحنين نصر جلوب شيحان89622621227019003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية االيالف للبناتادبيايه وليد دشر فرهود89631021222022001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية تل السمر للبناتادبينور ياسين عطيه محمود89641121222058047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية التقى للبناتاحيائينبأ ثائر مهدي عبد الساده89651121422012120

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد440.0073.33الخارجياتاحيائيزهراء رحمن عبدالرضا خضير89661121428050142

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد440.0073.33الخارجياتادبيرسل محمد حسين محمد89671221228050148

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد440.0073.33الخارجياتادبيعبير صبيح سعيد طاهر89681321228050378

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية الشعب للبناتاحيائيزينب شكر محمود حميد89691321422022091

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية الرميلة للبناتاحيائيايات محمد معارج رهيف89701521422004023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية حماة للبناتادبيتقى شالل علي نجم89711121222025034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية النصر للبناتادبيحوراء سعيد اموري حميد89721221222031031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0073.17الخارجياتادبيازهار كنعان عدنان صحين89731321228050006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه عادل محمد ابو كطيف89741421222012067

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية الفضائل للبناتادبيسجى سعيد راضي طاهر89751421222019019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية السجود للبناتاحيائيمالك رحم علي خلف89761421422001062
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائينبأ حارث عبد الجبار محمود89771421422036060

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغسق كرار حسين علي89782321422008059

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيداليا قيس سلمان عبد هللا89791121222017024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية عشتار للبناتادبيالهام شعالن جاسم محمد89801121222027006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية الشفق للبناتادبيروان احمد عليوي عبيد89811121222051022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمروه ابراهيم محمد حسين89821121422016062

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية االنتصار للبناتادبيابتهال كريم علي طاهر89831221222042001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية الربيع للبناتاحيائيرؤى عبد هللا زني كردي89841221422002009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينب عادل عوده تامول89851221422012029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرواء صاحب رحمان هزيبر89861421222059029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيطيبه كريم جابر كريم89871521222014066

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغدير عدنان طاهر كريم89881521422006154

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية رفيدة للبناتادبيفاطمة سعيد لفتة حسوني89891121222041045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيمريم نزار جبار عبد الكاظم89901121222075034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية االصالة للبناتاحيائيوسناء كريم شندي عواد89911121422024087

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيوفيه هاشم محمد سعيد89921121422044091

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية االخالص للبناتاحيائياساور علي جلوب منهير89931121422046003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية بلقيس للبناتادبيازل سعد صبري عبد الجبار89941321222002005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحنين مصطفى علي جواد89951321422014023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزهراء عمار هاشم محسن89961421222022022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهبه عامر نصيف جاسم89971421422044210

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيبتول صباح كاظم حسان89981521222013013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية النجاة للبناتاحيائيطيبه صباح حسن جار هللا89991521422003101

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية النجاة للبناتاحيائيفاطمه رياض هاشم فالح90001521422003112

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الكوثر للبناتادبيرقيه جمعه محمود جدعان90011921222037010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيهجران مالك حميد معيدي90022321422018166

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيمنال طه عبد علوان90032321427048007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية ام سلمة للبناتادبيمنار اياد عوده ربح90041021222015034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيتبارك صالح نوري صالح90051021422013015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية االمال للبناتادبيساره علي فاضل عباس90061121222011047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية عشتار للبناتادبياية سالم عبيد ابراهيم90071121222027007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية الوفاق للبناتادبيعبير كريم ذياب سرحان90081221222022047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه الزهراء محمد جبار عليوي90091321222001044
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0072.67الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيتقوى القلوب عباس عبد الساده زعيبل90101321422012006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0072.67الخارجياتادبيود الزهراء مجيد حمود جبر90111421228050936

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية االهرام للبناتادبيانتصار رافع ساري عيفان90121921222091003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء صفاء حمزه هاشم90132321422026027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية االنتصارات للبناتاحيائينور احمد محيسن فضيل90142621422002047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0072.50اعداية المعراج للبناتادبيتبارك يوسف عطيه دحل90151021222031019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية صقر قريش المختلطةادبيمنه هللا فؤاد سالم خماس90161021227004013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية حماة للبناتادبياسماء سمير نشمي ناصر90171121222025003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية التعاون للبناتادبيهناء محمد حميد رشيد90181121222040063

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية عطر الجنة للبناتادبياسراء محمد عبيد حمزة90191121222066001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية النهضة المسائية للبناتادبينور ممتاز هاشم محسن90201121226002050

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية الرميلة للبناتادبيطيبة سالم محمد شهاب90211521222004065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيسراب خميس دحام خلف90221921222087014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية الوطن للبناتادبيتبارك عادل عباس حسون90231921222120007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء مهدي نوري عبد90242621222013031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية البيان للبناتادبيغفران محمد لفته خزعل90251021222014051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية العامرية للبناتادبيفاطمه الزهراء ضياء الدين علي عباس90261021222036037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية عمر المختار للبناتادبيبنين كاظم عبد هللا شرقي90271121222022008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية ذات العيون للبناتادبيساره عدي ناصر بجاي90281121222039027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيمالك خميس خليل بديوي90291121226003033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد434.0072.33الخارجياتادبيمريم علي محمد لفته90301421228050744

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية البدور للبناتادبيميس خضر عباس لطيف90312321222010011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد433.0072.17ثانوية فلسطين للبناتادبيبنين حسين عباس جمعه90321021222032004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد433.0072.17ثانوية االخالص للبناتادبيزهراء قاسم خزعل سلمان90331221222018025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد433.0072.17ثانوية الصمود للبناتادبيسرى عالء فاضل هاشم90341421222034024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيوجدان احمد نجم عبدهللا90351021222027082

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية هند للبناتادبيبنين منقذ غازي فاضل90361121222020009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية زبيدة للبناتادبيمريم اسعد راضي ظويهر90371121222042061

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية الربيع للبناتادبيياسمين سعيد زني كردي90381221222002024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيورود صالح حمزه حسين90391221222019065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية العزة للبناتادبيضي عامر ابراهيم جاسم90401221222036038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية نور الهدى للبناتادبينبأ مصطفى عبد علي فضل90411421222052058

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيسجى صادق صبري حمود90421521222013035
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية العامرية للبناتادبيامنه مظفر خالد وهيب90431021222036004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431.0071.83ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيمريم فاضل عايد حسن90441021222045031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية الرباب للبناتادبيايات جاسم احمد حسون90451221222041009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية بلقيس للبناتادبيرقيه قاسم علي حسين90461421222062017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431.0071.83ثانوية االسكندرية للبناتادبيايه كامل زغير عبود90472321222019002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية اإلرادة المختلطةادبينبأ احمد فاضل عبد90481021227005001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0071.67الخارجياتادبياروى يحيى محمد عبدالرزاق90491021228050007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية زبيدة للبناتادبيشهد فارس احمد موسى90501121222042044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية البراق المختلطةادبيزينة يوسف عبد حسن90511121227009004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية االسراء المختلطةادبيرفيدة علي صالح محمد90521121227012008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0071.67الخارجياتادبيشفق عبد الرضا الحوطي رحيم90531321228050320

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية الهدى للبناتادبيايه محمد كامل سعيد90541521222007013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية السياب للبناتادبيريم عالء سلمان كاظم90551021222002016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0071.50اعداية المعراج للبناتادبيأيات عادل سليمان علي90561021222031009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية الزهد للبناتادبيوالء حميد عليوي محمد90571021222044009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية االصيل للبناتادبيفاطمه جاسم محمد حسن90581121222005038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية بنات العراق للبناتادبيمسك احمد شاكر ضيدان90591121222057023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية االسراء المختلطةادبيندى حميد حسين جبر90601121227012015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيام البنين تركي جاسم صالح90611221222007006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية النصر للبناتادبيكوثر واثق ريسان حامد90621221222031104

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية الرباب للبناتادبيايه علي كاظم حسين90631221222041011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيايه كاظم جاسم حسين90641421222061003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية االستقامة للبناتادبيزينب ناضل حمود جبر90651521222018046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد428.0071.33ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيمريم حامد حسن مهدي90661021222041018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد428.0071.33اعداديه االنوار للبناتادبيالبتول كريم عباس شالكة90671121222026003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد428.0071.33ثانوية زبيدة للبناتادبيتبارك ثائر كاظم صياح90681121222042009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد428.0071.33ثانوية النضال المختلطةادبياية خالد توفيق ابراهيم90691121227003004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0071.17ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيايالف علي حسين علي90701021222017003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0071.17ثانوية ابي غريب للبناتادبيضحى عبد القادر علي عباس90711021222029026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0071.17ثانوية األرض الطيبة للبناتادبيمنى هاشم محمود عبد90721021222042007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0071.17ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيهدى ثامر جاسم غافل90731121222030072

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0071.17ثانوية عطر الجنة للبناتادبيزينب نصير يوسف علي90741121222066008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0071.17ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيهدى كريم عليوي حمود90751121222075041
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0071.17ثانوية السيد حسين الصدر للمكفوفين االهلية المختلطةادبيحوراء عصام عبد الرزاق غفوري90761221227011001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0071.17ثانوية االفكار للبناتادبيميساء حسام حميد سرحان90771321222042031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية صفية للبناتادبيزهراء عبد الكريم ناصر حسن90781421222011086

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية المهج للبناتادبيحنين باسم عبد الواحد محمد90791421222035020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية المهج للبناتادبيضحى حسن جواد كاظم90801421222035070

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0071.17ثانوية الخنساء للبناتادبينبأ علي حسين كاظم90811421222040027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء نبيل نشمي شالكه90821421222056026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية الهدى للبناتادبيمريم حسين محمد مامكه90831521222007092

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية البارئ للبناتادبياصالة محمد اسماعيل سلمان90841121222053003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية بنات العراق للبناتادبينور احمد عليوي عبد هللا90851121222057029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية الزقورة للبناتادبيليلى احمد عبد هللا ناهي90861121222065011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد426.0071.00الخارجياتادبيرسل علي حسون علوان90871121228050225

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبينبأ حسن سلمان حسين90881221226001022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبييمامه رياض حمود سلمان90891421222051039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية القوارير للبناتادبينور هاشم منصور عبد الواحد90901421222070054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية العقيلة للبناتادبيهبة عادل جبار علي90911521222001120

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية االنفال للبناتادبيهديل ليث حميد عبود90921921222089042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية الجمهورية للبناتادبيعذراء احمد جاسم محمد90931121222009044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيمهى قيصر حسن شكر هللا90941121222016044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزهراء اياد عزت جهاد90951321222034007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية فدك للبناتادبيبنين رياض جباره شهيب90961421222006016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية فدك للبناتادبيتبارك صدام فاضل محمد90971421222006021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية المسرة للبناتادبيبنت الهدى عزت جبار باهض90981521222002006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية الكوثر للبناتادبيدعاء هادي حمزه صايل90992621222013017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيساره ياسر ابراهيم ياسين91001021222017013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياسيل فاضل حسين فياض91011021222027007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية عدن للبناتادبيزهراء عماد حامد علوان91021121222033031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيبنين انور علي شياع91031121222037006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية ابابيل للبناتادبيبنين طارق فليح حسن91041121222045006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية البارئ للبناتادبيمنى عماد خضير خلف91051121222053024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية النهار للبناتادبيحوراء عبد العظيم حمزه خلصان91061121222056014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية زينب للبناتادبيفاطمة حسين عدنان محمود91071421222043091

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية الحريري للبناتادبيطيبه علي حسين عبد علي91081421222060035
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه عبد الحسن شغاتي بدر91091521222006074

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0070.67الخارجياتادبيفاطمة فوزي سلمان علي91101521228050399

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية رملة للبناتادبيختام صالح عباس عربي91112221222015022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية اجنادين للبناتادبيصفا عدنان علي عبد هللا91121021222038031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية الجمهورية للبناتادبيايات حمدان حميد فرحان91131121222009008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمه محمد حسن كمبار91141121222051049

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية يافا للبناتادبيزهراء حيدر زامل ثابت91151321222031048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0070.50الخارجياتادبيسجى احمد جميل جياد91161321228050282

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية الوهج للبناتادبيكوثر حسين بدر مهدي91171421222047026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0070.50الخارجياتادبيتبارك علي كاظم صكبان91181521228050109

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية الوطن للبناتادبيتبارك مروان ماجد سعود91191921222120008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية العاديات للبناتادبيمنار اسعد يونس هويدي91202221222091029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمه محمد حسين لطيف91212621222013041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية دجلة للبناتادبيرحمه عبد الستار علي حمدان91221021222013012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية البارئ للبناتادبيزينة ناصر احمد سلمان91231121222053011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية عطر الجنة للبناتادبيطيبه أمير اسود فاضل91241121222066014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية نور االيمان للبناتادبيمريم فائق راضي ثكب91251221222006038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية فدك للبناتادبيزهراء ماجد فضاله عباس91261421222006044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية التاخي للبناتادبيتقى محسن كاظم سعدون91271421222017006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيساره قاسم حميد حسن91281421226003069

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد422.0070.33الخارجياتادبيزهراء صباح كريدي حسين91291421228050374

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيحوراء قاسم جواد حميد91302121222065025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية البيان للبناتادبيايه هادي حمدان كباشي91311021222014015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0070.17ثانوية السجى للبناتادبيبنين طه حسين شالل91321121222063005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية الرباب للبناتادبيبراق محمد علي مهدي91331221222041012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0070.17ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبينرجس جواد علي خلف91341221227002008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0070.17ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيروان ابراهيم سالم سعد91351421222037014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0070.17ثانوية الندى للبناتادبيزهراء عدنان غانم سعدون91361421222069032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0070.17الخارجياتادبيزينب حمزة كاظم صالح91371521228050248

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزهراء رياض جمعه صالح91382621222058029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية ذات العيون للبناتادبيرباب منذر محمد حسين91391121222039013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية بنات العراق للبناتادبيساره خميس احمد علوان91401121222057015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية تل السمر للبناتادبيروان سعد خضر ناصر91411121222058021
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية الميسرة للبناتادبيشروق سعد جرو مطر91421121222064019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيتبارك حسين رحيم محمد91431221222019016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيتبارك حسين عطيه دواي91441421222003037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية فدك للبناتادبيزهراء احمد واراني علي91451421222006036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمة جاسم حنون لعيبي91461421222009077

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية المهج للبناتادبيريام محسن عليوي شمخي91471421222035035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية الرتاج للبناتادبيشهد لطيف جاسم احمد91481421222050027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية التسنيم للبناتادبيريم حسن عبد هللا ابراهيم91491921222145007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية عائشة للبناتادبيتبارك حازم خضوري جاسم91501121222023014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد419.0069.83ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيبنين عباس احمد حمودي91511121222030004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد419.0069.83ثانوية زهرة الهدى للبناتادبياالء مجيد عطوي شبلي91521421222022004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيجنه محمد ابراهيم عبد هللا91531121222002013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية االصيل للبناتادبيايه سعد جبار خضير91541121222005007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية رقية للبناتادبيايه علي حسين رشيد91551121222010005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية رقية للبناتادبيرقيه محمد خضير مشوح91561121222010015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية البتول للبناتادبيايه وليد جمعة غليم91571121222013016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية حماة للبناتادبيتبارك صادق كريم حسين91581121222025030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية الزهراء للبناتادبيضحى سعيد جميل زناد91591121222029025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية ابابيل للبناتادبينرجس همام مانع عبد الحسن91601121222045043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيحنين بشار حمزة جاسم91611121222048010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية البارئ للبناتادبيايه علي كاظم عبيد91621121222053004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية السجى للبناتادبيزهراء باسم سعدون دعير91631121222063011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية التجدد للبناتادبيسجى اكرم احمد عطيه91641221222037016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية االنتصار للبناتادبيميساء عالوي حسين علي91651221222042016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية شمس الحرية للبناتادبيفاطمه سعد صالح حسن91661321222010041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية الشعب للبناتادبيغدير عالء عباس جياد91671321222022125

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية صفية للبناتادبيطيبه عبد الكاظم صبير كاظم91681421222011147

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيشهد عبد الحسن عطيه عبد91691421222061029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية الفضيلة للبناتادبينورس صالح فرحان كاظم91701521222005115

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية الجمهورية للبناتادبيضحى عادل عبيد محيميد91711121222009039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب صبحي علوان كيتب91721121222042032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيميالد ثامر راشد علي91731121222072046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيرقيه خالد عبد الجبار سرحان91741121227004006
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد417.0069.50الخارجياتادبيدعاء اياد ابراهيم صاحب91751121228050181

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية االخالص للبناتادبيفاطمه حسين فانوس فليح91761221222018048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية االمال للبناتادبيضحى حسين كاظم محمد91771421222041024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد417.0069.50الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيسماح ثائر احمد كزار91782621222003003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية الحفرية للبناتادبينبأ رائد هاشم زغير91792621222020044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416.0069.33ثانوية الكوثر للبناتادبيسجى منشد سرحان محمد91801021222040020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء غني علوان حمود91811121222009033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية االمال للبناتادبيايالف حمزة حمد حسن91821121222011008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416.0069.33ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيدانية رائد نافع عزيز91831121222037011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416.0069.33ثانوية النهضة المسائية للبناتادبينبراس طارق محمد كاظم91841121226002046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416.0069.33ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيرنا صفاء خضير عباس91851221222020011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية صفية للبناتادبيزهراء جعفر كصاد عبد91861421222011080

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية سما بسماية للبناتادبيحوراء منير يعقوب علي91871421222068009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416.0069.33ثانوية القوارير للبناتادبيعذراء محسن قاسم رشك91881421222070035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية الطاهرة للبناتادبيتبارك كامل محمود ضيدان91891121222074006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيمريم شهاب احمد عبد الرزاق91901121222075031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء عباس عبد الرضا مهدي91911321222040030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمه احمد حسن الزم91921321222040099

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية السجود للبناتادبيمكارم حبيب حسين نعمه91931421222001045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية صفية للبناتادبيامنان عقيل عبد الحسن مزعل91941421222011014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية صفية للبناتادبيدعاء خالد تايه محمد91951421222011058

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية ام القرى للبناتادبيزهراء عبد المنعم محيبس كاين91961421222015043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية الصمود للبناتادبيفاطمه استبرق محمد جميل91971421222034030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية المهج للبناتادبيفدك هشام خضير عباس91981421222035086

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية سما بسماية للبناتادبيزهراء ايمن محمد خضير91991421222068018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهراء جاسم حميد راضي92001421226003052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية العمرانية المختلطةادبيام البنين مهدي جعفر احمد92012121227033001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية الكوثر للبناتادبيجنان حسين جبر سلمان92022621222013012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية الحفرية للبناتادبيفاطمة صالح زيدان حسين92032621222020035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية الكرخ للبناتادبيلقاء زياد عبدالكريم حمد92041021222001014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00ثانوية العقيدة للبناتادبيمنال حامد هاشم محمد92051121222015054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00ثانوية عشتار للبناتادبيحنين محمد شاكر سمير92061121222027013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية التعاون للبناتادبيمريم جالل دعير عبود92071121222040043
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00ثانوية الشفق للبناتادبيرؤى عباس فاضل نجم92081121222051016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيرنين خالد رحيم عباس92091121222072017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00ثانوية النضال المختلطةادبيزهراء سمير عبد النبي مهدي92101121227003013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00ثانوية الربيع للبناتادبيانسام محمد حمود عبيد92111221222002004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00ثانوية التجدد للبناتادبيهبه مؤيد لطيف صالح92121221222037035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه سلمان عبد الحافظ حسون92131321222037008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينبأ ناهض جاسم علي92141421222003131

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية فدك للبناتادبيآيات عبد الجليل برهام عطشان92151421222006002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية صفية للبناتادبيسجى وليد جار هللا محمود92161421222011127

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيريام رائد حميد رشيد92171421222032034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00ثانوية السعادة للبناتادبيشهد فاضل عباس حميد92181421222049016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيزهراء جمال مهلهل كريم92191421224001002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه علي منصور اسماعيل92201521222006075

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينور محمد جبر علوان92211521222006092

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية الوثبة للبناتادبيرغده حيدر احمد داود92221021222023008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية االصيل للبناتادبيرسل كاظم هادي مراد92231121222005023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية االخالص للبناتادبيايات طارق اسماعيل غزال92241121222046009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيماريه كريم شنور نحاري92251121226003031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيشهد اكعيد عبد الحسن ادعين92261421222003092

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية النعيم للبناتادبياخالص طالب كاظم حمد92271421222009002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية الندى للبناتادبيزينب مهدي جبر محي92281421222069047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيدنيا بشار جبوري جمعة92291521222014034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه حسن خزعل جاسم92302721222030051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية حماة للبناتتطبيقيياسمين يحيى احمد رمح92311121522025042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمها باسل مال هللا حسين92321121522014057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيشدن سعد زيد ظاهر92331021522011014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية المسيب للبناتتطبيقيفاطمة طالب خضير عبد علي92342321522041027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد404.0067.33الخارجياتتطبيقينور اسعد راضي خلف92351421528050131

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية العامرية للبناتتطبيقيسما بشير سعيد غريب92361021522036021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية البصرة للبناتتطبيقيرنين علي ناصر ياس92371121522043021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية اغادير للبناتتطبيقينور رعد جمعه محارب92381121522038037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية االغادير للبناتتطبيقيايه رعد ناصر سعد92391421522071002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية حماة للبناتتطبيقيساره كريم خلف جدي92401121522025017
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيقمر فاضل عباس داود92411221522035028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية االندلس للبناتتطبيقيطيبه طارق زيدان داود92421921522047022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية االخالص للبناتتطبيقيصبا حيدر عدنان فتالوي92431121522046027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية جرير للبناتتطبيقيمريم حيدر سعدي حطاب92441221522008030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد392.0065.33أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقياروى يحيى خميس رجا92451221522021001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد392.0065.33االعدادية المركزية للبناتتطبيقيطيبه ماجد رجب علوان92461321522041006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية البيان للبناتتطبيقيمريم جواد كاظم اركان92471021522014033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية االمال للبناتتطبيقيساره باسم محمد احمد92481121522011021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيمريم حيدر عبد الرزاق عباس92491021522012029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية النيل للبناتتطبيقيسارة ستار جابر مشكور92502221522054019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية دجلة للبناتتطبيقيهاجر عمر عبد اللطيف حسين92511021522013025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيزهراء كاظم خزعل بهير92521321522017020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيختام عبد الكريم كاظم داود92531421522065017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية الهاشمي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيرقيه عمار كريم حسن92542821524002002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيزهراء علي عبد شرهان92551121522022009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيساره رافد خضير عباس92561221522007016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيحوراء عالوي ناصر فهد92571521522006008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية سمية المسائية للبناتتطبيقينبا هاشم مهدي محمد92581521526001031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية السياب للبناتادبياسراء عباس فاضل عبد92591021222002002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد586.0097.67الخارجياتادبيمريم ثامر عبدالصاحب محمد92601121228050613

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء احمد عناد كاطع92611021222013019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد584.0097.33اعداديه االنوار للبناتادبيفاطمة صليبي عوده دويج92621121222026042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية قرطبة للبناتادبيمريم شهيد كاظم حمد92632321222050044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد575.0095.83ثانوية الوطن للبناتادبيرقيه جاسم علي حمزه92641921222120014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية النعيم للبناتادبيبنت الهدى ناصر عبد سلمان92651421222009020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد572.0095.33ثانوية المتفوقات االهلية للبناتادبيحسناء رمزي عبد المحسن مجيد92661121224015002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيرشا محمد طارق مهدي92671121222014013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد569.0094.83الخارجياتادبيطيبة وليد اسماعيل محيسن92681121228050488

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد566.0094.33ثانوية السياب للبناتادبيايه عباس فاضل عبد92691021222002007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد565.0094.17ثانوية اليرموك للبناتادبيزينب حارث محسن عبد الباقي92701021222011007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية البيان للبناتادبيايه كريم جمعه هميش92711021222014014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيرؤى حسين علي سلطان92721121227008001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد562.0093.67اعدادية عمر المختار للبناتادبيفاطمة عماد متعب محسن92731121222022027
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية الرباب للبناتادبياطياف كاظم نعمه علي92741221222041007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية زينب للبناتادبيأيه قاسم رحيم عربيد92751421222043004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0093.33الخارجياتادبيزينب حيدر محمد ضياء كريم92761421228050409

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية زينب للبناتادبيحوراء فاخر محمد غافل92771421222043031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد558.0093.00ثانوية نور الزهراء للبناتادبياسراء حسين حسن امنيخي92781421222066004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمسل حسين خضير سمسم92791121222017101

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية اجنادين للبناتادبيهبه حمد عبد المجيد حمد92801021222038053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0092.00ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيهاله ناجي حميد داود92811421222051035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية التقى للبناتادبيفاطمة عبد الرحمن جبار حسن92821121222012079

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيهدى جواد حاتم عبد هللا92831521222013062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيفرح فراس محمود فائق92841121222016033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيياسمين عادل عباس رجا92851121222034041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية الوطن للبناتادبيهاجر مظهر مخلف معروف92861921222120022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد549.0091.50ثانوية دجلة للبناتادبيفاطمه صالح عباس عاشور92871021222013035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية الرباب للبناتادبيسجى علي حسين حسن92881221222041058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية امنة الصدر للبناتادبيمنار خالد جميل فجر92891421222059070

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيحوراء كاظم مدلول مراح92902621422004037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد546.0091.00ثانوية السجود للبناتادبيحكيمه موسى فرج حمزه92911421222001008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد545.0090.83الخارجياتادبيدعاء علي حسين صخي92921221228050127

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية المسيب للبناتادبيلميس احمد محمد جاسم92932321222041078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية الرباط للبناتادبيبتول كاظم عبد فليح92941121222055013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0090.67ثانوية البسملة للبناتادبيايه حسن حميد علي92951121222061007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0090.67ثانوية المشاهده للبناتادبيآيه ليث عبد عطيه92961221222001003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0090.67ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيشهد صباح ناصر حسين92972721422052074

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد543.0090.50ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعائشة سعد حرموش علوان92981121227001018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد543.0090.50اإلعدادية المركزية للبناتادبيمريم نجم عبيد جابر92991421222063044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية القائم للبناتادبياستبرق ربيع مداح مطر93001921222010004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد543.0090.50ثانوية روناكي للبناتاحيائيمنار عبد الخالق سلمان فرحان93013221422007012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد542.0090.33ثانوية االيالف للبناتادبيزينب راضي سعيد بدر93021021222022003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد542.0090.33ثانوية المعرفة للبناتادبيمنار كردي مطلك نجم93031121222060038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد541.0090.17ثانوية الوهج للبناتادبيرغد قصي حسين علي93041421222047015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية المآثر للبناتادبيعبير عادل محمد حسين93051521222011079

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.0090.00ثانوية نور االيمان للبناتادبيتبارك وليد مهدي جبار93061221222006009
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبياخالص داود سلمان حمود93071421222032002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.0090.00ثانوية الندى للبناتادبيهدى محمد مطر ياسين93081421222069107

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.0089.83ثانوية الفردوس للبناتادبيزينب محمد كحيط عبدهللا93091021222008012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب حسين عالوي حاجي93101421222062033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية البيان للبناتادبيفاتن باقر خيطان حسن93111021222014052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0089.67ثانوية الميسرة للبناتادبيجهاد حردان محمد حسون93121121222064003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية التسامح للبناتادبينور رعد عباس علي93131421222012104

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0089.67ثانوية نور الهدى للبناتادبيرويده حسين محسن عبيد93141421222052025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0089.67الخارجياتادبياسيل صدام محمد محسن93151521228050034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيفاطمه قيس عيادة محمد93161221222019052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0089.50أعدادية الفاطميات للبناتادبيدانيه حيدر طاهر حبيب93171221222021026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية السجود للبناتادبيزهراء جاسم جبار فرج93181421222001017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية فدك للبناتادبيفاطمه جواد عبد الكاظم حرز93191421222006072

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيخالده حسن شمخي جابر93201421222022016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية االخالص للبناتادبينورس رعد عزيز حسن93211121222046112

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0089.33ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيزهراء ماجد حمادي هاشم93221221226001014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0089.33ثانوية الفيحاء للبناتادبيضحى صدام عبد هللا عيدان93231321222013034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0089.17ثانوية الوهج للبناتادبياماني جعفر تاغي عزيز93241421222047002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية الثورة العربية للبناتادبيهاله ناظم فياض داود93251321222017099

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية يافا للبناتادبيسالي فالح نوري كريص93261321222031082

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية البطولة للبناتادبيفاطمه منذر طالب سبع93271021222028078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0088.83اعداديه االنوار للبناتادبيغفران محمد مبدر فياض93281121222026039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء قاسم ارحيمه كاظم93291521222015038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية شجرة الدر للبناتادبيفاطمة صالح طالب محسن93302521222018035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية البيان للبناتادبينرجس طالب علوان زاير93311021222014069

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية نور االيمان للبناتادبيفاطمة جمعة وادي جاسم93321221222006032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية الفتاة للبناتادبيمنى حميد عبد الرحمن جبر93332121222082022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0088.50الخارجياتادبيريم صالح مطلك عبد93341121228050278

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0088.50ثانوية الخلود للبناتادبينوران حيدر لطيف مجيد93351221222012032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0088.50أعدادية الفاطميات للبناتادبيطيبه احمد عبد الرزاق محمد93361221222021060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0088.50ثانوية الشمائل للبناتادبيمريم عادل حسن عيسى93371421222042056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0088.50ثانوية ام الكتاب للبناتادبينبأ مجيد عبد هللا كطان93382621222052015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية حماة للبناتاحيائيحفصه ناصر عبيد عواد93391121422025048
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيسجى حمزه فالح جبير93402321422040036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء موسى كريم حسين93411321422001133

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0086.00للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيزهراء احمد شمسي احمد93421221422005016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0086.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ عايد صالح غنام93432321422043139

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0082.83ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيشهد علي حسين شامخ93441421522050010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيتقى احمد راضي هلول93452721522055018

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0084.50ثانوية االستقالل للبناتادبيزهراء علي جاسم جابر93461321222006019

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيعذراء عدي سلمان مناجد93471421426005047

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0071.17ثانوية حنين للبناتاحيائيساره علي ادم حنظل93481321422028045

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب فريد صبحي جبوري93491321422039123

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيسجى علي بزون عبد عون93502621422050015

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية المستقبل للبناتادبيشهد يحيى عبد علي كافي93511121222036029

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية العمارة للبناتتطبيقيمريم ماجد يوسف كاظم93522821522009073

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشمس عدي حاتم مجيد93531121422015053

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416.0069.33اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيالبتول حميد عبد االمير عباس93541421422063003

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيخيريه رزاق صاحب عبود93552621424012056

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء ثامر عبد االئمه عبد الرضا93561221424001009

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائييقين جعفر عبد القادر موسى93571521426001201

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيعائشة صالح دحام جلوي93581021422012036

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيغفران محمد سعدون علي93591421222061037

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه حيدر عبد الكاظم عبد الجبار93601221222009048

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبيلبنى وسام وضاح خليل93611121222014035

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية العقيدة للبناتادبيرفل رياض حبيب احمد93621121222015014

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية الرافدين للبناتادبيآيه عدنان رؤوف عبد هللا93631321222019003

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية الزوراء للبناتادبيحوراء كريم خلف بدر93642821222020015

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد392.0065.33الخارجياتتطبيقيحوراء ياسين عباس صابر93651321528050027

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية االنفال للبناتادبيفاطمه ظافر فوزي ساكن93661021222019040

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية المسك للبناتادبيشهد نجاح هادي محل93671421222048024

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية االمال للبناتادبينرجس علي محمد علي93681121222011078

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية مؤتة للبناتادبيزهراء عبد الرضا جبر حسين93691121222050017

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيلميس اثير عبد الكريم محمد93701121222014036

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية االالء للبناتتطبيقيرجاء عبد الحافظ حسين جاسم93711121522059005

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد385.0064.17 تموز للبنات14ثانوية ادبيساره احمد طارق جمعه93721421222007026
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قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية المأمون للبناتادبيمريم عدنان يعرب حسن93731021222034015

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية النجاة للبناتادبيعال جاسم عبد هللا ثجيل93741521222003048

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيتبارك محمد عبد خصاف9375142022136015

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية نور العلم للبناتادبيلبنى عادل كاظم حسين93761121222052032

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية بنت الهدى للبناتادبيرحمة قحطان علي عيدان93771321222034005

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيغفران محمد جاسم فالح93781421222022041

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك محمد جبار سلطان93791421222062008

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية االبتهال للبناتادبينبأ صالح كامل عزيز93801421222005031

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبينور حسين حمود بريس93811121222030068

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية فدك للبناتادبيطيبه عدنان رحيم عطيه93821421222006063

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية ام القرى للبناتادبيرقيه علي محمد كامل93831421222015035

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية نور الزهراء للبناتادبينور كرم هللا جبار حسين93841421222066041

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية االخالص للبناتادبييسرى جبار حسين كاظم93851221222018080

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية االمال للبناتادبيايالف عبد الرزاق محمود 93861121222011009

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبياشواق خالد احمد فياض93871121227005002

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية االنتصار للبناتادبينور الهدى عبد علي طاهر93881221222042019

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية الندى للبناتادبيضحى حسين يوسف حسين93891421222069061

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه رحيم نعمه صباح93901321222022132

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية الثورة العربية للبناتادبيغدير جعفر طاهر جبار93911321222017066

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد368.0061.33الخارجياتادبينور سعد جدعان مخلف93921921228050611

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية البارئ للبناتادبيفاطمة صباح حمد حسن93931121222053017

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية ام سلمة للبناتادبيشهد عباس حماد محمد93941021222015020

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية التقى للبناتادبيتبارك احمد عيسى محمد93951121222012027

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية زبيدة للبناتادبيحوراء ثائر مرهون ساجت93961121222042011

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية البصرة للبناتادبيمنار عالء كاظم عبيد93971121222043037

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية عطر الجنة للبناتادبينبأ عقيل داود عواد93981121222066019

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية بلقيس للبناتادبيدالل صدام نوار عويد93991121222068004

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبينبأ احمد فاضل عبد هللا94001121222062091

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية النضال المختلطةادبيشمس بلسم سعد عبد الحسين94011121227003016

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية البيان للبناتادبيمريم امين موسى كاظم94021021222014063

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية رقية للبناتادبيزينه كاظم داود فرحان94031121222010018

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد364.0060.67الخارجياتادبيرغد سعد علي زيدان94041121228050237

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد364.0060.67ثانوية االسوار للبناتادبيفاطمه عقيل مهدي سوادي94051321222007029
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قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية االنتصار للبناتادبيشهالء حيدر رحيم حسين94061321222015062

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية الثورة العربية للبناتادبيايات علي سالم ازوير94071321222017008

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبييقين تيسير كريم عبد هللا94081121222072057

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية االسراء المختلطةادبينبأ محمد حسين عبود94091121227012014

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء مازن ابراهيم جبار94101221222043043

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب نبيل عباس فرحان94111421222046033

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيتبارك أسعد جاني كاظم94121521222005016

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد362.0060.33ثانوية دجلة للبناتادبيورود عمر خضير صالح94131021222013050

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية المستقبل للبناتادبيميامين يونس خضير عباس94141121222036040

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء حبيب حافظ عبد الحسين94151421222002010

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد362.0060.33ثانوية سومر للبناتادبيتبارك علي حسين عبد هللا94161421222008015

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية ام ايمن للبناتادبيرنده هيثم ضمد حسين94171421222057021

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبينورهان حازم هنداوي سفيح94181121222030070

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء اسامه كريم حسن94191521222010037

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية البطولة للبناتادبيفاطمه صالح مهدي عبد الكريم94201021222028074

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد360.0060.00ثانوية تل السمر للبناتادبياسماء عوده خضير نايل94211121222058004

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد360.0060.00ثانوية االعتدال للبناتادبيبراق رسول عبد كريم94221321222008007

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك حسن محمد هميم94232621222013008

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية الخضراء للبناتادبيزهور نزار خليل عبد هللا94241021222007013

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيقبس كمال ريزان عبد الغفور94251021222017026

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67اعداديه االنوار للبناتادبيايه محمد صالح علي94261121222026010

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67اعدادية الشيماء للبناتادبيمها طالب طارش داخل94271221222017066

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية الفوز للبناتادبيفاطمه مزهر رشاد عبد هللا94281321222023031

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67الثانوية الشرقية للبناتادبيزينب احمد فاضل احمد94291421222030006

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد357.0059.50ثانوية زبيدة للبناتادبيضحى جبار موسى قحط94301121222042047

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد357.0059.50اعدادية الخمائل للبناتادبيحوراء عبد الكريم غالي حطاب94311221222043021

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد357.0059.50ثانوية االنتصارات للبناتادبيخديجه عباس فاضل حسن94322621222002015

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد356.0059.33ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيفرح محمد امين صالح محمد امين94331121222002035

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد356.0059.33ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيفاطمه ياسر عذافه حسين94341121227014015

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد356.0059.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيرقيه رشيد بطل صالح94351521222013019

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد356.0059.33ثانوية االنتصارات للبناتادبياسماء عالوي ساجت نعيم94362621222002004

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد355.0059.17ثانوية ابي غريب للبناتادبيآيه خضير عوده حسين94371021222029001

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد355.0059.17اعدادية الفاروق للبناتادبيزينه بشار عبد صبر94381021222037014
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قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد355.0059.17ثانوية العقيدة للبناتادبيسجى خالد حمادي احمد94391121222015029

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد355.0059.17ثانوية الميسرة للبناتادبيماريا كامل عباس طالل94401121222064026

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد355.0059.17ثانوية الصادقات للبناتادبيحوراء حسين محمد موسى94412121222096005

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد354.0059.00اعدادية االصيل للبناتادبيمريم نشأت راضي احمد94421121222005049

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد354.0059.00اعدادية هند للبناتادبيفاطمه نوفل جبار حسين94431121222020037

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد354.0059.00اعداديه االنوار للبناتادبيفرح سعد كريم عليوي94441121222026047

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد354.0059.00ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيزهراء عبد المجيد هالل حسين94451121222030024

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد354.0059.00ثانوية التاخي للبناتادبيعذراء عادل هاشم جواد94461421222017021

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0075.00الخارجياتادبيزينب سعد سلمان حميد94471421228050411

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية حماة للبناتاحيائينور الهدى عدنان مصطاف ماجد94481121422025175

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية الخلود للبناتتطبيقيفاطمه احمد محمد عوده94491221522012015

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد428.0071.33ثانوية الحكمة للبناتاحيائيسبأ عادل هاشم سلمان94501021422025034

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيموج محمد عوده فليح94511121422014123

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائينبأ ناظم نايف فرحان94521021422045056

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيغدير دوشان غالم كريم94532121422003081

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه جبار لفته خضر94542221422050147

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيمروه منخي طعمه سلمان94551421422066040

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيفاطمة مهند عبد ساير94562121222009026

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد411.0068.50ثانوية النعمان للبناتادبيمروه باسم ضاري مجيد94571321222026016

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية االعظمية للبناتاحيائيموج محمد اديب ابراهيم94581321422004102

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء احمد حسن عويد94592721422055087

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيمالك مولود صديق محمد94601421422031026

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد403.0067.17ثانوية طيبة للبناتادبيريم اسعد سالم علوان94611221222003012

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية الحضارة للبناتادبيهند صالح مهدي محمود94621021222026032

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيميامين عماد محسن عباس94631121222062089

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية الفرح للبناتادبيدنيا محمد فاضل مكي94641421222053013

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه يعرب قحطان عباس94651021222035024

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية التعاون للبناتادبيمنار بهاء حسين علي94661121222040049

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيمالك عبد القادر امين عبد هللا94672121222086054

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية النهروان المختلطةادبيايات عباس حسن درب94682321227011001

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية الكوثر للبناتادبيزينب كامل كاظم جندر94691321222044022

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب صباح كامل عزيز94702621222063012

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيتبارك حسين علي فياض94711121222002008
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قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية االصيل للبناتادبيهبه عامر عليوي خلف94721121222005059

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية الجامعة للبناتادبيفاطمه جعفر حسين علوان94731021222009025

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية طيبة للبناتادبيرسل صدام إبراهيم علوان94741221222003009

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد385.0064.17اعداية المعراج للبناتادبيزهراء فاضل محمد حسين94751021222031032

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية المستقبل للبناتادبيسما سيف محمد رديف94761121222036024

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيتبارك حيدر خضير عباس94771421222003038

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيرشا عبد الكاظم عبد الحسن طارش94781521222010031

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية حماة للبناتادبيميس مضر حسن فاضل94791121222025101

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايات احمد عبدول ضجر94801221222046012

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد381.0063.50ثانوية المنتظر المختلطةادبيفاطمه فارس شالل علي94812321227021011

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد380.0063.33ثانوية النضال المختلطةادبيدعاء هادي شرقي حسن94821121227003009

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد380.0063.33ثانوية التحرير للبناتتطبيقينور الهدى احمد حسن صابر94832821522007017

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية الميسرة للبناتادبيمروة خالد احمد عبد العزيز94841121222064027

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيفاطمه محسن عدنان مديد94852621222037041

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد377.0062.83اعداية الهدى للبناتتطبيقيرلى مقدام عبد السالم صدر94861421522013016

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية العقيلة للبناتادبيتقى رعد حسين نجم94871521222001025

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية هوازن للبناتادبيتبارك اركان حردان مهدي94881221222048001

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه قصي عبد االمير محمد94891321222025051

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيمسره غافل كاظم جلوب94901421222002034

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية االصالة للبناتادبيلبنى صالح احمد شالل94911121222024031

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية عمر المختار للبناتادبينرجس وميض عادل حمزة94921121222022034

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية التجدد للبناتادبيرسل عماد صالح عبد هللا94931221222037011

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيرحمة جمال غانم محمد94941221222015014

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبينور وسام فاضل عباس94951421226004040

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيشهد جالل جاسم محمد94961521222009061

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيدعاء ابراهيم زيدان خلف94971121222073032

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد370.0061.67ثانوية حطين للبناتادبينور خالد موحان عبود94981421222004036

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه حسين ثجيل مطر94991421222015073

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية النبوغ للبناتادبيفاطمه صباح مطشر بهيدل95001021222016007

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيرسل سعد محسن سعيد95011121226001013

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور شاكر محمود نصيف95021221222046172

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيحنان سلمان عبيس خلوفي95031421222003046

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية الميار المسائية للبناتادبياية عماد فوزي محمد95041121226005004
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قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية الخمائل للبناتادبينبأ حسن جاسم زاير95051221222043102

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية السجود للبناتادبيشهد نائل عبد كاظم عبد الحسن95061421222001033

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية الوثبة للبناتادبيتبارك محمد عبد الحر نجم95071021222023006

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيهند كامل عبد هللا عبيد95081121222072056

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية ام ايمن للبناتادبيرسل معمر كمال خضير95091421222057019

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء جبار سعيد عريبي95101121222046047

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء علي خميس فرج95111421222012039

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية اجنادين للبناتادبيأيه مثنى سمير جبار95121021222038002

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية الهدى للبناتادبياماني رياض محمود شرقي95131221222025005

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية ام القرى للبناتادبينرمين حامد فاضل حمود95141421222015105

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية سما بسماية للبناتادبينور دريد سليم طالب95151421222068040

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية السياب للبناتادبييقين ضياء كاظم جلوب95161021222002039

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية حطين للبناتادبيرقيه احمد ماجد رحيم95171021222004006

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية الكوثر للبناتادبيياسمين صالح حسين علي95181021222040032

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد363.0060.50االعدادية المركزية للبناتادبينور انور عبد الرضا جاسم95191321222041029

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبينور الهدى نوري سعدي علوان95201421226006038

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد362.0060.33ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيياسمين طارق حامد عبد هللا95211021222017034

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية المستقبل للبناتادبيكوثر يحيى عبد علي كافي95221121222036034

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية حطين للبناتادبيصفا احمد نجم عبدهللا95231021222004011

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية العقيدة للبناتادبياسراء حيدر فائق ابراهيم95241121222015004

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيالحوراء زينب محمد سلوم مرهج95251121222034001

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية الرباب للبناتادبياطياف مبدر خضير هادي95261221222041008

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية الفكر للبناتادبيغدير حيدر رجاء طاهر95271521222016067

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية الزبيدية للبناتادبياسيل حكمت سعود حمد هللا95282621222021004

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد360.0060.00ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيبراء زهير عبد مطر95291021222045007

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية النهار للبناتادبيحوراء حسن فليح حسن95301121222056013

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد360.0060.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه جاسم وداعه محسن95311221222011044

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد360.0060.00ثانوية التجدد للبناتادبيفاطمة عقيل احمد عبد هللا95321221222037029

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد360.0060.00ثانوية المسعودي للبناتادبيعائشه محمود جهاد محمد95332321222020036

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد359.0059.83ثانوية عدن للبناتادبيشهد عالء صبحي عبد االمير95341121222033048

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد359.0059.83ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيمنار محمد علي حسين95351221222015038

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد359.0059.83اعدادية الثورة العربية للبناتادبيطيبه رستم راضي كريم95361321222017061

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد359.0059.83ثانوية االفكار للبناتادبياستبرق حقي اسماعيل عويد95371321222042003
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قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد359.0059.83ثانوية العفاف للبناتادبيرسل علي عبد الحسن شياع95382621222053005

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67الخارجياتادبينور حسن نجرس كعود95391021228050356

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67اعدادية االمال للبناتادبيثريا علي عبد الحسين عيدان95401121222011023

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية الميسرة للبناتادبيحوراء رعد حسين علوان95411121222064004

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية ابن سينا للبناتادبيتمارة سعد علوان حمادي95421221222044009

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67اعدادية الكرامة للبناتادبيايه محمد خليل عبد95431321222025008

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67اعدادية ام القرى للبناتادبيداليا رسول عزت فاضل95441421222015026

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية الصمود للبناتادبيميس رعد خيون جباره95451421222034034

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية القوارير للبناتادبينرجس عبد الحسين بندر مغير95461421222070048

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية سمية المسائية للبناتادبيزينب رزكار محمد كاكه خان95471521226001060

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية االغراس للبناتادبيسميه رائد محمود سيود95482121222094015

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية األعراف المختلطةادبيزينب سعيد جبر محمد95492621227009011

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد357.0059.50اعدادية البيان للبناتادبينور حيدر كريم شمال95501021222014072

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد357.0059.50اعدادية النعيم للبناتادبياسيل حميد وحيد راضي95511421222009010

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد357.0059.50ثانوية زبيدة للبناتادبيدينا حسين محمد مهدي95521421222018009

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد357.0059.50اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيطيبه طالب رحيم جبر95531521222015055

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد357.0059.50ثانوية التسنيم للبناتادبيمها جمال حمادي حديد95541921222145012

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد356.0059.33ثانوية دجلة للبناتادبيرزان قيس محمود مظفر95551021222013013

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد356.0059.33اعدادية الكاظمية للبناتادبيزهراء قاسم فاضل قنبر95561221222029011

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد355.0059.17الخارجياتادبيايه صالح صكبان محمد95571121228050117

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد355.0059.17اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبينورهان خالد حسون جباره95581221222007051

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد355.0059.17ثانوية بابل للبناتادبيبتول عباس حسن غانم95591221222014005

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد355.0059.17اعدادية البسالة للبناتادبيزينب صفاء ثجيل جديع95601321222016016

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد355.0059.17اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء جبار راضي علي95611321222040027

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد355.0059.17ثانوية الخلود للبناتادبيخديجة جالل عبد الكريم عزيز95622121222073005

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد355.0059.17ثانوية الهاشمية المختلطةادبياساور ثاير محمد جاسم95632121227040001

كلية اآلداب/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية القدس للبنينادبيحيدر عبد القادر رشيد محمد95641021211014020

كلية اآلداب/جامعة بغداد531.0088.50اعدادية الشماسية للبنينادبيمحمد قاسم عبد المهدي هاشم95651321211021050

كلية اآلداب/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء سالم جمعه عبد الصاحب95661321422001122

كلية اآلداب/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية الوهج للبناتادبيدموع حسين عبد علي عباس95671421222047012

كلية اآلداب/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية ابن سينا للبنينادبيحسن عمر شمسي غايب95681121211016012

كلية اآلداب/جامعة بغداد518.0086.33ثانوية عدن للبناتادبيمها احمد حسين مجيد95691121222033064

كلية اآلداب/جامعة بغداد510.0085.00ثانوية زبيدة للبناتادبيمروه فاضل سلمان فحيل95701121222042060
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كلية اآلداب/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية شايستة للبناتادبينور المأمون علي عبد الهادي95713121222005018

كلية اآلداب/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية مريم العذراء للبناتادبيطيبه حمدان فراس حمودي95721121222014027

كلية اآلداب/جامعة بغداد499.0083.17ثانوية الزهور للبناتادبيرحمه صباح عمران رحيم95731121222019015

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية النعمان للبناتاحيائيرقيه عادل محمد عبد الرحمن95741321422026006

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية الفردوس للبناتادبيمالك حسين كاطع غافل95751321222040121

كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية بلقيس للبناتادبيغدير فيصل حامد مزعل95761321222002065

كلية اآلداب/جامعة بغداد487.0081.17إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائياحمد مظهر حبيب مير علي95771421411007008

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية الشعب للبناتادبيبنين جبار صحن كريم95781321222022028

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب حبيب صباح فياض95791521222005056

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية الصفا للبنيناحيائيمصطفى طارق الطيب علي95801321411027052

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمريم حازم اسماعيل خيزران95812321422045113

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.3280.55ثانوية المتميزاتاحيائيافنان عادل ستار عبد95821321422032001

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية التقى للبناتاحيائيشهد سعد جاسم محمد95831121422012073

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حسين عليوي كاظم95841321422002068

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيساره رائد يوسف حيدر95851521222014061

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحبيب موسى مراد شرماهي95862421411014015

كلية اآلداب/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم فالح عبد هللا خلف95871321422040191

كلية اآلداب/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيسارة عباس عبود سلمان95881521222008067

كلية اآلداب/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين جعفر عبد الكريم محمد عيسى95891221411027036

كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية الحارثية للبناتادبيزهراء حسين مطشر عبيد95901021222030004

كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية ابن سينا للبنينادبيمثنى ريكان عجمي علي95911121211016053

كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية االعتدال للبناتادبيآمنه فاضل فرحان محمد95921321222008004

كلية اآلداب/جامعة بغداد476.6079.43ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيدانيه حسين علي مسلم95931421424002007

كلية اآلداب/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية الغزالية للبنينادبيحسن علي عبد الرضا جاسم95941021211008017

كلية اآلداب/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيزيد اركان جاسم محمد95951121411025055

كلية اآلداب/جامعة بغداد476.0079.33للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيحسين عبد الهادي عبد الصاحب محسن95961221211016017

كلية اآلداب/جامعة بغداد475.2479.21ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائينوار ناصر نجم عبد95971421411038044

كلية اآلداب/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه صباح علي جالب95981221222043085

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية سيف الدولة للبنينادبيحارث عبد القادر حميد رشيد95991221211002003

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيبنت الهدى محمد علي زغير96001221426002067

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0078.83إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيليث احمد شاه مراد علي96011421211007036

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمنتظر منعم يوسف حجام96021421211048082

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية االنصاري للبنيناحيائيذو الفقار قاسم كاظم جبير96032121411071008
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كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية فدك للبناتاحيائيرباب غاوي مسير عاريه96041421422006046

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه جاسم جابر كاظم96051321422031131

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيعلي طاهر عبد هللا جبر96061221511006031

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية القناة للبناتاحيائيزهره رياض احمد مهدي96071321422003043

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية الخليج العربي للبناتادبيأسل محمد محمود جاسم96081421222058001

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيبثينه عبد الحسين كتاب رويح96091421422031005

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية المعرفة للبناتاحيائيشمس فراس كاظم خضير96101421422039033

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي احمد عداي96112821424001022

كلية اآلداب/جامعة بغداد469.0078.17ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيميار رائد سلمان موسى96121121222037031

كلية اآلداب/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيمريم سالم حسين علي96131121422006164

كلية اآلداب/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية الفيحاء للبناتادبيايات فاضل جبر شايع96141521222008007

كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيفائزه اسامة عدنان راشد96151121222016032

كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية المهج للبناتادبيرسل علي خضير احمد96161421222035027

كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية اليرموك للبناتادبيسفانه طارق جاسم رستم96172121222035025

كلية اآلداب/جامعة بغداد467.0077.83ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيرسل احمد صبيح هماش96181121422039020

كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية المتنبي للبنينادبياثير فراس فاضل علي96191021211027005

كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية االسكندرونة للبناتادبيمريم عبد الحميد محمود عبد الحميد96201421222032068

كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيشمس حسن حمودي حسن96211221422035030

كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيمحمد باقر محمد علك بدن96222821411035033

كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيهدير صالح عباس محمد علي96231121222075042

كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد كاظم رشم خريبط96241421211003064

كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيحسن فالح عبد الحسن ورد96251421411006021

كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيايالف علي حسين حكاش96261021424004003

كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية العزة للبناتاحيائيبتول حيدر عبد االمير عباس96271221422036017

كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية ام القرى للبناتادبيهالة مدين عبد الحسن دعيج96281421222015116

كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0077.00الخارجياتادبيمريم محمد ميرك محمود96291521228050434

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0076.83ثانوية القوارير للبناتادبيهديل يونس كاطع عبد96301421222070057

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء صادق كريم جعفر96311221422024073

كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية نور االيمان للبناتادبيسرور محمد صالح كريم96321221222006027

كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيمينا محمد صالح محمد96331221424005022

كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيصفا أحمد محمد صالح96341321422039161

كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسين ضياء فليح محيسن96351421211040030

كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد محمد علي مراد عزيز96361521411011183
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كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية النبوغ للبناتادبينور محمد جبار مسلم96371021222016016

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية االنفال للبناتادبيزينه حيدر جاسم محمد96381021222019018

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيفرح احمد محمود حمزه96391021422039038

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية التضحية للبناتادبيبركات حكمت خليل توفيق96401221222010008

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية الصفاء للبنينادبيعلي امجد عبد الواحد عطية96411421211046044

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.5276.25الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحسن احمد محمد توفيق96421021411028019

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمصطفى سرمد عبد الرزاق محمد96431121411041136

كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية بغداد للبناتاحيائينوران ابراهيم عريبي ابراهيم96441021422035117

كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائياسراء حسن معجون احمد96451121422009003

كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيمحمد يونس كاطع عبد96461421215011064

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية االزدهار للبناتادبيمريم عياد غني ناصر96471221222009061

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0075.67ثانوية الجواهري للبنيناحيائياحمد حسين حمزه نجم96481221411013002

كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيهديل محمد حسن جبر96491221422026256

كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0075.50اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيفاطمه عقيل ياسين موسى96501421422063068

كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد جاسم جهاد مهدي96512121411012154

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية الناصرة للبناتادبيمريم جعفر ابو سعود سريح96521421222056052

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيكرار ناصر جبر عيادة96531521211017098

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية الفضيلة للبناتادبيزهراء رافد صبحي سعيد96541021222006011

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيغفران عبد الستار اسماعيل ابراهيم96551021226002014

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية الثوار للبنيناحيائيعبد هللا ماهر عبد صقر96561121411012028

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية العقاد للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الزهرة كاظم96571221411028148

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية االنصار للبنيناحيائيعبد هللا عادل شابث جابر96581321411003056

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية الخنساء للبناتاحيائيايه محمد جبار مهدي96591421422040004

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية الياقوت للبناتاحيائيلجين عبد الحميد مجيد اسماعيل96601921422109085

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0074.83ثانوية المسك للبناتادبيسجى قاسم صالح حسين96611421222048021

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه عامر زغير حسون96621521422005095

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب جبار حسوني جبر96631521422010074

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0074.83ثانوية ايليا االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل ابراهيم محمد96642521413008015

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية العزة للبناتاحيائيهديل سامر نايف عايل96651221422036090

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية النجاح للبنيناحيائيكرار زياد طارق صبري96661421411026061

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمريم مازن ناصر كاظم96671121222030060

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهاجر احمد عبد الكريم احمد96681121422008130

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية النصر للبناتاحيائينورا خالد دفار عبيد96691221422031258

4148 من 293صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0074.50الخارجياتادبيزهراء خميس عراك ساجد96701421228050370

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء خضير عباس كاطع96711521222008044

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية الزهور للبناتادبيحوراء جعفر حميد اسد96721421222016013

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيشيماء سعد جبار محمد96731521422008131

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية البالغ للبنيناحيائيمجتبى عبد الحسن رشيد حسن96742721411042102

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية االمال للبناتاحيائيحوراء محمد علي مهدي حسن96751121422011031

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية االنصار للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا عبد الباسط محمود96761321411003111

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0074.17للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيحسين عقيل خزعل نعمة96771321411023009

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية فدك للبناتادبيحوراء حمزه نشمي حسن96781421222006027

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية زينب للبناتاحيائيعبير جاسب عبيد سلطان96791421422043183

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمروة مشتاق لطيف كريم96801521222014086

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاتن بهاء حسين حسن96811521422007144

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0074.17الخارجيوناحيائياحمد رشيد شاكر عبد96822421418001010

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية البيان للبناتاحيائيلقاء عزيز بديوي حمود96831021422014075

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء محمد داود سلمان96841321422046030

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية المناهل للبناتاحيائيمريم رشيد شاكر محسن96851321422046069

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيغدير محمد عبد الرزاق عبد96861521222010067

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيشيرين عامر محمد رمضان96871021422012032

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية النجاة للبناتادبيفاطمه عبد االمير بالص عليوي96881521222003054

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الرميلة للبناتادبياية احمد فاخر جاسم96891521222004010

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيضحى صادق عبد الهادي حسن96901421222003099

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيكوركيس يوخنا كوركيس بنيامين96911021211015063

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0073.50انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركياادبيزينب حسن نور محسن96923021227025001

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية المصطفى للبنينادبياواب سعد حسين سعيد96931021211017011

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية التسامح للبناتادبيوجدان قحطان عدنان عباس96941421222012109

كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية اليمن للبنينادبياحمد حسن نجرس كعود96951021211016003

كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية االنفال للبناتادبيتاره احمد شاكر جاسم96961021222019006

كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية البسملة للبناتادبيامنة نبيل نذير كتوت96971121222061003

كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية التاخي للبناتادبيسوزان سردار حسن عارف96981421222017019

كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية الخلد للبنينادبيسلمان محمود سلمان شحاذة96991021211034020

كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية العزة للبناتادبيرسل عامر جعفر عبد الحسين97001221222036017

كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية الخمائل للبناتادبياية باسم محمود احمد97011221222043004

كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0073.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي باسم عبد السادة وريوش97021421211007025
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كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية المفاخر المختلطةادبيرسول زامل احمد عبدهللا97031221217006006

كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية االعتدال للبناتادبيزينب مهند كريم محمود97041321222008029

كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيزينب هليل عوده عواد97051621522026019

كلية اآلداب/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية البتول للبناتادبينسرين فؤاد حميد عطية97061121222013093

كلية اآلداب/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه ماجد ظامن عبود97071521222005094

كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية الصفاء للبنينادبيعلي نجم عبد هللا عبد الجبار97081421211046052

كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية عكاظ  للبنينادبياحمد سمير بلط علي97091321211022005

كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيريام علي عبد الحسين حسن97101421222037015

كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية المعالي للبناتادبينور نمير عبد الحميد ابراهيم97111421222054072

كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0072.17ثانوية سومر للبناتادبينورهان محمد عمران نعيس97121421222008082

كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية التسامح للبناتادبينبا رعد صادق موسى97131421222012101

كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيايثار رائد حميد دهام97141521222006005

كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية نور الزهراء للبناتادبيعلياء محيل عوده بطي97151421222066028

كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه رحيم جوحي جابر97161521222009079

كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0071.83ثانوية حطين للبناتادبيزينب عدنان ابراهيم رحيم97171021222004008

كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسجى جبار شافي زغير97181121222017069

كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية العزة للبناتادبيايه خالد محمد رشيد97191221222036006

كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0071.83ثانوية الحريري للبناتادبيختام طارق سليم حمد97201421222060011

كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزينب محمد طه ياس97211121222014021

كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية البشير للبنينادبيمصطفى وليد منعم حاوي97221421211033105

كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية زينب للبناتادبيتقى مهند عبد المطلب حمادي97231421222043020

كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعلي شهاب جمعه شهاب97241621511040055

كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية االحرار للبنينادبيسالم طالب عبد هللا خلف97251121211043011

كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد ياسر سلمان حسن97261121211054080

كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية المستنصرية للبنينادبيمحمد ماجد حطحوط رضا97271321211029023

كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية الجمهورية للبناتادبيرحمة شاكر حميد عليوي97281421222031010

كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية المهج للبناتادبينبا ضياء صبحي حسن97291421222035098

كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية البصرة للبناتادبيشيماء رزاق كحط عبود97301121222043020

كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0071.17ثانوية الندى للبناتادبيسبا سامي محمد علي97311421222069050

كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية العراقي للبنينادبيليث فارس عبد الرحيم سعد97321021211005065

كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية الجامعة للبناتادبيورود عالء حمد شيحان97331021222009038

كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية العزة للبناتادبيفاطمه عدي عبد علي محمد97341221222036047

كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيهبه عبد الزهره جميل اسماعيل97351421222025054
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كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية الندى للبناتادبيفاطمه علي خشان حمزه97361421222069077

كلية اآلداب/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية الجمهورية للبناتادبيايه صالح مهدي حسن97371121222009010

كلية اآلداب/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية الوفاق للبناتادبيزبيده ماجد كمال ماجد97381221222022025

كلية اآلداب/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية الشاكرين للبنينادبيحسين عالء قاسم علي97391421211047019

كلية اآلداب/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيشهد خالد احمد زياره97401421222003093

كلية اآلداب/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية الرميلة للبناتادبياديان احمد عبد الجليل جبر97411521222004001

كلية اآلداب/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيشمس ماجد كاظم خلف97421221222046099

كلية اآلداب/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية االنتصار للبناتادبينبأ عبد المحسن معز الدين كمال الدين97431321222015115

كلية اآلداب/جامعة بغداد424.0070.67 تموز للبنات14ثانوية ادبيشهد علي شعبان يحيى97441421222007031

كلية اآلداب/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء حسن عبود ساهي97452621222013023

كلية اآلداب/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيزهراء خضير عبد الخالق قدوري97461021222027040

كلية اآلداب/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيجالل كامل سعيد هاشم97471121211052029

كلية اآلداب/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية النهار للبناتادبيشهد عبد الحسين علي حسين97481121222056029

كلية اآلداب/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية االنصار للبنينادبيمحمود فوزي جسار اسماعيل97491321211003045

كلية اآلداب/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية بنت الهدى للبناتادبيمريم عبد الكريم ناهي خميس97501321222034016

كلية اآلداب/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية الحريري للبناتادبيجنان طارق سليم حمد97511421222060010

كلية اآلداب/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية الفضيلة للبناتادبيآمنه عباس يوسف جاسم97521021222006001

كلية اآلداب/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيدعاء محمود حسين كاظم97531421222051014

كلية اآلداب/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية امنة الصدر للبناتادبيختام عالوي عبد هللا شخيتر97541421222059020

كلية اآلداب/جامعة بغداد421.0070.17ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيوضاح علي مجيد حميد97551321211020046

كلية اآلداب/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية الشعب للبناتادبينور ضياء محسن سريد97561321222022175

كلية اآلداب/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية ام القرى للبناتادبيسنار ثامر حسن لطيف97571421222015060

كلية اآلداب/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية بلقيس للبناتادبينور هيثم غازي محمد97581421222062072

كلية اآلداب/جامعة بغداد421.0070.17ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعبد الرحمن امجد فوزي عبد القادر97591621513110035

كلية اآلداب/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيحسين ثائر صباح ناصر97601121211054024

كلية اآلداب/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية الخلود للبناتادبيروان اسعد زين صلبي97611221222012013

كلية اآلداب/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية السويس للبنينادبيسجاد حقي إسماعيل جاسم97621321211006032

كلية اآلداب/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسن فليح بريجان سلمان97631521211003020

كلية اآلداب/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية الرميلة للبناتادبيرباب رحيم حسين زناد97641521222004026

كلية اآلداب/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية المآثر للبناتادبيبنين كريم هاشم كويش97651521222011016

كلية اآلداب/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية ابابيل للبناتادبيرنا ماجد معيوف جار هللا97661121222045014

كلية اآلداب/جامعة بغداد419.0069.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمصطفى محمد جاسم عبد هللا97671221211003109

كلية اآلداب/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعلي نجاح مظلوم مكي97681221511028129
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كلية اآلداب/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية زينب للبناتادبيدعاء محمد نخاي سدخان97691421222043038

كلية اآلداب/جامعة بغداد419.0069.83الخارجياتادبيتمارة صادق محسن نعمة97701521228050117

كلية اآلداب/جامعة بغداد419.0069.83ثانوية نهر دجلة للبناتادبيشروق ناهض خليل ياس97711921222079020

كلية اآلداب/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيحسام خالد احمد محمود97721121211053029

كلية اآلداب/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعبد الرحمن جاسم موسى صحبت97731521211016056

كلية اآلداب/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية االخالص للبناتادبيبنين قاسم عبد علي مهتلف97741121222046020

كلية اآلداب/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية الخمائل للبناتادبيايه حقي اسماعيل محمود97751221222043006

كلية اآلداب/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية االخيضر للبناتادبيريام كريم شلش علوان97761221222052019

كلية اآلداب/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية االستقالل للبناتادبيايالف ماجد علي جابر97771321222006005

كلية اآلداب/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية الرشيد للبناتادبيهبه هللا محمد عبد القادر شفيق97781321222020038

كلية اآلداب/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية ذات الصواري للبناتادبيرسل ياسر جبار احمد97791421222028021

كلية اآلداب/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية الرافدين للبنينادبيامير اركان محمود جسام97801021211009007

كلية اآلداب/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية العامل للبنينادبيحسن علي خلف فياض97811121211014026

كلية اآلداب/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية الشيماء للبناتادبيسجى حسين مجيدم عباس97821221222017042

كلية اآلداب/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية بغداد للبناتادبيايه محمد صادق جعفر97831321222001008

كلية اآلداب/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية القناة للبناتادبياماني بشار مهدي صالح97841321222003003

كلية اآلداب/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية سما بسماية للبناتادبيامنيه تحسين عبد الرحمن كريم97851421222068003

كلية اآلداب/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين خالد عبد الحسن ابراهيم97861521211001027

كلية اآلداب/جامعة بغداد416.0069.33ثانوية االستقامة للبناتادبيحنين نوري كويد حسوني97871521222018018

كلية اآلداب/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية قرطبة للبناتادبيقبس هشام عثمان علوان97882321222050042

كلية اآلداب/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمرتضى نهاد قاسم عبد الوهاب9789142051169048

كلية اآلداب/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية القدس للبنينادبيعبد الرحمن عمر محمد محمود97901021211014036

كلية اآلداب/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية الشباب للبنينادبيحمزة خالد جاسم صبره97911021211023006

كلية اآلداب/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية البيان للبناتادبيزهراء جاسم محمد بدن97921021222014034

كلية اآلداب/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية الشعب للبناتادبيزينب ماجد عبد هللا حيدر97931321222022098

كلية اآلداب/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية سامراء للبنينادبيبارق محسن هادي عوده97941421211030005

كلية اآلداب/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية اليمن للبنينادبياحمد محمد عزيز عبد هللا97951021211016009

كلية اآلداب/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيسجاد حيدر جعفر محمد97961221511027069

كلية اآلداب/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياحمد نويد احمد مجيد97971321211009006

كلية اآلداب/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية الوركاء للبنينادبيحسن سعد حامد محسن97981121211026024

كلية اآلداب/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيسجى صباح حسن حمد97991121222016026

كلية اآلداب/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية البسملة للبناتادبيمريم حسين زيدان عمر98001121222061029

كلية اآلداب/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية الحضارة للبناتادبيزهراء نوار مصدف حجاب98011221222047013
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كلية اآلداب/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية بنت الهدى للبناتادبياسرار علي مسعود ابراهيم98021321222034001

كلية اآلداب/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية السجود للبناتادبيبركات علي حسين دشر98031421222001004

كلية اآلداب/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن علي محمد حسين98041521211001023

كلية اآلداب/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيأية عامر دحام فالح98051521222014003

كلية اآلداب/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيدموع حسن حاتم حسين98062121222043013

كلية اآلداب/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية االندلس للبنينادبيعبد هللا عاد جواد كاظم98071021211012006

كلية اآلداب/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمصطفى عبد المحسن علي سمير98081021511026134

كلية اآلداب/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيمحمد نزار عبد الغفار رسن98091121515001114

كلية اآلداب/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية البسالة للبناتادبيغدير علي شرهان فياض98101321222016023

كلية اآلداب/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية زينب للبناتادبيحوراء مهدي طارش علي98111421222043032

كلية اآلداب/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية الكرامة للبناتادبيطيبه زياد حميد رشيد98121421222044034

كلية اآلداب/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيعباس مجيد كاظم عامر98131521215004126

كلية اآلداب/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه عبد جاسم حمادي98141521222009080

كلية اآلداب/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء اياد زامل موزان98151521222013020

كلية اآلداب/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية البتول للبناتادبيسماح وليد اسماعيل علوان98161121222013056

كلية اآلداب/جامعة بغداد411.0068.50ثانوية بنات العراق للبناتادبيايه حردان احمد مخيلف98171121222057005

كلية اآلداب/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء عامر علي عنبر98181321222002035

كلية اآلداب/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية الخنساء للبناتادبيعذراء ضياء شنان ريكان98191321222018056

كلية اآلداب/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية زينب للبناتادبيبنين حامد جواد داود98201421222043016

كلية اآلداب/جامعة بغداد411.0068.50ثانوية نور الهدى للبناتادبيغدير رحيم شرهان صالح98211421222052046

كلية اآلداب/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية الهدى للبناتادبيرؤيا ضياء عباس خسرو98221521222007023

كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية اجنادين للبناتادبيزينب عثمان سلمان جاسم98231021222038025

كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيموج سمير عيسى محمد98241021522037023

كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0068.33ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيتبارك ثامر سالم جاسم98251121222072006

كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيبنين دريد خضير جواد98261121222073022

كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0068.33ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيرقيه عدي بدر محسن98271121222075008

كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0068.33ثانوية الميار المسائية للبناتادبيزينة محمد عبد هللا حمد98281121226005018

كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0068.33ثانوية بابل للبناتادبيمريم حامد محصر حسن98291221222014029

كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0068.33ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم اسعد محمد علي جاسم98301321222006039

كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0068.33الخارجياتادبينور اسعد فاضل عبد الكريم98311321228050495

كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية البلديات للبنينادبيعباس نجم عبد حسين98321421211034101

كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيرسل كاظم عبد النبي حمود98331521222006021

كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيزين العابدين قاسم عبد الرزاق حسين98341521511006024
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كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0068.33ثانوية البيادر للبنينادبياحمد اياد احميد خلف98351921211091004

كلية اآلداب/جامعة بغداد2410.0068.33خارجيون ادبييحيى صالح عبد الحسن فاضل98362321218002453

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية ابي غريب للبنينادبيعبد هللا احمد حسين فياض98371021211024032

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية الفارابي للبنينادبيعلي عدي سامي حسين98381121211002041

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية الوركاء للبنينادبيسجاد محمد عبد الرحمن كاظم98391121211026050

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية الوركاء للبنينادبيمنتظر عصام الزم كريم98401121211026135

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيسارة خضر عباس سلطان98411121222016024

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعلي عمار فرحان عباس98421221211002022

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية العراق للبنينادبيجعفر الصادق هيثم جواد ابراهيم98431221211009033

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمريم اسماعيل خليل شنته98441221222011051

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية االخيضر للبناتادبيفاطمه الزهراء محسن كمال محسن98451221222052037

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء ستار يابر برناص98461321222022074

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية الكوثر للبناتادبيتبارك حسن كريم سلمان98471321222044009

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية ذات الصواري للبناتادبيآية صاحب خزعل سلمان98481421222028005

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية القوارير للبناتادبيشروق فالح عجمي راضي98491421222070029

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيرحمه حيدر كريم ناصر98501421226003043

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية قباء للبنينادبيكرار هاشم داود حسين98511521211010042

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيشهالء تركي حسون علي98522121222011021

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية االبرار للبنينادبيباقر حسين عبد هللا شاعور98532621211016008

كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0068.00ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيزينب صبحي كاظم علوان98541021222010006

كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0068.00الخارجياتادبيمروه صباح عبد سجاد98551021228050307

كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0068.00ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيعائشة مشتاق طالب طعمة98561121222037025

كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0068.00ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعلي هادي سرحان سهيل98571421211031055

كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية البلديات للبنينادبيميثم باسم فرحان خضير98581421211034203

كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية التسامح للبناتادبيمنار صالح جابر عبد الرضا98591421222012086

كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0068.00ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيمنار خلف عبد كريم98601421524003014

كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين حنون كنيبز عبيد98611521211007047

كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمقتدى ثائر صابط جماغ98621521211007222

كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية الوارثين للبنينادبيعباس حبيب صباح فياض98631521211013050

كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية التألف للبناتادبيزينب علي جمال محمد وفاء98641021222043033

كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد الباقي ضياء عبد الباقي خوجه98651021511014062

كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعلي حسين ناجح حسين98661121211052091

كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيفاطمه كرار عبد االئمه سبهان98671221222007040
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كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيايات عبد الرسول حامد مهدي98681221222020001

كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية الجواهري للبنينتطبيقييحيى محمد علوان جواد98691221511013060

كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية االعظمية للبناتادبيفاطمه نصير رحومي حسين98701321222004088

كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية طيبة للبناتادبيدعاء امير كريم مراد98711321222038016

كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية المسك للبناتادبيهدى ناظم كزار ورد98721421222048038

كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد عدي حسين جبر98731521211009136

كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيفاطمه حميد لفته مغامس98741521222015062

كلية اآلداب/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر عبد الناصر خليل عبد الغني98751021211027023

كلية اآلداب/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمحمد جاسم محمد مهدي98761021217009027

كلية اآلداب/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية عدن للبناتادبيلينا خالد اسماعيل حمادي98771121222033056

كلية اآلداب/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية زبيدة للبناتادبيرسل علي عبد الكاظم فرج98781121222042023

كلية اآلداب/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيمريم علي جبار خلف98791121222073072

كلية اآلداب/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمحمد نجم عبد هللا سعيد98801121511006136

كلية اآلداب/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية الفوز للبناتادبيايه علي قمر عبد98811321222023005

كلية اآلداب/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية النعمان للبناتادبيربى بالل عبد اللطيف نصيف98821321222026006

كلية اآلداب/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية البنوك األهلية للبناتادبيكوثر مكي حمزه نجم98831321224002005

كلية اآلداب/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية حطين للبناتادبيتبارك حيدر عبد الرضا دحام98841421222004005

كلية اآلداب/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية الهدى للبناتادبيهديل حسن محمد جاسم98851521222007114

كلية اآلداب/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية السجاد للبنينادبيعبد العزيز محمد سلمان محمد98862321211027030

كلية اآلداب/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية البتول للبناتادبيسميه احمد عبد الكريم لجي98871121222013057

كلية اآلداب/جامعة بغداد405.0067.50ثانوية الكرامة للبنينادبيمصطفى عباس عيسى حسن98881221211017029

كلية اآلداب/جامعة بغداد405.0067.50ثانوية شمس الحرية للبناتادبيفاطمه مصطفى سمير عبد الكريم98891321222010045

كلية اآلداب/جامعة بغداد405.0067.50ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعلي عباس عبد الحسن مصطفى98901421211031048

كلية اآلداب/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين باسل كريم حمودي98911421211035033

كلية اآلداب/جامعة بغداد405.0067.50ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب ماهر غضبان هادي98921421222005018

كلية اآلداب/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية صفية للبناتادبيرسل حسن صدام جبار98931421222011068

كلية اآلداب/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية الناصرة للبناتادبيأيه حسين كامل عراك98941421222056001

كلية اآلداب/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية المصطفى للبنينادبيباقر محمد جبر مريان98951521211009024

كلية اآلداب/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية المآثر للبناتادبيزهراء باسم حسن سعدون98961521222011038

كلية اآلداب/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية المسيب للبناتادبيحوراء جعفر تركي جاسم98972321222041027

كلية اآلداب/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية صنعاء للبنينتطبيقيعلي ماجد صاحب حسن98982321511011006

كلية اآلداب/جامعة بغداد404.0067.33ثانوية الجامعة للبناتتطبيقينور مضر طه عباس98991021522009041

كلية اآلداب/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية البصرة للبناتادبيمريم ميثم صبري جاسم99001121222043035
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كلية اآلداب/جامعة بغداد404.0067.33ثانوية طيبة للبناتادبيمريم رياض عبد الكريم وهيب99011321222038044

كلية اآلداب/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية البلديات للبنينادبياحمد وليد عبد الستار حسن99021421211034021

كلية اآلداب/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية المصطفى للبنينادبيباقر حسين مكلف جليب99031521211009023

كلية اآلداب/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية الفيحاء للبناتادبيشهد بالل فتحي ابراهيم99041521222008071

كلية اآلداب/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيبتول سلمان جبار نعمه99051521222013012

كلية اآلداب/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية ليلى قاسم للبناتادبينور رشيد فهد عزيز99062121222086061

كلية اآلداب/جامعة بغداد404.0067.33الخارجيونادبيغيث عقيل مسلم جسام99072321218001951

كلية اآلداب/جامعة بغداد404.0067.33ثانوية الشجعان للبنينادبيياسين حمزه طه عيسى99082621211046087

كلية اآلداب/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية السياب للبنينادبيحيدر ربيع رهيف يونس99092621211047018

كلية اآلداب/جامعة بغداد403.3267.22ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد سردار علي غافل99101321511016018

كلية اآلداب/جامعة بغداد403.0067.17ثانوية الحكمة للبناتادبيفاطمه محمد شامل محمد99111021222025033

كلية اآلداب/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية الخبير للبنينادبيرضا استبرق عدنان حسين99121121211007030

كلية اآلداب/جامعة بغداد403.0067.17ثانوية زبيدة للبناتادبيصفا نجم عبد حسن99131121222042045

كلية اآلداب/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية النهار للبناتادبيتبارك محمد جاسم نيسان99141121222056011

كلية اآلداب/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى مهدي عارف عيسى99151321211017124

كلية اآلداب/جامعة بغداد403.0067.17الخارجيونادبيمحمد جواد كاظم خلف99161321218001705

كلية اآلداب/جامعة بغداد403.0067.17إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيكرار محمد جمعة مفتن99171421511021105

كلية اآلداب/جامعة بغداد403.0067.17الخارجيونادبيعلي محمد كاطع خلف99181521218001546

كلية اآلداب/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء فالح منصور حسين99191521222007042

كلية اآلداب/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيبنين علي جبر منشد99201221222011013

كلية اآلداب/جامعة بغداد402.0067.00الخارجياتادبينرجس حسن محمد سلمان99211221228050402

كلية اآلداب/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيسرى فداء احمد ياسين99221221522025018

كلية اآلداب/جامعة بغداد402.0067.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيطالب سعد طالب علي99231321211002050

كلية اآلداب/جامعة بغداد402.0067.00االعدادية المركزية للبناتادبيزهراء علي باراني شمشير99241321222041012

كلية اآلداب/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية الخليج العربي للبناتادبيأيه حافظ فليح حسن99251421222058003

كلية اآلداب/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية الرميلة للبناتادبياسيل عبد الهادي شلكام حول99261521222004002

كلية اآلداب/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب جاسم سلمان عبد الوهاب99271521222010047

كلية اآلداب/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي حسين مزيد جاسم99281621511010072

كلية اآلداب/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية بروانة للبنينادبيمحمد خالد عبد هللا علي99291921211066030

كلية اآلداب/جامعة بغداد401.0066.83ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيجنه صالح جاسم محمد99301021222012015

كلية اآلداب/جامعة بغداد401.0066.83ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيفاطمه محمد احمد عبيد99311121222018023

كلية اآلداب/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية حماة للبناتادبيمها شهاب احمد مطلك99321121222025100

كلية اآلداب/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية الرباط للبناتادبياسراء احمد علي عبيد99331121222055002
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كلية اآلداب/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء ضياء محمود خلف99341121222062038

كلية اآلداب/جامعة بغداد401.0066.83ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيديانا سعدي كاظم علي99351121222072013

كلية اآلداب/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية الشعب للبناتادبيايه عباس علي محمد99361321222022019

كلية اآلداب/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد علي نعمة كريدي99371421211040089

كلية اآلداب/جامعة بغداد401.0066.83ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيفيصل محمد حسين عباس حبيب99381421211051047

كلية اآلداب/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية الزهور للبناتادبيحوراء قاسم عبود ابراهيم99391421222016015

كلية اآلداب/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية نور الحسين للبناتادبيبنين صالح هويدي هاشم99402521222016021

كلية اآلداب/جامعة بغداد400.0066.67ثانوية العزة للبناتادبيرقيه محسن علي محيسن99411121222001013

كلية اآلداب/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفاطمة جبار جاسم كاظم99421121222014029

كلية اآلداب/جامعة بغداد400.0066.67ثانوية الخلود للبناتادبيرسل نزار علي ياس99431221222012010

كلية اآلداب/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية النعيم للبناتادبياسراء احمد طعين يوسف99441421222009004

كلية اآلداب/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية صفية للبناتادبيسجى حميد دعير حسين99451421222011122

كلية اآلداب/جامعة بغداد400.0066.67ثانوية وحدة العراق للبناتادبيسجى محمد عبد الرضا فهد99462621222057016

كلية اآلداب/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية المصطفى للبنينادبيمؤمن ثامر محمد حمود99471021211017066

كلية اآلداب/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية السياب للبناتادبيامنيه اسعد محسن عبد الحسن99481021222002005

كلية اآلداب/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية االصيل للبناتادبيتبارك وعد محمد علي عباس99491121222005016

كلية اآلداب/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية الزهور للبناتادبيتبارك خلوق ناصر حامد99501121222019006

كلية اآلداب/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيحسن ثامر حبيب ابراهيم99511321211009020

كلية اآلداب/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيانور مظهر سعدون محسن99521421211031008

كلية اآلداب/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبينضال مايود سلمان باخي99531421222025046

كلية اآلداب/جامعة بغداد399.0066.50الثانوية الشرقية للبناتادبيضحى ثائر عبد الستار صالح99541421222030013

كلية اآلداب/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية دار السالم للبنينادبياوس محمد جار هللا فياض99551021211025007

كلية اآلداب/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية السياب للبناتادبيمريم عبدالستار عبدهللا عبيد99561021222002031

كلية اآلداب/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية الخمائل للبناتادبيسما رعد شفيق محمد سعيد99571221222043054

كلية اآلداب/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية صالح الدين للبنينادبيامير حسين خلف محسن99581321211008015

كلية اآلداب/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية الصفا للبنينادبيخالد ابراهيم طه صالح99591321211027033

كلية اآلداب/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمحمود عبد الستار حميد عبد الستار99601321215004030

كلية اآلداب/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية طيبة للبناتادبيزينب ابراهيم فالمرز خانكه99611321222038026

كلية اآلداب/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيابراهيم محمد محسن حسن99621421211029001

كلية اآلداب/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية العقيلة للبناتادبيضحى محمد كريم حسن99631521222001081

كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0066.17ثانوية دجلة للبناتادبيرحاب ثامر احمد فياض99641021222013011

كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0066.17الثانوية المعينية للبنينادبيليث كفاح هادي عبيد99651121211021043

كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية التقى للبناتادبيحوراء حمدي لفته شقي99661121222012034
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كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية رفيدة للبناتادبيزينب طه خضير عباس99671121222041030

كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية زها حديد للبناتادبيدانية سعد حبيب جاسم99681321222048018

كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0066.17الخارجياتادبيحوراء احمد حسن مهدي99691321228050117

كلية اآلداب/جامعة بغداد396.0066.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيزينه احمد خضير مهدي99701021222024013

كلية اآلداب/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية الخبير للبنينادبيمرتضى احمد حسين مرزوك99711121211007073

كلية اآلداب/جامعة بغداد396.0066.00ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيطفوف عبد الكاظم عوده بكال99721121222030039

كلية اآلداب/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية االخالص للبناتادبيمريم علي عيال شنون99731121222046093

كلية اآلداب/جامعة بغداد396.0066.00ثانوية السجى للبناتادبيهداية عباس حسين مزبان99741121222063034

كلية اآلداب/جامعة بغداد396.0066.00ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيبنين كريم محسن علوان99751121226001004

كلية اآلداب/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد صباح عزيز كاظم99761221211039079

كلية اآلداب/جامعة بغداد396.0066.00ثانوية االسوار للبناتادبيمالك حسين رشيد علوان99771321222007031

كلية اآلداب/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية حطين للبناتادبيزهراء حامد محمود حمادي99781321222027020

كلية اآلداب/جامعة بغداد396.0066.00ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيصفا مثنى خالد علي99791321226002020

كلية اآلداب/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء زمن عبد الرضا عبد علي99801521222008047

كلية اآلداب/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية العقيدة للبناتادبيشروق فؤاد ابراهيم خليل99811121222015033

كلية اآلداب/جامعة بغداد395.0065.83اعداديه االنوار للبناتادبيمها مصعب ابراهيم عبيد99821121222026053

كلية اآلداب/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيرسل رحيم جاسم مشيخر99831121222062027

كلية اآلداب/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعلي سلمان عسكر ازاخان99841321211033027

كلية اآلداب/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية المعرفة للبناتادبيرانيه عبد الكريم محمد امين كريم99851421222039008

كلية اآلداب/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيزينه عباس محمود محيل99861421222061024

كلية اآلداب/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية االغراس للبناتادبيزهراء محمد جاسم رجب99872121222094012

كلية اآلداب/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيضحى وسام شريف كاظم99882521222026049

كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67الخارجياتادبيعلياء ابراهيم عبود نوفل99891021228050272

كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية االمال للبناتادبيمريم عامر علي عليوي99901121222011071

كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية االخالص للبناتادبيفرح حازم مكي حريش99911121222046086

كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية السويس للبنينادبيعبد هللا احمد زهير سلمان99921321211006043

كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية صالح الدين للبنينادبيمصطفى نزار باني غضبان99931321211008128

كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية عكاظ  للبنينادبيمنتظر احسان حميد حالوب99941321211022136

كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية الثورة العربية للبناتادبينبراس خلف حسين معن99951321222017089

كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية الصفاء للبنينادبيحسين عدنان عيدان فالموز99961421211046015

كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية فدك للبناتادبيمريم عقيل عبد الزهره هاشم99971421222006086

كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمصطفى رحمن عطب محيسن99981521211008130

كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى باسم نعمة لعيبي99991521211009138
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كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية النهروان للبنينادبيكرار عادل حسين شلتاغ100001521211018081

كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية الكرمة للبنينادبيمصطفى طلب نواف سرحان100011921211065048

كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية حبر االمة المختلطةادبيشيماء محمد نصيف جاسم100022121227079005

كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه علي حسين عبد100032721222001059

كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيطيبه مجيد يحيى احمد10004152022050071

كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيتماره جمال هاشم عفتان100051121222016014

كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية االالء للبناتادبيسارا سلمان جاسم احمد100061121222059013

كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب طالب جعفر كريم100071221222011033

كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم صادق محمد جعفر محمود100081221222046143

كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية ابابيل للبنينادبيابراهيم مكي عبد هللا صغير100091321211011002

كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية الشعب للبناتادبياساور محمد فليح مهدي100101321222022004

كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية السيف العربي للبناتادبيزهراء ثائر هالل موسى100111321222035021

كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0065.50إعدادية بشار بن برد للبنينادبيكرار علي صالح محمد100121421211023192

كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية الخنساء للبناتادبيفاطمة ابراهيم سيد علي100131421222040021

كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية الوهج للبناتادبيزهراء جاسم محسن خلف100141421222047017

كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيصالح مهدي صالح مهدي100151821217077054

كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية شورش للبنينادبيمصطفى محمد ناظم محمد100162121211067057

كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية القدس للبنينادبيعبد الرحمن اسماعيل عباس راهي100171021211014035

كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية المصطفى للبنينادبيرضا رشيد عبد هللا سهيل100181021211017025

كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0065.33ثانوية الشفق للبناتادبيكوثر رحيم فرحان الزم100191121222051050

كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية الثقلين للبنينادبيرتاج اياد عيدان موسى100201221211039035

كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0065.33ثانوية بابل للبناتادبيزهراء وليد عبد الستار عبد الوهاب100211221222014016

كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية عدن للبناتادبيحوراء نوري يونس كريم100221321222030032

كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0065.33ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيهبه محمد عبود هادي100231321224009012

كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية زينب للبناتادبيرسل صادق عزيز محمد100241421222043045

كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية ام ايمن للبناتادبينرجس عبد السالم زبون عسل100251421222057055

كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيحسين رعد عبد الزهره محسن100262321211063022

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية المثنى للبنينادبيحيدر محمد رحيم سرهيد100271021211022039

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية الداخلية للبنينادبيعلي سعيد جاسم خميس100281021211033029

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيعلي قيس احمد عبد100291021215004049

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية االمال للبناتادبيسجى ابراهيم اسماعيل ابراهيم100301121222011051

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيسرى اياد عبد هللا وادي100311121222030031

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية عدن للبناتادبياية جعفر كاظم خميس100321121222033004
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كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية المستقبل للبناتادبيهاجر فؤاد فاروق محمود100331121222036046

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية االزدهار للبناتادبيمريم حيدر علي حسن100341221222009058

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية العزة للبناتادبينرجس محمد هادي محمد100351221222036058

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية السياب للبنينادبيمحمد محمود شاكر محمود100361321211028039

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيحسنين علي بشير عبد100371321215009011

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية االستقالل للبناتادبيدانية نبراس خالد عبد الوهاب100381321222006014

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية الثورة العربية للبناتادبيسحر رسول علي ساري100391321222017053

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه علي هجول غليم100401321222022135

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية زها حديد للبناتادبيطيبة عبد الكريم عودة زغير100411321222048041

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17إعدادية صنعاء للبنينادبيعبد هللا طالب عبود عباس100421421211024031

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية النجاح للبنينادبيعلي سلمان عبيد محمد100431421211026100

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين عبد األمير خير هللا حسن100441421211035038

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسجاد حبيب عطوان خريبط100451421211041035

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية حطين للبناتادبيهدى كامل يوسف يعقوب100461421222004040

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء عماد لفته كشيش100471421222012040

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية المعالي للبناتادبيساره محمود جاسم محمد100481421222054034

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيتقوى حسن مشاري مدولب100491421226003029

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبينبأ عدنان طاهر كطوف100501421226003102

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيجعفر ابراهيم حول شفيان100511521211007029

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية النجاة للبناتادبياالء سعد موسى علي100521521222003005

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيايات كريم سلمان عبد100531521222015007

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية االستقامة للبناتادبيهدى زيد خلف جاسم100541521222018074

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية سمية المسائية للبناتادبيفاطمة جمعه حسن سفاح100551521226001086

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيصادق اكرم خليفه جميل10056212021016006

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد الرحمن احمد عباس حسين100571021211017033

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية اإلرادة المختلطةادبيبراء حميد سلمان ثامر100581021217005007

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية بغداد للبناتادبيهند وميض عدنان رشيد100591021222035036

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيبالل محمد حسين علي100601121211054019

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية رقية للبناتادبيرقيه حميد حمد حسين100611121222010014

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية االصالة للبناتادبيهند عبد هللا ذرب غزال100621121222024044

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية المشاهده للبناتادبيحنين علي هزبر صالح100631221222001010

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية الخمائل للبناتادبيصفا حميد حسين مفتاح100641221222043065

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية سيناء للبنينادبيكرار محمد عبد المهدي عبود100651321211018043
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كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية الشماسية للبنينادبيطه سعد كريم مجيد100661321211021027

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيمرتضى احمد غازي حميد100671321211022126

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبياحمد ياس خضير سكر100681321211023006

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية الصفا للبنينادبيمهند هيثم حسين سلمان100691321211027110

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية الوزيرية للبناتادبيشهد علي نفعت عبد الكريم100701321222005028

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية حنين للبناتادبيرسل اسماعيل خليل عبد النبي100711321222028012

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية الزوراء للبنينادبيسجاد صالح تاي سلمان100721421211001010

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءادبيوسام مهدي صالح عبد هللا100731421213025017

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية المسك للبناتادبيرقيه حسن حلو عواد100741421222048013

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعبد هللا هادي عبد هللا باقر100751521211006064

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيامنه عالوي سادة خماس100761521222010006

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية بومدين للبنينادبيحسين علي صبري عكش100772621211053013

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية الكرمة للبنينادبيبهاء منعم عبد عاشور10078192021066011

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية اليرموك للبناتادبيفاطمه الزهراء ضياء عبد الزهره خدام100791021222011014

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية الثوار للبنينادبيسيف نافع حبيب عبد هللا100801121211012026

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية الجمهورية للبناتادبيرسل حامد حسين علي100811121222009023

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيأحمد مظفر كاظم أحمد100821221211003005

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيرضا عباس عبيد كاظم100831221211005022

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية بابل للبناتادبيوئام هيثم زغير موسى100841221222014034

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية الخمائل للبناتادبيروان عالء ناصر كندوح100851221222043030

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية االعظمية للبناتادبيرؤى عقيل عبد االمير هادي100861321222004038

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية االستقالل للبناتادبيزينب معن نوري شكر100871321222006021

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية االعتدال للبناتادبيهدى حسن مهدي فيحان100881321222008062

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية الرشيد للبناتادبيحوراء محمد علي محمد100891321222020007

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية الفوز للبناتادبيفاطمه محمد صبار زبير100901321222023030

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية الفردوس للبناتادبيرفل نجم عبد الحسين حسن100911321222040042

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83الخارجياتادبيرونزه علي مسلم عسكر100921321228050194

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية اليقظة للبنينادبيمصطفى شيحان حسن صويلح100931421211027142

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيامير ستار حافظ عبد الكريم100941421211029010

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيرسول عبد الرضا احمد عكيل100951421211029035

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيموسى سليم داخل شراد100961421211029102

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء عباس عبد الحسن علوان100971421222002014

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية ام القرى للبناتادبيريام داود سالم محمد100981421222015039
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كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية الصمود للبناتادبيغفران فالح نوري حطاب100991421222034029

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبييوسف حميد رسن غيدان101001521211016124

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيمحمد خالد عبد هللا احمد101011921211010039

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية النخيل المختلطةادبيعثمان ثامر عطوان رفاس101021921217015015

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية البهاء المختلطةادبيمصطفى عالوي نصيف جاسم101032121217009013

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83الخارجيونادبيعبد هللا حيدر فيصل ثامر101042221218001895

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية البواسل للبناتادبيبتول حسين داود سلمان101052321222079002

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية االندلس للبنينادبيعلي سامر عبد الستار ناجي101061021211012008

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67الخارجيونادبيرسول مظهر عباس محل101071021218001219

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية الفردوس للبناتادبيزينب ظافر جبار حسن101081021222008011

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية الحكمة للبناتادبيمها محمد عبد هللا محمد101091021222025040

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا اياد هادي عياده101101121211027058

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيحوراء علي شاكر حميد101111121222002015

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيتبارك رياض جاسم طعمه101121121222048006

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيدعاء عبد االمير عبد هللا سهيل101131121222062024

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية الزقورة للبناتادبيحنين ناجي ثامر سهيل101141121222065005

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبياية باسم عبد هللا رشيد101151121226004006

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية التفوق للبناتادبيسجى ثامر خليفه سالم101161221222032014

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية الخمائل للبناتادبينور حسين علي كاظم101171221222043113

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية صالح الدين للبنينادبيمرتضى ريسان غانم عبد النبي101181321211008118

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية السياب للبنينادبيانس فريد عبد الواحد جاسم101191321211028005

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية الحسينية المسائية للبنينادبيكرار رحيم جابر سلمان101201321215006047

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية االعظمية للبناتادبيايه شهاب احمد حسن101211321222004011

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية الكرامة للبناتادبيهاجر شهاب احمد ناصر101221321222025066

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعباس جاسم باقر فالح101231421211025046

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية التسامح للبناتادبيمروة ابراهيم هاشم احمد101241421222012075

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين نجم عبد هللا عبد الرضا101251521211009052

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية االنتصارات للبناتادبيسرى امين عداي حسين101262621222002043

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية العامرية للبناتادبيسحر علي ظاهر سعيد101271021222036026

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50الخارجياتادبيسجى فتاح يوسف ذاري101281021228050208

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية االحرار للبنينادبيبارق حميد جاسم محمد101291121211043005

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية االصالة للبناتادبياميره عثمان خلف عبد101301121222024004

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية ذات العيون للبناتادبيرحيق خالد علي حمادي101311121222039016
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كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية البصرة للبناتادبينور علي ابراهيم محمد صالح101321121222043042

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية االخالص للبناتادبيايه كاظم فاضل رشيد101331121222046015

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية الكاظمية للبناتادبيمريم حيدر سهيل نجم101341221222029023

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية النصر للبناتادبينور عماد حسن كسار101351221222031119

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية الخمائل للبناتادبيغدير خالد هادي عيسى101361221222043075

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيعلي عادل عبد هللا قادر101371321211023022

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعيسى عالء تحسين محمود101381421211018038

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية الصمود للبناتادبيعال عادل عباس عزيز101391421222034028

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية االمال للبناتادبيزينب ساجت مطير فيروز101401421222041015

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد ابراهيم عبد الحسن خنوبه101411521211007170

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية الفيحاء للبناتادبيتمارا لؤي هليل حسن101421521222008020

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه حبيب جبار ناصر101431521222010069

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية االندلس للبناتادبيسرى ليث سالم ابراهيم101441621222015034

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية الحرية للبناتادبيفرح احمد لطيف صالح101451921222056021

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية الغزالية للبنينادبيمرتضى صفاء جبار حميد101461021211008088

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية الكرخ للبناتادبينورهان رحيم جعفر ابراهيم101471021222001021

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية الحضارة للبناتادبيافنان صباح فاضل حميد101481021222026004

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية السياب للبنينادبيامير احمد فاضل سعيد101491121211027012

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيصهيب احمد حميد جوير101501121211034023

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية التقى للبناتادبيايه محمد عبد االمير حمادي101511121222012021

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيعلي يحيى شايع كاظم101521221211030007

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبيعلي احمد جاسم حمدان101531221215004027

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية الوفاق للبناتادبيندى خير هللا ياسين خليفه101541221222022063

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية صالح الدين للبنينادبيسجاد ستار جبر سعد101551321211008060

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية ابابيل للبنينادبيعلي ناجي راضي لفته101561321211011066

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية الفراتين للبنينادبيكرار حيدر علي حسين101571321211034058

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية بغداد للبناتادبيرحمه سعد كاظم كباشي101581321222001022

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية الرافدين للبناتادبيتبارك احمد حسن عواد101591321222019007

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمرتضى نصير عبد المنعم راضي101601421211018051

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد هللا احمد فؤاد عبيد101611421211047031

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية صفية للبناتادبيبتول صباح رسن خليف101621421222011025

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية الكرامة للبناتادبيساره عماد ابراهيم عبد الكريم101631421222044024

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية الندى للبناتادبيساره وليد عطا هللا عبد101641421222069049
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كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيايه صادق علي اكبر علي101651521222006006

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية االحرار للبنينادبيعبد العليم عامر كامل مخلف101661921211005021

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية شورش للبنينادبيسيف صالح عبد هللا حسين101672121211067024

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيامير عبد الحسن جواد كاظم101682521215002016

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية الحكمة للبناتادبييقين محمد معيوف نعمان101691021222025043

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية البتول للبناتادبيحوراء احمد عواد حمزة101701121222013026

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية البتول للبناتادبينبأ عمر كريم حسن101711121222013090

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء جاسم محمد ابراهيم101721121222046046

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيهدى جمال ناظر كنيهر101731121222048034

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيصفا جواد حاجم سلطان101741221222007030

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية جرير للبناتادبيأزهار جاسم محمد عبد الرضا101751221222008002

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية جرير للبناتادبيزهراء عبد األمير علي عبد األمير101761221222008026

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية بابل للبناتادبيفاطمه محمد حسن كريم101771221222014027

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الفراهيدي للبنينادبيبكر قتيبة ضياء مهدي101781321211015008

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية النوارس للبنينادبيعبد العزيز قاسم حماد سليم101791321211025019

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الصفا للبنينادبيعبيده علي عبد الحكيم محمود101801321211027068

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمنتظر كاظم عبد الفتاح كاظم101811321211031105

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الفراتين للبنينادبيعبد الرضا محمد خير خضر101821321211034035

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الوزيرية للبناتادبيعال عمار محمود ارزيج101831321222005032

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية السيف العربي للبناتادبيافراح قادر قاسم حسن101841321222035001

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية اسد بغداد للبنينادبيبان طالب محسن نايف101851421211040017

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد سالم هامل ديكان101861421211041003

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزينب حسين سلمان محمد101871421222003079

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية المهج للبناتادبيزهراء علي عبد حسين101881421222035041

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية المعرفة للبناتادبيرفل عبد الكريم صادق صبري101891421222039009

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الناصرة للبناتادبيبتول ماجد موشي كاظم101901421222056006

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية ام ايمن للبناتادبيمينا عادل حمدان اسماعيل101911421222057052

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن رافد قاسم رسن101921521211009030

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17الخارجياتادبيتبارك محمد بخيت لفتة101931521228050111

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية االيمان للبنينادبيابراهيم عبد الجبار ابراهيم عيفان101941921211063001

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية القدس للبنينادبيمحمد سعدون محسن اسماعيل101951021211014059

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعلي جمعة كاظم علي101961021211015049

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الداخلية للبنينادبيمصطفى خضر ابراهيم جميل101971021211033043
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كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الفارابي للبنينادبيعبد الملك طاهر عبد الرزاق شاكر101981121211002033

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الجوالن للبنينادبياحمد سعد احمد بخيت101991121211036002

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيحسين عبد هللا حسوني عبد هللا102001121211050016

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيهاله حمد ناصر عبطان102011121222016050

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية البصرة للبناتادبيزينب علي حسين ناجي102021121222043017

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية ابابيل للبناتادبيرفل ثائر عباس كامل102031121222045012

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية العراق للبنينادبيحسن جابر نعمان جبر102041221211009044

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيماهر اكرم سالم لفته102051321211002080

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية سيناء للبنينادبيمحمد الباقر حسين ولي بندر102061321211018046

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الفراتين للبنينادبيحسن عباس محمد مسافر102071321211034014

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية زهو العراق للبناتادبيسجى عدي اسماعيل توفيق102081321222009023

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الشاكرين للبنينادبيحسين علي كاطع علي102091421211047020

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمحمد صادق مهدي عبد الصاحب كاظم102101421215009129

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية الشمائل للبناتادبيفاطمه فاخر رسن عيال102111421222042048

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية المعالي للبناتادبيملك عمر عبد الودود جميل102121421222054061

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اإلعدادية المركزية للبناتادبيطيبه ياس خضير عباس102131421222063033

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00الخارجياتادبيغدير كريم فاخر محمد102141421228050628

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي عواد بداي شاوي102151521211005059

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي أكبر عباس حسين مطير102161521211017075

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الوثبة للبناتادبيدينا احمد محمود احمد102171921222058009

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية االصالة للبنينادبيحسين حيدر عبد النبي سويف102182621211035043

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية االعتماد للبنينادبيمرتضى علي حسين عبد الشهيد102192921211005131

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية فلسطين للبناتادبيتبارك حسين علي عبطان102201021222032006

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعمر احمد عبد هللا سالم102211121211053089

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينادبيمحمد باقر حسام علي حسين102221121213011005

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية االصالة للبناتادبياديان سالم صاحب رخيص102231121222024001

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية رفيدة للبناتادبيساره علي عبد الحسين يحيى102241121222041031

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية االزدهار للبناتادبيبنين حسن علي جاسم102251221222009012

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية االخالص للبناتادبيغدير محمد خليفه علي102261221222018044

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية الخمائل للبناتادبيآية زيد كريم حميد102271221222043005

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد الرحمن علي عبد الملك عبد الرحمن102281321211001027

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية المتنبي للبنينادبيمحسن حسين محسن جوحي102291321211017109

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي عالء سعدون جربوع102301421211025059
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كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية النجاح للبنينادبيحسين عماد عكلة غالي102311421211026050

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية طه للبنينادبيياسين كنعان نوري عباس102321421211049159

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية عائشة للبناتادبيمالك لؤي محمد كاظم102331421222010043

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية القوارير للبناتادبيغفران عبد الخضر هاشم شجاي102341421222070037

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية القيم االهلية للبناتادبيطيبة عامر ثامر محمد102351421224014004

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية الفيحاء للبناتادبيهاجر يونس كريم نعمه102361521222008121

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد585.0097.50اعدادية الحسين للبنيناحيائيعباس سالم عبد االمير موسى102372621411028072

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد568.7294.79ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد علي احسان جاسم أحميد102382321411058096

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك حسين محمد عبد الرضا102391221222011015

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية الشعب للبناتادبيطيبه احمد رحيم خلف102401321222022116

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيسوسن صفين محمد نصيف102411021422010016

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية عدن للبناتاحيائيمريم صالح سالم محيميد102421321422030068

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية االغادير للبناتادبينبأ موفق غالم مرزه102431421222071016

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية تطوان للبنيناحيائيحسن سمير حسن حاجي102441121411017030

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيهدى نجاة رمضان رسول102452021422024074

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0080.17الثانوية الشرقية للبناتاحيائيزهراء فراس اسماعيل عبد102461421422030020

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيقبس صالح عبد هللا جاسم102471421422003074

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد473.4878.91ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي نزار شريف محمد102482721411039059

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية زهو العراق للبناتاحيائينور الزهراء علي مكي عبد الزهره102491321422009059

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية اسماء للبناتاحيائيتقى موفق كاظم حمادي102501121422035011

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد469.0078.17مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين احيائيدنيا قصي علي حميد102513021427035003

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيامير علي حميد دليمي102521421211010007

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية القوارير للبناتادبيميعاد هادي عبد راشد102532221222085028

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيموسى رعد قاسم طارش102541521511009071

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية الحرية للبناتادبيضحى حميد صدام صنكور102552721222024044

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيماريا عزيز جاسم سلمان102561421222051029

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية ابي غريب للبناتادبيمريم حسين شكر مصلح102571021222029030

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمه ناطق سلمان عزام102582621222013042

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيتبارك فاضل عباس رضا مشهدي102592121222013008

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0071.83ثانوية نور االيمان للبناتادبيتبارك مهدي فاخر عباس102601221222006008

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيروان محمد عبد المحسن محمد102611621524014008

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية البيان للبناتادبيرفل جميل لفته مطر102621021222014029

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيتبارك جمال حمزه عزيز102632621222058012
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية الوثبة للبناتادبيغاده شهاب احمد محمود102641021222023016

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية النسرين للبناتادبينور ستار جاسم محمد102651321222047027

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبياسراء صفاء عبد هللا حبيب102661321222029002

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد419.0069.83ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبينبأ نصير كريم جنديل102671021222024033

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد419.0069.83ثانوية ذات العيون للبناتادبيايالف صائب سلمان جاسم102681121222039005

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك عادل عبد علي عبد الرضا102691221222017010

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد419.0069.83ثانوية الكراغول للبنينادبياواب امجد حمد كاظم102701921211089003

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد418.0069.67للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيساره خالد شحاذه محمود102711221222005007

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد418.0069.67الخارجياتادبيارجوان ظمير ناصر كاظم102721221228050007

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيعلي عباس صباح طالب102731121211048056

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية المستقبل للبناتادبيزهراء عادل عبد الكريم حسن102741121222036019

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد415.0069.17 تموز للبنات14ثانوية ادبيمريم جاسم جبار لفته102751421222007039

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيمريم مرشد رشيد قنبر102761421522028028

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية العراق للبنينادبيالحسين رعد حسن علي102771221211009018

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية جرير للبناتادبينبأ عادل كامل توفيق102781221222008057

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمرتضى عبد الرحيم مجيد سلمان102791421215009141

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسن اسماعيل حسين102802821511011120

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد411.0068.50ثانوية الياسمين المختلطةادبيحوراء فراس كاظم عبد102811221227003002

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيرحمه عامر شفيق علي102821121222016019

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية الكرامة للبناتادبيكفاح عبير اعقيد راضي102831421222044044

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية البتول للبناتادبينوره فاضل رشاد حسن102841121222013099

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0068.00ثانوية البسملة للبناتادبيطيبة جمال كاظم حمد102851121222061024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيضحى امجد حميد جاسم102861321222014034

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0068.00ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيزينب ثامر حاتم محمود102871421222037016

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية التضحية للبناتادبيحنين نوح عبد الحسين محبوب102881221222010014

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية االخالص للبناتادبيغدير ياسر عبد الكاظم عبد هللا102891221222018045

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية طيبة للبناتادبيغسق امبارك عقيل مبارك102901321222038039

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية التسامح للبناتادبيمريم مؤيد جابر عباس102911421222012079

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد405.0067.50ثانوية فلسطين للبناتادبيريام نوار منذر عبد الواحد102921021222032011

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية العقيلة للبناتادبيعطاء عامر حسن عباس102931521222001085

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد404.0067.33ثانوية الحكمة للبناتادبيرسل عقيل محسن مكيسر102941021222025018

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد404.0067.33أعدادية الفاطميات للبناتادبينورهان جواد كاظم حسن102951221222021080

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد404.0067.33ثانوية التفوق للبناتادبيزينب هيثم ابراهيم نعمه102961221222032012
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد404.0067.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيرقيه ياسر جبير منادي102971321222029019

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية البشير للبنينادبييوسف حسن كاظم داود102981421211033113

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية الفداء للبناتادبيرنا محمد مخيلف داغر102991421222033021

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه احمد حسن مطشر103001221222046116

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد2402.0067.00خارجيون ادبيمحمد احمد محمود كاظم103012121218002061

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية العزة للبناتادبيزينب فؤاد كاظم منصور103021221222036029

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية الفاروق للبنينادبيمحمد تقي جهاد عالي103031321211014043

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية الهدى للبناتادبيهبه كريم علي لفته103041521222007108

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية حماة للبناتادبيياسمين عبد صبار جميل103051121222025123

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية االخالص للبناتادبينور الهدى فراس صباح فاضل103061121222046106

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية ام سلمة للبناتادبيمريم عدنان علوان سالم103071021222015030

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0066.17ثانوية التألف للبناتادبيحوراء جالل عبد الحسين صبري103081021222043016

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية االخالص للبناتادبينوادر عالء نادر خلف103091121222046104

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية الخمائل للبناتادبيحوراء مهند عباس عطيه103101221222043024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0066.17ثانوية الشمائل للبناتادبياسماء عامر حبيب محمد103111421222042004

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية التألف للبناتادبيداليا عدنان حسين ابراهيم103121021222043018

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيأيالف صالح عبد الحي ابراهيم103131321222014001

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبينور الدين علي حسين عبود103141221211003122

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية زها حديد للبناتادبيزينب سيف احسان محمد103151321222048031

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية البيان للبناتادبيزهراء مهدي صالح راضي103161021222014039

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية الميار المسائية للبناتادبيتبارك معن سلمان لطيف103171121226005008

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0065.33ثانوية الكوثر للبناتادبيايناس عالوي حسين جودة103181021222040003

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0065.33ثانوية الشفق للبناتادبيزهراء ضياء يوسف محيي103191121222051026

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء سالم كاظم شنته103201521222010040

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمنتظر زياد خلف داخل103211421211041103

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية االستقامة للبناتادبيمريم باسم حسين عبد الرحمن103221521222018064

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية ام ورقة للبناتادبيقبس محمد غانم جبر103232821222038050

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب جاسب سلمان عكله103241221222046077

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00 تموز للبنات14ثانوية ادبيزهراء هشام محمد جواد103251421222007021

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية الهدى للبناتادبيكوثر حيدر زهير محيرب103261521222007085

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيخنساء جمعة موات بداي103271421222025014

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية التألف للبناتادبيرسل عدنان حسين ابراهيم103281021222043022

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحسن محمد حسن فرج103291121211052033
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيندى عبد المجيد عباس خضير103301121222034036

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية الطف المسائية للبنينادبيمرتضى خلف فليح خفي103311321215008110

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء جعفر صادق حسين103321421222062022

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء ناجي محمد دنينه103331521222015040

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50أعدادية الفاطميات للبناتادبيرفل محمود ابراهيم عبد الرحمن103341221222021031

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيرقيه هشام طالب جابر103351321222029018

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية سومر للبناتادبيبتول محمد سالم هربود103361421222008007

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية ام ايمن للبناتادبيزهراء حبيب علوان سعيد103371421222057022

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيانس ياسين مصطفى عبد الرزاق103382121211006007

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية مريم العذراء للبناتادبيجنه محمد حسن عبيد103392321222007012

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية حطين للبناتادبيبنين جابر جمال سمين103401321222027009

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33الخارجيونادبيرمزي تحسين شاكر داغر103411521218001293

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية المآثر للبناتادبيفاطمه ضياء خلف فليح103421521222011089

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيمرتضى عباس حسن عبد103432321217023019

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية زبيدة للبناتادبيفاطمه الزهراء سامي جلوب سوادي103441121222042056

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية الرشيد للبناتادبيساره عامر علي عبد الحسين103451321222020017

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية طه للبنينادبيعلي محمود شهاب احمد103461421211049098

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيزهراء طالب رحمان بيرك103472121222086024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية مدينة العلم للبنينادبيسجاد عظيم طوير عبد السادة103482721211023037

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية الشباب للبنينادبيعبد هللا شاكر محمود عواد103491021211023010

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية البيان للبناتادبيسجى سعد كاظم جحف103501021222014043

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية البتول للبناتادبينسمه عمار محمد رضا103511121222013094

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الشعب للبناتادبيسجى مشتاق صالح جميل103521321222022106

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الشعب للبناتادبيضحى شاكر محمود جاسم103531321222022114

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية النبوغ للبنينادبيعامر محمود علوان عبد103541921211039013

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية التألف للبناتادبياشرقت حيدر عصام احمد103551021222043002

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيحوراء عمر سعدون محمد103561421226001007

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية المصطفى للبنينادبيمؤمل علي مهدي جالي103571521211009121

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيرغده سامي عبد مسلم حسين103581521222010033

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيامنه عماد غازي عبد اللطيف103591021222012005

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيرفل محمود ياسين احمد103601121222072016

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية البنوك االهلية للبنيناحيائيحسن محمد عدنان خضير103611321413009003

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية القناة للبناتاحيائيزينب سلمان داود كاظم103621321422003044
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قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0074.83ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيساره عبد الرزاق عبد الوهاب جاسم103631121422018040

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0074.50إعدادية المروج للبنيناحيائييحيى محمد كريم علوان103641421411011104

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية السياب للبنيناحيائيابا الحسن عدي شهاب احمد103651321411028001

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية عائشة للبناتاحيائيازهار يونس بكر فاضل103661821422022005

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيابا القاسم احمد عبد المحسن سعد103671421415001001

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهديل علي محمد محسن103681521422001149

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية الشيماء للبناتاحيائينور الهدى سعد فاضل سالم103691221422017164

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيروز احمد حسن سلمان103701321422039090

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية السجى للبناتادبيطيبه واثق علي فرمان103711121222063019

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية نور العلم للبناتادبيهيفاء عباس محمد جاسم103721121222052045

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية الكحالء للبناتادبيزهراء محمد جمعة كريم103732821222011016

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية هيت للبنينتطبيقيشيبان مثنى سبتي غربي103741921511025039

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية حطين للبناتتطبيقيبتول عبد الكريم مطر عبود103751321522027002

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد401.0066.83ثانوية ام سلمة للبناتادبيلينه محمد جاسم محمد103761021222015027

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية البتول للبناتتطبيقيايالف خليل سلمان جاسم103771121522013005

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0065.67اإلعدادية المركزية للبناتادبيايناس فراس حمزه عوده103781421222063006

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية االعظمية للبنينادبيمصطفى مهند طارق محمد103791321211001067

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية العراق للبنينادبيجعفر حميد شاطي رميض103801221211009037

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء منتصر شعالن عفلوك103811521222015039

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية الهداية للبنينادبيعلي اركان عدنان محمد103822121211085013

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية العال المسائية للبنينادبيمصعب ستار عبد كاظم103831121215004199

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزهراء حيدر حسين علي103841221222007027

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية حطين للبناتادبيتبارك سعد محمد حسين103851321222027011

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعلي عقيل هوبي صادق103861421215001084

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية المنفلوطي المختلطةادبينور عبد الكريم كيطان مبارك103872121227012005

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد381.0063.50ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيختام سعد عبد الجبار حسين103881021222024008

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد381.0063.50ثانوية البسملة للبناتادبيايات ياسر الكوط بخيت103891121222061004

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية الرحمن للبناتادبيايات جواد كاظم سهم103901021222021004

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء علي حسن عبد الكاظم103911221222041036

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية ابابيل للبناتادبيهدى عصام محمود شاكر103921121222045048

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية نور العلم للبناتادبيبنين حسين حمزة عصفور103931121222052008

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيايه هيثم احمد ماجد103941121222062014

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد379.0063.17انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياادبيجمال عالء عبد الرزاق جابر103953021217041002
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قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد378.0063.00ثانوية عمر المختار للبنينادبيمحمد حيدر محمد خطاب103961021211004016

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد378.0063.00ثانوية الفردوس للبناتادبيآيه محمد عبدهللا كاطع103971021222008001

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي السجاد فتحي حبيب شنور103981121211009051

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية الجمهورية للبناتادبيدنيا محمد حسين زبار103991121222009021

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد378.0063.00ثانوية عدن للبناتادبيمريم كريم عبد مطلك104001121222033060

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد378.0063.00ثانوية المربد المختلطةادبياية سلمان دحام ناصر104011121227002003

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيمحمد فاضل سرحان حمادي104021021211032032

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيرقيه سالم حامد فارس104031121226002021

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمحمد قصي محمد ياسين104041221211002029

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد377.0062.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيعلي عباس حميد عباس104051221211003068

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية الخنساء للبناتادبينور الهدى عادل حسن سوادي104061321222018074

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية الجامعة للبناتادبيزهراء عمار جبار وكاع104071021222009015

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية بغداد للبناتادبيسرى ناقل محمد حسن104081021222035014

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية التألف للبناتادبيودق عبد الحسين صالح جبوري104091021222043063

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمنتظر عبد المطلب محمود محسن104101121211009097

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد هللا ميثاق زيدان خلف104111121211011046

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية رفيدة للبناتادبيمريم فراس عبد الرحمن سلمان104121121222041050

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية العراق للبنينادبيعلي حسين هاشم كاظم104131221211009142

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيحسن عبد الهادي عبد الصاحب محسن104141221211016015

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية بابل للبناتادبيزينب احمد جاسم مبارك104151221222014017

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب حيدر هاشم محمد104161221222046079

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية البلديات للبنينادبيحاتم عبد الرحمن حاتم زبن104171421211034042

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية زينب للبناتادبيزهراء كاظم عبيد حسين104181421222043059

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيفاطمه كريم داود خلف104191421222061042

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي سالم كباشي جاسم104201521211005054

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيجمانه حسين اسماعيل طه104212621222037011

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية الشباب للبنينادبيمصطفى فالح فاضل احمد104221021211023020

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية التألف للبناتادبيزمن عبد العزيز عبد هللا وردي104231021222043025

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيهبه عالء عبد الغني مطلك104241221222007052

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية الوفاق للبناتادبيربى علي داود محمد104251221222022020

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية الخمائل للبناتادبيتبارك مهدي عبد العزيز مهدي104261221222043017

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية االعتدال للبناتادبينور حسن مهدي فيحان104271321222008060

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيطيبه عبد الرزاق شاكر اسماعيل104281321222029040
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قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيامير محمد نور الدين واراني104291421215011006

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيهدى سالم محمد حسين104301421226003113

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية الفكر للبناتادبيطيبه خالد وليد عبد الحسن104311521222016062

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية الفكر للبناتادبينور اكرم شيرخان علي جان104321521222016087

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية اليمن للبنينادبيحسين مازن خضير احمد104331021211016020

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية االمال للبناتادبيمريم عبد الرزاق حسين عبد هللا104341121222011073

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية هند للبناتادبيساره عيسى حسين عبد الرسول104351121222020027

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياركان يحيى ابراهيم مهدي104361321211012017

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية النجاح للبنينادبيعلي هشام كامل مطر104371421211026118

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي هادي عاشور خلف104381421211041071

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية الصفاء للبنينادبيحسن المجتبى محمد نعمة ثجيل104391421211046011

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيضحى غانم احمد عاصي104401421222003100

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية النجاة للبناتادبيزينب غالب حسن هاشم104411521222003037

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحيدر خلف عبد الساده سرحان104422621211015039

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية الرافدين للبنينادبيماهر خضير عباس عبيد10443102021009047

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية الوثبة للبناتادبيمريم حسين مراد حسين104441021222023017

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيمريم احمد كاظم محمد104451121222072038

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيمحمد عامر محمود احمد104461221211015041

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسن ميثم نصر مهدي104471221211038026

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية جرير للبناتادبيأوقات جالل مالك محمد104481221222008006

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيعمر نمير طارق محمود104491321215007033

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية المهج للبناتادبيسجى علي مديد خلف104501421222035060

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية الريحاني االهلية للبناتادبيزهراء فؤاد اكرم شريف104511421224017002

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية القوارير للبناتادبيزهراء عماد اسماعيل نادر104522221222085013

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبياحمد عصام لطيف ابراهيم104531121211052004

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية رقية للبناتادبيطيبه سعد جبار عليوي104541121222010022

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية االمال للبناتادبيسرى عبد هللا حسين حمادي104551121222011053

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيعبد هللا رائد عدنان احمد104561221215007026

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية االستقالل للبناتادبيقمر جعفر صادق جلوب104571321222006035

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية عدن للبناتادبيزهراء بليغ عبد الكاظم حسن104581321222030050

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية البلديات للبنينادبيكاظم جليل مزهر كاظم104591421211034134

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية الصفاء للبنينادبيأبا الفضل حميد ناصر خلف104601421211046001

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية سومر للبناتادبيرحمة علي سلمان عبد هللا104611421222008027
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قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية الزهور للبناتادبينرجس علي فالح حسن104621421222016059

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية زينب للبناتادبينور صباح عبد علي104631421222043117

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية الندى للبناتادبيفاطمه احمد عباس علوان104641421222069072

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد491.9281.99 تموز للبنات14ثانوية احيائيحوراء انتظار محمد عبيد104651421422007014

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0078.00االعدادية المركزية للبناتادبيتبارك محمد حميد سليمان104661321222041006

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيابراهيم عبد العزيز ناصر عيسى104671721411133002

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0074.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيمريم عمار منفي اسود104681921422089167

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية االمين للبنينادبيسجاد صباح كريم علي104691021211018012

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيهدى حسن هادي محمد104701221422035061

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء علي تايه كون104712321422018072

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى علي صالح مويش104721521411001134

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية الرباب للبناتادبينبا صباح خلف سالم104731221222041089

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقياحمد زيدان عنيد عاريه104741421511025005

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائياسالم هاشم فاضل كاظم104751321426003004

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية الفتح للبنيناحيائياحمد جاسم محمد حسين104762721411003007

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية البسالة للبناتاحيائيحفصة اكرم صبحي عزيز104771321422016017

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيزينه مثنى محمد جاسم104781121422031018

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية العزة للبناتادبيهدى علي حميد كريم104791121222001041

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية الشعب للبناتادبيمريم فاضل كاظم اسماعيل104801321222022152

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية الزهاوي المسائية للبنينتطبيقيرامي لبيب ناجي هندي104811021515003012

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية الخالص للبنينتطبيقيسجاد فتاح عدنان حميد104822121511002030

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0065.33ثانوية عدن للبناتادبيشهد مؤيد عبد الحسين حاجم104831121222033049

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية اليرموك للبناتادبيتقى وليد خالد صالح104841021222011004

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية الزهراء للبناتادبيفاطمه عادل جبر ديوان104851321222021037

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية فلسطين للبناتادبيمريم انمار جاسم عباس104861021222032028

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0064.67أعدادية الفاطميات للبناتادبيمنار ارشد كاظم كريم104871221222021074

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00أعدادية الفاطميات للبناتادبيريام عمار بهاء عبد اللطيف104881221222021036

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيشكران ثامر شاكر جبوري104891821227077022

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية وهران للبناتادبيتبارك رعد جمعه غائب104901121222049002

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية الخلود للبناتادبيرقيه صادق كاظم عوده104911221222012012

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد381.0063.50ثانوية الفضيلة للبناتادبيهاجر عبد الكريم غني محمود104921021222006024

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية الخبير للبنينادبيجعفر احمد تقي عليوي104931121211007010

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية ابابيل للبنينادبيمحمد صادق علي محمد كاظم104941321211011075
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قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية اجنادين للبناتادبيجمانه احمد عبد الرزاق زعالن104951021222038009

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد380.0063.33ثانوية التألف للبناتادبيسهى جمال احمد مصطفى104961021222043036

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتقوى احمد عبد الحسين ياس104971121222017014

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد379.0063.17إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد احمد سعدون حسن104981421211023095

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيسيف علي حسين بطي104991421215009066

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد2377.0062.83الخارجيون ادبيعلي محمد ياسين كلندر105001421218002208

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبياوراس مطر مزعل جاسم105012621222041001

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية العامل للبنينادبيعبد هللا محمد دلف مصلح105021121211014062

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية ابن خلدون للبنينادبيجعفر فاضل عباس خنجر105031421211041011

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية الرحمن للبناتادبيسجى علي قاسم اسماعيل105041021222021018

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية الشفق للبناتادبيزهراء علي عبد الزم105051121222051028

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيعال عمار رياض حسون105061021222024018

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية البتول المسائية للبناتادبيطيبه يوسف نجم عبد هللا105071021226003032

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيهدى نعمان حسين علي105081121222062097

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعلي عدنان محمد سعدون105091421211018034

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية االباء المختلطةادبيروان مالك محسن صروط105102821227007002

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية السيدية المسائية للبنينادبيعبد هللا فهد حسين عبد السادة105111121215009028

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبييسرى داود سلمان عبد الرحمن105121121222014049

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية النصر للبناتادبيهاجر محمد عبد االمير عيسى105131221222031121

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية الصفا للبنينادبيضيف علي جبر حسين105141321211027046

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية قباء للبنينادبيحسن رياض غايب حسن105151521211010006

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية بلدروز للبنينادبياحمد شاكر نذير كاظم105162121211007006

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد370.0061.67ثانوية االندلس للبنينادبيعبد هللا جمال خالد محمد105171021211012005

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية الفارابي للبنينادبيعبد هللا صباح مجيد محمد105181121211002029

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية الوركاء للبنينادبيمرتضى عماد جبار برغوث105191121211026126

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية البلد االمين للبنينادبيعبد هللا عبد العظيم فاضل عبد القادر105201121211031041

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية ابابيل للبنينادبييوسف اياد محمد كاظم105211321211011097

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد370.0061.67ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيجالل عدنان سلمان غالي105221321215009009

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية االسكندرونة للبناتادبيرنا حامد عبد هللا مسلم105231421222032032

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية قرطبة للبناتادبيسماح جاسم محمود مجيد105242321222050032

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية العامل للبنينادبيكرار حيدر مهدي كاظم105251121211014085

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد معن شاكر ظاهر105261121211054079

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد369.0061.50أعدادية الفاطميات للبناتادبيتماره حسن عبد الهادي لطيف105271221222021019
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قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيامير احسان عودة نايف105281321211031013

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية شط العرب للبنينادبيسيف فؤاد صاحي عناد105291321211035042

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية الخليج العربي للبناتادبيمالك محمد علي حسن105301421222058039

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية الفارابي للبنينادبيخضر ياسر عمر محمود105311121211002017

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية العراقي للبنينادبيعبد هللا غدير عبد الصاحب صالح105321021211005044

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية النضال المختلطةادبيعلي عمار عبد الصاحب105331121217003007

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيحوراء ياس خضير خلف105341121227005006

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد367.0061.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمحمد عبد االمير أكبر جعفر105351221211003098

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد367.0061.17الخارجيونادبييوسف مازن جاسم محمد105361221218001984

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيسجاد احمد شهاب احمد105371421211035060

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمرتضى حمدان منشد كاطع105381421211037046

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية الرافدين للبنينادبيرسول سهيل صيهود عبد السيد105391521211001052

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيصفا جاسم كاظم رشيد105401121222075022

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية التضحية للبناتادبيياسمين صادق محسن علوان105411221222010038

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية االنصار للبنينادبيانس وسام عبد الرحيم عبد الواحد105421321211003007

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيفاطمه ثامر مصطاف احمد105431321226001051

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية قتيبة للبنينادبيعلي رعد أبراهيم سماوي105441521211004026

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية اليمن للبنينادبياحمد فاضل جمال حبيب105451021211016008

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد هللا يوسف رشيد حميد105461021211017046

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية البيان للبناتادبيشفق وليد جاسم هاشم105471021222014044

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيسجود عباس محمد حمزة105481121222002026

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية التقى للبناتادبيرند غازي فيصل بعير105491121222012040

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية المستقبل للبناتادبيشمس سعد عربي عبد105501121222036027

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الرباب للبناتادبيزينب سعد حسين سكر105511221222041047

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعلي محمود عمران خضير105521321211004052

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الشاكرين للبنينادبيسجاد رياض حسن محمد علي105531421211047025

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية صفية للبناتادبيوجدان محمد مال هللا يوسف105541421222011233

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء فراس غازي جمعه105551521222005050

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد364.0060.67إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد علي احمد طالك10556142021024133

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية العامل للبنينادبيعبد هللا هشام علي حسن105571121211014065

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد364.0060.67ثانوية خير االنام للبنينادبيفهد عمار خميس جاسم105581121211051011

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعلي نايف صالح يبير105591121211052097

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيمريم اسامة احمد حسين105601121222073067

4148 من 320صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد364.0060.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمحمد قاسم عبد األمير عبود105611221211003102

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية الخطيب للبنينادبيامير عبد الزهره رحيم كشيش105621221211031016

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد364.0060.67ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيدعاء سعيد حبيب رسن105631221226002010

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية السويس للبنينادبيابراهيم ماهر عبد العزيز علوان105641321211006005

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية البشير للبنينادبيعلي رياض مهدي سلمان105651421211033069

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعبد الكريم علي نعمة شجر105661521211008071

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحسين عباس فاضل مير حسين105671521211016025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد486.0081.00انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيعبد الرحمن عقيل استير خورشيد105683021417041034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيضياء طه ياسين خضير105692121411009124

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد عالء عبد الحسين محسن105701421411041006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعلي حاتم كريم راضي105711121411025079

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية النجاح للبنيناحيائيضرغام رياض غدير نعيمه105722221411057071

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيحسناء عظيم ابراهيم كاظم105732721424005006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0071.33ثانوية بالل للبنيناحيائيضياء ياسين خضر فضيل105741021411021019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية الكرامة للبناتادبيجنه علي حسن علوان105751321222025017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء مهدي خضير ماشان105761121422046051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية الحضر المختلطةادبيلؤي خلف محمد صالح105771221217009013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية يافا للبناتاحيائينور عمار خلف عيسى105781321422031182

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد414.0069.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيهدى مؤيد هراب رشك105791121422018082

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحسين محمد جاسم اشبيج105801421211048017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد414.0069.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيشهد عبد الهادي ابراهيم الزم105811421422039035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد411.0068.50ثانوية عشتار للبناتادبيايالف طه ابراهيم جواد105821121222027008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايات وليد حسين جاسم105832321422038016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد410.0068.33ثانوية المعرفة للبناتاحيائيهاجر طارق فندي عباس105841121422060068

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية النعمانية للبناتاحيائيسرى حسين برهان حسين105852621422017110

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيام البنين علي جبار ربيع105861221222046009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد هللا حسن عبد هللا مبارك105871321411001051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية الفكر للبناتادبيدعاء رسول عبيد سلمان105881521222016021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد408.0068.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرسل سجاد حسين عبود105892521424004308

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية المسك للبناتادبيدنيا كاظم شريف خليف105901421222048012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعباس ثائر عويد فايز105912221411048032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيغدير كريم عبد حرجان105922221424012130

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائينهى خالد جعيول نعمة105932221424050065
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية البتول المسائية للبناتادبيبراء طه عبد بديوي105941021226003008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيرسول رحم عالج غيدان105952621417010008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد405.0067.50ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيتبارك محمود سالم خليل105961021422029013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عدنان عبود جابر105971521422004160

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد403.0067.17ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيضحى احمد حسين علي105981321227002006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية السويس للبنيناحيائيعلي عمر قاسم محمود105991321411006049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية مأرب المختلطةادبياحمد سعدي برغش يونس106001021217007004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية مأرب المختلطةادبييحيى حامد محمود محمد106011021217007021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية الثوار للبنينادبيمروان خليل حمد خلف106021121211012051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية الشفق للبناتادبيحوراء فاضل حميد غالي106031121222051015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب محسن جبار حسان106041221222046087

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية االنتصار للبناتاحيائيثريا صالح حسن دهش106051321422015032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيايه جبار هاشم شليبه106061421222002004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية طه االمين للبنينادبيسجاد نديم كيالن منهل106072621211026035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية الفوز للبناتاحيائيطيبه داود سلمان حسن106081221422013067

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد400.0066.67ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد فؤاد عبد الرضا106091221424001006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد400.0066.67ثانوية العذراء للبناتاحيائيرقية ثامر حسين علوان106102121422064015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد399.0066.50الخارجياتاحيائياسماء قاسم محسن يوسف106111521428050014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيشهد رياض خزعل حميد106121221422026160

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيفاطمة فؤاد طه حسن106132121422072062

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد397.0066.17ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائينور عزيز جاسم محمد106141021422045059

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية زها حديد للبناتاحيائيحوراء عطا لفتة طاهر106151321422048016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيريام ابراهيم عبد الرضا باقر106161421422016027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي امجد جاسم رزيج106172221411021131

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد397.0066.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيعهد عبد هللا شالل شناوة106182221424007109

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد397.0066.17الخارجيوناحيائيصباح حسين علي كاظم106192721418001129

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية يافا للبناتاحيائيطيبه باسم محمد كاظم106201321422031120

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية المآثر للبناتادبيرسل حسين علي حمدان106211521222011030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد395.0065.83الخارجياتاحيائيحوراء عباس كاظم رحيمه106222221428050158

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية السدة للبناتادبينور خالد عبد خضير106232321222034051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية االصالة للبناتاحيائيهبه جبران محمد نايف106241121422024081

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيداليا زياد طارق حسن106251321422039063

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية المآثر للبناتاحيائيفاطمه ياسر هاشم وحيلي106261521422011181
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية الوركاء للبنينادبيعباس قحطان فجر جبار106272321211030024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيمريم عمر اسماعيل توفيق106281021422029055

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية االعظمية للبنيناحيائيحيدر كريم فريح عبد106291321411001033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيفاطمه صادق كاظم حاجم106301421222025040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية النعيم للبناتاحيائيرباب حميد عبد الجليل حسن106311421422009041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية المعراج للبنيناحيائيهاشم حيدر محسن عودة106321121411023046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد392.0065.33اعداديه االنوار للبناتاحيائيفاطمة الزهراء صفاء عبد علي106331121422026045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد392.0065.33ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيمريم رعد عطا كاظم106341221422020036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد392.0065.33ثانوية الرياحين للبناتاحيائينور الهدى بدر منصور حسين106351221422039050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية ام القرى للبناتاحيائيطيف عبد هللا فاضل عناد106361421422015091

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية الوركاء للبناتاحيائيغدير ناصر حسين حمد106372221422043113

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد392.0065.33ثانوية الشروق المختلطةاحيائيجمال صباح خلف سرحان106383221417003011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم حيدر شعبان لطيف106391421222044047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية العقيلة زينب للبناتاحيائينوره حسين جهاد لفتة106402121422075025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية الوفاق للبناتادبيزهراء مازن حميد عباس106411221222022029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية النعيم للبناتاحيائيهيلين راهي مهوس حسن106421421422009168

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه احمد محمد زياره106431521422012054

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرقيه زهير حسن منخي106442421422015053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور الهدى رائد رضا علي106452521422003567

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية الشمائل للبناتادبياستبرق باسم علي حسن106461421222042002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيتبارك صاحب محسن ظاهر106472621422021011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي مازن فخري عز الدين106481321211022099

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء غانم حسن حسين106491421222070021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية رقية للبناتتطبيقيصبا نجم عبد جبار106501121522010005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية صقر قريش المختلطةادبياياد طارق حسين خلف106511021217004003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيهدى احسان داود مخلف106521021522038054

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية عشتار للبناتادبياسماء يوسف فياض سلمان106531121222027002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد386.0064.33إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحسين امجد ارحيم احمد106541421511016027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية طه االمين للبنينادبيعبد الرحمن حسين ورور مزعل106552621211026048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الخنساء للبناتادبيحنان علي حسن موزان106561321222018014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيزينب سعد ناجي مخلف106571021222041011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيساره سهيل عبد هللا نايف106581421222025025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزهراء ثامر محمد سلمان106591421222059032
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية مأرب المختلطةادبيفرحان مطلك علي محيميد106601021217007016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيزهير رافد سعدي داود106611221211036017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية الوطن للبنينادبيياس حسن علي حمزه106621921211094028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية الكندي للبنينادبيقاسم ناجي هاشم عيفان106631121211039027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية الفردوس األهلية للبنينادبيسجاد رضا هادي عبد الرضا106641321213004001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية الفردوس للبناتادبيالحوراء سالم حسن الزم106651321222040007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية طه للبنينادبيعباس عماد شبيب صالح106661421211049075

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية الزهور للبناتادبيمريم لفته كاظم بريس106671421222016058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية الرضوان للبنينادبيخالد ثامر ضيدان محمد106681121211032014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد381.0063.50ثانوية االفكار للبناتادبيموج صدام سعيد خلف106691321222042030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيايه احمد عليوي كاظم106701021222027016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية الرضوان للبنينادبيانس ناجي احمد فارس106711121211032006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد380.0063.33ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيفاطمه حسين عليوي خلف106721121522042022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية الشيماء للبناتادبيمريم مشتاق كريم محسن106731221222017062

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية ابابيل للبنينادبيعلي صدام حسن لعيبي106741321211011057

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية السيف العربي للبناتادبيموده مجيد مهدي عبد السادة106751321222035076

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزينب رعد إبراهيم محمد106761321522040041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية الرافدين للبنينادبيجعفر رحيم علي حسن106771521211001015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية طه االمين للبنينادبيصالح مهدي حمود مشكور106782621211026042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيعز الدين هادي سعدون محمود10679142051048048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية البتول المسائية للبناتادبياقبال حماد سالم احمد106801021226003005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية نور الزهراء للبناتادبيحوراء علي محمد جوده106811421222066013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيزينب عبد الكريم ياسين جاسم106821421224001006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية العقيلة للبناتادبيضحى حسن علي كريم106831521222001079

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية العامل للبنينادبيسجاد عبد الواحد عبد الحسين طاهر106841121211014048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد378.0063.00ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيياسين سعد عليوي ناصر106851121215005137

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية حماة للبناتادبيمريم علي سلمان مهدي106861121222025097

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمحمد رحيم هاشم محمد106871321511012099

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد378.0063.00ثانوية نور الزهراء للبناتادبيحنين رياض هادي عبد هللا106881421222066010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعالء سلمان عبد الحسين علي106891421511027049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد378.0063.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحسين حبيب عزيز جبر106901521515001051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد378.0063.00ثانوية بيروت للبنينتطبيقيمسلم خالد ناهي مطلب106912321511021018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعبد هللا احمد صالح حمد106921021211035019
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية االنفال للبناتادبيرحمه عبد هللا خليل عبد106931021222019011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيشهد محسن كامل محي106941121222048021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيهاشمية حامد احمد عبيد106951121227004013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية الخمائل للبناتادبيرحمه نبيل ياسين وادي106961221222043026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد حيدر محمد رسول106971321513017012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية التسامح للبناتادبينبا رائد لفته نصيف106981421222012099

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية ام القرى للبناتادبيدانيه خالد عبد ثويني106991421222015027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه رحيم عباس حسين107001521222014075

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية الفارابي للبنينادبيمحمود سهيل نجم عبد107012121211025047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية ام سلمة للبناتادبيهدى مثنى محمد حسن107021021222015037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية ابي غريب للبناتادبيامل موفق ياسين خضير107031021222029008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسن محمد جواد مصطاح107041121511049043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعلي كريم سلمان حميد107051421211040074

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيجعفر حسن مطير سوير107061421211048008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعباس مهدي مجيد شبوط107071421515002103

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية صقر قريش المختلطةادبيمحمد برزان حميد رشيد107081021217004013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية مأرب المختلطةادبيمهدي فيصل احمد مهدي107091021217007019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية العامرية للبناتادبيافنان عبد الوهاب عبد الزراق حمد107101021222036003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية الصحف االدبية للبنينادبياسامة نعمان منذر محمد107111121211045014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية االصيل للبناتادبيمريم عامر مهدي كاظم107121121222005046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية الجمهورية للبناتادبيايه عالء حسين زبار107131121222009012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية السيدة عائشة للبناتادبياية جعفر عطوان مالح107141321222045004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيمهدي عبد الخليل جاسم سعيد107151321511013017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50 شعبان المسائية للبنين15ثانوية ادبيمحمد ناظم جبار حمد107161421215004027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية الحريري للبناتادبيهبه سالم مجيد محمد107171421222060051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية نور الزهراء للبناتادبيناديه سامي احمد فرحان107181421222066038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية الندى للبناتادبيزهراء عادل عبد الزهره سرحان107191421222069030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية ايالف للبناتتطبيقيسارة حيدر عبد الحسين صاحب107201421522038012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية الوارثين للبنينادبيخالد وليد غالي قاسم107211521211013034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء جاسم سكران حمزه107221521222010038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزهراء سعد عبد عواد107231521522001015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية حمدان للبنينتطبيقيزين العابدين ماجد هاشم موسى107241621511042033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية قرطبة للبناتادبيرفل احمد عبد الساده راجي107252321222050017
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية الغسانية للبنينادبييحيى حسين ياسين عباس107262621211050056

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية الخلد للبنينادبيحسام محمد كاظم نعيم107271021211034011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية ام سلمة للبناتادبيفاتن حسين علي حسين107281021222015025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية البطولة للبناتتطبيقيامنه احمد محمد عبد الرزاق107291021522028005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيخضير احمد خضير عباس107301121211044021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيصدام ندة فرهود رجاب107311121211045069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد374.0062.33للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيبلقيس ستار حسن نصيف107321221222005003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية الشعب للبناتتطبيقيسمر فاضل عبد المطلب جاسم107331321522022022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينبأ هارون شامخ حسن107341521222010093

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيعلي سلمان داود سلمان107351121217014015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية العلوم للبنينادبيحسين علي زامل اسماعيل107361321211036004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية شفق النور للبنينادبيسجاد احمد علي سلمان107371421211044028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيفاضل باسم جاسم محمد107381421211048062

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية الرميلة للبناتادبيمريم محمد مطر ثامر107391521222004085

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية االحرار للبنينادبيصدام صالح محمد مثكال107401121211043014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيياسين محمود حمد اسماعيل107411121211045130

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية المستنصرية للبنينادبيزيد منذر عبد هللا خزعل107421321211029010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية الرشيد للبناتادبينور الهدى نهاد قادر الياس107431321222020037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزهراء حاجم جراد مانع107441421222025020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية الناصرة للبناتادبيساره ناظم سلمان طارش107451421222056033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية امنة الصدر للبناتادبيوسن خالد خشان ضاحي107461421222059082

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيرواء ستار جبار محمد107471421226003050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب عبد الستار محمد عباس107481521222001064

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبييونس توفيق برجس بدع107491921215010192

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيشهد محمد علي احمد107502121222010040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيبركات مثنى فاضل مصلح107511021217011003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيعلي طه ياسين خضير107521121211035021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيرفل فرحان ابراهيم علي107531121222002019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيعذراء سعد عباس جسام107541121222004020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيتبارك عامر خالد عبد الرزاق107551121222014007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية زبيدة للبناتادبيايه احمد قاسم عطيوي107561121222042006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد371.0061.83الخارجياتادبيرؤى نسيم قاسم جابر107571121228050208

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمصطفى هاشم بليبص نعمه107581421211031070
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيسبأ عبد الجبار خضير علي107591421222003088

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزينتب كريم شذر درجال107601521222009052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعلي مهدي فرحان عبد107612221211049018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيحنين عباس جليل عزيز107622621222051005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية ابي تمام المختلطةادبيعبير نعيم صويح جبير107632921227004017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد370.0061.67ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيكرار محمود كاظم هراط107641021217012009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد370.0061.67ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيضحى قصي فيصل مصطفى107651321222024017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي حاكم ناصر حسين107661421211003083

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي خالد كريم عزيز107671421211003088

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي ماجد نافع حامد107681421211041069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي احمد محمد عودة107691421211048044

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية صفية للبناتادبيزينب محمد كريم حسن107701421222011114

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد370.0061.67ثانوية المسك للبناتادبيحوراء محسن خلف نايف107711421222048009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد370.0061.67ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيمريم رياض نعمة ثجيل107721421226001030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية الفيحاء للبناتادبيفرح علي هليل عبود107731521222008103

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيصالح الدين رامي حماد سالم107741021211010015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية االصالة للبناتادبيازهار صباح خليل جدوع107751121222024002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية رفيدة للبناتادبيرسل محمد ابراهيم سليم107761121222041019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية الرباط للبناتادبياالء جمال كاظم حميد107771121222055006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية تل السمر للبناتادبيكرجية اسعد محمد علي107781121222058037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية المعرفة للبناتادبيزينب صالح حمزة عبيد107791121222060022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيعبد الرحمن عامر جواد حمادي107801221211015024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0061.50أعدادية الفاطميات للبناتادبيفاطمة عيسى شنة مكطوف107811221222021069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية الصفا للبنينادبيطه عمر عامر اسماعيل107821321211027047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0061.50إعدادية بشار بن برد للبنينادبيفاضل شاكر موات جادر107831421211023185

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزهراء صادق كاظم حاجم107841421222025022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0061.50الخارجياتادبيرسل كريم محمد كاظم107851521228050183

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبينور ثامر كريم شرقي107862621227022005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية الشفق للبناتادبيسفانه جاسم عبد الحسين جبار107871121222051036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء هادي محيسن سعيد107881221222017033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتبارك ماجد احمد جاسم107891221222046036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية ابن البيطار للبنينادبيرسول عالوي زامل محمد107901421211028022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء حمدي محمد سلمان107911421222002012
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية المهج للبناتادبيسكينه صدام عبد الزهره حمادي107921421222035065

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد368.0061.33اإلعدادية المركزية للبناتادبينور الهدى علي فاضل رضا107931421222063047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيحوراء مجبل خلف هاشم107941521222013017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيفاطمه صلبي رشيد محسن107952321222052036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية الغسانية للبنينادبيحذيفه هادي صالح حسين107962621211050016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية اإلرادة المختلطةادبيعبد الرحمن احمد محمود احمد107971021217005019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيصادق لؤي صاحب عبد الرضا107981121211009042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية هند للبناتادبيرغد محمد حمزه عبد علي107991121222020014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية هند للبناتادبيعذراء انور عمران جاسم108001121222020035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية االصالة للبناتادبيايات عباس عبد القادر عباس108011121222024006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية عدن للبناتادبيبنين مهدي صالح مهدي108021121222033011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء محمد فرحان عطوان108031321222018035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية المناهل للبناتادبيغنى خليل علي حسون108041321222046024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيبنين شناوه ناهي لفته108051421222025011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية زينب للبناتادبيدعاء ثائر خضير عباس108061421222043036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيلمياء علي خليفه بازول108071421222051028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية الحريري للبناتادبيدينه عدنان محمود هجول108081421222060014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيطيبه محمود شاكر محمود108091421222061031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية الوطن للبناتادبيايه فاضل محمد كمبوع108101921222120005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية عشتار للبناتادبيصفا خالد عبد هللا محمد108112321222049020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية الفرسان المختلطةادبيعهد رحيم محمد صفانه108122621227008005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبييوسف عبد هللا علي هارون108131121211045133

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيسرمد احمد صبار حمادي108141321211004027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحيدر عادل غانم جاسم108151421211028017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية البلديات للبنينادبياحمد عباس جبار عوده108161421211034013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية النعيم للبناتادبيزينب رياض محمد حسين108171421222009047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية المهج للبناتادبيهبه صدام فاضل محمد108181421222035108

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيسجى قيس عبد الرضا ثجيل108191521222005067

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية الهداية للبنينادبيعبد هللا ياسر عمار كاظم108202121211085010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينادبيلؤي فالح ناجي اسماعيل108212321213012003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية روناكي للبناتادبيهدى محمد يوسف محمد108223221222007010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية الثوار للبنينادبياحمد عباس سالم نايل10823112021012005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيكاظم علي مهدي حسن10824132021013026
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيعامر خليل عودة علوان108251021215001057

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية البارئ للبناتادبيزهراء صالل كاظم عبيد108261121222053009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيشهد عبد الحسن جواد كاظم108271121222073051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيزينب لطيف كليف عكله108281121227005008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيسالم سلمان عداي صيهود108291221211003043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية المقداد بن عمرو التميمي للبنينادبيكاظم ابراهيم عبد هللا جبر108301221211041023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية الحضر المختلطةادبيعلي ياسين خلف عبد108311221217009011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية جرير للبناتادبيزهراء عبد الهادي محمود خضير108321221222008027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الخمائل للبناتادبيعذراء عامر غازي جعفر108331221222043072

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية االنتصار للبناتادبيرسل عبد المهدي عباس علي108341321222015032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحمزه علي مهر فهد108351421211023078

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية شفق النور للبنينادبيعباس خلف مهيهي راهي108361421211044031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية شفق النور للبنينادبيمنتظر حيدر حمزة خضير108371421211044070

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء ثامر محمد مراد108381421222028028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية الشمائل للبناتادبيزهراء حسين علي حسن108391421222042023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرباح عباس خزعل كاظم108401421222059024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية النهروان للبنينادبيرسول عبد الخضر كاطع مطير108411521211018039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الرميلة للبناتادبيفاطمة الزهراء هادي حسين عيال108421521222004071

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية النخبة االهلية للبناتادبينور محمد عبد الحسن كشتل108432621224013026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية الوركاء للبنينادبيجعفر شاكر مزيغر منصور108441121211026019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية السيوطي للبنينادبيسفيان فليح سلمان نايل108451121211046021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد364.0060.67ثانوية العقيدة للبناتادبيروان مازن عبد الكريم عبد الحميد108461121222015018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية االصالة للبناتادبيمروه فيصل مخيلف صكر108471121222024035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية حطين للبناتادبيزينه رؤوف عباس فاضل108481321222027029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد364.0060.67ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيسجاد حمودي سعودي لعيبي108491421215009055

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية زينب للبناتادبياسراء خير هللا قاسم عداي108501421222043005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي احمد حسن خضير108511521211006067

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد364.0060.67ثانوية االنتصارات للبناتادبيبنين كريم عمران عباس108522621222002009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد364.0060.67ثانوية وحدة العراق للبناتادبياسراء كامل فرحان حمادي108532621222057002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية الخضراء للبنينادبيمحمد علي حسين هالل108541021211013038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيحسين حسن فاضل محمود108551121211001009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيحذيفة صالح عباس سموم108561121217001012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية ابابيل للبناتادبينور الهدى صالح مهدي صالح108571121222045044
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمصطفى فالح حسن خزعل108581321211009085

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسنين وسام عبد السادة عبد هللا108591321211024008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50إعدادية صنعاء للبنينادبيبشار عكلة مريسن مطير108601421211024008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبيحسن عماد كاظم عبد الملك108611421215003009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية صفية للبناتادبيزينب علي حبيب صالح108621421222011109

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية صفية للبناتادبيشمس محمد جواد محمد108631421222011134

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية الفضائل للبناتادبيبنين رعد عبد الهادي جبار108641421222019008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية الشمائل للبناتادبيمريم علي ناهي مطير108651421222042058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية المعالي للبناتادبيزهراء هيثم كريم محسن108661421222054027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه اياد خالوي تكتوك108671421222056044

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية البراق للبنينادبيمرتضى جواد كاظم ساجت108681521211002119

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية العقيلة للبناتادبيدعاء صباح علي عبد108691521222001041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية النجاة للبناتادبيفاطمه عادل قاسم مشيعل108701521222003053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية براثا للبناتادبيضحى عباس جبار كريم108712721222057065

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبياحمد غنام احمد علي108721021217009003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية اجنادين للبناتادبيزهراء عماد علي صالح108731021222038021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية الخبير للبنينادبيحيدر سعد باسم محمد108741121211007027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحمزة حسام عبد الحسين علوان108751121211052052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمصطفى صالح صبري مجيد108761121215008039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية عائشة للبناتادبيايات احمد عبد شراد108771121222023007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33ثانوية الطاهرة للبناتادبيخوله محمد علي نجم108781121222074008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33ثانوية الوفاق للبناتادبيبيداء حامد رشيد سليمان108791221222022011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية عكاظ  للبنينادبيسجاد عصام كامل جاسم108801321211022062

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية الثورة العربية للبناتادبيضحى تحسين طاهر جابر108811321222017059

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية الثورة العربية للبناتادبيهيا اياد عبد الكريم مايح108821321222017101

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية حطين للبناتادبيوردة خالد ابراهيم حسون108831321222027058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيايمان حسين خضير عباس108841321227002003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي حسن سهم وثيج108851421211044042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33ثانوية الضحى للبناتادبيعلياء صبيح ابراهيم دنفش108861421222023029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيموسى خالد ياسر مزيد108871521211017128

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33ثانوية المسرة للبناتادبينور الهدى صباح حميد يوسف108881521222002047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية الفيحاء للبناتادبيبنين عبد هليل عبود108891521222008014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية االسكندرية للبنينادبيعلي ناظم عباس عبد108902321211001047
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33ثانوية دار العلم االهلية للبنينادبيانور علي سلمان بعير108912321213015001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيامنه حكيم بدر حمادي108921021222012004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0060.17الثانوية المعينية للبنينادبيمرتضى فارس محمد عباس108931121211021047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0060.17الخارجياتادبيزهراء كريم عباس حسين108941121228050305

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية الفسطاط للبنينادبيعبد الجبار عبد الوهاب عبد الجبار عبد اللطيف108951321211030006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية بغداد للبناتادبيرغد صباح حسن شلش108961321222001024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية البشير للبنينادبيحيدر احمد حسن فرحان108971421211033035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية البلديات للبنينادبيحسين رحيم صبري عباس108981421211034057

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0060.17االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءادبيمرتضى ستار جبار عبد هللا108991421213025013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيعبد هللا عباس عبد الرحمن عباس109001421215010031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية المآثر للبناتادبيتبارك عبد الحسين شنيشل هبسي109011521222011018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيفاطمه الزهراء حيدر حسين لفته109021521222015060

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية الفكر للبناتادبيساره عمار محسن عبد االمير109031521222016048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية االستقامة للبناتادبياسماء محمد كاظم غافل109041521222018003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية صنعاء للبنينادبيعلي عبد الستار كاظم غدير109052321211011055

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد تقي غسان عباس عبيدان109062921211004128

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00ثانوية البيادر للبنينادبيعبد هللا غازي محمود حمد10907192021094013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية ابن سينا للبنينادبيحسن وليد غازي حمدان109081121211016014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية البلد االمين للبنينادبياحمد خالد صالح سعيد109091121211031003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية الرضوان للبنينادبيعباس عادل طاهر راضي109101121211032018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبياحمد ياسين محمود زوري109111121211045011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية حماة للبناتادبيايه حامد محمد سعدون109121121222025013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية حماة للبناتادبينبأ يحيى محمد حميد109131121222025108

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00ثانوية عشتار للبناتادبيرحمه وليد حسين علوان109141121222027018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية الشيماء للبناتادبياحالم هاشم غالي علوان109151221222017002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية الشعب للبناتادبيياسمين نصيف جسام ياسين109161321222022192

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية حطين للبناتادبيهاجر عمار جعفر منصور109171321222027055

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه هيثم ناهض محسن109181321222031112

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين قاسم محمد مريهج109191421211003045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمصطفى عدنان كاطع شاهين109201421211025090

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00ثانوية سامراء للبنينادبيسجاد عويد فرحان عويد109211421211030021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية شفق النور للبنينادبيعباس فؤاد رميض محمد109221421211044034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00ثانوية االبتهال للبناتادبيطيبه حسن محسن عوده109231421222005022
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية الزهور للبناتادبيفاطمه موشي كاظم مطير109241421222016050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00ثانوية معصومة للبناتادبياسراء حاتم مالح مهدي109251421222045001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمصطفى شكر محمود شحاذة109261921211070052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00الخارجياتادبياسيل محمد فيصل شعيوط109271921228050060

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية طه االمين للبنينادبيسيف جليل ثجيل عالج109282621211026037

كلية االعالم/جامعة بغداد553.0092.17إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائياوس جبار خلف محمد109291421411013015

كلية االعالم/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية النهار للبناتادبيساره حيدر حسن صاحب109301121222056024

كلية االعالم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشمس حسين ناصر عكاب109311021422033104

كلية االعالم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي حسين عبد القادر جبر109322221411033195

كلية االعالم/جامعة بغداد518.8486.47ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه باسم شنشل جاسم109331221422028074

كلية االعالم/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية سما بسماية للبناتادبيزينب فاضل عباس محسن109341421222068020

كلية االعالم/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيسها محمد ضياء الدين صالح الدين109351121222072025

كلية االعالم/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية االصيل للبناتاحيائياسراء عالء فاضل عبد109361121422005007

كلية االعالم/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب باقر محمد كاظم109371221222046076

كلية االعالم/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية المستنصرية للبنينادبيمحمد عبد الجبار كاطع ناصر109381321211029021

كلية االعالم/جامعة بغداد500.0083.33ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمد ازهر دعيم حسن109391421211037042

كلية االعالم/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيظافر هشام جبار سالم109401021411026121

كلية االعالم/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيضحى علي صالح جدوع109411121222017078

كلية االعالم/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية الكرامة للبناتادبيبتول اديب نجيب عبد الرزاق109421321222025009

كلية االعالم/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية االعظمية للبناتادبيعائشه اسعد جبار عبودي109431321222004074

كلية االعالم/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيصدام حسين سامي كريم عياد109441121511025036

كلية االعالم/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية الفيحاء للبناتادبياسراء سعد عبيد عناد109451521222008004

كلية االعالم/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء جميل عبد الكاظم جميل109462621424012086

كلية االعالم/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيشبيب حرفش شكبان زايد109472221411057070

كلية االعالم/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيدينا حامد عبد الحسين شكاكي109481021422035036

كلية االعالم/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ هرماس عبد العباس نعمه109491521422006218

كلية االعالم/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية الكرامة للبناتادبيغدير طه عبد خنجر109501421222044038

كلية االعالم/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية الثوار للبنينادبياوس عالء محي محمود109511121211012012

كلية االعالم/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيديما عمر ناهض سليم109521321422039069

كلية االعالم/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيمشرق حسين كامل منصور109531421215006101

كلية االعالم/جامعة بغداد479.0079.83الخارجياتاحيائيايه محمد محيسن خضير109542421428050030

كلية االعالم/جامعة بغداد478.4879.75ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمريم صالح حسن محمد علي109551121422069058

كلية االعالم/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيمنار حيدر عبد االمير جبار109561121422071038
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كلية االعالم/جامعة بغداد476.0079.33ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيمحمد عبد الهادي جاسم محمد109571321215002028

كلية االعالم/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعبد الرحمن خالد عباده عبود109581121211044038

كلية االعالم/جامعة بغداد475.0079.17ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيضحى حسين رياض اسماعيل109591121222018021

كلية االعالم/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية البتول للبناتادبيرشا رائد عليوي محمد109601121222013037

كلية االعالم/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية الفردوس للبناتادبيودق خليل سهام عبود109611021222008028

كلية االعالم/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي محمد منشد جاسم109621421211037032

كلية االعالم/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية الجمهورية للبناتادبيمريم صالح مهدي بشه109631421222031025

كلية االعالم/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية االعتدال للبناتادبيامنه علي محمد باقر109641321222008003

كلية االعالم/جامعة بغداد469.0078.17الخارجياتادبيبتول عباس كريم عبد الحسين109651421228050146

كلية االعالم/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيابو الفضل صالح عويد كزار109661421211018001

كلية االعالم/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء محمد رؤوف جبار فلك109671321222022079

كلية االعالم/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمنتظر صادق عبد الرحيم احمد109681321211009090

كلية االعالم/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية االنوار للبناتادبيفاطمة سمير حسين عبد هللا109691221222023027

كلية االعالم/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمحمد ستبرق كريم خليل109701321211031089

كلية االعالم/جامعة بغداد463.0077.17االعدادية المهدوية للبنينادبيسجاد حسين عرمش حنوف109712921211009076

كلية االعالم/جامعة بغداد461.0076.83ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيسجى كريم شدهان مرشد109721121222075018

كلية االعالم/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين محمد جاسم موحي109731421211017021

كلية االعالم/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمنار شهيد ناصر حسين109741521222014097

كلية االعالم/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية السياب للبنينادبيباقر علي جمعة ياسين109751121211027019

كلية االعالم/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب محسن حسن حسين109761121222017065

كلية االعالم/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيايمن رؤوف امين صادق109771121211050007

كلية االعالم/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسن علي عبود عبد الحسن109781421211041015

كلية االعالم/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية البيان المسائية للبناتادبيحواري خالد حامد عطيه109791921226007003

كلية االعالم/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية العراق للبنينادبيمنتظر ماجد جمعة راضي109801221211009253

كلية االعالم/جامعة بغداد457.0076.17ثانوية الثوار للبنينادبيعلي سعدي حميد مجيد109811121211012038

كلية االعالم/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية ام القرى للبناتادبيشهد كريم محمد حراز109821421222015063

كلية االعالم/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيسالم موحان ناصر شامخ109831521211015043

كلية االعالم/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيزين العابدين عقيل صباح موسى109841021215007022

كلية االعالم/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية السياب للبنينادبيمحمد نهاد عبد الحسين عبد الكريم109851321211028041

كلية االعالم/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى محمد شلتاغ سلمان109861321211017123

كلية االعالم/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيصادق محمد وطن غنداوي109871521211016048

كلية االعالم/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية االمين للبنينادبيمصطفى ناظم محسن حمود109881021211018027

كلية االعالم/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية االعتدال للبناتادبيمريم احمد زاهد حسن109891321222008051
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كلية االعالم/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية الفداء للبناتادبيهبه نزار عدنان جواد109901421222033086

كلية االعالم/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمصطفى عادل كشكول حسن109911521211006113

كلية االعالم/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيمهى زياد مصلح عبد الغني109921821227070027

كلية االعالم/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية الخوارزمي للبناتادبيمرام غسان عادل ابراهيم109932621222040033

كلية االعالم/جامعة بغداد450.0075.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبياريج باسم قاسم حافظ109941421222046002

كلية االعالم/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية العارضيات المختلطةادبيزينب علي جاهل شعيوط109952421227003005

كلية االعالم/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيايوب قاسم محمد خميس109961121211053022

كلية االعالم/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية التقى للبناتادبيبنين رسول عباس جبر109971121222012025

كلية االعالم/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية التعاون للبناتادبيزهراء كاظم عبيد حظوان109981121222040022

كلية االعالم/جامعة بغداد448.0074.67ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحسن ستار خلف رغل109991421211037007

كلية االعالم/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية العراق للبنينادبيعلي عباس محمد مهدي110001221211009154

كلية االعالم/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية اجنادين للبناتادبيرؤى واثق عبد الرسول جابر110011021222038011

كلية االعالم/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيزين العابدين قيس عباس حمودي110021121211052061

كلية االعالم/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية النورين للبنينادبيامير علي مظلوم ناصر110031421211004007

كلية االعالم/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيشيماء محمود نعمت علي110041521222014064

كلية االعالم/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية ابن النفيس للبنينادبيحذيفة شاكر محمد سمير110051921211099013

كلية االعالم/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية العزة للبناتادبيفاطمه منير صكب اغضيب110061121222001028

كلية االعالم/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية البتول للبناتادبيسجى عماد عبد  الملك حمد110071121222013054

كلية االعالم/جامعة بغداد445.0074.17الخارجياتادبيفاطمة علي حسين نجم110081521228050396

كلية االعالم/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية حمورابي للبنينادبيزين العابدين خضير عباس كريم110092721211012005

كلية االعالم/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية الغزالية للبنينادبيحسين حيدر مزهر مطير110101021211008020

كلية االعالم/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيغدير هشام محمود محمد110111121222048025

كلية االعالم/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيساره معد احمد حمود110121321222036018

كلية االعالم/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمحمد حسن سالم حسن110131121211052116

كلية االعالم/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسين باسم عباس جعفر110141221211038029

كلية االعالم/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الكرامة للبناتادبيايه فاضل عزاوي خميس110151321222025007

كلية االعالم/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية البلديات للبنينادبياحمد سعد علي ذرب110161421211034008

كلية االعالم/جامعة بغداد442.0073.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيعلي حسين سلمان فاضل110171221211003062

كلية االعالم/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية الوارثين للبنينادبيتاج الدين علي عبد الساده سعد110181521211013012

كلية االعالم/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبيصفا جعفر ستار حسن110191521222014065

كلية االعالم/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيصفاء حسين علي محسن110201121211048040

كلية االعالم/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعلي محسن ترف خلف110211421211042025

كلية االعالم/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية صقر قريش المختلطةادبيجهاد محمد جسام صالح110221021227004005
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كلية االعالم/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية فدك للبناتادبيرقيه جبار احمود سيد110231421222006034

كلية االعالم/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية السدة للبنينادبيحسين محمود حسوني علي110242321211016028

كلية االعالم/جامعة بغداد439.0073.17للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمحمد طالب عطوان بدر110251221211016045

كلية االعالم/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية النصر للبناتادبيكوثر جالل اجبير ناصر110261221222031101

كلية االعالم/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيايهم علي حسن شياع110271521511013006

كلية االعالم/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية المحاويل للبنينادبيمهيمن صادق محي عباس110282321211008052

كلية االعالم/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية بيخال للبنينادبيسعد مطلب علي حمد11029212021074032

كلية االعالم/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيردينه هيثم حامد جاسم110301021522006005

كلية االعالم/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية الوركاء األهلية للبناتادبيدانيه حيدر سلمان باقر110311321224006003

كلية االعالم/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية الصمود للبناتادبيرؤى حيدر محمد حسين110321421222034013

كلية االعالم/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتادبيزهراء علي جبوري مرزوك110331421224020002

كلية االعالم/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيسجاد حسن علي حسين110341521211006045

كلية االعالم/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية الفضيلة للبناتادبينور محمد عبد الوهاب صالح110351021222006022

كلية االعالم/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الخبير للبنينادبيحسين عادل ابراهيم علي110361121211007021

كلية االعالم/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية ذات النطاقين للبناتادبينور صباح موسى حمود110371121222018034

كلية االعالم/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية قتيبة للبنينادبيمنتظر كاظم جبر محمد110381521211004052

كلية االعالم/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية السدة للبنينادبيعلي امير عبد الحسين رزاق110392321211016054

كلية االعالم/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه حسن هادي ناجي110402721222030052

كلية االعالم/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية االصالة للبناتادبيمينا اركان تركي عطيه110411121222024037

كلية االعالم/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية البصرة للبناتادبيمريم قاسم حسين انعيمة110421121222043032

كلية االعالم/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب جاسم محمد محمود110431421222028037

كلية االعالم/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية بلقيس للبناتادبيسجى رياض حسين عبد الكريم110441421222062039

كلية االعالم/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية القيم االهلية للبناتادبيهديل نهاد سلمان حسين110451421224014008

كلية االعالم/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية الرميلة للبناتادبيمريم رياض عوده جبار110461521222004080

كلية االعالم/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيهشام احمد دحام حمد110471121211053121

كلية االعالم/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية المحبة للبنينتطبيقيمصطفى جمال مراد احمد110481121511003032

كلية االعالم/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرسل عقيل اسماعيل محمد110491321222014011

كلية االعالم/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء جواد كاظم حمود110501421222009033

كلية االعالم/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية االحرار للبنينادبيمصطفى طالب محمد وادي110511121211043030

كلية االعالم/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيمريم محسن عطيه جبر110521121226001046

كلية االعالم/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي بهاء جواد هادي110531221211039059

كلية االعالم/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية الهدف األهلية للبنينادبيصالح منتظر صالح كاظم110541421213004005

كلية االعالم/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية ذات الصواري للبناتادبياديان نجم عبد هللا شنيشل110551421222028008
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كلية االعالم/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسن عبد االمير قاسم اسود110561521211003018

كلية االعالم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية المتنبي للبنينادبيايوب قاسم عبد مسربت110571021211027015

كلية االعالم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعلي جاسم محمد جاسم110581121211054056

كلية االعالم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء نجم عبد اسماعيل110591121222046056

كلية االعالم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية العراق للبنينادبييحيى محمد كاظم ناصر110601221211009264

كلية االعالم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي كمال سهر سعيد110611221511027101

كلية االعالم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية المستنصرية للبنينادبيعباس ثائر محمد فتاح110621321211029012

كلية االعالم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية الثورة العربية للبناتادبيسمر علي قاسم رويض110631321222017055

كلية االعالم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين علي مهدي برجس110641421211041025

كلية االعالم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية الزهور للبناتادبيساره عبد الكريم خضير صيهود110651421222016033

كلية االعالم/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية البتول المسائية للبناتادبينور نجاح عبد هللا سليمان110661021226003040

كلية االعالم/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيوسام جمال كاظم بربوتي110671121211052154

كلية االعالم/جامعة بغداد432.0072.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمقتدى أنور مراد ساجت110681221211003112

كلية االعالم/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيجواهر محمد جمعه سلطان110691221222046041

كلية االعالم/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية الصمود للبناتادبياسالم ماهر علي مطلق110701421222034002

كلية االعالم/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين ناصر الزم خلف110711521211001039

كلية االعالم/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية العراقي للبنينادبيحسين عصام عادل اسماعيل110721021211005022

كلية االعالم/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية رفيدة للبناتادبيرفاء صفاء عبد الحمزة عبد الكاظم110731121222041020

كلية االعالم/جامعة بغداد431.0071.83أعدادية الفاطميات للبناتادبيتحرير مهدي كريم كاطع110741221222021018

كلية االعالم/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيموسى جعفر جمعه حمادي110751421211006092

كلية االعالم/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية البلديات للبنينادبيباقر حازم فرحان خضير110761421211034036

كلية االعالم/جامعة بغداد431.0071.83الخارجيونادبيحسين سمير ساجت مراد110771421218001426

كلية االعالم/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية الفاروق للبناتادبينور الهدى سمير محمد علي110781021222037029

كلية االعالم/جامعة بغداد430.0071.67الثانوية المعينية للبنينادبيحسن حردان عدنان غثوان110791121211021009

كلية االعالم/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبياحمد حسين طاهر مهدي110801121211048003

كلية االعالم/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية سما بسماية للبناتادبيديانا عدنان طاهر ناصر110811421222068011

كلية االعالم/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيباقر احمد عبد الحسين عباس110821521211007025

كلية االعالم/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيآيه حمزه عبد محمد110831521222010010

كلية االعالم/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمجتبى حسن خنجر صحن110841321211012090

كلية االعالم/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية الشماسية للبنينادبيمهيمن عمار عبد الهادي عبد الحسين110851321211021055

كلية االعالم/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية السياب للبنينادبيمرتضى صادق عبد الرضا محمد110861321211028043

كلية االعالم/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمصطفى خضير عباس شلغم110871321211031102

كلية االعالم/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيامير مازن حسون خميس110881421211035014
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كلية االعالم/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية كميت للبناتادبييقين شاوي حميد جاسم110892821222017058

كلية االعالم/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي حسين جعفر صادق110901121211009055

كلية االعالم/جامعة بغداد428.0071.33ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفاطمه حسن علي راضي110911121222030048

كلية االعالم/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية زهو العراق للبناتادبيلينا عدنان عجرش كوني110921321222009035

كلية االعالم/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية النجاح للبنينادبيسهيل رائد سامي سهيل110931421211026074

كلية االعالم/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية اسد بغداد للبنينادبياحمد حسن بشي راضي110941421211040005

كلية االعالم/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه يحيى قاسم محسن110951421222011173

كلية االعالم/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية زينب للبناتادبيرسل حسين علي جار هللا110961421222043043

كلية االعالم/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية قباء للبنينادبيحيدر اسعد خليل ابراهيم110971521211010011

كلية االعالم/جامعة بغداد427.0071.17ثانوية الميار المسائية للبناتادبيدارين انور اكرم هادي110981121226005010

كلية االعالم/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي زمن فائز صبار110991421211029058

كلية االعالم/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية المصطفى للبنينادبيخلف نعمه خلف شهاب111001021211017023

كلية االعالم/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيسجى انصيف جاسم سلطان111011121222030034

كلية االعالم/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية البالد للبنينادبياحمد خضير حسون احمد111021221211008004

كلية االعالم/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية الفراتين للبنينادبيمرتضى علي عبد حرج111031321211034072

كلية االعالم/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيزهراء باسم نعمة صالح111041321222024014

كلية االعالم/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيمياده كريم خلف شديد111051321226001057

كلية االعالم/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية السعادة للبناتادبيغفران حيدر علي خليل111061421222049020

كلية االعالم/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمصطفى علي عبد الرزاق حسن111072121211024038

كلية االعالم/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيجعفر رضا صاحب حمادي111082721211015022

كلية االعالم/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية التعاون للبناتادبيموج علي حسين علي111091121222040054

كلية االعالم/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية العزة للبناتادبيدينا خالد حفظي عبد االمير111101221222036015

كلية االعالم/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيكرار قيس محسن خلف111111421211037038

كلية االعالم/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية الفداء للبناتادبيغفران مازن جبر عبد الرضا111121421222033050

كلية االعالم/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية الزهاوي للبنينادبييحيى جبار محمد علي111131521211015109

كلية االعالم/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين رعد كاطع عاصي111141521222005012

كلية االعالم/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية النيل المسائية للبنينادبيمهيمن حيدر صادق كاظم111151121215007072

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية سيناء للبنيناحيائيعلي سمير امه خان خداداد111161321411018015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيسجاد رائد حليم عبد الزهرة111171421411018035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد514.0085.67ثانوية القبة للبنيناحيائيعلي صالح رمضان حسن111181721411077027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد512.0085.33ثانوية الخيام للبناتاحيائيجمانة عماد محمود شكري ابراهيم111193221422002011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد510.0085.00ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعذراء فارس طالل علي111202321427006025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية الفلوجة للبناتادبيبسمله خطاب صبري جاسم111211921222052013
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية الوزيرية للبناتادبيايه عدي وهاب عبد الرزاق111221321222005006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0076.00ثانوية الفردوس للبناتاحيائيميسم حسين جواد داود111231021422008122

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0075.67اعداية الهدى للبناتادبيسما نزار صادق مزعل111241421222013028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمرتضى مصطفى محمد حسين علي111252721511028048

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحيدر فراس عبد الغفور عبد الواحد11126212041010040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائينور ضاري عبيد حمود111271221422015055

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية العقاد للبنيناحيائيسامر رعد جاسم زنيد111281221411028058

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم اشرف لطفي سعيد111291321422025072

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد429.0071.50الخارجيونادبيحمزة طالب محسن رهيف111301421218001511

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0071.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيسيف ياسين خطير عبد هللا111312221413006078

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية الرشد للبناتاحيائيهبه مسلم هادي سايه خان111321321422033065

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية فاطمة للبناتاحيائيرسل باسم مهدي نصيف111332121422016051

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد423.6470.61ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيدانيه يحيى حسين يحيى111341321422049027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيابرار عامر فاضل حسين111351321522025001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه مثنى يحيى خالد111361321222031111

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيرؤى محمد موحان غازي111371421422037017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية دجلة للبناتتطبيقيالرا اياد سلمان فرحان111381421522014020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيهاجر عيسى علي باجي111392521422024157

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيسيف صالح حسن محسن111401121411019041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية النور للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الكاظم عاشور111411221411023095

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهبه وسام لفته زغير111421321422040237

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية الرسالة للبنيناحيائيايمن عادل محمد خميس11143132041005008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد414.0069.00ثانوية نور االيمان للبناتادبيزينب سالم داود شرهان111441221222006023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد414.0069.00الخارجياتادبيدالل جوده جعفر عيسى111451321228050144

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية البشير للبنينتطبيقيعمر أنور عبد هللا محمود111461421511033052

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية االمين للبنيناحيائيثائر صباح جخير غراب111471021411018010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيتغلب نجم عبد االمير حمادي111481121211001008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية عائشة للبناتاحيائيفيان ضياء ازاد جاري111491421422010169

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية حطين للبناتادبيزهراء ستار حياوي عواد111501321222027024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسبأ كاظم سباهي فيحان111511421422044106

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيشهد خضير موات طعمه111521521422011150

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبه حسن عبد الصاحب عبود111531421422044130

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد410.0068.33اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيرفل نوري عبد هللا حميد111541421422063017
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي رافد رشيد اسماعيل111552321411009086

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبثينه محمد مزهر غالي111561321422002020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيكوثر حميد عبد الواحد سعد111571321422035100

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد408.0068.00ثانوية الغدير للبنيناحيائيحسيني عامر موسى محمد111582221411006012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية عائشة للبناتادبيطيبة ماجد محمود حسين111591121222023036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيرسل عدنان شكر محمود111601121422071010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية الصمود للبناتاحيائيزينب رائد نجم عبد111611421422034026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيرقيه حازم محمد لطوف111621421422068042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد406.0067.67الخارجياتاحيائيسندرال فالح عبيد زغير111632621428050133

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيابرار حسام صالح عبد المهدي111641121222073001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعباس سالم طالب سلمان111652521411005073

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحسن جبار راضي شاهين111662621411002102

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي احمد شاكر111671321511005035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية المقدادية للبنيناحيائيجودت كاظم جواد مصلح111682121411038011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن لعيبي مرميح111692421411046026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيرفل فاضل عباس مجيد111702621422045017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية التعاون للبناتاحيائينورهان حيدر سعدي عبد علي111711121422040160

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد401.0066.83ثانوية الخلود للبناتاحيائيمروه حكمت صبحي احمد111721221422012046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد401.0066.83للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزهراء شباط نايف حوران111732721422008060

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية العراقي للبنيناحيائيمحمد علي حسين سلمان111741021411005030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية البتول للبناتادبيسجى نهاد عبد الجليل حسين111751121222013055

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيموّده باسم معطي كريم111762621422037093

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيمصطفى عمر معن خليل111771121411020064

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية الرشيد للبناتادبيفاطمه صاحب جمعه حسن111781321222020024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقيحسين جمال قاسم سلمان111791421513012002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية حنين للبناتاحيائيزينه فالح علي محسن111801321422028041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمنتظر عبد المهدي الزم عيسى111811421411028096

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية البتول للبناتاحيائيفاطمه جمال عبد الكريم محمد111822621422005041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيصفاء عالء عبد هللا مطر111832621422013074

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيياسين طه ناجي علي111841121511019108

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية االنتصار للبناتادبيطيبه ياسر عبد عباس111851321222015069

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد397.0066.17ثانوية النظامية المختلطةاحيائيكرار علي محمد علوان111862121417011027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد397.0066.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب سعد خضير عباس111872521422022525
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد سليم علي نجم111881021511019087

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية التقى للبناتاحيائيشهد محمد عوده جبر111891121422012075

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية العزة للبناتاحيائيمريم مهند باسم رسول111901221422036083

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعلي ابراهيم عباس طعمه111911821511061091

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد بدر نوري محمد11192182041035094

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية الفرقان للبنينتطبيقييوسف هشام جمعة صويح111931421511050102

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد سعد لوشي عويد111941521411004002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين صالح مهدي محسن111952521413031164

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيود ثامر محمد جاسم111961421422032095

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيمريم علي حسين عبد الحسين111971521422015114

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد393.4865.58ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عمار عبد االله عبد الرزاق111981421411005091

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية العامرية للبناتادبيفاطمه عمر دحام محمد111991021222036038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد393.0065.50الثانوية المعينية للبنينادبيعبد هللا محمد عبد احمد112001121211021032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيمسره ياسر محمد علوان112011121222016042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية القناة للبناتادبيشهد محمد ملك عبد الحسن112021321222003023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيرند محمد مظفر عبدالوهاب112031021522038017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد391.0065.17الخارجيونادبيعبدالعزيز احمد عواد فيصل112041121218001404

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية التقى للبناتاحيائيمريم ياسين محي نايف112051121422012114

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية عائشة للبناتاحيائياسراء خضير جياد حسن112061421422010002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية الرباب للبناتاحيائيطيبه خالد هاشم محمد112071521422012049

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيحيدر حسن حنون عداي112082221211059017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائينبا سعد كريم عبد112092721422054292

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيعباس راهي عبد ربه نايف112102721511007023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي عثمان سلمان محمد112111021211027043

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية الخضراء للبناتاحيائيساره أديب حميد ابراهيم112121021422007027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية الفارابي للبنينتطبيقياحمد هيثم عبد الخالق علوان112131121511002002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمحمد الصادق امين جاسم رزاق112142221415011100

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد390.0065.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنى فارس مهدي حسين112152521424018246

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية ابن خلدون المختلطةاحيائيايات فالح حسن احمد112161021427011003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيقمر عبد االمير نوري محمد112171221422026209

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد389.0064.83الخارجياتاحيائيايالف هاني منصور عيسى112181321428050018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية المعرفة للبناتادبيمريم هاشم هادي عباس112191421222039022

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية نور الهدى للبناتادبيرنين ماجد خميس ابو الليل112201421222052023
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيرضا نجم عبود سلمان112211621511040024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية االضواء االهلية للبنينادبيمنتظر فاضل واجد جودة112222221213040010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد389.0064.83الخارجياتادبيزينب رزاق كاظم حسوني112232321228050264

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائيسالي طه محسن حمادي112242321422014108

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعبد الرحمن محمود طالب ياس112251021211032017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزينب محمد هاشم امين112261021424013034

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية اجنادين للبناتتطبيقياروى عالء الدين احمد عباس112271021522038003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد قاسم عبد الكريم112281121413005014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرقيه ماجد حمود حسن112291121422015029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية االخالص للبناتاحيائيمالك سليم عبد حسين112301121422046116

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية االسوار للبناتاحيائيسجى ابراهيم جاسم محمد112311321422007029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه لطيف عواد كاظم112321321422017121

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي سمير علي بحر112331421211013076

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب مهدي محمد مهدي112341421422036031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية التسامح للبناتتطبيقيتبارك احمد حسون علي112351421522012006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيضحى حسن اعويتي امطيلج112361521222009062

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمه عقيل علي جخيور112371521422008162

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيمصطفى حسن ابراهيم مهدي112382121411015010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية طوبى للبنيناحيائيعبد هللا مزهر محمد سعيد112392121411076052

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيتبارك علي حسين عبد112402221424059007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيهشام عبد هادي عباس112412621511011036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيماهر حكيم عبود حسون112422921511022073

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيدعاء عماد عياش محيسن11243102042097026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية العزة للبناتاحيائيفاطمه فاضل عباس عوده112441121422001031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفجر جمهوري عطا هللا عبود112451221422017135

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية الحق المبين للبناتتطبيقيزينب عماد حمزة حسين112461221522050018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية الزهراء للبناتادبيشهد محمد شاكر كاظم112471321222021030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية االعتدال للبناتاحيائيغدير عدنان عناد حسين112481321422008034

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي كريم هادي حداد112491421411010052

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيامير علي عباس حسن112501421415003011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية سومر للبناتاحيائيدينا احمد قاسم فرحان112511421422008036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد387.0064.50للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائينور صعب دليان نهار112521421422029032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء عبد السالم عبد الرضا عوده112532221422042145
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية حيفا للبناتادبينداء ماهر ابراهيم علوان112542321222046035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية اليمن للبنينتطبيقيهمام مثنى محمد ابراهيم112551021511016100

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية المعرفة للبناتاحيائيوسن جاسم محمد سالم112561121422060070

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية فدك للبناتادبيجوان عباس محسن محمد112571421222006025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيكوثر حاتم سعيد كاظم112581521422009092

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية الهجرة للبناتاحيائيمريم نزهان عبيد عباس112591821422015029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد386.0064.33الخارجيونتطبيقيسجاد طعمه خشان عذاب112602221518001224

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد سعد محمد حمزة112612721511025099

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الفيحاء للبناتاحيائياسراء خالد حميد مبارك11262152042048002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيموسى طالب ناصر عباس112631121411006094

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية البتول للبناتاحيائيتبارك وليد عبد كاظم112641121422013032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية تطوان للبنينتطبيقيياسر احمد اكرم حسون112651121511017147

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية الرياحين للبناتاحيائيزهراء رسول عناد علوان112661221422039020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد منتظر سلمان حسن112671421411050075

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية النعيم للبناتاحيائيكوثر باسم حسن علك112681421422009133

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية الشمائل للبناتاحيائيزهراء خالد عبد عبد الحسن112691421422042047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيساره محسن حنون عبيد112701421422044103

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيموسى عباس حسين مخيلف112711521415001229

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد ماهر صالح مهدي112722121411012021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية الطائف للبناتاحيائيزهراء طارق محمد عطيه112732121422070027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية النهضة للبناتاحيائينور الهدى كصاد عوده خريبه112742221422034093

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد عباس سلمان يحيى112752321411009132

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعالء حسين عباس هادي112762321411061077

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحسن عبد الرزاق محسن جبار112772621411011162

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيتحسين احمد جاسم بريج112782921511019011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد384.0064.00إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمصطفى ظافر نوري ظاهر11279142051020066

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعلي عباس حسن منصور112801021411008031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية االنصار للبنينتطبيقينور الحسن جاسم محمد دوس112811321511003081

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية المهج للبناتادبيمنار صادق خلف علوان112821421222035093

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمنتظر اسعد جبار عبد الساده112831421411006106

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيساره صكبان مهيد حسن112841421422026042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد عباس فاضل عبد زيد112852521413013012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد383.0063.83الخارجياتادبيزينب علي كامل ناجي112861121228050322
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية تطوان للبنيناحيائيطه ستار شهاب احمد112871121411017057

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائياالء صباح علي حمادي112881121422016006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية الفاروق للبنينادبيزين العابدين طالب خلف حسن112891321211014025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية الرشيد للبناتادبينبأ ياسين طه محمود112901321222020033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية الوركاء األهلية للبناتادبيمينا غسان وليد رجب112911321224006007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيسندس علي قاسم رويض112921321522017026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية الفداء للبناتادبيسناريا صفاء حميد محمد رشيد112931421222033035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائييوسف محمد كريم بايش112941521411003098

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمحمد جعيفر كوماني خليف112952221511029068

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة خليل جاسم نايف112961121422029034

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية البالد للبنينادبيابراهيم عالء عبد غني112971221211008002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية الشيماء للبناتادبيمروه عالء محمد راضي112981221222017060

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيسجاد قيس عدنان هاشم112991421411006045

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية الرميلة للبناتاحيائيسجى عمار صدام جاسم113001521422004129

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي مهدي صالح ناصر113011621515003090

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي الكرار حميد كاظم حسن113022221411033188

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر ابراهيم محمد113032621424012040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد381.0063.50إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيطيف جاسم محمد نايف113041021215004031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد381.0063.50ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيعفراء اسماعيل كريم خضير113051121226001035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعبد المجيد سعد مجيد ابراهيم113061421211040065

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمصطفى ناظم كركوش صاحي113071421211048080

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيفاطمه سالم صالح عبد الرسول113081421522057029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية البراق للبنينادبيحسن كريم حسين ريكان113091521211002024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعسكر كريم عسكر كشتل113102621211015077

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية العامل للبنينادبيمحمد صدام فاضل علي113111121211014097

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد380.0063.33ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيجاسم محمد حايف كاظم113121321217002002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية الرافدين للبنينادبيباقر عالء كريم فرحان113131521211001010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية الحرية للبناتتطبيقيمريم رفاه راهي برهان113141221522026060

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد379.0063.17 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيغدير ناصر عبد هللا خلف113151421522007017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيعلي الرضا جواد كاظم محمد113161521511008040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيبنين صفاء مهدي جعفر113171621522055010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسن عماد ناصر زناد113182621211015025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد صباح احمد وليد عباس113191121511017010
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد الكريم عامر احمد جاسم113201221211039056

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياحمد محمود داود سلمان113211321211009004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمحمد حسن حسين احمد113221321211031093

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد378.0063.00ثانوية حطين للبناتتطبيقيزينب علي كريدي حنش113231421522004020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمحمد زكي محمد جواد113241521211011045

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيهبه سالم بريسم جار هللا113251521522001036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية تل السمر للبناتادبيخديجه هاشم حسين ابراهيم113261121222058010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية الكرامة للبنينادبيابراهيم مالك كاتب حطاب113271221211017001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية العزة للبناتادبيمينا خالد حفظي عبد االمير113281221222036056

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيطه عبد الواحد محمد عوده113291521215004052

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية البراق للبنينتطبيقيعلي عبد الرحمن محمد محسن113301521511002037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيسنان عمر عبد الرزاق محمود113311921513016004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية صقر قريش المختلطةادبيعبد هللا كاظم نومان علوان113321021217004009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية المعرفة للبناتادبيحنين احمد حمزة عبيد113331121222060014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية االمال للبناتادبياية قيس شحاذه خميس113341121222011007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد375.0062.50الخارجيونادبيكرم الدين قاسم اكرم عبد113351221218001696

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيطيف عدي حاتم جبر113361221222007032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد375.0062.50الوقف الشيعي- ثانوية ام البنين للبناتادبيفاطمة باسم حسين لفته113371221222030011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية االنصار للبنينادبيمحمد باقر سعد سيد حافظ113381321211003040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيصفا لؤي مروان علي113391421222037023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي مهدي كاطع شلتاغ113401121211026092

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية االزدهار للبناتادبيمريم علي محمود علي113411221222009060

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعباس باسم عبد االمير فرج113421321211012054

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية الفردوس للبناتادبيرونق قيس جادر ايدام113431321222040046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمحمد حسن محمد حسن11344212021042032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد373.0062.17إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمصطفى يحيى محمد بدري حسين113451021215004074

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية السياب للبناتادبيزهراء شاكر حمدي صلبي113461021222002017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية الروافد للبنينادبيعمار خالد سلمان خضير113471121211024036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيرويدة طالب محمد حمد113481121222062033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيعبد الحميد طارق عبد الجبار زغير113491021215001060

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية ابابيل للبناتادبيفاطمة اسماعيل كامل خضير113501121222045033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي نعمه مراد عبد113511321211008090

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد372.0062.00ثانوية الخنساء للبناتادبينرجس عباس جبار لعيبي113521421222040028
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيهبه زامل جبار حطاب113531521222013060

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية قرطبة للبناتادبيبنين جبار كامل مول113542321222050009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية البيان للبناتادبيتقى فاضل كاظم خلف113551021222014023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية البشير للبنينادبيحسين علي خضر فالح113561421211033020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحيدر كاظم شلتاغ شتيت113571521211007084

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد حامد منشد غليم113581521211008003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبينوري حسن خزعل هادي113592121215005133

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد370.0061.67ثانوية السياب للبناتادبيفاطمه محسن كاظم ذهب113601021222002028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد370.0061.67ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيهدى عادل كاظم عاجب113611321226004031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد370.0061.67ثانوية االنتصارات للبناتادبيأية حيدر محمد علي113622621222002001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية التألف للبناتادبيزهراء اكرم جتف ذرب113631021222043026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية عدن للبناتادبيزينب عبد الحسين ربيع كاطع113641121222033038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي حسن حسين احمد113651321211031066

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية نور الهدى للبناتادبيايات محمد قاسم مشاخر113661421222052004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية ميسلون للبناتادبيشيرين باسم درباش مهدي113672321222005027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية الحضارة للبناتادبيطيبه خليل ابراهيم محي11368102022108038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعبد الرزاق حازم سالم خلف113691121211053054

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيضياء محمود عبد هللا عاني113701121217014012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية التضحية للبناتادبيبنين رائد خلف جواد113711221222010009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء كريم كاظم راضي113721221222041041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية شمس الحرية للبناتادبيهبه قصي فاضل علي113731321222010061

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية المعراج للبنينادبيعلي عادل علوان عبود113741121211023024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم ايهاب شاكر حمزه113751121222017097

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيسهير فاضل محمد ضعين113761121226003017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية ام عمارة للبناتادبيزهراء قيس مهدي صالح113771221222035010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية الفيحاء للبناتادبيساره حسين جاسم محمد113781321222013025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية الفردوس للبناتادبيعذراء محمد برهان محمد113791321222040091

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد367.0061.17الخارجياتادبياسراء فاضل حمزة مسير113801321228050016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية ام ايمن للبناتادبيفرح فرات اسعد جاسم113811421222057038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد366.0061.00اعداية المعراج للبناتادبيمريم حامد علي حسين113821021222031056

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيامير زيد كامل ناصر113831321211009012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعبد الرحمن اسامه محمد علي جعفر113841321211009037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية الفاروق للبنينادبيحسين صالح عكله حسوني113851321211014020
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرسل بشير عباس عبود113861321222014010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد366.0061.00اعداية الهدى للبناتادبينور خيري نجم عبد هللا113871421222013051

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية ام ايمن للبناتادبينوران اسامه جابر حبيب113881421222057058

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزهراء جبار كاظم حلو113891521222014039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيحسين علي حسين علي113902121217034005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحيدر مرزه طريد سلمان113912621211025018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي ظافر مؤيد عبد اللطيف113921121211009058

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية االخالص للبناتادبيزينه عباس فالح حسن113931121222046063

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الخطيب للبنينادبيابو الحسن صباح سعد وريوش113941221211031001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيمحمد حامد مصطفى حسن113951221215007043

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمحمد سمير فالح عالوي113961321211031095

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي ميثم جاسم عطيه113971321211034050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية دار الحكمة للبنينادبيايوب جميل منخي جبر113981421211025017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد365.0060.83ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيسجاد كاظم محي عباس113991421211051022

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيمؤمل سعد عواش راضي114001521215004085

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيمصطفى محمد خليفة محمد114012121211055047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الشهداء للبنينادبياحمد عطيه سعدون صفر114022221211051001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيعباس باسم محمد حسان114032521211018029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية المصطفى للبنينادبيانس علي عبد هللا حالب114041021211017009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية العراق للبنينادبيحسين موسى بوهان حسين114051221211009075

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية الخطيب للبنينادبيمنتظر صالح حبيب حسن114061221211031120

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد364.0060.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحوراء وسام علي حسين114071221222011023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد364.0060.67ثانوية باب العلم للبناتادبيزهراء قاسم شاكر محمد114081221222040014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية الوزيرية للبناتادبيتبارك مازن اكرم رشيد114091321222005008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد364.0060.67إعدادية الجزيرة للبنينادبيمحمد طه عباس عليوي114101421211016060

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد364.0060.67ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيلطيف علي جبير فالح114111421211037039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد364.0060.67ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعلي محمد علي صالح114121421211051041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية االنفال للبناتادبينورهان طالل جبار جبر114131021222019056

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0060.50الخارجيونادبيحسين عكلة ناصر كويطع114141121218001199

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية الجمهورية للبناتادبياكرام صادق صالح خلف114151121222009003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية الخلود للبناتادبيدانيه سمير محمد صادق عبد الهادي114161221222012006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية العزة للبناتادبيمريم رائد محمد عبد الصاحب114171221222036053

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمه عبد الرسول عطيه نعمه114181221222041072
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيعبد هللا خالد نعمة علوان114191321215004016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء عقيل لفته موجر114201321222040056

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0060.50 تموز للبنات14ثانوية ادبيسجى جالل خضير عباس114211421222007027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية الندى للبناتادبيايه عباس فرحان حسون114221421222069010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي محمد كريم عليوي114231521211009106

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب حمود شريف منشد114241521222001062

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية حلب للبنينادبيحسن سالم حمادي رميض114252621211013022

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية المدى للبنينادبيحسين عايد كاظم محمد114262721211013015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية مدينة العلم للبنينادبيوسام رائد حمدان عبود114272721211023108

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية الغزالية للبنينادبيطه علي عوده لفته114281021211008040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية االصيل للبناتادبيهبه ثائر لطيف عبد الحسين114291121222005058

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء حمزة حسن خضير114301121222009031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية التقى للبناتادبيهبه عمار عبد الجبار سلمان114311121222012109

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية الخطيب للبنينادبيانور علي خليل ابراهيم114321221211031017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد362.0060.33ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيطيبة اكرم فاضل حميد114331221222015027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد362.0060.33ثانوية الزوراء للبنينادبيحسن بالل داود ذويب114341421211001004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية اسد بغداد للبنينادبياحمد طارق عزيز صالح114351421211040008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية النجاة للبناتادبينور الهدى محمد سريح عبد الحسن114361521222003067

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية الحفرية للبناتادبيمريم احمد مخيلف جياد114372621222020038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد362.0060.33ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبياحمد خالد كريم عبد114382721211009002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية العراقي للبنينادبيسليم مثنى سليم كاظم114391021211005036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية القدس للبنينادبيالحكم حيدر كريم جوهر114401021211014015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية البطولة للبناتادبيمريم يوسف لفته كاظم114411021222028088

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية وهران للبناتادبيعال غسان عادل عبد114421121222049012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية وهران للبناتادبينرجس ابراهيم حسن ابراهيم114431121222049016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيمنار عبد الرحمن عيفان فليح114441121226001047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0060.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمهدي عبد الكريم مهدي خضير114451221211003115

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0060.17للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمنتظر عبد الرضا حسن دريج114461221211016054

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية الخطيب للبنينادبيايهاب علوان كريم حسين114471221211031018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية العقيدة للبناتادبيبتول حسين علي احمد114481221222004001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية ام عمارة للبناتادبيتبارك ثامر محمد عمران114491221222035003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية الخمائل للبناتادبيطفوف جواد حبيب اسماعيل114501221222043066

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية ابابيل للبنينادبيمحمد غانم حمود حافظ114511321211011078
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية الصفا للبنينادبيطه محمد جاسم حسين114521321211027049

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيحسين علي مهدي عباس114531321217002005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية طه للبنينادبيمحمد فرات صبيح جميل114541421211049131

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية عائشة للبناتادبينبأ حسين جثير درين114551421222010047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية بغداد للبناتادبيهدى ناقل محمد حسن114561021222035035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية النصر للبناتادبيزينب عبد الهادي دعير خشين114571221222031068

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية العزة للبناتادبيزينة جاسم محمد علي حمودي114581221222036030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية السويس للبنينادبيكرار حيدر عدنان مزهر114591321211006068

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد360.0060.00ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيحارث واثق عمر عبد114601321217002004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية زها حديد للبناتادبيزينب ابراهيم جهاد فهد114611321222048029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد360.0060.00إعدادية المروج للبنينادبيعلي حسن أحمد حسن114621421211011064

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيريام طالب عباس صابر114631521222005037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد360.0060.00ثانوية الغسانية للبنينادبيمنتظر موفق حميد عالوي114642621211050051

كلية الطب/الجامعة المستنصرية612.92102.15ثانوية المتميزاتاحيائيغدير ضياء حسن سعيد114651121422047050

كلية الطب/الجامعة المستنصرية611.68101.95اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيكرار نعمه عارف ناسي114662721411028128

كلية الطب/الجامعة المستنصرية611.52101.92ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمهند عبد الكريم حمادي عيسى114671321411032096

كلية الطب/الجامعة المستنصرية609.20101.53ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائينبأ علي حسومي حسين114681121422069069

كلية الطب/الجامعة المستنصرية605.44100.91ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيأروى ماجد خنجر حمدان114691021424013003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية605.36100.89الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعمر مازن محي محمود114701021411028071

كلية الطب/الجامعة المستنصرية605.36100.89المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه ياسر جابر حميد114711021422003104

كلية الطب/الجامعة المستنصرية605.00100.83الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيزينب عبير هاشم امين114721021422018071

كلية الطب/الجامعة المستنصرية605.00100.83اعدادية الحكيم للبنيناحيائيكرار حيدر صادق موسى114731121411030042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية605.00100.83الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحيدر رعد جاسم احمد114741121411038014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية605.00100.83ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيمروان عدنان عواد حماد114751121411047031

كلية الطب/الجامعة المستنصرية604.68100.78المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزهراء وسام حميد داخل114761021422003057

كلية الطب/الجامعة المستنصرية604.04100.67ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيمالك وائل وجيه سعيد114771921424003056

كلية الطب/الجامعة المستنصرية604.00100.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم علي حسيب عبد المجيد114781021422033155

كلية الطب/الجامعة المستنصرية604.00100.67اعدادية العامرية للبناتاحيائيزهراء سالم عبد محمد114791021422036065

كلية الطب/الجامعة المستنصرية604.00100.67ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي مكي مهدي حسين114801321411032054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية604.00100.67ثانوية عنه للبناتاحيائييقين عزام مزهر مطلك114811921422064046

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.88100.65الخضراء- ثانوية المتميزات احيائياالء شاكر نوري اسماعيل114821021422018017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.68100.61ثانوية المتميزاتاحيائيساره جاسم محمد مهنا114831121422047036

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.56100.59الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد العزيز محمد اسماعيل علي114841021411002047

4148 من 348صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.20100.53الخضراء- ثانوية المتميزات احيائياسراء عماد جعفر عبد الحسن114851021422018013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.16100.53ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيحذيفه احمد مكي عبد الرزاق114861021413012009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا احمد باقر جبر114871021411026135

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50المنصور- ثانوية المتميزات احيائيروان ازهر ممتاز محمد ازهر114881021422003043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50ثانوية الفردوس للبناتاحيائيصفا صهيب عبد الجبار ستار114891021422008075

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايه قصي جاسم محمد114901021422033025

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيمينا خليفه جاسم خلف114911021424015019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيحسن عادل حسين عالوي114921121411006021

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي عبد الهادي حمود عبود114931121411049078

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50اعدادية هند للبناتاحيائيحنين علي حسين اسماعيل114941121422020019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50اعدادية هند للبناتاحيائيزهره احسان داود عباس114951121422020040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50ثانوية عشتار للبناتاحيائيمالك عدي شعالن غيدان114961121422027056

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50ثانوية اسماء للبناتاحيائيرويده سعد محمد سرحان114971121422035017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائياالء رعد رضا سلمان114981121422048004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه عمر محمد عبد هللا114991221422019059

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيتاره فرات فاضل عبد االمير115001321422001038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه ناجي جاسم كاظم115011421422024078

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيغدير محمد كريم حسين115021421422028058

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزهراء حسنين عدنان حسين115031421424003021

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائينور محمد دعير ساهي115041421424016032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50ثانوية جوهرة بغداد االهلية للبناتاحيائينبأ عبد الرزاق عبد الوهاب كريم115051421424034009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيأمنيه لبيد سعد هللا عبد الكريم115061921424010019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيكوثر سالم محمد عبد هللا115071921424010118

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائييقين داود جسام حمادي115081921424010174

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50اعدادية خانقين للبنيناحيائيعمر احمد محمد فرحان115092121411011081

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيازهر سمير غافل رشيد115102121417030002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.00100.50اعدادية المنتهى للبناتاحيائيشيماء محمود سلمان محمد115112121422014043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.96100.49ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد علي حسين علي ناجي115121121411010075

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.92100.49ثانوية المتميزيناحيائيحسين فهد جبار سلمان115131421411005032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.88100.48ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين عالء وهيب عبد115141321413017015

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.88100.48ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد حاجم ابراهيم115151421411005078

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.84100.47ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف رياض هاشم حسن115161321411019200

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.84100.47ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبا وسام علي سلمان115171321422043124
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.84100.47ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم حارث خليل محمد ابراهيم115181421422055047

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.80100.47الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعبد هللا محمد علي حسين115191121411038025

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.80100.47ثانوية المتميزاتاحيائييسر ثامر كريم محمد115201321422032112

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.76100.46الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعلي سعد حسين علوان115211121411038030

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.76100.46ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيشهد خالد سعيد صالح115221121422069034

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.76100.46ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيكرار عباس عبد الحسن خلف115231421413023010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.72100.45ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد حفظي عبد العزيز جبر115241021413012029

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.68100.45الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيدانيه بالل فاضل لطيف115251021422018047

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.68100.45ثانوية المتميزاتاحيائيايه محمد حسين سمير115261421422027024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.52100.42ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيابو بكر ياسر هاشم عبد115271121411042004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.52100.42ثانوية المتميزاتاحيائيمريم اياد محمد جودي115281421422027125

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.36100.39الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد كمال الدين سعود خضر115291021411002091

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.28100.38ثانوية السالم للمتميزيناحيائيكرار محمد حنتوش صويلح115301121411010064

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.28100.38ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب صفاء حسين علي115312321422077047

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية الخضراء للبنيناحيائيانس غني جاسم محمد115321021411013026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد حامد صالح115331021411017029

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيدينا عدنان شمران عبد115341021422017008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيجيهان سامر هادي مصطفى115351021422019036

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفواطم سعد مزهر حسن115361021422033140

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية المأمون للبناتاحيائيميان محمد نافع عبود115371021422034063

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحسين صالح محمد جساس115381121411038013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية هند للبناتاحيائيسدر علوان سعدون كمون115391121422020046

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية هند للبناتاحيائينور حامد حسن علوش115401121422020068

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية اسماء للبناتاحيائيرند احمد صالح عبد اللطيف115411121422035016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمريم محمد زيدان خلف115421121422048079

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد غانم عباس عطية115431221411027144

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية جرير للبناتاحيائيعال محمد معتوك علي115441221422008041

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية الخلود للبناتاحيائيمزدلفه احمد كامل جميل115451221422012051

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيتبارك محمد يوسف عبد الرحيم115461221422024036

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيغدير ماجد مظهر عبيد115471221422026184

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد الباقر خميس محمد علي هادي115481321411019149

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه يوسف جبار موسى115491321422001100

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية البسالة للبناتاحيائيضحى قاسم نشأة حميد115501321422016055
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيسارة طارق داود عواد115511321422034013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائياحمد عدنان زيدان خلف115521421411009008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيهمام محمد مفتن كاظم115531421411025053

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر حيدر عبود محمود115541421413001010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيداليا حسين علي خلف115551421422003028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية النعيم للبناتاحيائيايه عادل احمد يونس115561421422009021

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء موسى عباس حمادي115571421422014043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمة محمد جمعة جابر115581421422014075

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيمنار مهدي هادي وجعان115591421422014089

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفرح فارس وديع ايوب115601421422026062

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية معصومة للبناتاحيائيزهراء احسان خضير عباس115611421422045015

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيعذراء قحطان عدنان كامل115621421424004022

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيروان رسول عبد اللطيف جواد115631421424010013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيسماء سمير فرحان عبد115641921424006021

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد مصطفى كمال مصطفى115652121411002014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد مقدم حسن هادي115662121411002140

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيتقى منذر عبد حسب هللا115672121422044024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء كاظم عبيد عباس115682121422049107

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية سارة للبناتاحيائيفرح علي سمين اسماعيل115692121422066037

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمقتدى جاسم شريف عزيز115702221413013174

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمحمد رزاق عبد محيسن115712221413027054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائياحمد رحيم كاظم فارس115722321413003003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية المسعودي للبناتاحيائيهدير حسام عارف نعمه115732321422020093

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك محمود محيسن حميد115742321422041046

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية قرطبة للبناتاحيائيتبارك نضال خشمان حميد115752321422050021

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحكم مروان حكمت كاظم115762621411012050

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية جصان للبناتاحيائيرقيه محمد عبد الرضا داود115772621422001013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيايه علي ارفيدي حمزه115782621422037014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرقيه عدنان رحيم داود115792621424004059

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيصفين حازم داود سالم115802621424012145

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية المصابيح للبناتاحيائيمعصومه حليم عبد الزهره جابر115812921422017075

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.00100.33ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيعائشه رمزي عبد هللا حسين115823121422009114

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.92100.32ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد حسن صابر ليلو115831121411010068
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.92100.32ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حسين خبير حسين115841421422027113

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.88100.31ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمروه حيدر موسى محمد صالح115851121422069054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.88100.31ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحيدر عالء غضبان علي115861221411001031

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.88100.31ثانوية المتميزاتاحيائياستبرق لؤي محمد جواد عبد الخالق115871421422027008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.88100.31ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيشهد علي بدر كريم115881421422055028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.84100.31ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي وسام علي رضا115891121411010061

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.84100.31الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعبد الرؤوف عبد الكريم رؤوف مهدي115901121411038021

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.84100.31ثانوية المتميزاتاحيائيامنه عمار جبار عبد115911121422047003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.84100.31ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن لؤي عزيز احمد115921321411019090

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.80100.30ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفلق عالء يحيى اسماعيل115931121424014042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.76100.29زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد هللا عماد عبد الحميد عبد الرزاق115941421411008054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.72100.29ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسين علي محمد عبد علي115952221411001013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.68100.28الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعلي غسان محمد عبد115961021411002068

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.68100.28المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه ابراهيم نعيم ارضيوي115971021422003096

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.68100.28المنصور- ثانوية المتميزات احيائينور عمار عبد العزيز سعيد115981021422003138

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.68100.28ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسين فاضل عوده رهيج115991321411032020

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.68100.28ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزهراء اسامه حيدر علي116001321422049041

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.68100.28ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيزهراء عباس خورشيد مجيد116012121422007022

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.64100.27ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه عالء احمد مجيد116021221422028079

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.64100.27ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيدينا نياز عزالدين مجيد116031321422043041

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.60100.27الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيآيه صباح حسين علي116041021422018007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.60100.27الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيتفاؤل بكر ابراهيم محمود116051021422018038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.60100.27ثانوية المتميزيناحيائياحمد امير عبد اللطيف علي116061321411016011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.60100.27ثانوية المتميزاتاحيائيزينب اسعد عبد الرحيم سعد116071421422027079

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.60100.27ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيبنين عقيل حسين علي116081521422017009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.56100.26الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الكريم اسعد عبد الكريم عبد المطلب116091021411028044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.56100.26ثانوية المتميزيناحيائيعلي المرتضى محمد يوسف احمد116101421411005059

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.52100.25الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييوسف راسم محمد تركي116111021411002120

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.52100.25ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيحسن وسام محمد حسن116121121411042017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.52100.25ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسن عبد الكريم حبيب عباس116131221411001020

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.52100.25ثانوية المتميزيناحيائيحسين علي ابراهيم رسن116141421411005030

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.52100.25ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيشاه زنان حيدر رزاق عيدان116151421422055027

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.52100.25ثانوية الفراقد للبناتاحيائيصفا احمد ابراهيم محمد116162121422058045
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.52100.25ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسن المجتبى كمال لطيف سند116172221411001009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.44100.24الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمعمر عبد ربه سكران ابراهيم116181021411002106

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.44100.24ثانوية المتميزاتاحيائيمريم احمد محمد سعيد سليمان116191121422047064

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.44100.24ثانوية المتميزيناحيائياكرم ياسر اكرم داود116201321411016023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.36100.23المنصور- ثانوية المتميزات احيائيدانيه زيد خليل عبد هللا116211021422003026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.36100.23ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعبد المهيمن ليث عبد هللا احمد116221121411042030

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.28100.21ثانوية المتميزيناحيائييوسف حامد خليل اسماعيل116231321411016116

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.28100.21ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء محمد علي داود116241321422039107

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.28100.21ثانوية المتميزاتاحيائيصفا شبر عبد العادل موسى116252521422013061

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.20100.20ثانوية المتميزاتاحيائيساره علي حسين عباس116261121422047037

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.12100.19المنصور- ثانوية المتميزات احيائيكوثر رياض خلف مران116271021422003111

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.12100.19ثانوية بابل للبنيناحيائيبراق نجم عبد هللا سبتي116282321411056018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.12100.19ثانوية المتميزيناحيائيمحمود علي محمود هادي116292821411023047

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.08100.18ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيفاطمه يوسف حمزه موح116301121422069049

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.04100.17ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشمس مصطفى حميد رسن116311321422043082

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيوسام جمال كاظم حميد116321021411026254

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية الفردوس للبناتاحيائيرسل عمار عبد الرحمن مبارك116331021422008044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيرسل عامر رحيم سرهيد116341021422029023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيآيه علي عبدالرزاق محمد116351021424015002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية الحكيم للبنيناحيائيوسام عبد االمير عباس كاظم116361121411030069

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيايمن ليث بهجت غفوري116371121413007001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيديما علي أحسان فليح116381121422018023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيساره زياد عبد القادر يوسف116391121422037019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيسالي عدنان حسن جاسم116401121422071024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيمريم زيد حسن سلومي116411121424008027

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيديما نبيل فاروق صالح116421121424013007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية جرير للبناتاحيائيشهد وائل مهدي عبد116431221422008039

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمريم حميد حسن موسى116441221422009059

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيمريم ماهر مهدي هادي116451221422021069

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية الهدى للبناتاحيائينورس جاسم ابراهيم جاسم116461221422025136

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي حسن موزان116471321415008072

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية االستقالل للبناتاحيائيساره خليل صالح حسن116481321422006025

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية االعتدال للبناتاحيائيزهراء رعد قاسم صغير116491321422008022
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية االنتصار للبناتاحيائيطيبه عبد الحكيم لقمان محمد116501321422015076

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية الرشيد للبناتاحيائيمديحه رياض عدنان علي116511321422020040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية النعمان للبناتاحيائيفرح رعد عبد محمد116521321422026011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية الرسل االهلية للبنيناحيائيعباس سعد شاوي عسكر116531421413024006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية السجود للبناتاحيائيمريم مناف حسن خزعل116541421422001061

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء جاسم حسن حسين116551421422006067

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية سومر للبناتاحيائيايه صباح محمد علي ابراهيم116561421422008014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد علي116571421422009062

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية ايالف للبناتاحيائيمنار قاسم عامر جلو116581421422038082

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتارا رعد محمد رستم116591421422044035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائياستبرق اياد ابراهيم خليل116601421424014002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعباس محمود شاكر عبود116611521411012040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية الرميلة للبناتاحيائيايات صادق وحيد علي116621521422004018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية الهدى للبناتاحيائياالء علي عبد هللا حاتم116631521422007010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياماني جاسم عبد خلف116641521422014018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم حسن شبيب116651521422014127

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيبدران رضوان فاضل محمد116661721413025001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيرياض ماجد احمد عبد هللا116671821413007021

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية راوه للبنيناحيائيبكر حماد مشعل محيمد116681921411022009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية راوه للبنيناحيائيعمر حسين خضر حمود116691921411022029

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية الرطبه للبنيناحيائيفهد صفاء الدين محمود لطيف116701921411068009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية ذات النطاقين للبنيناحيائياسحاق سمير رسول محمد116711921411078004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائياسيد احمد عبد االله عبد الجبار116721921413003002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعمر ثائر حميد جاسم116731921413009075

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيرفل فائز حمدان ابراهيم116741921422057054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية راوه المسائية للبناتاحيائيمريم بشير شاكر عبد116751921426006004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسين حافظ خلباص رخيص116762121411007028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحمزه محمد مزهر خلف116772121411014054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن شامل كامل مصطفى116782121411082015

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك ساجد حمود عطيه116792121422013028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية االنام للبناتاحيائينور وميض يحيى رشيد116802121422045076

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين علي كاظم براك116812221411033092

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرقية نعيم راشد احمد116822221424007049
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد صخي جودة116832221424028214

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي رحيمه حسين116842221424037103

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيوليد خالد يوسف عامر علي116852321413003046

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزهراء علي مهدي حمادي116862321422050040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيرتاج حيدر عبد الحسن نصيف116872321424013016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية العدل المختلطةاحيائيعلي ناجح عبد هللا محمد116882421417011017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد علوان رضيو كشاش116892621411001013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزينب ستار عبد هللا مناحي116902621422037049

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد رزاق محمد باني116912921413002033

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00100.17ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرحمه فارس عمر عبد العزيز116923121422009066

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.96100.16اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي حسين عبد هللا حسين116931421411017053

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.96100.16ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيايه كريم شذر كاظم116941521422017006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.88100.15الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيروان جبار محمد حسين116951021422018060

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.88100.15ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمريم جمال كاظم بريدي116961321422049081

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.88100.15ثانوية المتميزيناحيائيعلي شامل محمد سالم116971421411005064

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.84100.14الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيأمنه فائز لطيف محمود116981021422018003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.84100.14ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعمر مروان فاضل عبد هللا116991321411019140

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.84100.14ثانوية المتميزاتاحيائيرسل سمير شاكر ناصر117001321422032032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.84100.14زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد هللا احمد غازي داود117011421411008052

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.76100.13المنصور- ثانوية المتميزات احيائيروان سيفي اركان عياده117021021422003048

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.76100.13اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايالف فائز عبد الرزاق اسماعيل117031021422033016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.72100.12ثانوية المتميزاتاحيائيمريم اكرم منذر جاعد117041321422032090

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.68100.11ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد المهيمن علي عبد حسن117051321411019119

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.68100.11ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمنار سالم عالوي عزيز117061321422043115

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.68100.11ثانوية المتميزيناحيائيمنتظر باسل وافي يوسف117071421411005113

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.68100.11ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيغادة عالء تحسين حسن117081521422017040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.64100.11ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء ماجد حميد مجيد117091321422032021

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.64100.11ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيباقر لطيف جاسم محمد117101521411012009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.60100.10المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفرح فراس هاشم احمد117111021422003109

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.60100.10ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعبد هللا فراس سعدون عبد االمير117121221411001046

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.60100.10ثانوية المتميزاتاحيائيبدور عبد ابراهيم محمود117131421422027028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.52100.09الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد معروف عبد الرزاق جاسم117141021411002095

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.52100.09ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيدانيال دلير داود نامدار117151321411019064
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.52100.09ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمصطفى مهند عبد الجبار عبد الجليل117161421411038040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.52100.09ثانوية المتميزاتاحيائيمالذ جاسم مهدي سلمان117171421422027135

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.52100.09اعدادية الفيحاء للبناتاحيائييقين صالح هادي كريم117181521422008220

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.52100.09االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى عمر عواد عبد هللا117192121411004155

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.48100.08ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى ستار عبد الحسين باقر117201321411032087

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.44100.07الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمريم احمد محمد جاسم117211021422018115

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.44100.07ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم احمد شاكر محمود117221321422043106

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.44100.07ثانوية المتميزيناحيائيامير علي ناصر جاسم117231421411005014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.44100.07ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمنتظر جمال ثامر سعدون117242221411001056

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.36100.06المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمروه عبد الكريم نور الدين سلمان117251021422003112

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.36100.06ثانوية المتميزاتاحيائيالنه ارجمند محمود احمد117261421422027120

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.32100.05ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمالك جواد علي ابراهيم117271521422017054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.28100.05ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء حسين سلمان مامه جان117281221422028044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.28100.05ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم فائق كريم شكر117291321411016009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.28100.05ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمغفره هشام لفته محسن117301321422049088

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.28100.05ثانوية المتميزاتاحيائيمريم محمد راضي بدوي117311421422027131

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.28100.05ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيوائل حافظ انصاف عايز117322221411001060

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.20100.03الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيدانيه حيدر فاخر عبد117331021422018048

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.12100.02ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيامين وميض صباح حسن117341321411032011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعماد خلوف حمد زغير117351021411009041

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد الرحيم حسين117361021422020043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيافنان محمود عبد الكريم عبد الرحمن117371021422034008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه عماد داود علي117381021422035083

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائيامه الرحمن ناصر خلف صالح117391021422037003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00اعدادية حماة للبناتاحيائيشهد رعد محمد عبيد117401121422025120

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيهاجر رافت عبد الرحمن احمد117411121424014056

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيروان باسم محمود سلمان117421221422025058

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيموده صفاء الدين حبيب حسين117431221424006057

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00ثانوية المتميزيناحيائياحمد فراس عباس حمزه117441321411016019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائيبشار احمد عبد اللطيف عبد هللا117451321413014003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيياسر حسن عبد هللا محمد حسن117461421413002034

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيصابرين اسماعيل عبد هللا سلمان117471421422003060

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمريم جاسم طارق جاسم117481421422039045
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيرند ظاهر محمد جاسم117491421427002007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء نصير رحيم حميدي117501521422006102

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00ثانوية ام ابيها للبناتاحيائييقين عقيل نعيم فياي117511521422019023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد العزيز حسن عبد الرحمن117521721411008185

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد خالد شكر شاواز117532121411011090

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائييوسف عالء كريم شياع117542121417038021

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيميسم عبد محمود علي117552121422029040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد علي عبد الحسين حسين117562221411003279

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيسجاد عبد الكاظم سعدون مطير117572221413004075

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيايات حسين شاكر شياع117582221422046021

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيرباب طالب صراخ عريبي117592221422061027

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيطيبه سعود حسين علي117602221424007107

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين مزهر عريبي117612321411020326

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيليث خليل ابراهيم عبدالكاظم117622321411045023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائييمامة حكيم ياس علي117632321424014031

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي رضا محمد عبد هللا عليوي117642521413031359

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.00100.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيكتايون حاكم ساجت فندي117652621422037087

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية596.8499.47الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن مصطفى حسين عبد الهادي117661021411002043

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية595.7299.29الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياحمد علي عجيل ابراهيم117671021411028008

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية595.0099.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيامنيه حسن مدب مجحم117681021422033011

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.6099.10ثانوية المتميزيناحيائيمصدق عالء حسين راضي117692421411041117

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.2899.05الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعلي حسين جاسم دوحي117701121411038029

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.2899.05ثانوية المتميزاتاحيائيرفل حسين عبد الجبار كاظم117711421422027058

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.2499.04ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحيدر منتظر محمد عباس117721221411001033

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.2499.04ثانوية ايالف للبناتاحيائيالنا وليد حميد رشيد117731421422038073

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.2099.03ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيهاله محمد عليوي كنيدح117741421422055055

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.2099.03ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيساره احمد هاشم مطلوب117751421424003031

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0499.01ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد ليث فائق عبد المجيد117761021413012004

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0499.01الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيلينه سعد سهيل هالل117771021422018110

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0499.01ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي محمد عبد المهدي عبد االمير117781121411042037

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0499.01ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتغريد عامر نجم عبد هللا117791321422043025

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية القدس للبنيناحيائياحمد هيثم ياسين عبد هللا117801021411014009

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيعلي عبد هللا محمد عبد هللا117811021411020125
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية السياب للبناتاحيائيسرى عباس شهاب حمد117821021422002058

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسكينه محمد عبد العزيز محمود117831021422005009

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية الفردوس للبناتاحيائياستبرق محمد سالم عبد117841021422008005

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيايه مسير كاظم الزم117851021422021009

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية الحكمة للبناتاحيائيامنه ماجد حسين غضيب117861021422025003

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيرانيا عمر محمد  معاذ سلمان117871021422034020

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية السيدية للبنيناحيائيحسين مهدي عبد عنبر117881121411004038

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيصديق موفق حسن عالوي117891121411005016

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية تطوان للبنيناحيائيعمر احمد حمود عبد هللا117901121411017096

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد شاكر محمود داود117911121411017117

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيعبد هللا لؤي خلف عبد هللا117921121411020031

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيمصطفى رياض نواف دحل117931121411047032

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية الرحمن األهلية للبنيناحيائيطه علي مكي محمد علي117941121413001002

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيحوراء سعد سليمان نجم117951121422015022

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء صدام كريم سكر117961121422017077

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب عمران موسى جواد117971121422017102

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائييسر ايوب زكي سعيد117981121422017210

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيبنين عائد فليح حسن117991121422021018

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيغفران عادل هادي كاظم118001121422039051

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيزينب موسى محي لفته118011121422040074

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيمينا عبد الحسين مانع خليفة118021121422044080

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيداليا عامر احمد محمد حسن118031121424003004

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00الخارجياتاحيائيايمان جاسم محمد عطيه118041121428050046

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية العزة للبناتاحيائيمنار مصطفى محمد طعمه118051221422036084

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء مهند محمود حسين118061221424001011

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمصطفى رياض حامد سالم118071321411012135

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية االسوار للبناتاحيائيمريم صالح جواد خسرو118081321422007044

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطم علي عبد الحسين منصور118091321422014071

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبأ ضياء عبد هللا سلمان118101321422014102

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية الرشيد للبناتاحيائيدانه صباح غفور علي118111321422020008

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية الشعب للبناتاحيائيبتول كريم داود حسين118121321422022028

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيحنين علي جاسم محمد علي118131321422039056

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمحمد باقر وحيد حنون حسين118141421411001030
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00إعدادية المروج للبنيناحيائيعباس احمد مهاوي حمود118151421411011055

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيشرف الدين خالد عبد الكريم سعيد118161421411018040

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية سومر للبناتاحيائينبأ قيصر فايز هاشم118171421422008122

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيرشا علي عبد علوان118181421422014030

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفاطمة جمال سرحان ذياب118191421422028062

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية ايالف للبناتاحيائيمريم ماجد حامد عبد الجبار118201421422038077

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبتول حسين ابراهيم محمد118211521422014035

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيتبارك رحمان غالم رستم118221521422014055

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية ام ابيها للبناتاحيائينور الصديقه صالح عوده زبيك118231521422019018

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيهبه نصرت علقم عبد هللا118241621424051149

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيسيف منير علي حسين118251921411020021

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية القائم للبنيناحيائياسامه عبد الباسط احمد حسين118261921411023012

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية االمالي للبنيناحيائيايهاب خضر عبد هللا يوسف118271921411038010

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياحمد سالم ابراهيم سرهيد118281921411041007

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيحسام محمد جاسم حمادي118291921417037009

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينبأ سالم اسماعيل عواد118301921422052119

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمعن خلف صالح خلف118312121411003157

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيرسول عادل علي جرمط118322121411030026

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائياحمد لبيب وافق عبد هللا118332121411058005

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية التاميم للبناتاحيائيعائشه خليل محمد عبد الرحمن118342121422022038

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية تدمر للبناتاحيائيمنار فاخر حسن علي118352121422041016

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية الفراقد للبناتاحيائيمريم محمد فاضل مصلح118362121422058064

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية فدك للبناتاحيائيرنا نمير ناظم احمد118372121422067031

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي رضا علي غالب عمار118382221411019129

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد عقيل جاسم مطر118392221411031016

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمنتظر هادي محسن فرج118402221413023221

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد موسى صاحب118412221424007066

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيشكران عدنان كشيش عبود118422221424022058

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيايمن اثير كاظم هاشم118432321411009016

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيسميه عبد الكاظم عبد الرزاق مرزه118442321422007060

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيسجى محمد حسن جميل118452321422041114

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسن علي هاشم ياسين118462621411001031

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن جمعه شالش118472621411010011
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمصطفى مقداد بهجت علي118482621411011213

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبتول سمير فرحان ستار118492621422018026

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرتاج محمد قاسم حميد118502621422044020

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيرسل صباح هادي سلمان118512621424012072

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسن عوده118522621424012110

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي احمد عاشور مهدي118532721411026118

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيهدى محمد كاظم حسن118542721422055230

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمنتظر علي كاطع جاسم118552821411002051

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيحيدر وسام جاسم محمد118563021417010001

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائياياد حمود علي ذاكر118573021417025002

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياحمد طارق محمد علي118583121417008007

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية593.9698.99الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيرانيا اركان عون عامر118591021422018052

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية593.9298.99اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد مرتضى حسن هاني118602221411033300

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية593.8498.97ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد احمد عبد جواد118611321411032063

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية593.8498.97ثانوية االمل للمتميزاتاحيائياسراء موسى بك  مراد محمود118621321422049002

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية593.8498.97ثانوية المتميزاتاحيائيرؤى طه هاتف محي118631421422027056

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية593.7698.96الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيداليا عرفان ذنون احمد118641021422018045

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية593.7698.96ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمصطفى محمد خالد محمد118651121411010091

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية593.7698.96ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا عمر عدنان غيدان118661321411019111

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية593.7698.96ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسين علي هاشم سوادي118671521411012024

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية593.7698.96ثانوية المتميزيناحيائيعلي احمد امين عبد الحسين118682421411041063

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية593.7298.95الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيآمنه وسام مهدي حسن118691021422018004

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية603.00100.50ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيزينب عباس خضير موسى118701121424019006

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية599.0099.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيود محمد ابراهيم محمد118711021422033196

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية598.4099.73ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفرح حسن فؤاد مجيد118721421422055038

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية597.0099.50اعدادية االصيل للبناتاحيائيمريم رياض عنيزي كاظم118731121422005068

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية597.0099.50اعدادية المستقبل للبناتاحيائيمرام احمد عباس هادي118741121422036035

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية597.0099.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيبشرى محمد علي طالب118752321422050017

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية596.8499.47ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزهراء صباح علي احمد118761121422069022

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية596.0099.33ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيمريم محمد عبد اللطيف سلمان118771221424005021

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية595.5699.26المنصور- ثانوية المتميزات احيائيساره هيثم عبد الحميد حسين118781021422003079

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية595.0099.17اعدادية التكامل االهلية للبناتاحيائيحنان حيدر سعدون عبد الغني118791421424007003

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا عالء داود سلمان118801021411020105
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيغفران راكان جاسم محمد118811021422036101

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيدعاء رعد كاظم جبر118822221424012053

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية593.0098.83اعدادية اغادير للبناتاحيائيحوراء هيثم غازي كريم118831121422038028

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية593.0098.83ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيعائشه كريم مخيبر مصطاف118842121422044068

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.8898.81الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى رعد ياسين خضر118851021411028103

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.1298.69ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيافنان كامران محسن أبو القاسم118861121422069001

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية العامرية للبنيناحيائيأنس عبد الرزاق عبد الحميد خشمان118871021411020003

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيروان فالح جواد شاكر118881021422033062

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيضحى فتيان فاضل عبد الكريم118891021424013048

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيامجد مؤيد قاسم محمد118901121413005006

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه نصير عدنان عبد الحسين118911121422018052

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمينا عمر سمير عبد هللا118921321422015104

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيياسر رياض عبد الغني مطلك118931421415003056

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67ثانوية االستقامة للبناتاحيائيزينب فالح مانع قمندار118941521422018091

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمحمد خالد سعود احمد118951921411020044

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعمار ياسر طالب زيدان118961921413009074

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد حمزة رحيم صالح118972121411005116

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه ناظم صالح عبد الحسن118982121422009152

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيعالهن محمد صالح عباس118992121422044070

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينه جليل اسماعيل حسن119002121422046062

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر علي حسين119012221413023136

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياشراق اكرم حمزه ناجي119022321422072012

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية الديوانية للبناتاحيائيمسره أحمد جاسم محمد119032421422010114

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيرنده صالح عبد الحسن هادي119042621424012077

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0098.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهيا احمد غانم جعباز119053121422009177

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.7698.63ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيايه عادل عدنان رؤوف119061321422049007

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.7298.62الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعمر مهدي صالح عبود119071021411002076

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.6098.60الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيجنات عمار جمعه عبد119081021422018041

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.6098.60ثانوية المتميزاتاحيائيميار محمد عبد الرزاق عبد الحميد119091421422027140

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.1698.53ثانوية المتميزاتاحيائينوران فوزي مرتضى زواري119101421422027159

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.1298.52الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد داود محمود119111021411028064

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0498.51ثانوية المتميزاتاحيائيغنى سعد حبيب جابر119121321422032070

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية القدس للبنيناحيائيعز الدين موفق ياسين طه119131021411014061
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي حازم جبار كشتل119141021411019074

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية الفردوس للبناتاحيائيرمله ساري عيسى جدوع119151021422008049

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية النضال للبناتاحيائيسما حسين مجيد فليح119161021422020033

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية العامرية للبناتاحيائيدانية جزائر علي حسين119171021422036038

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية العامرية للبناتاحيائيضحى غضبان عبد خليفة119181021422036093

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم عماد عطوان شكر119191021424004031

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيهديل اسعد حسن عبد هللا119201021424013072

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيسوران بالل هدايت عبد القادر119211121411031009

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الهادي طارش سهيل119221121415005073

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية االصيل للبناتاحيائيرشا عباس شباط حواس119231121422005028

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية التقى للبناتاحيائيطيبة احمد جاسم محمد119241121422012079

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية رفيدة للبناتاحيائيزهراء غسان عبود مهدي119251121422041038

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيعذراء حسين علي عبد119261121422048060

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائيفاطمة ياسر محمد علي119271121422060049

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيميار مواهب جميل رشيد119281121424013035

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء لؤي سعيد عبد الفتاح119291121424014038

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيساره حيدر صالح مهدي119301121424019007

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيايه سمير فنر حسين119311221422011006

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء هيثم فاروق عبد الجبار119321221422025064

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب محمد عبد االمير حسين119331221422031138

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية النصر للبناتاحيائيشكران صباح حسين شاكر119341221422031158

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية العزة للبناتاحيائياية حسين جاسم محمد119351221422036008

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيسما رائد عبد االله عبد العال119361221422038027

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي حسن كاظم هليل119371321411008074

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيمصطفى سعد احمد يوسف119381321413016009

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيافنان عبد الوهاب عبد الرزاق احمد119391321422001011

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية االستقالل للبناتاحيائينور الهدى سعد طه عبد هللا119401321422006044

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الشعب للبناتاحيائيهاجر جميل محسن يونس119411321422022173

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية النعمان للبناتاحيائينور محمد ابراهيم رشيد119421321422026021

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية طيبة للبناتاحيائيبنين زكي بهجت جهاد119431321422038004

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائييسر موفق هادي مهدي119441321422039295

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيباقر علي حافظ حميد119451421411003020

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم محمد عباس جاسم119461421411005002

4148 من 362صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائييحيى علي محمد جبر119471421411041113

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمؤمل هشام فرحان خريبط119481421411047052

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيعطاء رائد صباح رشيد119491421422003066

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية سومر للبناتاحيائيضحى اثير قاسم صفر119501421422008085

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية ام القرى للبناتاحيائينورا عالء كريم اسطيفو119511421422015140

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء جاسم عبد الشهيد حسين119521421422043106

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيدانيه عماد حسين علوان119531421422044054

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور الزهراء عماد خضير محمد119541421422044195

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائينور علي صالح علي119551421422055052

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيغسق عبد االمير كريم الزم119561421424014037

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائينورين حيدر عبد اللطيف حسين119571421424015010

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيرسل جبار هبسي عبيد119581421424016013

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية المناهل االهلية للبناتاحيائينبأ عصام غازي لعيبي119591421424032015

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي حسين رحيم ولي119601521411012050

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمرتضى جبار كاظم عاصي119611521411016075

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيايالف يحيى رشك ساجت119621521422015014

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الفكر للبناتاحيائيرقيه سامي معارج حسين119631521422016035

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد علي عاكول عيسى119641521426001079

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيغسق احمد تركي صالح119651921424006032

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيسلمى نهاد عزيز اسماعيل119662021422008077

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين علي اياد عطا هللا119672121411002043

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى حردان هاشم كنوان119682121411004150

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي قيس هاني جاسم119692121411049090

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية سومر المختلطةاحيائيمحمد رحمن صالح حبيب119702121417005016

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيصفا منذر علي حسن119712121421016016

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهاجر مظهر عبد هللا خضير119722121422005121

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزهراء رمزي صبري مجيد119732121422008061

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيهبه عمر عبد الكريم حمد119742121422008140

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية االنام للبناتاحيائيايه خليل ابراهيم احمد119752121422045008

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية النبوة للبناتاحيائيشهد محمد عبد الواحد شهاب119762121422055084

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور ستار عامر زغير119772221424028218

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية الغدير للبناتاحيائيدعاء مؤيد عبد هللا عبداالمير119782321422055022

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي حيدر طالب علوان119792521411011085
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد علي حسين معيوف119802621411001014

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين قاسم حسين دنبوس119812621411016037

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيشهد مصطفى سلطان عناد119822621424004101

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين زاهر عبد الشهيد عبد الرزاق119832721411032052

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.9698.49ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عمار محمود جاسم119841421411005092

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.8898.48ثانوية المتميزيناحيائيزيد حيدر عبد الهادي صالح119851421411005038

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.8498.47ثانوية المتميزاتاحيائيمنن حسام عزيز محمود119861121422047075

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.8098.47الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيليث انمار حميد عباس119871021411028077

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.8098.47ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد الزهره فرمان119881321411019110

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.7698.46ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيامنية عماد مبدر جاسم119891121422069003

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.6898.45الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحمزه جمال صبحي محمد119901021411028027

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.6098.43ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمصطفى ستار فرج عليوي119911521411012076

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.5698.43ثانوية المتميزيناحيائيسعد نزار حميد حسين119921421411005042

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.5698.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر ليث جبار صاحب119932521413013110

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.5298.42ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطه جمال علي مصطفى119941321411019078

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.4898.41ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزينا محمود رشيد عبد119951321422049046

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.4498.41ثانوية المتميزاتاحيائيسمر محمد قاسم حسين119961321422032055

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.3698.39ثانوية المتميزاتاحيائيمسره جالل عبد الجليل صالح119971121422047070

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.3698.39ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيداليا عمار راضي فنجان119981321422049022

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.2098.37المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرقيه مقدام داود سلمان119991021422003040

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.2098.37ثانوية اليقظة للبناتاحيائيترسكه عباس علي اكبر سعد هللا120002021422032023

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.1298.35اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائياحمد علي خلف مراد120012721411028015

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0898.35الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيطه عبد السالم محمود محمد نوري120021021411002031

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0898.35ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيبدر الدجى عباس فائق هاتف120032121422007007

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي عماد حسن علي120041021411019079

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى احمد هاشم احمد120051021411026230

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية الحارثية للبناتاحيائيرانيه ميثم محمد علي120061021422030005

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم خالد سلمان علوان120071021422033151

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير محسن عزيز120081021422035081

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيطيف فرات مبدر علي120091121411022023

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية السيوطي للبنيناحيائيكرار ناهض خوام حسون120101121411046030

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيمحمد نصير محمود عبد هللا120111121413006008

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية العزة للبناتاحيائيزهراء عبد هللا احمد سنادي120121121422001017
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيزهراء هيبت جعفر علوان120131121422007037

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيتبارك عمار سحاب مطر120141121422008028

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيطيبه حسين ناصر حسين120151121422008080

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية اغادير للبناتاحيائيروان محمد بني حسن120161121422038045

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء رياض حسن حسين120171121422043026

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيطيبة عامر شنون كريم120181121422048058

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية جرير للبناتاحيائيرانية علي صادق مهدي120191221422008014

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء جمعه سعد شنون120201221422026102

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية البخاري للبناتاحيائيايه محمد محمود حميد120211221422027010

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه جمعه باني نتوش120221221422031181

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعلي حاتم كريم لفتة120231321411005039

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيغدير غازي شاكر سلمان120241321422001202

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيهدى موفق فاخر حسن120251321422024133

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرحمه فائق عيدان عبد هللا120261321422025022

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية الرشد للبناتاحيائيزهراء حسن محمد علي سعيد120271321422033018

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيرفل رسول عبد حمود120281321426003055

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد ضياء نوح طاهر120291421411019106

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعلي حيدر عباس سعيد120301421411047037

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية النعيم للبناتاحيائياخالص تركي حوشان عيدان120311421422009006

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيساهره جاسم احمد جاسم120321421422014053

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفرقان علي حسين محمود120331421422036047

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية ايالف للبناتاحيائيعائشه خالد وليد جسام120341421422038054

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيساره جاسب هاشم محمد120351421422052047

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمريم عامر داود ابراهيم120361421422056096

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيساره عامر حامد بديوي120371421424005016

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية جوهرة بغداد االهلية للبناتاحيائيمروه جاسم عبد هللا حمود120381421424034006

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد صالح عزيز داخل120391521411004003

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيطيبه حسن مطشر زبون120401521422015085

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية البخاري للبنيناحيائيعلي جمال خليفه صالح120411921411101079

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعمر فاروق حسين اسد120421921413009079

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمروه مصطفى اسعد عبد الغني120431921422057119

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية الرحاب للبناتاحيائيبراءة فايق حمد رزيك120441921422078011

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمالك سعد هللا ابراهيم جسام120451921424010133
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية المعارف للبنيناحيائيسجاد محمد سامي خليفة120462121411005047

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيبشير مصطفى متعب عبود120472121411047004

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد فالح حليوان احمد120482121411051116

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية سراجق المختلطةاحيائييوسف يونس عباس علي120492121417051049

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيعال علي حسين علي120502121422008102

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيفيروز فخري صبري مجيد120512121422008117

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيوالء عبد الناصر عبد االمير رعيد120522121422009212

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمالذ حليم ابراهيم محمد120532121422013131

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية قزانية للبناتاحيائيسكينه علي ضمد علي120542121422015022

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية الخنساء للبناتاحيائيليلك فراس يوسف فخري120552121422028032

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية الروابي للبناتاحيائيشمس ناصر حسين علي120562121422056057

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيكريم حسين علي سلمان120572221413036041

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيهدى قاسم محمد صيهود120582221424028226

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيشمس عبدالرحمن عزيز جليل120592221424049049

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي صالح حسن علي120602321411020222

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية قرطبة للبناتاحيائياطياف علي كاظم مزهر120612321422050007

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيبتول هادي مدلول حسين120622321424012005

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد حيدر داخل سربوت120632621411002109

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد حامد فليح محيل120642621411011172

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحيدر رافد حميد شكر120652621411022047

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيحوراء ثائر حسن حمادي120662621422004031

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية فضة للبناتاحيائيزينب جاسب هاشم سلطان120672621422024022

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيبتول حامد حاكم مطلك120682621424001007

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيدانيا علي رضا مصطفى120692621424004051

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيوهج حسين حسن كزار120702621424004152

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب عالء حسين شكير120712621424012108

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء موسى سلمان موسى120722621424015077

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33اعدادية عكاظ للبناتاحيائيياسمين محمد هادي عبيد120732721422018218

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0098.33انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيرفل محمد حياوي خشان120743021427025006

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية580.0096.67ثانوية الضحى للبناتتطبيقيزهراء مالك حميد هجول120751421522023012

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0095.17اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقياالن عبد الرحمن لطيف فرج120762021511002008

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية570.0095.00ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيسجى عالء شنيشل جيتر120771221522039032

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية569.0094.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقياحمد موسى محمد عبد120781921511026014
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قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية568.0094.67اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيخالد وليد احمد عاصي120791521511001042

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.2094.20ثانوية الكوثر للمتميزاتتطبيقيرتاج حامد جوده رضا120801221522028004

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0094.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقييوسف حيدر عبد القادر طاهر120811021511020294

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0094.00ثانوية سيوان للبناتتطبيقيدانيه سعد جاسم محمد120823121522004009

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية563.0093.83ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيمريم محمد عبد محمد120831021524013005

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية563.0093.83ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيشروق قصي غازي صالح120841421522028018

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0093.17ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيرند مصطفى عبد الكريم رؤوف120851021522011008

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0093.17اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمحمد قاسم خلف سيد120861521511008066

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0093.17اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيحسين وائل عباس قاسم120871621511040019

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية557.0092.83ثانوية االنفال للبناتتطبيقيمالك علي مهدي صالح120881021522019034

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية557.0092.83اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيرقية قيس عبد الجليل محسن120891321522017017

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية556.0092.67اعدادية العامرية للبنينتطبيقيزين العابدين رائد ابراهيم عبود120901021511020102

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية556.0092.67اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيخالد ضياء عوده عكله120911121511013025

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.1292.52ثانوية الكوثر للمتميزاتتطبيقيفاطمه غسان حسن عطا120921221522028007

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0092.50ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينتطبيقيأيمن صالح عبد حسون120931321513014002

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0092.50اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيبلسم حقي اسماعيل خليل120941321522035005

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية554.0092.33اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي ليث فهد محمود120951421511050057

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية553.0092.17اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيساره فاضل مسلم سبتي120961121522006035

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية553.0092.17ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقييوسف حسين نعمان حسين120971621513116015

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية552.0092.00ثانوية الغدير االهلية للبنينتطبيقيالكرار علي حيدر نعمة دهلة120981521513001001

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية552.0092.00اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيايمن علي حماد فرحان120991921511007017

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية551.0091.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعلي براء محمود علي121001821513014025

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية551.0091.83اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمد انور حميد حزم121011921511043035

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0091.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيادم عثمان المي صيوان121021521511011011

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية539.0089.83ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقياساور هاشم عبد الرسول حسون121031121524014001

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية538.0089.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي قيس علي حسين121041221511027100

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0089.50اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا هاشم اسماعيل121051021511026118

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0089.50ثانوية المتميزينتطبيقياحمد وحيد رحيم كاظم121061321511016003

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0089.50اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحيدر ضياء كاظم نكال121072821511001064

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0089.17ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيغفران دريد محمد جرجيس121081321522019015

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية532.0088.67اعدادية النهار للبناتتطبيقيايه عالء عبد االمير عبد الزهره121091121522056003

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0088.50اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيسجاد كاظم شاطي متري12110152051017022

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0088.50اعدادية المثنى للبنينتطبيقيزين العابدين مهند شهاب احمد121111021511022021
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قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0088.50اعدادية هند للبناتتطبيقيهديل عدنان طالب نايف121121121522020022

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية530.0088.33ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيفاتن مازن عبد المحسن عباس121131321522039039

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية530.0088.33اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمحمد حسن عباس عبد الحسن121141521511016053

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0088.17ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيطيبة اكرم حمدان رمضان121151221522035021

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0088.17اعدادية بغداد للبناتتطبيقيرند زياد غازي فيصل121161321522001021

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0088.00ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الحسن مهدي121171321513017009

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0087.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسن يونس حسن121181021511020123

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0087.83ثانوية الشباب للبنينتطبيقيسيف مهند يوسف احمد121191021511023004

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0087.83ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيغدير حيدر داود سلمان121201421522028020

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0087.83اعدادية فلسطين للبنينتطبيقييوسف وليد خالد فرحان121211921511002051

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.6887.78الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيمصطفى حسن عواد جاسم121221021511028016

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمصطفى رضا هاشم عباس121231221511027158

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيفارس منتصر محمود ناصر121241321511029074

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيفهد سطام حسين علوان121251421511019085

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيمصطفى ساجد اعريج كاظم121261421511051052

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسن عادل داخل عبد121272221511012013

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0087.50 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيغاده علي عبد الغفار حسين121281421522007016

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0087.50ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعمار ياسر حمادي ناصر121292121511025038

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0087.33اعدادية بغداد للبناتتطبيقييقين ابراهيم قادر صابر121301321522001065

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزهراء عالء غازي محمد121311321522002024

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0087.17ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيهند مهند محمد طه اسماعيل121321321522019027

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0087.17ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيسجى جاسم مصايح سعيد121332221524028014

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا محمد يوسف فرحان121341021511026072

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيقسور فراس حمد ثجيل121351121511041113

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0087.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمصطفى عدنان عبد الهادي كاظم121361121511049139

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقينور عبد الرحمن احمد حبيب121371221522025027

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسين علي مزهر محسن121381521511009020

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحيدر مثنى عداي قاسم121392721511026058

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0086.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزهراء علي عوده جبر121401521522006017

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0086.67اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيالحسن محمد حميد مجيد121411221511006010

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0086.67إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقياحمد مهند كاظم عطيه121421421511016012

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0086.67انقرة-مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركياتطبيقيطيبه عقيل زياد خليفه121433021527040002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيمريم عادل كريم رجب121441021522037020
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قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0086.50ثانوية حمرين للبنينتطبيقيمصطفى صدام قادر جاسم121452121511079014

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية الثورة للبنينتطبيقيصفاء سليم اسماعيل موسى121462821511001085

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.1286.35اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحمزة علي حسين محمد121471021511026033

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيكوثر مجيد تومان جبر121481321522040067

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية النجاح للبنينتطبيقيجعفر صادق راغب رشيد121491421511026016

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمؤمل عادل فنجان لعيبي121502821511007104

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0086.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد حسن علي فياض121511121511049004

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيديار عباس سعيد داود121521121522044016

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين مصعب خالد حنظل121531621511043057

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0086.17للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقيعلي حسين علي تالي121542221511065010

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.8886.15ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيحسين ياسين يوسف محمد121551321511019008

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي بشار ستار عباس121561021511020174

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيسيف مثنى نعمان فليح121571021511013058

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيهاشم احمد هاشم احمد121581021511017085

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيصدام خضير ابراهيم سلمان121591021511020109

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0085.83ثانوية حطين للبناتتطبيقيايه علي احسان صبيح121601021522004004

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقييوسف مصطفى حازم احمد121611121511018080

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية الحق المبين للبناتتطبيقيمينا زكي جياد ايدام121621221522050029

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعلي منعم محمد عبد جاسم121631321511001073

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0085.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين حسن محمد علي عباس121641321511010043

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم جعفر عبد الصمد عبد هللا121651321522001051

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيجعفر صادق سلمان دراج121661421511006011

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0085.83زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيياسر حيدر عباس راضي121671421511008010

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيعبدهللا محمد صالح حسن121682621511038024

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيامير هيثم عبد عون هادي121691121511009011

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية العزة للبناتتطبيقيصفا حسين محمد جواد كاظم121701221522036026

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية ايالف للبناتتطبيقيفاطمه صالح محمود حسين121711421522038016

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسين حسن علي حسين121721621511046035

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقياحمد مؤيد عبد المهدي جهل121731621513060003

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيابراهيم احمد سامي شهاب121741921511009002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0085.67الخارجيونتطبيقيمحمود تراك حمدو علي121751921518001259

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0085.50ثانوية االنفال للبناتتطبيقيفاطمه بشير محسن نايف121761021522019026

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0085.50ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيايمن ابراهيم احمد عبد هللا121771221511014009
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قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيفاطمه قاسم عبد الكريم فرحان121781521522014034

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية512.4885.41ثانوية المتميزينتطبيقيحسين احمد حميد خليل121791321511016005

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعلي عامر كريم جازع121801021511015049

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية512.0085.33ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيمحمد غازي فيصل شياع121811121511034057

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيأزكى بشار زكي احمد121821321522004001

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية512.0085.33ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيمريم قيس حميد كريم121831421522028027

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيالخطاب عمر ابراهيم ناصر121841921511013015

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0085.17ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيفاروق محمد سامي حسن121851021517003011

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0085.17ثانوية عشتار االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حيدر جاسم محمد121861221513008003

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية النصر للبناتتطبيقيفاطمة احمد مهاوي محمد121871221522031032

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية العزة للبناتتطبيقيزينب طه ياسين لطيف121881221522036019

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمصطفى زهير خليل اسعد121891321511009049

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0085.17ثانوية الصمود للبناتتطبيقينور الهدى فؤاد شباط عبد المجيد121901421522034021

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية النجاة للبناتتطبيقيحوراء احمد حميد مهدي121911521522003009

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0085.17ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي رضا جمال حسن حمود121922221513021012

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0085.00ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقينور الهدى ليث كريم حسين121931121522008047

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد الكريم جليل121941221511022115

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحسين عالء عباس ثويني121951321511012033

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيسجاد سالم طعمة عبيد121961421511040039

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0085.00ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد السالم جسام121971421513012009

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمهدي جاسم محمد سعيدان121982821511010124

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيمحمد هيثم مهدي عيسى121991021511024033

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0084.67ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيفرح مثنى خليل اسماعيل122001021522009030

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيزبيده سالم علي حسين122011021522038018

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية النور للبنينتطبيقيادريس حسن مجيد حسين122021221511023007

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد وليد عبد هللا الزم122031221511028157

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية االنصار للبنينتطبيقيمجد مهند فيصل غازي122041321511003063

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0084.67اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي سليم حميد جاسم122051421511020066

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيسجاد محمد جمعه محمد122061421511027033

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين محسن زايد عودة122071521511001034

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية االحرار للبنينتطبيقيامجد ناجي مغيطي جياد122082621511018005

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينتطبيقيحسين قيس حسين محمد122092621513010003

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيعلي عباس حسوني وطن122102921511023113
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قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء علي هاشم حسون122111221522024030

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0084.50ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيعمار كريم عبد الحسن حمد122121421511001029

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0084.50إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحيدر رحيم مجذاب اليذ122131421511014048

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد رضا عباس جوحي مكلف122141521511011112

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0084.50ثانوية الجوادين االهلية للبناتتطبيقيبنين محمد عبود عبد هللا122152221524039001

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0084.33اعدادية الداودي للبنينتطبيقيعلي االكبر عامر غني مهدي122161021511029033

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0084.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمد خالد احمد حسين122171121511015106

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0084.33إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمحمد رياض علي عبد122181421511007065

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0084.33إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمهدي حسن عيدان فياض122191421511014164

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0084.33اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا لطيف علي122201621511016085

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0084.33اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيسيف هيثم حميد رياح122212721511008027

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0084.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسنين حيدر خالد هاشم122222821511001033

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0084.17االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرتطبيقينواف علي غالب نايف12223162051124006

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية النجاة االهلية للبناتتطبيقيتبارك وليد خليل عبد الكريم122241021524010002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمحمد منصور خليل اسماعيل122251121511030047

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمحمد علي عباس عذيب122261221511007136

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية الخلود للبناتتطبيقيفاطمه عالء سعدي طعمه122271221522012016

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيامين خالد عبد اللطيف عبد الرزاق122281621513123007

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية االمالي للبناتتطبيقيآمنه فائز حسن علي122291921522075001

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية خانقين للبنينتطبيقيكمال الدين علي عباس زيدان122302121511011039

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.9684.16ثانوية المتميزينتطبيقيسنان حسام الدين عبد الواحد عبد الكريم122311321511016012

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية التضحية للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم عجيل122321221522010010

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية الحرية للبناتتطبيقينبأ غازي كاظم حسين122331221522026067

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيابراهيم قدوري محمد عبد هللا122341321511001004

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0084.00ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيحسن حيدر زهير محمد122351321513017002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية التميز للبنينتطبيقيابو الحسن علي لفته صالح122362221511077001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمهند عادل جواد كاظم122371521511017095

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0084.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيامجد هيثم احمد عبد122381321511010016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية503.0083.83االعدادية المركزية للبناتتطبيقيطيبه وعد عبد الرزاق جاسم122391321522041007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية503.0083.83الخارجيونتطبيقيعلي عباس محمد زبون122401421518001187

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية القناة للبناتتطبيقيرتاج عمر ثامر جاسم122411321522003008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0083.50إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين صادق عبد علي جبر122421421511014035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0083.50إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيحسين ماجد عبد الحسين حسن122431421511021035
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيدعاء سعد هادي نوري122441321522015013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسين عالء سلمان عبد هللا122451621517001031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمجتبى ماجد حميد جاسم122461621511002189

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمجتبى علي محمد خلف122472821511007107

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية498.0083.00ثانوية عشتار للبناتتطبيقينور جاسم محمد جاسم122481121522027016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمنتظر خالد طعمه حربي122491221511007164

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0082.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي ناظم عطيه يحيوي122501621513071094

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0082.67اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيعلي حسين علي خضير122512721511016020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0082.50اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيسيف رعد صحيب منشد122521221511007066

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0082.50ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيوليد حميد عبد جاسم122532621515006036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0082.50اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسن علي كرم ماهور122542821511001030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية الروافد للبنينتطبيقيخالد احمد حسين عبد122551121511024011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0082.33ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقييمامه محمد شهاب احمد122561321522010032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0082.33ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيمرتضى غالب طالب سليم122571421513001019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية الحسينية للبنينتطبيقييحيى كاظم نايف عمران122582721511031042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0082.17اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي سلمان طعمة سلمان122592821511007078

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0082.17ثانوية النضال للبناتتطبيقيايه صبيح عبد الرضا بريدي122602821522001005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0082.00اعدادية قباء للبنينتطبيقيعلي حسن يوسف سيد122611521511010048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0082.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقياحمد اسعد علي حسون122621521511011002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0082.00اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيحسين هادي بهرام رحيم122631521511015027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0082.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن عامر عبد هللا شواي122641621513021100

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0081.83اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقييوسف عالء جاسم محمد122651421511019144

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0081.83اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمؤمل وسام حاتم محمد122661521511005170

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0081.83اعدادية الفتح للبنينتطبيقيمنتظر عزت عبود رشيد122672721511003059

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0081.67ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينتطبيقيحيدر محمد موحي خزعل122681021513009005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0081.67ثانوية حطين للبناتتطبيقيمريم محمد عطا هللا ابراهيم122691021522004015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0081.67اعدادية البشير للبنينتطبيقيحسين جهاد كاظم جبار122701421511033014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0081.67اعدادية حديثة للبنينتطبيقيجاسم ممدوح صالح عبد اللطيف122711921511019020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0081.67ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيصالح مهدي علك هليل122722821511013015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية489.0081.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمرتضى حامد جاسب عبد الكريم122732821511005137

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية489.0081.50اعدادية االندلس للبنينتطبيقيزيد عادل عبد الحسين يونس122742821511008038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0081.33اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيعلي ابراهيم شريجي صيني122751521511015046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0081.33ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيرقية طالب عبد بنين122761621524066013
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية487.0081.17اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيليث حسن مراد جبار122771421511029052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية487.0081.17اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد مصطفى نجم عبد هللا122781621511006155

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية486.0081.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمصطفى عماد طارق توفيق122791021511026136

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية486.0081.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيحسين مجيد لهمود حبتر122802221513036009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية485.0080.83ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعبد هللا سمير هادي فاخر122812821511019044

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية484.0080.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعمر وليد هاشم مغير122821021511022041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية484.0080.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمد سالم دعيفس عبد هللا122831121511015110

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية484.0080.67ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقيصفا حسين جواد جاسم122841221522011015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية484.0080.67اعدادية الصفا للبنينتطبيقيمصطفى اياد ضاري كريم122851321511027097

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية484.0080.67إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعلي محمد إبراهيم وناس122861421511007055

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية484.0080.67اعدادية الهدى للبناتتطبيقينور الهدى حسن شايع عاصي122871521522007024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية483.0080.50ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقياحمد صالح شاكر صالح122881021513010001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية482.0080.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقياحمد جعفر برهان حمودي122891221511028005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية482.0080.33اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد موزان122901321511029006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية482.0080.33اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيرقيه ثامر كاظم ناصر122911321522040027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية482.0080.33اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمنتظر علي حرير فالح122922821511008116

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.0080.17ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيزمزم خليل ابراهيم حسن122931021522009015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.0080.17زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيعلي خالد ناجي مزهر122941421511008003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.0080.17ثانوية حطين للبناتتطبيقيمريم جمعة ناصر حاجم122951421522004027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.0080.17ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد الكريم صالح فتح هللا عطيه122961621513015035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.0080.17االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا سويف شيحان122972221511009050

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.0080.17ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيسرى حيدر عبد الجبار محمد علي122982821522025014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية480.4080.07ثانوية الكوثر للمتميزاتتطبيقيرونق محمد مهدي علي122991221522028006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية480.0080.00اعدادية الداودي للبنينتطبيقييوسف وليد شاكر توفيق123001021511029059

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية480.0080.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيمريم كريم عبود ثكب123011421522044028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية480.0080.00اعدادية األعراف للبنينتطبيقيكرار حيدر علي حسن123021621511058069

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية479.0079.83اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيابراهيم سالم علي عباس123031121511005006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية479.0079.83اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعباس باسم عباس خلف123041921511009018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا مصطفى قتيبة محمود123051021511019057

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية478.0079.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيرفل احمد حسين شريد123061121522015016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسجاد محمد رحيم نبات123071521511005087

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية النجاة للبناتتطبيقيزينب نضال شيال لوله123081521522003023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي وسام قاسم كاظم123091021511026095
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمحمد حامد عبد هللا حسين123101121511020146

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيالحكم عمار عبد الكاظم لفته123111121511022007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيبتول حبيب حسن حبيب123121121522041005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي فالح حسن عبد123131221511022085

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيامير محمد علي عبد االمير123141221511027021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.0079.50إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعلي عمار حسين عبد123151421511013043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمصطفى عدنان جابر عسكر123161421511017113

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.0079.50اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيسيف رعد ناهض توفيق123171421511020039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية قباء للبنينتطبيقياحمد جعفر صادق مهدي123181521511010005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمحمد مهدي جواد رضا123192721511001045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا علوان حميد123201121511018062

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية السبطين للبنينتطبيقيسجاد مضر محمد حسين علي123211221511022056

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيابرار سليم علي موسى123221221522017003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيفضل عبد الهادي عبد زيد123231421511047044

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيعبد الكريم خلدون جمال عبد الكريم123242121511030010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحسين جاسم مطلك123252821511015198

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية475.0079.17اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيحسن ظاهر يوسف حسين123261121511006039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية475.0079.17اعدادية الخبير للبنينتطبيقياحمد جمال عبد منشد123271121511007003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية475.0079.17اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمحمد عبد الرسول عبد محمد123281221511029085

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية475.0079.17إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد فاضل عبود كاظم123291421511015102

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية475.0079.17للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيحوراء باسم عبد الحسين سهر123301621522013009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية475.0079.17ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيمريم عاصم عبد هللا محمد123311621524001017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية475.0079.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي جعفر حمد حسن123322821511005090

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية475.0079.17اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيتقى ياسين احمد سلمان123332821522005010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعثمان بكر احمد محمود123341021511020166

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية474.0079.00ثانوية سومر للبنينتطبيقيموسى طارق احمد هادي123351221511035029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقياكرام نبيل نوح علي123361421522057003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي احمد مناتي حسين123371521511001067

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحيدر علي صبيح محمد123381521511003032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية قتيبة للبنينتطبيقياحمد عباس عداي غالي123391521511004004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد فريد عبد االمير غافل123402821511015179

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية القدس للبنينتطبيقيطارق عبد الرزاق حميد عطيه123411021511014058

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيمحمد ياسين عبد هللا نايف123421021511035022
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد هللا احمد جبار فالح123431121511018029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية النور للبنينتطبيقييوسف كاظم جفات سريع123441221511023119

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيغيث احمد عبد اللطيف ابراهيم123451321511001080

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية473.0078.83إعدادية المروج للبنينتطبيقيعبد هللا زياد طارق خزعل123461421511011059

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية473.0078.83ثانوية سومر للبناتتطبيقيفاطمة ضياء منعم فراس123471421522008055

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية473.0078.83ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيفاطمه نشأت عبد الرزاق محمد123481421522031021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمقتدى كريم ثامر عباس123491521511007172

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي اسعد بدر ضيغم123502221511034053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيياسر عمار صائب احمد123511021511013162

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعلي احمد خليل ابراهيم123521321511011030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية عدن للبناتتطبيقيبنين صباح محمد حردان123531321522030006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقييوسف يعقوب يوسف علي123541421511040094

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقييوسف نوفل عمران وحيد الدين123551921511099033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيغدير اياد عباس ياسين123561021522038033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية التعاون للبناتتطبيقيفاطمة سعد ماجد عبد علي123571121522040035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد الرزاق محمد سعود عبد الحميد123581321511001056

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية المهج للبناتتطبيقيحوراء خالد ابراهيم مهوس123591421522035009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية471.0078.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد بسام ريسان موحي123601621511001005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية471.0078.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر ذاكر جواد حميد123611621511001086

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية471.0078.50ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمحمد فاروق عبد الزهره خلف123621621513007028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية470.0078.33ثانوية الشباب للبنينتطبيقيسيف الدين فخري عبد اللطيف ديزار123631021511023003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية470.0078.33ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيسلوان رمضان لطيف علي123641121511034028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيصباح فراس صباح مهودر123651121511041062

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية السبطين للبنينتطبيقيموسى كمال عبد الحسين علوان123661221511022126

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية470.0078.33ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيفاطمه شامل صبحي شنته123671221524006008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية السياب للبنينتطبيقيمرتضى محمد محسن محي123681321511028106

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقياحمد اسامة عبد العزيز بشير123691421511018005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيانور جاسم زيدان خلف123701421511028001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية470.0078.33ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعلي ياس خضير اثغيب123712221513004024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية581.0096.83ثانوية الحريري للبناتاحيائيدييه ساالر مجلوم سعيد123722021422015039

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية575.0095.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيجمانة حيدر علي حسين123731321422002032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية574.0095.67اعدادية النعيم للبناتاحيائيدالل سالم علي بريج123741421422009039

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية574.0095.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمرتضى حكمان ساية مير نوروز123751521411011189
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0095.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسين سعود عودة جويد123762221413004044

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0095.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء فراس حميد هاشم123772321422038059

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0095.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشهالء عبد هللا مدلول رفاس123782321422043104

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.2495.21ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسن جهاد جليل جعفر123791521411012014

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0095.17الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمالك اثير مالك خضر123801021411028078

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0095.17اعدادية الداودي للبنيناحيائيياسين قصي عبد الجبار ظاهر123811021411029046

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0095.17اعدادية الفداء للبناتاحيائياسراء نهاد غازي حسان123821421422033008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0095.17اعدادية الياقوت للبناتاحيائيبان ماجد عيدان جاسم123831921422109019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0095.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسن فالح علي جويد123842221413004035

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0095.17اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة احمد جواد كاظم123852921422024193

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية570.2895.05الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعمار ياسر عبد الرزاق عبد123861021411028067

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية570.2095.03اعدادية بغداد للبناتاحيائيرزان ناجي عبد سلطان123871321422001087

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية570.0095.00ثانوية الحكمة للبناتاحيائيزينب احمد صالح عوده123881021422025031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية570.0095.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيصفا علي محمد جواد123891221422024113

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية570.0095.00ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيايه ثجيل ابراهيم سرهيد123902321424015005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية569.0094.83اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيغنى هللا محمد خليل داود123911421422068082

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية568.9694.83ثانوية المتميزاتاحيائيدنيا امير زين العابدين شهباز123921321422032028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية568.8094.80المنصور- ثانوية المتميزات احيائيساره احمد ابراهيم عبد الرزاق123931021422003071

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية568.5294.75ثانوية السالم للمتميزيناحيائيأمير هاني شاكر الطيف123941121411010001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية568.3294.72ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي رياض عبد الستار مجيد123951321411019126

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية568.0094.67ثانوية طيبة للبناتاحيائيمريم عرفان نافع ابراهيم123961321422038027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية568.0094.67ثانوية الطبرسي للبنيناحيائييوسف صادق جعفر عبداللطيف123972321411067033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية568.0094.67اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد صباح قيصر موسى123982921411019164

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية567.2094.53ثانوية المتميزيناحيائيعلي مصطفى كامل كاظم123991421411005071

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية567.0094.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفرح اسماعيل خضير عباس124001321422025066

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية567.0094.50الخارجياتاحيائيوالء خلدون ابراهيم صالح124011921428050300

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية567.0094.50اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيجعفر صادق ناصر خضر124022121411030006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية567.0094.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيتبارك حيدر جاسم حبيب124032721422037049

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية566.4894.41الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد لؤي لطيف جاسم124041021411002006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية566.0094.33ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيسيف سالم محمد جوري124051021413001007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية566.0094.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيرونق محمد داود سلمان124061021422019056

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية566.0094.33اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيياسر عالء عبد الحسين عباس124071421411047079

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية566.0094.33ثانوية الخمائل للبناتاحيائينبأ خالد صالح عبد124081921422014096
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية566.0094.33ثانوية عنه للبناتاحيائيرؤى طه ياسين منير124091921422064019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0494.17الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيعبير فرقد علي لطيف124101021422018085

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0094.17اعدادية البيان للبناتاحيائيساره باسم شاكر علي124111021422014050

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0094.17اعدادية المحبة للبنيناحيائيحسن كريم عبد مباشر124121121411003009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0094.17اعدادية المحبة للبنيناحيائيعلي حيدر هالل عبد الحسين124131121411003020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0094.17ثانوية العلوم للبنيناحيائيمحمد باقر هادي حسن كاظم124141321411036026

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0094.17اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين علي كامل جبار124151421411020033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0094.17 تموز للبنات14ثانوية احيائيفاطمه رعد كريم عبد الرضا124161421422007056

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0094.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور الزهراء حسين حنون كطان124171521422014302

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0094.17اعدادية األمل للبناتاحيائيطيبه هيثم سلمان داود124181921422059089

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0094.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيفاطمه فاضل ميذاب حبيب124191121422006145

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0094.00اعدادية االنصار للبنيناحيائيابراهيم حيدر حبيب علوان124201321411003001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0094.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعبد الباسط محمد مطشر نعمه124211521415001236

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0094.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيوالءالحوراء رمزي سوادي جالب124221521422014336

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0094.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيحذيفة حميد متعب رشيد124232121411005030

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0094.00اعدادية الفهود للبنيناحيائيحيدر صالح عبد الباري ريكان124242221411042038

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية563.6093.93ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي حازم جواد سلمان124251121411042033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية563.2093.87ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي حسين كاظم جدوع124261321411019125

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية563.0093.83اعدادية المأمون للبنيناحيائيليث قيس قاسم محمد124271021411006042

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية563.0093.83اعدادية العامرية للبناتاحيائيسنا الرحمن مصطفى حكمت شاكر124281021422036081

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية563.0093.83اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمازن سعدون مهدي كرير124291121411022042

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية563.0093.83ثانوية الضحى للبناتاحيائيمي محمد جاسم منخي124301421422023039

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية563.0093.83اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعبد المهيمن دريد حميد نوفان124311821411020029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0093.67ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل حسين عيسى124321021424013029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0093.67اعدادية االخالص للبناتاحيائيساره سعيد خليل ماجد124331121422046063

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0093.67اعدادية الشروق للبنيناحيائيعلي حازم كاظم علي124341221411029031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0093.67ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيتقى احمد عامر عباس124351221422035012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0093.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب رضا خلف نجم124361421422062069

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0093.67اعدادية المسيب للبنيناحيائيزين العابدين قاسم فاضل عباس124372321411009051

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.8893.65المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه صفاء جار هللا عبد هللا124381021422003097

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.2093.53ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي زيد حيدر حسين124391221411001056

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0093.50اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد شاكر حسين124401021411020092

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0093.50الخارجيوناحيائيعلي سعدي فاضل شبيب124411021418001084
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0093.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيايه مهند اسماعيل خليل124421021422013012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0093.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيامنيه امين كامل حنتوش124431121422017016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0093.50ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمينا احمد حسين هداب124441121422029044

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0093.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيتقى علي داود محمد124451221422038008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0093.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيمسرى دعاء مهدي محيبس124461221422038046

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0093.50ثانوية الشمائل للبناتاحيائينور الهدى طالب عبد محمد124471421422042095

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0093.50اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزينب فراس جليل مراد124481421422056053

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0093.50ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيريم سلمان مقطاع غوال124491421424014019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0093.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء جليل علي محمد124501521422011089

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0093.50ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائياسحق ابراهيم حسن حماش124511821413011005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0093.50ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين محمد حسن124521921413009089

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0093.50اعدادية المباهلة للبنيناحيائيحسين كريم عبد الزهره عباس124532721411008022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0093.50يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيايهاب احمد عدنان محمد124543021417038003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0093.50يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيمريم حيدر خزعل داود124553021427038011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.3693.39ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى سنان وائل محمد يحيى124561421411005104

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.1293.35الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن حسين حسن عبد124571021411028041

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0093.33اعدادية الغزالية للبنيناحيائيكرار سعد موحي كاظم124581021411008041

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0093.33اعدادية جرير للبناتاحيائيفاطمة حسن هادي محيبس124591221422008043

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0093.33ثانوية الفيحاء للبناتاحيائيزينب لطيف جبر هاشم124601321422013009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0093.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم مؤيد فاضل شاكر124611421422014083

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0093.33ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيمروة اسعد بشير حامد124622221424011055

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.0090.83اعدادية حطين للبنينتطبيقيمحمود عباس فاضل فليح124632321511022029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.0090.83اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيعلي رعد محمد عبد الحسن124642321511061046

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية544.0090.67ثانوية االنفال للبناتتطبيقيدعاء عالء نعمه عبد هللا124651021522019009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية543.0090.50اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحسنين علي زوير جودة124661621511030006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية542.0090.33االعدادية المركزية للبناتتطبيقيفاطمه ماجد مهدي قدوري124671321522041009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية541.0090.17اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيياسر صالح كاظم حسن124681421511020116

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية539.0089.83إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد عباس شايع كاظم124691421511015099

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية539.0089.83اعدادية السجاد للبنينتطبيقيباسم ياس خضير محمد124702321511027013

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0089.50اعدادية العزة للبناتتطبيقيمينا حيدر محمد حسين صادق124711221522036042

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0089.50ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقياحمد ستار جبار كاظم124721621513070001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0089.33اعدادية بغداد للبناتتطبيقيصفا الياسر حسين عيدان124731321522001041

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0089.17ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمحمد حسين حيدر نعمة124741221511002049
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0089.17اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيابو الفضل حامد كريم محسن124751421511019006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية534.0089.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسجاد منذر حميد كاظم124761121511049069

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية534.0089.00اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمصطفى احسان فخري راهي124771421511029060

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0088.83الخارجيونتطبيقيمحمد وليد برهان شكور124781321518001148

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0088.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين رؤوف حبيب حسين124791621511001104

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية532.0088.67اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيتبارك اثير فاضل حمادي124801121522036007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية532.0088.67اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيحسين خالد حميد ادهيم124811321511024009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0088.17اعدادية العزة للبناتتطبيقيفاطمة احمد ابراهيم عباس124821221522036031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0087.83اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيهدى قيصر قيس داود124831021522038055

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيحيدر صادق وسم كاظم124842621511004011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية الفتح للبنينتطبيقيهاني رائد تركي نوري124852721511003061

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0087.50إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد ياس خضير عباس124861421511014133

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0087.33ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيعباس عطيه هندول أحمد124872221517057017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0087.17ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الماجد عبد الحميد عبد المجيد124881621513060021

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيامير عمار محمد علي فاضل124891421511029009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيزينب فراس عبد الحسن جاسم124901421522015038

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0086.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد الحكيم محمود حسين رميض124911121511015053

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0086.67اعدادية الشعب للبناتتطبيقيزينه وسام كريم حسين124921321522022017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية578.0096.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عباس علي حسين124932321422012247

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية575.0095.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء صباح عبد الجليل حسين124941021422035053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية574.8895.81الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيصالح وسام صالح مهدي124951021411028039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0093.67اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمحمد باسم صالح مهدي124961821411115132

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية557.0092.83اعدادية التعاون للبناتاحيائييقين ياسر مهدي صالح124971121422040168

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.4492.57ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيابراهيم ماهر ابراهيم عبد العالي124981121411042003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية554.0092.33اعدادية العمارة للبنيناحيائيعبد هللا حسين زياره حسوني124992821411005073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية553.0092.17أعدادية الطارمية للبنيناحيائياحمد رائد سامي سرحان125001221411019007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية552.0092.00اعدادية الوزيرية للبناتاحيائينور سالم مرعي يحيى125011321422005051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0091.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب سعد سرحان عبد هللا125021321422001142

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.0091.33ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيهديل حميد دعير كلش125031221426002064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.0091.33اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمحمد امين عبد هللا سعدون رشيد125041321411005055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.0091.33ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمصطفى مالك كريم غيالن125051521411012077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.0091.33اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيسجاد قاسم عبيد حمادي125062821415001060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.6491.27(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه حليم نعمه مجيد125072521422040194
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.0091.17اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمه صالح خلف عليوي125081421422033093

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية546.0091.00اعدادية االمين للبنيناحيائيحسين محمد عزيز رؤوف125091021411018030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية546.0091.00ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيمصطفى عرفان عبد المجيد كاظم125101421411051048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.8490.97المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم مؤيد عبد الستار شهاب125111021422003122

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.0090.83ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيميسره نجيب جواد كاظم125121221422019070

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية544.6490.77زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد جالل علي محمود125131421411008003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية544.0090.67ثانوية العراق العظيم المختلطةاحيائيوئام كريم قاسم محمد125141321427001004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية543.0090.50ثانوية النزاهة للبناتاحيائيساره احمد جويد عبد الحسن125151421422026041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية543.0090.50اعدادية الفهود المسائية للبنيناحيائيمرتضى نصير معن عبد125162221415009026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية542.4490.41الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد انمار علي حسين125171021411028084

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية542.0090.33ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائياسماء فالح حامد شطي125181021426004003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية542.0090.33اعدادية االنصار للبنيناحيائيعبد هللا هشام شرهان علي125191321411003059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية541.0090.17ثانوية المتميزيناحيائيغيث حيدر راضي شوكت125201321411016083

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية541.0090.17ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الحسن عطيه125212821422037024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية539.2489.87ثانوية السالم للمتميزيناحيائيفراس عبد الرزاق علي حسن125221121411010062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية538.0089.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم حمود عبد هللا125231521422005089

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية538.0089.67اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيابراهيم عقيل ابراهيم مالك125241621411039002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية538.0089.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه فراس عبد الخضر محمد125252921424003142

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0089.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيامير علي هاشم كاظم125261021411026048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0089.50ثانوية الفردوس األهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عامر عصمت بهجت125271321413004005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0089.50اعدادية الغراف للبنيناحيائيحيدر احمد علي فالح125282221411022028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0089.33اعدادية الغزالية للبنيناحيائياحمد كريم سلمان راضي125291021411008004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0089.33اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الملك دروش125301021422037054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0089.33ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيعبد هللا غالب محمود نايف125311221411002018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0089.33اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم بدن125321521422011114

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0089.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الحسين صالح125332221413023211

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0089.33اعدادية المسار المختلطةاحيائيمنتظر كاظم علوه عزيز125342221417043064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.6889.28ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد عبد جاسم125351321411019083

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.1689.19ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمهدي ميثم عباس جواد125362721411039098

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0089.17اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيمؤمل ظافر جواد كاظم125371321411024036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0089.17ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيعلي جعفر عبد الساده عبود125381321413002014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0089.17ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيمصطفى اسامه محمد عبد الجبار125392021413002064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية534.2089.03الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحيدر ستار جبار حسين125401121411038015
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0088.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسرى عباس سامي عباس125411321422018038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0088.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيكاظم ريسان خزعل رزن125422221413006149

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0088.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبتول فراس كاظم حسين125432321422013069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0088.83اعدادية الثورة للبنيناحيائيمرتجى كريم صاحب عبد الحسن125442821411001110

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية532.4888.75الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي مازن علي هادي125451021411028063

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية532.0088.67ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد جاسم رضا125461221424005015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0088.50ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر مريدي رحيمه125471221424006046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0088.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه عمار عبد الوهاب عبد الرزاق125481321422001072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0088.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيحوراء ميثم محمود كاظم125492521422036029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية530.0088.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عمار زهير نوري125501621411001099

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية530.0088.33ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيشهد عادل ضيدان احمد125512221424012122

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.3288.22المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم العذراء علي صدام باش125521021422003114

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0088.17ثانوية الرشيد للبناتاحيائيمريم عبد الزهره علي جريو125531321422020042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0088.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيميسره عباس فاضل موسى125541321422039239

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0088.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيالحسن لؤي عبد تايه125551621413123022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0088.17اعدادية الهبة للبناتاحيائيحوراء كريم محمد علي125562221422018020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0088.17اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمرتضى صفاء محمد علي عباس125572721415001110

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0088.00اعدادية المأمون للبنيناحيائيمحمد وليد خالد عبد الستار125581021411006052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0088.00اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد حسن مكي مجيد125591421411019006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0088.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزمن شاكر خضر عباس125602121422003047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0088.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيغسق جعفر شالل حسن125612321422041146

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0088.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحنين علي هيجل عبد الساده125622321426001066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0088.00اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمنتظر صالح صاحب مهدي125632721411008073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0088.00ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيطيبة حمزة عباس معيلو125642821426001047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.1687.86ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيتبارك جاسم محمد حمزه125651121422069005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0887.85ثانوية المتميزيناحيائيمحمد فواح محمد وجيه يوسف125661421411005093

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0087.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد اياد محمد مهدي125671021411019103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0087.83اعدادية رفيدة للبناتاحيائيمينا علي حسن عناد125681121422041077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0087.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعبد هللا عالم عوده جعفر125691221411005029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0087.83ثانوية الصمود للبناتاحيائيمريم ستار عبد الواحد حسن125701421422034040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0087.83اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيمحمد رائد مجيد عيسى125711621411039033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.7287.79الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيفيصل عدنان محي الدين مجيد125721021411028076

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.6887.78ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد بالل وعد هللا احمد125731321411019010
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي زياد طارق عبد الكريم125741021413012022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67ثانوية الخضراء للبناتاحيائيزهراء مهيب علي محمود125751021422007024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي هاشم حميد ثجيل125761121411009023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيمحمد جبار خضير حسين125771321411002071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينادره حسين كاظم ظاهر125781321422014099

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى حيدر علي والي125792221411004418

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمحمد حسين محمد علي محمد رضا باقر125802721413008026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائينور تحسين خلف عبد النبي125812821422030048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0087.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيبسمه عمار محمد ودود عباس125821021422033030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0087.50اعدادية السياب للبنيناحيائياحمد بليغ سعدي عباس125831321411028007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0087.50ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيسجاد عبد الزهره رباط الزم125841421415003059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.2487.37ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى سعدون محمد دارا125851321411032088

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0087.33ثانوية سومر للبنيناحيائيحسين قاسم خضير عباس125861221411035006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0087.33ثانوية االنوار للبناتاحيائيريتاج حيدر محمد منصور125871221422023022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0087.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء علي عبد الكاظم محمد125881321422025039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0087.33إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيهاشم فارس هاشم محمد125891421411021105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0087.33ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعمر الفاروق محمد قاسم محمد125901421413002021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0087.33اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي محمد علي عبد الحميد125912121411005096

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0087.33ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي فهد شابث نصيف125922221417060054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0087.33ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيشهد فراس جبار عايز125932221424027039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.3687.23االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد صكبان مجيد عباس125941321411010014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.1287.19ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمهند عبد هللا بندر كمر125951321411019187

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية القدس للبنيناحيائياحمد معن ابراهيم عبد هللا125961021411014008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية اليمن للبنيناحيائياسامه ضياء مصطاف عبد هللا125971021411016007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيخطاب عمار رحيم عبود125981021411026100

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0087.17ثانوية الرشيد للبناتاحيائينور الهدى ضياء سلطان خضير125991321422020045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0087.17إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيحسن حيدر حسن علي جان126001421411007020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0087.17ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء نعيم طعيمه زاير126011421424019016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيمصطفى احمد زهير رديف126022121411077032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0087.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد الحسن علي حسين حمود126032221413013100

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0087.00ثانوية السالم للبنيناحيائيمصطفى عثمان سلمان غيالن126041021411030011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيمنار علي كريم حمودي126051221422029068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية االنصار للبنيناحيائيمحمد الباقر عبد المجيد فاضل مجيد126061321411003091
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0087.00ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي جمال عبد الجليل ابراهيم126071621413021036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيبهاء انمار صادق احمد126082221411003036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيجعفر فرقد فاروق علوان126092821411008010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.4486.91ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائينور قيصر عبد الجبار احمد126101321411019196

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0086.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحيدر احمد جبر سيد126111221411005015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0086.83اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسين درع شامل جهاد126121221411028039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0086.83اعدادية ابابيل للبنيناحيائيوسام عماد طالب محمد حسن126131321411011057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0086.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء سعد فاخر نكال126141321422001123

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0086.83اعدادية البسالة للبناتاحيائيشجن علي اسوادي ازناد126151321422016053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0086.83ثانوية حنين للبناتاحيائيزهراء ثائر محمود نجم126161321422028030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0086.83اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيميالد غسان حكمت عبد126171721411067029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0086.83ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيحسن فاضل حسين عطيه126182021411046011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0086.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر صباح رزاق محمد حسن126192521411012234

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.3286.72اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيسامي هيثم سامي حسين126201621411068021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى ميثاق وهاب فرحان126211321413017047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0086.67اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمهدي صالح مهدي خليفه126221421411025051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمحمد جعفر عبد الحي مروح126231621413004056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا سعد بهلول موسى126242321413003021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيطيبه كاظم جاسم محمد126252821422016030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0486.51ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد صادق رضا حسن126261221411001077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم احمد عبد الزهره محسن126271321422040184

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية فدك للبناتاحيائيجنه حيدر عبد الجبار عناد126281421422006034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0086.50ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيساجدة مهدي جلو مرعي126291421426005035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0086.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنين عبد الجليل خشان حاجم126301621424072035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين علي عبد الرضا عطوف126312221411077054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.2086.37اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد رائد عبد الرزاق علي126321121411041121

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد علي هادي محمد حسين126331221411028132

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمريم محمد كاظم عبد هللا126341321422011089

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0086.33 تموز للبنات14ثانوية احيائيروان جاسم مخلص محمد126351421422007028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0086.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيمنار جبار كاظم فليح126361421422014087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0086.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين قاسم جميل عوده126371621411001046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية التميز للبنيناحيائيحسن عالء رزاق منخي126382221411077039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية النور للبناتاحيائيآيه هيثم جبار جواد126392221422042357
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين مهدي فرمان خيرس126402621411014061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.8086.30ثانوية السالم للمتميزيناحيائييوسف صالح عبد الهادي يوسف126411121411010101

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية تطوان للبنيناحيائيمقتدى صالح حميد عبد الحسن126421121411017148

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيشهد طاهر محمود اسماعيل126432121422047075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعداية التضحية للبنينتطبيقيمنتظر خالد حمود فالح126441621511048193

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية الرسالة للبنينتطبيقييوسف عبد الكاظم جياد جلب126451321511005087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0083.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقييوسف حاتم عثمان حسن126461621513021139

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية500.0083.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا فالح اعبيد بطي126471621511001145

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية سيناء للبنينتطبيقياحمد طه ياسين كريم126481321511018002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيضرغام قاسم جاسب مزيد126491621511017066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0082.33ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي ناطق عالء مكطوف126501621513004109

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0082.00ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيحسين فريد كاظم عزيز126511621513027018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0081.33للبنين  (ع)ثانوية زين العابدين تطبيقيحسين ضياء قاسم يوسف126521621511067009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0081.33ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيرشا لبيد عبد الكريم حسن126531621522055013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0081.33اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد كاظم مالح طاهر126542821511010098

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية485.0080.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيخير هللا حسين ناصر جاسم126551621511035052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية485.0080.83ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي مطر خارع كريم126561621513030059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية484.0080.67اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيامير حسين فيصل احمد126571321511021004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية483.0080.50اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحيدر محمد علوان كاظم126582821511015062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية482.0080.33اعدادية األعراف للبنينتطبيقيحيدر سعدي هاشم جاسم126591621511058033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.0080.17ثانوية الكفاءات االهلية للبنينتطبيقيحسين سعد جبار جاسم126601321513016003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.0080.17اعدادية التميز للبنينتطبيقيمجتبى واثق مهدي عبد العالي126612221511077059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية480.0080.00ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد انور ذياب كريم126621321513017011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية479.0079.83اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقياكرم مبدر اكرم جابر126631121511009009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية479.0079.83ثانوية سومر للبنينتطبيقيعلي قيصر عبد عبد الرزاق126641221511035016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية479.0079.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيباقر جهاد لطيف عبد الجبار126651621511001036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمجتبى حسن عنجور شمام126661321511031033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية الفردوس للبناتتطبيقينبأ باسم ناصر مساعد126671321522040074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمجتبى اسعد هالل حسن126681421511050069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية478.0079.67ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعلي فرات كامل خضير126691621513110053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية االحرار للبنينتطبيقيحيدر احمد دهيدي ضاري126702621511018010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقياحمد سليم عبد جبر126712821511015007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية476.0079.33ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيمحمد مسلم خالد مسلم126721021511003035
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية475.0079.17اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحيدر محمد كيطان سلمان126731121511017044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية475.0079.17ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحميد عبد الستار حميد بهير126741621513115017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية474.0079.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا سلطان عجيمي عبد هللا126751621513059034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعبد هللا محمد علي عبد الكريم عبد الحسن126761221511029043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية473.0078.83اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقييوسف رافد زيدان فياض126771421511019140

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية النور للبناتتطبيقيدعاء مؤيد سلمان زلمه126782221522042009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعبد الجبار محمد علي قنديل126791121511031020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية السياب للبنينتطبيقيعمر صباح عباس عبد126801321511028084

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية471.0078.50ثانوية الينابيع للبنينتطبيقياكرم باسم قمبر عبد هللا126811621511074007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية471.0078.50ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيحسن فريد كاظم عزيز126821621513027012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية471.0078.50ماليزيا- المدرسة العراقية في كوااللمبور تطبيقيحيدر حسن حيدر محمد126833021517004001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية470.0078.33ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعلي حيدر سليم صالح126841021511012011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيكيالن فراس عبد هللا رشيد126851621511040070

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية470.0078.33ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسن عبد الكريم عبد العالي عبد الكريم126861621513021023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيامير منير شمس محمد126872721511035006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية المعراج للبنينتطبيقيمحمد علي  خالد جاسم صكر126881121511023030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية469.0078.17ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياحمد ابو الهيل كرم صالح126891621513004003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية468.4078.07اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمحمد محسن نعمه خضير126901621511068040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا رياض شمس حسين126911021511020153

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية468.0078.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيجعفر جمال كبسون حميد126921221511005005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيتبارك اياد عبد النبي كاطع126931321522017009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيالكاظم عالء عبد النبي مهودر126942821511005029

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0081.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقياسامه ياسر عوده مخلف126951921511026016

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية485.0080.83اعدادية التقى للبناتتطبيقيسناريا محمد خزعل هاشم126961121522012028

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية483.0080.50اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيعز الدين عادل سعدون غنام126971121511022029

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية483.0080.50اعدادية التعاون للبناتتطبيقيمريم نزار احمد جيبون126981121522040037

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية483.0080.50اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد محمد126991421511050065

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.0080.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا جواد كاظم خضير127001021511026061

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.0080.17اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيسجاد يسر نعمه رسن127011521511008032

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية480.0080.00اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيزهراء محمد صبيح عباس127021421522056005

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية479.0079.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى احمد علوان شالل127031621511001261

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيصادق فارس محمد جعفر عبد الحسين127041021513007008

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد امجد جبار محسن127051221511028147
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قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية476.0079.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقياحمد ثابت خلف علي127061921511026006

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية475.0079.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيزيد احمد صالح مهدي127071121511041051

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية475.0079.17إعدادية المقدام للبنينتطبيقيامير علي محمد صيوان127081421511015010

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية473.0078.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيسبأ مجيد احميد خلف127091921511026025

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية470.0078.33ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقيحوراء حسين حمد ظاهر127101221522011007

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية469.0078.17ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيرقية فرحان بدن جري127111121522048015

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية العرفان للبنينتطبيقيغيث حميد خلف عبطان127121921511029014

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي حمزه هلول تفاك127131221511023065

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمنتظر علي سيد حسن127141321511031047

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية466.6477.77ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد فائز قاسم محمد127151321511016019

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد مثنى عباس علوان127161021511019007

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية465.0077.50اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء طالب علي عيسى127171321522040034

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية464.0077.33اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعبد الكريم قاسم محمد بندر127181521511016030

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية463.0077.17ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيزينب صالح كذه طلفاح127191021522017007

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية دمشق للبناتتطبيقيرقية هاتف فايز عبد127202421522024014

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية462.0077.00ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيزهراء دينار عوده عليوي127212821522025009

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد علي جسام محمد127221021511017072

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيطيبة عادل كريم رجب127231021522037012

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيفارس يوسف فالح بدر127241121511041108

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيكرار رافد علي جاسم127251321511035044

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية ام البنين للبناتتطبيقينرجس دريد ضياء عبد االمير127261321522011030

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية461.0076.83الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيهيا محمد الزم رمضان127271421522030037

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيزينب علي بني حسين127281521522014021

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية460.0076.67ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد ابراهيم حسن127291421513007005

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد ذر سعد شفيق127301021511020016

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية459.0076.50ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيكاظم عبد المجيد محسن عبد هللا127311621513055041

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيياسين علي كاظم منصور127322621511014089

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيتبارك علي حسن حمد127331521522014007

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية الحبانية للبنينتطبيقيعثمان مجيد محمد رشيد127341921511046008

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيمريم ناهض دايم ظاهر127352721522054047

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيايثار رونق محمد فتاح127361121522006003

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحيدر حمود فنفون مطير127371521511005059

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية457.0076.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيجنيد عبيد جوير حسين127381921511026020
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قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية الطارق للبنينتطبيقيمهند محمد تقي عبد الجبار127391021511038025

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية النور للبنينتطبيقيمحسن سعد منخي محسن127401221511023090

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية النور للبنينتطبيقيموسى مؤيد جليل جابر127411221511023114

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيساره احمد راضي غضيب127422821522037043

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزينب عدي حامد ضاري127431021522035015

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحيدر باسم محمد رشك127441321511012037

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه احمد صبار حسين127451321522001044

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية454.0075.67سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياتطبيقيمصطفى حيدر عبد القادر هاشم127463021517037007

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية السبطين للبنينتطبيقياحمد ابراهيم علك خضير127471221511022007

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية األزل االهلية للبناتتطبيقينور الهدى رامي سامي عبد127481221524007012

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعلي محمد عبد عون ناجي127491321511027075

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقييسر سليم مهدي غالم127501321522018031

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيسارة هادي عزيز يوسف127511421522040014

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيتقى قصي حسون يوسف127521421522044007

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية الكرمة المسائية للبنينتطبيقيناجح صباح عناد ثعبان127531921515010071

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمهدي احمد مهدي فاضل127541221511029104

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمصطفى عطه ماضي عبد هللا127552621511001044

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية اجنادين للبناتتطبيقينورالهدى ايهاب عبدالجبار كامل127561021522038053

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية451.0075.17ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيساره محمد شاكر عباس127571121522015028

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيداود سالم عاشور محيسن127582221511048028

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيابو الفضل بشار رحيمه شناوه127592621511023002

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية450.0075.00اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيسجاد صالح مهدي خضير127601021511015027

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية450.0075.00اعدادية البخاري للبنينتطبيقيحيدر عبد القادر هالل علي127611921511101025

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية449.0074.83اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد احمد ابراهيم حسن127621321511021066

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية583.0097.17اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيدانيه كريم صفر نور علي127632621422031034

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0093.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائينور بشير محمد حسين127641321422017158

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.2092.53ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيطيبه عبد هللا صالح فاضل127651321422039171

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية552.8892.15ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسما تمام حكمت محمد127661321422039150

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.6491.77ثانوية المتميزيناحيائيمجتبى قاسم جواد علي127671321411016088

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0091.67ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيمنار لؤي عبد الواحد توفيق127681121424018004

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0091.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيأيالف قاسم كامل كزار127692721422037004

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0091.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتقى بكر احمد جاسم127701021422033036

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.0091.33ثانوية االستقالل للبناتاحيائيرفل صائب جميل عبد الغني127711321422006019
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قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.7291.29ثانوية المتميزاتاحيائيرزان صالح عبد الرحمن صالح127721321422032031

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية546.0091.00اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمحمد باقر حسين فالح محمد127731021411008043

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية546.0091.00ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيصفا علي فاضل علي127741421422037036

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية544.0090.67ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزينب جابر عبد النبي متعب127751421424003029

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية542.0090.33اعدادية العزة للبناتاحيائيرغد عمار عماد هادي127761221422036036

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية541.0890.18ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيشهد ليث عبد اللطيف عبد الباقي127771221422028064

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية541.0090.17اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرقيه قاسم كامط حسيب127781421422057074

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية541.0090.17اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب هاشم محمد حسين127792121422055068

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية538.0089.67ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمريم حسين فليح حسن127802621424004123

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0089.50اعدادية السياب للبنيناحيائيابراهيم حسين عبد علي زبين127811321411028002

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0089.50اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيثقلين خالد عبد الصاحب حسين127821821422045042

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية534.0089.00ثانوية ام سلمة للبناتاحيائياسل سيف فؤاد حسين127831021422015004

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية534.0089.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيسبأ فاضل احمد حميد127841321422024061

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0488.84ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عمر فاروق سلمان127851021413012018

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0088.83ثانوية المعالي للبناتاحيائيعال عامر علي عنايه127861421422054028

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية532.0088.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب حسين عبد هللا حسين127871421422014045

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية532.0088.67ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيمريم محسن جباري حسن127881421426005087

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية532.0088.67اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء حاتم توفيق ابراهيم127892121422010064

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية532.0088.67ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيغدير صفاء حسين راضي127902821422003092

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0088.50اعدادية التعاون للبناتاحيائيريناس محمد فاضل بيره127911121422040057

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية530.0088.33ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيزينب غازي محمد ضاري127921821427005009

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0088.17اعدادية الشعب للبناتاحيائينور الهدى صباح عبد سلمان127931321422022164

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0088.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمصطفى محمد حمود فدعوس127941121411030064

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0088.00ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر دشر فرهود127951421424010003

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.7287.95ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي محمود عبد هللا وحيد127961221411001060

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0087.83اعدادية بغداد للبناتاحيائينور محمد صبيح عبد الغني127971021422035116

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0087.83ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمنى عماد خلف ابراهيم127981921424010141

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0087.83ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيمحمد عماد حصيل عطشان127992221413047039

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية رفيدة للبناتاحيائيشهد شوقي شهاب احمد128001121422041048

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائيفاطمه عماد عدنان صفر128011321422015090

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيهدى حامد ناصر عبد الكريم128021421422057211

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم قيس كاظم جبر128031521422005111

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى ليث سالم كريم128042721411025237
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قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0087.50اعدادية النضال للبنيناحيائيزين العابدين تحسين عبد الهادي عبد الحسين128052121411028037

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0087.33ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيالق ماجد حميد توفيق128061021426004085

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0087.33ثانوية سومر للبناتاحيائييقين مؤيد عويد جليب128071421422008143

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0087.33ثانوية عتبة للبناتاحيائيرقية عباس احمد عباس128082121422076011

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0087.33ثانوية االكارم المختلطةاحيائيحيدر مارد عذافه طايع128092221417083011

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0087.17ثانوية االبتهال للبناتاحيائيايالف منذر جاسم محمد128101421422005005

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0087.17ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيعلي عباس محمد عباس128112121411086016

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0086.83ثانوية دجلة للبناتاحيائياديان ضياء عبد الحسين ناصر128121421422014003

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهبة هللا ساجد محمد جاسم128131321422039273

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور ميثم نجم عبيد128142221424007168

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائينور فهد عوده عليوي128152221424035057

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور بشير عبد علي حويل128162421424023132

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0086.33الثانوية الشرقية للبناتاحيائينور الزهراء علي حسين احمد128171421422030046

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0086.33ثانوية االستقامة للبناتاحيائيرحاب حامد كاظم عبد الحسن128181521422018043

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0086.33ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيشمس عصام ناجي طعمه128192221424011043

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيبنين سعد حسين مياح128202721422037042

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا مظفر بالسم ياسين128211021411020111

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية اجنادين للبناتاحيائيشهد سعد فليح حسن128221021422038077

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0086.17ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائيمينا صدام سعد سالم128231021424003010

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيحسين سالم فرهود عطشان128241121411019020

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية النهار للبناتاحيائياريج احمد عبد الرزاق عبد الشهيد128251121422056001

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0086.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرقيه حيدر محمد حسين128261321422039081

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0086.17اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيابراهيم محمد سعدون رفعت128271421411019004

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية الخالدية للبنيناحيائيثامر فيصل دحام حرج128281921411007036

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيدينا علي صبري علو128291121422040047

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية النصر للبناتاحيائيحوراء مؤيد صبحي فزع128301221422031064

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية القناة للبناتاحيائيايسر كاظم حسن زامل128311321422003009

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية النهوض للبنيناحيائييوسف رعد محمود محسن128321421411039205

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد علي عبد هللا رشيد128332121411009024

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية الحكيم للبنيناحيائيابراهيم ياسر ابراهيم اسماعيل128341121411030002

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0085.83ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائياسماعيل محمد خضير مطر128351121411034012

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه هادي علي عباس128361421422065253

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيعائشه رائد زيدان خلف128371021422017024
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قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية الطائف للبناتاحيائينبأ كريم جليل مهدي128382121422070070

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية يافا للبناتتطبيقيندى ستار جبار حمادي128391321522031057

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزينب كاظم اسماعيل فلحي128402821522013027

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.3279.55ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيمحمد علي خالد علوان128411121511042004

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي عصام راضي حسن128421321511035040

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيضحى أحمد عبد الستار حماد128431121522016013

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية467.0077.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيقيصر عبد الباقي جاسم عطيه128441321511010076

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيسجى سالم عباس نوار128451621522063024

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيوليد رائد خالد عباس128461021511019115

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيتبارك عالء صبيح خليفه128471421522065012

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيفاطمه مضر محمد رضا سعيد128481621524072028

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيغدير ميثاق حسن عوده128491321511014027

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسن كريم جبار زوير128501621511002046

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيرحمه قيصر علي حسن128511821522006003

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيحيدر عدي حيدر درعم128521521511007059

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية450.0075.00ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيمحمد قاسم علي حسن128531621511008041

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية448.0074.67ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيوقار رائد عبد الكريم جميل128541221522035038

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمؤمل صباح نوري محسن128551021511026103

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية447.0074.50ثانوية الصمود للبناتتطبيقيغسق ثائر فاضل منعثر128561421522034016

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمار حميد راشد128571321511029058

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية زهو العراق للبناتتطبيقيبتول عبد الفتاح عبد سيد128581321522009001

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقياسراء مهدي دابس عبد الحسن128591421522032001

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقييحيى رائد يحيى خضير128601121511018076

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيالحسن عدنان هاشم سلمان128611221511027011

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعبد هللا علي هاتف كاظم128621421511050045

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية445.0074.17ثانوية ايالف للبناتتطبيقيمسره محمد يحيى قاسم128631421522038019

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية483.0080.50اعدادية اغادير للبناتتطبيقيزهراء محمد عبد الكريم حسن128641121522038014

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية470.0078.33ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيطه محمد علي عزيز128651221511002030

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية451.0075.17إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعبد هللا مجيد خلف سلمان128661421511014074

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية449.0074.83ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيخديجة عماد رزاق حسين128671121522048008

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيابراهيم سعد عبد الرضا مكي128681121511018004

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية448.0074.67ثانوية باب العلم للبناتتطبيقيموج احمد ابراهيم حمزه128691221522040007

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيبنين خالد جواد كاظم128701421522062008
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قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيابراهيم رياض عبد الكريم محمود128711121511005005

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيحسين معن حسين علي128721121515004064

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية440.0073.33ثانوية النضال للبناتتطبيقييقين يحيى عبدالوهاب احمد128731021522020029

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية السويس للبنينتطبيقيمصطفى عبد الكريم مؤيد عبد الستار128741321511006081

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية440.0073.33ثانوية التاخي للبناتتطبيقيطيبه عمار جبار متعب128751421522017011

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية439.0073.17إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمصعب فريد فرج صالح128761421511013068

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية الوحدة للبناتتطبيقياستبرق غالب حمد خلف128772221522036002

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيحسين علي طالب جاسم128781021511013042

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية الخبير للبنينتطبيقيسجاد علي حمزة هجوج128791121511007019

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيفاطمه مثنى عبد الرحيم محمد128801121522041049

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية النور للبنينتطبيقيامير محمد عبد هللا جابر128811221511023009

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمنتظر صالح هادي عبد128821321511011063

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيجنات شهيد حسين محمد128831421522039003

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيصادق فياض محمد حيدر128841521511009030

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمحمد اسعد مجيد عبد الحسن128852221515011126

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيعلي كريم حوار علي128862621511003030

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين بوش حسين128871121511006085

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمجيد رشيد مجيد حميد128881121511013054

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية المأمون للبنينتطبيقياحمد صباح نوري احمد128891021511006005

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمصطفى نافع هادي عاصي128901021511026139

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية البيان للبناتتطبيقيروان بهاء عبدالحسين حسن128911021522014014

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيحسن وسام فليح حسن128921121511006040

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية436.0072.67ثانوية الرشيد للبناتتطبيقينرمين اسعد حسن محمد علي128931321522020015

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية حطين للبناتتطبيقييمامه يعقوب صبر عذاب128941321522027014

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعداية الهدى للبناتتطبيقياسماء سالم عبد الواحد محمد علي128951421522013001

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية تطوان للبنينتطبيقييوسف حامد اللطيف سلمان128961121511017150

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية عنه للبنينتطبيقيمصطفى ناظم محسن علي128971921511021056

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعبد الرحمن سهيل نجم عبد هللا128981021511016039

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية البطولة للبناتتطبيقيهاجر عدنان برغش عبد128991021522028077

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية اسماء للبناتتطبيقيطيف نزار عبد عاصم129001121522035014

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية434.0072.33إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيياسر عمار احمد عبد االمير129011421511007091

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية التاخي للبناتتطبيقيآية غالب خضر عباس129021421522017002

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية433.5272.25اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي عدي علي راضي129031021511026091
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قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية البطولة للبناتتطبيقيسرى كريم قاسم محمد129041021522028042

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية الحق المبين للبناتتطبيقييقين وهاب كاظم حسين129051221522050035

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيحوراء خالد احمد جواد129061421522042006

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمهدي قاسم حسين عويد129071521511017094

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية جنين للبناتتطبيقييقين جاسم محمد فزع129081921522013020

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد سعدون129092221513004028

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي حسين جاسم129101021511020129

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد القادر محمد عبد القادر جبوري129111021511018028

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية البصرة للبناتتطبيقيميامين حسين رباط حسين129121121522043038

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيهايدي صباح كامل عبد االحد129131421524003015

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية البيان للبناتتطبيقينور الهدى سعد جاسم كاظم129142821522028056

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا يعقوب يوسف محمد129151021511020161

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية430.0071.67الخارجياتتطبيقيسهام رياض سعد بهار129161121528050065

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب محمد رسن عبد129171321522018012

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمجتبى عبد الحسين عبد الرضا مهدي129181621511026050

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيحسين لؤي علي حسون129191021511003015

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقييحيى عامر يحيى ابراهيم129201121511006170

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقينور الهدى احمد عبد الزهره علي129211321522014029

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد عدنان شحاذه حسين129221021511022047

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيعال محمد علي قنديل129231121522016015

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية428.0071.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا عمار عبد هللا حسين129241321511010058

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمحمد حاتم فاضل ناصر129251321511022074

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيبنين قاسم عذيب حسين129261321522040018

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيسجاد احمد خزعل عطية129271421511050036

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية البطولة للبناتتطبيقينور الهدى محمد عباس علي129281021522028073

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيريام شاكر ياسين حمادي129291021522037008

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد الجبار عبد الستار زكي احمد129301321511001050

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية427.0071.17ثانوية السلوى االهلية للبنينتطبيقياحمد محمد عبد الجبار جاسم129311321513010001

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية427.0071.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى عدي حسن ضاحي129322221511004026

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية427.0071.17ثانوية الوالية للبناتتطبيقيدعاء عبد الوهاب نجم عبد129332221522066015

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمقتدى محسن عامر محمد129342821511001201

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمرتضى عودة لعيبي سلطان129351021511026128

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيرتاج جاسم محمد حسين129361121522036018
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قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيهشام علي خلف رحيم129371221511014026

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمنتظر مازن محمد زامل129381321511029097

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية النعمان للبناتتطبيقيصفا مهند عبد القادر حسن129391321522026007

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية426.0071.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعبد هللا حارث عبد الجبار محمود129401421511007042

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيسيف سعد محسن مجيد129411421511025031

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيحبيب رائد مطر عبد الرضا129421421511041010

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيعلي هيثم عبد الكريم خلف129432621511038033

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينور الحسين عادل علي محمد129442621522026060

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيخالد ربيع وسمي زيدان129451321511015024

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد ليث كاظم صالح129461021511013012

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية النور للبنينتطبيقيحامد علي صالح حسن129471221511023015

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية السويس للبنينتطبيقيمصطفى عبد اللطيف تركي حمود129481321511006082

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيعلي عالء محسن ناصر129491321515008055

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية461.0076.83النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي تطبيقيتبارك زيد عطا عبد129503021527006001

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيدينا احمد كاظم حمزة129511121522036011

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية التعاون للبناتتطبيقيرواسي موحان سعدون عويد129521121522040012

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية456.0076.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيبراق أحمد موسى لفته129531321511010020

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية بغداد للبناتتطبيقيشمس علي حميد علي129541021522035022

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية الصمود للبناتتطبيقينور ابراهيم مشيوح حمد129551421522034020

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية المأمون للبناتتطبيقيبتول صالح حسنين محمد129561021522034003

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية بابل للبناتتطبيقياسراء علي سعيد محمد علي129571221522014003

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية449.0074.83اعدادية البيان للبناتتطبيقيحوراء احسان عبد محمد129581021522014009

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية449.0074.83اعدادية الزهور للبناتتطبيقيتقى سليم عبد االمير نجم129591221522024010

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية449.0074.83اعدادية العرفان للبنينتطبيقيعبد الجبار ياسر مصلح نواف129601921511029008

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية كميت للبنينتطبيقيسيف قاسم محمد حسين129612821511014033

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية قلعة سكر للبنينتطبيقيمحمد عبد نهير زحوار129622221511028014

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية443.0073.83ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيزهراء وصفي جمعه راضي129631121522007009

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيامير احمد صادق نايف129641021511013025

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمسلم نجم عبد الزهرة حزام129651521511009059

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقياحمد محمد شنان جحف129661521511011008

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية عائشة للبناتتطبيقيزهراء حسين جباري ديوان129671421522010018

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزهراء حسين حسن فليح129681421522065023

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية440.9673.49ثانوية المتميزاتتطبيقيعال عامر محمود رشيد129691321522032003
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قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية440.0073.33ثانوية االنفال للبناتتطبيقيضحى محمود صالح نجم129701021522019024

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية440.0073.33ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمحمد خير هللا ناسي بدر129711521515001174

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية440.0073.33ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيشهد اسعد دحام محمد129721621522041014

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعلي سالم هالمة كاظم129732221511046038

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية440.0073.33ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مهدي دنيف عويس129742221513035074

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيزيد هيثم سيد خلف129751221511027067

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية فدك للبناتتطبيقيفاطمه اياد قاسم حسن129761421522006018

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيغيث صالح حميد جبر129771521511006053

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد نعمة كاصد طالل129781621511020112

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية االخالص للبناتتطبيقيساره صدام حسين عيدان129791121522046020

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية بابل للبناتتطبيقيشهد عادل محمد علي129801221522014015

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية438.0073.00االعدادية المركزية للبناتتطبيقيسلفانا كريم عبد هللا علي129811321522041002

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية438.0073.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الرزاق علي غيالن129821421511019102

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية المعالي للبناتتطبيقيفاطمه فاضل ازهر محمد129831421522054015

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعبد هللا عادل فاضل راهي129842621511014036

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية437.0072.83ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقينور عدنان صبار عبود129851021527004014

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية الحرية للبناتتطبيقيغدير عادل شاكر مهدي129861221522026047

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر مطر عبد المجيد129871621511015073

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعباس ضياء خدام مصحب129882621511014031

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيزين العابدين احمد خليل عباس129891021511019030

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية الزهور للبناتتطبيقييسر لؤي محسن عبد النبي129901221522024078

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد علي كمال فخري129911621511046134

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية حطين للبناتتطبيقيسما عمار مهدي حمد129921021522004007

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعبد هللا ليث محمد صالح129931121511009047

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية البتول للبناتتطبيقيدانيه مهدي علي حسين129941121522013017

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية سما بغداد األهلية للبنينتطبيقيمرتضى عبد الكاظم مقداد عباس129951321513002012

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمحمد الصادق صباح شوقي كريم129961421511027070

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيقبس ابراهيم فليح حسن129971121522015037

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية الحرية للبناتتطبيقيايالف محمد موسى محمد129981221522026004

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمحمد صادق رحيم جليب علوان129991421511025065

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية433.0072.17للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيسجاد سامي عباس ناصر130001321511002031

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعبدهللا محمد محمود سحور130012621511002030

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية االمين للبنينتطبيقيسيف عادل حمزة زبار130021021511018022
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قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعباس عدنان علي عبد هللا130031321511021035

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحيدر جبار عبد سعدون130041321511035024

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية432.0072.00إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي عطا خضير عباس130051421511014088

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقينور حيدر محمود موسى130061421522016025

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسين احمد حسين عريان130071521511004014

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمقتدى ماجد مسيري محمد130082821513005010

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد رياض عاشور خلف130091021511013007

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية ايمن االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ضياء نوري عبد الكريم130101021513025003

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية431.0071.83الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيورود سرمد مجيد حسين130111421522030038

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقييوسف زياره مفتن حسين130122821511001226

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية577.0096.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمي حسني حساني حسن130131321422039237

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية577.0096.17اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمحمد منهل نوري هويدي130141921411031033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية576.1296.02ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيالنا ماجد صبر حبيب130151421422055045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية575.0095.83ثانوية الرشيد للبناتاحيائيسميه ناهض شاكر محمود130161321422020025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية575.0095.83ثانوية قزانية للبناتاحيائياالء اسعد سرحان عبد الخالق130172121422015001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية574.0095.67ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم لقمان فتحي عايد130181021422034058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية567.0094.50ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيايه عبد الستار جبار علي130191321422036008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية567.0094.50ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيروان حيدر صبري عبيد130201421424004011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية566.2094.37ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيامين عادل عبد المنعم خلف130211321411032010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية566.0094.33اعدادية السياب للبنيناحيائيسجاد صالح مرداو سويف130221321411028040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية565.0094.17اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيحسين علي رحيم جاسم130231421411048026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية564.0094.00اعدادية النجاة للبناتاحيائييقين عقيل خلف جار هللا130241521422003154

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية563.0093.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيرند احمد شاكر غني130251321422001101

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0093.67اعدادية حطين للبناتاحيائيفكره محمد راضي طاهر130261321422027090

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0093.67ثانوية االفكار للبناتاحيائيتبارك فؤاد قاسم محمد130271321422042004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0093.67ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيعلي محمد هاشم سعيد130281421413015013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0093.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيولدان هادي حسين حمادي130291421422028088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0093.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينبا سمير العيبي اشخير130301521422014289

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية561.0093.50ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمريم عامر نوح رفو130311421424003040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية561.0093.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمروه منصور طالب عبد االمير130321521422006196

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0093.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسجى علي داود محمد130331321422025049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0093.33ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيشهد حميد سليمان صالح130341321422036025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.0093.17اعدادية المستقبل للبناتاحيائيفاطمه فراس غازي حسن130351121422036031
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558.0093.00ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيحيدر صباح طالب كاظم130361221417001021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية557.0092.83ثانوية الزوراء للبناتاحيائيحنين فؤاد مخلف ذياب130371921422018007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية556.0092.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيايه علي سعدي عبد الرضا130381221422026024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية556.0092.67ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيتبارك حميد جياد زاير رسن130391321422024017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0092.50ثانوية النسرين للبناتاحيائيزينب عدنان ابراهيم محمود130401321422047013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0092.50اعدادية النجاة للبناتاحيائينور صادق شنته حمد130411521422003145

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0092.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم عالء الدين جمعه حسين130421521422014263

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554.9292.49ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه اسماعيل مصطفى خماس130431321422043093

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554.0092.33اعدادية النصر للبناتاحيائيرقيه سعدون عبد الحسين زبون130441221422031080

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554.0092.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرغده مازن عبد علي عوده130452621422013043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0092.17اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا حمزه عواد عطيه130461421411020057

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.3692.06ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيتقى صالح محي جعفر130471221422028017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0092.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيطيف سمير هاشم مخلف130481021411022037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0092.00ثانوية الفوز للبناتاحيائيمريم هاشم سلمان جعفر130491321422023057

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0092.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء علي صالح جبر130501321422024086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0092.00اعدادية يافا للبناتاحيائيندى عدنان حمزه ميخان130511321422031175

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0092.00اعدادية الرشد للبناتاحيائيبنين حميد جبار سلمان130521321422033009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0092.00ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيشهد قحطان مزعل نهير130531321422034017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0092.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيطيبه حيدر كمال طاهر130541321422040146

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0091.67اعدادية الشعب للبناتاحيائيزينب احمد رحيم كريم130551321422022087

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0091.67ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيرقيه وضاح حسن مهدي130561421422020010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0091.67اعدادية االنام للبناتاحيائيفاطمه سالم عبد المجيد هير130572121422045050

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية549.4091.57ثانوية المتميزاتاحيائيساره سعد كنعان محمد توفيق130581321422032048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية549.0091.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنين جواد كاظم فنيطل130591521422006046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية549.0091.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم جاسم فنجان130601521422010118

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية549.0091.50ثانوية التاميم للبناتاحيائيهانه ليث حسين عثمان130612121422022047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.9691.49ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى صباح مصطفى حسين130621321411019172

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0091.33ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيمحمد سعد حسين علي130631221417001050

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0091.33اعدادية النصر للبناتاحيائيرقيه حسين جمعه كطوف130641221422031077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0091.17ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيمريم عقيل فاضل نصيف130651121424013032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0090.83اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء عقيل سبهان لفته130661321422031072

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0090.83اعدادية عائشة للبناتاحيائيتقى عبد الكريم مسعد حيدر130671421422010041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0090.83ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيفرح رعد حمد شنين130681421424016025
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0090.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهدى محمد وسين محمد130691521422014329

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0090.83اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيموسى فاضل عصمت حكيم130702121411032144

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0090.83اعدادية الوفاء للبناتاحيائيمريم حسين علي مجيد130712921422004085

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0090.67اعدادية النصر للبناتاحيائيرقيه عبد مسلم سعيد عبد130721221422031082

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0090.67اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيتبارك علي قاسم العيبي130731321422017037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0090.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء عالء وهيب عبد130741321422025016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0090.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبه حقي اسماعيل علوان130751321422025055

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0090.67ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائياحمد طاهر درويش حسن130761421415009011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0090.67ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيرهام مهدي صائب كريم130771421424022010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0090.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهدى باسم خلف عبره130781521422001148

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0090.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه رسول حميد شاكر130791521422006165

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0090.50اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد شبيب130801021422037055

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0090.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيسجى اياد قاسم خير هللا130811521422010092

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0090.33اعدادية البيان للبناتاحيائيبنت الهدى باسم جبار جمعه130821021422014011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0090.33اعدادية العقاد للبنيناحيائيسجاد طالب محمد علي شذر130831221411028063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0090.33اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيوالية جاسم ماشاء هللا عبود130841221422029083

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0090.33اعدادية االنتصار للبناتاحيائيامنيه محمد خليل ابراهيم130851321422015011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0090.33ثانوية النسرين للبناتاحيائيغدير عباس مهدي جبر130861321422047021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية541.0090.17اعدادية البسالة للبناتاحيائيزينب خالد حربي صخي130871321422016041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية541.0090.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء سعد نعيم جاسم130881421422044050

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية540.3690.06ثانوية القيروان للمتميزيناحيائييوسف رعد جبار صادق130891321411032098

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية540.0090.00اعدادية العقاد للبنيناحيائيعبد هللا هيثم سامي حسن130901221411028081

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية540.0090.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء صادق عبد الواحد داري130911521422004088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية540.0090.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه عباس عوده كاظم130921521422010125

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية540.0090.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء مؤيد حسين جاسم130931521422014132

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية539.0089.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيشهد عالء واحد رسن130941221422017107

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية539.0089.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيعطور وعد حسن سوادي130951321422040154

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية539.0089.83اعدادية زها حديد للبناتاحيائيفاطمة قاسم صالح حنش130961321422048057

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية539.0089.83اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيكرار طه داود سلمان130971421411040088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية539.0089.83اعدادية النجاة للبناتاحيائيسليل حامد كاظم قاسم130981521422003088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية538.0089.67اعدادية العامرية للبناتاحيائيمروه سعد عبد الواحد احمد130991021422036112

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية538.0089.67ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيايالف حميد جعفر حميد131001121422031003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية538.0089.67اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي وحيد راجح حميد131011321411028080
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية538.0089.67اعدادية البسالة للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين محسن عناد131021321422016036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية537.0089.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيساره احمد صالح مهدي131031321422017090

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية536.7689.46ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحيدر محمد قاسم شلهاوي131041521411012028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية536.0089.33اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرقيه عامر بوش عبد الحميد131051321422015047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية536.0089.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيغفران بريسم كيطان حمد131061321422025064

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية536.0089.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائياميره علي ضياء توفيق131071321422039022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية536.0089.33اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه مصطفى هاشم جاسم131081421422057156

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية536.0089.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاله محمد عباس اوحيد جياد131091421422062149

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية536.0089.33ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيايه محمد جاسم عباس131101521426001211

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية536.0089.33اعدادية البراءة للبناتاحيائيبسملة جاسم عطا عبد علي131112121422004021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية535.0089.17ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيتقى مروان جليل ابراهيم131121421422037011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية535.0089.17اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين علي ستار حسن131131521411011049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية534.0089.00أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيمالك وليد حسين مهدي131141221422021071

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية534.0089.00اعدادية العزة للبناتاحيائينبأ صالح محي جبار131151221422036086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية534.0089.00ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتاحيائيمها هيثم حبيب ظاهر131161221424002010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية534.0089.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء عباس مطشر مهلهل131171521422014125

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية534.0089.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيصهيب حميد صلبي مصلح131181921411011040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية534.0089.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمحمد رائد عطية خلف131192921413005090

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية533.0088.83اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب الكبرى كريم كاظم عبد هللا131201521422004106

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية533.0088.83اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب علي محمد عليوي131211521422004118

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية532.0088.67ثانوية الفوز للبناتاحيائيفرقان وليد عدنان احمد131221321422023048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية532.0088.67اعدادية الرشد للبناتاحيائينبأ علي حسان محيي131231321422033056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية532.0088.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايه ماجد قاسم جبار131241321422040030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية532.0088.67ثانوية االمال للبناتاحيائيزينب هيثم اسعيد عليوي131251421422041100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية531.0088.50اعدادية التضحية للبناتاحيائيعذراء حيدر حسين علي131261221422010025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية530.0088.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيساره حسين عبد علي مهدي131271221422024103

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية530.0088.33اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيخديجه علي فرحان دوشي131282821422005025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية529.0088.17اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياحمد عبد الرحمن نواف موسى131291321511029012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية529.0088.17اعدادية عائشة للبناتاحيائينبراس احسان جابر جاسم131301421422010202

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية529.0088.17اعدادية التسامح للبناتاحيائيمينا جورج موسى خمو131311421422012123

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية529.0088.17اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيجعفر باقر جبار سلمان131321521411008010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية529.0088.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائيياسين حسين جبر زامل131332621411012188

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية528.0088.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمثنى حبيب جاسم كاطع131341221411007121
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية528.0088.00أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيعائشة باسم محمد عبد131351221422021053

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية528.0088.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك حيدر عبد العباس شغاتي131361321422001043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية528.0088.00ثانوية حنين للبناتاحيائيموج خضر احمد سلمان131371321422028077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية528.0088.00ثانوية حنين للبناتاحيائيهبه محمود لطيف ذياب131381321422028084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية528.0088.00اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب فالح رشم ناصر131391321422031098

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية528.0088.00ثانوية الغفران للبناتاحيائيزينب علي عبد الرضا محان131402821422019047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية527.0087.83ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم حسين131411221426001070

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية527.0087.83اعدادية فدك للبناتاحيائياالء طالب عليوي ناصر131421421422006008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية527.0087.83اعدادية فدك للبناتاحيائيملك علوان صالح علوان131431421422006147

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية527.0087.83ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيفضيلة حسين حسن حمود131441421424009084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرقيه جاسم محمد شبيب131451021422037026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية526.0087.67ثانوية الحضارة للبناتاحيائيتبارك ظافر باسل ابراهيم131461221422047008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية االعظمية للبنيناحيائيايوب يونس محمد مهدي131471321411001016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزهراء زاهر عبد الرضا موسى131481421422056044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسماء جميل مطر دحام131491521422014180

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية525.0087.50اعدادية الشماسية للبنيناحيائيحسين عبد هللا حسين عبد الكريم131501321411021012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية525.0087.50ثانوية الفاروق للبنيناحيائيمصطفى عبد الفتاح محمد احمد131512121411062019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية525.0087.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمنتظر صادق عادل حلو131522221411021246

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية524.0087.33ثانوية االنتصار للبناتاحيائيبثينه شهاب حمد حسين131531221422042002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية524.0087.33اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد صادق علي عزيز فرج131541321411028100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية524.0087.33اعدادية الرشد للبناتاحيائيزينب هادي جلوب محمد131551321422033033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية524.0087.33اعدادية فدك للبناتاحيائيسجى نبيل غازي سلمان131561421422006104

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية524.0087.33اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمه ليث سعدون محمود131571421422009127

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية524.0087.33اعدادية النجاة للبناتاحيائيايه عالء خضر راضي131581521422003015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية524.0087.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبنين ستار حميد جباره131591521422014049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية524.0087.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء عاد عبد االمير سلطان131602521424013041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية الداودي للبنيناحيائيمحمد رياض عبد طاهر131611021411029031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه منير رحيم محمد131621321422017124

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية523.0087.17ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيشيماء وليد جميل علوان131631321422036026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية عائشة للبناتاحيائينور فائز حنون سلطان131641421422010217

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية زينب للبناتاحيائيعبير كريم نعمه راشد131651421422043184

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيايه فالح حسن مرير131661421422057023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية البخاري للبنيناحيائيرامي عالء مخلف حمد131671921411101038
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية522.3287.05ثانوية المتميزاتاحيائياستبرق سعد نايف جبار131681421422027007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية البسالة للبناتاحيائينور الهدى ليث عبد الحسين جبر131691321422016085

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية522.0087.00ثانوية الرشيد للبناتاحيائيرقيه عباس حميد جابر131701321422020011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية عدن للبناتاحيائيرولى كاظم عبد هللا تيمور131711321422030030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرقيه ضياء حاجي مخلف131721321422040079

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية الزبير للبنيناحيائيحيدر شريف عبد الحسين علوان131731621411032027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية521.0086.83اعدادية الرضوان للبنيناحيائيعمران سعد رشيد نوفل131741121411032021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية521.0086.83اعدادية النصر للبناتاحيائيالحوراء عبد االمير عزيز عطيه131751221422031019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية521.0086.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائيايه رياض جليوي سلمان131761321422021012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية521.0086.83ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيسجى خالد مجيد غتار131771421424009068

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية521.0086.83اعدادية فدك للبناتاحيائيبنين محمد عبدالرزاق نجم131782121422067013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائياسراء عادل نعيم عبد131791121427001006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية520.0086.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيضحى عمار شكر محمود131801321422040141

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيدانيه هاني ابراهيم محمد131811421426001075

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50ثانوية الجامعة للبناتاحيائيايات يوسف سلمان جبر131821021422009010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيتبارك سعد ماجد رحيم131831221422050023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيتقى ياسين طه جواد131841221422050026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50ثانوية األزل االهلية للبناتاحيائيحوراء ياسر قاسم علي131851221424007010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية سيناء للبنيناحيائيعلي محمد صفر سايه خان131861321411018018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50ثانوية االسوار للبناتاحيائيفاطمه حسين خلف عبد الرضا131871321422007036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيامنة ميثم عبد االمير جبر131881421422016003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء عباس خضير حسين131891421422024048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50ثانوية الشمائل للبناتاحيائيتبارك شهاب احمد داود131901421422042022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية النهروان للبنيناحيائيعباس سلمان ناهي جبر131911521411018029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب جبار شنيشل حسن131921521422001079

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء علي صدام جبر131931521422006056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء نجم عبد الحسين كاظم131941521422010069

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيسهام نعيم صبري جباره131951521422011146

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد مشتاق طالب عبد الغفور131961921413007020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية النهضة للبناتاحيائيياسمين كمال جاسم محمد131971921422055132

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية بني سعد للبنيناحيائيسجاد هادي علكم حسين131982121411008065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50ثانوية العدنانية للبناتاحيائيكوثر عماد طارق صبري131992121422005099

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيقاسم حميد عوده خضير132002221417061027
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية الرشد للبناتاحيائيزينب عبد الحسين هاشم جبر132011321422033030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيصالح منجد محمود حسن132021321511029049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33إعدادية الجزيرة للبنيناحيائياحمد حكمت عبد هللا حميد132031421411016006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33ثانوية المعالي للبناتاحيائيشروق علي محمد مهدي132041421422054024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمصطفى عباس حسن عبد هللا132051521411005140

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد حامد حسين حسون132061521411011155

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية الرميلة للبناتاحيائيرقيه داود فليح زغير132071521422004066

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيطيبة عبد الكاظم جمعة مولى132081521422008135

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمالك زياد اسماعيل عرمش132091521422014275

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية الرطبة للبناتاحيائيانعام عثمان ستار حمد132101921422015006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية ديالى للبنيناحيائيايوب حاتم محمد حسين132112121411012037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزهراء وليد عيسى علوان132122121422009083

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية فدك للبناتاحيائيسجى كريم جعفر حمود132132121422067051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية قرطبة للبناتاحيائينورالهدى اركان عيسى خضير132142321422050089

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيطيبه سامي كصاد رحم132152321422052041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.3286.22ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيسيف محمد ضياء صبحي132161321411019073

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيسيف جاسم فياض نايف132171121411025061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0086.17ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي باسم حسن جواد132181221411013032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعلي سنان نامق ناجي132191321411001066

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء ثامر اسماعيل احمد132201321422001117

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك محمد فالح مهدي132211321422014016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية االنتصار للبناتاحيائيتاره وليد خالد محمد132221321422015024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0086.17االعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء جليل ابراهيم مامه خان132231321422041016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيحيدر فاخر كاظم حديد132241421411018090

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحسين علي محسن راضي132251421411025012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية زينب للبناتاحيائيرنا وسام محمود مهدي132261421422043098

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0086.17ثانوية االستقامة للبناتاحيائيسرور سالم جاسم راضي132271521422018103

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية العزيزية للبنيناحيائيبالل نعمه كاظم حميد132282621411014023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.4886.08ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيتقى عودة كاظم نعمة132291521422017010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.3286.05ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد باقر سلمان عطروز محمد132301321411032066

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.2486.04ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيعال رائد ابراهيم عباس132311321422049063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف محمد فخري توفيق13232132041020203

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية المحبة للبنيناحيائيحسين سعد عبد االمير عله132331121411003012
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00ثانوية صالح الدين للبنيناحيائيهشام صدام عباس خضير132341121411029017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيمريم عدي صالح مهدي132351121422006165

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيهاجر عدي عمران عبد هللا132361121422016077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيميسر نوفل جسام عبيد132371321411008140

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية عدن للبناتاحيائيهيفاء عبد الوهاب جاسم شريف132381321422030087

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00ثانوية الشروق االهلية للبنيناحيائيشاكر سعد شاكر كريم132391421413005009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00ثانوية سومر للبناتاحيائيمالك حسون فرج ماضي132401421422008115

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيبتول سليم صاحي عوده132411421422024012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00ثانوية االعتماد للبناتاحيائيمالك وليد خالد شجاع132421421422067060

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيسجاد حازم حاتم كريم132431521411009030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيتقى اسماعيل شيال فهد132441521422009027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيآواز حسين فرمان حسن132451521422014002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية الفكر للبناتاحيائيرقيه حيدر كريم  زاير علي132461521422016034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيرائد سامي تركي سكران132471921411041033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00ثانوية حلوان للبنيناحيائياحمد عبد الصمد احمد عباس132482121411052007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيسجى علي كاظم عبد السادة132492721426002028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمحمد عباس مطر جادر132501121411049094

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83ثانوية الرياحين للبناتاحيائيزينه عباس عبد االمير دروش132511221422039030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية الرسالة للبنيناحيائيتقي حسن هادي طعمة132521321411005016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية الشعب للبناتاحيائيطيبه راضي محسن داود132531321422022116

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83ثانوية الفوز للبناتاحيائيمنار صادق جاسم عطيه132541321422023060

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيايناس حسن جار هللا سلمان132551321422039026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83إعدادية ابن رشد للبنيناحيائياحمد باسم عباس حمد132561421411021003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمه فالح محمد جبر132571421422009125

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرويده مقداد علي محمد132581421422065118

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية المصطفى للبنيناحيائيقاسم علي قاسم حمدان132591521411009062

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعلي فارس حسون جاسم132601521411015071

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايه رسول عباس خلف132611521422006027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية المآثر للبناتاحيائيبتول محمد جبار غليم132621521422011027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفيان كمال مصطفى رضا132631521422014243

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيطيبه وليد احمد صايل132641921422053096

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83ثانوية المأمون المختلطةاحيائيفهد فراس ناجي صالح132652121417017016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزينب عبد الكريم عبد الرحمن منصور132662121422074053
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي حسين فاضل حسون132672721411031081

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.1285.69الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيهمام محمود هندي محمود132681021411002112

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيسالي علي غالب مصطفى132691021422013039

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمصطفى هيثم خضير حمد132701121411015112

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية اغادير للبناتاحيائييسر قصي طالب علي132711121422038117

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية المشاهده للبناتاحيائينمارق خليف شذر حمد132721221422001043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيبنين لؤي فاضل رسول132731221422026043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية سيناء للبنيناحيائيهاشم حيدر عبد االكبر شاكر132741321411018031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد جاسم عبد هللا حسين132751321411028095

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيشمس ربيع سامي امين132761321422001176

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الهدى محمد غريب خلف132771321422001315

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية االسوار للبناتاحيائيتبارك داود سلمان راشد132781321422007014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عماد عبد النبي جاسم132791321422018029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيفاتن سالم جعفر حسن132801321422035088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء عباس علي سلمان132811321422039104

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيدنيا طه فالح حسن132821321426001078

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67الخارجياتاحيائيطيبه موفق سلمان فرج132831321428050161

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية السجود للبناتاحيائيتبارك جالل عباس فنجان132841421422001014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية عائشة للبناتاحيائيمريم زكي غضبان شذر132851421422010179

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيبروج نجم عبد عباس132861421422065053

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائينور حازم نوري حسين132871421424004028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيعباس باسم موسى منهل132881521411008028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور حسين علي محمود132891521422005131

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينوره موفق فاضل سعد هللا132901521422014321

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيسمر مجيد حمدي عبد السالم132911921424006023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينور خالد رياض عبد المجيد132922121422009201

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيتبارك عبد الوهاب جرف احمد132932121422074025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد قنديل علوان132942221413006195

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسن مهوس حامد حمود132952621411014037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.9285.65الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيطه اياد عزيز مجيد132961021411002029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية الرحمن للبناتاحيائيزينب ماجد رجب خميس132971021422021035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية الحكيم للبنيناحيائيابراهيم سلطان عودة كريدي132981121411030001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيورود عبد هللا محمد عداي132991121422007073
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية اغادير للبناتاحيائيرشا قاسم احمد فياض133001121422038036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي احمد احريب صكر133011221411005032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيغيث قحطان عدنان حميد133021221411040089

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ محمد عبيد علي133031221422011049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمريم خليل خلف حمد133041221422017143

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيمريم عباس هاشم عبد الحسن133051221422050105

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيكرار وسام كاظم مطير133061321411008100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهبه سعد ضياء عباس133071321422002155

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50ثانوية حنين للبناتاحيائييقين رعد خلف عبد هللا133081321422028086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية يافا للبناتاحيائيبان محمد عادل حمزه133091321422031024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50ثانوية النسرين للبناتاحيائيبنين عباس مهدي جبر133101321422047007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيتمار عماد زبون منجل133111421411018015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيطارق عمر طارق نجم133121421411021042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي وسام عودة حميد133131421411050058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية فدك للبناتاحيائيافنان فخري عبد هللا ناجي133141421422006007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50الثانوية الشرقية للبناتاحيائييسر عادل عاصم شاكر133151421422030056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50ثانوية االمال للبناتاحيائيفاطمة خضر كاطع حسين133161421422041139

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيفرح سعد سعدون خليل133171421424019026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمقتدى جواد كاظم مطرود133181521411003087

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية اشور للبنيناحيائيعلي حسين علي حسين133191721411138029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50ثانوية الرشاد للبنيناحيائيعبد هللا رعد غالب جراد133201921411050025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية المقدادية للبنيناحيائيمرتضى حسين فجري حميد133212121411038051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعباس علي ناجي فاضل133222621411014099

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.9685.49ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب سعد عبد المحسن حمود133231321422043065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيانس حامد عبيد جاسم133241021411026051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد عبد الخالق علي نايف133251021411026210

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33ثانوية الفردوس للبناتاحيائيامنه احمد شهاب حطاب133261021422008010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33ثانوية المأمون للبناتاحيائيحنين ناجي بولص يوسف133271021422034016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيغاده محمد نوري بشار133281021422035077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33ثانوية الثوار للبنيناحيائينوح عباس كامل حسني133291121411012065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية البتول للبناتاحيائيريم نوفل سلمان جاسم133301121422013058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33ثانوية مؤتة للبناتاحيائيفرح حسن كريم مهدي133311121422050025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33ثانوية بابل للبناتاحيائيرؤى كريم مديد حمد133321221422014014
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهره حسين علي حسين133331221422024086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيدانيه احمد غازي عبد133341321422011028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيميسم قحطان عثمان سلمان133351321422017146

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيافنان طه حميد عبد الغفور133361321422039012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين جباره ارهيف133371321424010015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيام البنين عبد الستار جبار عوده133381421422044011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد اسامه شاكر جبر133391521411011144

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعبد الخالق رياض طالب جلوب133401521411013052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائياحمد عبد الكريم خلف راضي133411521411016006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء عبد الواحد نعيم فرج133421521422005052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية البحتري المختلطةاحيائيواثق نزار جاسم الطيف133431821417004027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائينور نصر نوري داود133442121424004026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة مالك قاسم محمد133452221422041118

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء جمال شعالن خضير133462221424028084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33الخارجيوناحيائيمحمد فاضل حمزة عبيد133472321418001456

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسين مالك عوده حسون133482621411019023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0885.18ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمحمد اسعد كاظم محمود133491421411038029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن رائد بلدي خشمان133501021411020088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمصطفى طارق عباس مطر133511121411019101

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية الحكيم للبنيناحيائيهشام احمد مولود محمد133521121411030068

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزينب جاسم حمود جبر133531121422006098

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية عائشة للبناتاحيائيرقيه فارس محمد جاسم133541121422023018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية جرير للبناتاحيائيسجود علي ياسر جعفر133551221422008033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقيزهراء عبدالكريم جاسم حمزة133561221522029007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية السياب للبنيناحيائيمصطفى باسم علي محسن133571321411028118

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية االعظمية للبناتاحيائيشمس علي عكله عبد اللطيف133581321422004059

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيضحى صدام عبد حمد133591321422014062

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائياحمد يحيى كاظم رهيف133601421411017009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيميثم مهدي زاير جنزيل133611421411047077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيغدير اسماعيل فلوحي حمود133621421422065221

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهدايه جابر ناصر شبوط133631521422001147

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبنين حميد امير بابير133641521422014046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحوراء مهند حسن موسى133651521422014080
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيحسين بهلول نغيمش عوفي133662221415013013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.8885.15الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيطيبه محمد فزع مياح133671021422018083

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيرسول هاشم محمد علي133681021417004008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00ثانوية السياب للبناتاحيائيجمانه براء غالب ابراهيم133691021422002019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيسبأ قيس عبد خليف133701021422045031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمحمود عبد الرزاق محمد مظهور133711121411006075

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسن عباس ليلو133721121422039052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء فالح حسن عليوي133731221422013047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية النصر للبناتاحيائيمريم عدي مطشر عويد133741221422031218

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00ثانوية الرياحين للبناتاحيائيزهراء فالح قاسم جوني133751221422039022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيحوراء اياد شاتي ميزر133761321422017046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيوليد خالد مراد فرج133771421411006119

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد هاشم محمد مهدي133781421411019111

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00ثانوية االبتهال للبناتاحيائيبيداء جاسب جلوب ميزر133791421422005012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية زينب للبناتاحيائييقين عصام حميد كاظم133801421422043271

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائيمريم طعمه حسب حسين133811521422004187

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه موسى جاسم مهدي133821521422005099

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيوهج الزهراء كريم حلف فرحان133831521422015149

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائييقين محمود مكي صغير133841921422057155

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتبارك رعد عيسى غيدان133852121422009041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه قاسم حلو حسين133862121422035071

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد هللا علي جليل جاسم133872721411025124

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.9284.99ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيابو بكر هالل محمد عبد المجيد133881321411019009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيتبارك حازم اسعد سعيد133891021422019030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية السيدية للبنيناحيائياحمد مشتاق طالب هاشم133901121411004013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد باقر عبد االمير حسين عزيز133911221411027129

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83ثانوية بابل للبناتاحيائيمروج صالح مظلوم حسن133921221422014041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيناديه عبد الحميد حمد سالمه133931221422028108

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيرسل حيدر عبد حسين133941221422050041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية الفاروق للبنيناحيائيموسى حامد غازي عبد الحسن133951321411014052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائيايه خانم سمير حسين حمزه133961321422021011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيحسين محمد رحم بندر133971421411007030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء ماهر عباس عبد علي133981421422012069
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه فاضل عباس هادي133991421422014074

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائييسر عمار جبار عباس134001421422032083

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية زينب للبناتاحيائيايه جاسب جبر علي134011421422043024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية الناصرة للبناتاحيائيهدى عباس فاضل كاظم134021421422056117

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيياسمين محسن سيد زغير134031421422062155

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب عدنان لفته زامل134041521422007110

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء عبد الواحد كاظم حسين134051521422011105

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيفاضل محمود منصور حسين134062121415003139

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيهدى حسن هاشم عبود134072121422010178

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيشفاء فالح حسن بزون134082621422050016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء نعيم حميد علي134092721422039104

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.4084.73ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف اسامه وليد جاسم134101321411019199

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيروز باسم اسعد ياسين134111021422033065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية اجنادين للبناتاحيائيطيبه حاتم سعيد عليوي134121021422038083

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائياحمد ميثم قاسم علي134131121411041013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67ثانوية العزة للبناتاحيائيمنار حيدر علي بخيت134141121422001034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائينبأ سعد حمزة عبد الحسين134151221422007059

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيميس عبد الرزاق حسن صالح134161221422026233

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيابراهيم كندي ياسين سعود134171421411013003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67 تموز للبنات14ثانوية احيائيأم البنين جاسم محمد عبد الزهرة134181421422007001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67 تموز للبنات14ثانوية احيائينور الهدى احمد عبد الرضا هاون134191421422007074

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيدعاء كريم جبر زبون134201421422016018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية زينب للبناتاحيائيتقى عزيز مسلم فالح134211421422043055

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67ثانوية الرتاج للبناتاحيائيعذراء محسن ثجيل مويع134221421422050043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية الرميلة للبناتاحيائيايات قاسم حسن عبود134231521422004021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب علي جاسم الزم134241521422008109

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية المآثر للبناتاحيائيزينب رضا مطيلج عبد هللا134251521422011121

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيجنات مهند مؤيد ياسين134261821422034010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم عبد هللا سامي طه134272121422013127

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.6484.61ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيسجاد نزار عبد االمير غدير134281321411032028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.6084.60الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الكريم محمود عبد الكريم محمود134291021411002051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمة محمد حسين علي134301021422005015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيامير صدام جبر محسن134311221411005005
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد حسين عودة الزم134321221411007130

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائينور هيثم محمد عبد الحسين134331221422009076

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية السويس للبنيناحيائينذير كمال لطيف كامل134341321411006075

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيآلين اسامه احمد حسن134351321422001001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك جمعه صالح عيسى134361321422001041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيكوثر احمد جاسم اجماغ134371321422017128

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية زها حديد للبناتاحيائيرسل وليد نعيم كريم134381321422048024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50إعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد عماد علي خليل134391421411014008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50إعدادية المقدام للبنيناحيائيحيدر مهدي فاضل علي134401421411015043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50ثانوية الشروق االهلية للبنيناحيائيعلي مازن احمد عبد الحسن134411421413005011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية فدك للبناتاحيائيسبأ محمود مشكور شهيد134421421422006101

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيانس طه عبد الكريم نوري134431521422006021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسجى كامل نادر بربون134441521422006129

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية البحتري المختلطةاحيائيأياد موفق علي ابراهيم134451821417004001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية الرميله للبنيناحيائيجنيد ياسر عبيد محمد134461921411003020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد هللا خالد ناجي حمود134471921411009135

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية المنتهى للبناتاحيائيعايدة حسين جميل حسين134482121422014047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب حاكم غالي حسن134492621422013058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0084.33اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيمصطفى صالح عبد الملك خماس134501021411015052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0084.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعباس خضير عباس خضير134511121411015045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0084.33اعدادية المعراج للبنيناحيائيحسين علي لطيف علي134521121411023014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0084.33ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيغدير محمد رسن عنبر134531221422011044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0084.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيرقيه باسم عدنان نعمه134541221422026085

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0084.33اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه شريف غانم محمد134551221422031186

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0084.33اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد منعم محمد حسين134561321411012123

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0084.33ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيآيات حسين علي حسن134571321426001084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0084.33اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيتبارك احمد ضايع دحام134581421422059010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0084.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائياديان صالح عذاب موسى134591521422013004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0084.33ثانوية الرشاد للبنيناحيائيعبد الرحمن مانع خلف جاروب134601921411050021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0084.33ثانوية سارة للبناتاحيائيمناسك صالح الدين سمين حسن134612121422066040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية المنار األهلية للبنيناحيائيمصطفى حاتم محمد عداي134621021413003005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيفاطمه احمد عباس حسين134631021422010022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيوالء ماجد فرج صالح134641021422019148
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيخديجة علي عبد هللا غضيب134651121422017052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية حماة للبناتاحيائينبأ محمد خضير محمد134661121422025166

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيدانيه ضياء عبد الحسن باقر134671221422007020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية جرير للبناتاحيائيمريم علي جاسم عبد الحسين134681221422008049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيلبنى محمود ابراهيم احمد134691221422015040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيروال هيثم سمير حسين134701221422021030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية النعمان للبناتاحيائيوفق جمال هاشم علوان134711321422026022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيآمنة عالء سلمان داود134721321422039001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية زها حديد للبناتاحيائيعائشة علي ناصر علي134731321422048048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية الشعب للبناتتطبيقيامنه رياض دلي سعيوان134741321522022003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية التاخي للبناتاحيائيموج عقيل محسن جبر134751421422017028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم خالد محمود مصلح134761421422043221

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائينور الزهراء حامد عبد هللا ابو كذيلة134771421424009100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور الهدى حبش شندي بردان134781521422001137

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيتبارك حمدان سي محمد اسد134791521422010026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية النجاح للبنيناحيائيرياض حبش مبارك شبيب134802221411057056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء ياسر جخري ساجت134812221424017118

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.8884.15ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيايناس عباس صالح سلمان134821121422069004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.7284.12ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرفل محمد ستار محيميد134831321422043046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيشهد فارس رشيد فهد134841021422024020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيطيبه عقيل ابراهيم محميد134851121422040108

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00ثانوية اآلفاق للبناتاحيائينور الهدى مهدي حسين كطان134861221422033067

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00ثانوية الفيحاء للبناتاحيائياسراء حسن داود سلمان134871321422013001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرفل طه محمد حسين134881321422015045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيشيماء طه كريم شهاب134891421422037035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائياسيا عادل ملزوم حمود134901421424009006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمصطفى عادل حسن حمودي134911821411106048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيوفاء عبد الرحمن فليح حسن134922121422047124

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00ثانوية الزخرف للبناتاحيائيزهراء وليد حيدر حسين134932121422097009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيكوثر محمد سرحان عتولي134942321422044127

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرقيه جواد كاظم موسى134952721422018066

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيُعال عبد االله عبد الحسين سلمان134962721422035227

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية اليرموك للبناتاحيائيود احمد عبد الرزاق سلمان134971021422011039
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي عبد هللا134981021422019087

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيمالك كمال هادي احمد134991021422019117

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائينبع نزار ابراهيم محمد135001021422033176

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم عالء ابراهيم محمد135011121422008098

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهالء حسين غياض محمد135021121422017120

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية هند للبناتاحيائيسوزان سالم علي خضير135031121422020049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية الطاهرة للبناتاحيائيمنال امجد عبد العباس خلف135041121422074011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيمحمد حكيم حمادي ذجر135051221415003091

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمريم هشام محمد عباس135061221422009063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية بابل للبناتاحيائيمريم سعد ناظم خلخال135071221422014044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمريم علي ماهر محمد135081321422004092

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية االعتدال للبناتاحيائيهنا عماد جبار نعمان135091321422008043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيطيبه اياد صالح عبد اللطيف135101321422014065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية سومر للبناتاحيائيالحوراء صادق كريم حسن135111421422008007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية االمال للبناتاحيائيأيه محمد عبد مشاري135121421422041006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزينب حيدر هادي محمد135131421422056050

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين علي حمدان فياض135141421422062020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي ماجد مسلم مجبل135151521411001081

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية النجاة للبناتاحيائيرفل نظير طعمه مهودر135161521422003041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائينبا سعيد كاظم عطية135171521426001148

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية العبور للبناتاحيائيساره محمود خلف عبد هللا135181921422086068

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينبأ حسين داخل عجيل135192221422073114

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية القطيف للبنيناحيائيجاسم ثامر رضيوي جاسم135202621411041003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيفريق صالل عاصي حوار135212621413010062

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيفاطمه عارف محمد فرحان135222621422054028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل جليل جياد135232721424006016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.6083.77ثانوية المتميزيناحيائيمحمد اشرف منذر جاعد135241321411016090

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.4083.73االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد جاسم احريدي جابر135251321411010128

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.1283.69ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسين حسن مطشر135261421411005062

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية الداودي للبنيناحيائيمنار سعد جواد اسماعيل135271021411029041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67ثانوية القدوة المختلطةاحيائياسامه عوده خليف سليمان135281021417010002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية البيان للبناتاحيائيرقيه علي رزوقي مزعل135291021422014034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67ثانوية االيالف للبناتاحيائيتبارك سعد عبد الحميد شالف135301021422022003
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية الفاروق للبناتاحيائيمروه عمار جاسم حمد135311021422037068

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية اغادير للبناتاحيائيتبارك هاشم عبد حسون135321121422038023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية التعاون للبناتاحيائينور فاضل كاظم رشيد135331121422040157

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية البصرة للبناتاحيائيمريم سمير كل محمد احمد135341121422043055

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي كاظم عبد حتروش135351221411022043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد العظيم مؤيد ياسين طه135361221411040060

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية الشماسية للبنيناحيائيمحمد علي عادل جاسم مريسن135371321411021041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرقيه رفعت محمود شالل135381321422039082

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد طارق علي حسن135391421411016139

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيهند خالد حسين علوان135401421422032094

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية الناصرة للبناتاحيائيساره فالح حسن جساب135411421422056058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيرقية عباس كريم اجليب135421421424009041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيسبا محمد هواي راضي135431521422001091

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية النجاة للبناتاحيائيسفانه سالم كباش فرج135441521422003086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرقيه محمد جاسم شعيبث135451521422014099

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية القائم للبنيناحيائيمحمد اسامه رياض كامل135461921411023089

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعبد هللا احمد توفيق صبار135472321417007089

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيغدير رائد رمضان عبود135481021422006027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية االمال للبناتاحيائيرقيه احمد خضير محمد135491121422011045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيروان مصطفى محمد حميد135501121422015030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي حيدر جواد عبد135511221411007100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية العقاد للبنيناحيائيجعفر يحيى هادي لفته135521221411028029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيآيه بهجت ثابت ماهر135531221422025005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء فاضل عبد المجيد ياسين135541221422035036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50ثانوية النوارس للبنيناحيائيمثنى عبد االمير علي عبد135551321411025018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية االعظمية للبناتاحيائيأمنه محمود شكر محمود135561321422004002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب ايوب مطشر ظاهر135571321422031088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم ستار جبار عبد135581321422040188

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية النهوض للبنيناحيائياحمد سعد عبد الواحد احمد135591421411039008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50ثانوية النزاهة للبناتاحيائيهاله خالد هادي دليان135601421422026088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزهراء رعد محسن محل135611421422056043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء محمد هادي صالح135621421422063027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية البراق للبنيناحيائيحسن شمس هللا علي مراد135631521411002010
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية الفكر للبناتاحيائيبنين اياد حسين نعمه135641521422016014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيبنين يوسف مهدي عبود135651821424007009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائييوسف كريم عبد هللا فالح135661921411009271

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد اكرم محمود ابراهيم135672121411005113

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء رياض عبد المنعم حاشوش135682221422047086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمة ياسر تبن فياض135692221424012151

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعباس عماد كاطع ناصر135702621411011102

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيقاسم رعد هاشم سلمان135712621417019023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي احيائياوراد صفاء الدين عبد المنعم حسين135723021427006002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.8083.47ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيرغد علي خالد حميد135731821422114003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي عماد صدام حمدان135741021411019080

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية المنار األهلية للبنيناحيائيياسر ثامر عبد هللا محمد135751021413003006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم مثنى طه عبد المحسن135761021422033157

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيزينب محمد صباح جبر135771121422048042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية الزوراء للبنيناحيائيمحمد خالد كريم كاظم135781221411006025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية الخلود للبناتاحيائيرفل محمد حمزه مكي135791221422012017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية النصر للبناتاحيائينبأ عباس علي جاسم135801221422031231

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيبارق احمد هادي كاظم135811321415003008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية عدن للبناتاحيائيزهراء اسماعيل مطشر صائغ135821321422030032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيمنار احمد محمد عبد135831321422034024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيأيه أيوب عبد الحميد مخيلف135841321422039005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائيطيبه محمد كريم عبد االمير135851321422040151

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيتبارك مظهر حميد عثمان135861321424009003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمنتظر حبيب خلف سلطان135871421411016167

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيميساء حسين بشير مايع135881421422003089

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية ام القرى للبناتاحيائيطيبة نزار عبود جابر135891421422015088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية الضحى للبناتاحيائيبراء عبد الهادي محمود عبد الرحمن135901421422023004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب طه طارق جاسم135911421422057100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيريم ثامر عدنان فرحان135921421424017027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمصطفى حيدر شوتي ضمد135931521411005136

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبراء سالم سمسم علي135941521422005015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء حيدر غاوي محمد135951521422007081

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه رعد شهاب عبد الكريم135961621424005063
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحسن عبد االمير علي جاسم135972321411031013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيفاطمه طاهر هربود مجيد135982621422037080

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمة زيد بالسم موات135992821422003099

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركيااحيائيزينة مصطفى عبد الجبار صبيح136003021427047003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17ثانوية المناهل األهلية للبناتاحيائيرتاج حسام ابراهيم حايف136011021424001003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه احمد شاكر محمود136021121422014096

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية التعاون للبناتاحيائيرند احمد محمد سليمان136031121422040054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17الخارجياتاحيائياصاله رعد نجم هالل136041121428050019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيميساء علي محمد عليوي136051221422021074

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17ثانوية القصواء للبناتاحيائيمريم حميد خلف احمد136061221422051105

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية الصفا للبنيناحيائيحسن محمد حسن جاسم136071321411027020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية عدن للبناتاحيائينور عبد السالم حسن حسين136081321422030082

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينبا جبار رحيم عبد الواحد136091321422039249

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيموسى الكاظم طالب عبد الواحد ماهود136101421411020109

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيجعفر محمد ازوير سالم136111421411028018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيسالم محمد هليل باشخ136121421411050035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيصفا حامد سعدون هالل136131421422002070

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17ثانوية الفضائل للبناتاحيائيمعصومة جاسم مزيرع وريش136141421422019045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17ثانوية الشمائل للبناتاحيائيامنة جاسم محمد علي136151421422042010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية الفرح للبناتاحيائيفاطمه مؤيد مجيد طاهر136161421422053034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية الهدى للبناتاحيائينعمة هللا موفق حميد يوسف136171521422007190

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية الدجيل للبناتاحيائينبأ عباس حسين علي136181821422071125

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية القائم للبناتاحيائيأمل اكرم مداح مطر136191921422010007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية النهضة للبناتاحيائيافراح غالب محمد ابراهيم136201921422055011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيشهد شريف رجب حمادي136211921422110023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيحسين رحمان حسين محمد136222121411029024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيتماره تحسين عليوي ناصر136232721422018047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسن حسون عطوان مطر136242821411007025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.7283.12ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشهد جليل ابراهيم اسماعيل136251321422043083

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية اليمن للبنيناحيائيمحمد مدحت فيصل عطا هللا136261021411016046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية السيدية للبنيناحيائياحمد قحطان ياس خضير136271121411004010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية تطوان للبنيناحيائيعباس مرتضى عبد علي محمد136281121411017062

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيتبارك حميد خضير علي136291121422006038
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه قحطان هادي محمود136301121422017146

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيساره عدنان محمود رشيد136311121422021072

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية المستقبل للبناتاحيائيحنين رسول علوان حسين136321121422036013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيفاطمة سعد عبد الزهره علي136331121422040116

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائياماني حميد عبيد سهر136341121422060008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيايمن احمد محمد جاسم136351221411040018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00ثانوية بابل للبناتاحيائيسجى منذر جبر نجم136361221422014026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائينورد عبد هللا كاظم عمير136371221422017171

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية العزة للبناتاحيائيطيبة عماد سلمان كاظم136381221422036067

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيغدير حسين كامل مذكور136391221424006044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين حمود جثير136401321422031045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيدانيه علي عبد الغفار حسين136411321422049025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمهدي محمد سلمان كاظم136421421411006109

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00إعدادية الجزيرة للبنيناحيائييوسف شوقي ثابت محمد136431421411016177

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيطيف هيثم قاسم جياد136441421413016012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00ثانوية االمال للبناتاحيائيفاطمه سهل ريه عبد هللا136451421422041147

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00ثانوية المعالي للبناتاحيائيرنين حيدر جاسم حمادي136461421422054012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيكوثر عبد الخالق جاسم محمد136471521422008175

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزينب قاسم عداي لعيبي136481521522008035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمجتبى فاضل عبيد شري136491621413022036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعبد هللا حمدان عبد هللا محمد136502221411021119

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين زغير عبيد136512621413009031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيفاطمة عادل صالح يونس136522621422040094

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيسندس حمادي حسين علي136532621422058042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيضحى عباس زيدان خلف136542621424012147

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.9682.99ثانوية المتميزاتاحيائيترتيل جعفر محمد كاظم محمد حسين136551421422027037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.7282.95ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا محمد كاظم زيدان136561321411016067

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.6082.93الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيوليد خالد عز الدين نوري136571021411002114

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0482.84اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا سعدي خلف مطلب136581021411026144

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعداية المعراج للبناتاحيائيأيام حميد عبد الهادي طه136591021422031002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمحمد شاكر محمد احمد136601121411025105

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية المستقبل للبناتاحيائينور عالء عبد الستار اسماعيل136611121422036054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيزينب محمد يونس حوشي136621121422048043
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية النهار للبناتاحيائيشمس حيدر عبد االمير حسين136631121422056044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية العقاد للبنيناحيائياحمد شهاب احمد ابراهيم136641221411028010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية الفوز للبناتاحيائيسجى عطاء صبيح جالل136651221422013058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية االنصار للبنيناحيائيقاسم علي محمد سعيد قاسم136661321411003082

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيتقى عادل مزبان شناوه136671321422001053

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيمالك رافد عبد الحسين مريوش136681321422001292

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيمالك نصير محمد عتيوي136691321422001294

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء حسين علي جعفر136701321422002036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83ثانوية االستقالل للبناتاحيائيلجين حسام الدين سلمان خضير136711321422006036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيساره محمد سالم خليل136721321422010028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيانجي عادل مزاحم محمد136731321424013001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيهبه صباح محسن مهدي136741321522014033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء عامر حسن مهدي136751421422002042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيشروق حبيب عنيد خلف136761421422065188

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمهيمن حمزه حسين خلف136771521411001151

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياسحاق جمال رحمان علي136781521411011019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياالء وليد رمضان نور136791521422014014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية الدجيل للبناتاحيائينور الهدى علي صالح خلف136801821422071129

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمود جمعه علي نهار136811921411009227

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمصطفى عدنان عباس عبيد136822221411019206

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية البصرتين للبنيناحيائيباقر صبيح عبد عوده136832221411027017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينبا جالل عبد السادة منشار136842221424028204

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمروه صفاء صالح مهدي136852521424018156

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد باقر رعد تركي كريم136862621411014139

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمريم محسن عطيه هادي136872621424004126

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية496.0082.67اعدادية اليمن للبنيناحيائيشمس ماجد محمد شهاب136881021411016019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية496.0082.67اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه حسين جاسم اجليهم136891221422031183

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية496.0082.67ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء هادي عبيد ناصر136901221422035023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية496.0082.67ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيخديجة محمد عزيز فرج136911421422037014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية496.0082.67اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيأيه سعد عباس حسين136922121422079001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية496.0082.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه الزهراء جعفر جواد محمود136932321422072226

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية496.0082.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيدانيا ماهر جميل جاسم136942621424007061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية492.0082.00اعدادية يافا للبناتتطبيقيزهراء عالء عباس كعيد136951321522031032
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0081.50ثانوية االنفال للبناتتطبيقيورود ثائر جبار مصلح136961021522019044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية488.0081.33ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيشروق احمد مطر حنيطان136971421522042024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية485.0080.83اعدادية العزة للبناتتطبيقيزهراء حسين سلمان كاظم136981221522036013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية485.0080.83اعدادية الرشد للبناتتطبيقيحوراء حسن محمد علي سعيد136991321522033011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية479.0079.83ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتتطبيقيطيبه محمد مريوش محسن137001421524005007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.0079.67الخارجياتتطبيقينور محمد عبد زوره137011421528050144

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزينه علي كاظم شاطي137021521522006022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء عدنان صبار حسين137031221522024029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيقاسم محمد زايد جارح137041421511003033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعلي اياد عباس محيسن137051121511019041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية يافا للبناتتطبيقيزينب محمد دايف سهر137061321522031037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468.0078.00ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيعال كاظم محمد متعب137071021522025015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيزينب نجم عبد هللا جعفر137081521522014022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468.0078.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيازهار محمد عبيد عبود137092421527008001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيتبارك ياسر رباح حسن137101421522058002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمسرى ضياء كريم علوان137111321522001055

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية ام القرى للبناتتطبيقينور صالح حميد عناد137121421522015074

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية463.0077.17الخارجياتتطبيقينرجس شجاع عواد عيسى137131421528050128

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيحيدر محمد قاسم رجب137141021511013047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية461.0076.83ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقياسراء مثنى خليل محمد سعيد137151321522024002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزهراء رائد نوح مصطفى137161321522002021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية460.0076.67ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيسجاد حمود جعفر هاشم137172821511032023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيقاسم عدنان محسن فارس137181421511029048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيبلقيس رمضان داود عبد الرزاق137191921522042015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمصطفى محمد علي ناصر137201321511011060

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيسجاد حيدر كاظم ناشي137211521511001046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعبد هللا رابح محمد مجيد137221921511009023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.0075.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعبد هللا نبيل طاهر عباس137231421511013040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيحنين حسين صبري شايع137241521522014010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد شحاذة فياض137251021511011030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية الفكر للبناتتطبيقيغدير شمس هللا صالح قاسم137261521522016038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعباس فاضل وحيد محمد137271621513021048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيبشرى مثنى حارث علوان137281421522065008
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية449.0074.83ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمحمد كاظم احمد كمال الدين جواد137291221511002058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسن جاسم محمد علوان137301221511027035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزينب مهدي صالح خضير137311321522002026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيكوثر صادق اسماعيل كريم137321521522014037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيفاطمه حاكم عبيد مطير137331521522001030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيامير سالم لفته محمد137341421511050014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيسجاد علي كشيش داغر137352821511015080

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية444.0074.00ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتتطبيقيزينب حسن علي حسن137361221524002002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيعائشه عالء خليل طعمه137371321522004024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية بغداد للبناتتطبيقيتبارك زيد نصيف جاسم137381321522001011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية443.0073.83ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيفاطمه حسين داود محروس137391321522010022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيجمانه كريم رشك كاظم137401521522008018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الملك اركان عدنان حميد137411021511020163

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيحالب حامد محمد خليفة137421921511065020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية عائشة للبناتتطبيقيشهد خليل ابراهيم شهد137431121522023028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية يافا للبناتتطبيقيبنين جاسم شويخ موسى137441321522031014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية440.0073.33إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمرتضى كريم إبراهيم فالح137451421511007076

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية النجاح للبنينتطبيقيأيسار باسم حسين مظلوم137461421511026001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية زهو العراق للبناتتطبيقينور زياد سلمان جواد137471321522009012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمؤمل حسين سوري فهد137481421511039094

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية البسالة للبناتتطبيقيبدور عباس جبار كاظم137491321522016006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيحيدر جبار خزعل حسن137501121511019020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية القناة للبناتتطبيقيضي مثنى عزيز حسين137511321522003020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية االخالص للبناتتطبيقيزينب قاسم شرقي فهد137521121522046018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمحمد أياد سلمان كاطع137531521511017065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمصطفى علي عبد هللا سالم137541921511011059

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد عدنان خليل ابراهيم137551521511011115

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمرتضى عبد االمير حنون كاظم137562821511007136

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية دجلة الخير للبنينتطبيقيسجاد زهير يوسف محمد137571321511033011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية429.0071.50إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمنهل فؤاد منهل عباس137581421511014163

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعلي حكمت محمد بردي137591921511065048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى حسن خميس عباس137602821511001183

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقياحمد علي عبد سلمان137611121511022005
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية النصر للبناتتطبيقيحوراء حسين علي مهوس137621221522031012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيزهراء عاشور جعفر عزيز137631321522017019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية التسامح للبناتتطبيقيرحمه هللا خالد جاسم جلوب137641421522012015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية العقيلة للبناتتطبيقينبأ امير رشيد مذكور137651521522001032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيحسن احمد مجيد نخيالن13766192051343040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعمر وسيم ياس طه137671021511013109

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيزهير قيس حمزه كاظم137681121511018019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيغسق حسن كاظم مكطوف137691121522043032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيعال جواد عباس كاظم137701221522039035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعباس رياض عباس هادي137711321511015036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيترتيل احسان كاطع محسن137721321522001012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعثمان عدي جمال حبيب137731021511016049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية االنفال للبناتتطبيقينور اثير علي هالل137741021522019040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية السبطين للبنينتطبيقيجعفر محمد عبدهللا احمد137751221511022021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية الغد األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد المنعم عبد الواحد اموير137761321513005002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزينب رمزي حسون مصطفى137771321522001029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيزينب محمد عبد الرضا حسين137781321522017022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيرفد سعد عباس حمد137791321522024013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية عائشة للبناتتطبيقياسراء مسلم جهف حسن137801421522010006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيمنار نصير سعيد كوجي137811421524001009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعبد المهدي جبار عوده يوسف137821621513004080

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقينؤاس وليد شهاب حمد137831921515005081

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمحمد جعفر رحمة عبد هللا137842821511016084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية اليمن للبنينتطبيقيحسين احمد حسين طلب137851021511016018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية جرير للبناتتطبيقيفاطمة علي عباس عوض هللا137861221522008028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقينور كريم حاتم مظلوم137871221522011021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية العلوم للبنينتطبيقيعلي حسين سعد فالح137881321511036018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية424.0070.67إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد الباقر محمد حنون لعيبي137891421511015086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية424.0070.67إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد ستار جبار محمد137901421511015098

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعبد هللا موفق دينار فهيد137911421511025037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيايات نوار سليم محمد137921421522062004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيباقر خالد محمد حيدر137931521511009009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيتبارك حسين دعير صيني137941521522008014
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعبد هللا عالء عبد هللا جاسم137952821511010050

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية المعراج للبنينتطبيقيمصطفى رائد عبد ياسر137961121511023034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمهند ثامر طه خليفه137971121511049145

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيزينب محمد محمود سلمان137981321522015022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية التسامح للبناتتطبيقينرجس احسان بهلول جاسم137991421522012055

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيفاطمه علي حمودي كاظم138001421522020016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقينبأ عبد هللا فتاح عبد هللا138011421522028030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيأنفال اركان حسوني محسن138021421522044001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيياسر طالب دحام حوشي138031521511011137

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية423.0070.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن ناطق صبيح فضيل138041621511001058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيعباس عبد السالم محسن لفته138052621511012012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيجعفر محمد فليح مريهج138062821511012005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي محبس عبد النبي حنوش138072821515001377

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيبالل طارق هندي جاسم138081121511017027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد هللا عباس حسن علوان138091121511018033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا عبود حسين مهدي138101121511022026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.0070.33ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعباس رائد علي حسين138111121511049076

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.0070.33ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيدانيه بهاء ياسين عبد اللطيف138121121522015010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي محسن شمخي جابر138131221511027104

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية يافا للبناتتطبيقيسرى عماد كاظم مفتن138141321522031042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيفاطمه واثق عوده حافظ138151321522040063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.0070.33ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيمحمد منذر كريم شمخي138161421515010069

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعلي واثق عبد عنفوص138171921511054017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية المسيب للبنينتطبيقيمحمد امير فاضل عباس138182321511009032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيحبيب قاسم مطال مدير138192621511017013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمصطفى عبد الكريم جبار كريم138202821511037138

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينتطبيقيعلي احمد لفته عفتان138211021513009009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيبنين ناظم صبري جاسم138221021524012001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد القاسم فالح مهدي جواد138231221511028146

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية المتنبي للبنينتطبيقياحمد اياد كريم عبد138241321511017002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية سومر للبناتتطبيقيايلونا حكيم موشي كيسو138251421522008006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمنتظر سالم محمد غناوي138261521511007174

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعبد القادر احمد جاسم عبد138271921511070021
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية حديثة للبناتتطبيقيرحمه سمير خميس عبد الرزاق138281921522063010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمؤمل فرج عبود جعفر138292821511010074

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعباس خيون لولو كاووش138302821511020047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمحمد عبد الهادي عبد الكريم كاظم138312821511035046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحيدر سعد عويد علوان138321321511035025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيقمر جعفر خليفه جبر138331321522001047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية420.0070.00إعدادية المروج للبنينتطبيقيياسر اياد راشد سلمان138341421511011136

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية420.0070.00ثانوية المعالي للبناتتطبيقيمنى محمد نوري طعمه138351421522054019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسن علي دلف138361921511040014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرزاق عبيد مهدي138372221511017081

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقييوسف هيثم يوحانا بولص138381021511004031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحسنين علي خضير بدر138391121511030017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحيدر مهند يعقوب يوسف138401121511049057

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية النور للبنينتطبيقيحسين قيس رسول اسماعيل138411221511023026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية الهدى للبناتتطبيقيساره سعيد ناجي صالح138421221522025016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.0069.83اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد ماجد حمود زغير138431421511019107

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية سومر للبناتتطبيقيايه هشام الزم مطلك138441421522008010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي عدنان كاظم نجم138451521511001082

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمرتضى جاسم خميس كاطع138461521511005191

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيزينب خالد طراد شمخي138471621522072015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين سعد عناد كلش138482821511007025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمود مصطفى محمود عبد الجبار138491021511029046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيلينا عامر محمد حمد138501021522038041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد جودي138511221511027114

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيهدى فالح جليب كريم138521221522017050

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية418.0069.67االعدادية المركزية للبناتتطبيقيمريم دريد عبد الصاحب علوان138531321522041013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيحوراء اثير حميد راضي138541421522015018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيامير عالوي عبد الزهره حاتم138551521511007017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياحمد حازم كاظم حسن138561521511009002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيعلي زيدان خليفه مفتاح138572821511012033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية417.0069.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيكرار ثابت كامل علي138581321511010078

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيرواسي احمد سعيد جواد138592321522005009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسراء حيدر حسن خضير138601321422029002
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية492.0082.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمحمود عالء عبد الخضر جبر138611121411025114

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية492.0082.00اعدادية قباء للبنيناحيائيكرار كريم هاشم غالم138621521411010058

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية491.0081.83ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه امين سرحان حاجي138631321422044043

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0081.50اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيحسين حبيب ظاهر زناد138642221411026024

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية488.0081.33أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيرفل زهير راضي محيبس138651221422021024

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية484.0080.67ثانوية القاهرة المختلطةاحيائينور جعفر عبد ضيف احمد138662321427009036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية483.0080.50اعدادية البطولة للبناتاحيائينوره سليمان عساف رحال138671021422028121

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية483.0080.50ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد هاشم شمال عبيد138682621413001078

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية482.7280.45ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي هيثم حسين عليوي138691521411012058

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية482.0080.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي تحسين سفاح مطرود138702221413004096

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية481.0080.17ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيهيام احمد ناجي سلطان138712321427009044

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية480.0080.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيخالد ياسر خميس شيت138721021411020063

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية479.0079.83ثانوية االستقامة للبناتاحيائيوالء مصطفى ورد محيسن138731521422018146

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمصطفى ماهر علي عباس138741121411041148

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيهدى محمد جدالن محسن138751121422021145

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحيدر علي محسن عبد الحسين138761521411004018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيسجاد محمد عزيز عامر138772621415003044

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي حسين عباس هادي138782521411007235

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية476.0079.33ثانوية الحرائر للبناتاحيائيبنين فاضل عباس محمود138792721422027013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية475.0079.17ثانوية السياب للبناتاحيائيايه عبد الفتاح عبود ارحيم138801021422002009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية475.0079.17ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفيان غسان عبد الوهاب حسن138811021422009069

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية475.0079.17اعدادية البالغ للبنيناحيائيحسين هادي حربي حسن138822721411042038

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية474.0079.00الخارجياتاحيائيزينب علي حمود جري138831421428050198

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية النجاة للبناتاحيائيبتول رشك شغي زوير138841521422003016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعلي ستار عوده جبر138851321411017040

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية473.0078.83ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيحوراء احمد صالح حسن138861421422052017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية473.0078.83ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيعلي جبار مجهول عامر138872421413013012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائياطياف صباح عزيز غالي138882621422013006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا قاسم حسين مرزوك138891021411026150

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيكوثر خضير مزبان محمد138901321422017129

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية بني سعد للبنيناحيائيايمن صدام حسين مظلوم138912121411008015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية472.0078.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء شريف عبد حرامي138922421424023053

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمرتضى راضي عكار جوده138932621415003110

4148 من 421صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعلي حسين جمعه شاه علي138941021411008027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيكوثر كاظم عبد الفتاح كاظم138951521422014247

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية الغدير للبنيناحيائيمحمد حمد ايدام حنين138962421411045094

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيفاطمة هاني سلمان زبون138972621422040098

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمؤمل منصور عبد الرضا جوير138981521411003061

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي بحر خالد محمد138992321411040092

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائياحمد رحيم حاجم عبد الحمزة139002621411014006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية469.6878.28ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد حسن فالح حسين139011321411032069

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتقى علي كاظم سلمان139021521422006043

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء علي حسن احمد139031521422007089

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468.6078.10ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك ياسر محمد دحام139041421422027036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء ابراهيم احمد حسن139051221422017065

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468.0078.00ثانوية التجدد للبناتاحيائيتبارك فالح خليل فزع139061221422037003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468.0078.00ثانوية الفوز للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق عاتي موسى139071321422023027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمصطفى اسير جواد كاظم139082221411021234

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيسجاد كاظم حسين محمد139092621411023053

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية467.0077.83إعدادية المروج للبنيناحيائيسجاد اسماعيل محمد جاسم139101421411011044

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية467.0077.83ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعلي فؤاد عبودي محمد139111421413002020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمة حسين طويرش خزيعل139121421422010153

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرواء عالء اسماعيل محمد صالح139131421422044063

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرقيه مهند يعكوب يوسف139141521422006075

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء رسول قاسم احنيش139151521422011097

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمد صالح مهيدي صفوك139161921411041065

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية الكحالء للبناتاحيائيتقى حيدر عبد الحسين نعمة139172821422011010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية465.3677.56ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رزاق محمد شاتول139181321411016094

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية465.0077.50اعدادية الداخلية للبنيناحيائياحمد وليد كاظم حسين139191021411033004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية465.0077.50اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحمزة حسين ناصر علي139201421411019035

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية465.0077.50اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين سعد حمود غضبان139211521422001025

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية464.0077.33ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيزينب محمد عمران موسى139221121422039032

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية464.0077.33اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيبنين حسين جوحي عليوي139231521422010017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية464.0077.33ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيغفران صالح راضي هداد139242221424050046

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية464.0077.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفرح ميثم فاضل صالل139252421422027197

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية هند للبناتاحيائيزهراء كاظم زاير مناتي139261121422020038
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيسجاد جاسم علي جاسم139271421411047026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية463.0077.17ثانوية الروابي للبناتاحيائيصبا غسان فرحان علي139282121422056065

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية463.0077.17ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا محسن جعاز139292221413030078

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي محمد محسن كاظم139302321411016070

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية462.0077.00اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء محمد ناصر علي139311421422063026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائينور رعد جواد جاسم139322121422047121

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية461.0076.83ثانوية اسماء للبناتاحيائيزينه عبد الكريم زيدان خلف139331121422035019

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية الوارثين للبنيناحيائيالطاهر حسين طاهر حطيحط139341521411013011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيسرى عبد الحميد كاظم حسن139352121422047068

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية البيان للبنيناحيائيمرتضى محمد ابراهيم عيدان139362321411014148

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيبنين علي جبر كاظم139372621424012039

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي عبد محسن عنيد13938222041019124

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية460.0076.67اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي باسم لؤي حسون139391421411019067

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية460.0076.67ثانوية معصومة للبناتاحيائيختام محمد حسين رميض139401421422045010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينرجس نصير عزيز جبار139411521422014298

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية459.0076.50ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيزمن يعكوب يوسف صالح139421021426002029

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية459.0076.50ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيمريم محمود ياسين علي139431221422020038

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية459.0076.50ثانوية البخاري للبناتاحيائيزبيده خالد سليم محمود139441221422027026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية459.0076.50ثانوية سومر للبناتاحيائيسارة يوسف عثمان كريدي139451421422008077

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيرقيه هاشم اسماعيل جابر139461521422011081

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية459.0076.50ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعيدان نعمه احمد عمر139472021411046041

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية االخاء للبنيناحيائيزين العابدين جبار عودة سوادي139482221411035059

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية459.0076.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي عماد محسن جبار139492421413018093

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية459.0076.50ثانوية قبلة االحرار للبناتاحيائيرندة فؤاد سليم عزيز139502621422051010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية الروافد للبنيناحيائيمصطفى خضير عبيس محمد139511121411024053

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيسلوى جاسم زبون مري139521121422031021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية النور للبنيناحيائيمجتبى احمد حسين راضي139531221411023121

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيحسن عادل علي حمه139541321411008028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيصادق حيدر هاشم حنون139551421411041049

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيحسن محمد حسين يونس139561721411164018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد هاني سعيد بكتاش139571721411164095

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيبشائر صالح نوري عزيز139582121424004005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية457.5676.26ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمقتدى سعد جمعه محي139591521411012082
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيعذراء باسم عدنان نعمه139601221422024123

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية457.0076.17ثانوية المعلمين االهلية للبنيناحيائياحمد عباس جسام عبد139611421413007001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية المآثر للبناتاحيائيعذراء خضير محسن جبر139621521422011160

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية457.0076.17ثانوية االستقامة للبناتاحيائييقين حسين علي عوده139631521422018147

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيشروق حسين محمد خلف139642121427030034

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية البيان للبناتاحيائيابرار اكرم جاسب حنون139651021422014002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيشهد طالل رشيد حميد139661221422007042

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية العدالة المختلطةاحيائيعبير فائق لطيف علي139671821427057026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية عنه للبنيناحيائيعبد القادر ليث احمد جمعه139681921411021026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيايالف عبد الكريم حمادي مجول139691921422014016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيهمام حسين فارس نايف139702221411058064

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد هاشم شهد139712221413031057

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية455.0075.83ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيصفا طارق عباس صالح139721021422041019

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية455.0075.83ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيشمس زهير وجيه احمد139731221424001015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية455.0075.83إعدادية المروج للبنيناحيائيسجاد صباح محي قاسم139741421411011046

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيامال عادل طالب حريز139751421422003005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية455.0075.83ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيفاطمه صالح محمود حميد139761421422021016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء جميل ابراهيم مامه139772121422013059

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية الزبيدية للبنيناحيائياحمد عباس محمد لطيف139782621411011009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية455.0075.83ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا محمود عبد هللا حسين139793121411008068

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.1675.69ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيميس صالح جاسم معله139801321422043120

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية السياب للبناتاحيائيرغد اسماعيل سلمان خليفه139811021422002028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء ضياء رحمان جاسم139821221422031097

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية الضحى للبناتاحيائيسرى قاسم كريم حسن139831221422038026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء موفق صبر تمر139841421422008062

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيمريم تحسين كيطان ابريج139851421426006149

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية الدجيل للبناتاحيائيايه عامر خلف عزال139861821422071012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمصطفى خالد عبد الفتاح محي الدين139872121411049140

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عباس زغير139882221424020045

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية الحمزة الغربي للبنين الوقف الشيعياحيائيحسين خضير عبيس دحام139892321411071007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية الصادق المختلطةاحيائيسجاد علي كامل حسن139902321417006020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيهديل عقيل منعم توفيق139912621424015149

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية453.4475.57ثانوية المتميزيناحيائيحسن احمد حسن غانم139921421411005019
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية اليرموك للبناتاحيائيرفل احمد نفل مدور139931021422011016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيروان عبد هللا محمد عبد هللا139941021422033061

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية رقية للبناتاحيائينور الهدى زياد حميد غفوري139951121422010033

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية المستقبل للبناتاحيائيمريم حسن عبد الهادي سلمان139961121422036038

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية مصطفى جواد المختلطةاحيائيهبة حاتم حسين خلف139971121427005006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية453.0075.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيعمر عباس فاضل ابراهيم139981321411010107

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيزهراء نبيل ابراهيم جويريد139991421422068054

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيربى وليد نجم عبود140002321424014009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيمهند محمود محمد كريني14001232041029045

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية البطولة للبناتاحيائيهديل عزيز خلف ذياب140021021422028126

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية اسماء للبناتاحيائيساهره عادل صالح مهدي140031121422035022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية452.0075.33للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيايوب صالح خميس حمادي140041321411002015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية سومر للبناتاحيائيدعاء حسين عبد خلف140051421422008034

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية النعيم للبناتاحيائيمريم حميد حسين ثجيل140061421422009137

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية زينب للبناتاحيائيفرح حازم مصطفى عبيد140071421422043210

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيساره احمد خليل لطيف140081921422132025

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحسن ناظم علي مرهج140092121411009073

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية السكري للبنيناحيائيمنتظر محمد خليفة عبد الوهاب140102121411043026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية الخيزران للبناتاحيائينبأ ثامر سعدون جميل140112121422057158

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيسجاد متعب عليوي شمير140122621411010071

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية443.0073.83اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيامير علي حسين حيدر140131421511019018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الفجر للبنينتطبيقيصباح حسن حزام ربيد140142221511029038

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية القدس للبنينتطبيقيشاكر محمود شاكر عبد االمير140151021511014056

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقيعلي كامل ثجيل ونان140162221517053018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحيدر عزيز حمود رسن14017152051005045

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيغادة عبد الرزاق عيسى عمران140181321522025025

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي حسين حسن منهل140191421511026050

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيقمر جاسم محمد علي140201421522065061

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية السويس للبنينتطبيقييحيى احمد توفيق اسماعيل140211321511006097

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين علي عبد هللا زين140221321511017023

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية417.0069.50إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيهمام اسامة عبد طارش140231421511021148

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسنين نجاح ذياب موسى140242221511019011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية الشعلة للبنينتطبيقياحمد قاسم منصور حسين140252421511007001
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحسين نصير جبار جلوب140261521511011040

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتتطبيقيدعاء وسام حسن موسى140272821524005002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعبد هللا محمد جاسم محمد140281321511027056

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية414.0069.00ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيحسين حيدر احمد عباس140291021517004005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية414.0069.00ثانوية االنفال للبناتتطبيقيمالك رعد سليمان احمد140301021522019033

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيبشار عبد الجبار لطيف خميس140311121511019009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيتقي محمد خليل ابراهيم140321521511003011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسين احمد ثجيل عيسى140331521511004013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيمحسن خالد محسن علي140341421511042023

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية413.0068.83 تموز للبنات14ثانوية تطبيقييسر عباس فارس حمود140351421522007023

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيزهراء صاحب محسن عليوي140361121522041026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء حيدر محمد عبد الرحيم140371321522004027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية412.0068.67الخارجياتتطبيقيهدى جبار عطيه كزار140381521528050065

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيكرار حيدر عمران موسى140392621511023079

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيكرار صبيح نايف عبد الحسين14040222051021042

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية411.0068.50إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيسجاد اسعد بدر محيبس140411421511014054

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيمفيد كاظم راهي مجدم140421421511042030

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين علي جليل نوري140432721511026041

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية بابل للبناتتطبيقيغفران عماد مجيد حاتم140441221522014020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيموسى جعفر صادق عبد140452221513023023

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعباس صالح جابر شاتي140461621511032093

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية409.0068.17ثانوية المحسن للبنينتطبيقيمحمد قحطان عبد هللا محمد140472121511080021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية اجنادين للبناتتطبيقياسالم مجيد حميد علي140481021522038005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمنتظر محمد ناظم محسن140491121511009079

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية البشير للبنينتطبيقياحمد ماجد شلش جبار140501421511033007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعلي محمد راضي عوده140511521511017056

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية576.3696.06ثانوية المتميزاتاحيائيعال عمار فؤاد فياض140521321422032066

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية557.0092.83اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء علي خلف ثاجب140531521422004099

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية553.0092.17ثانوية حطين للبناتادبيفاطمة سعد حمد جواد140541421222004024

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية552.0092.00اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبياديان حامد نصيف جاسم140551121222062001

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية552.0092.00ثانوية العلوم للبنينادبيمنتظر أنيس محسن جعفر140561321211036014

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية552.0092.00اعدادية االنتصار للبناتادبيبتول عصام هاشم عباس140571321222015016

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية552.0092.00اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمؤمل محمد حسين كاظم140581421211028052
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كلية القانون             /الجامعة المستنصرية551.0091.83الخارجيونادبييوسف كريم كاظم جاسم140591521218001862

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية550.0091.67اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعمر محمد شهاب احمد140601321211009058

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية550.0091.67اعدادية الوزيرية للبناتادبيمسره محمد عبد الرحمن اسماعيل140611321222005042

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية550.0091.67اعدادية عدن للبناتادبيمريم سعدي مطر ديوان140621321222030091

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية549.0091.50اعدادية الوزيرية للبناتادبيسجى اياد وحودي ناصر140631321222005025

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية549.0091.50ثانوية الفوز للبناتادبيزبيده عماد مدحت بالل140641321222023014

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية549.0091.50اعدادية التسامح للبناتادبيغفران عالء ابراهيم معروف140651421222012063

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية548.0091.33اعدادية عدن للبناتادبيرسل رياض عبد حمادي140661321222030041

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية547.0091.17اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحمزة ابراهيم حمود ناصر140671421211029028

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية546.0091.00اعدادية الرشد للبناتادبيزينب عبد الكريم محمود علي140681321222033012

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية546.0091.00اعدادية فدك للبناتادبيام البنين احمد اكرم احمد140691421222006009

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية545.0090.83اعدادية السويس للبنينادبيمصطفى فيصل صبري علوان140701321211006093

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية545.0090.83اعدادية ابابيل للبنينادبيهمام علي حسين ناصر140711321211011096

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية545.0090.83اعدادية الوزيرية للبناتادبيدانيه حسين هاشم درويش140721321222005015

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية545.0090.83اعدادية يافا للبناتادبيزهراء محمد نعيم ذهيب140731321222031063

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية545.0090.83اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعبد الرحمن اركان احمد عطا140741421211018027

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية545.0090.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمة عدي مهدي جبار140751521222009074

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية544.0090.67اعدادية السويس للبنينادبيكامل محمد كامل علي140761321211006067

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية544.0090.67اعدادية الصفا للبنينادبيعبد العزيز محمد احمد عبد الكريم140771321211027056

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية544.0090.67اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي مثنى علي حسين140781321211034047

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية544.0090.67ثانوية سومر للبناتادبيهدى وسام حميد رشيد140791421222008083

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية543.0090.50ثانوية العقيدة للبناتادبيمريم محمد عليان كشيش140801121222015052

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية543.0090.50اعدادية النهار للبناتادبينورهان بهاء عباس سدخان140811121222056047

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية543.0090.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياسراء فؤاد عبد الغني جمر140821221222046005

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية543.0090.50اعدادية المتنبي للبنينادبيعمر عدنان جاسم محمد علي140831321211017098

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية543.0090.50اعدادية الفراتين للبنينادبيحيدر وليد قادر خليفه140841321211034025

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية543.0090.50اعدادية االعظمية للبناتادبيرهف علي شليخ نايف140851321222004044

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية543.0090.50اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيأمين اسماعيل شبوط حول140861421211048002

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية543.0090.50اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيساره احمد زهراو فرج140871521222015048

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية542.0090.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيتبارك عامر عبد الغني يوسف140881121222016013

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية542.0090.33اعدادية النصر للبناتادبيفاطمه حيدر عبيد راشد140891221222031093

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية542.0090.33اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمهدي محي فهمي علوان140901321211012115

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية541.0090.17اعدادية التعاون للبناتادبيمريم زياد عبد هللا كاظم140911121222040045
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كلية القانون             /الجامعة المستنصرية541.0090.17اعدادية الفراهيدي للبنينادبيمصطفى مشرق علي حميد140921321211015045

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية541.0090.17اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحسن قاسم جبار عباس140931321211031023

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية541.0090.17ثانوية االمال للبناتادبيفاطمه حسين كاظم حسين140941421222041032

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية541.0090.17اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد عباس هاشم جنديل140951521211007010

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية540.0090.00ثانوية التألف للبناتادبيليا حسين عيدان حسين140961021222043047

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية540.0090.00اعدادية االمال للبناتادبيسرى ناظم حسين علي140971121222011054

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية540.0090.00ثانوية عدن للبناتادبينغم علي عبد القادر كسار140981121222033068

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية540.0090.00اعدادية التعاون للبناتادبيزهراء صالح عبد الهادي محي140991121222040020

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية540.0090.00اعدادية السيف العربي للبناتادبيعلياء بشار فرحان سعيد141001321222035053

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية540.0090.00ثانوية سومر للبناتادبيشهد محمد فائق توفيق141011421222008051

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية539.0089.83اعدادية االصيل للبناتادبيميس احمد شالل عدوان141021121222005051

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية539.0089.83اعدادية رفيدة للبناتادبيايه سعد عبد الرحمن اسحق141031121222041008

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية539.0089.83اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيعلي عبد القادر جاسم محمد141041321211013017

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية539.0089.83اعدادية الوزيرية للبناتادبيآيه سعد هاشم توفيق141051321222005001

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية539.0089.83ثانوية الرافدين للبناتادبيفاطمه موفق عباس عبد هللا141061321222019027

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية538.0089.67اعدادية البتول للبناتادبيزينب وسام علي ابراهيم141071121222013048

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية538.0089.67اعدادية التضحية للبناتادبيبراءه باسم محمد حسين141081221222010007

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية538.0089.67اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء يونس عبد عون141091321222001029

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية538.0089.67اعدادية صفية للبناتادبيزينه علي عبد الحسين محمد141101421222011116

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية538.0089.67اعدادية الرميلة للبناتادبيام البنين طالب مهاوي حرز141111521222004005

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية538.0089.67اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب جاسم عبد الحسين الزم141121521222004049

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية538.0089.67اعدادية الهدى للبناتادبيبنين بدري علي اكبر فرج141131521222007015

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية537.0089.50ثانوية االعتدال للبناتادبيعال هاشم عبد الحسن عبد الواحد141141321222008036

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية537.0089.50اعدادية زينب للبناتادبيحوراء عالء حسين نجم141151421222043030

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية537.0089.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم صدام اجبير تعيب141161521222005101

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية536.0089.33اعدادية ابابيل للبناتادبيشيماء محمود كاظم علوان141171121222045028

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية536.0089.33اعدادية بغداد للبناتادبينور مهند فرج سلمان141181321222001060

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية536.0089.33ثانوية ذات الصواري للبناتادبيديار بديع مجيد حسين141191421222028019

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية535.0089.17ثانوية المشاهده للبناتاحيائيزينب عمار علي عبد141201221422001018

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية535.0089.17ثانوية بنت الهدى للبناتادبيهاجر سلمان عيدان ابراهيم141211321222034021

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية535.0089.17ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيرحمه ابراهيم زغير داغر141221321226001024

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية534.0089.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيكرار علي محمد مشعل141231321211022107

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية534.0089.00اعدادية االعظمية للبناتادبيميس قصي راتب طه141241321222004099
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كلية القانون             /الجامعة المستنصرية534.0089.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغسق علي محمود عباس141251321422002111

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية534.0089.00ثانوية الصفاء للبنينادبياحمد عيسى كالوي جابر141261421211046003

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية534.0089.00ثانوية الرباب للبناتادبيزهراء هاشم كريم سلطان141271521222012014

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية533.0088.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء محمد جعفر ابراهيم141281121222017054

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية533.0088.83اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي صباح علي مامي141291321211008082

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية533.0088.83اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي طه علي سعود141301321211022092

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية533.0088.83ثانوية المناهل للبناتادبيزهراء نصيف جاسم محمد141311321222046019

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية533.0088.83اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء جاسم سعد جواد141321321422017063

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية533.0088.83إعدادية النضال للبنينادبيمصطفى حقي رحمن ويس141331421211012027

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية533.0088.83ثانوية الصفاء للبنينادبيعبد القادر فالح حسن عباس141341421211046032

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية532.0088.67ثانوية االخالص للبناتادبيهبه احمد كريم عيدان141351221222018075

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية532.0088.67أعدادية الفاطميات للبناتادبيتبارك هادي صالح خلف141361221222021016

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية532.0088.67اعدادية القناة للبناتادبيوعد حسين فنخير عويز141371321222003038

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية532.0088.67اعدادية زها حديد للبناتادبيفدك سمير عبد الواحد ياسين141381321222048052

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية532.0088.67اعدادية فدك للبناتادبيتقى احمد اكرم احمد141391421222006022

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية531.0088.50ثانوية االنفال للبناتادبيمريم قاسم محمد عبود141401021222019045

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية531.0088.50للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمهيمن داود سالم عيدان141411221211016058

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية531.0088.50ثانوية االخيضر للبناتادبيمريم صادق مهدي موسى141421221222052039

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية531.0088.50اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء وليد سهيل نجم141431321222025031

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية531.0088.50ثانوية الخنساء للبناتادبياستبرق غالب عبد علي هاشم141441421222040001

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية530.0088.33اعدادية المستنصرية للبنينادبيمهدي رفعت علي شياع141451321211029027

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية530.0088.33ثانوية معصومة للبناتادبيزينب رائد بنيان حسن141461421222045022

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية530.0088.33اعدادية بلقيس للبناتادبيوجدان سمير محسن علي141471421222062075

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية530.0088.33اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحيدر احمد جمعه عرمان141481521211016033

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية530.0088.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيطيبه علي صبيح حديد141491521222009066

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية530.0088.33ثانوية الرباب للبناتاحيائيبتول علي عباس رجه141501521422012012

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية529.0088.17اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيعلي محمد سامي هادي141511121211045097

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية529.0088.17ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفاطمه عادل عبد الحسين فاضل141521121222030044

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية529.0088.17ثانوية البسملة للبناتادبيايه فؤاد كامل عامر141531121222061009

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية529.0088.17ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء مهدي محمد علي141541221222019039

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية529.0088.17اعدادية بلقيس للبناتادبيسما عصام موسى خزعل141551321222002050

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية529.0088.17الخارجياتادبيالرا سالم حسين فهد141561421228050692

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية528.4888.08المنصور- ثانوية المتميزات احيائيشمس رائد كاظم حسين141571021422003087
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كلية القانون             /الجامعة المستنصرية528.0088.00ثانوية اسماء للبناتادبيمريم عادل خضير عبد هللا141581121222035013

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية528.0088.00ثانوية النضال المختلطةادبياية احمد محمد كاظم141591121227003003

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية528.0088.00اعدادية االنتصار للبناتادبيأماني عبد الكريم عبد الستار ابراهيم141601321222015002

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية528.0088.00اعدادية الفردوس للبناتادبيغدير ضياء رياض فالح141611321222040092

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية528.0088.00ثانوية االفكار للبناتادبيمالك حسن علي ياسين141621321222042026

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية528.0088.00اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيمالك مانع مجفت داخل141631521222015069

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية528.0088.00الخارجياتادبيزهراء منير جميل فلحي141641521228050238

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية527.0087.83اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه سعد حميد محمود141651021222014060

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية527.0087.83اعدادية التقى للبناتادبيمريم صاحب نهل يوسف141661121222012089

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية527.0087.83ثانوية الياسمين المختلطةادبيمريم حسين محسن زرزور141671221227003007

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية527.0087.83ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيمنار نظام الدين عبد المجيد عبد الحميد141681221422015047

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية527.0087.83اعدادية االنتصار للبناتادبياهله عبد الستار عبد الكريم شهاب141691321222015008

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية527.0087.83اعدادية السياب للبنينتطبيقيبارق رائد انور محمود141701321511028021

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية526.0087.67ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيحسين سليم عبدالجبار مزهر141711021215007018

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيحسين محمد شاكر محمد141721121211048027

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبينبأ حيدر جاسم محمد141731221222007047

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية الخنساء للبناتادبيلبابه فاضل كالص عبد الرضا141741321222018065

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيضياء كاظم كمر جاسم141751421211029047

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية526.0087.67الخارجياتادبيفاطمة رياض عبد الحمزة عزيز141761421228050653

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد حسين علي جبر141771521211013093

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية525.0087.50اعدادية الرحمن للبناتادبيازهار مسير كاظم الزم141781021222021001

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية525.0087.50اعدادية رفيدة للبناتادبيفاطمه محمد جاسم محمد141791121222041046

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية525.0087.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك طاهر حسين محيسن141801221222011016

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية525.0087.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم قاسم مختار نعمه141811221222046148

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية525.0087.50اعدادية بلقيس للبناتادبينبأ ضياء محسن عليوي141821321222002077

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية525.0087.50اعدادية االنتصار للبناتادبيزهراء صباح فاضل جواد141831321222015041

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية525.0087.50ثانوية الرشيد للبناتادبيمريم احمد عبد الكريم عبد القادر141841321222020030

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية525.0087.50ثانوية التاخي للبناتادبيريام عالء جمعه جبار141851421222017010

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية525.0087.50الخارجياتادبيساره كريم قاسم مريوش141861421228050970

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية525.0087.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد جاسم عواد زبون141871521211017105

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية524.0087.33اعدادية الخطيب للبنينادبيياسر سالم محمد حمزه141881221211031131

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية524.0087.33اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه خالد حسين عناد141891221222043082

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية524.0087.33اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعقيل عباس فرج حسن141901321211031063
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كلية القانون             /الجامعة المستنصرية524.0087.33ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيموسى علي حسن مانع141911321413016011

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية524.0087.33اعدادية التسامح للبناتادبيرقية علي محيسن جار هللا141921421222012033

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية524.0087.33ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيايمان كاظم احمد عبد141931421222051007

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية524.0087.33اعدادية سما بسماية للبناتادبييسر احمد فاضل عباس141941421222068042

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية523.0087.17ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيعبد الخالق علي حسين سلمان141951021217012007

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية العامل للبنينادبيحسين عدنان عبد علي شهيب141961121211014031

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية523.0087.17ثانوية السجى للبناتادبيفاطمه الزهراء زيدان تركي خضر141971121222063023

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية االزدهار للبناتادبيتبارك عباس فاضل حسون141981221222009017

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية523.0087.17أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء شاكر محمود محمد141991221222021039

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية المستنصرية للبنينادبييوسف جمال محمود عبد الرحمن142001321211029030

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية523.0087.17ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبينور الدين صباح عبد الرضا حسن142011421211051063

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية التسامح للبناتادبينادية ايمن يوسف انطوني142021421222012092

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيغدير عماد كاظم عبد142031521222014068

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية522.0087.00ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيشذى احمد مصطفى جمعة142041121222028010

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية522.0087.00ثانوية مؤتة للبناتادبينريمان عيسى جاسم نعمه142051121222050033

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية522.0087.00ثانوية الحضر المختلطةادبياحمد دحام صبار عبد142061221217009002

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية522.0087.00أعدادية الفاطميات للبناتادبيرفل اياد كاظم جواد142071221222021030

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينهى حسين علي ابراهيم142081421222003134

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية ام القرى للبناتادبيماريه حسن علي محمد142091421222015086

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية الكرامة للبناتادبيآالء محمد عبد هللا جدوع142101421222044002

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية النجاة للبناتادبيشهد سعد سعدون جاسم142111521222003043

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية521.0086.83اعدادية العراقي للبنينادبيحسن صباح احمد كردل142121021211005016

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية521.0086.83ثانوية الطاهرة للبناتادبيحوراء عماد كاظم عبيد142131121222074007

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية521.0086.83اعدادية ذو الفقار للبنينادبيسجاد محمود رديف داود142141221211038048

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية521.0086.83اعدادية العزة للبناتادبيايه كاظم جواد كاظم142151221222036008

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية521.0086.83اعدادية الرباب للبناتادبيحنين احمد جاسم سليم142161221222041020

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية521.0086.83اعدادية الهدى للبناتادبيام البنين علي عبد الكاظم منسي142171521222007005

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية521.0086.83ثانوية االستقامة للبناتادبيهديل حسين عبد باقر142181521222018078

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية520.0086.67اعدادية الخلد للبنينادبيعبد محمد عبد عباس142191021211034033

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيهاجر علي كريم مرهج142201121222004032

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية520.0086.67اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد علي محمد إسماعيل142211221211039005

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانوية االخيضر للبناتادبيجنان جبار عبد هللا عبد142221221222052012

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية520.0086.67اعدادية االعظمية للبناتادبيبسمله عمر وليد هادي142231321222004018

4148 من 431صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانوية الرشيد للبناتادبيورود باسم جواد كاظم142241321222020039

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية520.0086.67اعدادية زها حديد للبناتادبياية واثق رشيد جاسم142251321222048008

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية520.0086.67إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعباس عالوي عباس نعناع142261421211023131

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعبد هللا عباس كشكول حمزة142271421211051027

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانوية التاخي للبناتادبيزهراء كرار محمد جواد ياسين142281421222017013

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية520.0086.67اعدادية الفرح للبناتادبيفاطمة اكرم عبد المنعم صدام142291421222053023

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانوية أم ابيها االهلية للبناتادبيرقيه سالم جهز جريان142301421224021002

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية520.0086.67الخارجياتادبيسارة سعد مظفر لفته142311421228050456

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية519.0086.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين ثابت كامل علي142321321411010033

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيمريم محمد غانم ذياب142331321522015040

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية ام القرى للبناتاحيائيرفل عادل مرحال حسن142341421422015046

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمروه جعفر ستار حسن142351521222014088

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية517.0086.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيلمى حسين حاضر رزن142361421422014078

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيسجاد عادل حربي علي142371021511013053

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمحمد نبيل ابراهيم احمد142381321411031041

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية الشعب للبناتاحيائيآيه حسين فليح مطير142391321422022004

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيمصطفى كمال حسين جاسم142401021411015053

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائياحمد عدي مايح دويج142411521411007007

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعلي خالد دريول ناصر142421121511004100

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية502.0083.67ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيحسين علي حسين خلف142431421513002003

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيحوراء رمزي سبتي سلمان142441121222030012

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية المعرفة للبناتادبيايمان جاسم محمد صالح142451621222020007

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية495.1282.52ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم عدي ستار عبد النبي142461321411016008

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية493.0082.17اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا عبد السالم محمد حسن142471321211017075

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية491.0081.83اعدادية قتيبة للبنينادبيمصطفى جواد كاظم حمد142481521211004048

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية490.0081.67اعدادية الجمهورية للبناتادبيسراء حيدر علي فرحان142491121222009035

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية489.0081.50ثانوية الجامعة للبناتاحيائيهديل رياض فرحان داود142501021422009106

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية487.0081.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيريام احمد هاشم راضي142511321422002059

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية486.0081.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزهراء عباس زويد حمد142521121422006085

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية483.0080.50اعدادية النور للبنيناحيائيالحسن محمد عبد الرضا عجيل142531221411023016

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية482.0080.33ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائياية حيدر حسن محمد علي142541421424009010

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية481.0080.17اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه ليث علي سلمان142551221422007054

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية481.0080.17اعدادية السياب للبنيناحيائيحمزة علي اسماعيل علي142561321411028028
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كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية479.0079.83ثانوية االبتهال للبناتاحيائيرؤى قاسم عواد حسن142572221422051013

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية478.0079.67ثانوية المناهل للبناتاحيائيساره رائد سلمان جواد142581321422046044

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية477.0079.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيماريا علي حسين حيدر142591321422039200

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية465.0077.50ثانوية الوطن للبناتادبيسرور ثامر فليح حسين142601921222120016

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمؤمل حيدر سلمان داود142611321211009063

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية صنعاء للبنينادبيعلي حسين علي حسن142622321211011052

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية ابي غريب للبنينادبيحسين علي رحيم صابر142631021211024015

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية ام القرى للبناتادبيطيبه ساهر راهي عبطان142641421222015064

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية460.0076.67ثانوية عمر المختار للبنينادبيحسين علي مطر محسن142651021211004005

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية460.0076.67ثانوية المعالي للبناتادبيامنه قيس عمران عبد هللا142661421222054009

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية459.0076.50ثانوية التفوق للبناتادبيفاطمه تحسين هليل ساجت142671221222032026

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية458.0076.33إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبياوس خالد كاظم علي142681421211007008

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية الكرامة للبناتادبيسجى وليد خالد مهدي142691421222044028

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية457.0076.17ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيعمر محمد خلف احمد142701321215009028

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية سما بسماية للبناتادبييقين ميثاق عبد الحسين رداد142711421222068045

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه رضا جبر لعيبي142722721222025120

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيرانيا حيدر علي عبد هللا142731421222037012

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية النجاح للبنينادبيحسين داود سلمان عجيل142741421211026042

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية يافا للبناتادبيريام هيثم جليل عبد علي142751321222031042

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية الكرمة للبنينادبيمحمد خميس نزال محمد142761921211065040

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية451.0075.17ثانوية بنت الهدى للبناتادبيسجى عبد هللا طالب ناصر142771321222034008

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية التسامح للبناتادبيتماره كاظم داخل علي142781421222012025

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية451.0075.17ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيبتول عاتي راشد كافي142791421226003022

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية450.0075.00اعدادية البلد االمين للبنينادبيعبد هللا شاكر محمود شهاب142801121211031040

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية450.0075.00ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيزينب صدام عبود حمادي142811121222037017

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية449.0074.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء موفق طالب عبد142821121222017057

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية449.0074.83االعدادية المركزية للبناتادبينبأ عدي هاتف مجلي142831321222041028

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية449.0074.83اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي نصر فاضل ناصر142841421211006066

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية449.0074.83اعدادية النجاح للبنينادبياحمد عالوي كاظم عبيس142851421211026007

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية449.0074.83اعدادية الشاكرين للبنينادبيعز الدين ضياء خليل جعفر142861421211047036

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية449.0074.83الخارجياتادبينور الهدى هادي كامل جاسم142871421228050836

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية448.0074.67ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيعبد هللا محمد العشماوي سند142881021215003029

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية448.0074.67ثانوية العزة للبناتادبيمريم حسين ناصر حسين142891121222001034
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كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمة عبد الجبار محمد عباس142901521222001094

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية447.0074.50ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيتبارك وليد محمد عبد142911321222024009

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب عباس جري كلخان142921521222006041

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية447.0074.50الخارجيونادبيعامر انمار ابراهيم جواد142932221218001831

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية446.0074.33ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيتمني حسن علوان خلف142941321222036008

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية االعظمية للبناتادبينجاه زكي عالء زكي142951321222004102

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي رسول فرحان مكطوف142961521211001081

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية البطولة للبناتادبيتبارك محمود شالل محمود142971021222028029

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية التقى للبناتادبيحوراء عباس ابراهيم عبد142981121222012035

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية443.0073.83ثانوية النوارس للبنينادبيحسين محمد حسن فرحان142991321211025012

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية الصفا للبنينادبيعلي رائد خليل عباس143001321211027072

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية442.0073.67ثانوية المأمون للبناتادبيهيام محمد مخلف عواد143011021222034020

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية شفق النور للبنينادبيمحمد مؤيد فؤاد مطر143021421211044059

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء جاسم هليل صبر143031421222002009

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية االنتصار للبناتادبينبأ حساني حمود باقر143041321222015113

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمؤمل محمد عذافه جبر143051421211018042

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية439.0073.17ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمنة هللا قاسم عباس علي143061421222037039

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية439.0073.17ثانوية الشمائل للبناتادبيطيبه عبد الرحمن عبد الجبار دلهوم143071421222042039

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي انور خضير عباس143081121211009053

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيزينب عصام عبد الستار خانكه143091321222024015

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيحلوه رياض حسين محمود143101421222037007

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية الطليعة للبناتادبيشهد نوار فائق عبد الغفور143112321222013034

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية المتنبي للبنينادبيبكر عمار عبد اللطيف عبد الرسول143121021211027017

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية الكرخ للبناتادبيرانيا مصطفئ محمد جمعه143131021222001004

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية العراق للبنينادبيفاضل هاشم نصيف خضير143141221211009172

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية ام ايمن للبناتادبيكوثر خضر حسين عباس143151421222057039

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية النجاح للبنينادبيكرار حمزة علي ظاهر143161421211026121

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمؤمل باسم جبر مخلف143171521211007166

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي عبد الرضا ضاحي خلف143181521211008089

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيباقر حسن طالب عبد143192321211063011

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية436.0072.67ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمرتضى سمير يعقوب يوسف143202721211009044

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية التقى للبناتادبيزهراء ستار جابر كاظم143211121222012046

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي عبد الستار جابر خلف143221321211017088

4148 من 434صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية الطف المسائية للبنينادبيسيف علي عباس حمودي143231321215008054

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيكرار حسين نعيم سيد143241521211011040

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية االنفال للبناتادبيتبارك وليد خالد ابراهيم143251021222019008

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية الفارابي االهلية للبنينادبيابو الحسن مالك جليل محمد143261121213010001

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيايه عبد هللا جعفر حسين143271121222037004

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيعلي حسن هادي محمود143281221211015029

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية فدك للبناتادبيمينا قحطان منذر شنيار143291421222006091

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية المهج للبناتادبيتبارك الرحمن سمير خميس عليوي143301421222035015

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية الحريري للبناتادبيصبا يونس نصر هللا حمد143311421222060031

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيرقيه حسين عالوي كاظم143322621224013011

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية القدس للبنينادبيمحمد فراس حقي اسماعيل143331021211014065

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية الوثبة للبناتادبييسرى محمد كامل عبيد143341021222023024

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية الفاروق للبناتادبيمريم نهاد كاظم عيسى143351021222037027

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية433.0072.17أعدادية الفاطميات للبناتادبيزينب هيثم كطران مزاحم143361221222021046

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية عمر المختار للبنينادبيعبد الرحمن ابراهيم زكي محمد143371021211004010

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية الداخلية للبنينادبيخضير علي عباس جوده143381021211033014

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيامجد ثمين محمد سعيد143391021511013023

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية رفيدة للبناتادبيتبارك قتيبه قاسم حسين143401121222041015

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية العراق للبنينادبيدرع اسعد حسين عباس143411221211009089

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية االغادير للبناتادبيشمس مهند حمد علي143421421222071007

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيعبد هللا حسين اديب مزهر143432621215004043

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيرفقه امجد عدنان احمد143443221222006018

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية االمال للبناتادبيدعاء حسين عساف عبد143451121222011031

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية السويس للبنينادبيفهد عامر حميد حمود143461321211006064

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية االسكندرونة للبناتادبيرسل اسماعيل ابراهيم كاظم143471421222032026

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحسين صادق عبد هللا رحيم143481121211052044

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية البصرة للبناتادبياسالم محمد كاظم جبار143491121222043003

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية النصر للبناتادبيورود عقيل صدام سلمان143501221222031125

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية االعتدال للبناتادبيفاطمة باقر محمد حسين143511321222008041

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيالفاروق عمر حكمت عبد143521121211052015

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية428.0071.33أعدادية الفاطميات للبناتادبياسراء باسم محمد امين143531221222021004

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية428.0071.33ثانوية الكرادة للمتميزينتطبيقيمحمد جاسم محمود حميد143541421511038006

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الرحمة للبناتادبينور الهدى اياد كاظم فتحي143552621222059085
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كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيعمر احمد قاسم رشيد143561221511006036

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية العامرية للبنينتطبيقيخطاب قاسم محمد ابراهيم143571021511020097

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية535.0089.17ثانوية الفوز للبناتادبييمام احمد صبحي لطيف143581321222023042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية534.0089.00ثانوية نور الزهراء للبناتادبيفاطمه جليل خلف غبين143591421222066029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية المآثر للبناتادبينور علي غموس عبد143601521222011107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية سراجق المختلطةادبيحسين فاروق فؤاد صالح143612121217051008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0085.00ثانوية االستقالل للبناتاحيائيامنه محمد خليل ابراهيم143621321422006003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0084.33ثانوية المشاهده للبناتادبيعاليه صايل شهاب حمد143631221222001027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية ام ايمن للبناتادبيتقى خالد جمعه يوسف143641421222057011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية الجمهورية للبناتادبيايه نهاد حميد عياش143651121222009014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498.0083.00الخارجياتادبياسراء محمد عبد الحسن صابر143661521228050023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497.0082.83 تموز للبنات14ثانوية احيائيجمانه خالد جبار باشا143671421422007011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496.0082.67اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحسن علي محمد سبهان143681521211016019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيسبأ عبد المهدي عبد الكاظم ربح143691521222005066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0082.17ثانوية حنين للبناتادبيتبارك علي صبحي عبد الوهاب143701321222028007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0082.00ثانوية االستقالل للبناتادبيزهراء هيثم محمد احمد143711321222006020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0081.83ثانوية االحرار للبنينادبيعلي حمد خلف حمد143721121211043021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0081.67اعدادية التقى للبناتادبيايه كريم زعنون ابراهيم143731121222012020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0081.67اعدادية النورين للبنينادبيحسين مهدي عبد السادة وحيد143741421211004019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0081.67اعدادية صفية للبناتادبياسراء عباس حسن علي143751421222011003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0081.67ثانوية القدوة الحسنة للبناتادبيرواء خلف جبير خربيط143761921222107007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0081.50الخارجيونادبيعبد هللا محمد فوزي عبد العزيز143771321218001450

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0081.33الخارجياتادبينور محمد عبد الرضا علي143781521228050497

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0081.17اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد عدنان صالح فنجان143791521211009010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0081.00اإلعدادية المركزية للبناتادبيسجى محمد علوان ناصر143801421222063028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0080.83اإلعدادية المركزية للبناتادبيسجى حسام كاظم قاسم143811421222063027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0080.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيهبه عبد الزهره عبد هللا حسن143821521222005117

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0080.83ثانوية الموعظة المختلطةادبيحوراء رياض صبيح مزهر143832621227011002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0080.67اعدادية التسامح للبناتادبيمنى عودة ابراهيم احمد143841421222012088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0080.50اعدادية الفراهيدي للبنينادبيقاسم حسن قاسم شندوخ143851321211015031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0080.50إعدادية الجزيرة للبنينادبيمرتضى عبد الحسين كامل حسين143861421211016066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0080.33ثانوية ذات الصواري للبناتادبيساره خزعل جابر محسن143871421222028041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0080.17ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزهراء جبار حسن امنيخي143881421222066015

4148 من 436صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0080.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسن عبد السالم عبد الرحمن محمود143891121211009016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0080.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغدير محمد علي حسين143901221222046113

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0080.00اعدادية المتنبي للبنينادبيايوب سامي ابراهيم سلمان143911321211017020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0079.83اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعبد هللا محمد فؤاد لطيف143921121211052081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0079.83ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيجنان عبد زغير حمادي143931121222004008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0079.83ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيشهد منير خليل ابراهيم143941121222037022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0079.83ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيعلي نديم جبار معيوف143951221211004032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0079.83ثانوية االخالص للبناتادبيفاطمه عالء عباس محمد143961221222018052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0079.83ثانوية التاخي للبناتادبيمريم هيثم حسن محيسن143971421222017031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية المصطفى للبنينادبيعمر جهاد منصور ناصح143981021211017060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية االمال للبناتادبيزينة سالم حسن عبد العزيز143991121222011045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0079.67ثانوية عشتار للبناتادبيرانية سهيل ناجي عبد144001121222027017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0079.67ثانوية الزقورة للبناتادبيعائشه سليمان مجبل مرعي144011121222065010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0079.67ثانوية العقيدة للبناتادبيرشا جمعة احمد كاظم144021221222004004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0079.67ثانوية االخالص للبناتادبيهبه جواد نوري مهدي144031221222018076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0079.67ثانوية الوفاق للبناتادبيزينب محمد نوري عيسى144041221222022031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية الرباب للبناتادبيسجى علي عبيد لفته144051221222041059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيزيدون طارق مهدي صالح144061321211004025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية الثورة العربية للبناتادبيحنين رائد عبد العزيز عبد الحسين144071321222017024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمه حسين عبد هللا كمر144081321222040103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0079.67إعدادية المروج للبنينادبيعلي محمد فرعون علوان144091421211011074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية النجاح للبنينادبيعلي عدنان ناجي جابر144101421211026106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد خضر عباس خنجر144111421211041086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0079.67الخارجيونادبيايمن مقداد طالب مناتي144121421218001256

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0079.67ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزينه محمد كامل يوسف144131421222066023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0079.67ثانوية االزدهار االهلية للبنينادبيمؤمل ناهض رشيد خليل144142321213003009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0079.50ثانوية المربد المختلطةادبيعبد العزيز خالد عبيد فياض144151121217002015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية االمال للبناتادبيفاطمة عامر عبد هللا جاسم144161121222011067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0079.50أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء حسان علي حسين144171221222021038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية االنتصار للبناتادبيميس عالء مصطفى احمد144181321222015111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية الشعب للبناتادبيايه موفق علي جواد144191321222022022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية الكرامة للبناتادبيريم اياد حميد جواد144201321222025028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية عدن للبناتادبينرجس عباس حسين لطيف144211321222030101
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيمريم رعد عدنان عبود144221321522017041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0079.50إعدادية صنعاء للبنينادبيعلي حيدر عبد الرحمن اشميل144231421211024037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعبد هللا اوس اسد سعد144241421211035076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0079.50ثانوية الصفاء للبنينادبيعلي احمد علي احمد144251421211046041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية التسامح للبناتادبيريام كريم حميد عباس144261421222012034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0079.50ثانوية الصمود للبناتادبيصفاء قيس عجاج حنشول144271421222034027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيسجاد محمد سليم داود144281521211011019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية الزهاوي للبنينادبياحمد طارق جواد كاظم144291521211015006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيايات جعفر محمد هاشم144301521222010007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيامنيه محمد صبحي حمزه144312621222037004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي هيثم حسين هادي144321121211009064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعلي مهند عبد هللا حبيب144331121211054061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية الجمهورية للبناتادبيحنان هادي سعيد عبد هللا144341121222009018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0079.33ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمينا يونس حسن عبد الكريم144351121222030063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0079.33ثانوية تبوك للمتفوقاتادبينبأ حسن محمد حسن144361121222037032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزينب حيدر عباس محمد علي144371121222062045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0079.33ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيشهد احمد زبار جياد144381121222072027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيسجاد قاسم علي عبد144391221211036028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0079.33أعدادية الفاطميات للبناتادبيتبارك عباس علي معتوك144401221222021012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0079.33ثانوية االنوار للبناتادبياسيل حسين شريف محمد144411221222023002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0079.33ثانوية التفوق للبناتادبينرجس سامي مزهر حنين144421221222032034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية الرشد للبناتادبيشروق علي حسين خليل144431321222033013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0079.33ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيسجاد حميد ناصر خليف144441421211042012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية صفية للبناتادبيثريا علي جويعد برهان144451421222011041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي جاسم سيد حافظ144461521211001076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية الفكر للبناتادبينور فالح مهدي صالح144471521222016094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0079.17اعدادية االمال للبناتادبيطيبه صالح حسن عبد هللا144481121222011063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0079.17ثانوية الزهور للبناتادبينور علي نواف علوان144491121222019029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0079.17ثانوية نور العلم للبناتادبيشيماء عبد الرزاق لطيف هالل144501121222052024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0079.17ثانوية البالد للبنينادبيمرتضى حيدر عبد االمير كاظم144511221211008040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0079.17اعدادية االزدهار للبناتادبيمالك سعد قاسم كاظم144521221222009063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0079.17اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد حسين باقر خزعل حميد144531421211041085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0079.17اعدادية ام القرى للبناتادبيساره سلمان داود سلمان144541421222015056
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0079.17ثانوية نور الهدى للبناتادبيايات جواد كاظم فرج144551421222052003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0079.17اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه علي جبار عباس144561421222057036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0079.17اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمرتضى عالء داود سلمان144571521211003092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0079.17اعدادية المآثر للبناتادبيزينة عيسى عكار داخل144581521222011064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيماريا حميد حسون حميد144591021222027066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية االمال للبناتادبيزينب قيس عبد الواحد مطر144601121222011043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية التقى للبناتادبيداليا ناصر حسين عبود144611121222012039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0079.00ثانوية االنتصار للبناتادبيشهد عادل صنعار هداب144621221222042013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية االعظمية للبنينادبيعلي تحسين علي حسين144631321211001043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0079.00الخارجياتادبيرحمه ثامر عبد الوهاب مهدي144641321228050163

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0079.00ثانوية الزوراء للبنينادبيحامد كيالن عبد القادر احمد144651421211001003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية النورين للبنينادبيعبد الخالق كامل سلمان علي144661421211004026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايمان عباس حامد جاسم144671421222003023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرحمه هللا ياسين ابراهيم محمد144681421222003058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0079.00ثانوية االستقامة للبناتادبيحوراء سعيد حسن حسين144691521222018019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى تراث حفظي محمد أمين144701021211027064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية الرضوان للبنينادبيحارث حميد عباس خليفة144711121211032010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيشهب احمد لطيف محسن144721121222062058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0078.83ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيرغدة رباح احمد ياسين144731121222072015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0078.83الخارجياتادبينور محمد جواد عبد144741121228050706

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا حسين فرحان عبد النبي144751321211017072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0078.83ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعلي رائد خميس محمود144761421211051032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعداية الهدى للبناتادبيحوراء رحيم ذياب ماضي144771421222013010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0078.83ثانوية ذات الصواري للبناتادبيمريهان جواد عبد الكاظم محمد144781421222028065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية قباء للبنينادبيمصطفى سالم عبد الزهرة شلش144791521211010057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيمنار نجم عبد الحسين سابط144801521222006081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمصطفى احمد عبد غزاي144811921211041045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية المقدادية للبناتادبيرؤى بكر ابراهيم محمد144822121222050026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد الرحمن ظافر عباس عبد144831021211013018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية القدس للبنينادبيزين العابدين علي كمال خضر144841021211014023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيافنان رياض فاضل مجيد144851021226001005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية الخبير للبنينادبيحسن احمد خير هللا عنيد144861121211007014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية السياب للبنينادبيحارث مثنى حسن رباط144871121211027023
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية التقى للبناتادبيحنين خليل عبد الكريم رشيد144881121222012033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيفاطمة الزهراء احمد جابر عباس144891121222062068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67ثانوية المفاخر المختلطةادبيطه عبد المنعم عبدالصمد ابراهيم144901221217006008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد رائد تركي احمد144911321211022112

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيأمينه حسين علي اسماعيل144921321222036002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67ثانوية حطين للبناتادبيفاطمة علي مجيد حسين144931421222004025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية الفداء للبناتادبينبأ زامل حسين عبود144941421222033075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية المهج للبناتادبيبنين عبد الحسن مدلول ظاهر144951421222035012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء حاتم كريم حسن144961421222056020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية المآثر للبناتادبيفاطمة خالد غاوي هزاع144971521222011087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية عنه للبنينادبيعبد هللا عارف علي عبد العزيز144981921211021014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية التحرير للبناتادبيياسمين رعد علي حسين144992121222046028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0078.67ثانوية االنتصارات للبناتادبيبنين داود سلمان جريمخ145002621222002007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية الرحمن للبناتادبيحنان خليل ابراهيم محمد145011021222021006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيمصطفى عادل حمدان سعود145021121211045119

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية االصيل للبناتادبيكوثر سالم صالح مهدي145031121222005042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50ثانوية مؤتة للبناتادبيمريم وليد رضا ياس145041121222050032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمحمد صالح حميد ياسين145051221211003097

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب فاضل جبر محمود145061321222018044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50ثانوية الفوز للبناتادبياستبرق نجدت عبد الرؤوف عبد الرضا145071321222023001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50ثانوية النعمان للبناتادبيدينا عبد الوهاب عبد الرزاق جاسم145081321222026004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية زها حديد للبناتادبياسماء يوسف فرحان نجم145091321222048002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد رضا جبار كاظم كزار145101421211017082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحيدر جبار خلف شغيت145111421211023081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية صفية للبناتادبياسيل عبد الكاظم جبر فارس145121421222011006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية التسامح للبناتادبيغفران عادل سلمان عبد هللا145131421222012062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية ام القرى للبناتادبيبراء عباس سلمان عبد الكريم145141421222015018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية زينب للبناتادبيمريم اياد كاظم ناصر145151421222043101

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيسجاد فالح حسن يوسف145161521211006049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيفاطمه مهدي محمد كاظم145171521222013047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزهراء باسم علي ياسين145181521222014038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50الخارجياتادبيحوراء صالح مهدي عبد145191521228050136

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية الحضارة للبناتادبيهدى سعد مهدي عبيد145201021222026031
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي الهادي اسعد هادي هاشم145211121211009052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0078.33للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيحسن علي جواد كاظم145221221211003019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية جرير للبناتادبيرواء أحمد صالح حنتوش145231221222008022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد مشرق عبد الرحمن طعمه145241321211017012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية المتنبي للبنينادبيرتاج نصير خالد اسماعيل145251321211017056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم عدنان نصيف جاسم145261321222025057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0078.33ثانوية حنين للبناتادبيشهد حيدر محمد حسن145271321222028020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0078.33ثانوية حنين للبناتادبيفاطمه عباس كاظم والي145281321222028024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0078.33ثانوية المناهل للبناتادبيزهراء فالح جبار عوده145291321222046017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية النجاح للبنينادبيعلي خضر رحيم حسون145301421211026097

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0078.33 تموز للبنات14ثانوية ادبيزهراء رحيم فليح حمود145311421222007018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية المهج للبناتادبيزهراء منذر عبد هللا لطيف145321421222035046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء رعد حبيب جاسم145331421222056022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0078.33ثانوية الرشاد للبنينادبيايمن طه خلف عبيد145341921211050013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17ثانوية ام سلمة للبناتادبيخلود خالد نواف فياض145351021222015011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية البتول للبناتادبيخديجه سالم ادهم عبدال145361121222013028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيرغد عامر حسن بشير145371121222014014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبييقين كاظم عباس صالح145381121222016051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية المستقبل للبناتادبيورود ثامر عطية حسين145391121222036049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيرسل محمد جاسم حمادي145401121222072014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17ثانوية المفاخر المختلطةادبيمصطفى رحيم نواف رمل145411221217006028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17ثانوية نور االيمان للبناتادبيبنين حسام عبد الستار عليوي145421221222006003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17ثانوية الوفاق للبناتادبيرؤى علي يوسف ابراهيم145431221222022019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17ثانوية الحضارة للبناتادبيهبه حيدر كريم فاضل145441221222047022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية الفراهيدي للبنينادبيزين العابدين مجبل جواد كاظم145451321211015014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17ثانوية الزهراء للبناتادبيفاطمه رسول عبد علي حسين145461321222021036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزينب خليل عبد الزهره عبد الحسين145471321222045017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية النجاح للبنينادبيسجاد عاشور عبد هللا عبود145481421211026071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمحمد حسين محمد جاسم145491421211031060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية امنة الصدر للبناتادبيفاطمه عقيل عبد محمد145501421222059066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية بلقيس للبناتادبياالء عدنان حميد راضي145511421222062001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمصطفى محمد حسن راضي145521521211016109

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية المآثر للبناتادبيبتول مشتاق حنون غضبان145531521222011011
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0078.17ثانوية وحدة العراق للبناتادبيفاطمه هادي جدي نجم145542621222057024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0078.00ثانوية عشتار للبناتادبينوره احمد سلمان مرموص145551121222027056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية الفاروق للبنينادبيحسين جواد كاظم مفتن145561321211014018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية الثورة العربية للبناتادبينور الهدى خالد شنون علي145571321222017093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية عدن للبناتادبيزينب جواد فاضل عباس145581321222030058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية يافا للبناتادبينبأ خلف كاظم محسن145591321222031128

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء عمار علي محسن145601321222040059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمحمد لؤي عبد الرحمن ابراهيم145611421211029086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية النعيم للبناتادبيساره سعد عبد االمير كاظم145621421222009056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية ام القرى للبناتادبينيران حسين خلف عطا هللا145631421222015112

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0078.00ثانوية القوارير للبناتادبيآيه محمد غضبان هادي145641421222070002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية قباء للبنينادبيعلي سلمان داود عبود145651521211010032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء غزوان كاظم مناتي145661521222005048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية الفارس العربي للبنينادبيمحمد ياسين سعود صالح145671921211013025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0077.83ثانوية الشباب للبنينادبيبشار محمد خضر مياح145681021211023004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية السياب للبنينادبيحسن هيثم صباح حلو145691121211027029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0077.83ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائينبا ابراهيم سرحان الزم145701121422003083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0077.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيصادق أسعد هادي محمد145711221211003045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية الشيماء للبناتادبيهبه صالح الدين مهدي محمد145721221222017080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد طه ثجيل صحن145731321211017115

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية الصفا للبنينادبيجواد قصي جواد لفته145741321211027020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0077.83إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمرتضى باسم جبار زغير145751421211023247

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينور زيدان حمد عباس145761421222003136

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0077.83ثانوية االمال للبناتادبيفاطمه حلو كوكز نعيس145771421222041033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية بلقيس للبناتادبيسجى ضياء الزم جار هللا145781421222062040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين عبد االمير جاسم جويعد145791521211007059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحسين احمد علوان خليفه145801521211016021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيبتول علي حسين حبيب145811521222014016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية الفاضالت للبناتادبيماب قيس حسين ولي145822121222013028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0077.83ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيحوراء محمد رجا حسين145832121222071009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0077.83ثانوية الغسانية للبنينادبيمحمد وائل حمود ناصر145842621211050048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية الغزالية للبنينادبيايوب مسير كاظم الزم145851021211008012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية الفضيلة للبناتادبيساره محمد حسين كاظم145861021222006013
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية النبوغ للبناتادبيطيبه شهاب احمد عناد145871021222016005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبيياسر احمد خالد اسماعيل145881121211011084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيمصطفى مظفر علي محسن145891121211048087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية رقية للبناتادبيزينه زياد خليف حمزه145901121222010017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67الخارجياتادبيفاطمة نعمة جمعه يالي145911121228050554

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية التاجي للبنينادبيعبد الرحمن احمد محمد خلف145921221211010015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمصطفى محسن كاظم حسين145931221215003196

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية الشيماء للبناتادبيبنين جبار جمعه عريمش145941221222017006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية باب العلم للبناتادبيزهراء حسين علي صبري145951221222040012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمة محمد حسين حسن145961221222043083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي عمار ياسين مجيد145971321211009050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية الشماسية للبنينادبيعبد هللا احمد حسن راضي145981321211021031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67الخارجيونادبيحسن باسم جميل شيحان145991321218001193

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية الرافدين للبناتادبيزينب عباس جبار حسين146001321222019018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية بنت الهدى للبناتادبينور مدحت احمد عبد الباقي146011321222034020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية سومر للبناتادبيشمس ثامر علي جاسم146021421222008046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيساره جباري ضيف حسين146031421222061025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمرتضى اثير فاضل محسن146041521211003086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية الغسانية للبنينادبيعمر سعد عبد الحسن عبد146052621211050034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0077.50للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيزهراء امير سهيل نجم146061221222005006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0077.50ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيتبارك جليل خلف مشرف146071221222019015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0077.50اعدادية الرباب للبناتادبيبنين احمد حلو شلك146081221222041014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0077.50اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبييوسف احمد داود سلمان146091321211004078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0077.50اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياالمير عماد احمد جميل146101321211009010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0077.50اعدادية ابابيل للبنينادبياحمد كامل صاحب خلف146111321211011008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0077.50اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد يوسف كاظم حسن146121321211022121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0077.50ثانوية حطين المسائية للبنينادبيمصطفى سعد كاظم عباس146131321215003111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0077.50اعدادية عدن للبناتادبيرفل شهاب احمد نصيف146141321222030044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0077.50إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي عمار ياسين محمد146151421211013078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0077.50ثانوية سومر للبناتادبيورود عقيل علي بنيان146161421222008084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0077.50اعدادية المهج للبناتادبيزينب رافد عواد حسين146171421222035049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0077.50اعدادية الهدى للبناتادبيمروه جميل عبد الحسن كلكة146181521222007091

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0077.50الخارجياتادبيرانيا سعيد جيجان حسن146191521228050170
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0077.50اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيقيس ممدوح محمد صالح146201921211040026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0077.33اعدادية الفاروق للبناتادبيرحمه حميد محمود جاسم146211021222037010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0077.33اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمصطفى سعد عبد الجليل رشيد146221121211044076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0077.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيمريم احمد زكي محمد146231121222016038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0077.33اعدادية االخالص للبناتادبيزينة عبد هللا طلب حسين146241121222046061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0077.33اعدادية السياب للبنينادبيعلي حمدي رشيد بدن146251321211028027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0077.33اعدادية طه للبنينادبيحسين محسن حنيش كعيد146261421211049047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0077.33اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيطيبه كريم فاضل محمود146271421222002025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0077.33ثانوية الندى للبناتادبيسجى جميل عوده تامول146281421222069051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0077.33ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيسجى كريم طاهر احميد146291421226003072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0077.33اعدادية العقيلة للبناتادبيبنين علي مطنش ماضي146301521222001018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0077.33اعدادية الهدى للبناتادبيزمن علي صحبت مرزه146311521222007032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0077.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفاطمة فاضل علي محمد سهراب146321521222014071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0077.33مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين ادبيمحمد رضا صادق خزعل حميد146333021217035004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0077.17الثانوية المعينية للبنينادبيمحمد حامد رشيد جاسم146341121211021044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمؤمن عصمت جواد محمد146351121211052109

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمصطفى صالح عباس مهدي146361221211038110

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية الثقلين للبنينادبيمقداد خضر غازي هاشم146371221211039094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0077.17ثانوية الخلود للبناتادبيزينه عامر محمد علي كاظم146381221222012017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0077.17ثانوية الفوز للبناتادبينورهان ايهاب فاخر سلمان146391321222023037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0077.17ثانوية الضحى للبناتادبيتبارك حيدر جواد حمزه146401421222023008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0077.17ثانوية ذات الصواري للبناتادبيضحى احمد عبد الواحد رحيم146411421222028048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0077.17ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيامنه فالح داود محمد146421421222051004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0077.17ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتادبييقين فاضل فنجان عكله146431421224020005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيدعاء حميد مجيد شهيد146441521222013018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية االوفياء للبنينادبيمصطفى عامر جاسم عليوي146451921211077072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0077.17ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيعلي عواد خليفة مخيبر146461921215010095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية الرافدين للبنينادبيعثمان سامي اسعد حمزة146471021211009034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية البلد االمين للبنينادبيهشام حسين علي احمد146481121211031071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء خير هللا زباري سلمان146491121222046048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0077.00ثانوية نور العلم للبناتادبيايناس احمد عبد هللا مزعل146501121222052005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتبارك اياد علي سلمان146511221222046033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه اسامه حمودي قاسم146521221222046117
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية الشعب للبناتادبييقين علي جبار حمود146531321222022194

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية يافا للبناتادبيمريم فوزي خزعل كيطان146541321222031122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية زها حديد للبناتادبينور الهدى حازم كاظم هيجل146551321222048059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين هيثم سلمان عبد هللا146561421211006024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسيف فالح عبد الساده جاسم146571421211017039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية فدك للبناتادبيمريم رعد شهاب احمد146581421222006084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعداية الهدى للبناتادبيرقيه هادي محمد خزعل146591421222013013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0077.00ثانوية التاخي للبناتادبيزهراء خالد حسين ميرولي146601421222017011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية الرميلة للبناتادبينبأ صباح نوري رشيد146611521222004087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيضحى عادل محمد موسى146621521222008074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0077.00ثانوية مهد الحضارات للبنينادبياحمد علي عاجب عبد هللا146632821211020008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى ثامر سعيد خلف146641121211011072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83ثانوية ذات العيون للبناتادبينبأ محمد مؤيد عبود146651121222039044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية رفيدة للبناتادبياحتفال عاطف عبد الهادي معجون146661121222041001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيفارس أنور توفيق حمادي146671221211003077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83ثانوية نور االيمان للبناتادبيبنين لطيف رشيد خلف146681221222006005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيرسل علي جواد كاظم146691221222019026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيحيدر حسن فاخر شنيشل146701321211002032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83االعدادية المركزية للبناتادبيتاره موفق محمد علي حسين146711321222041005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83إعدادية المروج للبنينادبيكرار زهير عيسى نصر هللا146721421211011084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية التسامح للبناتادبيحوراء عبد الرضا بطل وسيج146731421222012029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83ثانوية الضحى للبناتادبيزهراء نضال نافع فخري146741421222023021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفاطمه عالء داود محسن146751421222028053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83ثانوية الخنساء للبناتادبيسدر محمد عبد الجبار حاتم146761421222040018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية قباء للبنينادبيباقر عباس حمد امحيسن146771521211010002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي حسن طاهر موسى146781521211013063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية الهدى للبناتادبيهدى جليل ابراهيم فيض هللا146791521222007110

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيشهد عبد االمير خزعل عبد هللا146801521222015050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83ثانوية الخلفاء للبنينادبيمالك محمود خليل فرج146811921211036028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين سعد عبد الساده حسين146822621211015030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية الخوارزمي للبناتادبيهدى سعد جمعه حسان146832621222040044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0076.83ثانوية المدائن للبناتاحيائيرقيه مسلم غانم محيسن146842721422047040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية العراقي للبنينادبيعلي زياد عباس جوده146851021211005053
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية الخبير للبنينادبيعباس فاضل سلمان فحيل146861121211007045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبياحمد منذر حسين عبد االمير146871121211052007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيغفران علي محمد حمزه146881121226002034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيمحمد عقيل عوده هاشم146891221215007047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية الشيماء للبناتادبينوره كريم محمد غليم146901221222017078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيهبه صباح مهدي خليل146911221222046182

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية يافا للبناتادبيزهراء صباح اعبيده حسين146921321222031052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67إعدادية المروج للبنينادبيعلي ابراهيم غني داود146931421211011060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيوسام طالب محسن عبيد146941421211018057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيباقر رسول جاسم سيد146951421211035017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67ثانوية حطين للبناتادبيمالذ كامل مسلم حمود146961421222004030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتادبيزهراء صالح سبهان يوسف146971421224031006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية الهدى للبناتادبيهيا سالم محمد خان146981521222007115

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية بلدروز للبنينادبيحسين مطشر ابراهيم محمد146992121211007017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية فدك للبناتادبيتقى سعدون علي عيسى147002121222067008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية التقى للبناتادبيحوراء عطوان عبد الواحد عرمش147011121222012036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء سعد حسين كريم147021121222017020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعداديه االنوار للبناتادبينور شالل علي خضير147031121222026058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيحوراء علي لهمود كاظم147041121222030014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية رفيدة للبناتادبينور الهدى حيدر ابراهيم حسين147051121222041053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50ثانوية نور االيمان للبناتادبيشيماء كامل ساجت جاسم147061221222006028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية الرباب للبناتادبيزينب علي جبر دبيس147071221222041050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي السجاد باسم جحيف مخيلف147081321211022083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية الفراتين للبنينادبيعبد هللا باسم محمد معروف147091321211034036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50ثانوية الرشيد للبناتادبيفاطمه صفاء الدين سلمان فريح147101321222020025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50الخارجياتادبيفاطمه خالد عبد الساده فرحان147111321228050416

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية الكرامة للبناتادبيهيا رائد احمد عبد الرحمن147121421222044061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيباقر رزاق عبد هللا فرج147131521211005015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعباس احمد سعدون جغبول147141521211008064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيكاظم قاسم سيد علي147151521211017094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمصطفى رمضان عبد الحسن حسين147161521215003104

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيوسن رحيم كيطان معيلو147171521222010111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50الخارجياتادبيهاجر محمد رحيم حسن147181521228050508
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية غرناطة للبنينادبيعمر حسين علي حماد147191921211043036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعبد الرحمن قاسم ندى مطر147201021211010018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية التألف للبناتادبيمالك خالد محمد نايل147211021222043052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيرحمه دريد جمعه صالح147221121222002017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية حماة للبناتادبيزينب جبار والي عبد الحسين147231121222025057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيمينا قحطان حمودي عبد147241121222062090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية سيف الدولة للبنينادبيالعباس عبدالحسين جاعد لفتة147251221211002001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية نور االيمان للبناتادبيمريم عبد الحسين مجيد عاشور147261221222006037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه حيدر محمد كاظم147271221222009049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية النصر للبناتادبيالرا اسماعيل خليل كاظم147281221222031105

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيعبد العزيز خضير صلبوخ حمد147291321215007021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية ام البنين للبناتادبيايناس منذر مهدي محمد147301321222011010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية االنتصار للبناتادبيساره حكمت عزيز محمد147311321222015052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيمريم مقداد عبد الكاظم عبد147321321222024027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية حطين للبناتادبيايه رزاق جبار شبيب147331321222027006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيبراء جاسب سيد عجيل147341321222037001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية التسامح للبناتادبيزينب حنش سلمان سعيد147351421222012043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية المعالي للبناتادبيفاطمه كريم حمزه طاهر147361421222054049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء جواد كاظم علوان147371421222062024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية النهروان للبنينادبيحسين جالل مجبل ابراهيم147381521211018018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية الكرمة للبنينادبيانس كامل جرو مطر147391921211065012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا خالد احمد عبد هللا147401021211027032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17ثانوية ابي غريب للبناتادبيورود محمود خضر محمد رحيم147411021222029046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية التقى للبناتادبيايه سلمان محمد سلمان147421121222012017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية البصرة للبناتادبيمريم عدنان رحمان صفر147431121222043031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17ثانوية هوازن للبناتادبيشهد جاسم كاظم شاهر147441221222048005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية المتنبي للبنينادبيليث محمد خليل ابراهيم147451321211017107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية الثورة العربية للبناتادبينور الهدى اياد غازي زاير147461321222017091

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية يافا للبناتادبيرحمه خضير مطر شلش147471321222031029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية يافا للبناتادبينبأ خالد حسين مهدي147481321222031127

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17إعدادية المروج للبنينادبيمحمد مصطفى مهدي محسن147491421211011099

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17إعدادية المروج للبنينادبيموسى حسن كريم حسن147501421211011115

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمد نجم عبد حبتر147511421211028063
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية البلديات للبنينادبيهزبر علي هزبر خلف147521421211034206

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه عقيل ياس منصور147531421222012068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية الزهور للبناتادبينور عمار حسين علي147541421222016061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17ثانوية الجمهورية للبناتادبيأيه علي ناجي جواد147551421222031002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17ثانوية الصمود للبناتادبينهال مصطفى طارق ابراهيم147561421222034037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية زينب للبناتادبيفاطمة حميد صبري معارج147571421222043092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيشيماء علي خضير عباس147581421222046039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17ثانوية الخليج العربي للبناتادبيرسل نبيل زياره جوده147591421222058010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية المآثر للبناتادبيضحى وليد جبار حسوني147601521222011078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية الخضراء للبناتادبيهاله اسماعيل ياسين عبدهللا147611021222007028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه الزهراء محمد زهراو خالطي147621021222014057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيضحى محمد نخش سالم147631121222030037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية رفيدة للبناتادبيآيه ضياء حميد مجيد147641121222041009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية التضحية للبناتادبيزينب محمد علي صباح147651221222010024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيتبارك رشيد عطيه ربيع147661221222015009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد مصطفى عبد القادر محمد147671321211017013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية المتنبي للبنينادبيسجاد صدام عبد هللا محمد147681321211017063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية طيبة للبناتادبيضحى حسين علي اكبر علي مراد147691321222038035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية الفردوس للبناتادبياريج عبد الرسول عبود جبر147701321222040005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد عبد الكريم شرهان محمد147711421211026135

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية شفق النور للبنينادبيحسين عبد الواحد دهام خنفوس147721421211044014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية النهروان للبنينادبيمؤمل رياض هاني جودة147731521211018085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية المآثر للبناتادبيحوراء علي عويد فرحان147741521222011026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية االستقامة للبناتادبيبراء جاسم اسماعيل حبيب147751521222018011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية العراقي للبنينادبيمنتظر قصي مناف سليم147761021211005077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى فالح علي محمد147771021411013134

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0075.83ثانوية العقيدة للبناتادبيتبارك سرمد راضي حسن147781121222015008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية رفيدة للبناتادبيايه محمد غازي حميد147791121222041012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0075.83للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيزين العابدين علي ناجي عبد االمير147801221211016025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0075.83ثانوية الياسمين المختلطةادبيعذراء عبد العباس ابراهيم علو147811221227003006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية الشعب للبناتادبيعال رشدي رشيد عبد الجبار147821321222022124

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0075.83ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيأالء عزت فنوص حمادي147831321222036001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية طه للبنينادبيفهد والء ضياء جاسم147841421211049108
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية ام القرى للبناتادبيرفل نصير مهدي تيموز147851421222015034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية االسكندرونة للبناتادبيسالي محمد غازي فيصل147861421222032044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية الفداء للبناتادبيشهد بهاء جليل كريم147871421222033037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية الفضيلة للبناتادبينبأ عادل خلف علي147881521222005109

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيندى صباح هاتو جياد147891521222009095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيزينب حامد دعاج دحام147902621222004028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية عمر المختار للبنينادبيعلي ماهر علي عباس147911021211004013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد مازن صالح عالوي147921121211054078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية النصر للبناتادبيزينب امين رحمان حميد147931221222031064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيذو الفقار محمد حطاب رشيد147941321211002039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية سيناء للبنينادبيعلي زياد طارق جبار147951321211018039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية االسوار للبناتادبيزينب قيس شهاب احمد147961321222007022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب محمد غازي محمد147971321222014024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسرى عماد طارق عباس147981321222014030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية الثورة العربية للبناتادبيأنس سامي مونس شندي147991321222017001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية الثورة العربية للبناتادبياالء خليل فرمان علي148001321222017005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية يافا للبناتادبيغفران حمد حسين غانم148011321222031100

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية طيبة للبناتادبيتقى حسين علي شاكر148021321222038010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحيدر سامي احمد عبد148031421211029031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين محمد فالح عبود148041421211041026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية الشاكرين للبنينادبيمرتضى محمد حاجم سلطان148051421211047047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67 تموز للبنات14ثانوية ادبيزهراء خيون جاسم مسلم148061421222007017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية زينب للبناتادبيتبارك عامر جعفر عذاب148071421222043018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعلي عادل مهدي عجيل148081421511025049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيأحمد محمد يونس حسن148091921215002025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية المثنى للبنينادبيعبد الملك شاكر زبار مناجد148101021211022062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيتبارك عباس شيحان غضبان148111021222027022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية المأمون للبناتادبيريام ماجد محسن ظاهر148121021222034007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية التألف للبناتادبيمنار خليل محمد هاشم148131021222043053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية السياب للبنينادبينور الحسين سعيد جمال سعيد148141121211027132

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية العزة للبناتادبيروان يوسف سلمان رديني148151121222001014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية حماة للبناتادبيمريم احمد ابراهيم علي148161121222025090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيزهراء علي فيصل عليوي148171121222030025
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب ابراهيم خليل ابراهيم148181121222042029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية البصرة للبناتادبيحنان عدنان فاضل شندل148191121222043012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية الحسن البصري للبنينادبييونس محمد ابراهيم حسن148201221211024014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية الخمائل للبناتادبينبأ سعد عبد هللا حاتم148211221222043103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية ابابيل للبنينادبيمنتظر سالم سعيد عبد148221321211011092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيابراهيم عبد الكريم عبد الحسن منصور148231321211012001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية االعتدال للبناتادبيرحمه كريم جاسم محمد148241321222008016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية النعمان للبناتادبيرانيه عصام محمد خماس148251321222026005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء عباس حديد كريم148261321222044018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50إعدادية الجزيرة للبنينادبيمصطفى حسين رشيد طالب148271421211016070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي اياد عباس مكطوف148281421211028042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية الصفاء للبنينادبيحسين فاضل محمود عباس148291421211046017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية الهدى للبناتادبييقين عزيز وحيد مطشر148301521222007118

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعداية المعراج للبناتادبينجاة نعيم حسين علوان148311021222031064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية التألف للبناتادبيزهراء سالم عادل رزوقي148321021222043028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية العراق الجديد للبنينادبيسرمد حسن ستار حسين148331121211011033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية االمال للبناتادبيهاجر عماد داود ضبعان148341121222011081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية االخيضر للبناتادبيتبارك رياض محمد مهدي148351221222052010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيحاتم هاشم حاتم رشيد148361321211004016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية شمس الحرية للبناتادبيروان ابراهيم شعالن طاهر148371321222010022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية سومر للبناتادبيمروة مكي عبد الواحد عبد الباقي148381421222008069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية الزهور للبناتادبيهاجر جاسم محمد علي كريم148391421222016062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية التاخي للبناتادبيتبارك امجد حسن علي148401421222017004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيهبه صباح عبد داود148411421222022053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية المهج للبناتادبيصفاء باسم هالل ربيع148421421222035068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيغدير حاكم ضيف حسين148431421222061034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائياصالة رعد جاسم عكله148441421424023001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمنتظر موسى سلمان حسين148452121211040028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية الغسانية للبنينادبيعقيل حسن ياسين ناصر148462621211050031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيحسن احمد حسن عداي148471421511017027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية450.0075.00 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائيمحمد احمد طريفي موشر148481421415004120

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية449.0074.83اعدادية النور للبنيناحيائيعلي سامي مطشر صلبوخ148491221411023098

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد حيدر محسن مذبوب148501221411023136
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم علي طعيمه جايد148511521422005110

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية444.0074.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائياحمد جبار محسن كاظم148521121411049005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيامنه عبد االمير جبار صالح148531321422002012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحسين علي احميد لعيبي148541521411006037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية443.0073.83ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيهالة علي حميد رديني148551921427037043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية االصيل للبناتاحيائيزهراء محمد هامل مشهد148561121422005038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيفاطمه شاكر حسن صابر148571521522008045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية الرميلة للبناتاحيائيمريم حاتم زاير جابر148581521422004184

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية438.0873.01ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي باسم سالم رويح148591521411012047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية السياب للبنيناحيائييوسف جاسم محمد علي148601321411028139

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية437.0072.83ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائياسيل حيدر عبد زيد حريجه148612721422052005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية المؤمل للبنيناحيائيقاسم غازي راضي ابراهيم148622321411046126

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيرقيه علي عبد األمير صادق148632621422037031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسيف علي خضر عباس148641221411007076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعداية المعراج للبناتاحيائيرقيه عالوي حسين محمود148651021422031040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية عدن للبناتاحيائيبسمه محمد عبد عبد الكريم148661321422030018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفاطمه حسين جاسم محمد علي148671321422039181

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية التسامح للبناتاحيائيمريم ماجد حامد عبد148681421422012150

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية430.0071.67ثانوية الضحى للبناتاحيائيهبة عقيل محمد خفيف148691221422038052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي جبار صبري غضيب148701521411004025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية الدجيل للبناتاحيائيايالف رعد محمد عبد الحسين148711821422071009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيوفاء سلمان عبد علي داود148721221422007067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب حيدر ارزيج صبر148731521422008098

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية االستقامة للبناتاحيائيزينب بشير شعيبث جار هللا148741521422018079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيايمان حميد حسين محمد148751221422025002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية428.0071.33ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيشهد سعدي الدين وضاح سعدي148761321422024071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الرشد للبناتاحيائيوسن عادل محمد عبد148771321422033066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيسجاد توفيق حسن عبيد148781021411026110

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيحيدر جاسم محمد سليمان148791521511016016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسجى ضياء جعفر راضي148802121422009106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية العدالة للبنيناحيائيعلي رحيم وحيد مزبان148812121411042006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب حسين هادي عبد الواحد148822621424012104

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد وسمي عليوي عائد148832121411005127
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر محسن مهدي148841121424008007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية الفوز للبناتاحيائيعبير محمد شناوة دراج148851221422013074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية فدك للبناتاحيائيريهام سالم محمد عبيد148861421422006063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية النجاة للبناتتطبيقيايه علي صدام عباس148871521522003003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية422.0070.33ثانوية الغفران المختلطةاحيائيهمام حسين علي نايل148881021417001026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد محمد علي ساجت148891121422017119

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب سعد ربيع حسن148901321422002078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيزيد حسن جمعه محمد148911521411005052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرسل رعد حسن مريخ148921521422006064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية العامرية للبنيناحيائيمهند معتصم احمد صالح148931021411020180

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيعلي محمد عبد الرضا زغير148941121415001021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحسين رياح عبد الستار عبد الوهاب148951521411006032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزينب محمد نوري محمود148962121422003056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعداديه االنوار للبناتاحيائيامنة ياسر نصر نايف148971121422026006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية420.0070.00ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيمالك عجيل حنش ياسين148981321426004023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية420.0070.00إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعبد الرحمن كريم عبد الحسن مشيش148991421511021067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء علي يبار حسين149002621422036070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية419.6069.93ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا انمار ممدوح هادي149011321411019102

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهاله احمد حسن خزعل149021121422017202

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية حماة للبناتاحيائيضحى صباح حسين علي149031121422025125

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقينور ناظم احميد كاظم149041121522008049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيليث اموري هادي مجيد149051221413003010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء البتول علي عزيز مذكور149061221422017067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية419.0069.83الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيتقى حازم عبد الكريم عباس149071321422037003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي احمد محمد149081521415001216

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرحمه علي سليم محمد149092621424004057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.9669.83ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد علي رزاق فاضل عبد الواحد149102321411058100

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيسماره حسنين رسول حسن149111021422035070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيزهراء عبد العزيز ضيدان جابر149121221422020022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم محمد149131321422002061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية القناة للبناتاحيائيتبارك ظافر علوان عبد الستار149141321422003014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيهديل محمد هادي هندي149151321424010036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية المعلمين االهلية للبنيناحيائيعلي باسم محمد رضيوي149161421413007007
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء عباس سايب فليح149171421422002044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية الضحى للبناتاحيائياالء حسين عباس حسين149181421422023003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيابراهيم هاشم محسن ابراهيم149191521411007001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائياحمد حسن عبد الرضا منخي149201521411008002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبنين احمد لفته حسون149211521422014042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائينرجس ستار عبد الجبار ابو العج149221521422015126

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية البيان للبناتاحيائيايات عالء قاسم خزعل149231021422014006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية اجنادين للبناتاحيائيدانيه حسن عبد الهادي فاضل149241021422038034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور محمد جاسم احمد149251121422014140

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغدير احمد عبد علي حسن149261121422017135

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء علي مهدي حسون149271221422024077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية417.0069.50الخارجياتاحيائياثمار ثامر ياسين حمادي149281221428050007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيسبا صالح شايش هادي149291321422017093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفرح علي جميل زاهي149301421422032071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيصهيب مهدي جمعه وفر149311521411011082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية النبوة للبناتاحيائيصفا نوفل صادق موسى149322121422055090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعبد االمير بسام فيصل غازي149332621411014104

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية العامرية للبنيناحيائيأنس رعد محمد جاسم149341021411020002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية الجامعة للبناتاحيائيشمس فراس محمد فتحي149351021422009054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية الزوراء للبنيناحيائيحيدر ماجد نعيم حسين149361221411006014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية العقاد للبنيناحيائيمصطفى جمال علي حمود149371221411028142

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب غني كريم حسن149381221422024098

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيرباب سعيد كامل كريم149391321422001084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرحمه قيس نزار عبد149401321422015039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية السجود للبناتاحيائيحوراء حليم دهام دعثور149411421422001020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية الضفاف للبناتاحيائينورا حكيم رشيد صكبان149421421422024099

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء محمد زيدان خلف149431421422062033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية البراق للبنيناحيائيمرتضى صالح حسب صايح149441521411002083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيباقر محمد سلمان عاتي149451521411011026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد هللا جهف149461921411060036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية البيداء للبناتاحيائيفاطمه شمال احمد كريم149472121422052026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية االمين للبنيناحيائياحمد علي كاظم تقي149481021411018003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية العامرية للبنيناحيائيحذيفه زياد طارق ناجي149491021411020053
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية البطولة للبناتاحيائيآيه عامر عوده علوان149501021422028005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية السيدية للبنيناحيائيمصطفى معاذ خالد خليل149511121411004127

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء طالب سلمان طعان149521121422017079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيشهد حامد جاسم حرج149531121422021080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائينورهان هيثم علي حسين149541121422021139

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية زها حديد للبناتاحيائيماريا مهند عامر محمد149551321422048060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي محمد كاظم هالل149561421411039118

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيعبد هللا علي فاضل صخر149571421415002009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0069.17ثانوية السجود للبناتاحيائيزهراء سالم هاشم محمد149581421422001027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية الفداء للبناتاحيائيحنين مؤيد محمود عوده149591421422033036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0069.17ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيغدير طالل صبيح حميد149601421426001074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0069.17اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمهيمن محمد كاظم ناصر149611421511019132

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0069.17ثانوية العدنانية للبناتاحيائيزينه حميد حسن علي149622121422005062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيانتظار سعد عبد هللا حنتوش149632621422009003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية414.0069.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينور رياض عباس فرحان149641121422008124

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية االمال للبناتاحيائيشهد سلمان عبد الرزاق نجم149651121422011081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيهديل طارق غالب غايب149661121422016079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية رفيدة للبناتاحيائيرانيا ابراهيم محمد حسين149671121422041033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية414.0069.00ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيشمس عمر طارق عبد الستار149681121424006010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية سيناء للبنيناحيائيعلي ناصر حسين غالم149691321411018020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمرتضى هيثم هاشم علي149701321511035054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية414.0069.00ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيفاطمه علي عزيز عبد149711421422021018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية414.0069.00الثانوية الشرقية للبناتاحيائيايالف خالد صادق خضير149721421422030003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية414.0069.00ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيازل اكرم غالم محمد149731421424009002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية النهروان للبنيناحيائيباقر هادي جمعه كعيد149741521411018007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية414.0069.00ثانوية العلم للبناتاحيائيصبا مشتاق طالب ناصر149751821422011033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمؤمل محمد صاحب احزام149762621411014135

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية414.0069.00ثانوية الجواهر االهلية للبنيناحيائيمحمد مسلم صخي صالح149772621413008018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.2068.87ثانوية المتميزيناحيائيحيدر جعفر عبد حسن149781321411016044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزينب اسماعيل خليل حمودي149791121422008054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمنار عامر فاضل احمد149801121422008108

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية السبطين للبنيناحيائيعباس رعد توفيق رحيم149811221411022029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية الحرية للبناتاحيائينور الزهراء صباح حسن عبد الحسين149821221422026245
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية النصر للبناتاحيائيضحى فاضل زيدان مظلوم149831221422031164

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيزينب ناصر عذاب علوان149841221426002037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية الفاروق للبنيناحيائيسجاد بشير مبارك جبر149851321411014016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيلجين عالء كامل عبد الرزاق149861321422001254

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية القناة للبناتاحيائيميالن رياض شيال كريدي149871321422003087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.0068.83إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمحمد علي عباس جمعة جاسم149881421411007085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية الرميلة للبناتاحيائيطيبه عبد الكريم قاسم نعمه149891521422004148

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه كريم عباس لفته149901521422005098

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية الرباب للبناتاحيائيمريم كريم صحن مشجر149911521422012059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيكرار عبد الكريم قاسم موسى149921521511016048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي زياد حميد خلف149931621413021043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيامير علي عزيز صالح149942721411025026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية اربيل للبنيناحيائيذو الفقار جبار هاشم جبر149953121411005010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيتبارك طارق رزوقي هوبي149961121422006041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية زبيدة للبناتاحيائيجيهان محمد نعيم محمد149971121422042024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزينب سعد خليل محمد سعيد149981121422042051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيضحى عادل قاسم احمد149991421422028055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيتبارك اسعد شاكر عبد السجاد150001421522044006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية النجاة للبناتاحيائيضحى فاضل جبار ناصر150011521422003096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية الدجيل للبناتاحيائياسراء خالد خشان علي150021821422071003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيمالك سعد حسب هللا جاسم150032121422011082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمة عباس كاظم حبيب150042121422067073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية السرمد للبناتاحيائيهبه عماد مصلح مصطفى150052121422068066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية الطائف للبناتاحيائييقين لؤي شهاب احمد150062121422070082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين يحيى عليوي حميد150072621411014064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيانس عباس حاجم عسل150082621424012027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيبنين صباح مهدي عفات150092621424015027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية التعاون للبناتاحيائيزينب عواد حميد عبد علي150101121422040071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيأياد حميد إبراهيم حسين150111121511019006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية جرير للبناتاحيائيمالك صالح فاضل إسماعيل150121221422008052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية العلوم للبنيناحيائيحسام قاسم حسون عبد العباس150131321411036004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق صالح داود150141321422001225

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية االنتصار للبناتاحيائيانسام علي حمدي خلف150151321422015012
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرغد عماد عبد االمير مجيد150161321422021021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه علي غميس ساري150171321422031139

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائيياسر عصام حنتوش عبد االئمة150181421413027019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيايات قاسم مهدي ظالل150191421422032007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيرفل علي ضاري مطرب150201421422068040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية المآثر للبناتاحيائينور الهدى كامل ريسان جبار150211521422011217

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية البراءة للبناتاحيائيبتول ظاهر ابراهيم علي150222121422004017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمود عباس شاوردي150232521413016025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الزهره خضير عباس150242521413031379

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعباس مكي خلف فرحان15025222041036176

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء شاكر محمود صالح150261221422026107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب جمال فارس فعيل150271321422001140

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية البسالة للبناتاحيائيزهراء كريم زاير عوده150281321422016038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيجاسم محمد جاسم سلطان150291421411003023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية410.0068.33اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد باقر محسن عبد هللا عبد الحسين150301421411020086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائياحمد نذير ماجد عبد اللطيف150311421411051006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمريم محمد جواد كاظم150321421422065273

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيفاطمه باسم رشيد مشيوح150331421522003029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائيايه مهدي حسن سالم150341521422001019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائيباقر سلمان حميد عبعوب150352621411014021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيسجاد علي شارع نذير150362621413009024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيسيف علي سمير منعم15037112041013018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيرسل عدنان هاشم عباس150381221422026080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية409.0068.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك اياد شهاب احمد150391321422029015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية يافا للبناتتطبيقيدعاء جاسم عبد الرضا محمد150401321522031022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية ام القرى للبناتاحيائيفاطمه محمد عبيد كاظم150411421422015106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية409.0068.17إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقياحمد فاضل نبيت فليح150421421511014007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية العقيلة للبناتاحيائيطيبه احمد فيصل صيهود150431521422001102

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية الرميلة للبناتاحيائيبنين محمد جبار معارج150441521422004033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيفاطمه جاسم جوده سوادي150451521422015092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيظافر ايثار حسن سلمان150462121411050029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية409.0068.17ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان ايدام جلوب150472621424004082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية409.0068.17ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمجتبى صباح عبد الحسن ساجت150482721413008023
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0868.01ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيصالح سعد صالح عبد الرحمن150491321511019012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيباقر طاهر نؤاس سلمان15050152041005017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحيدر محمود طعمه فليح150511121411009009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيحسن علي حسين كريم150521121411019014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره رضوان جعفر محمد رضا150531121422014066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم باسم جهاد جبر150541121422018055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية عشتار للبناتاحيائيسبأ خميس نجم حمام150551121422027030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية المنصور االهلية للبنيناحيائيعلي صباح مبدر صادق150561221413007003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائياالء حسين محمد فريح150571221422019010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمنيه قاسم ساهي نهار150581221422035052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد القادر عثمان عدنان مهدي150591321411010075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية االعتدال للبناتاحيائياالء سعد رشك ابوالهور150601321422008004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية حطين للبناتاحيائيتبارك وعد جميل بدر150611321422027018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيرسول جياد والي ماضي150621421411028029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمصطفى كريم محمد عبد150631421511013066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب علي ابراهيم فاضل150641521422007111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية النجاح للبنيناحيائيعبد هللا منذر نجم عبد هللا150651921411113004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية العزة للبناتاحيائيرباب عبد العباس مطير شويل150662621422028027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.3267.89ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيعلي حيدر سالم عليوي150671421411038025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83اإلعدادية النظامية للبنيناحيائينور الدين جمعة جبار مثنى15068142041021151

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية العامرية للبنيناحيائيسامر حسن علي جاسم150691021411020071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية العامرية للبناتاحيائيروان محمد مخلف خليفة150701021422036059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية الثوار للبنيناحيائيمصطفى احمد فؤاد كاظم150711121411012054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية وهران للبناتاحيائيبنان عماد طه ابراهيم150721121422049003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية العقاد للبنيناحيائيمصطفى سمير عباس عبد150731221411028145

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية الربيع للبناتاحيائياالء خالد علي مصطفى150741221422002002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية زها حديد للبناتاحيائينور علي عزت موسى150751321422048069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيفادي عبد الكريم كاظم شبيب150761421411025030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمينه صفاء حسين علي150771421424001026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيمرتضى محسن زغير حسين150781521411017075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيسجى طالب كاظم كريم150791521422008118

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسجى فليح حسن كريم150801521522014026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيالحسن جليل حران محمد150812221413030012
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه فرقد فاضل ذياب150822321424014025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسامر كاظم محمد كحيط150832621411012060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعلي بشير عبد جميل150841121411022030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيعبد العزيز كريم ضاري خادم150851121417001015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية المربد المختلطةاحيائيايوب نجم عبد هللا حمد150861121417002009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء خليل هاشم جازع150871321422022070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائياريج اركان اكرم نافع150881321422043002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمحمد حيدر حسين محمد علي150891321511001090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعلي صفاء الدين عيسى علوان150901321511003047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيناديه محمد عطا امين150911421422032085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية الوارثين للبنيناحيائيحسين نهاد درهم انعيمه150921521411013030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائياالء قاسم مريوش زاير150931521422001004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية الرباب للبناتاحيائيشهد عباس موحان كاظم150941521422012045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية اهل العلم االهلية للبنينتطبيقيايمن مسلم دينار درويش150951621513064003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيزينب حامد جميل مرزوك150962321427009018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية السماوة للبنيناحيائيفاضل عباس شوان حنتوش150972921411017218

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية رابه رين للبنيناحيائيادهم سامي محمود كاظم150983221411001003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد صالح حسن حسون150991021411009049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية العامرية للبنيناحيائيياسين كريم صالح عواد151001021411020183

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد خالد وليد هادي151011021411026201

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيمنار عدنان ابراهيم حمد151021121422006174

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيلؤلؤة عباس محمد علي151031221422026212

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية البسالة للبناتاحيائياريج رائد عبد الزهرة جمعة151041321422016002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية405.0067.50ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم عالء محسن ماجد151051321422024103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيسجاد فالح حبيب عبد هللا151061421411017031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيمريم صادق عبد الرحمن عبد الرزاق151071421422002092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب علي كاطع علك151081421422006094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزمن علي محيسن خليف151091521422006078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب لطيف شالل شهاب151101521422007113

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيهدى صادق حنون نعمة151111521422010188

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيحيدر محمد ثجيل محوش151121521511017031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد شاكر نعمة مزعل151132821411007086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمؤمل اياد فاخر حسين151141021411008042
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية الرضوانية للبنيناحيائياحمد هاشم حبتور عبد151151021411037006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعماد الدين محمد دهام حمد151161021413012025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية فلسطين للبناتاحيائيزهراء احمد مزهر حسن151171021422032019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقياالن ميران فريد عزيز151181021513010003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمجتبى عبد الرسول داود سلمان151191221411027122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب علي حمودي عبد االمير151201221422024096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء فالح خالد حيبس151211221422031107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية الصفا للبنيناحيائيكرار حيدر مهدي خليل151221321411027042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية النجاة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نجاح يونس يوسف151231321413011004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء علي عبيد ظاهر151241321422031047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية النسرين للبناتاحيائيزينب فائز غازي عباس151251321422047015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيزينب علي سالم ازوير151261321522017021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيحوراء محمد حسن كاظم151271321522024011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيحسين رائد هادي عبد151281421411003035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمرتضى نعيم عيال هليل151291421511015112

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائياحمد قبيل قاسم منشد151301521411006003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيليث راضي مايع صالح151311521411015080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيموسى عبود حسين زامل151321521511001130

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية االندلس للبنينتطبيقيكرم جبار عبد الستار عجاج151331921511093038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي عباس احمد صالح151342121411049082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين فاضل كاظم عراك151352321424003026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائيامين علي امين حسن151362621411014019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيجعفر بشير عبد الواحد صخر151371021411015010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية الداودي للبنيناحيائيهمام عمر ناطق عطيه151381021411029044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيسجاد باسم عبد علي عبيد151391021511026045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيعائشه محمد مولود رشيد151401021522038031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيطه عبود خضير حمد151411121411015042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائياحمد كمال ناصر عباس151421121411020006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيداليا وسام احمد كاظم151431121422048018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيرحمه هللا سالم لفته باني151441121424019003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيابو بكر نزار مالك دلي151451121511005007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية التقى للبناتتطبيقيأوان موفق عبد هللا جمال151461121522012002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية عائشة للبناتتطبيقيغسق قتيبه مالك محمد151471121522023031
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيسارة امير سعدي رضا151481121522044025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء ماهر حبيب ماجود151491221422026117

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزينب وسام سلمان الزم151501221424006036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيمنتظر حسين عليوي كاظم151511321415003068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية االعتدال للبناتاحيائيضحى حامد حسين علي151521321422008032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيوقار كريم عبد الساده محيسن151531321422017173

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيباقر ضياء علي زميط151541321511002014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17إعدادية المقدام للبنيناحيائيمهدي شوقي زوير كماش151551421411015156

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسن فراس غالب عبد الخالق151561421411050015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية سومر للبناتاحيائيشهد حميد شهاب احمد151571421422008082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائينور صاحب ثابت كطافه151581421422059058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم طاهر151591421422065149

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمريم ماجد محمد عبد151601421424003041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعبد الكريم محمد سلمان فالح151611521411017049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنين حسن حسين مهنا151621521422006047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيعلي عبد هللا جباره ربيج151631521511003053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزينب عبد الصمد عليوي عيسى151641521522006021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية الحقالنية للبنيناحيائياوس احمد عبد الباقي جمعه151651921411020006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية النور للبناتاحيائييقين هاشم شوشي عداي151662221422042322

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.6867.11ثانوية المتميزينتطبيقيباقر حسن علي الزم151671421511005004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية المستقبل للبنينتطبيقيعبد هللا وهاد عبد الجبار عبد اللطيف151681221511012016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي رعد جاسم محمد علي151691221511027090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيأمنه عمر عدنان عبد الوهاب151701321422039002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية المتميزينتطبيقياحمد علي فرحان محمد151711321511016002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيحسين علي سمير عبد علي151721321511029039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية البشير للبنيناحيائيمرتضى قيس محيسن جويعد151731421411033045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائييونس عبد الستار جبار لفته151741421413001014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية التاخي للبناتاحيائيرنا صباح هادي تركي151751421422017011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الفداء للبناتاحيائيايالف سالم محمود شاكر151761421422033021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيعذراء غانم محمد كاظم151771521422008144

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيزينب زيدان خلف قاسم151781521422011122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعبد التواب صالح خلف بردي151791921411065062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية فدك للبناتاحيائيحوراء علي عبد جاسم151802121422067023
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمحمد مجيد حمد منشد151812221411026121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهبه الرحمن حازم علي حياوي151822321422039230

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيضيغم اياد عبد الكاظم سلمان151832621411014092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية الشجعان للبنيناحيائيعلي فاضل بدر حسين151842621411046014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزهراء احمد سلمان موسى151852621422037033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمجتبى سعدون مهدي عبد الحسين151862721411026147

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.5666.93اعدادية بغداد للبناتاحيائيبتول عباس حامد رسن151871321422001025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةتطبيقيعاصم محمد خوام جاسم15188182051144007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية االخاء للبنيناحيائيحيدر اسماعيل هاشم شهد15189222041037049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيديمه علي حميد حبيب151901021422035035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية المأمون للبنينتطبيقيرافع عبد هللا محمد عبد هللا151911021511006018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيجاسم محمد فليح عبيد151921021511009010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيأويس عبد الباري نايف عبد اللطيف151931021511020002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيارشد احمد سعود ويس151941021511020042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية البصرة للبناتاحيائيمالك محمد حسن علوان151951121422043063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد صلبوخ حمد151961121424014008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيانوار قصي عبد علي فتح هللا151971221422026016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية الكاظمية للبناتاحيائينوران حيدر حسن حسين151981221422029080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية الضحى للبناتاحيائيرواء ابراهيم جواد كاظم151991221422038018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية االقصى للبناتاحيائيريام وليد خليل جاسم152001221422045015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعباس عبد الرضا بدن علي152011321411008061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور محمد علي محمد152021321422014108

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية البسالة للبناتاحيائيطيبه حسين يونس حسين152031321422016057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية عدن للبناتاحيائيمريم هيثم راضي عبد االمير152041321422030070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي محمد امير صيهود152051421411008069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد هللا ضرغام حميد عضيب152061421411010020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي حسين داود زري152071421411019068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد راجي منعم مذري152081421411039146

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية المهج للبناتاحيائينرجس محمد مسلم انفيس152091421422035063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيصابرين حيدر جنان علي152101421424001018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيرسل حسن عبد الحسين جخيور152111421424016014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية الجادرية المسائية للبناتتطبيقيزينب احمد ياسر حسن152121421526005020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيسجاد علي صالح مويش152131521415001100
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبيداء جبار راضي لعيبي152141521422009024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي فيصل عبعوب ماضي152151521511009039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية النور للبناتاحيائيضحى حيدر عبد الوهاب مهدي152161821422073026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيياسر عمار خضر عباس152171921411011107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائياحمد حسين عبد الحميد شالل152181921415019001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية بني سعد للبنيناحيائيخضير عامر كريم مهدي152192121411008050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية الفارابي للبنيناحيائيعلي ظاهر محمود حسن152202121411025023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعلي ظاهر عبود مجيد152212321411011029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية الحفرية للبناتاحيائيمريم صالح رسن هذال152222621422020052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية الفردوس للبناتاحيائيساره عبد اللطيف عراك صكر152231021422008058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد العزيز قيس عبد االله عباس152241021511020138

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحذيفة محمد سعدون عباس152251021511026026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحيدر احمد جوتي حيدر152261021511026035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية الخضراء األهلية للبنينتطبيقيعبد القدوس وجيه عارف علي152271021513004002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية المعراج للبنيناحيائيمحمد جميل ضمد جاسم152281121411023032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيتبارك جميل صافي سالم152291121422015016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية عشتار للبناتاحيائيزينة عصام ابراهيم راشد152301121422027027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية الشيماء للبناتاحيائينور حمزه علوان مخلف152311221422017167

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية العزة للبناتاحيائياية قادر محمد حسين152321221422036011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية الضحى للبناتاحيائيايمان موفق مزعل حلبوص152331221422038006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيزهراء حاتم عبد جدوع152341221426001020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية السويس للبنيناحيائييوسف محمد قاسم عاجب152351321411006082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الحسين محمد علي152361321422001131

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء وليد عبد العباس محمد152371321422017078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهاجر احمد حاتم طه152381321422025089

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيباقر منذر حمدان جبار152391321511024004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيعلياء هادي عليوي فزاع152401421422002075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيزينه خضر عباس عون152411421424020015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية البلديات االهلية للبناتاحيائيفرح حسين عكاش حسين152421421424030006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67إعدادية المقدام للبنينتطبيقيلطيف محمد صلف جبر152431421511015083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمرتضى احمد الزم محمد152441521411011187

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيسجاد علي جاسم حميدي152451521411015041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء محمد علي محمود152461521422007059
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيافنان عبد الواحد كريم مهدي152471521422009011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيبشرى فريد مناتي صنيع152481521522006003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياحمد علي نغيمش منشد152492221411033020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية المسيب للبناتاحيائيزينب هيثم خلف مطر152502321422041103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.6466.61ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد علي عبود محمد حسن152511221411001081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية المصطفى للبنيناحيائيوليد خالد احمد حردان152521021411017083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيطيبه سعد محمد شالل152531021422006023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية التقى للبناتاحيائيدانيه جميل صادق سمين152541121422012027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية النهار للبناتاحيائيداليا نزار محي ثامر152551121422056019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمحمد الجواد رشيد مجيد محمد152561121511006124

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي ثائر حسن خلف152571221411007095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه حيدر سالم محمد152581221422009051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الشيماء للبناتاحيائينور زينب ناجي هاني مساعد152591221422017168

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيرقيه عبد الرسول سلمان راضي152601221422026088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعلي اركان محمود امين152611321411005037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم عبد الرحيم محسن حبيب152621321422002130

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين كاظم صاحب هيلون152631321422018007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينور ثامر علي حسين152641321422024123

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء احمد محمود علي152651321422039098

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيحسين صباح اشجيري حمزة152661421411051016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم عماد محمد عبيد152671421422016074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية التسامح للبناتتطبيقيضحى ناصر صالح مهدي152681421522012037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيباقر علي جلوب عبيد152691521511008011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيمصطفى شاكر محمود سلمان152702121415003174

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمحمد عدنان احمد سليمان152712121511003036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية ميسان للبنيناحيائيزيد محمد علوان ناموس152722521411011058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية المناهل للبناتاحيائيرسل ستار بشار ذهيب152732621422043035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء حارث قاسم هاشم152742721422055093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.4866.41المنصور- ثانوية المتميزات احيائيروان رياض سلمان حريش152751021422003046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية الفردوس للبناتاحيائيموج هادر سعد حسن152761021422008121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيدنيا طه خضير عباس152771021422027026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيانسام طالب علي سلوم152781021422041002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيزهراء مهدي كاظم مجيد152791121422048039
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية التقى للبناتتطبيقيآمنه رعد احمد عوض152801121522012001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيتبارك نبيل حمودي شاكر152811121524014002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعزام فراس محمد علي مهدي152821221411013030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية النور للبنيناحيائيعبد االمير محمد رشيد دواس152831221411023081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية االنوار للبناتاحيائياسماء اياد احمد شهاب152841221422023002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيساره مظفر غازي شناوه152851221422024104

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه محمد غازي مزهر152861221422024145

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيروان ليث عبد الرزاق عبد الغفور152871321422001108

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية الرافدين للبناتاحيائيفاطمه خليل شاكر محمود152881321422019029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء سهيل فيصل تبل152891321422031044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الهدى عباس سعيد كعود152901321422040221

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيساالر جاسم اسماعيل موسى152911421411014055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية النهوض للبنيناحيائيسعد عبد المحسن ناصر عباس152921421411039066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية الشروق االهلية للبنيناحيائيمهيمن رحيم صدام جبر152931421413005012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيريم هادي خلف لفته152941421522003010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمرتضى يوسف محسن أبسيط152951521411013100

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقينور عدنان قاسم راضي152961521522013022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي مؤيد هاشم خلف152972021411001140

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائياحمد صباح محمد ناصر152982121411001010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد هللا صباح نوري كرجي152992121411012106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية الطف المختلطةاحيائيصباح صالح عباس عبيد153002221417060036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقييعلى صادق سلمان ارديم153012621511054036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيسيف زهير عبيس نايف153022721411027069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيدعاء صادق جابر عبيس153032721422052028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0066.33الخارجيونتطبيقيمحمد موفق عبدالكاظم هاشم153042821518001273

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيحسن فالح حسن عطية153051021511003012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية االنفال للبناتتطبيقيايات علي بدر احمد153061021522019003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسين علي محمد علي153071221411001028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية العقاد للبنيناحيائيصدر الدين عامر كاظم كشمر153081221411028072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيبنين عماد محمد علي مهدي153091221422026041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب فالح جوده رحيمه153101221422031136

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيرتاج حيدر عباس رضا153111321422001085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية عدن للبناتاحيائيسبا علي عبد مسلم153121321422030046
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية يافا للبناتاحيائيغفران نوري محمد فريح153131321422031129

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد علي153141321422035026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقييوسف محمد جواد كاظم153151321515008104

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيأميمه عصام محمود حسن153161321522015001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيحسن زيد سلمان صادق153171421411018020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعباس علي حسن مرير153181421411020053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيكمال خالد عبد الستار عبد الوهاب153191421413003009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحيدر عباس حسين مشيمش153201521411005043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيحيدر قاسم علي محمد153211521511015030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية النهروان للبنينتطبيقينورالحسين رزاق عباس مشيمش153221521511018074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيرسل محي الدين عباس سند153231821424005010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي غانم سالم كاظم153242121411014109

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم حميد شاكر علي153252221424007144

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائييسر محمد عبد االله مهدي153262521424018397

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياتطبيقيعبد هللا غيث علي عبيد153273021517041010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحيدر ياسر طعمه سبهان15328282051012028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية العراقي للبنيناحيائيمحمد فاروق فؤاد فوزي153291021411005031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائيديما زياد بديوي محمد153301021422037020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيالحارث عمار شاكر مجيد153311021511026015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية الخبير للبنيناحيائييوسف خالد زامل بجاي153321121411007022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائينبأ ستار شهد عبد153331121422006176

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيسجاد احمد سمير نوري153341121511015039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيمريم عبد الستار عنون رحيم153351121522008037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيايه عصام توفيق رزاق153361221422024014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية الرياحين للبناتاحيائيايات سالم خلف بند153371221422039005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيعبد القادر خليل منذر عبود153381321411022044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية االقصى للبنيناحيائيعلي جاسم عبد الحسن حمادي153391321411026026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسن جاسم محمد احمد153401321413001005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00االعدادية المركزية للبناتاحيائيمسره صالح مهدي صالح153411321422041032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية الرسالة للبنينتطبيقياحمد حيدر درعم بالوة153421321511005003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيامير حيدر زامل قاسم153431321511035007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية االنتصار للبناتتطبيقياديان اياد حسن صادق153441321522015002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية االنتصار للبناتتطبيقينبأ عمر محمود حسن153451321522015046
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00إعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد فائز حميد عمران153461421411014009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيغانم عريبي فرحان شكارة153471421411040082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيشهد علي عوده ظاهر153481421422068072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيداليا مؤيد علي حسون153491421522015022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء معين علي اكبر براخاس153501421522016011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعباس علي كاظم كريم153511521411005075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيرسل صباح شناوه كاظم153521521422010039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية المعقل للبناتتطبيقيمريم قاسم محمد سلمان153531621522014051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية االوفياء للبنيناحيائيعلي سعدون جاسم نصير153541921411077029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيمحمد حامد شالل صلبي153552121411074022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيصالح سعد نوري كاظم153562721411029049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية مؤتة للبناتاحيائيزهراء خالد عبد الواحد اكرم15357112042116016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمحمد هاشم عاشور حسن15358132041014034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية العامرية للبناتاحيائييقين احمد عبد محمد153591021422036159

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيتبارك عباس جاسم محمد153601121422016013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيهداية احمد عبد هللا شهاب153611121422048108

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية الزقورة للبناتاحيائيعيالء اكرم حاتم سليمان153621121422065014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيغيث زياد اكرم علي153631121511006116

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمحمد هيثم خليل حسن153641121511006138

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي احمد حسين سلمان153651121511041085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبنين محمد حمزه عيد153661321422011013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيدعاء عباس كاظم مهدي153671321422039068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية زها حديد للبناتاحيائيدعاء حسن عبد علي عباس153681321422048019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيحسين أمين عبد الزهرة نور153691321511008015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمحمد ياسر هوبي عبد الرحمن153701321511009043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد فارس عبد اللطيف عبد الرحمن153711321511028102

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83إعدادية ابن رشد للبنيناحيائياحمد علي منشد حسين153721421411021008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيسعود محمد سعود عبد العزيز153731421411047029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسجى عبد الزهره مشجل علوان153741421422065182

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية الكراده االهليه للبنينتطبيقيمحمد فالح حسن يوسف153751421513020010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعيسى احمد حديد فيصل153761521411003056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية المسرة للبناتاحيائيساره محمد سلمان عبد153771521422002050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الرميلة للبناتاحيائيشهد محمد عبد الحسين كرم153781521422004138
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عبد االمير سماري عوده153791521515001209

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقياحمد مسلم منذر عبد اللطيف153801621511040004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيحسن فالح حسن حدري153812121417028004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائينور قحطان عبد هللا حمادي153822121422029045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيدعاء كريم احمد محمد153832121422079035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين علي محمود محيسن153842321411002056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيصادق واثق محمد جميل153852921511019049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيليلى عباس طه عبد153861021422015041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية السؤدد للبناتاحيائيانفال محمود حسن علي153871021422047002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي احمد داود سلمان153881021511026081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهاجر موسى زغير دعيج153891121422017201

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية الخبير للبنينتطبيقيابراهيم صفوت علي جواد153901121511007001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيمحمد اسامه مصطفى سلمان153911121511031030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيسرى علي عبد الستار سايه خان153921121522041036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية النصر للبناتاحيائينور حسين خليل اسنيد153931221422031250

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيبشتوان كاميران محمد ميرزا153941221511027026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيياسر سامي كرجي حرجان153951221511027174

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية األزل االهلية للبناتتطبيقيزهراء حيدر محمد جواد عباس153961221524007004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية الفاروق للبنيناحيائيزين العابدين احمد حسين علي153971321411014014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية النسرين للبناتاحيائيأيه فالح حسن علي153981321422047003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمصطفى خليل ابراهيم حسين153991321511004040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائينذير جمعة جبار مثنى154001421411038043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي رياض جعفر صادق154011421511019066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقيمهند عبد الجبار عبد المجيد ربيج154021421513007010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيسالي فريد اسماعيل ابراهيم154031421522003014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيغفران محمد هاشم جاسم154041421522032024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيباقر ستار شاتي فرحان154051521411004009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمه علي نهاب جوده154061521422008163

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيتبارك ستار عطار سعدون154071521426001208

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمهند اياد عبد ساجت154081521511005225

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية قباء للبنينتطبيقيحسن طارق علي محسن154091521511010017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقينور رائد خميس محمد154101521522014047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسن علي جاسم محمد154112221413023036
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيفاطمه كريم جاسم عبد هللا154122321422052051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمؤمل سعد بدر عباس15413282051011095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية الطارق للبنينتطبيقيمحمود احمد كامل محمد154141021511038022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيموج رياض كمال اسماعيل154151021522037022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيذر مهدي الزم عليوي154161121511008024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعبد المهيمن محمد فاضل حسين154171121511020094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية393.0065.50إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعباس صباح عبد الكريم شايع154181421511015049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيحسام نبيل خضير عودة154191421511018021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية النهوض للبنينتطبيقيباقر سالم احمد مخيلف154201421511039012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسين حامد صادق سبهان154211621513055020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمحمد رياض علي حسن154221021511015073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.0065.33إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيطالب ابراهيم طالب برجس154231021515004043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية ابن خلدون المختلطةتطبيقيمنتظر علي ساجت علوان154241021517011016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمروان احمد علي دايح154251121511006143

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيكرار احسان هادي حمد154261121511032011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحذيفة محمد جعفر باقر154271221511027033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية الحق المبين للبناتتطبيقيتبارك حسين عباس طرفة154281221522050008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية السويس للبنينتطبيقيعبد الرحمن طارق حسن علي154291321511006037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعلي عباس عبد عزوز154301321511027071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياحمد خالد جواد حمودي154311321511029008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيلبنى شالل عبد االمير علوان154321321526003017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقيابراهيم عادل جاسم رشيد154331421513003001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية سومر للبناتتطبيقييقين حسين كاظم رحيم154341421522008081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية دجلة للبناتتطبيقيغدير عباس فليح مجر154351421522014015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيسجاد حكمت هاشم محمد154362121511024007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيزهراء كفاح عبد الكريم عبد االمير154371021522025009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية المنصور األهلية للبناتتطبيقيفاطمه غالب طارق غالب154381021524002002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمصطفى محمود فخري هاشم154391121511030058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.0065.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيحسن احمد عباس جواد154401221511005007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية العقاد للبنينتطبيقيليث عباس فاضل عبد الجليل154411221511028138

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيهشام ضياء حسين عبد154421321511001107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيسجاد محمد مانع لفته154431321511022039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية الرشد للبناتتطبيقينورهان عالوي خضير طه154441321522033031

4148 من 468صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيمريم ابراهيم شريف محمد154451321526003019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.0065.17اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحيدر صالح فليح كاطع154461421511019044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيساره جعفر صادق هامل154471421522065044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيحسين عباس حمود جابر154481521511008019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمصطفى حسين مهدي سدخان154491521511009062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي محمد سالم راضي154501621511034115

كلية التربية/الجامعة المستنصرية571.0095.17ثانوية المهيمن المختلطةادبيسوسن عامر محمود سكران154512121227042003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية568.0094.67ثانوية النجاة للبناتادبيفاطمة الزهراء ابراهيم جبار جاسم154522821222042065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0089.33اعدادية الرميلة للبناتادبيبنين كامل بطيخ مطرود154531521222004016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0088.67اعدادية النجاة للبناتاحيائيمنتهى علي هاشم جاسم154541521422003134

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0088.50الخارجياتادبينبأ سامي خريبش محمد154551321228050480

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0088.33اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيكوثر محمد خضير فرحان154561121422009078

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0087.67ثانوية نور الهدى للبناتادبيزهراء حامد عيسى حبيب154571421222052026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0087.67اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي عبد الزهرة برهان دبعون154582321411006117

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0087.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء رحيم خماط امجيد154591521422014117

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0087.50ثانوية المحسن للبنيناحيائيمحمد مهدي صالح حسين154602121411080040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانوية االسراء المختلطةادبيياسين خضير عبيس علي154612321217049017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي عبد الحسين علوان حميد154622121411049083

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيانس طه ابراهيم محمد154632121411032025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية البيداء للبناتادبيزينب غفور كريم حميد154642021222037017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0085.33سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركياادبيام البنين فاضل كشكول حسن154653021227047001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية511.0085.17الخارجياتادبيسلمى شاكر سالم خلف154661421228050502

كلية التربية/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية حطين للبناتادبيرانية محمود خالد ناجي154671321222027015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية حطين للبناتادبيزهراء لهيب جعفر صادق154681321222027026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية العامل للبنينادبيسجاد حبيب اسماعيل عالوي154691121211014044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيآيه كاظم محمد خلف154701221222007003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية507.0084.50إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمحمد علي محسن جاسم154711421211007042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية507.0084.50ثانوية االستقامة للبناتادبيامنه اسعد عبيد دعيم154721521222018006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية507.0084.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايات عبد الكريم سالم نومان154732521422004076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية506.0084.33إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيماهر حيدر عبد الحسين عباس154741421211007038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم سامي كشيش ناصر154752221424054033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية القوارير للبناتادبيكوثر سالم عطا لفته154761421222070041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيسجى رائد عبد العباس عطيه154771421522057019
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية الشعلة للبنيناحيائيكاظم عبد هللا رهيف شنته154782421411007048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0083.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب خيري حسين علي154792621424013047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0083.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي كريم فرحان جخم154802221413041041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية نور الهدى للبناتادبينور سعيد ابراهيم فرحان154811421222052063

كلية التربية/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيحسين احمد عليوي حسين154821121211053032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية499.0083.17ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيطيبة سلمان حمزه حسن154832621424004105

كلية التربية/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيايوب عبد مدودي سلطان154841421211003016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0082.83ثانوية التسامح المختلطةاحيائيمحمد ناظم كامل شاطي154852321417051029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0082.67اعدادية التقى للبناتادبيغسق عباس فاضل كعود154861121222012070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0082.67ثانوية المسرة للبناتادبيزينب محمد نابت جاسم154871521222002026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0082.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيرضا علي موحان مساعد154881521411005050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0082.50ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيأمنه خالد دعدوش سلومي154891421222025004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0082.50ثانوية االستقامة للبناتادبيهاجر عبد االمير عجيل زوره154901521222018071

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0082.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرقية احمد حسن زامل154911521422008071

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0082.50اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعمر محمود علي صالح154921821411115117

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0082.50ثانوية الرشاد للبنينادبياحمد شاكر محمود خلف154931921211050003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0082.33ثانوية الزهراء للبناتادبيسرى سعد عبد هللا سليم154941321222021029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية حطين للبناتادبيبنين ضياء حسين عايد154951321222027010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيذو الفقار ابراهيم سلمان منوخ154961421211029033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية493.0082.17اعدادية النصر للبناتادبيذكرى حيدر حسين علي154971221222031037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية493.0082.17اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء عباس احمد حسن154981521222010041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية491.0081.83اعدادية الشعب للبناتادبينور محمد جاسم عبد هللا154991321222022176

كلية التربية/الجامعة المستنصرية490.0081.67اعدادية صفية للبناتادبيرقيه مرتضى حسون ثامر155001421222011076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية490.0081.67اعدادية الفيحاء للبناتادبينور الزهراء خضر جواد رضا155011521222008116

كلية التربية/الجامعة المستنصرية488.0081.33اعدادية عدن للبناتادبيبنين عدنان عذافه مطلك155021321222030015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية487.0081.17ثانوية دار السالم للبنينادبيعبد الرحمن هشام نواف حسين155031021211025022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية487.0081.17اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيمحمد حميد كريم سلمان155041321211013026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية487.0081.17اعدادية المآثر للبناتادبيبنين مؤيد حميد ياسين155051521222011017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية487.0081.17ثانوية الرشاد للبنينادبياحمد كريم خضير عباس155061921211050005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية486.0081.00اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي رعد هادي زاير خلف155071021511008048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية486.0081.00ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيحوراء هادي كزار مهنا155082621422050011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية485.0080.83اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعيسى عبد هللا زغير رداد155091421511027060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية484.0080.67اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيحسين علي خلف عبيد155102221411067010
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية484.0080.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيزهراء جواد محمد خليف155112621222037026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية483.0080.50اعدادية يافا للبناتادبيحوراء رعد شهف سفيح155121321222031025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية483.0080.50اعدادية التسامح للبناتادبيبروج خزرج صبيح ابراهيم155131421222012017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية483.0080.50ثانوية المسرة للبناتادبيحوراء جمعه مفتن يوسف155141521222002009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية482.0080.33اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعباس مشكور كريجي بهيدل155151421511039061

كلية التربية/الجامعة المستنصرية482.0080.33اعدادية النجاة للبناتادبيمالك حيدر صادق علي155161521222003062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية482.0080.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء فرحان شناوه جاسم155172621424012095

كلية التربية/الجامعة المستنصرية481.0080.17اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد شاكر عطوان غضيب155181521211007182

كلية التربية/الجامعة المستنصرية480.0080.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه عباس احمد كاظم155191421422044020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية480.0080.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيحوراء محمد حليم طعمه155201521222009030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية480.0080.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرحمة جعفر نحش حامي155211521422014089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية480.0080.00ثانوية الرشاد للبنينادبيمحمود ماجد اسماعيل حسين155221921211050038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0079.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيتبارك طالب مطر سعيد155231521222005018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0079.83اعدادية الهدى للبناتادبيداليا هشام ياسر علي155241521222007022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية الشعب للبناتادبيزينب عباس حميد مونس155251321222022093

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0079.67ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب رعد حامد مهوس155261321222029032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0079.67اسطنبول-ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركياادبيحسين علي عبد الرزاق هبسي155273021217045001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0879.51ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا حيدر عدنان ياسر155282421411041059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية البتول للبناتادبيمريم االرقم حسن سلمان155291121222013077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاطمه سعيد سكران علي155301321222035062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية اليقظة للبنينتطبيقينور المهدي سعد خضير عبد155311421511027100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0079.50ثانوية مهدي البصير للبنينادبيزين العابدين حيدر عيدان عبد الحمزه155322321211045016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمحمد تقي محمد طعمه شمخي155331521211011042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية475.0079.17ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيزهراء سعد عبد القادر مناتي155341021222024011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية475.0079.17ثانوية المعرفة للبناتادبينورهان محمد حسين مهدي155351121222060042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية475.0079.17ثانوية نور االيمان للبناتادبيزينب باسم صاحب عمود155361221222006022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية475.0079.17ثانوية االخالص للبناتادبيفاطمه علي شندي الزم155371221222018053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمصطفى جواد كاظم كاطع155381221211038107

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعلي سامي مهدي لفته155391421211040071

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0078.83ثانوية الحكمة للبناتادبيتبارك رحيم محمد جاسم155401021222025008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتبارك عباس عبد علي155411221222046035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0078.83ثانوية الوهج للبناتادبيبنين صالح حسن عطية155421421222047005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية العراق الناهض للبنينادبيقصي ستار جبار خماس155431521211003064
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية الهدى للبناتادبينبأ جاسم سهر خلف155441521222007099

كلية التربية/الجامعة المستنصرية472.0878.68ثانوية المناهل االهلية للبناتاحيائيمريم عدنان عنبر كاظم155451421424032012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية472.0078.67ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيفاطمه حسين عباس كعيد155461821422106018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعداية المعراج للبناتادبيزبيده جاسم محمد حمد155471021222031031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيعال احمد جميل محمود155481221422025095

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0078.50ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيشكران صفاء كريم عباس155491321222045020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0078.50الخارجياتادبيأيه رشيد كريم بدر155501321228050074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0078.50ثانوية االسوار للبناتاحيائينور فؤاد جدوع عبد155511321422007052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية فدك للبناتادبيبنين حسين جاسم خلف155521421222006015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0078.50ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبيزمن سهيل مهنه ادريس155531421226002016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية البيان للبناتادبيزهراء مثنى كاظم جاسم155541021222014037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيمياده باسم عيسى كريم155551121222073078

كلية التربية/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية عدن للبناتادبيدانيه محمد توفيق غناولي155561321222030035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيأيمن حسين صدام الزم155571521211017015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعداديه الوهج للبنيناحيائيعبد هللا كريم جمر عيدان155582421411030041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية468.0078.00ثانوية الحميراء للبناتادبيمروج صاحب عبد علي155591121222076007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية468.0078.00ثانوية الكوثر للبناتادبيعذراء صباح خليل جدعان155601321222044026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسين محمد علي عبد 155611221411027154

كلية التربية/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية النصر للبناتاحيائيهبة هللا عادل عباس علي155621221422031262

كلية التربية/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمرتضى ثجيل شعيبث حسين155631421211003120

كلية التربية/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيتبارك ناهض صبيح سالم155641421222051012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0077.50ثانوية الفيحاء للبناتادبيفاطمه اياد عبد الواحد خشاب155651321222013037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0077.50اعدادية الهدى للبناتادبيمالك رياض جابر حسين155661521222007095

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0077.50اعدادية المآثر للبناتادبيضحى احمد عيدان راضي155671521222011072

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0077.50ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيداود كريم داود سلمان155682121211016004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0077.50اعدادية ام حبيبة للبناتادبينور عدي علي حسين155692121222032047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0077.50ثانوية الشجعان للبنينادبياحمد محمد جميل عطيه155702621211046006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية464.0077.33اعدادية الشعب للبناتادبياماني كريم حردان حريبي155711321222022007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية464.0077.33اعدادية البراق للبنينادبياحمد رحيم حسين حمودي155721521211002005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية464.0077.33ثانوية البيادر للبنينادبيابراهيم احمد حزام محمود155731921211091002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية الوركاء للبنينادبيمصطفى احمد اسماعيل احمد155741121211026129

كلية التربية/الجامعة المستنصرية463.0077.17للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمصطفى سلمان مجوت حسن155751221211016050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء محمد ساجت لفته155761321222022080
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية السيف العربي للبناتادبيرفل ربيع حميد علي155771321222035017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية463.0077.17ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزينب باسم سلمان عبد هللا155781421422052039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية463.0077.17ثانوية الصباح للبنيناحيائيحمزه ابراهيم عبيد بوالن155792621411045012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0077.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيعلي كامل عذاب احمد155801321211002070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية االعظمية للبناتادبيايه محمد غانم مسلم155811321222004014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية ام البنين للبناتادبيزينب عادل خضير عباس155821321222011040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد الباقر قاسم عبد الكاظم حمد155831421211006072

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0077.00ثانوية التاخي للبناتاحيائيدينه سعيد حميد مسلم155841421422017009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0077.00ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيهدى محمد عبد الرضا عويد155851421422052095

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزينب صادق عبادي محمد155861521222013027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيسيف علي شبيب ظاهر155872321411005057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0077.00ثانوية الصديق للبنيناحيائيمحمد خالد محمد حسن155882321411024041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0077.00الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيشذى قاسم عبيد مرص155892621222003004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية461.0076.83ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيمحمد صالح مهدي علي155901021217012011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية حماة للبناتاحيائيسميه متعب سالم خليفه155911121422025112

كلية التربية/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية شط العرب للبنينادبيمصطفى محمد عطار خلف155921321211035089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية البسالة للبناتادبيحوراء جاسم عبد الزهرة زيدان155931321222016010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيليث نهاد يوسف حمد155941421211003104

كلية التربية/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيهدى محمد جبار كريم155951521222009100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية460.0076.67ثانوية ابو البشر المختلطةادبينور محمد علي احمد155962121227071003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية460.0076.67ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائياحمد حسن محمد صخي155972321413015003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية الثورة العربية للبناتادبيفاطمه حسن منسي تبينه155981321222017073

كلية التربية/الجامعة المستنصرية459.0076.50ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيكرار سليم صاحي عوده155991421511042022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائياحمد باسم كاظم موزان156001521411016001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية بالل للبنينادبيموسى حماد سالم احمد156011021211021040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية الجاحظ المختلطةادبيحسين جواد كاظم رشيد156021221217010007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية زهو العراق للبناتادبيمالك مثنى ماجد حسن156031321222009036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية الكوثر للبناتادبيضحى طالب عبد الرضا جابر156041321222044025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيطيبه سالم دواي ياسين156051321226001045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيعباس منذر محمد علوان156062221415010007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية عرفات المختلطةاحيائيعلي سعد علي السم156072321417002007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيامير حسين سلمان عباس156082421413011009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية وحدة العراق للبناتادبيسماء رائد سلمان عباس156092621222057017
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0076.17ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيامنه حسين زكري علوان156101021222041002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيبركات حسن عبد هللا عبد156111021411032006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحيدر عدي عبد اللطيف عبد هللا156121121211052055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية فدك للبناتادبيزينب علي نعمه حيدر156131421222006048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0076.17ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبينور جليل مدلول عناد156141421222025048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينور الهدى عبد الكريم فرحان عبود156151521222010101

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية المآثر للبناتادبيزهراء واثق محسن عذافه156161521222011051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0076.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيمها نوري عبد العزيز هادي156172321224006021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0076.17ثانوية التسامح المختلطةاحيائيسجاد خالد عبيد ختالن156182321417051009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0076.17ثانوية التسامح المختلطةاحيائيعلي حيدر خضير لطيف156192321417051015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0076.17ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمنتظر قاسم عبد المحسن جبار156202421413007012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية االبرار للبنينادبيحيدر محمد كريم عبد النبي156212621211016022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيمسلم حسين ورور مزعل156222621413009057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0076.00الخارجيونادبييوسف سعد سرداح عواد156231021218001762

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية الياسمين المختلطةادبيشهد حيدر هاشم محمد156241221227003004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية حطين للبناتادبيمريم امين كاظم خلف156251321222027044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيعبد الستار حيدر عبد الستار لفته156261321411031023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسارة ستار خضير خلف156271321422015058

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية زينب للبناتادبيرحاب جواد كاظم كاطع156281421222043042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيفاطمه صالل سعد جبر156291421226003086

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيايمان احمد يوسف عبد اللطيف156301921422014018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيشهاب احمد لفته حريفش156312321415005013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيعلي حسن كطين بجاي156322321417052011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائياياد سعد كاظم عبد156332421413011011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية الوارثين للبنينادبيمرتضى كريم جبر سلمان156341521211013106

كلية التربية/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية المآثر للبناتادبيبتول هادي جابر راضي156351521222011012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمحمد باقر قصي عباس مفتن156361521411003064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية455.0075.83ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب علي جمعه قاسم156371521422012040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمجتبى حسن علي جابر156382221411024087

كلية التربية/الجامعة المستنصرية455.0075.83ثانوية الشجعان للبنينادبيحاتم محمد جاسم احمد156392621211046017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيزيد طارق جمعه زري156401321511012045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية االستقامة للبناتادبيسارة رحيم محيبس حسين156411521222018048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيحسين هادي طالل عطيه156422221413048029
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائياية حيدر كاظم مطر156432221424012017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية الدغارة للبنيناحيائيغيث نبيل كريم كاظم156442421411003099

كلية التربية/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية النور للبناتاحيائيسكينه مهند صاحب محمد156452421422005122

كلية التربية/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية الصفوه للبناتاحيائيبتول كاظم جاسم كداف156462421422043008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد راضي كاظم راضي156472621411012006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية الكسائي للبنيناحيائيحسن علي لعيبي خزيم156482621411037010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية االبتكار للبنيناحيائيبهاء محمد شهاب حمد156491121411033006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية الحرية للبناتاحيائياديان علي رمضان كاظم156501221422026001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيجعفر كريم عبد علي جالب156511421211010014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيازهر سالم كاطع مفتن156521421411003015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه كريم عبد   عفاتي156531521422007154

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق ياسين جاسم156541821411115111

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية جلوالء للبنيناحيائيكرار عدنان محمد حسن156552121411009227

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمالك صبحي صبري صالح156562121422085222

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب رياض جديع عبيد156572321422014092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيليلى عبد الحسن جابر عبد156582521424015117

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسين فليح عبد ابو الذر منشد156592621411028045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0075.50ثانوية جصان للبناتاحيائينور كريم ايوب يوسف156602621422001044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيكريم حمود ثجيل ذياب15661222041082016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية اإلرادة المختلطةادبيمؤمون خضر محمد غافل156621021217005031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية وهران للبناتاحيائيفاطمة طه عبود محمود156631121422049030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمريم ليث عصام عبد القادر156641221222019059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب حيدر كافي جواد156651321422011046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية الرتاج للبناتاحيائيمريم حسن خلف عوض156661421422050061

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0075.33الخارجياتاحيائيبراء علي حميد منصور156671421428050065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعالء ناجي جوني عجيل156682221411021126

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية صنعاء للبنينادبيحيدر ناهض سوادي عيدان156692321211011030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمرتضى عيسى علي عبيد156702321411019185

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء غسان جودة كاظم156712321424003093

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن خضير جويد156722521413028068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية االحرار للبنيناحيائييوسف سليم عليان عويد156732621411018094

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0075.33الخارجياتاحيائيزينب خليل حمزه سلمان156742621428050106

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية كرميان للبناتاحيائيفاطمه اسعد سليمان حميد156753221422001049
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17ثانوية خير االنام للبنينادبيحامد صالح حامد معافي156761121211051003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية المستقبل للبناتادبيزينب عمار جميل محمد156771121222036020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية حماة للبناتاحيائيزينب مهدي حسين يوسف156781121422025098

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيحوراء حامد ظاهر حمود156791121424006002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17ثانوية الزهراء للبناتادبيمريم تحسين فهد جمعه156801321222021042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17ثانوية السيدة عائشة للبناتادبينور جالل حسين شمه156811321222045030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيبراق علوان حميد يازع156821321422034004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية التسامح للبناتادبيرباب ليث حيدر زاهر156831421222012031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين رعد عبد الحسين داغر156841521211003025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب خالد سعيد عبد الحسين156851521222004051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية المآثر للبناتادبيالزهراء محمد هاشم نصيف156861521222011006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيهبه احمد ذنون امين156871521222013059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي سعد ناظم مزهر156882321411006111

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب حمود جبار حمود156892321422038068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية كوثى للبناتاحيائيغفران اكرم كامل سهيل156902321422073132

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17ثانوية التسامح المختلطةاحيائياماني علي جاسب كريم156912321427051001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية العفاف للبناتاحيائيسناء سعيد حسن راضي156922421422048116

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية الموفقية للبناتاحيائيرقيه خالد نعيم موسى156932621422022040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيساره نعيم عزيز عناد156942621424012125

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0075.00الخارجياتاحيائيرغده حسن محمد حبيب156951121428050122

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0075.00ثانوية نور الزهراء للبناتادبيتبارك جليل ابراهيم خلف156961421222066009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0075.00ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيغفران بالل محي الدين عبد هللا156971421426006102

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0075.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحسن علي حسين علي156981521211005019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0075.00اعدادية النجاة للبناتادبيابتهال كريم عبد جاسم156991521222003001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0075.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيرسل كاظم جواد محمد157001521222005031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0075.00اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمحمد كريم كباشي صالح157012221411038144

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0075.00اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمرتضى محمد عبد الرضا ثابت157022221411048077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0075.00ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائينور عباس عيسى حسن157032321422056017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0075.00اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمنتظر ناصر والي نشعان157042421413008062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0075.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيمرتضى جمعه عبد وهيب157052521213028017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0075.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمنار قاسم علوان كاظم157062621424004132

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0075.00ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض حسن داود157072621424010026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0075.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد حبيتر157082621424012165
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية449.0074.83اعدادية الرضوان للبنيناحيائيحسام خالد عيسى ساجت157091121411032011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية449.0074.83اعدادية النعيم للبناتادبيسجى فاضل خنجر سيد157101421222009060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية449.0074.83ثانوية الشمائل للبناتادبيديار فالح ابراهيم محمود157111421222042019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية449.0074.83اعدادية المآثر للبناتاحيائيبسمه زيدون راضي كاظم157121521422011030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية449.0074.83اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعبد القادر فخري نايف مخيلف157131921411065064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية449.0074.83ثانوية الجبل للبنيناحيائيقاسم فاضل حسن يارك157142121411035027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية449.0074.83اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيهمام طالل عبد اللطيف سعود157152121411036041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية449.0074.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياكرم غانم زغير لفته157162221413023016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية449.0074.83ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيحمد قاسم رفش شحاثه157172221413040027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية449.0074.83ثانوية الطف المختلطةاحيائيبالل عيسى فرهود فرحان157182221417060008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية449.0074.83ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيسجى احمد خلف كطن157192221424049047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية449.0074.83اعدادية نفر للبنيناحيائياحمد عباس عبد وداعه157202421411020002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية449.0074.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد حيدر محمد طالب157212521213013033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.3674.73ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب عالء عبد الحسين جاسم157221321422043066

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيسجى اسعد حسن عطية157231121226004037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية الخمائل للبناتادبينور الهدى مالك علي غضبان157241221222043110

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسن هادي صالح مهدي157251221411028034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67ثانوية اآلفاق للبناتاحيائياية هندي خلف خليل157261221422033006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية الشعب للبناتادبيزينب عامر راضي جاسم157271321222022092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67ثانوية سومر للبناتادبيصفا حسن فلحي كاظم157281421222008052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمروه ميثم داود كاظم157291421422003076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية فدك للبناتاحيائيفرح علي خضير عبد االمير157301421422006131

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك لؤي حمزة احمد157311421422044039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي جاسم عبيد حسين157321521411007085

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67ثانوية الشهداء للبنيناحيائيمحمد احمد محمد خان157331721411114020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمصطفى ضاري علي احمد157341921211041046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيتقى حيدر طاهر عطية157352221427050005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية القدس للبنينادبيوسام رحيم شناوه جلوب157362321211043081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينادبياحمد محمد خالد حسن157372321213012002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية عبير العراق للبناتادبينسرين نصير حسين علي157382621222009039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحيدر رياض صالل حسن157392621411014069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67مرسين-مدارس المعرفة العراقية األهلية تركيااحيائيغدير اسيل سالم جبر157403021427039004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50ثانوية الشباب للبنينادبيسجاد احمد عبود تركي157411021211023007
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء محمد حسين فرج157421321222040062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50ثانوية االعتدال للبناتاحيائيميس اياد زياره فاضل157431321422008038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزهراء جميل غجر ركيد157441421222025019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50ثانوية الرتاج للبناتادبيفاتن فوزي كاظم نجم157451421222050030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيمريم منعم عبد هللا محيسن157461421426006148

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعلي غانم راهي لطيف157471421511027055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيامير فراس رحيم عيسى157481521211005012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيساره سعد عبد هاشم157491521222010055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50الخارجياتادبيزينب كاظم جواد عزال157501521228050266

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيعلي قاسم مزبان عناد157512121211031018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية الخالص للبنيناحيائيمرتضى زياد طارق شاكر157522121411002144

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا وسام ماهود سلمان157532121413004015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه نايف برزان عوده157542221422045070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد هللا حسن ابراهيم هندي157552321211041042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمرتضى نجم محمد زغير157562421411015225

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيسجاد صاحب مياح باحي157572421411028035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمحمد هادي عبيد عبود157582421417008076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيالحسن صالح مهدي كاظم157592521411007033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيطاهر رسن عبد الحسين فزع157602621411027077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي رسول هادي محمد157612721411034143

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية البيان للبناتادبيزهراء جبار محمد عبود157621021222014032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء رائد حسين جوده157631021222040014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية الجمهورية للبناتادبيعائشه خيون عوده حلبوص157641121222009042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيوادي ثائر علي سطاي157651121511046012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية النور للبنيناحيائيعلي عماد عبد علي عبد الكاظم157661221411023104

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب كفاح حسن عبد الحسين157671221422026136

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33ثانوية الفوز للبناتاحيائيزينب احمد كامل عبد الحميد157681321422023026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى باقر حسين رحيمه157691421211023254

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرفل حسين فاضل راضي157701421422062043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية الكرمة للبنينادبيخالد سعدي احمد عبد هللا157711921211065016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمد عبد طه فياض157721921411041068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيزيد حيدر عبد الرضا مهدي157732121415003078

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية القدس للبناتاحيائيقدس صدام سلمان جار هللا157742121422021069
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيشروق شهاب احمد حمد157752121422090034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33ثانوية االالء للبناتاحيائيزمن علي حسين علي157762121422095007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيصادق عامر صاحب علي157772321417026024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن اركان عبد االمير محمد157782521413013066

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعباس فاضل جامل فليح157792621411010092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33ثانوية الصباح للبنيناحيائيكرار حاتم جنجر حلو157802621411045028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية المكاسب للبنيناحيائيايمن عبد الحسين هادي سعيد157812721411001012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيادم عباس شكير جواد157821121217005001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية السيوطي للبنيناحيائيانور ماهر فالح حسن157831121411046005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية السيوطي للبنيناحيائيحسام غالي محمد حسن157841121411046012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد رسول عبد الزهره عبد العال157851321211022113

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17الخارجياتادبيزينه ليث باسم علي157861321228050259

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية االنتصار للبناتاحيائينور الهدى منير مسلم باقر157871321422015117

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية البسالة للبناتاحيائيزينب عماد علي علي جان157881321422016046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيسجاد فرهود علي حسين157891421411040039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17الخارجياتادبيزينب حميد راهي عليوي157901521228050249

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين عباس مزبان157911521511017072

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17ثانوية سيف الجهاد للبناتاحيائيالماز محمد عبد هللا احمد157921721422014002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق دخن عفات157932221413023180

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيعماد علي غوطي كناص157942221417063014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17ثانوية االحسان للبناتاحيائيبنين مالك عبدالرضا جاسم157952221422086008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيمرتضى علي خضير عبيس157962321415007113

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفاطمه هاشم خضير عطيه157972421424017076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامين كاظم هادي بعيوي157982521413031084

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيسجاد حسين وحيد كاظم157992721411007047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17ثانوية العذراء للبناتادبيرقية محمد هاشم حسن158002821222008020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياتطبيقيمحمد علي فرج عبود15801132051238008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00ثانوية دجلة للبناتادبيمالك اسامه امين حمد158021021222013040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية الغزالية للبنيناحيائياحمد علي جبر كريم158031021411008003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00ثانوية عدن للبناتادبيمنى قيس خزعل كاظم158041121222033063

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمحمد حاكم رحيم ردام158051121411025102

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمصطفى عباس عبيد عباس158061121411030059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيرنا علي حسين علي158071121426001031
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرسل عمران موسى علي158081221222046052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيكاظم محمد علي صباح158091421211003099

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء فاضل محسن صحن158101421422065140

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيام البنين فالح حسن مناتي158111521222013006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي جليل عبد الساده ساجت158121521411007086

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشيماء نجم عبد سماك158131521422006132

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيايالف محمود سريبت نجرس158142321427015005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيطاهر داخل حمود حمزه158152421411012032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية الحيرة للبنيناحيائيحمزه محمد حسن نجم158162521411015020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيتبارك علي وادي عبيد158172521422026028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمروه جاسم مسلم عبد هللا158181221222046136

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83ثانوية العلوم للبنينادبيمرتضى حسين عبد محمد158191321211036012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83ثانوية الرافدين للبناتادبيمرام مصطفى عبد الرحيم عبد الغفور158201321222019029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83الخارجياتادبيزينب داخل نوري كرم158211321228050235

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83ثانوية الفضائل للبناتادبيبتول حكيم حسين زويد158221421222019004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83الخارجياتادبيكوثر عبد االمير رسن جاسم158231421228050688

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمريم حسين صالح عبد هللا158241421422065264

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيشهد نوري صباح كاظم158251521222006063

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية المآثر للبناتادبيحوراء جمعه حسين بدن158261521222011025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية المآثر للبناتادبيريام رائد كاظم جبار158271521222011037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيهاشم ابا ذر محمد جري158281621211075038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيخالد كريم حسين علي158291921417011008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيابراهيم خالد ابراهيم خليل158302121411041001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيضياء الدين صالح احمد محمد158312121411060071

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيمحمد حسين علي عبد هللا158322121417083010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء ثائر عبد حسين158332121422049094

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية فدك للبناتاحيائيامل محمد حسين كاظم158342121422067006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي جميل عبد الحسين ابراهيم158352221411016033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية القاسم للبنيناحيائيكامل علي كامل عطشان158362321411006153

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيوسام اركان مهدي محمد158372321411007208

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعلي امير يحيى عجيل158382321415008093

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83ثانوية االخوة المختلطةاحيائيمحمد حسين فرهود ابراهيم158392321417040028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيبتول محمد كاظم جياد158402321422022037
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية دمشق للبناتاحيائينورس موزان سهيل جبر158412421422024330

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمقتدى حسين كاظم حميد158422621411009189

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائياشواق حازم حسين محمود158432621422013005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسين محمد لفتة جاسم158442721411003041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيعلي صاحب حسن عبد هللا158452821511009018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67ثانوية وهران للبناتاحيائيشيريهان عصام خضر محمد158461121422049016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيسجى سعد شعالن كيطان158471121424015012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67ثانوية منار العلم االهلية للبنينادبيحسام عادل ابراهيم بحر158481221213005002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيجعفر مهدي صالح مهدي158491221411027027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية العقاد للبنيناحيائيعبد هللا احمد عباس خلف158501221411028077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبياحمد حسن كاطع مطر158511321211031004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67ثانوية الزهراء للبناتادبيمنى عبد الكريم محسن عجاج158521321222021045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعبد هللا احمد محمد سريح158531421411013031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67الخارجيوناحيائيسجاد علي لعيبي مشيعل158541421418001149

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء صالح قاسم حمودي158551421422010085

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي عالوي بطيخ مطرود158561521211007147

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء غايب عبد الحسن كطان158571521222008052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه خالد كريم اهوين158581521222014074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقينور احمد حيدر صحن158591521522008065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمحمود عبد اللطيف حسين علي158601921211041043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية مندلي للبنيناحيائيمروان كريم رشيد غشيم158612121411033092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيمحمد ياسر جاسم محمد158622121411041047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67ثانوية القاهرة المختلطةادبيعبد هللا عدنان داود سلمان158632321217009021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعقيل ثابت مهدي زغير158642421411008117

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين محمد مزهر جواد158652521413013100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية الكوثر للبناتادبينبا كريم عبد العباس عبد هللا158662621222013051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67ثانوية الشجعان للبنيناحيائيعباس حميد محمد كاظم158672621411046011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية المباهلة للبنيناحيائيعقيل حميد ناجي علكم158682721411008034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعبد هللا حسين ذياب ساير158691121411049065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية هند للبناتاحيائيميسم رشيد حميد حسين158701121422020063

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50ثانوية الزقورة للبناتاحيائيمروة وادي عبد هللا علي158711121422065021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعلي اسماعيل جواد خليفه158721221411040076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيطيبه احمد صبحي كرحوت158731221422004039
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50ثانوية األزل االهلية للبناتاحيائيياقوت علي حسين علوان158741221424007029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب هاشم سابط حسين158751321422001151

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمحمد مهند لفته جالب158761421411003108

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمحمد قاسم صريمه شخناب158771421511027083

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية الزهاوي للبنينادبيامير ضياء صالح الزم158781521211015013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيسجى جاسم علوان كشيش158791521422011141

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيصابرين لطيف احمد حسين158801921422089110

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50ثانوية األمامة للبنينادبيحيدر عباس حسن خلف158812121211073008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشهد خليل حسون محيسن158822121422013098

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50ثانوية االسكندرية للبناتادبيبنين محمد محسن محمد158832321222019004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية خديجة للبناتاحيائيمريم محيي كاظم مطير158842421422001114

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسن جهاد جعفر عيدان158852521411012049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيسجاد عبد الكريم كاظم خليف158862621411022070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنت الهدى عالء محيسن ازغير158872621422013025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين جاسم محمد مخيلف158882821411001026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33ثانوية الشباب للبنينادبيمثنى عوده رشيد صالح158891021211023018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33ثانوية الغفران المختلطةاحيائياحمد كمال حمدان مشعان158901021417001002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمه شياع عبد الكريم حنتوش158911021422014070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمحمد سعد محمود علوان158921121211044067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم احمد راضي حداد158931221222046138

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد كامل حافظ سرحان158941321211012099

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي قاسم محمد علي158951321211022097

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه عباس جبار كاظم158961321422002117

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمرتضى خالد جبار علي158971421211025084

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية صفية للبناتادبيهبه ليث ستار مزاحم158981421222011222

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرقيه رياض حبيب خلف158991421222059028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية زينب للبناتاحيائياسراء محمد سلمان سعدون159001421422043008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمحمد سالم حمود عبد 159011521211003080

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيوالء الدين كمال اسعد حنو159022121411049157

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيعلي مجيد حواش مراح159032621413009045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيطارق عبادي راضي فهد15904242041251041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية عمر المختار للبناتادبيحنين عزت محمد عبد هللا159051121222022011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيليث حسين صبري ماجد159061121411025097
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17ثانوية االنوار للبناتادبيزهراء كريم مظهر صالح159071221222023016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيأمينه كرار صباح محمد159081221422021003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17ثانوية الضحى للبناتاحيائيدانيه عامر عبد الكريم منصور159091221422038011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17ثانوية بنت الهدى للبناتادبيغادة عبد الستار سجان عبد هللا159101321222034012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17الخارجياتادبيزهراء احمد علي خلف159111321228050207

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمريم حيدر كاظم عبد هللا159121321422017135

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17ثانوية معصومة للبناتادبيسوسن محمد حسين حزيم159131421222045028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيسعد مهدي محسن جابر159141421411021037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية زينب للبناتاحيائيرسل عمار جمعه درويش159151421422043085

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي حاتم حمزه عصفور159162321411019105

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيعقيل رزاق حمزة راشد159172321417015010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية الحمزة للبنيناحيائيكرار رحيم عبد الحسين رحيمه159182421411005094

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه راغب علي مدلول159192421424014068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية االمير للبناتاحيائيأيالف نعمان كامل حمود159202521422021002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد مهدي عبد هللا159212521513025029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزينب حاكم علي زغير159222621422022054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية مأرب المختلطةادبيعبد هللا خميس ظاهر محمد159231021217007012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية حطين للبناتاحيائيايثار محمد منير رمضان عبد الحميد159241021422004005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيعلي محمد كاظم جبر159251121211050044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية الجوالن للبنيناحيائييوسف حسين هويدي شيحان159261121411036074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية االمال للبناتاحيائيمينا مظهر احمد كشكول159271121422011136

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب عبد الستار جبار كاظم159281121422043033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيمحمد خالد عبد هللا ناصر159291221415002039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايات رضا مجيدم عباس159301221422017014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايه محمد فاضل عبد159311221422017022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمسلم عبد الواحد جراغ علي باوه مراد159321321211012104

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية النوارس للبنينادبيمحمد علي غافل عيسى159331321211025031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية زهو العراق للبناتادبيايه علي هاشم ناهض159341321222009003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية ابابيل للبنيناحيائيزيد علي رشم حسن159351321411011024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية البسالة للبناتاحيائيحنين جاسم فاضل عبود159361321422016018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيرضا غالب حسن جبير159371421211023092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية زينب للبناتادبيورقاء جعفر مجوت محسن159381421222043125

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيايه رزاق خميس ضاحي159391421422060008
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين خالد عماره عيسى159401521211001028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد خالد عيسى ساجت159411521211017106

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية المسرة للبناتادبيتقى مهيب مزهر ثعبان159421521222002007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية الرميلة للبناتادبيفاطمة عباس موله سيد159431521222004077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيرقية عصام حاشوش خضير159441521222008035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء واشل شامخ كاظم159451521222009044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء محمد عبد العزيز محسن159461521422015062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيياسر محمود دهام دايح159471921411041086

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر جابر بهلول عنيد159482221411004443

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيسجاد فرحان صافي خليوي159492221413025047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسن راضي ركاد نصيف159502221413030021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيحسن نعيثل لفته جوده159512221417061008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائياسيل خالد حميد ابحيلج159522221424011004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد عطيه مارد159532221513025026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيحسين فالح حسن رفيد159542321417014012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية النخيل المختلطةاحيائيوليد خالد لهمود فزاع159552321417039048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيحسين رحيم صاحب خشم159562421413013006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيابراهيم عماد صالل عبد159572721211015003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0073.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيهاجر غازي صالح هادي159582721422008156

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83ثانوية االنفال للبناتاحيائينبأ عمر زكي رميض159591021422019124

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي هيثم هادي جاسم159601121411041093

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83ثانوية الرواد للبنينادبيليث صبيح خضير جميل159611221211021014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيحيدر راضي كاطع فليفل159621321211002033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمرتضى حافظ فرحان لفته159631321211024062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم محمد خليل ابراهيم159641321222006041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83ثانوية الكوثر للبناتادبيفاتن حبيب كاظم عذافه159651321222044029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيزهراء سالم كريم عبد علي159661321422009026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية صفية للبناتادبيزينب اسعد خميس داود159671421222011099

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيمصطفى كاظم راشد نجم159681421411042053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمريم رائد حسن كاظم159691421422015112

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية الهدى للبناتادبيزينب وادي زاير محمد علي159701521222007054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيصفا  ساجد صبري جبارة159711521422013044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين محمد جدوع حسين159722121411014047
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمحمد باقر مثنى منصور كردي159732121417028024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد محمد حمود بلوان159742221411004189

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83الخارجياتادبيزهراء حسين كاظم جلوب159752321228050227

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية النجدين للبنيناحيائيحامد ناجي طالل دبيس159762421411033020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيازهر حسن هادي دريفش159772421413010007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية طه االمين للبنيناحيائيحسين أحمد نوري كرم159782621411026011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية طه االمين للبنيناحيائيرسول ستار دينار مجبل159792621411026025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67ثانوية المناهل األهلية للبناتادبيرحمه عادل جبير الطيف159801021224001004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية العامرية للبناتاحيائيعائشه عمر عدنان جاسم159811021422036097

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية الخبير للبنيناحيائيباقر محمد عبد حسين159821121411007005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد قاسم كاظم سالم159831221411007139

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية السويس للبنينادبيزين العابدين عدي عبد الرحمن طه159841321211006029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية البسالة للبناتاحيائيندى ناظم عمران سلمان159851321422016081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمحمد سعد كامل سباهي159861421211029080

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيمنال محان عبد فرمان159871421422063088

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمة احمد جليل رسن159881421422065231

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينورهان حسين زبون صافي159891521222010107

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67ثانوية الزمر للبناتاحيائيهدى سالم ياسين مخلف159902121422036095

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67ثانوية الريحانة للبناتاحيائينور محمد عريبي سبع159912121422081067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67ثانوية السعدية المختلطةادبيسجاد ابراهيم حامد جابر159922221217036001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد هللا ورد محسن بازول159932221411017091

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن فرحان خيون159942221413013152

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيغسق حيدر حسين نعيم159952221424037068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية القاسم للبنيناحيائيسجاد جواد كاظم حداوي159962321411006075

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبتول محمود شاكر كزار159972321422043021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيعالء ثجيل مشكور جبر159982421417003043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيزينب كريم علي شاني159992421422050028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيعلي حسين هادي بعيوي160002521413016012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد ضامن عبد الحي فنجان160012721411029004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيحسن حامد راضي عرد160021121217005003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية عائشة للبناتاحيائيامنه عبد الكريم احمد نفل160031121422023006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر علي سلمان160041121424014016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية العراق للبنينادبيحسن سالم حسين مناتي160051221211009046
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية المتنبي للبنينادبيحمزه جواد كاظم راضي160061321211017049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا سعد كاظم كريم160071321411010077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية االنتصار للبناتاحيائيندى طالب عبد حمود160081321422015110

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايه محمود لفته خلف160091321422029011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية العلوم للبنينتطبيقيحسين سالم كاطع صكبان160101321511036007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيجعفر جواد راضي سلطان160111421211003024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمصطفى احمد محيل هليل160121421211003125

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية البلديات للبنينادبينور قصي غضبان احمد160131421211034204

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيساره علي محمد لفته160141421222046034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب هادي حسن سلمان160151421422014049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء عباس طعيمه مطير160161421422043118

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية الفكر للبناتادبيهدى عادل كامل خضير160171521222016098

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية الرميلة للبناتاحيائيمريم يوسف علي حيدر160181521422004194

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيهمام عبد الرحمن فخري عودة160191921215010181

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعمار ياسر ابراهيم نايف160202121411055042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيصفا حيدر عباس شمه160212121422098033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية العكيكة للبنيناحيائياحمد قيس رحيم جخيور160222221411038009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي حامد خشان علي160232221413023128

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية الدرعية للبنيناحيائيمرتضى وهاب حميد ناصر160242321411053020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيطيبه ماجد حمد عباس160252521424014226

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية الدبوني للبناتاحيائيايه رشيد حسين حمد160262621422027008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيميمونه نذير كريم وهيب160272621422058065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيسرمد عباس علي عاشور160281121211044030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيبالل هاشم غيدان خلف160291121411028009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيدعاء ناصر فاضل جاسم160301221422009023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء حسن ناصر دهش160311321222014017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب مشتاق محمد داود160321321222025034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية حنين للبناتادبيزهراء علي جعفر محسن160331321222028015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء وسام عوني ياس160341321422001136

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية صفية للبناتادبيزينه ناظم هادي محمد160351421222011117

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية الناصرة للبناتادبيمريم كريم عباس مجبر160361421222056057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمحمد بشير مجيد جميل160371421411025035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية فدك للبناتاحيائيهديل محمود محمد بهلول160381421422006176
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيرحمه مشتاق قاسم حسن160391421426002009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي عماد سعد هللا عبد هللا160401521211006085

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية النهروان للبنينادبيعلي خالد كاظم مسلم160411521211018065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيمريم عدنان حسن عبد160421521422009098

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيليث عبد الستار جبير عباس160431921411041055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمقتدى ابراهيم جاسم محمود160442121411007137

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد حسين عليوي شبيب160452121411021053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيصادق كامل نجم حسين160462321411005061

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية النخيل المختلطةاحيائيذو الفقار رائد سعدون عبيس160472321417039018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية سومر للبنيناحيائيمنتظر حسين عيدان وناس160482421411004170

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي جميل عبد  مطشر160492421411013093

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيابراهيم هاتف خربوط نومان160502421413010002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائياحمد عادل حسوني محمد160512421413015003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمنتظر جميل فرحان حميدي160522421417020092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية االبرار للبنينادبيعلي فرحان حمزه لكن160532621211016040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيحيدر هادي زيدان ناصر160542621413009018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب عماد ناجي كاظم160552621424004085

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية الخلد للبنينادبيمعاذ سرحان عوده سرحان160561021211034053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية الوثبة للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الحسن كامل160571021422023019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي سالم محمد طاهر160581121211009057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمصطفى شاهين رشيد شاهين160591121217001048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية بلقيس للبناتادبينبأ محمد قران ياسر160601121222068013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيمريم عماد شذر شهيد160611121222073073

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمصطفى تحسين كريم خلف160621221211033036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزهراء علي عباس جميل160631221222007029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية سيناء للبنينادبيعالء جالل خليل جابر160641321211018034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية بغداد للبناتادبيغدير رافد مجبل عبد هللا160651321222001041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية الثورة العربية للبناتادبيتقى هيثم جاسم مريسن160661321222017023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيمريم ماجد سعيد علوان160671321222045028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية القناة للبناتاحيائيفاطمه احمد قاسم شعالن160681321422003063

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيلقاء مرتضى عبد الحسين محمد160691321422029054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيهاشم عبد الساده ساجت سالم160701421211003145

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحيدر عاشور ساجت حمد160711421211023083
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17الخارجيونادبيحسن رشيد عباس موسى160721421218001359

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية فدك للبناتادبينرجس حسين جادر عجيمي160731421222006095

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية المهج للبناتادبيزهراء كامل محمد فرج160741421222035044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية الناصرة للبناتادبيشهد انور صباح عبد الرضا160751421222056034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمحمد مختار علوان عبد الحسين160761421411040107

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيعلي كريم فاضل مزهر160771421415001030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائياوس ياسين مهدي محسن160781421415009027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية زينب للبناتاحيائياماني كريم نعمه راشد160791421422043013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية االعتماد للبناتاحيائيوئام نبراس علي كاظم160801421422067069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية الرافدين للبنينادبيمؤمل كريم عبد الساده حميدي160811521211001097

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه صالح عبد الحسن جبر160821521422005094

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية النزاهة المختلطةادبيتماره عبد الناصر جدوع خلف160831821227085002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيخالد صالح خلف حمد160841921215025042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية األمامة للبنيناحيائيمصطفى حسن علي جاسم160852121411073007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية الحمائم للبناتاحيائيدعاء عبد الرزاق عدنان عبد160862121422033019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر حمد خزام160872221413004116

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسن حميد حنين عباس160882221413025015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية االسكندرية للبنينادبيحسين علي عبيد عباس160892321211001015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية حطين للبنينادبيكرار جاسم فاضل كاظم160902321211022033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيسجاد سمير حميد صيهود160912321411041034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيعبد السالم حسن ديكان شياع160922321417009013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية المسعودي للبناتاحيائييقين نزار عزيز احمد160932321422020100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية كوثى للبناتاحيائيعايده علي مراد عبيد160942321422073121

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيعلي بدر باني سلمان160952421413005024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية المرادية المختلطةاحيائيصادق عبد الحسين حسوني سلطان160962421417006011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17الخارجيوناحيائيحسين جميل جالب سرحان160972421418001088

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية الصفوه للبناتاحيائيجنان كريم عطشان كليج160982421422043014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر علي عبد زيد160992521413030065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية االبرار للبنينادبيعلي هادي عكاب خليف161002621211016049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية كصيبة المختلطةادبياحمد طلفاح كزبر عباس161012621217019004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيعباس علي عباس بطوش161022821411012015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية السياب للبناتادبيفاطمه خالد محمد سعيد ابراهيم161031021222002027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية السياب للبنينادبيباقر محمد جلوب غانم161041121211027020
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية االمال للبناتادبياسيا فارس عبد الرحمن جعفر161051121222011003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية مؤتة للبناتادبيساره محمد جاسم محمد161061121222050036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية حماة للبناتاحيائيفاطمه غيث ناصر حسين161071121422025146

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية الياسمين المختلطةادبيمريم علي دعبول محمد161081221227003009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية السياب للبنينادبيعلي قاسم عباس حسن161091321211028028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية الصفا للبنيناحيائيعلي لؤي ناجي مهدي161101321411027037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي امجد علي عاتي161111421211023149

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية سما بسماية للبناتادبيام البنين حيدر ناشي كلف161121421222068002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية ايالف للبناتاحيائيتمارا رسول سالم فياض161131421422038016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمنقذ رائد عبد اللطيف سرحان161141521211003105

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي مؤيد هليل نهير161151521211017089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيهدى رحيم عباس حسين161161521222014108

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبياكرم ماجد خلف حمد161171921215010019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيسجاد ريحان برغوث كايم161182221417060031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيعذراء جميل حسين جاسم161192221424017171

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية القاسم للبنينادبيمحمد ابراهيم داخل رجا161202321211006009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيتبارك سعدي حسين عبيد161212321222052009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيساره فارس حسين عبد العالي161222321222052023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه مجيب الرحمن زكي كاظم161232321422026081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية الرباب للبناتاحيائيرسل جبار محسن حسن161242421422004056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمرتضى عادل كاظم جدوع161252521411035167

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيآيات مكي كامل هاشم161262721422025004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية البيادر للبنينادبيعبد القادر فاروق حسين احمد16127192021094012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد مازن حمودي حسن161281021211017004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية الخلد للبنينادبيعبد هللا احمد حسون علي161291021211034027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية الشاكرين للبنينادبيليث حامد مطلك عباس161301121211028023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيروند محمد حميد عبود161311121222002021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيرعد ناظم كاظم حسين161321221211003036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعبد هللا سعدون دحام حوشي161331221215001057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي كريم كباني جوده161341321211017092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية المستنصرية للبنينادبيحسين عادل حسين خضير161351321211029006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية الوزيرية للبناتادبيطيف منيف عبد الجبار مصطاف161361321222005031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية الفردوس للبناتادبيطيبه احمد قاسم بهير161371321222040083
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية الفردوس للبناتادبينبأ عبد الستار عبد الجبار مخيط161381321222040131

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية زها حديد للبناتادبيفاطمة علي زاير غازي161391321222048049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمالك عادل كاظم فالح161401421211010066

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمد جبار مطر حسن161411421211028056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية البشير للبنينادبيعلي محمد شبوط حسين161421421211033078

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية عائشة للبناتادبيبنين علي مفتاح حسين161431421222010006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية ام القرى للبناتادبيحنين رزوقي عبد الهادي عباس161441421222015025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83الخارجياتادبيجنان جعفر عبد خضير161451421228050184

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيكاظم عبد هللا جمعه امسلم161461521211005069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء عباس جالب يوسف161471521222005024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية الهدى للبناتادبيافنان مناضل مبارك عبود161481521222007004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية الرباب للبناتادبيسجى احمد عالوي عواد161491521222012016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمصطفى محمد جبار حداد161501521511006080

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية االبراهيمية للبنينادبيحسين عبد المطلب جعفر عباس161511821211001006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيحسن محمد محمود روكان161521921211041012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية الرشاد للبنينادبيابراهيم خليل علي محمد161531921211050002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية الرشاد للبنينادبيياسر هيثم فاضل حمد161541921211050044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية المصطفى للبنينادبيابراهيم سالم عبد هللا خماس161551021211017001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعبد هللا سلمان محمود منفي161561021211035021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية الحكيم للبنينادبيمحمد عصام شاكر محمود161571121211030039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0071.67للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيمرتضى سمير عاتي عبد الحسين161581221211030010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية االنصار للبنينادبيامير حميد جاسم عباس161591321211003006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0071.67ثانوية النوارس للبنينادبيعيسى محمد عبود خلف161601321211025026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0071.67ثانوية االسوار للبناتادبيمي باسم عزيز كاظم161611321222007032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0071.67ثانوية سامراء للبنينادبيكرار عقيل جودت لفته161621421211030047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0071.67ثانوية الرتاج للبناتادبيشروق عدنان حامد ابراهيم161631421222050025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0071.67اإلعدادية المركزية للبناتادبيختام علي حسين شبيب161641421222063014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء عالء جاسم راضي161651521222015035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية الفكر للبناتادبينور عباس نصيف جاسم161661521222016092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرقية عادل جبار كاصد161671521522014014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0071.67ثانوية المجاهد المختلطةادبيانس جسام محمد علوان161681821217009003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياديب سعد صبلوخ لفته161692121211037019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0071.67ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيفاطمة واثق كاظم علي161702121222071021
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0071.67ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيجعفر نائل شوكت محمد علي161712221215005002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيسرمد عماد حميد رشيد161721121211034019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية االصيل للبناتادبيطيبه محمد جاسم عطيه161731121222005035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية االخالص للبناتادبيزينب صالح جواد خلف161741221222018029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية الرباب للبناتادبينرجس رزاق صالح مهدي161751221222041091

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية الخمائل للبناتادبيلجين محمد جواد كاظم161761221222043092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية الفراتين للبنينادبيرسول عبد حرج عليوي161771321211034026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية القناة للبناتادبييقين سالم بشير عبد161781321222003039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية االعتدال للبناتادبيدينا خيري نعمان هذال161791321222008015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء شاكر محمود محمد161801421222028033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيالنه شكيب احمد محمد161811421222037031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية البراق للبنينادبياحمد مولى رسن علي161821521211002009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50الخارجياتادبيزهراء هيثم نعمت ملك161831521228050240

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية الحارث للبنينادبياحسان علي محمد خلف161841921211035001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية المهيمن المختلطةادبيعلي عباس وهيب سكران161852121217042014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية ميسان للبنينادبيحسنين عبد الخالق محمد عبد الرضا161862521211011015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية كصيبة المختلطةادبيسيف سعد صالح عبيد161872621217019021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمنتظر صبيح سحيول موتان161882921211013152

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الرحمن للبناتادبيزهراء محمد عبد الواحد معن161891021222021013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعداية المعراج للبناتادبيايات جمال محمد علي161901021222031008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33الثانوية المعينية للبنينادبيفاروق رعد محمد حسين161911121211021039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية العراق للبنينادبيعلي رياض موري جبر161921221211009148

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد عقيل عباس عزيز161931221211038096

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33الخارجيونادبيعبد الرحمن قاسم عزيز ابراهيم161941221218001480

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33الخارجياتادبيكوثر عباس علي عبدالعباس161951221228050353

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسين عبد الحسين مطر عبيد161961321211024011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33ثانوية االعتدال للبناتادبيتبارك سعد مهدي صالح161971321222008010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33االعدادية المركزية للبناتادبيمريم حسين توفيق علي161981321222041025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمنتظر مهدي جبار نعيمه161991421211029101

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيتبارك قاسم حمودي شرجي162001421222051011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد كريم صبري حريث162011521211017111

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيندى ستار احمد شولي162021521222005111

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتبارك كرار صباح صالح162031521222006014
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه سعيد يوسف علي عسكر162041521222007074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيحوراء احمد كاظم رابع162051521222009025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية المآثر للبناتادبيمروه سبهان عبد الحسين رشك162061521222011093

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33ثانوية الرباب للبناتادبيمريم كاظم عبد هللا بداي162071521222012019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيعمر طاهر حمادي حسين162081921211098020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الشعلة للبنينادبيسجاد عزيز مطشر صخر162092421211007013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية طه االمين للبنينادبيباقر حاتم مرهون رمح162102621211026008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيحوراء حسين علي طاهر162112621222058017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية النهار للبناتادبينور جواد عبد بريدي162121121222056044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية النهار للبناتادبينور فراس طاهر نعمه162131121222056046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17ثانوية االسوار للبناتادبيآيه صالح مهدي جبار162141321222007005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الكرامة للبناتادبيحنان عبد الجبار احمد عطيه162151321222025018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17ثانوية النعمان للبناتادبياسراء محمود رمزي عبد اللطيف162161321222026001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية يافا للبناتادبيمالك كاظم حسون نوري162171321222031125

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمه احمد جخيور كاظم162181321222040098

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي رياض عبد الحسين حسن162191421211003091

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمصطفى محمد عليوي زغير162201421211003133

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمنتظر محمد محيل هليل162211421211003141

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17ثانوية الفضائل للبناتادبينوره هيثم فهد عجالن162221421222019036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17ثانوية المسك للبناتادبيزهراء ناظم رحم فارس162231421222048018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية قتيبة للبنينادبيسجاد سعد شناوة خليض162241521211004017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمثنى عبد الرحمن محل صالح162251921211041030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17ثانوية القاهرة المختلطةادبيمحمد راتب صالح مزبن162262321217009028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحمزه احمد راشد محمد162272621211015036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيحذيفة سليم اسماعيل نايف162281121211035008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعبد الرحمن محمد عبد جواد162291121217004006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية هند للبناتادبيطيبه علي خليل كريم162301121222020034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعداديه االنوار للبناتادبيمياده مالك خضير حمادي162311121222026054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية االخالص للبناتادبيمريم خالد حميد خلف162321121222046091

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية العراق للبنينادبيحيدر جاسم عطية خضير162331221211009080

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيحيدر عدنان يوسف عبد هللا162341321211022045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء ياسين جاسم حمادي162351421222002017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية سومر للبناتادبيشهد علي حبيب علوان162361421222008049
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية المهج للبناتادبيزينب ناجح عاصي ضبع162371421222035056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية االمال للبناتادبيازهار سعدون عبد هللا حمدان162381421222041002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية الشمائل للبناتادبيحوراء طارق ضيغم منشد162391421222042013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية العراق الناهض للبنينادبيضرغام احمد شعيب رسن162401521211003049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00الخارجيونادبيعلي صباح عبد الحسن حاجم162411521218001501

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية المآثر للبناتادبيغدير علي جاسم محمد162421521222011083

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية المآثر للبناتادبيفاطمة صالح مظلوم رسن162431521222011088

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية المجاهد المختلطةادبيمحمد خميس علي سبع162441821217009008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيأحمد عالء فخري حمود162451921211041002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية القاهرة المختلطةادبيزيد محمد سلمان خليفه162462321217009015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيتاج الدين طاهر جواد كاظم162472621211015017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية بالل للبنينادبياياد فليح حسن علي162481021211021004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية الرباط للبناتادبيرقيه احمد عبد هللا عيدان162491121222055028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيعلي طالب عبد الواحد صالح162501221211003066

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعبد هللا عباس ناهي ابريج162511221211005028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية الشيماء للبناتادبيبتول سامي داود شرهان162521221222017005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية الشماسية للبنينادبيحسين مهدي عباس محمد162531321211021016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية الطف المسائية للبنينادبيكرار خميس حسن راشد162541321215008094

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية االعتدال للبناتادبيرقيه محمد قاسم غالي162551321222008019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية زهو العراق للبناتادبييقين باسم لعيبي حميد162561321222009039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية شمس الحرية للبناتادبيمريم عبد هللا كريم عبد هللا162571321222010049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرقيه هاشم صبر قاسم162581321222014013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83إعدادية بشار بن برد للبنينادبيفاضل عباس فاضل عباس162591421211023186

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية اسد بغداد للبنينادبيابراهيم قيس مبدر مرعيد162601421211040002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية عائشة للبناتادبييقين حسين ثجيل مطلك162611421222010053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية التسامح للبناتادبيرسل مهدي عبد الحسين محيسن162621421222012032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية زينب للبناتادبيايات صالح مهنا جوده162631421222043011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية قتيبة للبنينادبيزين العابدين كريم مطشر حبوش162641521211004015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية الهدى للبناتادبيرسل عقيل جعفر داود162651521222007024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمحمود رعد محمود كاظم162661521511008070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية الرشاد للبنينادبيمصطفى فرج محمود عبد162671921211050039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية العامل للبنينادبيعبد هللا محمد سعدون رشيد162682321211023019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية روناكي للبنينادبييوسف محمد هاشم كريم162693221211006015
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية االمين للبنينادبيزياد كاظم عبد عطيه162701021211018008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية فلسطين للبناتادبيبراق فائز سعدي عبد العزيز162711021222032001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية الفارابي للبنينادبيعبد الحميد لؤي حميد رشيد162721121211002027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية الشفق للبناتادبيسبأ سعد علي عبد162731121222051035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0070.67الخارجياتادبيرؤى محمد عبدالرضا حسن162741121228050206

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية المتنبي للبنينادبيمنتظر صالح كاظم محسن162751321211017129

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمحمد هاشم ودود يوسف162761321211033047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية القاهرة للمتميزاتادبينادين محمد صباح لعيبي162771321222024030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0070.67إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين سعيد شطب مرضوخ162781421211023058

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية سومر للبناتادبيبنين فرحان محبس محمد162791421222008010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيضحى عدنان جهاد حسين162801421222046042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية المعالي للبناتادبيزينب علي جبر ضمد162811421222054029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية االمام للبنينادبيحسين مرزه سرهي مطر162822321211013008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية المستنصرية للبناتادبيمريم رحيم مهدي منصور162832321222040040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية الشجعان للبنينادبيحسين عداي علي سلمان162842621211046026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعلي احمد عباس فريح162851021511016051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية النضال المختلطةادبييعقوب مجيد هويدي لهواك162861121217003016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية ذات العيون للبناتادبيزهراء حسين كريم اعبيد162871121222039018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية الخطيب للبنينادبييوسف عادل خضير فيصل162881221211031134

كلية التربية/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيآيات ميثم كاظم علي162891221222007001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية االنتصار للبناتادبيحوراء مؤيد سعدون احمد162901221222042007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيسحر احمد شاكر اسماعيل162911321222029035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية السجود للبناتادبيبنين حسين ملف عرين162921421222001006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية الحسام للبنينادبيعلي صكبان وحيد محمود162932121211063014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية حلب للبنينادبيعباس ناجي هادي احمد162942621211013079

كلية التربية/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيباقر ستار كريم سويلم162952621211025005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية االنتصارات للبناتادبيبنين ياسر هاتف حمزه162962621222002011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية المتنبي للبنينادبيوسام عدنان مرعي حسن162971021211027073

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية الداخلية للبنينادبينظير يحيى عباس مرداس162981021211033047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية االمين للبنينتطبيقيجعفر حيدر ثائر بدري162991021511018007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية الحكيم للبنينادبيليث شهاب احمد فرحان163001121211030033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيحسين عبد الرزاق محمد علي عبد الكاظم163011121215003010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33ثانوية النضال المختلطةادبيمراد توفيق محمود غزال163021121217003013
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيشهاب احمد عبد الرضا عباس163031121217014011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية االزدهار للبناتادبيطيبه حسين حاتم رحمه هللا163041221222009042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب احسان علي عكله163051221222046074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية عدن للبناتادبيمريم خورشيد عيسى كريم163061321222030089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية القناة للبناتتطبيقيفاطمه احمد طه ياسين163071321522003022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية طه للبنينادبيحسين سلمان سعيد جبر163081421211049037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيمحمود حامد فاضل حمود163091421215011065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33ثانوية الحريري للبناتادبيعبير ثامر عبد الحسن عليوي163101421222060038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية التراث العراقي للبنينادبيسجاد جبار عبود عيال163111521211008047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33الخارجيونادبيعباس مقدام عبد الكاظم عبد الحسين163121521218001417

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيايات صبيح اطعيمه انعيمه163131521222009008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية الفكر للبناتادبيفاطمه سعد عيدان عباس163141521222016071

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية العكيكة للبنينادبيعلي كاظم عبد الحسين عسكر163152221211038023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين علي دعيدش عبيد163162621211015034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيسرى احمد عبد هللا جدي163172621222037034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية المعراج للبنينادبيهمام عادل حسين جبار163181121211023054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية هند للبناتادبيزهراء محمد عريبي ذفيل163191121222020024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبياحمد رحمن سفيح حسن163201221211016004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه الزهراء ياسر صادق حسين163211221222046118

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية االنصار للبنينادبيكرار رباح حسن موسى163221321211003035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية السويس للبنينادبيعبد هللا جاسم محمد جاسم163231321211006045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاتن عمار عيسى فياض163241321222035056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيكرار صكبان داخل سعد163251421211048066

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعمر جبار داود عبد163261421215001092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيغفران حسين عباس سادر163271421222025036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية زينب للبناتادبيغصون غسان علي وادي163281421222043089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية ام ايمن للبناتادبيدنيا عامر سادر ابراهيم163291421222057017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسيف ناصر جاسم هندال163301521211007105

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية االمام المختلطةادبيضحى احمد عرموش ابراهيم163311821227021007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية المسعودي للبناتادبينجالء ضياء حميد هادي163322321222020045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية المستنصرية للبناتادبيتبارك حميد احمد شبيب163332321222040010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية االبرار للبنينادبيصفاء حسين مشتت سلمان163342621211016030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيمنتظر يوسف غازي جاسم163352621215004078
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية المثنى للبنينادبيابراهيم عبد اللطيف ابراهيم صباح163361021211022004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0070.00ثانوية خير االنام للبنينادبيوثاب محمود سعيد سلمان163371121211051019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0070.00ثانوية الرحاب للبناتادبيوجدان صبار غثيث حمد163381121222067020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0070.00ثانوية الكرامة للبنينادبيمصطفى عماد عبد الحسين حسن163391221211017030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبييوسف كاظم مزهر الزم163401321211012125

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية عدن للبناتادبيتقى قيس موسى عيسى163411321222030023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية زها حديد للبناتادبيزينب قيس محمد حبيب163421321222048032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيجاسم محمد عبد علي شتوي163431421211003023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية المهج للبناتادبيزينب محمد مهدي قدوري163441421222035055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية النهروان للبنينادبيحيدر احمد جواد كاظم163451521211018030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية الهدى للبناتادبيمنى رياض كاظم حسين163461521222007098

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0070.00ثانوية الفرات للبناتادبيرسل ابراهيم حمود محمد163471921222011026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0070.00ثانوية المهيمن المختلطةادبيعباس جاسم محمد صالح163482121217042009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمه احمد عبد الحمزه عباس163492621222013038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبنين عماد عبد الكاظم علي163501121222017010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه احمد محمد حسن163511221222011042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزينب مهدي جبر زبون163521221222019042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمحمد عامر محمود مخلف163531321211004059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيطه فاضل عبد عبد النبي163541321515003027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية دار الحكمة للبنينادبيكرار عدي محمد صحن163551421211025074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية البلديات للبنينادبيكاظم جاسم كاظم غافل163561421211034133

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية الصمود للبناتادبيحوراء صالح محمد رسن163571421222034008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83الخارجياتادبيزهراء كريم موسى درويش163581421228050394

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى صالح خنجر مفتن163591521211009142

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية الفيحاء للبناتادبيفرقان جبر محمد غالي163601521222008104

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية الكراغول للبنينادبيمحمود قاسم مشرف حمد163611921211089019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية فدك للبناتادبيضحى علي عبد وحيد163622121222067022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية االمامين العسكريين للبنينتطبيقيحسن عماد علوان حسن163632221511074004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية االصالح المسائيةتطبيقيسجاد عبد اللطيف مطر عبد الحسن163642221515014011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية حلب للبنينادبيعلي خالد صياح حسين163652621211013098

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيسيف علي احمد عويد163661121211054035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية حماة للبناتادبيبراء عماد عبد الوهاب حسن163671121222025022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية وهران للبناتادبيزهراء سامي علي اغاجان163681121222049008
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية النهار للبناتادبيبنين عمار علي حمودي163691121222056007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية العراق للبنينادبيباقر سعد حسين علي163701221211009031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية العراق للبنينادبيمحمد عبد الحسين عبد الرضا علي163711221211009204

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيحبيب هللا عبد المجيد عز الدين عبد الحسين163721221211036005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيمرتضى صالح لفته علي163731221215005015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية االزدهار للبناتادبينهى رياض صادق محمد جواد163741221222009067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينور جعفر عبد الحسين عصمان163751221222011056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيصفاء محمد مجبل جياد163761321226005020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي حسين سلمان عبد163771421211028044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية السجود للبناتادبيزينب اياد رسول قاسم163781421222001025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية النعيم للبناتادبيشروق سعدون حسن عبد علي163791421222009067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية عائشة للبناتادبيريام ناصر محمد شجس163801421222010013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية الزهاوي للبنينادبيكرار عبد الحسين كريم كاظم163811521211015076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية النهروان المختلطةادبيعثمان جبار بندر علي163821921217027010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية417.0069.50ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيايمن ليث عدنان عبد اللطيف163831021215007013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية417.0069.50ثانوية ابي غريب للبناتادبيمرام عبدالرحمن احمد عباس163841021222029029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية417.0069.50ثانوية الخلود للبناتادبيجنه محمد خليل اسماعيل163851221222012003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية الشعب للبناتادبيايه جواد كاظم عبيد163861321222022015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية417.0069.50ثانوية الندى للبناتادبيرحمه سامر احمد سعيد163871421222069024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية417.0069.50ثانوية االستقامة للبناتادبيبنين عالوي نعيمه يسر163881521222018014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية417.0069.50الخارجياتادبيهالة عبد الزهرة كريم سلمان163891521228050511

كلية التربية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية البراق للبنينتطبيقيعمار علي راضي عبيد163901521511002044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيفاطمه عباس عارف ضاحي163911521522008046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمحمد خالد ناهي شايع163922621511017094

كلية التربية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيزينب اياد شاني ياسين163931521522010003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية يافا للبناتتطبيقيرحاب نعيم مهدي سايل163941321522031024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيأحمد أمير حسين محمد163952521511018001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيانتظار سعدي زامل ساجت163961321522040009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمصطفى عمر كامل كاظم163971421511047070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيسجاد حمود جخيم مذكور163982221511080045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمؤمل عبد االمير حسين حبيب163991221511007114

كلية التربية/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية الثائر للبنينتطبيقيحسين اسعد خضير عباس164001221511011008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقياحمد شوق رزاق عبد164011321511015007
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيحسين عبد الجليل بخيت جوده164021521511016012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيمصطفى عبد هللا محمد علي164031021517004025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد سالم عباس محمد164041121511049009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعباس اثير عباس محمد164052121511025026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعباس حيدر عبود مزيعل164062721511044046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية المجد المختلطةتطبيقيحارث محمد حزيران شاهر164071021517006003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية باب العلم للبناتتطبيقيحوراء عصام خضير عباس164081221522040002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحمزة حيدر ياسين جبار164092221513035022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي صالح شكير احمد164101021511019068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيمصطفى سمؤل صالح مهدي164111121511019094

كلية التربية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقياحمد رحيم عباس محمد164121421515001006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية405.0067.50ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمقتدى شاكر جازع وحيد164132221513025039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية404.0067.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيأنس قاسم محمد عبد هللا164141321511010002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيالحسن اركان لمعان عبد الوهاب164151321511015011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية سومر للبنينتطبيقيعباس خالد حسن جواد164161221511035009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمهدي رائد نعيم كريم164171321511011065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقياحمد هاشم راهي ذفرة164182221513040003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحيدر علي طه ياسين محمد164191021511008050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الحرية للبناتتطبيقيزينب جاسم عزيز طاهر164201221522026028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيباقر جبار كاظم برغش164211321511012017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمحمد جبار موسى عبود164221521511017069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الفكر للبناتتطبيقيرقيه يوسف جبر عليوي164231521522016017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيهمام محمد جاسم حمادي164241921511065076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية الفكر للبناتتطبيقيضحى مثنى كمال محمود164251521522016035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية كوثا للبنينتطبيقيسلمان حميد عبد هللا ساير164262321511040013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعهد كاظم ثامر محمد164272621511014051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيعباس عوده طوفان دنبوس164282621511038020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية400.0066.67إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمصطفى جمال ناصر خلف16429142051018126

كلية التربية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزينب هيثم تكليف حسن164301121522043026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية400.0066.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمصطفى وسيم قيس موسى164311221511005038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعباس قاسم كاظم ذجر164321321511035033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينتطبيقيميثم طاهر طالب حيدر164331321515010048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية400.0066.67إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيحسين فالح فالمرز أمين164341421511007026
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيزينب منذر عبد االمير شهاب164351421522003013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمحمد المهدي علي عبد الرضا ملف164361521511003066

كلية التربية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيايوب مؤيد علي ميره164371521511011014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيزهراء جمال عبيد طريخم164381621524028018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمحمد احسان تكليف حمود164392521515004078

كلية التربية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيأسامة احمد علوان صالح164401121511020003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعمر احمد محمد احمد164411321511017051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية السياب للبنينتطبيقيحسين محمد كاطع جبر164421321511028040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية المجتهدون للبنينتطبيقيضياء عبد العظيم صبر لفته164432221511078011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيمنتظر يحيى حسين خوين164442221513036028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد مازن محمد عبد164451021511009032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيتقي محمد عبد عواد164461121511032003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعباس نصيف جاسم وجر164471321511035034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية البراق للبنينتطبيقيحيدر علي حسين عذير164481521511002020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية النهروان للبنينتطبيقيحسن زهراو جبر محيسن164491521511018018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيعلي مجيد حميد حسان164502821511009023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي رحيم عبد منصور16451152051005096

كلية التربية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحذيفة عبد الواحد محسن عبد164521021511022016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيموسى اركان حسين كريم164531121511013076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية هند للبناتتطبيقيبنين عالء محسن كاظم164541121522020004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية396.0066.00االعدادية المركزية للبناتتطبيقيمروه علي محمد جاسم164551321522041012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيهدى خضير عباس محسن164561521522013025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية الفهود للبنينتطبيقيحسام محمد شاكر مصطفى164572221511042013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيسجاد شاكر العيبي أزعيج164582821511011059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرشا سعيد رشيد سعيد164591221522024022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية السويس للبنينتطبيقيكاظم بشار حسون محمد164601321511006060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين باسل محمد مجيد164611221511022030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيندى جاسم طاهر عالوي164621321522017047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيطيبه هادي حسين راضي164631421522024017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية حجر بن عدي المختلطةتطبيقيعلي حمزه حداوي سلمان164642321517041001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيمحمد محمود علي نخش164651021511003034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية الجوالن للبنينتطبيقييوسف محمد سالم عبيد164661121511036045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيحسن صباح نوري حسن164671321511008013
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية393.0065.50إعدادية النضال للبنينتطبيقيمحمد عاصم عبد الرحمن مصطفى164681421511012015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية الزهور للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء حيدر عبد الخالق عبد الرزاق164691421522016020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمود عبد هللا علوان164701021511011031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية عشتار للبناتتطبيقيتبارك يوسف صالح عواد164711121522027006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيفهد وسام حسين محمد164721221511028135

كلية التربية/الجامعة المستنصرية392.0065.33إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعبد هللا عمر عبد هللا عسكر164731421511014073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية538.0089.67ثانوية الخنساء للبناتادبيمريم رائد خالد احمد164741421222040024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية الخضراء للبنيناحيائياسامه تركي صايل عبد164751021411013018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية االزدهار للبناتادبيهاجر جمعه غافل عذافه164761221222009070

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية520.0086.67اعدادية جرير للبناتادبيمريم محمد فاضل عباس164771221222008055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية520.0086.67اعدادية زهو العراق للبناتادبيفاطمه محمد علي صالح164781321222009031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور الهدى علي جبر سابط164791321222014058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية المآثر للبناتاحيائيرقيه راضي كاظم راضي164801521422011080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0084.67ثانوية حنين للبناتادبيهبه وليد خالد حسين164811321222028030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0084.00ثانوية الوثبة للبناتاحيائينوره قاسم صالح مهدي164821021422023036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيطيبه محمد عبود رهيف164831521222005080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية الهدى للبناتادبيمالك سالم بخشي خداداد164841521222007096

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيشمس الدين علي محسن هادي164852721411026098

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد محمد ياسر حمود164861321211012013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية بلقيس للبناتادبيرقيه هيثم جواد طعيمه164871421222062018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية المهج للبناتادبيبنين محمد شريف عبد164881421222035013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية497.0082.83ثانوية الشمائل للبناتادبينبأ ضياء حمزه مجيد164891421222042060

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية495.0082.50اعدادية الفاروق للبناتادبيجوانه ازاد محمد كريم164901021222037007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب علي كاظم محسن164911521222006047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية491.0081.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه فؤاد شاكر علي164921321222029044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية491.0081.83ثانوية ذات الصواري للبناتادبياطياف محمد هاشم مرهج164931421222028009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0081.33االهلية للبنات (ع)ثانوية نور الزهراءادبيايات ثامر صبحي محمود164941421224018003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية487.0081.17اعدادية الصفا للبنينادبيعلي خالد حيدر راضي164951321211027071

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية487.0081.17اعدادية ذو النورين للبنينادبيمؤمل عبد هللا شنان مهوس164961621211037035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0081.00ثانوية ذات العيون للبناتادبيتبارك سعد عبد محمد164971121222039007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0080.83اعدادية الناصرة للبناتادبيزينب عماد رشيد سعيد164981421222056031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0080.67ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيزينب طه حميد عيال164991421424016018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0080.00اعدادية االنصار للبنينادبيمصطفى حامد شكر محمود165001321211003048
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0080.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيخليل فيصل حبيتر جياد165011421211003053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0080.00ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيمصطفى عبد الكريم ناجي حميد165021421215011074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0080.00ثانوية الشمائل للبناتادبيزينب داود سلمان صبار165031421222042031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0079.67ثانوية الرشيد للبناتادبيايمان خليل ابراهيم صحن165041321222020005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0079.67الثانوية الشرقية للبناتاحيائيموج علي حسين خضير165051421422030043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية النجاة للبناتادبيفاطمه كريم حسن كاظم165061521222003056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيلمى علي اسماعيل عبد165071521222005097

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0079.50اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه محمود داري بيزن165081521222007077

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية زهو العراق للبناتادبيايه حسين عادل عبد القادر165091321222009001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائيآيات وليد فتح هللا عبد هللا165101321422015003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0078.67ثانوية العقيدة للبناتادبيولدان بشير حبيب حسين165111121222015063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية االنصار للبنينادبيجعفر محمد ناجي جبر165121321211003009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية الفراتين للبنينادبيمعتز ادريس ميرزا كاظم165131321211034074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0078.67ثانوية سومر للبناتادبيسجى صادق سالم علوان165141421222008043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0078.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيهدير عماد جبار صكر165151421222046061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية التسامح للبناتاحيائيرغد جواد كاظم حسين165161421422012041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية470.0078.33إعدادية بشار بن برد للبنينادبياحمد باقر طاهر جبر165171421211023005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية468.0078.00ثانوية االعتدال للبناتاحيائيغفران سنان طالل عبد الغني165181321422008036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية الزهاوي للبنينادبيسجاد حسين سوزه علي165191521211015038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية467.0077.83ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائينور اياد عبيد سالم165202221424067077

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية الصفا للبنينادبيعبد هللا سرمد رياض فرج165211321211027060

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية ام البنين للبناتاحيائيحوراء لهيب ناجي هادي165221321422011025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبينور علي شغيدل صالح165231421222025051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيكوثر سمير عبيد خيالة165241521422007160

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمصطفى علي مطر مسلم165251521511008077

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0077.50اعدادية عدن للبناتادبيحوراء جواد فاضل عباس165261321222030030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0077.50اعداية الهدى للبناتادبيمريم مهدي كاظم عباس165271421222013043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيابو الحسن منذر سعدي حسين165281021411019007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية463.0077.17ثانوية حنين للبناتادبيزينب عباس عبد حسين165291321222028016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية463.0077.17إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيجعفر جمال كاظم خضر165301421211007009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية462.0077.00اعدادية جرير للبناتتطبيقيهدى قصي حسن محمد165311221522008042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0076.67ثانوية العزة للبناتاحيائيساره رياض ابراهيم عطية165321121422001022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0076.67إعدادية بشار بن برد للبنينادبياحمد محمد كريم حمود165331421211023017

4148 من 501صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية التسامح للبناتاحيائيهدى رائد ربيع حاتم165341421422012145

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمؤتمن سمير عبد حجاي165352221411018132

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية الفضيلة للبناتادبينباء رياض عون محمد165361521222005108

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيتقى فراس عزيز عمر165371021422006005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد صادق احمد عبد االئمه حسن165382721411038102

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية الفداء للبناتاحيائينور الهدى احمد عبد االمير مظهر165391421422033121

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية المآثر للبناتادبيفاطمة محمد رحيمه لعيبي165401521222011091

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية الفردوس للبناتادبيايه عباس محمد زبون165411321222040012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0075.83ثانوية الفوز للبناتتطبيقيهدير ناصر عبد هللا جاسم165421321522023037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية ذات الصواري للبناتادبيهمسه وليد عبد الواحد عباس165431421222028071

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيساره جهاد احمد محمد165442121222079010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية الفداء للبناتادبيآيه هاشم عواد راضي165451421222033009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية الحارثية للبناتادبيروان امجد حميد سعيد165461021222030002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم محمد عكله بنيان165471321422043112

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0075.17ثانوية الفضيلة للبناتادبيلينا علي عباس علي165481021222006018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0075.00اعدادية الشاكرين للبنينادبيطه اياد جابر خضير165491421211047029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0075.00اعدادية النعيم للبناتادبياسراء صافي عكله عواد165501421222009006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0075.00ثانوية الضحى للبناتادبيرند خالد توفيق جهاد165511421222023017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0075.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه ستار جبر شحيت165521521222005088

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0074.83اعدادية النصر للبناتاحيائيايه محمد كاظم عيدان165531221422031032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0074.67الخارجياتاحيائينرجس موفق جابر غركان165541421428050388

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب علي شويح سوادي165551521222006046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء ثامر عبد الرضا دوله165561221222046063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية طه االمين للبنينادبيكرار كريم جميل فلحي165572621211026068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيشامخ زمان شامخ حسن165581521211016047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد علي محمد عبد الغني165591021411026214

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية االسكندرونة للبناتادبيهدى مهدي محمد عطيه165601421222032079

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيماجده محمد عباس سوادي165611421422032075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0074.17ثانوية المسرة للبناتادبيهاجر باسم علي شامي165621521222002049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0074.00ثانوية االنفال للبناتادبياالء فائز فليح حسن165631021222019005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0074.00الخارجياتادبيمريم مهدي فالح مولى165641021228050319

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0073.83ثانوية الجواهري للبنيناحيائيخضر يعرب حسين ابراهيم165651221411013019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمة خالد خليل ابراهيم165662121222065077
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيجالل عزيز سلمان موسى165672121411075024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيحيدر محمد عامر سعدون165681021411015017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0073.67ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيحنين سرهيد حمادي تركي165691021422029018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيعقيق عبد الكريم عمر عبد الكريم165701021422033120

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك ماجد رمضان مزعل165711221222017012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية الفاروق للبناتادبيساره محمود اكرم عارف165721021222037015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء كريم صدام جعفر165731321422001129

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين فاضل عباس سالم165741321422040043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية امنة الصدر للبناتادبيفاطمه ماجد حامد مدب165751421222059067

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية الوارثين للبنينادبيحيدر محمد قاسم مهدي165761521211013031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيرسول أمجد حمود جوده165771521211017047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيحسين كاظم زامل حسن165781521411019008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0073.33ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيرفل غازي فاضل عبد هللا165791121422008045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0073.33ثانوية الضحى للبناتاحيائيفاطمة وئام هاشم مهدي165801221422038036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0073.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر امير عليوي165811421413016014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0073.33ثانوية سمية المسائية للبناتادبيتقى رياض حميد عبود165821521226001019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.1273.19اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد هيوا صادق صالح165831021411026220

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0073.17ثانوية القدوة المختلطةاحيائيعبد الرحمن منجد حسن محيميد165841021417010008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0073.17ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء سعد جاسم عيسى165851421422024047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينور الهدى محمد كريم حسين165861421422065300

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور الهدى منذر عباس شعبان165871521422014314

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية النجاة للبناتادبيسجى محمد عبد سعدون165881521222003042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحنان حسين علي منصور165891521422014068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0073.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد باسم مكي حسين165901621511001217

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيطيبه انس صبيح شاكر165911021422033115

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيجعفر طالب طعمة سلمان165921321211009017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية فدك للبناتادبيطيبه رائد عبد الرحمن عباس165931421222006062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب علي سلمان خلف165941421222062034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0072.83ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزينب علي شيال خضير165951421226003066

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0072.83ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيمريم احمد ازهر عبد النبي165961421424005036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية المآثر للبناتاحيائيمريم صفاء عباس صبيح165971521422011188

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيفدك حسن علوان حمزه165982621422058055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحيدر كريم سالم عصوات165991321211031032
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعباس احمد جاسم فاضل166001321411012067

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد فريد نوري كاظم166011421211010004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية الفداء للبناتادبيرقيه ليث صباح صفر166021421222033019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436.0072.67ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائياسراء سالم حسين كميت166031421426001072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيضحى باسم محمد حسين166041221422024117

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية435.0072.50اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسن علي حسن جبر166051421411019025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية المهج للبناتاحيائيزينب احمد شايع شمخي166061421422035027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية المشاهده للبناتاحيائيساره محمد سكران حمادي166071221422001020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434.0072.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن قاسم رزاق جابر166082221411004082

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي مرتضى محمد رضا166092421411027057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433.2072.20ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيحوراء شاكر محمود نصيف166101021424013018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية الشفق للبناتادبيبنين عماد حميد عنيد166111121222051010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية الزهراء للبناتاحيائينور قحطان عدنان عبد166121121422029048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية النصر للبناتادبيسجى عبد الهادي عبد الحسن علي166131221222031073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية النورين للبنينادبيحسن عايد هاشم عيسى166141421211004013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب محمد صباح منقاش166151521222010051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائياماني طه كريم كاظم166161121424014003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيامنه جواد كاظم حسن166171321422009003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيحسين نعيم ثامر بديوي166181421411042014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية التاخي للبناتاحيائياسراء محمد علي كاظم محسن166191421422017001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية النجاة للبناتادبيبنين جبار كاظم عاكول166201521222003010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية الزهراء للبناتادبينور رياض محمد نايف166211321222021048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية النجاة للبناتاحيائيرقيه كريم حساني شلتاغ166221521422003044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعمر محمد ابراهيم عبيد166231921411011075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0071.67ثانوية التألف للبناتادبيبنين ستار عبد الجبار عوفي166241021222043010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية عكاظ  للبنينادبيخالد ياسر خالد حسون166251321211022047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية السيف العربي للبناتادبيشهالء مثنى جاسم هاشم166261321222035048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0071.67الخارجياتادبيزهراء علي حسين خلف166271421228050385

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفرح عارف خماس خلف166281521222010077

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الفردوس للبناتادبيمريم علي مطشر حمد166291321222040117

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427.0071.17ثانوية حطين للبناتادبيزينب باسل عذافة رويح166301421222004016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية المهج للبناتادبيزهراء سالم برهان حسن166311421222035040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى بهجت عزيز عبد الحسين166321521211001112
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية الخبير للبنينادبيمنتظر عزيز كطيف محمد166331121211007081

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية عكاظ  للبنينادبياحمد علي راضي هاشم166341321211022013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية بغداد للبناتادبيشيرين محمد صبحي رشيد166351321222001037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء جاسم كاظم ماضي166361521222005022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية الالذقية للبناتادبيانعام رياض جواد عزيز166372521222003011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية عدن للبناتادبيتبارك عماد عبد الرسول عبود166381121222033013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية الخطيب للبنينادبيمصطفى عبد االمير جعفر عبد هللا166391221211031115

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية425.0070.83إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمحمود غيث محمود صالح166401421211007044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية الكرامة للبناتادبيعال عدنان جاسم محمد166411421222044037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية424.0070.67للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمنتظر خالد علي جاسم166421221211016053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية االنتصار للبناتادبيجنان احمد مطر مشوح166431221222042006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد هللا قيصر فؤاد احمد166441021211017044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0070.50الخارجياتادبيرفل ناضر فيصل جسام166451321228050183

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيعمار رؤوف رباح كردي166461921211060017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياالء فاضل عبد هللا نجم166471221222046007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية زينب للبناتادبيبنين حسين عليوي كاظم166481421222043017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420.0070.00ثانوية نور االيمان للبناتادبيطيبة عدنان عباس محسن166491221222006030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420.0070.00ثانوية الزهراء للبناتادبيافنان حامد جعفر رحيم166501321222021004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب عبد الحسن جياد صحن166511121222017062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد عالء غازي عسكر166521221211031104

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحسين كاظم جاسم هادي166531421211037014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبيهيلين حسين عبد الرزاق علي166541421226002045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية السياب للبنينادبيكرار محمد عبد الجليل عبد166551121211027086

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية417.0069.50للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيياسر عماد عبد الهادي ابراهيم166561321511023046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية السياب للبنينتطبيقيعبد المهيمن عادل ابراهيم احمد166571321511028065

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية417.0069.50ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتادبيزهراء كرار عباس يوسف166581421224020003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء عباس حاتم شاهين166591521222009039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية البيان للبناتادبيهدى عالء هاشم لفته166601021222014074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية صفية للبناتادبيام البنين علي عوده عبيد166611421222011011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء كريم عبود حسن166621521222001059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد امجد قاسم غضبان166631321211008005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية بغداد للبناتادبيمريم ثامر عبد الواحد محمود166641321222001052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياحمد كاظم حسن ياسين166651421211003010
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية415.0069.17ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيعلي وسام جاسم عبد166661421215010043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعداية الهدى للبناتادبيحنين مصعب عبد الجبار سليم166671421222013009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية415.0069.17ثانوية المعرفة للبناتادبياطياف موفق متعب عبد166681421222039003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية415.0069.17ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيساره عامر صالح مهدي166691421522024016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية البسالة للبناتادبيمريم وميض حمود عبد الرزاق166701321222016032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0069.00ثانوية طيبة للبناتادبينرجس عبد المجيد توفيق عبد القادر166711321222038051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمبين حيدر جاسم عبد علي166721321511021062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيريا علي حسين علوان166731321522005008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية التسامح للبناتادبيايه محمد سعيد محمد صالح166741421222012015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0069.00ثانوية بدر الكبرى للبناتادبياثمار خضير ياس خضير166751421222037001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية البراق للبنينادبيسجاد هادي جاسم عطيه166761521211002063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمرتجى عمار جبار حسين166771521211011050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية الكوثر للبناتادبيمريم سعد مطلك مزهر166782621222013046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية عمر المختار للبنينادبيادم لواء اركان عباس166791021211004001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية السياب للبناتادبيتبارك صفاء حسون حاشوش166801021222002010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه الزهراء فراس عبد الحي ابراهيم166811321222002067

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيايات طارق مانع محسن166821321222029006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية البشير للبنينادبيحسن علي حسن فرج166831421211033019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية سومر للبناتادبيبنين هادي حسين عبيد166841421222008012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية العقيلة للبناتادبيتقى عبد الخالق جاسم محمد166851521222001026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء اسعد كاظم عبد166861121222018013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيبنين عارف جابر موسى166871421224001001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية العقيلة للبناتادبينبأ علي خضير دهش166881521222001109

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيصدر الدين صالح عبد الهادي ثجيل166891621513004064

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية علي األكبر للبنينادبيمحمد ثامر طراد عاجل166902921211015038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية الحكمة للبناتادبيمريم جبار عباس جواد166911021222025036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية االخيضر للبناتادبيفاطمه الزهراء رياض كاظم كويجي166921221222052036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيالمصطفى احمد محمد حيدر166931421215010015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0068.33 تموز للبنات14ثانوية ادبيتاره هشام اسماعيل سعيد166941421222007007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء جاسم كاظم ماضي166951521222005039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيحوراء علي طارش مجافت166961521222009027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية الرشاد للبنينادبيمحمد مزاحم محمد مسهل166971921211050037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية المهيمن المختلطةادبيعبد الحسين علي حسين عبد166982121217042011
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية االسكندرونة للبناتادبيرفل شاكر محمود ياسين166991421222032030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبينور الهدى عدنان اسماعيل جالب167001521222013057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية409.0068.17ثانوية سمية المسائية للبناتادبينورة مؤيد حميد ياسين167011521226001116

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيندى مقداد محمود مجيد167022121522010038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية408.0068.00الخارجياتادبيسجى صباح نور علي زغير167031221228050263

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية حنين للبناتادبيسما علي حسين علي167041321222028018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية طيبة للبناتادبيرزق عباس فاضل عطا هللا167051321222038019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية408.0068.00إعدادية الجزيرة للبنينادبيرسول رحيم جاسم كعيد167061421211016018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمصطفى خيري مزهر جريس167071521211006110

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسين محمد عبد الكاظم جبار167081521211011011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيشاهين شاكر ناجي مطير167091521211015046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيمحمد عافت محيميد حديد167101921215010145

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيامير علي كامل عاشور167112621211015011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية السياب للبنينادبيعلي حامد حسين جاسم167121121211027065

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية النورين للبنينادبيعلي مهند جبار حمود167131421211004031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية الفضائل للبناتادبيبنين ضياء ايوب عباس167141421222019009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيرشا فراس سالم نجم167151521222005033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء محمد نصر هللا غضبان167161521222010045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيحوراء علي حسين حبيب167171521222014028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية الصادقات للبناتادبينور محمد جاسم محمد167182121222096018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية البطولة للبناتتطبيقيزينب عمار نصيف صافي167191021522028031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيساره مصطفى محمد محمود167201121227014012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيصبا عباس طارق عباس167211321222014032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد علي حسون طعيم167221521211001104

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيطه فارس احمد علوان167231521211011023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية العقيلة للبناتادبيرحمة علي بدر عليوي167241521222001043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعداية التضحية للبنينتطبيقيمؤمل طعمه غافل يعقوب167251621511048148

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية االنتصارات للبناتادبيزهراء نعمه خيال كاظم167262621222002033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتبارك موفق حسين مرهون167271221222046038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية صفية للبناتادبيشهد حازم عبود عباس167281421222011135

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين علي ناصر حسين167291521211006031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمحمد ضياء جواد عباس167301521211011046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد باقر وسام جبار طاهر167311021211008073
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيعلي حسين مزعل حميد167321221211004028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية زها حديد للبناتادبيفاطمة قيصر سلمان داود167331321222048051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزينب عمر عزيز فالح167341321522040042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية وحدة العراق للبناتادبيغسق عادل عبد الستار حسين167352621222057023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية القدس للبنينتطبيقييوسف عبد الرحمن ابراهيم حمد167361021511014135

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية403.0067.17للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيباقر عمار حسن ماهن167371221211016011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية المستنصرية للبنينادبيمهدي سنان علي صاحب167381321211029028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية403.0067.17الخارجياتادبيهيالن خزعل عبود كاظم167391321228050547

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية صفية للبناتادبينرجس سليم عبد علي جوي167401421222011202

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية ام القرى للبناتادبيطيبه شهيد جوده رحيم167411421222015065

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيسجاد فؤاد عبد الرحيم قاسم167421521511011053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الثقلين للبنينادبيكرار هاشم محمد جواد167431221211039072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية عدن للبناتادبينور حسين عبد هللا حسين167441321222030106

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي صباح هليل عطي167451421211035094

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية402.0067.00الخارجياتادبيكوثر هاشم مجيد جاسم167461421228050691

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية كصيبة المختلطةادبيمريم عبد الزهره حسن حميدي167472621227019014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيمريم عبد الكريم خزعل حسن167481121522022017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية الرشد للبناتادبيبنين صبحي محمود حمد167491321222033003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية الندى للبناتادبيزينب علي حسين علي167501421222069043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء حبيب حسن حميد167511521222007035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية عدن للبناتادبيزينة حارث محمد رضا167521121222033041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية الحرية للبناتتطبيقيسبأ حسين فاضل رسول167531221522026036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية االنتصار للبناتادبينور الهدى عالء صفاء علي167541321222015118

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية النجاح للبنينادبيعمار محمد ابراهيم احمد167551421211026119

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد رعد جواد كاظم167561421511005012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية حطين للبنينادبيعبد هللا مهند مجيد سالم167572321211022021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمرتضى علي حسين حزيم167581421211010074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيجعفر أسعد إبراهيم جالي167591421211035020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية الخليج العربي للبناتادبيزهراء عادل خلف عبد نور167601421222058015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية399.0066.50اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي عبد الرحيم سلمان عباس167611421511019072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد كريم وهيب جاسم167621421211003115

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية النعيم للبناتادبيعذراء علي جلوب جباره167631421222009074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي عبود كزار خميس167641521211001085
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية الهدى للبناتادبيسرور نبيل خميس عبد هللا167651521222007059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية397.0066.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمهدي عصام مهدي سلمان167661221211003116

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية الزهراء للبناتادبيساره علي عباس يوسف167671321222021026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعلي عامر هادي محسن167681421211031047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعلي رحيم عبود فنجان167691421215002107

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيأروى سعد حميد حمادي167701521222010001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية المجاهد المختلطةادبياحمد علي كاظم مخلف167711821217009001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية396.0066.00الخارجياتادبيرسل شهاب خضر احمد167721121228050224

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينورا احمد جبر عرار167731221222046176

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية الرشيد للبناتادبيرنا قاسم حسين سعد167741321222020012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيشيماء مالك مجهد جازع167751121222037023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية السيد حسين الصدر للمكفوفين االهلية المختلطةادبيمحمود سالم جبار شيشخان167761221217011007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية النصر للبناتادبيزهراء جبار عطيه جوده167771221222031053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الشعب للبناتادبيغسق عماد جبار جبر167781321222022127

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية عدن للبناتادبينور سرمد محمد كاظم167791321222030107

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيصابرين رعد عدنان عبود167801321226001043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الكرامة للبناتادبيبتول استبرق حسن خربوط167811421222044007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي حسن عطيه كشمر167821521211008080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد علي فاضل جاسم عذاب167831521211018098

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيبنين جبار محمد كاظم167841521222013015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الفكر للبناتادبيسجى علي عربي فرحان167851521222016052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية االمام المختلطةادبيحسن هادي علي شالل167861821217021003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الدجيل للبناتادبيسجى عبد الكريم ياسين عبيد167871821222071017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية المأمون للبناتادبيساره حميد مجيد محمد167881021222034009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية البتول للبناتادبيزينه خالد عبد عبد هللا167891121222013049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيامنه حيدر كاظم سرحان167901221222007007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية الثورة العربية للبناتادبيام البنين سعد رغيف جابر167911321222017007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينور وسام نمر ماضي167921421222046057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية سيف الدولة للبنينادبيحسين كامل شاكر ناصر167931221211002008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية الشيماء للبناتادبيغدير علي مزهر عبود167941221222017050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية النصر للبناتادبيطيبه جاسم عيسى كمير167951221222031081

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية الخمائل للبناتادبيرقيه حسين علي عبد النبي167961221222043028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي عماد عبد  طاهر167971321211017091
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية االسكندرونة للبناتادبيتقى رحمن عكار راهي167981421222032019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية المعالي للبناتادبيأنفال رسول عبد الكاظم خلف167991421222054003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية البراق للبنينادبيمحمد جوحي ادهيلز خلف168001521211002111

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينادبيمصطفى اياد حبيب عمران168012321213012006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية الكرامة للبناتادبينرجس حيدر شعبان لطيف168021421222044054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينبا فالح حسن ولي168031421222046054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية الندى للبناتادبيعائشه عبد الرحمن شريف ناجي168041421222069068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية المسرة للبناتادبيغدير طالب جابر عبيد168051521222002034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيشهالء حسين عيدان شديد168061521222005073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية المآثر للبناتادبيتمارا ناصر حسين حزيم168071521222011020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية البيان للبناتادبيزهراء جميل جاسم مهدي168081021222014033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية الخبير للبنينادبيعلي سعد عواد مهدي168091121211007054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيغادة احمد خليل ابراهيم168101121226003025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعداية الهدى للبناتادبيغدير خالد جليل حسن168111421222013033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية الندى للبناتادبيايه فهد محيسن عبار168121421222069012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيايه محمد عبد الصاحب علي168131421226001002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينبأ ساجد خلف بدر168141521222006082

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيساهر سبع خماس ابراهيم168151121211053042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.0064.83ثانوية البالد للبنينادبيامير صباح عناد عجاج168161221211008010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.0064.83ثانوية الجاحظ المختلطةادبيكوثر حسين عبد الهادي صالح168171221227010016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية االعظمية للبناتادبيبسمه منتصر خالد احمد168181321222004019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.0064.83ثانوية االسوار للبناتادبيمريم علي رسن محسن168191321222007030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية صفية للبناتادبيسكينه محمد بحر فليح168201421222011130

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء كاظم طعمه سلطان168211421222062027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية العراق الناهض للبنينادبيضرغام خلف سعدون شولي168221521211003050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية المآثر للبناتادبيرقية سعد حسين خشف168231521222011033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية المصطفى للبنينادبيعمر اسعد عبد حمود168241021211017059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الفارابي للبنينادبيايوب محمد مطر حسين168251121211002005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الروافد للبنينادبيامير سامي حامد علي168261121211024009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبياحمد كاظم حسين علي168271121211053014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0064.67للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبياحمد عباس عبد محمود168281221211030001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء حميد لطيف شنته168291221222017029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الشيماء للبناتادبيمروه مهدي محسن عبد هللا168301221222017061
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيطيبه فالح عكله معارج168311221222046109

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمنتظر فاضل عبد الحسين جذير168321321211012112

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية بغداد للبناتادبيسجى حاتم هاشم حسن168331321222001034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية طه للبنينادبيعباس سعد لعيبي جعفر168341421211049073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية قباء للبنينادبيكرار مهدي زغير جاسم168351521211010040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمؤمل فاضل أدليم عطية168361521211017100

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية القدس للبنينادبيسجاد رائد محي الدين عبد الصاحب168371021211014024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمصطفى علي طابور ثجيل168381321211031103

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية بغداد للبناتادبياستبرق طه ياسين اليذ168391321222001002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية387.0064.50ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيليلى اياد بدري شاكر168401321226004023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية387.0064.50ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيروان محمد حسن جاسم168411421226003092

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية387.0064.50ثانوية المسرة للبناتادبيفاطمه الزهراء قيس رسن زغير168421521222002035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه علي حسين ملكة168431521222005092

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية االصالح للبنينادبيعامر قيس حميد محسن168442221211016007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية فلسطين للبناتادبينور الشمس صباح محمد حسين168451021222032035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية الثقلين للبنينادبيمهدي هاشم عبد هللا زيدان168461221211039099

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية البسالة للبناتادبيسكينة مازن هادي محمد حسين168471321222016020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية ام القرى للبناتادبيميالد قاسم نصيف علي168481421222015100

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية الهدى للبناتادبيرقيه احمد عبد الرضا زبين168491521222007026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية المستنصرية للبنينادبيمحمد ظاهر ابراهيم سهيل168501321211029020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء طارق طالب هالل168511321222018032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية الرافدين للبناتادبيساره ابراهيم الطيف محمد168521321222019020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية حطين للبناتادبيفاطمه دعير وهيم شيال168531321222027040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية حطين للبناتادبينور حيدر ابراهيم سكران168541321222027051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0064.17إعدادية المروج للبنينادبيعلي أزهر تركي زغير168551421211011059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية سومر للبناتادبيمروة عالء عبد الحسين زويد168561421222008068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية التراث العراقي للبنينادبيناظم كاظم عباس طعمه168571521211008142

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية العقيلة للبناتادبيتبارك جاسم سلمان علي168581521222001022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية التعاون للبناتادبينبأ محمد مهدي حسون168591121222040056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية رفيدة للبناتادبيشهد انور صباح حاوي168601121222041039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء فالح حسن سلمان168611421222010020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية ام القرى للبناتادبيهند اياد سلمان داود168621421222015119

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمرتضى عبد ناصر حسين168631521211017114
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب رسول حسين زغير168641521222004052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية المجاهد المختلطةادبيمحمود جاسم محمد بريسم168651821217009009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيطه مازن زاهد كمال168661121211054039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية عمر المختار للبناتادبيتبارك احمد عبيد مطر168671121222022010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية المنهل للمتفوقاتادبياسراء محمد دعيبل عباس168681121222048002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمرتضى بشار محمد شهيد168691221211005047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية الثائر للبنينادبيعبد هللا حسين عجيل محمد168701221211011018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية الخطيب للبنينادبياحمد عصام عبد العظيم طارش168711221211031009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء عماد جواد رضا168721221222046070

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيطه كنعان عبد الحسن منصور168731321211012053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية زهو العراق للبناتادبيرفل رائد رشيد حميد168741321222009011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية الرافدين للبناتادبيايه بالل وحودي داود168751321222019005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83إعدادية الجزيرة للبنينادبيحسن عباس عليوي وحيد168761421211016007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية فدك للبناتادبيزهراء سعد فاضل عبد168771421222006039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب عادل جبار العيبي168781421222046031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية المصطفى للبنينادبيمؤمل جواد كاظم فرحان168791521211009120

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية الوارثين للبنينادبيسجاد ابراهيم لطيف جاسم168801521211013036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمجد قصي كاظم عبود168811021211015065

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية المصطفى للبنينادبيجعفر حسيب عبد هللا حسيب168821021211017017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الكرخ للبناتادبيفاطمه احمد صالح خليل168831021222001011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية التقى للبناتادبيابرار اسد عبد الخالق عباس168841121222012004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية التقى للبناتادبيزهراء عصام هاني فيصل168851121222012048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمريم اسعد صدام صحن168861121222014039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية العقيدة للبناتادبيرتاج قاسم حميد علي168871121222015013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية السجى للبناتادبيبراء محمد عنيد فرهود168881121222063004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الكاظمية للبناتادبينور الهدى خليل رحمان كاظم168891221222029029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية السويس للبنينادبيمصطفى جاسم عدنان نايف168901321211006089

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية بلقيس للبناتادبياسراء جاسم جبار لفته168911321222002007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الوزيرية للبناتادبيشمس طالب عبد القيس حمزه168921321222005027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزينب فالح دايخ محيسن168931321222017048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية النعمان للبناتادبيهاله هيثم نجاح مهدي168941321222026022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية طيبة للبناتادبيزهراء عدنان شاكر محمود168951321222038024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية المناهل للبناتادبيبراء رعد فرحان عبد هللا168961321222046004
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعباس سلمان فرج سحاب168971421211031037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحيدر حسن عذيب يوسف168981421211037016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايالف حسين اسماعيل يوسف168991421222003022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيداليا عثمان عطيه حمد169001421222003053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية فدك للبناتادبيرند صباح حسن جوي169011421222006035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية فدك للبناتادبينور علي خضر احمد169021421222006103

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعداية الهدى للبناتادبياماني مهند محمد محسن169031421222013003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية الضحى للبناتادبيتماره عدي عباس منصور169041421222023010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67الثانوية الشرقية للبناتادبيمريم مزهر محمد عبد169051421222030020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الكرامة للبناتادبيعائشه عمر عادل علي169061421222044035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الفرح للبناتادبيشهد كريم جاسم فياض169071421222053018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية نور الزهراء للبناتادبيرقيه ثجيل نعمه كحيل169081421222066014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية القوارير للبناتادبينمارق خضير محمد جاسم169091421222070050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية قتيبة للبنينادبيعباس عدنان عباس رسن169101521211004021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمرتضى بداي عيسى صكر169111521211016101

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية المسرة للبناتادبيزينب عامر شرهان حميدي169121521222002022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الهدى للبناتادبيايات سعودي كوكز شلش169131521222007007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبياسراء محمد علي مهدي169141521222014009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبيموده محمد عبد هللا عباس169151521222014099

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الكرمة للبنينادبيظاهر كريم صالح عبد هللا169161921211065024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية الزخرف للبناتادبينور الهدى منير مكي خزعل169172121222097011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية المسيب للبناتادبيبينات علي تركي عبد االمير169182321222041020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية اليمن للبنينادبيحسين فيصل غازي عباس169191021211016019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية ام سلمة للبناتادبيزهراء اكرم دخيل حمادي169201021222015018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية فلسطين للبناتادبيضحى طالل بحر نصر169211021222032017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية السياب للبنينادبيحسن فالح حسن فرج169221121211027027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيمحمد ثائر فاضل خليل169231121217014019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية العقيدة للبناتادبيمريم عباس فاضل حسين169241121222015049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية حماة للبناتادبيعبير محمود سعدون غصه169251121222025083

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية التعاون للبناتادبيرسل حقي اسماعيل العيبي169261121222040016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيفاطمة واثق حلبوص راضي169271121222062075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية االزدهار للبناتادبيشهد رعد صبري حافظ169281221222009039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية االزدهار للبناتادبيطيبه احمد حسن شمران169291221222009041
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية الخلود للبناتادبيرقية رياض وحيد نعمه169301221222012011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية الخلود للبناتادبييسر عماد حسون سلمان169311221222012034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية النصر للبناتادبيزهراء باسم محمد هادي169321221222031052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية العزة للبناتادبيطيبة علي حاتم حسين169331221222036039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء ستار حسين جاسم169341221222046068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيحسن مصطفى احمد محمد169351321211007015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية المتنبي للبنينادبيمقتدى اياد عبد طاهر169361321211017125

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية حطين المسائية للبنينادبيمنتظر محمد حسن بنيان169371321215003122

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية الثورة العربية للبناتادبيسحر محمد طالب بدن169381321222017054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء نجم عبد هللا علي169391321222022082

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيكرار محسن طاهر عزيز169401421211007035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد علي سجاد كاظم وهيب169411421211025078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية النجاح للبنينادبيمنتظر بديع عباس محمد169421421211026164

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية البشير للبنينادبيمرتضى كريم ناجي سعيد169431421211033094

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50الثانوية الشرقية للبناتادبيغدير طالب حسين راضي169441421222030016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيام البنين حسين ناصر قاسم169451421222046005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية نور الهدى للبناتادبيرونق احمد جالي حسب هللا169461421222052024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية الصباح االهلية للبناتادبينور احمد خلف دراي169471421224009007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيروان عباس جميل محمد169481521222005036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية المآثر للبناتادبيزينب باسم حسن سعدون169491521222011052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية الكراغول للبنينادبيخلدون ساهي محي راشد169501921211089009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية جصان للبنينادبيزين العابدين علي عبد الحسين فعيل169512621211036012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية العراقي للبنينادبيعبد هللا عمار يوسف طه169521021211005043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية الحضارة للبناتادبيرفل رائد علي سلمان169531021222026013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية العامل للبنينادبيامير خلدون عبيد محيبس169541121211014016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيحارث ياسين عبد الكريم ناصر169551121211054020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية العقيدة للبناتادبيوفاء عبد هللا نجم محمد169561121222015062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعداديه االنوار للبناتادبيفاطمة طارق مظهر علي169571121222026043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمحمد علي عبد هللا عبد الرزاق169581221211003101

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيعباس سليم جبار معيوف169591221211004025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمصطفى احمد خليل ابراهيم169601221211036072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية االبداع المسائية للبنينادبياياد كاظم جبر سلمان169611221215003030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيكوثر مرتضى جبار شايع169621221222011050
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية االنوار للبناتادبيضحى تحسين مصطفى عنتر169631221222023023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية االخيضر للبناتادبيعائشة عامر مطلك طلب169641221222052034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمحمد رعد شاكر محمود169651321211004057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية المستنصرية للبنينادبيمحمد غزوان طعمه راضي169661321211029022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية الشعب للبناتادبيايه علي صدام محي169671321222022021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية يافا للبناتادبينور الهدى جمال عبد الكريم كزار169681321222031133

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية السيف العربي للبناتادبيمريم ناصر حمد حسن169691321222035075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمرتضى علي لفته ساجت169701421211006080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33إعدادية الجزيرة للبنينادبيحسين علي حسين غضيب169711421211016011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيحسن ثائر اسماعيل حسن169721421211018018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء مؤيد محسن عاجل169731421222002015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية سومر للبناتادبيتبارك جاسب حاتم غركان169741421222008013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء علي هداب محمود169751421222010019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية صفية للبناتادبيسمانه عبد االمير عبد الوهاب عبد الكريم169761421222011131

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيسارة ماجد خلف ركيد169771421222025027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية الندى للبناتادبيسما خالد حسين ناصر169781421222069056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية الوارثين للبنينادبياحمد ماجد كايد صكر169791521211013006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيعلي محسن حسين عطيه169801521215004068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية العقيلة للبناتادبيغفران عبد االمير سلمان داود169811521222001090

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء علي جواد مهاوي169821521222004042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيحنين طاهر محيسن عليوي169831521222005021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيكوثر محمد موسى سالم169841521222010079

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية االستقامة للبناتادبيرحاب صابر شريف مجيد169851521222018026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيأحمد مدحت عبد المحسن علي169861921211041004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية صنعاء للبنينادبيعبد هللا قاسم عبد االمير علي169872321211011047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد سالم عبد عويد169881021211017073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية حطين للبناتادبيداليا غسان ضياء رفعه169891021222004005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية اجنادين للبناتادبييقين حيدر عزيز غصيني169901021222038057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية العامل للبنينادبيحسين سعد كريم ثابت169911121211014030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية السياب للبنينادبيسجاد احمد ابراهيم سمير169921121211027043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيمريم عقيل فالح رشيد169931121222016040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية الشفق للبناتادبيمريم حمزه لفته مشهاب169941121222051051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيرسل فواز سعيد لباح169951121226003044
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيعال احمد لفتة حسين169961121226004046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيعلي جواد كاظم شلش169971221215009030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيزهراء وليد علي حسن169981221222015019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب سلمان ناهي مصحب169991221222046081

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيشيماء جواد عبد ناهي170001221226002022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية الرافدين للبناتادبيهبه رائد عبد الستار صالح170011321222019034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية الشعب للبناتادبيبنين عبد االمير ثامر حسين170021321222022030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية السيف العربي للبناتادبيغفران رحمان حميد سالم170031321222035055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية النجاح للبنينادبيحسين علي ناصر حسين170041421211026049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيباسم بحيل هادي خضير170051421211031010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17الخارجيونادبيحسين جعفر كاظم عيسى170061421218001407

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية سومر للبناتادبيزهراء نبيل محمد عذيب170071421222008039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية سومر للبناتادبيزهراء وهاب رزيج كاظم170081421222008040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية سومر للبناتادبيفاطمة رائد عباس نعمه170091421222008058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية ام القرى للبناتادبيرسل يعرب جهاد الدين حسون170101421222015032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية الضحى للبناتادبيأيه باسم حسن داود170111421222023002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية ذات الصواري للبناتادبيمريم خالد طاهر مهاوي170121421222028063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية المهج للبناتادبيزينب حسب هللا مراح نشمي170131421222035048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية معصومة للبناتادبيهبة صالح هندي رحيم170141421222045040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية الفرح للبناتادبيفاطمة سامي هيال عبد الرضا170151421222053025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك حسن ناصر قاسم170161421222062007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية الندى للبناتادبيايثار تركي رشيد خصباك170171421222069007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية الندى للبناتادبيحنين اسعد قاسم محمد170181421222069018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17الخارجياتادبيزينب رضا جبار هاشم170191421228050410

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية قتيبة للبنينادبيجعفر أياد موسى محمد170201521211004006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى جعفر زبون ذبيح170211521211007205

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية العقيلة للبناتادبينور حسين علي رسن170221521222001117

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبييقين حميد مشحوت مالح170231521222006099

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية الهدى للبناتادبيشهد حسن راعي خلف170241521222007063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينور الهدى عباس حسين راشد170251521222010100

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية االستقامة للبناتادبيشهد حميد محسن شعن170261521222018053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية االستقالل المختلطةادبيعيسى عادل محمد ضيدان170271821217086007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية المسيب للبنينادبيمرتجى عبد الستار هادي عبود170282321211009090
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية المكاسب للبنينادبيحسنين علي كاظم حسون170292721211001015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00ثانوية الفردوس للبناتادبيجواهر احمد فيصل عبدهللا170301021222008005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيجواد كاظم مهدي سعيد170311121211009015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية المعراج للبنينادبيحسين جمال نوري عبد170321121211023007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00ثانوية االحرار للبنينادبيسيف حسام ناصر مهاوش170331121211043013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00ثانوية المربد المختلطةادبيعمار مزاحم علي غرب170341121217002023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية البتول للبناتادبينبأ محمد ابراهيم مجيد170351121222013091

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00ثانوية الزهراء للبناتادبينور مازن عبد اللطيف كاظم170361121222029031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية ذو الفقار للبنينادبيزين العابدين سعد راهي نهار170371221211038042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيرسل عصام رمضان كاظم170381221222007020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00ثانوية االخيضر للبناتادبيرسل طالب سرحان علي170391221222052015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيسجاد وليد عوده جوهي170401321211002045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيمحمد حازم فرج هللا وهاب170411321211002085

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية السويس للبنينادبيمصطفى محمد عبد الرزاق محمد170421321211006094

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي هادي احمد صبر واشح170431321211012079

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيعلي صالح مطرود علوان170441321211013016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم مهدي حسن ناصر170451321222025059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه كاظم رحيم محسن170461321222031110

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00ثانوية االسراء المسائية للبناتادبينور الهدى رحمن حميد مهدي170471321226004030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية البشير للبنينادبيابراهيم صفاء مطر كاظم170481421211033001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمنتظر غالب احمد حمادي170491421211035144

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعلي حسن يوسف عرب170501421215001075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبييقين خضير عباس محمود170511421222002045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية عائشة للبناتادبيتبارك حيدر فرمان فتاح170521421222010008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية صفية للبناتادبيايه رائد سعيد حنوش170531421222011021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء محمد خير هللا سعيد170541421222012041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعداية الهدى للبناتادبياالء محمود كامل عبد170551421222013002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيهناء عمار يوسف عيدان170561421222032081

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية المهج للبناتادبيسجى ماجد محمد عباس170571421222035061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه قاسم عبد الكاظم سلمان170581421222062051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00الخارجياتادبيليلى عصام داود صدوكن170591421228050698

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية قتيبة للبنينادبيعلي حسين علوان محي170601521211004023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية قتيبة للبنينادبيمحمد علي مجيد تولة170611521211004043
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيليث عبد الرزاق كريم حسين170621521211007165

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه ابراهيم حسن كاطع170631521222009075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيختام حسين ياسين عبد الرضا170641521222010023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00ثانوية االستقامة للبناتادبيرجاء صالح عبد الحسن رشك170651521222018025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00ثانوية سمية المسائية للبناتادبيسالي محمد صابط علي170661521226001070

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيآيه حسن محمد سيا170672121222086003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية حيفا للبناتادبيطيبه مناف صالح حمادي170682321222046026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية طه االمين للبنينادبياحمد ماجد كريم نايف170692621211026002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعبد هللا عمار عبد الرحيم حسن170701021211015046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيهاني أمير عبد الرسول نايف170711021217011019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية البطولة للبناتادبينور صباح خضير عبدهللا170721021222028094

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعداية المعراج للبناتادبيمسار عبد الكريم ناجي احمد170731021222031060

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية التقى للبناتادبيفاطمة رعد مجبل مارد170741121222012075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيرسل عباس تعبان جاسم170751121222030020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيإسماعيل حميد إبراهيم علي170761221211003007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83ثانوية االخالص للبناتادبياسيل علي حسين عباس170771221222018002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية االنصار للبنينادبيحسين بحر فياض حسين170781321211003011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية شط العرب للبنينادبيكرار حيدر فهمي عباس170791321211035070

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83ثانوية االسوار للبناتادبيبنين خضر حسين كيم170801321222007008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية االنتصار للبناتادبيسجى اكرم لطيف مجيد170811321222015055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية عدن للبناتادبيبنين قاسم عبود جبر170821321222030017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية الفردوس للبناتادبياسيا سعد محسن كاطع170831321222040006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية النورين للبنينادبياحمد عمر عيسى احمد170841421211004004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية النجاح للبنينادبيجعفر محمد حسن حسين170851421211026029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية الشاكرين للبنينادبييوسف كامل زيدان حسين170861421211047061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية طه للبنينادبياحمد عدنان خضر حاجم170871421211049008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية فدك للبناتادبيزينب ضياء ناصر حسن170881421222006046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية النعيم للبناتادبيهبه يوسف جاسم نعمه170891421222009100

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية البراق للبنينادبيأيوب علي هادي فيصل170901521211002002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية النجاة للبناتادبياسماء علي حسين والي170911521222003003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية المآثر للبناتادبيشيماء كريم شنيشل عليوي170921521222011071

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيمهدي تحسين ربيع عوده170932321211048058

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي مهند عبد الهادي حسين170941521411011121
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن مذكال مسلم عبد170952521413031135

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0084.00ثانوية ابن خلدون األهلية للبناتاحيائيهديل هيثم طالب هاشم170961621424013005

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيبتول احمد عباس عبد170971321422035022

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0081.33ثانوية سومر للبناتادبيمنار محمد عبد الحمزة هادي170981421222008074

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0080.33ثانوية الرافدين للبناتادبيريم حسين علي احمد170991321222019015

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0079.17اعدادية االنصار للبنيناحيائيعباس جمال علي مصطفى171001321411003048

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0079.00ثانوية السياب للبناتادبيزينب صالح عبد ضيدان171011021222002018

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0076.67ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيحوراء هشام جاسم عباس171021421424005006

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0076.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيطيبة عمار صادق عبد المالك171031221422038032

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمريم انور شفيق احمد171041021422008104

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية البسالة للبناتادبينور الزهراء عبد االمير عوده لعيبي171051321222016035

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0073.50الخارجياتادبيعذراء كريم مهاوي حرز171061521228050368

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433.0072.17الخارجياتادبيحوراء اياد حمزه حسين171071221228050110

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقيصابرين محمود حسون علوان171081221522029010

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية417.0069.50أعدادية الفاطميات للبناتادبيمنار علي احمد سلمان171091221222021075

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية المستنصرية للبنينادبياحمد اثير عبد الهادي عباس171101321211029001

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية بغداد للبناتادبيساره عباس عبد الموجود عبد السالم171111321222001033

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيطيبه محمد جمعه خشان171121521222006067

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيفرح صالح سلمان ضمد171131421222003113

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيحسين علي شناوه كاطع17114152051013021

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيفاطمه مثنى مجيد صالح171151021222024023

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية المسك للبناتادبيفاطمه فاضل ثجيل مجلي171161421222048026

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد ماجد عويد فرحان171171521211008119

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية االمال للبناتادبيشهد محمود شاكر محمود171181421222041023

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية الصفا للبنينادبييوسف محمد عباس محمد171191321211027121

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية االنفال للبناتادبيعبير رشيد شكر مصلح171201021222019035

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية صفية للبناتادبيماريا ثائر علي حسين171211421222011182

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية امنة الصدر للبناتادبيشهد هيثم اسماعيل حمدان171221421222059057

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية المنتهى للبناتادبيايناس فائق عبد الرحمن عنجل171232121222014007

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.0064.83ثانوية صقر قريش المختلطةادبيفاطمة اياد عجيل محمد171241021227004010

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية387.0064.50ثانوية الثائر للبنينادبيوليد عالء عبد الرسول عباس171251221211011035

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه احمد عبد الرضا وكف171261521222009076

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية فدك للبناتادبينور الهدى عباس عبد جوده171271421222006099
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية المعارف للبنينادبياحمد ياسين محمود حسن171282121211005004

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية صقر قريش المختلطةادبيقيس محمد عبيد صياد171291021217004012

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية حطين للبناتادبيزهراء حسن عبد الرضا نعمة171301421222004013

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية المسيب للبنينادبيمحمد جعفر ثامر خضير جواد171312321211009076

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيمروه نجم عبد حسن171321221222007044

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية يافا للبناتادبيعلياء خالد صدام حوشي171331321222031095

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية االغادير للبناتادبيزينب احمد هاشم راضي171341421222071004

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية المستقبل للبناتادبيفاطمة سلمان عبد شحاذة171351121222036032

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية زينب للبناتادبيآمال ياسين خضير عباس171361421222043001

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية االسكندرية للبناتادبيشيماء عباس جاسم حميد171372321222019017

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية دار السالم للبنينادبيعلي احمد داخل خرنوب171381021211025027

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية ام عمارة للبناتادبيزينب مهدي نعيمه حواس171391221222035014

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبينور الهدى علي عزيز حسن171401321226001061

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية المهج للبناتادبيروان ميعاد هاشم سوادي171411421222035033

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية عدن للبناتادبيهدير هديل اسماعيل كاطع171421121222033076

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيحيدر علي ديوان جاسم171431421211018022

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية زها حديد للبناتادبيزينب رافد احمد محمد171441321222048030

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية صفية للبناتادبيمريم فالح حسن كاظم171451421222011189

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء علي سلمان داود171461521222005026

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيجعفر قيس رحيم عليوي171472221217017006

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيايه عادل عوده امزاح171481021222017004

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية االنصار للبنينادبيحسين محمد متعب حسن171491321211003014

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية شط العرب للبنينادبيعقيل محمد جاسب حسين171501321211035049

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00الثانوية الشرقية للبناتادبيمريم احمد عبد هللا محمد171511421222030019

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية االنوار المحمدية للبنينادبيماهر محمد عاصي جاسم171521921211071014

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيزين العابدين عالء باهض حنظل171531221211016024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية ابابيل للبنينادبيكرار حيدر رمضان صكبان171541321211011070

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية االعظمية للبناتادبيمينه كريم حبيب يوسف171551321222004100

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزينه فاضل عباس خلف171561421222002020

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية العراق الناهض للبنينادبيكرار عدنان غاتر حسن171571521211003067

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيغدير علي حمري كطافه171581521222005084

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيرغد سعد خزعل خادم171591521222010032

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية المآثر للبناتادبيفاطمه فاضل فرج جاسم171601521222011090
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية حيفا للبناتادبيسبأ عماد جبار محيسن171612321222046021

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.0062.67ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيزينب علي نصيف ربيع171621221222015020

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية الرباب للبناتادبيمنتهى حسين مهدي صالح171631221222041083

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية االنصار للبنينادبيقاسم احمد قاسم ثامر171641321211003033

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.0062.67ثانوية الطف المسائية للبنينادبيمصطفى حسين علي غدير171651321215008113

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.0062.67ثانوية الندى للبناتادبيزينب كريم علي نايف171661421222069045

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين علي زاير جوده171671521211006030

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية الزهاوي للبنينادبيعبد الكاظم محمد علي طارق171681521211015053

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.0062.67ثانوية االستقامة للبناتادبيزينب حسن دندوش عجيل171691521222018042

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية375.0062.50ثانوية نور االيمان للبناتادبيزهراء رياض شنيشل بدر171701221222006015

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية375.0062.50ثانوية الريحاني االهلية للبناتادبيرقيه عمار منعم هادي171711421224017001

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيحنين حمد محسن حمد171721421422014020

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436.0072.67ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيدانيه فارس رسن موسى171731421424003011

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيزين العابدين هشام هاشم هادي171742721415005039

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0071.67ثانوية البسملة للبناتاحيائيامل ميثاق صادق هادي171751121422061004

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية عشتار للبناتاحيائيبتول كمر كايم جبار171762221422044011

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيحوراء حمزه طالب عباس171771121422007017

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية417.0069.50ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيابراهيم خلدون عبد الكريم محمود171781021413001001

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0069.00ثانوية االمال للبناتاحيائيحوراء جاسم خفيف عبد171791421422041043

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيحوراء كامل عطيه عواد171801421522058005

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية النعيم للبناتادبينور الهدى جاسم كاظم جميل171811421222009094

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقينوره عباس رديني زبار171822621522040022

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيمحمود نعمان حسن حسين171831921215025118

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83ثانوية الفيحاء للبناتادبينرجس قاسم فرهود كريدي171841321222013047

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.0062.67ثانوية ذات الصواري للبناتادبيشروق علي كريم كاظم171851421222028045

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية375.0062.50اعدادية العقيلة للبناتادبيغدير عزيز وداي مزبان171861521222001086

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيرسول هيثم احمد عليوي171871121211053040

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية374.0062.33ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيطيبه سعد عبد علي حسن171881421222046043

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية373.0062.17اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاطمه جمعه لفته كاظم171891321222035058

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية االخالص للبناتادبيمريم محمد عبد حسان171901121222046094

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0061.83ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيمنار ستار عبد الرحمن حسين171911021222024029

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية التضحية للبناتادبيهبه حسام عبد الكريم جاسم171921221222010037

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0061.83ثانوية الفيحاء للبناتادبيزينب علي صبيح زيبك171931321222013023
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قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية الشعب للبناتادبيصبا جمال قاسم عطيه171941321222022113

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0061.83الخارجياتادبيغصون عقيل إبراهيم نعمه171951321228050399

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0061.83ثانوية حطين للبناتادبينبأ كريم عبد كاظم171961421222004032

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء جاسم عبد العظيم دخيل171971521222006027

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0061.83ثانوية البواسل للبنينادبييحيى قياد صالل عيال171982321211073013

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية السياب للبنينادبيمحمد ليث خلف علي171991121211027100

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية المهند للبنينادبياحمد مثنى حسين صالح172001121211040001

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية االخالص للبناتادبيايه سجاد عبدون محمد172011121222046013

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية العراق للبنينادبيايسر سعدي محسن ثجيل172021221211009023

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية الشيماء للبناتادبيرقيه احمد محسن راضي172031221222017024

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية الخمائل للبناتادبيبنين زياد طارق ناجي172041221222043011

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسن عادل رشيد جاسم172051321211022024

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية الفيحاء للبناتادبيعذراء علي شالخ شاتي172061321222013036

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية عدن للبناتادبينبأ ناظم علوان عمران172071321222030099

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية المسرة للبناتادبيحوراء رعد يونس علوان172081521222002010

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيندى كريم فرج سلمان172091521222005112

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيآمال علي هادي كانوص172101521222009002

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيحنين سالم عربي خلف172111521222010017

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية الفكر للبناتادبيطيبه جبار طاهر محمد172121521222016060

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية العامل للبنينادبيمحمد قاسم حسين عبد هللا172131121211014102

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية369.0061.50ثانوية بغداد االهلية للبنينادبييوسف حسام رؤوف اسماعيل172141121213016010

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية العراق للبنينادبيجعفر مازن عباس شريف172151221211009040

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية ام القرى للبناتادبيغسق لطيف حسن لطيف172161421222015069

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيوالء قاسم فلحي حسن172171521222010113

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيهدى احمد حسن مزعل172181521222013061

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيفاطمه ناصر حسين عليوي172191521222015065

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية البطولة للبناتادبيلهيب عباس علي مهدي172201021222028081

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياسراء خالد مهدي مشكور172211221222046003

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية شط العرب للبنينادبيسجاد علي حسن زغير172221321211035040

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.0061.33إعدادية بشار بن برد للبنينادبيبهاء نعيم مجيد عذال172231421211023028

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.0061.33ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمهيمن ناصر قاسم خلف172241521215002189

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.0061.33ثانوية المسرة للبناتادبيزهراء محمد جلوب حسين172251521222002017

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية النجاة للبناتادبيطيبه عادل قاسم مشيعل172261521222003046
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قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينبأ قيس خماس حسن172271521222010092

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.0061.33ثانوية االنتصارات للبناتادبيفاطمه عمار خدام عيال172282621222002052

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17ثانوية الخضراء للبناتادبيايه عبد الستار علوان محمود172291021222007004

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيتبارك حسين فالح هميش172301021226005001

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبياحمد كريم احمد خليل172311121215002004

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبينبأ وليد كريم عبد هللا172321121222072048

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيياسر عمار عادل أحمد172331221211003125

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية النصر للبناتادبيشهد جاسم مطلب شحيل172341221222031077

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين كاظم محمد كريم172351321211017045

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي صادق رحيم حامد172361321211017084

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية الفراتين للبنينادبيطاهر علي طاهر علي172371321211034033

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية ام البنين للبناتادبيفاطمه عدي علي حسين172381321222011056

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية الفردوس للبناتادبيمريم محمد تالي صيوان172391321222040120

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17ثانوية النسرين للبناتادبيشمس مجيد حميد لفته172401321222047014

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17إعدادية بشار بن برد للبنينادبياحمد منذر ثجيل حمود172411421211023018

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17ثانوية امير البيان االهلية للبناتادبيطيبه حسين نجم عبد هللا172421421224029001

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيباقر كامل صادق حسن172431521211017018

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17الخارجياتادبيضمياء سمير خضر توفيق172441921228050420

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.0061.00ثانوية فلسطين للبناتادبيبراق مهند عبد الهادي جاسم172451021222032002

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.0061.00ثانوية عدن للبناتادبيضحى نجم عبد عذاب172461121222033051

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية النهار للبناتادبيبنين باسم محمد عبد اللطيف172471121222056005

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية العزة للبناتادبيزينب اركان محمد ابراهيم172481221222036027

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية الكرامة للبناتادبيشمس ثائر نصيف عبد االمير172491421222044031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبياساور عبد الكريم سامي ابراهيم172501521222014004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0082.50ثانوية البارئ للبناتادبيزمن صالح خليل حسين172511121222053007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0081.67اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد نجاح عباس ناصر172521321211008114

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0081.33ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعبد الرحمن محمد ابراهيم حسن172531921211096021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0081.17اعدادية الهدى للبناتادبيبراء ياسر لطيف جاسم172541221222025009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0081.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبياسراء عبد الرحمن قاسم كاظم172551521222014008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0080.83اعدادية البسالة للبناتادبيزينب شاكر محمود زاير172561321222016015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0080.67اعدادية الشهداء للبنينادبيعلي احمد عبد هللا عبد المنعم172572221211051014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية يافا للبناتادبيابتسام احمد عاتي كريم172581321222031003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية المعراج للبنينادبيرامي محمد ارحيم دحام172591121211023013
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية الفداء للبناتادبيأيه جميل صعيصع موازي172601421222033007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0077.83ثانوية السيد حسين الصدر للمكفوفين االهلية المختلطةادبيحمزة شوكت عبد العظيم حمزة172611221217011003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيرسل محمود هليل كاظم172621221422024055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية الفيحاء للبناتادبيايه هشام عبد الرزاق عريبي172631321222013007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية الدجيل للبناتادبيهدى حميد جاسم محمد172641821222071030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية الحضارة للبناتادبيخديجه سالم ياسين عناد172651021222026010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0076.83ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيامنه رحيم حران صالح172661121227005003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0076.67ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيطيبه سامي كحط حمود172672321222052032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيزهراء هاشم كريم جابر172681221226002018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائيبنين سجاد جابر سلمان172691321422015021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيسجاد محمد عبد علي شناوه172701121211045057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعداديه الوهج للبنينادبيكاظم شاكر جوده بعوى172712421211030033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0075.17ثانوية التجدد للبناتاحيائيرحمه جاسم محمد محمود172721221422037010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0075.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائينبا جاسم علي كاطع172731321422044055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0074.83ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيعلياء مناضل هادي نايف172741421222022040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية االنتصار للبناتادبيزهراء محمد امير شهاب172751321222015047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447.0074.50ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيرغده فارس عبد الكاظم بريبر172762321424014010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيخالد محمد طارش معافي172771021215001039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0074.33ثانوية التجدد للبناتادبيشيماء هيثم لطيف حميد172781221222037021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0074.33ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه حسن عطا هللا حمود172791421422024071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزهراء عباس حسن علي172801521222014041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية الفاروق للبنينادبيعلي سعد عوده خلوي172811321211014035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية الدغارة للبنيناحيائياحمد عبد الحسين كاظم بديوي172822421411003006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444.0074.00ثانوية البالد للبنينادبيحسين عدنان فزع كيطان172831221211008020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية الكاظمية للبناتادبيهاجر عماد حميد جابر172841221222029032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيامير ثعبان عبيد عبار172852421411048032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444.0074.00ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيرضا احمد رضا وهاب172862721211009017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0073.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعبد هللا علي حمد هليل172871121411049067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرسل ناطق غالي موسى172881121422017059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0073.83الخارجياتاحيائيضحى علي سلمان علوان172891121428050239

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد حسين محمد موسى172901321211022111

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية االصالة للبناتاحيائيساره فاضل عبد هللا نايف172911121422024038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينوره جاسم نعمه 172921521422008210
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزينب عادل محمد جواد شنين172931521222015045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد فاهم ثامر فرحان172941421211010033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0073.17ثانوية المربد المختلطةادبيرمضان رائد اكريم احمد172951121217002008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسين محمد محمود مزبان172961321211012028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0073.17ثانوية المعالي للبناتادبيزهراء جاسم محمد سعيد عبد الخالق172971421222054023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0073.17ثانوية حطين للبناتاحيائيهاجر عامر حافظ صالح172981421422004041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية الرميلة للبناتادبينور علي راشد عبار172991521222004094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية فدك للبناتاحيائيضحى لطفي صالح مهدي173002121422067061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيفاطمه ناظم عباس ابراهيم173012321422050065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية بلقيس للبناتادبينور الهدى علي حبيب سعيد173021421222062070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيسجاد عقيل رشاك خلف173032221415007110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0072.67ثانوية بيروت للبنينادبيابراهيم احمد مجهد هادي173042321211021001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية الكرامة للبناتادبيآيه مصطفى كاظم جدوع173051321222025003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية ابابيل للبنيناحيائيمحمد مجيد ناصر حسين173061321411011048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيفرح تحسين نديم نعمه173071321422001245

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء ناصر جاسم حسن173081321422031083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيكرار شاكر نجف لفته173092221411033251

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية الصفا للبنينادبيابراهيم احمد شهاب احمد173101321211027001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية العراق الناهض للبنينادبيياسر محمد عبد الرضا علي173111521211003109

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية الكرمة للبنينادبيصهيب أحمد عبد هللا عباس173121921211065021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء محسن هادي محسن173132721422036077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية القدس للبنيناحيائيمصطفى حميد جاسم احمد173141021411014087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد الحكيم اياد سلمان رميض173151121211054041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية التعاون للبناتاحيائيرانيه جواد كاظم حميد173161121422040048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيرقيه محمد هاشم محمد173171321222024011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية السرور للبناتاحيائيدموع خضير عبد الكاظم سوار173182721422006010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية المعراج للبنينادبيعلي حازم عمران مزهر173191121211023023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية امنة الصدر للبناتادبيحوراء علي حسن مريهج173201421222059018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيتبارك محمد ماجد جابر173211521422008036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية الهداية للبنينادبيعدنان قحطان عدنان محمد173222121211085011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيانعام طه عباس محمد173232121422072014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية الحيدري المختلطةاحيائيايه نعمه حسن شطب173242321427027007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية السؤدد للبناتاحيائيدالل اسماعيل عبد هزاع173251021422047004
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية الوزيرية للبناتادبيرحمه عماد معروف محمود173261321222005020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية السعادة للبناتادبينور عباس قاسم محمد173271421222049029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعلي عبد هللا حبيب صخيل173281421411027085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي حسن علي عبد الرضا173291421415009102

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيكرار حيدر رحيم صفر173302121411077025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية االقتدار المختلطةادبيحسين ناصر ساير عيدان173312221217010004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعباس رائد محمد فرحان173322221411018081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسن علي لفته حسين173332221413023037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسن باسم راضي عامر173342321413016021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائينبأ حازم محمد عطية173351121422044081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0071.67ثانوية المتميزيناحيائيصهيب فاضل مكي موسى173361321411016053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0071.67ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي عمار ياسر نمر173371421415009112

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبتول محسن جبار ناجي173381521222009015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب والء حسين سكران173392121422067044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0471.51ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا عباس فاضل حسن173401321411019108

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعلي ناهض محمد فياض173411121211034039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية االصالة للبناتادبيتماره حيدر رحيم خليف173421121222024008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعداديه االنوار للبناتاحيائيسحر قاسم عوده صبار173431121422026035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائيحوراء حقي إسماعيل محمد173441221422009018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيبراء عباس حسن سعدون173451321422017029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيفاطمه عدنان حميد ياس173461421222003110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيشهد احمد راضي كاظم173471421422065192

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى فيصل خزعل عبد الحسن173481521422006229

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيغفران محمد عبد الرضا عاكول173491521422007143

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيجاسم محمد علي حسين173502121411036009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسين مزهر عبد الحسين كاظم173512221413004051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية االمام للبنيناحيائيباقر محمد حسين محمد173522321411013009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم سالم عالوي خضير173532321422043131

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمنتظر حاتم عبد االمير كاظم173541421411003125

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمحمد هاشم كصيص نعيمه173551521211003085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيياسمين واشي موزان فهد173561521222009101

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم جبار جرو كحيط173571521422007164

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الفكر للبناتاحيائيبنين سعد كاطع عبد173581521422016015
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0071.33ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمريم محسن جلود راضي173592221424012180

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية حيفا للبناتاحيائيحنين عباس نسيم جبر173602321422046012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمحمد عبد فضل محمد173612721411008060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء مرتضى عبد الزهرة عبد هللا173621121222062042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الرباط للبناتاحيائيفاطمة ثامر غازي فيصل173631121422055062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الخمائل للبناتادبيعذراء جواد عبد الكاظم كوطي173641221222043071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0071.17أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيعتاب محمد جبر رضيوي173651221422021054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0071.17ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيزينب مزهر حسين نعمه173661321227001002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيبتول رحيم شمال بديوي173671321422017027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0071.17ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيحوراء حسن لفته طالب173681321422045009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0071.17إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد السيد ابو الغيط السيد173691421411009133

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الناصرة للبناتاحيائيفاطمة احمد عبد العباس شياع173701421422056082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0071.17ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء طالب كاصد جلود173712221222088025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0071.17ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيكرار داشر ريمان محمد173722221413048074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0071.17ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمنتظر عباس صكبان علي173732421417020094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0071.17ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي هشام عبد الجبار محمد173742621413001050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيحسين علي جاهل عبد173751121211044014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0071.00الثانوية المعينية للبنيناحيائياحمد حميد حسن كاطع173761121411021003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيمريم احمد نصيف جاسم173771321422010047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية االمال للبناتاحيائيغياده حسين علي يوسف173781421422041138

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء خضر طه مجيد173791521422010051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيحنين عالوي بيده اسعيد173801521422012022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيرجاء خالد حسين شفيق173811921422132017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0071.00للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيحيدر علي عباس حمادي173822221411065010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيمنتظر جمال قاسم جخر173832221411070205

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيعلي هادي عبدعلي حمزه173842321413015024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية صقر قريش المختلطةادبيعمر محمد حميد عطا هللا173851021217004010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيطيبه احمد فاضل حسين173861121222016030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمرتضى سرحان عبد هللا خدر173871421211003122

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيحسين كريم علي ابو الليل173881421411006034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعلي نعمه عبد صيهود173892221411064034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية كوثا للبنيناحيائيبالل عثمان عبد الحميد محمود173902321411040020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية كوثا للبنينتطبيقيحسين كريم مراد فرحان173912321511040010
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزمن صاحب كاظم حمود173922621222058025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية النيل للبناتاحيائياسراء صدام حسين قند17393222042169006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيفاطمه صادق عبد االمير عبيس173941021222010009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائياستبرق صباح طعمة سلطان173951221426001003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية زبيدة للبناتادبيشهد مهند سليم حميد173961421222018022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائياية لؤي عباس محمد173971421422037005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمرتضى عباس علوان سيد173982221415008143

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيعذراء داود حمزه حسن173992621424004108

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية حماة للبناتادبينور ضياء محمد حسن174001121222025112

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيزهير علي حسين عودة174011221415003041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيابو الحسن عطية فاضل خزعل174021321217001001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0070.50إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيحسن خالد حميد حسين174031421411021017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية الفيحاء للبناتادبيرقية محسن حسن لفته174041521222008038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية الزوراء للبناتاحيائيرنا محمود صالح احمد174051821422006006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية الطف المختلطةاحيائيحسن ثعبال حمزه عواد174062221417060013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد المجيد حميد عدنان جاسم174072321413012038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسين عبد هللا جاسم شالكه174082421413010023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيخديجه ياسين خليفه صلبوخ174092621422002010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0070.33ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبياسراء شاكر محمود محمد174101121227004001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية المهج للبناتادبياسراء عباس جباره عبد علي174111421222035001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيأطياف جالل كامل لفته174121421422059001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية النجاة للبناتادبيزينه رامي جاسم حميد174131521222003039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء جعفر صحن بدن174141521422003050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء عباس جبر اشالك174151521422004054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية راوه للبنيناحيائيعثمان رياض دهام فهمي174161921411022025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0070.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار ضياء ذياب خلف174172221411004319

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0070.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر حسان غضبان محمد174182221413023070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية السجاد للبنينادبيخطاب رسول عاشور سكان174192321211027018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0070.33ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزهراء فالح حسن عباس174202321422019030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية حيفا للبناتاحيائيفاطمه محمد مشمول عبد الحسن174212321422046032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيتبارك قيس طه ياسين174221021422019032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمحمود كاظم محمود عبيد174231121217004018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية نور االيمان للبناتادبيسجى احمد محسن شعيل174241221222006026
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية النسرين للبناتاحيائيأيه عبد األمير زاير محمد174251321422047002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيسيف علي عبد النبي حنش174261421411019047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0070.17الخارجياتادبيرقية رحيم كريم خضر174271521228050192

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية المسرة للبناتاحيائيزهراء باسم صبيح زبون174281521422002031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية العقيدة المختلطةاحيائياسحاق سعود عليعل كزار174292221417022005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد هللا سمير هويدي حسين174302321411005074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية اسماء للبناتاحيائينور بدر مشعان ناصر174312321422018156

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية الغدير للبناتاحيائيفاطمه صالح عامر فياض174322321422055061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.8070.13ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا هشام حسن علي174331421411005056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد نجم عبد الحسين عطية174341121211009005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية البتول للبناتاحيائيهاجر حارث شرقي حمادي174351121422013134

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0070.00ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيطيبه نزار جوده حسين174361121426002048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية الخمائل للبناتادبيبنين عباس فاضل محمد174371221222043013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيأنس رحيم محميد حسن174381921211041007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية تونس للبناتاحيائيروان احمد سليمان برغش174392221422007037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0070.00ثانوية الهالل المختلطةادبيصفاء موسى صافي شمران174402321217010022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية المشروع للبنيناحيائيقاسم عبدعلي جفات ثويني174412321411010095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0070.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزهراء عقيل خيري كريم174422321422040025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية الحضارة للبناتاحيائيتبارك احمد علي مجهول174431021422026021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيزيد احمد جواد عطيه174441121217014006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائييوسف يعقوب جبار روج174451121411049118

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعداديه االنوار للبناتاحيائيربى عقيل ابراهيم عبيد174461121422026013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيمحمد احمد محمد سعيد174471921215010124

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية الفهود للبنيناحيائياحمد عبد الرضا ابراهيم محمد174482221411042007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي سعيد حمد حسين174492621211015086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.0069.83للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائياسيا سرحان عبد الساده موسى174502721422008002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيشيماء ابراهيم اسماعيل محيميد174511121226003020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية العراق العظيم المختلطةادبياوس شاكر محمود علي174521321217001003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية زها حديد للبناتادبيياسمين اثير فيصل مجيد174531321222048066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية دجلة الخير للبنيناحيائيعبد هللا ماهر نلطق سعدي174541321411033021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية النعيم للبناتادبيساره عادل جاسم موسى174551421222009057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيعلي حسين غايب حسون174561421411042030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا قاسم فنجان174571421422019022

4148 من 529صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية االخاء للبنيناحيائيسجاد ميثاق علي مهوس174582221411035066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية كوثا للبنيناحيائيمحمد تركي مكطوف كاظم174592321411040135

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيايمان احمد حاتم حسين174602321422018012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيغدير حمزه محمد رويضي174612521424030097

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية القدس للبنينادبيعبد الرحمن اسامة ارزوقي حمودي174621021211014034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية حماة للبناتاحيائيرسل رعد خليل ابراهيم174631121422025067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية حماة للبناتاحيائيندى صباح طه عبادي174641121422025169

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية النور للبنيناحيائيمصطفى نوفل عبد هللا عبد االمير174651221411023159

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرفل رغيد عماد محمد ازهر174661321422015044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية البلديات للبنينادبيمهيمن عماد حميد رحيمه174671421211034199

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائييسرى حسن جبار ياسر174681421422065318

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيرقيه علي عبد هللا عبد الكريم174691421424003016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحميد خالد عبد سعدون174701521211008034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية النهروان للبنينادبيضرغام حيدر جهاد عبد174711521211018050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمة عامر خلف غانم174721521422008153

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد يحيى فرحان حمزه174732221411021221

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية المسيب للبناتاحيائيرباب محمد جواد كاظم174742321422041063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيابتسام مالك شعيب فزع174752321427014001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةاحيائيابراهيم جميل فاضل عباس174762921415004001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية يافا للبناتاحيائيسرور رعد محسن فرج17477132042107087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية االسراء للبنينادبيمحمد رعد ساجت ضاحي174781021211011031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33الخارجياتادبيزينة سمير كاطع شاهين174791121228050333

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيعلي حمزة نجم عبود174801221211003064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيمحمد ياسين مطر محمد174811221215005014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية الفاتح المختلطةادبيحوراء نصر احمد عبد174821221227005003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية االنتصار للبناتادبيايه محمد غازي حمزه174831321222015013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية الخنساء للبناتادبيشهد محمد خالد حسن174841321222018049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسن كاظم فياض خيطان174851421211003029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد عباس عليوي عبيد174861421211034088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية قباء للبنينادبيمحمد ضياء صدام جبر174871521211010049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينور الهدى مهدي صالح مهدي174881521222006090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية الريحانة للبناتادبيتبارك ياسين طه محسن174892121222081006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية الباقر للبنيناحيائيحمزه دريد مقصد كاظم174902321411037027
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيمريم عالء حديد دانه174912321422002126

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرند عماد غانم حمزه174922321422013183

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيزينب مهدي كاظم خطار174932321427053010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفاطمه حسين عليوي عبد174942421427008133

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائياحمد شاكر خلف فياض174952621415006001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية ام الكتاب للبناتاحيائيرغد جاسم محمد خلف174962621422052003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.5669.26ثانوية المتميزاتاحيائيزمن حيدر حسون عبيد174971421422027068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية ابي غريب للبنينادبيعلي ياس خضير حمادي174981021211024040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17ثانوية الجامعة للبناتادبيصبا محمد مزهر محمد174991021222009021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية الحضارة للبناتادبيوسن محمود علي حسن175001021222026033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية المعراج للبنيناحيائيياسر عبد العزيز نصر عبود175011121411023047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية العراق للبنينادبيحسين عماد كاظم حميد175021221211009070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17ثانوية منار العلم االهلية للبنينادبيعبدهللا رائد صالح علي175031221213005008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيزينب حسين علوان محي175041221422050059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيرنين امير عدنان عباس حلمي175051321226004012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17إعدادية المروج للبنينادبياحمد موفق هادي جواد175061421211011015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17ثانوية العراق للبنينادبيسجاد خليل داود فهيم175071421211036013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية صفية للبناتادبينوران خالد لفته ناصر175081421222011216

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيضيء نبيل عبد الرضا حمود175091421222037024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17الخارجياتادبيسرى احسان علي حسن175101421228050753

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيمريم صباح حسن شبيب175111421422052072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي مهدي صالح شابث175121521211005064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية العقيلة للبناتادبياية علي غريب جهلول175131521222001009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيحيدر ابراهيم جواد كاظم175142221211049003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعلي مدلول غزاي ثجيل175152221413036037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17ثانوية االبرار للبنيناحيائيعلي عامر علي ازغير175162321411060070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية الحفرية للبناتادبيسماح علوان كاظم كايم175172621222020028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهيفاء زغير صلبوخ داود175182621422013132

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه ليث جواد كاظم175192721422054111

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائيصقر عبد الكريم محنه خلف175203121415001040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية االسراء للبنينادبيمؤيد ساهي محي راشد175211021211011028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00الخارجياتادبياالء عبدالكاظم طاهر ياسر175221021228050031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية النهار للبناتادبيعذراء محمد سلمان فرج175231121222056031
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيباقر يحيى سعودي جاسم175241321211002012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعون كريم محمد محيسن175251321211012081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية ام البنين للبناتادبيرسل سعد محسن نافع175261321222011029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00ثانوية حنين للبناتادبيتبارك عدنان هادي حسين175271321222028006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية يافا للبناتادبينور عبد االمير حمود ورور175281321222031134

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية حطين للبناتاحيائيمالك مكي عبد هللا قاسم175291321422027096

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00ثانوية الندى للبناتادبيعذراء عالوي شمخي حسين175301421222069069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00الخارجياتادبيدعاء حسين صبري عناد175311421228050245

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد الباقر كريم علي عبيد175321521211007172

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية الوارثين للبنينادبيعبد هللا ضياء داود سالم175331521211013058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء عالء حسن عواد175341521222004039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية الهدى للبناتادبيايه علي جاسم جبر175351521222007012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيهبه عطيه غياض وحيد175362221424017273

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك طالب عبيد وناس175372321424006081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيانس عبد علي سليم175382621424012028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد كريم حسين كشوش175392721411026179

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية ام البنين للبناتاحيائيرقيه عباس كاظم موسى17540222042152012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيهدى ثائر محمود نصيف175411021222027078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية خير االنام للبنينادبيمحمد درع حامد غربي175421121211051013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية التقى للبناتاحيائيايه مهدي دحام عبد هللا175431121422012013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي محمد سالم محمد175441221411005041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيحسين ريحان علي حسين175451221411040033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه عباس حمزه عبد الحسين175461221422007051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية الثورة العربية للبناتادبيحنين زيد قيس كاظم175471321222017025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية الكوثر للبناتادبيمبين عالوي عبود جاسم175481321222044041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم علي كريم عبد الحسن175491321422014091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين احمد حسن زوير175501421211003031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمنتظر جبار علي محمد175511421211006088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيضرغام عامر سلمان مهدي175521421211007022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية الندى للبناتادبيمريم عبد حسوني حمد175531421222069084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي غانم هاني جبار175541521211005060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية الزهاوي للبنينادبياحمد علي حسين عباس175551521211015009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيحوراء صباح مصطفى جواد175561521222014027
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية االبرار للبنيناحيائيمقتدى ريحان عوفي هالل175572221411070203

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية العقبة للبناتتطبيقيزينب ماجد هاشم محمد175582221522012016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد مازن عبد الزهره كاظم175592321411020019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور ضياء حمزه عبيد175602321422043146

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية االحرار للبناتاحيائيمريم علي فريح محي175612621422035103

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية بالل للبنينادبيحارث ابراهيم عبيد طلب175621021211021009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعباس فهد عبد عنبر175631121211009046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية الروافد للبنينادبيعبد هللا رحيم عبيد مجهد175641121211024026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيطه عباس فاضل حمزة175651121211035014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمحمد مهدي عبد الحسن صادج175661321211033046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية الفيحاء للبناتادبيفاطمه قاسم مجيد خريبط175671321222013039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائيجنه رياض سعدي حسن175681321422015033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيساره عدي خضر عباس175691321422024059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيمؤمن قيس حسين عزيز175701321511023033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67إعدادية الجزيرة للبنينادبيمنتظر سالم عوده محمد علي175711421211016076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية البلديات للبنينادبيعلي فهمي خير هللا مناتي175721421211034121

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية ام ايمن للبناتادبيمشكاة جاسم محمد سدخان175731421222057045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية بلقيس للبناتادبينبأ خالد هاشم علي175741421222062065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية االمال للبناتاحيائيانعام حربي حمزه حسين175751421422041018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية الفكر للبناتادبيرنا عدنان عبد جبر175761521222016027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيآمنه حسين عبار نعمه175771521422006001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيحسين فاضل معافي متعب175781921411040019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمريم يونس محمود وهب175792121222065090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية النصر للبنيناحيائياحمد ماجد حسن فليح175802221411025003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسن جعفر صباح جنام175812221413030020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيزيد محمد رحيل علي175822321413015012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيايمان علي حسين شهاب175832321422007012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيتقى حميد مجهد هادي175842321422007024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيمريم سعد عبيس حمادي175852621222037043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمحمد ليث شاكر عزيز175861021211035042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية البطولة للبناتادبيهديل عباس خضير مشعان175871021222028105

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية الروافد للبنينادبيداود سلمان تركي عوده175881121211024016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيسامر سعدي رحيم لهواك175891121217014007
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية مريم العذراء للبناتادبيغفران رسول فؤاد حسن175901121222014028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد الرحمن رعد مهاوش جاسم175911121411034040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيهاله حسين زيدان خلف175921121427004009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيعثمان محمد عبد حمادي175931221211015027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيمحمد عصام اسماعيل عبد الحسن175941321211002088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمصطفى ابراهيم علي عبد هللا175951321211004063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية السيف العربي للبناتادبيمريم عدنان احمد محمد175961321222035073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية الكوثر للبناتادبيحنان فهد شوكت شيرخان175971321222044010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيصابرين ماجد حمادي عريبي175981421222022037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيسجاد علي حسن لعيبي175991521211017057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50الخارجيونادبيحسنين هذال بالسم خفي176001521218001219

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية العقيلة للبناتادبيحوراء جمعة حيدر حميدي176011521222001037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية المسرة للبناتادبيزهراء هاشم محمد علوان176021521222002019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية الرباب للبناتادبيرسل محمد عطيه خمام176031521222012009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية التاميم للبناتاحيائيبروين طالب ولي موسى176042121422022004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحيدر حسين علوان طربوش176052221411021070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيعلي صباح محسن طويس176062221411065015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيرشيد حامد ياسين خضير176072321411001027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية الغدير للبناتاحيائيفاطمه رشيد حميد ارواك176082321422055060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد عبد الكريم علي كاظم176091021211009003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية بالل للبنينادبيعلي منعم عبيد طلب176101021211021024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية الرضوانية للبنينادبيحسين خضير محمد مروح176111021211037014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد عزيز محسن فزع176121021411009004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيمالك علي فؤاد احمد176131021422013071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائينور حسن سعدون عليوي176141021422027095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية عائشة للبناتادبيرونق فالح نصيف جاسم176151121222023023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33الخارجياتادبياسيا سعدون علوان حميد176161121228050047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعداديه االنوار للبناتاحيائيرقية عوده خضير حسين176171121422026019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء سالم حسين هويش176181321222040029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية السيدة عائشة للبناتادبياسراء ذاري كريم مجيد176191321222045001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية زهو العراق للبناتاحيائينور الهدى عبد الكريم خلف راضي176201321422009060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيغدير علي حنون الزم176211321422024081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي صبار نعيم عبيد176221421211041065

4148 من 534صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية التسامح للبناتادبيزينب الزم لفته عزيز176231421222012048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية الرتاج للبناتادبيزينب جميل فرحان خلف176241421222050016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد ماجد جبار سلمان176251521211007194

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعلي صفاء احمد خلف176261521411013064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيبنين جواد اسماعيل حسين176271521422010015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيأحمد محمد عبد محل176281921211041003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد داود اكبر عبد هللا176292121411032118

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية الجهاد للبناتاحيائياسراء عواد هاشم كنش176302221422019001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية السدة للبناتادبينادين حسين فرحان علوان176312321222034044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيايمان عبد الرضا هواش سلطان176322421422011022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائياسراء محسن عالوي هاشم176332521422024005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيعباس حامد محسن حسن176342621411054027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيتبارك صباح حسن مطر176352721422010021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33الخارجياتادبيزهراء ميثاق عزيز نمل176362821228050114

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية المثنى للبنيناحيائيمسلم علي هاني خفي17637292041004102

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية الغزالية للبنينادبيمجتبى محمد راضي قاسم176381021211008067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17ثانوية البتول المسائية للبناتادبيشهد فارس عباس صالح176391021226003028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيزمن ستار جابر مطير176401021422024015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية عائشة للبناتادبيشيالن ازهر عجمي جاسم176411121222023032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية رفيدة للبناتاحيائيايناس طالب محمد حسين176421121422041012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية العراق للبنينادبياحمد عامر علي مدور176431221211009009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيحسين عادل كامل هبول176441221211016016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17ثانوية اكد للبنينادبيبارق عمر خالد صالح176451221211018005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية الخطيب للبنينادبيحسن احمد سلمان أنعيمة176461221211031020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيحوراء حيدر محمود ابراهيم176471221222019022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية الحق المبين للبناتتطبيقيضحى عبد الحسين عباس مشير176481221522050022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17ثانوية ابن الجوزي للبنينادبييوسف جبار جميل يوسف176491321211020049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعبد هللا محمد جبار كاظم176501321211024026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية حطين للبناتادبيايالف علي محي قاسم176511321222027004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية يافا للبناتادبياطياف حكيم عواد جبر176521321222031005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمة محمد هاشم جمعه176531321222044031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17ثانوية االعتدال للبناتاحيائيسجى عبد الرحمن علي حسن176541321422008028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية البلديات للبنينادبيمرتضى حسن كاظم ياسر176551421211034167
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيكرار حسين محسن مهدي176561421215009117

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية النعيم للبناتادبيسجى سعدي حمزه حسين176571421222009059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17ثانوية المسك للبناتادبيايمان عطا جعاز عصواد176581421222048004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمصطفى محمد كاظم غافل176591521211005086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية الرميلة للبناتاحيائيدعاء قاسم شمخي دهش176601521422004061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي جاسم طعيمة عسل176612221411018101

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد خالد تركي جهاد176622321411020319

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين ناصر صبر176632321411061117

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيغدير عباس فاضل كاظم176642321427015017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17الخارجيونادبيسجاد محمد كاظم مجلي176652621218001269

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينور علي عباس علي176662621222058069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب خالد كمال عوده176672621422013060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى اسامة جمعة عليوي176681121211027116

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعداديه االنوار للبناتادبينور فاضل داود سليمان176691121222026059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية صالح الدين للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد علي عبود176701121411029008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية عشتار للبناتاحيائيزهراء عامر جباري حمزه176711121422027025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزهراء ستار سرحان وادي176721221222007028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء عالء عبد الحسين عوده176731221222041035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية التجدد للبناتاحيائيهبه حسين يوسف محمود176741221422037034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية االقصى للبناتاحيائيايمان صالح حسن علوان176751221422045003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي ماجد كامل محمد176761321211034046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيرانيه علي رجب علي176771321222036012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيزينب رزاق زباره راضي176781321426001040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية الندى للبناتادبيفاطمه محمد عباس كليخ176791421222069080

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيعباس ريسان صابر شالل176801421411042024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيداليا عدنان هوبي حسين176811421424016011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسن علي كريم غضبان176821521211006018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية الرميلة للبناتادبيرباب خليل كاظم تايه176831521222004025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيايات كاظم صغير فالح176841521422011011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعلي سعيد عبد الرضا خميس176851821211001031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعبد الحميد حاتم ابراهيم حسن176861921211096020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمنتظر فاضل حاشوش سطم176872221211049032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد فالح محمد فرهود176882221411037140
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيباقر علي داود ابراهيم176892221413030014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائياحمد مؤيد علي هالل176902321411017007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي اركان عبد هللا زريج176912321411040091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء حسين عبد علي176922321422022103

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية كوثى للبناتاحيائيتبارك عباس الهيموص ديكان176932321422073041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد سلوم حمزه176942321424006156

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان حمزه حسين176952321424006180

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية علي الشرقي للبنينادبيحسين جعفر عبد الرحيم هليل176962821211009017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.8867.98ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسن محمد كاظم رسن176971521411012015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى محمد حمد دايح176981021211017085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية التألف للبناتادبيزهراء عبد العباس كاظم عياده176991021222043030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية الرضوان للبنينادبيهيثم صالح ماجد حميد177001121211032045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعداديه االنوار للبناتادبيشهد هالل منصور حسين177011121222026032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيالزهراء محسن كمر جبر177021121222062006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينغم عالء فرحان جبار177031121422017193

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية هند للبناتاحيائيفرقان ابراهيم صائب ابراهيم177041121422020054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيهدى شاكر حميد غاوي177051121422021144

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمه علي حسن شخير177061121422061036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية الكرامة للبنينادبيامير عمار صباح مجيد177071221211017003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيرسل سالم عبد الستار شكر177081221222005005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية االزدهار للبناتادبيزهراء علي كاطع حنطه177091221222009031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيمنار عباس دايح عوض177101221422033062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية حطين للبناتادبيغفران كاظم فريح كبيش177111321222027038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83الخارجياتادبيضحى كريم نعمه سلمان177121321228050364

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية االنصار للبنيناحيائياحمد عبد المنعم عبد الخالق داود177131321411003008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايه صالح كمال رشيد177141321422040026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية الفضائل للبناتادبيسكينه يوسف رشك دعدوش177151421222019020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية الرتاج للبناتادبيزينب سليم ناصر الزم177161421222050017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمرتضى عبد الزهره دواي ناشور177171421411003113

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد سامي ارحيم عبيد177181521211013095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية المآثر للبناتادبيزينب باسم حسين سلمان177191521222011053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية المثنى للبنيناحيائيعلي محمد شعيوط لفته177202221411030016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائياحمد رحيم عبد هللا رحمن177212221413030007
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمرتضى داخل منجور عناد177222221413040094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية كوثا للبنيناحيائياحمد علي سعود كاظم177232321411040009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيعلي مطر لفته خان177242321417015013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية حلب للبنينادبيمحمد ياسين خضير راضي177252621211013154

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزهراء حيدر عذاب ذويب177262621222003001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية الميمون للبنيناحيائيحمزه عبد السادة طارش سلمان177272621411033043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيحيدر خالد كامل ثجيل177282921411017095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية المصطفى للبنينادبيياسر اسعد عبد خضير177291021211017091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيميثاق عبد الرزاق عايد فزع177301021211032037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية الخلد للبنينادبيعلي عامر فرحان هراط177311021211034035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيبتول احمد خلف مهدي177321021227012002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيعلي صباح خضير فرحان177331121211001018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية حماة للبناتادبيسداد رحمن مصيخ داود177341121222025065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية الميسرة للبناتادبيقبس عبد عطية خضير177351121222064023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية االسراء المختلطةادبيهديل طه علي حساب177361121227012019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية عائشة للبناتاحيائيهاجر قحطان عبد هللا حسن177371121422023058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية التاجي للبنينادبيصالح خالد صالح علي177381221211010013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية االزدهار للبناتادبيرسل هشام قاسم حمد177391221222009022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيبهاء الدين عبد االله كاظم محمود177401321211004015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيرسول اسماعيل غالم جمعه177411321211031034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية حطين للبناتاحيائيمروه عماد ستار عبد177421321422027092

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيسجاد كامل جبار دكمان177431421211029040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية الندى للبناتادبيزهراء قاسم حمادي عباس177441421222069033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67الخارجيونادبيحسين جواد هاشم عودة177451521218001180

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية الرميلة للبناتادبيبنين احمد عداي غائب177461521222004013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيباقر علي حافظ سلمان177471521411014001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائياماني ايلوار صباح محسن177482321422038012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيسجى شهاب حميد شعالن177492321427044020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية البيادر المختلطةاحيائيزينب كريم محسن حريز177502321427058010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسجاد علي فالح عباس177512621411012069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50ثانوية القدوة المختلطةاحيائيشهد عامر عبد هللا حمزه177521021427010008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية البصرة للبناتادبيمالك وليد خالد حاجم177531121222043036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50ثانوية الوفاق للبناتادبينهى رعد منصور حسين177541221222022064
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيرقيه مهدي حسين علي177551221226002013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50ثانوية الربيع للبناتاحيائينسرين دحام محمد عبيد177561221422002017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية سيناء للبنينادبيسيف سعودي شكر حمود177571321211018029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية القناة للبناتادبيزينه مالك محمد بأبيير177581321222003021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيسجاد جهاد ماشاف طاهر177591321411024016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50ثانوية الفوز للبناتاحيائيبثينه رائد محمود رزوقي177601321422023008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50ثانوية السجود للبناتادبيساره مؤيد شراد سلمان177611421222001031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية الفداء للبناتادبيصفا مجيد حميد عكاش177621421222033041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50ثانوية نور الزهراء للبناتادبيفاطمه خالد علي ناصر177631421222066031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية ام القرى للبناتاحيائيفاطمه طه محمد لطيف177641421422015100

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزينب رشيد كاظم عواد177651421422024054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيفاطمه خلف عبود خضير177661521222013044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبينغم سعد عبد الزهره شريب177671521222013056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعلي سلمان خداداد علي177681521411013063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفرح حيدر عبد علي واشي177691521422008170

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50ثانوية النخيل المختلطةادبيمصطفى محمد حسن عباس177701921217015023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية بابل للبناتاحيائيمريم غالب علي عبد الرحمن177712121422051115

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيباقر شهيد محمد رحم177722221411057009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعقيل غانم حامد رفيع177732221413006109

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيعبير عبد اللطيف غازي ساجت177742321222052034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعباس حسين عبد علي حسن177752321411035021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه كريم شمران بويدر177762321422015129

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50ثانوية قبلة االحرار للبناتاحيائيزهراء علي كاظم عبيس177772621422051012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية صقر قريش المختلطةادبياحمد رحمن كاظم محمد177781021217004001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد رعد عباس عبد177791021411022065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيمصطفى حسن عباس زنبور177801121211048084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية عائشة للبناتادبيسرور غازي حمزة عويد177811121222023029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية االصالة للبناتادبيحوراء علي حسين خضير177821121222024010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية الزهراء للبناتادبيشهد ضياء حسين علي177831121222029022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية االخالص للبناتادبينرجس علي عبد الكاظم عبد العباس177841121222046103

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية الوفاق للبناتادبيمريم عبد الرحمن اسماعيل ابراهيم177851221222022061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية البسالة للبناتادبيايه نزار غافل عاتي177861321222016004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية النسرين للبناتادبيآيات حيدر عبد الرزاق فرحان177871321222047001
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيجباره عبد هللا جهيد حسين177881421215007006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية الصادقات للبناتادبيحوراء محمد حسين علي177892121222096006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيمهند محسن كاظم محمد177902121417060021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبياحمد عبد الرضا علي رميض177912221211065003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد جابر حسين جاسم177922321413018237

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيحيدر عبد المنعم اسماعيل عبد177932321417005012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائينور الهدى حسين حميد محمد177942621422014028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائينور نجاح هادي محسن177952721422009085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينه حسين حسن عباس177962721422020075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية الحرائر للبناتاحيائيرقية رحمن حمزه كاظم177972721422027025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.2067.20الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الجبار سيف الدين عبد الجبار عبد هللا177981021411002038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17الخارجياتاحيائيمنى منعم مخلف محارب177991021428050122

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيبسمه فراس عيد رمضان178001121222016010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17الخارجياتادبيمحبة عبدالحسين صالح احمد178011121228050586

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية هوازن للبناتادبيزهراء عبد الكريم جبار معيوف178021221222048002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد باقر مشتاق كاظم عمران178031221411028124

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي عبد الكاظم فرحان مصلح178041421211006056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية ابن البيطار للبنينادبيالحسن علي داخل فرج178051421211028005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية ابن البيطار للبنينادبيسجاد خالد سامي حسين178061421211028027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية البلديات للبنينادبيوسام حميد ابراهيم راضي178071421211034207

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17الخارجيونادبيعبد هللا حسين عبد الرحمن اسماعيل178081421218001935

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية السجود للبناتادبيحوراء رمزي كامل العيبي178091421222001011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية معصومة للبناتادبيحوراء محمد راشد شبيب178101421222045010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء عالء شاكر خطار178111421222070020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيحوراء حيدر كاطع عباس178121421224009002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيحسن عالء عبد الحسين محمد178131421411048016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيسجاد شهيد عباس زغير178141421511027029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية االستقامة للبناتادبيبنين رعد عطوان خلف178151521222018013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية سمية المسائية للبناتادبيتقى حسن وجين جبر178161521226001018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيغدير محمد بدر مزيد178171521422008148

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيفاطمه ستار ابو شعيعه ياسين178181521522006028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء نوري سالم فالح178191621222031011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمقتدى خالد لطيف بلعوط178202221413013175
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية تونس للبناتاحيائيخديجه عادل كامل عباس178212221422007029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية كوثى للبناتاحيائيسمر كريم مراح ختالن178222321422073107

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عبد االله طريف خرمان178232421422039107

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيزيد حسين عالوي رسول178242521211018018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية المصطفى للبنيناحيائيباسم فالح ساهي عيال178252621411019010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائياسماء فاضل عبد الحسين عباس178262721422011004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائياوراد محمد هاشم محمد178272821422003014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيعباس محمد حسين سلمان178281021217012006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن اسماعيل حسين حمد178291121415005031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية حماة للبناتاحيائيفائزه عبد الرحمن عبيد علوان178301121422025142

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيكرار مؤيد صالح حنش178311221211016042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعباس كريم صالح مهدي178321221411005028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيلبنى ليث توفيق نجم178331221422025103

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية التفوق للبناتاحيائياميره كريم ناهي طرفه178341221422032006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء نصير رحومي عبد هللا178351321222022083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الكرامة للبناتادبياستبرق احمد صباح محمود178361321222025004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمحمد علي عبد الواحد جدوع178371321411031037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية التسامح للبناتادبيمها مؤيد كاظم عبد الرضا178381421222012089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية المهج للبناتادبيمنار طارق فيصل سالم178391421222035094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيعباس عبد الحسين دليل شالل178401421411042025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية النسيم الهاديء االهلية للبناتاحيائيزينب سعد عبد الكاظم جمعه178411421424033006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيزهراء باسم حسين عبد هللا178421421426001071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين كاظم حسين علي178431521211007064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيغيث محمود كريم حسين178441921417011018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسلطان كريم محمد ذرب178452221413023095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيعباس طالب عبيس جاسم178462321215003034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء محمد كريم عبد178472321422013239

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائينازك لؤي عليوي مجبل178482321424005044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيبنين سعد ابراهيم رعد178492321427015007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيقاسم محمد عبد العالي فاهم178502421413010075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعداديه يافا للبناتاحيائيآيات طالب كاظم كريم178512421422040006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيانتظار عايد عبد عون حمزه178522721422015012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية ام سلمة للبناتادبيعائشه محمد عويد محمد178531021222015023
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية البطولة للبناتادبيلبنى طارق خلف عبود178541021222028080

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية الشاكرين للبنينادبيايوب اسماعيل خضير عباس178551121211028005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبياحمد رزاق خنجر هذال178561121217008003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيحسين محمد عبد الرضا عباس178571121217014005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيتمارة ماجد حمد خلف178581121227005005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية االمال للبناتاحيائيتبارك خالد سعود حمزة178591121422011024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية عائشة للبناتاحيائياسماء موجود حسن عبود178601121422023004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية التاجي للبنينادبيهيثم حيدر مجيد حميد178611221211010030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبييوسف عقيل محمود عبد هللا178621321211004081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيكوفان عدنان شاتي عبهول178631321422017131

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية دار الحكمة للبنينادبيوسام علي جمعه حسين178641421211025096

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية العراق للبنينادبيايوب عمران طارش علي178651421211036004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية نور الهدى للبناتادبيفاطمه سعد عاتي ياسر178661421222052049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعلي عبد العباس محسن يوسف178671421411006068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيحسن علي عبد هللا عبد علي178681421415009041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه محمود شاكر حسن178691421422065251

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيعقيل محمد حبش سلمان178701421511042015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه عبد الزهره شريجي صيني178711521222005090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيمهند علي جاور كطامي178721521411014019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعلي فالح كريم عيدان178732121211010046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمقتدى ريسان لهمود طاهر178742221411048087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين هشام ثامر عبد الحسين178752321413018076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحبايب حسين كاظم حسون178762321422044030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبينور الهدى حيدر ناصر عبيس178772621222037049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية الميسرة للبناتادبيغصون سعيد حسن فهد17878112022139019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية هند للبناتادبيشهد علي هادي بدر178791121222020030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية المربد المختلطةادبيبيادر هادي فياض علي178801121227002005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية المحبة للبنيناحيائيموسى اياد عويد جاسم178811121411003028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيعلي سالم حميد كلش178821121411008024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية حماة للبناتاحيائيغفران عبد الرحمن عبيد علوان178831121422025139

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية الصديق للبنينادبيسيف مهدي صالح عبد178841221211020021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية الجواهري للبنيناحيائيكاظم الغيض محمود عبيد جاسم178851221411013043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية حطين للبناتادبيزهراء زيدان خلف عبد عون178861321222027023
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد عباس كريم سلمان178871421211010069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية الفداء للبناتادبيابتهال سالم كاظم رحيم178881421222033001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية النهوض للبنيناحيائيمؤمل محمد هالل رزق178891421411039138

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية فدك للبناتاحيائيبتول وليد كاظم حمود178901421422006021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية المهج للبناتاحيائيساره رحيم دنبوح زايد178911421422035032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية االستقامة للبناتادبيرسل عمار حسوني نعمه178921521222018028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية القدوة المسائية للبنينتطبيقيماهر احمد كامل حمد178931921515025046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر عباس كاظم جاسم178942221413023074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيرسل عصام خضير عباس178952221422055033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية بيروت للبنينادبيزيد علي ناجح عبد االمير178962321211021016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية الزهراء للبناتادبيميالد رحمن مطر عبود178972321222033066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب طارق سعدون حميد178982321424014013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزينب علي جواد مصارع178992521424030074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية الخوارزمي للبناتادبيزهراء جودت عبد الكاظم علوان179002621222040012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية االسراء للبنينادبيوائل صالح علي طالل179011021211011039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الرضوانية للبنينادبيهمام بشير محمد خليفه179021021211037054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيزينب عصام ابراهيم عبد179031021422041014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية المعراج للبنينادبيمحمد دليل عبد االله حسين179041121211023038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية االحرار للبنينادبيحيدر جالل ندى عباس179051121211043008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية بغداد المسائية للبنينادبياسعد قاسم عبد هللا خضير179061121215008009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية الزقورة للبناتاحيائيمسرا محمد زيدان مطر179071121422065023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الثقلين للبنينادبيعباس علي محمود حسين179081221211039053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية الحضارة للبناتادبيزينب علي طارق حسين179091221222047014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الريف للبنيناحيائيمحمد ابراهيم علي محمد179101221411026030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الفاروق للبنينادبيمحمد جاسم رحمه خلف179111321211014044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية المتنبي للبنينادبيحسن كريم خلف شديد179121321211017032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية االنتصار للبناتادبيبنين نبيل احمد عبد االمير179131321222015019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية يافا للبناتادبيرغده شاكر جعفر حسوني179141321222031035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية االمال للبناتادبيفاطمة عبد النبي فرج عذيب179151421222041031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيحسن علي حسين حسن179161421411003030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيشروق حافظ حامد كريدي179171421422060029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيهبه فوزي مهدي حسين179181421422060055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الوارثين للبنينادبيسهيل زكي علي حسين179191521211013045
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية العقيلة للبناتادبيبتول علي جبار حسين179201521222001013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الروابط للبناتاحيائياسماء ياسين عباس غافل179211921422092005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية االزدهار االهلية للبنينادبييوسف يعقوب يوسف جاسم179222321213003015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه قيصر جاسم عبد الحسين179232321424006303

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعداديه يافا للبناتاحيائيخديجه كريم حسن جبار179242421422040071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيديان حيدر جبوري ماضي179252521422023014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية كصيبة المختلطةادبيعباس حمدان سرحان ناصر179262621217019025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبيايمان حسين علي كاظم179272621224009002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الكسائي للبنيناحيائيحسن جمال هاتف كاظم179282621411037009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية الحميراء للبناتادبيدالل سلمان عبيد حسين179291121222076005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيجعفر جاسم سعيد جالب179301221215001017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيرسول جاسم محمد ابراهيم179311221511014013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية السياب للبنينادبيعبد الرحمن رياض عبد ربه مجيد179321321211028019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية االنتصار للبناتادبيطيبه طالب كاظم عباس179331321222015068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية يافا للبناتادبيزهراء محمد كاطع حميدي179341321222031062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0066.33االعدادية المركزية للبناتادبيزهراء كريم ابراهيم عبد هللا179351321222041013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية الفضائل للبناتادبيبتول خيري رحيم كاظم179361421222019005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية الندى للبناتادبيرباب عباس عليوي عبود179371421222069023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية الفيحاء للبناتادبيحوراء عباس رحمه راشد179381521222008026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية البواسل للبناتادبياسراء منصور عبد الكاظم حمد179392321222079001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية دجلة للبناتادبياسراء باسم جاسم محمد179401021222013002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية حليمة السعدية للبناتادبينور الهدى حميد لطفي وهيب179411021222041021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية المهند للبنينادبيعبد هللا رعد عبد العباس خلف179421121211040013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيصافي عماد صافي علوان179431121217004005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيتاره عدي صدام درويل179441121222034008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0066.17الخارجياتادبيعال مشتاق اسماعيل جاسم179451121228050508

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمرتضى علي شاكر محمد علي179461221511027153

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية ام البنين للبناتادبيسكينه سالم عدنان مهدي179471321222011045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية الفردوس للبناتادبيحنين صالح عبد الزهره غانم179481321222040024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية سومر للبناتادبينور علي رحيم عبد179491421222008081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحمد ماجد كامل سلمان179501521211015091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمقتدى تحسين دواي ثامر179511521511007171

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية الكرمة للبنينادبيامير لؤي حسين هندي179522221211037003
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية المسيب للبنينادبيعلي حافظ اسماعيل عباس179532321211009050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيصدام حسين طارق حسين179542321211051016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية االبرار للبنينادبيصادق جعفر رديح عبد179552621211016029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية الخمائل للبناتادبيحنين محمد سامي صالح17956192022150010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية القدس للبنينادبيمحمد ليث عبد العزيز سلمان179571021211014066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية السياب للبنينادبيمرتضى احمد ثاني عبود179581121211027105

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية شمس الحرية للبناتادبيطيبه يحيى كريم كاظم179591321222010035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية حطين للبناتادبيهيام صفاء علوان مرهون179601321222027056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيجاسم عامر خميس رزيج179611421211003022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعبد هللا نجم عبد هللا عاشور179621421211042017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء عبد الزهره هاشم صويح179631421222009037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزهراء عبد الرضا محيسن فرهود179641421222022021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيزهراء طارق عبد هللا شاطي179651421222051017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية القوارير للبناتادبينور ضياء سعدون مجهد179661421222070053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيميسر هادي عبد حسن179671421226006035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي معمر زغير حيدر179681521211006089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي كامل حميد امين179691521211015062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية النجاة للبناتادبيفاطمه رياض كريم عبد179701521222003052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيعبد هللا كريم عبد مبارك179711921211010030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيسالم فارس شراد جباره179722221513025014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية حطين للبنينادبيمصطفى صفاء ابراهيم عبد عون179732321211022045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيعلي عثمان ابراهيم عباس179742321217015019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيتبارك عالوي عباس جاسم179752321222060003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية العفاف للبناتادبيوفاء محسن جواد محمد179762621222053014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية صقر قريش المختلطةادبياالء تركي جاسم خليف179771021227004001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية الزهور للبناتادبيمروه عادل روضان نده179781121222019025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية الرحاب للبناتادبيطيبه وسام دخيل كنهوش179791121222067016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83الخارجياتادبيحوراء عماد رحمن صالح179801121228050172

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء عبد الرضا حمزه عبد179811221222043039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية الحضارة للبناتادبيفرح نصير علي سبع179821221222047020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيضيف ماهر حسين محمود179831321211004033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الكرامة للبناتادبيدعاء قاسم محمد عبد الغني179841321222025022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيسجى امجد ابراهيم رفيق179851321222036020
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الفردوس للبناتادبيضحى عادل سفاح سكران179861321222040082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية الكوثر للبناتادبيسجى حسن علي حيدر179871321222044023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية فدك للبناتادبيشيماء ستار خليفه ضائع179881421222006059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية التسامح للبناتادبيبنين حيدر مهدي مجيد179891421222012018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية القوارير للبناتادبياسماء عبد حمد مسلم179901421222070003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الرميلة للبناتادبيختام حسن هادي سلمان179911521222004022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الفيحاء للبناتادبيرغد بشير الحيف تركي179921521222008032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية المثنى للبنينادبياسامة قيس هادي علوان179931021211022022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية التقى للبناتادبيبنان سلمان سلطان حميد179941121222012024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية البتول للبناتادبيهبه سعدون عليوي عيدان179951121222013100

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية البارئ للبناتادبيابتسام صبري علوان سلمان179961121222053001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيتبارك رعد جاسم محمد179971121227001006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67الخارجياتادبيايام محمود طه خضير179981121228050099

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية المشاهده للبناتادبيرغد عباس ناصر حسين179991221222001015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيرفقه عطا هللا حمد اسماعيل180001221222019028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية الهدى للبناتادبينبأ لواء حسن لطيف180011221222025043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية االعظمية للبناتادبيفاطمه علي عبد الرضا طه180021321222004082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية شمس الحرية للبناتادبيغفران محمد مجبل حاجي180031321222010039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية الكرامة للبناتادبييسر محمد رحومي مولود180041321222025071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد هاشم محسن حيدر180051421211017094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية الرتاج للبناتادبيرفل رعد عبد الكريم عبد الحسن180061421222050011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية الندى للبناتادبيحوراء عالوي شمخي حسين180071421222069020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيايات حسين جميغ عبد هللا180081421226003018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعبد الرحمن ظاهر شهاب علي180091521211006061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67الخارجيونادبيمحمد عباس حسن عيسى180101521218001705

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية الفيحاء للبناتادبيعبير فارس محمد محيسن180111521222008078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد مجيد صحن خلف180121521511009056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء باسم فليح حسن180132321222040021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية القيثارة للبنينتطبيقياحمد كامل عويز غضبان18014222051051004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبياالء عباس ثغب فرحان180151021227012001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي فراس عبد الحميد شهاب180161121211016045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50الثانوية المعينية للبنينادبيزيد محمد كاظم عبيد180171121211021016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية الحكيم للبنينادبيعبد الوهاب حسين علي عودة180181121211030022
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفاطمه محمود عبد هللا كاطع180191121222030045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية زبيدة للبناتادبيزينه صاحب جابر راشد180201121222042036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية الميسرة للبناتادبيصفا علي عبيد حسين180211121222064020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعلي ماجد مهلهل مشالي180221221215003136

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم ثائر عواد مريبي180231221222046140

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيعلي خضير فزع هاشم180241321211002061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية النجاح للبنينادبيحسين محمد عالن عبد180251421211026052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحسن سعيد وهيب عليوي180261421211048010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيعبد الرحمن عمر احمد عليوي180271421215011041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية الفضائل للبناتادبيشهد رعد دواي علوان180281421222019021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيبتول كاظم محمد حبيب180291421522050004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيساره عجيل صيوان شطنان180301521222010056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية الفكر للبناتادبيغدير جمعه جبار خنجر180311521222016065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية البيرق المختلطةادبيمحمد ازهر علي عبد180321821217062019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية شورش للبنينادبيمحمد عدنان سونزة طاهر180332121211067052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية الحيدري المختلطةادبيفاطمه سعد صخي سلمان180342321227027003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية االبرار للبنينادبيعلي كاظم ناهي جاري180352621211016043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمه شاكر بنون مشكور180362621222063019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيشهد جاسم محمد ترف180372621224013017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية الخضراء للبنينادبيحسين نبراس حسين جنديل180381021211013014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيعباس حسين علوان حسين180391021215001058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيحسن علي حسين علي180401121217005004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية حماة للبناتادبيسجى صالح محمد عباس180411121222025064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزهراء علي ناهي عبيد180421121222073040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية المربد المختلطةادبياية خالد ناصر حسين180431121227002002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33أعدادية الفاطميات للبناتادبيتبارك محمد عبد الواحد محمد علي180441221222021014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية المتنبي للبنينادبيياسين ناطق بشار جوك180451321211017139

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء فاضل صالح حسين180461321222040060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعمار صبحي شاوي حسن180471321511012083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية سامراء للبنينادبيعبد الرحمن خالد رحمان مولود180481421211030028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية اسد بغداد للبنينادبيابراهيم باسم داود محمد180491421211040001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية صفية للبناتادبياالء حسين محسن كطفان180501421222011009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية المآثر للبناتادبيشهد غسان كامل غليم180511521222011070
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد ثامر علي صبخ180521921211040031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيعثمان محمد عيفان مطلك180531921211098014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية السدة للبنينادبيزيد فاضل عبيس كاظم180542321211016034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية حيفا للبناتادبيمريم عالء فيصل حسين180552321222046033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية الغزالية للبنينادبيفاضل جبار مطرود عليج180561021211008059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين امير ثجيل طاهر180571121211009018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية الروافد للبنينادبيعدنان محمد عبد هللا علي180581121211024029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية بغداد االهلية للبنينادبيعلي محمد وجر عالوي180591121213016006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيشهد ماجد سوادي طعمه180601121222034026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيبراء نهاد ابراهيم سلمان180611121222073017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيبالل احمد عبيد احمد180621221211015008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبياستبرق خميس عبد الحسن علي180631221222007004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية االنوار للبناتادبيغفران فنر احمد خشمان180641221222023025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعذراء كاظم حسن جدوع180651221222046110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17الخارجياتادبيمريم كريم علي حسين180661221228050376

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية االعتدال للبناتادبيغدير رافع مهدي حسين180671321222008037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيايه محمد عبد هللا حسين180681321222036004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد رحيم قاسم كاظم180691421211003060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد سعد سلمان فهد180701421211017083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17إعدادية بشار بن برد للبنينادبيذو الفقار قاسم حسن حوشي180711421211023090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية العراق للبنينادبياحمد خضير عباس وذاح180721421211036001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية شفق النور للبنينادبيعبد هللا حميد حسين مزهر180731421211044037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه عادل عليوي كاظم180741421222056046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية القوارير للبناتادبيبتول جبار خميس كاطع180751421222070004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى رعد سلمان نعمة180761521211007207

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية النجاة للبناتادبيمريم عدنان عاتي ماجود180771521222003058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيبنين احمد حسن لفته180781521222014017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية الفكر للبناتادبيزينب جميل عباس حسين180791521222016041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيياسين عامر عبود حلفة180801921211096042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية الجواد للبنينادبيكرار رحمن عزيز هويدي180812221211054026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيحسين علي عبد القادر جبر180822221511033022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيفاطمة حسين بدر ابراهيم180832221524012008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية النيل للبنينادبيحيدر كريم هاشم عبيد180842321211029017
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيعباس داود عبد االمير داود180852321213018016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيمحمد سعدون كاظم مجباس180862321217015026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيسيف احمد مبدر نايف180872321511001007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية االبرار للبنينادبيعلي فالح حسن علي180882621211016041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية علي الغربي للبنينادبيمصطفى كطن زويد محمد180892821211012044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية الرضوانية للبنينادبيبشار احمد عبد حسين180901021211037012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية العامل للبنينادبيعبد الرحمن صدام حسين محيبس180911121211014059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعبد هللا عماد ياسين حمادي180921121211034033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيامجد عامر موحان عبيد180931121211045017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية الشفق للبناتادبيهدى قاسم علوان طحباش180941121222051061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية الشيماء للبناتادبينبأ عادل غالي ثنوان180951221222017068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبتول عدي صادق هادي180961221222046023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيوسن عالوي عبد علي حسين180971221226001027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي حيدر هالل مهدي180981221511022077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي عالء الدين حرب عبد180991321211022094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية الشعب للبناتادبيانسجام ليث ميثم احمد181001321222022009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية السيف العربي للبناتادبيزينب عامر احمد ياسين181011321222035034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية الفردوس للبناتادبينبأ حيدر فاضل عوده181021321222040129

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية عدن للبناتتطبيقينبأ حيدر خليفه نوار181031321522030033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00إعدادية المروج للبنينادبيحسين علي سعيد عزيز181041421211011026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيضياء محمد بشير راهي181051421211023124

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00الخارجيونادبياحمد قاسم عوده سليم181061421218001141

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية سومر للبناتادبيرباب عبد الكريم عبود كاظم181071421222008024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية صفية للبناتادبيضي فالح محسن جبر181081421222011144

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية الجمهورية للبناتادبيسرى شاكر علي رزوقي181091421222031017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية االمال للبناتادبيزينب سمير جبار رباط181101421222041016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه حسين سلمان حريب181111421222056045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمقتدى حيدر محسن ريكان181121521211006117

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيمنار قاسم طالع راضي181131521222005106

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبنين كريم ساهي وفار181141521222006010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيرسل عدنان هاني سعيد181151521222008031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء جمعه خلف يسر181161521222008043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية الوطن للبنينادبيياسين سالم تميم سويدان181171921211094029
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحيدر موسى محمود فرحان181182221513035025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى محمد ثامر فرحان181192621211013170

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية االبرار للبنينادبيعلي يونس حسين دنبوس181202621211016051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية المنى المختلطةادبييوسف علي حسين علي181212621217021013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية االنتصارات للبناتادبيزهراء عماد خليل عيدان181222621222002029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية االنتصارات للبناتادبيعلياء ابراهيم جابر شحاذه181232621222002046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيمنتظر ماجد كاظم سعيد18124222021021018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية الرضوانية للبنينادبيسعد صالح مرير حسين181251021211037017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيسبا احمد طارق احمد181261021222012022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيصفا طه سليمان احمد181271021222027056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيزهراء علي مدلول كطاع181281021522038019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية السياب للبنينادبيمحمد نزار حامد شنيار181291121211027103

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية البلد االمين للبنينادبيمحمد قيس شاكر حميد181301121211031060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبينور الحسين علي ناجي نصيف181311121211048090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83ثانوية بغداد االهلية للبنينادبيابو الحسن علي عبد هللا حسن181321121213016001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية االصيل للبناتادبيفاطمه نورس سعدي سلمان181331121222005041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83ثانوية عشتار للبناتادبييسر سيف سعد خلف181341121222027061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83ثانوية التاجي للبنينادبيحمزه عامر غازي علوان181351221211010010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية الخطيب للبنينادبيصاحب مناف صاحب محمد علي181361221211031072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83ثانوية الفوز للبناتادبيزهراء قاسم ابراهيم محمد181371321222023018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية عدن للبناتادبيديار محمد حسن جاسم181381321222030036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي سعد حسن جاسم181391421211041062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية طه للبنينادبيحسين طارق ناصر حسين181401421211049039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمريم ياسين عبيد عباس181411421222003126

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83ثانوية سومر للبناتادبيرقية حيسن عبد الرضا نعمة181421421222008029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83ثانوية المعرفة للبناتادبيرنا رسول راضي حمود181431421222039010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية زينب للبناتادبيضحى علي سبع خفيف181441421222043085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيغدير احمد جاسم هاشم181451421222061033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيغصون جواد حمدان جاسم181461421222061036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد حيدر خضير عباس181471421511010038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقياحمد محمد امين علي حسين181481421511016009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى احمد كاظم فاخر181491521211009146

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية النجاة للبناتادبينور الهدى عواد كاظم عبد181501521222003066
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمنار حسن احمد جبر181511521222014096

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية فدك للبناتادبيزهراء مشتاق طالب عبد181522121222067013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83ثانوية النهرين للبنينادبيزياد حسن هادي حمزه181532321211055009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيصبا مطاع حمزة علي181542621222003005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية العراقي للبنينادبيكرار حسن علي حمزه181551021211005062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية القدس للبنينادبيابراهيم عادل كاظم جواد181561021211014003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الداخلية للبنينادبيسجاد محمد كرحوت فرحان181571021211033016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية عائشة للبناتادبيجنان علي احمد خلف181581121222023017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية حماة للبناتادبيحنينه صالح مظلوم داود181591121222025039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية حماة للبناتادبيهاله سعد حسين محمد181601121222025116

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67ثانوية نور العلم للبناتادبيلينا جمال سعد جاسم181611121222052033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67ثانوية المعرفة للبناتادبيهديل جريان فاضل عناد181621121222060043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيايه حمزة عواد كطافة181631121222073009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية ذو الفقار للبنينادبيليث فاضل جاسم منصور181641221211038085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الخمائل للبناتادبيكوثر وسام توفيق رزاق181651221222043091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الفراهيدي للبنينادبيامير مهند فوزي سعيد181661321211015006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب علي رسن علي181671321222014022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه احمد محمد محسن181681321222025050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67ثانوية الكوثر للبناتادبيهبه منير شاكر عكبايه181691321222044055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي فرحان صدام حسن181701421211023165

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية اليقظة للبنينادبيمقتدى ديوان رشك عطيه181711421211027147

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية صفية للبناتادبيزينب قاسم جبار راضي181721421222011111

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيلواء عباس عبدالحسين سبهان181731521211005073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الوارثين للبنينادبيمنتظر رضا جلوب عريان181741521211013115

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67ثانوية الرباب للبناتادبيايه عقيل قاسم ابو الهود181751521222012001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيساره مرتضى هامل العيبي181761521222015049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيكرار حيدر سالم جابر181771521511001092

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية راوه للبنينتطبيقيهاشم ناهض محمد هاشم احمد181781921511022038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67ثانوية المعارف االهلية للبنينادبيعباس سالم داخل عيسى181792221213047008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيحسين مالك حميد شهاب181802321217015010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيشهالء مرتضى عبد علوان181812321222052029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية الغزالية للبنينادبيسجاد رعد رزاق بدر181821021211008034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية االبتكار للبنينادبيمصطفى خليل ابراهيم سرحان181831121211033029
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50ثانوية االحرار للبنينادبيماهر علي حمد حمود181841121211043026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيعبد الرحمن ايهاب عدنان محمد181851121211050032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية البتول للبناتادبيشمس مجيد طالب جواد181861121222013059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية االخالص للبناتادبيسجى حيدر كاظم يوسف181871121222046067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50ثانوية الشفق للبناتادبينور سعدون عبد الحسن غليم181881121222051056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50ثانوية الرحاب للبناتادبيشهد ماجد محمد نجم181891121222067015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعماد الدين مجيد عبد راضي181901221211005034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية الخطيب للبنينادبيحسين سعدون محسن خلف181911221211031031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية الفراهيدي للبنينادبياحمد مهند فوزي سعيد181921321211015003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50ثانوية حنين للبناتادبيشمس احمد عبد االمير عزيز181931321222028019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية السياب للبنينتطبيقيعبد الكريم قصي لطيف جاسم181941321511028057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيدعاء علي خليل طرفة181951321522010008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيابراهيم سبع سلمان سبع181961421211013003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية اليقظة للبنينادبياحمد راضي زاير جاسم181971421211027010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية البشير للبنينادبيكرار سلمان داود هندي181981421211033081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية طه للبنينادبيزين العابدين صباح احمد راضي181991421211049058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50الخارجياتادبياالء احمد عوده داود182001421228050057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي عدنان جاسم محمد182011421511039086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيعلي جاسم عبد حسين182021421511040046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد حسن جلوب حبش182031521211007092

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد عادل شاكر حسن182041521211007184

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية قباء للبنينادبيمؤمل باسم جبار لعيبي182051521211010043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية الهدى للبناتادبيبنين كاظم طعمه حسن182061521222007017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي عكاب مسلم علي182072221515008103

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية قرطبة للبناتادبيانتظار عباس عبد هللا حاجم182082321222050005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية الشفق للبناتادبينورس عقيل محمد حسن فاضل18209112022117060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيمنذر مشعان محمد محمود182101021215001142

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمحمد رائد عبد الغني احمد182111021215004061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية الشموخ المختلطةادبيزياد رياض عباس حسين182121021217008006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبياطياف كاتب محمد مطر182131021222045003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقياوس احمد عبد هللا حسين182141021511020058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية المعراج للبنينادبيحيدر علي حمزة مجيد182151121211023012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيطيف عامر غني محمود182161121211044033
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيسجاد عباس جيثوم جاسم182171121211052064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية االصيل للبناتادبيشهد حسين سعيد خلف182181121222005033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء اشهاب احمد سعد182191121222009029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعداديه االنوار للبناتادبينبأ خالد محمد خضير182201121222026056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية تل السمر للبناتادبيعبير طالب كريم عبد هللا182211121222058033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزينب مؤيد حسن خلف182221221222019041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية االنوار للبناتادبيبنين علي حسين طعمه182231221222023009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية التجدد للبناتادبيقدس عبد نوار محمد182241221222037031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية الرباب للبناتادبيزينب حمزه حميد بريسي182251221222041046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيهاجر عماد سعدون عبيد182261221222046180

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية منار العلم االهلية للبناتادبيرانيه ثامر عباس فاضل182271221224004002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيامير عماد هادي صالح182281221511028030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية الشماسية للبنينادبيسجاد عائد هادي عباس182291321211021023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية الصفا للبنينادبيحسين علي محمد احمد182301321211027024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية عدن للبناتادبيمريم رياض كامل صحن182311321222030090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33االعدادية المركزية للبناتادبيشمس عدي قحطان حسين182321321222041018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية الكوثر للبناتادبياسماء حسين صالح حسن182331321222044002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيغفران رعد احمد عبد الجبار182341321226001048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبينور حسين ياسين مصلح182351321226002033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33الخارجياتتطبيقيرفل عبد الفتاح بدر محمد182361321528050040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحسن هادي عبد الحسين سعد182371421211048013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية صفية للبناتادبيزهراء فاروق جمعه حسن182381421222011089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية معصومة للبناتادبيبنين صالح عودة جاسم182391421222045008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية القوارير للبناتادبينور الهدى خليل عطشان طارش182401421222070051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيفاطمة ضياء جدي عبيد182411421522031015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي ستار كريم حمود182421521211007139

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمؤمل محمد فليح زاير182431521211011041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيايات ايمن عبد عزيز182442621222037005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية علي الشرقي للبنينادبياحمد قاسم محمد جبر182452821211009004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية المثنى للبنينادبيعبد هللا عماد مجحم سعود182461021211022057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية الفردوس للبناتادبياروى محمد شعبان خزعل182471021222008002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيكوثر عبد الكريم ابراهيم كنوش182481021222027065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية التألف للبناتادبيمريم خالد حسن ابراهيم182491021222043048
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد شهاب احمد ابراهيم182501021511017069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيقسور فاضل كاظم علوش182511121211001025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية الحكيم للبنينادبيميسر مبدر مهدي محمد182521121211030047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية التقى للبناتادبيايه فراس ياس عبد الخضر182531121222012019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية عشتار للبناتادبينبأ باسم محمود محمد182541121222027053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيعذراء علي جبار خلف182551121222037026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية الميسرة للبناتادبيمريم احمد صالح حسين182561121222064029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيحسين رعد عطية علي182571221211003022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيكاظم فاضل صبار عبد182581221211003079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية الوفاق للبناتادبيرحمه دلف ناهي مهدي182591221222022021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية الوفاق للبناتادبيسرى شعالن عباس خلف182601221222022037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية ابن سينا للبناتادبيساره احمد عبود جاسم182611221222044019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينوره صادق حميد خالوي182621221222046177

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية بغداد للبناتادبيدانيه غزوان مصطفى عبد العزيز182631321222001020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية النسرين للبناتادبيدعاء محمد عبد علي مهدي182641321222047008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيمنار همد ادريس عمر182651321522039060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية فدك للبناتادبيساره حسن جوده كطان182661421222006053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية صفية للبناتادبيزهراء حيدر عبد الكريم حنين182671421222011081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية الناصرة للبناتادبيايات علي فاضل راضي182681421222056004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اإلعدادية المركزية للبناتادبيهيام ايوب محمد صابر182691421222063055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17الخارجياتادبيسماح خلف شافي داود182701421228050507

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعبد الهادي سالم مناتي خلف182711421511017070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية النجاة للبناتادبينبا مظهر معارج بشاره182721521222003065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء سالم جبار جوي182731521222004037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية الرميلة للبناتادبييقين عبد الكريم حنيف عبد الصاحب182741521222004101

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية االستقامة للبناتادبيهدى قيس غازي نايف182751521222018076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيابراهيم مصطفى ابراهيم محمد182761521511008007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية النهروان للبنينتطبيقياحمد عادل كامل محمد علي182771521511018004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحسين رحيم داخل محمد182781521515001053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيحسين مجيد بحر عفيف182791821211106010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية الكرمة للبنينادبييوسف أحمد جاسم حمادي182801921211065056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية الوطن للبنينادبيعبد الرحمن حسين علي قرداش182811921211094013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية المشروع للبنينادبيماهر عادل حميد محمد182822321211010012
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء معن نعمه علي182832321222040026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية دجلة للبنينادبيباقر اسعد علي اكحيط182842821211011011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية الخلد للبنينادبيعبد الرحمن عدنان سعدون فزع182851021211034024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية صقر قريش المختلطةادبيحسن فالح سرحان احمد182861021217004004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية صقر قريش المختلطةادبيقتيبه خالد كعود كاظم182871021217004011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية البيان للبناتادبينرمين عصام وحيد جبر182881021222014070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية البتول المسائية للبناتادبيرنا احمد حسن علي182891021226003020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية الغزالية للبنينتطبيقييوسف مهند عبد الحسين علي182901021511008069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقياّدم رياض رشيد فياض182911021515004002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيقاسم احمد خضير سعود182921121211001023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية الروافد للبنينادبيحياوي زامل سلمان حياوي182931121211024015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيسيف حمزه حسين خسباك182941121211045062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية حماة للبناتادبينجوى ماجد حميد مجيد182951121222025109

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية الرباط للبناتادبينبأ حسن خضير حسين182961121222055047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية الميسرة للبناتادبيميسم حردان محمد حسون182971121222064033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيزهراء احمد حسين علي182981121227005007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيسجاد سعد عبد اللطيف عبد الرزاق182991121511015040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحسام فارس فاضل عيدان183001121511017031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبيدة خالد سلمان يوسف183011121511017086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية المعراج للبنينتطبيقيمحمد حسين هاشم عذاب183021121511023028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعباس فاضل عباس مهدي183031221211005026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد علي هاتف موسى183041221211039006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية ذات النطاقين للبناتادبينبأ كريم فاضل حسين183051221222019062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور علي حسين نعمه183061221222046174

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيفاطمه جاسم كاطع مطرود183071221226002028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية الفراتين للبنينادبيعبد هللا سامي حسن علي183081321211034038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية شمس الحرية للبناتادبيتبارك مصطفى لطيف كاظم183091321222010012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية البسالة للبناتادبيامنيه بهاء جابر علي183101321222016002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي سعيد شطب مرضوخ183111421211023157

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية شفق النور للبنينادبيرسول حمزة حسن عبد الحمزة183121421211044024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيحسن علي عبد الكاظم حمزه183131421215007011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية2384.0064.00الخارجيون ادبيمصطفى عبد الرضا عبود برغوث183141421218002691

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية بلقيس للبناتادبيريام نزار سعيد حسون183151421222062019
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيفيء أمين مكي فتح هللا183161421226006033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيمالك سالم راجي علي183171421522015068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية الصمود للبناتتطبيقينور الهدى ماجد جميل محيبس183181421522034022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيدانية ليث عالء الدين حسن183191421522037005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية المعالي للبناتتطبيقيرسل حيدر هادي حوشي183201421522054004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقياديان جاسم محمد هاشم183211421522065001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمنتظر محمد جبار زاجي183221521215003110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية االستقامة للبناتادبيزهراء صباح كاظم علك183231521222018036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقياحمد هادي محمد مكطوف183242221513004002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيحسن مرداس عزيز جابر183252221515013014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية الحيدري المختلطةادبيشالل خضير حميد عباس183262321217027008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية المسعودي للبناتادبيمسرة امير حسين حمزه183272321222020041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية المسيب للبناتادبيرقيه ستار صالح حسن183282321222041037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية الخوارزمي للبنينادبيرحيم رواك وحيد حمادي183292521211019011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية القطيف للبنينادبيمحمد باقر حيدر محمد علي183302621211041034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية البطولة للبناتادبيزينه حامد علي عبد18331102022110059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية ام سلمة للبناتادبيايه احمد عبد الحسين محسن183321021222015005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيرسل مصلح سلمان صالح183331021222041007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيزهراء فالح مهدي صالح183341021222041010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحيدر مجيد محمد راضي183351021511008028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية القدس للبنينتطبيقياحمد محمد محمود حمودي183361021511014016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية اليمن للبنينتطبيقيحسين سعدون احمد خضير183371021511016019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبياحمد شمران جدي فارس183381121217004001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية االصيل للبناتادبيتبارك نزار صاحب محسن183391121222005015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيكوثر علي محي الدين جاسم183401121222017094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية هند للبناتادبيهدير ياسر حسن محي183411121222020043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية عائشة للبناتادبيعهد محمد فرحان حميد183421121222023038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية عشتار للبناتادبيديار كريم حميد سرحان183431121222027016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية التعاون للبناتادبيتارا سالم حميد محمد183441121222040009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية االخالص للبناتادبيانمار فاهم كريم سعيد183451121222046008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية الرحاب للبناتادبيبشرى حميد رشيد عويد183461121222067006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيمصطفى صباح مهدي صالح183471221215007052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمصطفى احمد فنوص حمادي183481321211004066
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية المتنبي للبنينادبيامير عبد الكاظم عامر عطيه183491321211017016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83الخارجياتادبيسميا ساجد حطاب موحي183501321228050309

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد احسان علي محمود183511321511021065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين غازي عزيز جوري183521421211010024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية الفضائل للبناتادبينرجس احمد كاظم غالي183531421222019032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيسهاد علي طعمه محمد183541421222051022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبيشذى مهدي رحيم اسحاله183551421226002024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83الخارجياتادبيريهام حيدر هادي محسن183561421228050356

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعبد هللا رضا عبد الحسين كاظم183571421511021072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعلي حسين جار هللا حزام183581421511027053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية سومر للبناتتطبيقيايناس جعفر حربي سرحان183591421522008007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيسجى جمال هادي سلمان183601421522020012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية زينب للبناتتطبيقيحنين عصام حميد كاظم183611421522043002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيشيرين غازي قاسم محمد183621421522057024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيدنيا خالد حسن مجيسر183631521222006019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية الهدى للبناتادبيايات علي بدر مطلب183641521222007008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزينب احمد كاظم سليم183651521222014051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية سمية المسائية للبناتادبيختام عبد الواحد عيسى سعد183661521226001118

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيعباس طلعت نعمت بنجشمه183671521511006030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبياسعد حمود مطشر جودة183682221211074004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية العفاف للبناتادبيفاطمه هاني تبنه عبد الحسين183692621222053010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية علي الغربي للبنينادبيمصطفى منير سلطان شميشم183702821211012045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الرافدين للبنينادبييوسف باسم خليفه ابراهيم183711021211009059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية الحكمة للبناتادبيحوراء هيثم حبيب منصور183721021222025016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيغزوان محمد فخري زعال183731121511025061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيايناس جبار رشيد نغيمش183741121522058003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبأ حسام راضي كرم183751221222046158

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد يوسف ابراهيم محمود183761221511013050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية االسوار للبناتادبيرانية حسن برهان محسر183771321222007012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الفردوس للبناتادبيمنار قاسم شالكه عبد علي183781321222040125

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67االعدادية المركزية للبناتادبيوالء علي عبد المحسن عاجل183791321222041033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيمريم صالح جاسب محمد183801321522024029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الفداء للبناتادبييقين حسين عبد هادي183811421222033088
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيزهراء احمد حافظ علي183821421522003011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء اثير حسن حنش183831521222001053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيرقيه ستار جبار كريم183841521222006023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية قباء للبنينتطبيقيليث صالح حسن علي183851521511010063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيحسين محمد جبار محسن183861521511015024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيضرغام محمد عبد العزيز محسن183871521511016027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية سمية المسائية للبناتتطبيقيميس ماجد جودة لعيبي183881521526001028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية فدك للبناتادبيرفل شهاب احمد شهاب183892121222067011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيمقتدى محمد عبد الرضا خضير183902221511048069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية المسيب للبنينادبيمنتظر علي لطيف جبر183912321211009099

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية حلب للبنينادبيامير علي عبد الحسين حمود183922621211013013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعلي باسم عودة كاظم183932621511033035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الكوت المسائية للبناتتطبيقيليلى رسول رمان خلف183942621526001044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية السالم للبنينتطبيقيامير اياد عطيه نور183952821511004004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقياحمد قيس عبد الكاظم ذياب18396262051049003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقيسندس ابراهيم احمد اسماعيل183971021522027008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي باسل فاضل عباس183981121511041091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمصطفى لطفي محمد جاسم183991321511004042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيتبارك احمد مانع عواد184001321522040019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقيعلي لطيف طالب لطيف184011421513012007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيتبارك عماد كاظم عبد184021421522015015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيرقيه ثامر نصيف جاسم184031521522006010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيمحمد حلو هادي عبد184042221515012028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد الباقر جبار شرهان بيبان184052821511007110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية االصالة للبناتتطبيقيكوثر سهر جبار جوني184062821522002054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية المأمون للبنينتطبيقياحمد عمر عبد هللا جابر184071021511006006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيعبد هللا صدام صكر سلمان184081021511033019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية الحضارة للبناتتطبيقيحسناء ليث شاكر محمود184091021522026006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسن فالح حسن جاسم184101121511041031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقياحمد حيدر محمود مخلف184111321511004004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحسن قصي عبد الحسين موسى184121321511012022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية يافا للبناتتطبيقيحوراء رعد نعمه حسين184131321522031019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية اليمامة المسائية للبناتتطبيقيزهره كاظم منخي عليوي184141421526006004
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيميثم يعكوب عبد الصاحب خليف184151521515001224

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيصفا عقيل خلف مفتن184161521522014028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد علي جحيل غليم184172821515001243

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية542.0090.33ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبينور هيثم عاشور سهيل184181221222015043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية541.0090.17اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعبد هللا عدنان عبد هللا خدر184191421211003077

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية539.0089.83ثانوية نور الزهراء للبناتادبيحوراء حسن راضي جحيل184201421222066011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية538.0089.67اعدادية بلقيس للبناتادبينور نعمه لفته خلف184211321222002082

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية537.0089.50اعدادية الطليعة للبناتادبيعلياء أحمد هواله محمد184222421222022034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية536.0089.33الخارجيونادبيعلي عصام شويرد غضيب184231521218001516

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية535.0089.17ثانوية االخيضر للبناتادبييسر عمار صباح حسن184241221222052042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية534.0089.00ثانوية الفاتح المختلطةادبيمحمد ابراهيم ثلج ابراهيم184251221217005011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية531.0088.50اعدادية امنة الصدر للبناتادبيصابرين صادق عناد حنفيش184261421222059058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية530.0088.33ثانوية االخيضر للبناتادبيغاده حسن عاشور حاجم184271221222052035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية530.0088.33اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينور باسم حمودي طاهر184281521222010104

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية530.0088.33ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب صهيب عاصم عباس184292321222040028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية528.0088.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرسل نبيل شوكت ناصر184301021222027033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية526.0087.67ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيشهد عامر صادق شهاب184311021222045028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية525.0087.50اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيفاطمة عبد االله عبد الصاحب محمد184321421422068086

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية524.0087.33ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه احمد فليح حسن184332321222040035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية الوزيرية للبناتادبيمريم محمد خالد ابراهيم184341321222005039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية523.0087.17ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمه كاظم حسين شجر184351321222044036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية523.0087.17ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيوالء سعود عذيب عايد184362221424047103

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا هالل عويد حمادي184371021211027037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية522.0087.00ثانوية العقيدة للبناتادبييمام ليث علي خضير184381121222015066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية522.0087.00اعدادية الفردوس للبناتادبينبأ اسماعيل حميد محمد184391321222040128

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية521.0086.83ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم علي جاسم جابر184401321222006040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية521.0086.83اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيغيث ماجد نعمه محيسن184412421411038070

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية520.0086.67اعدادية بغداد للبناتادبيتقى محمد محسن عبد الرضا184421321222001013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519.0086.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرزان محمود عبد الواحد مطشر184431421222046020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية النجاة للبناتادبيجنات نعيم صالح بحر184441521222003013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519.0086.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء كريم داود سلمان184452221424010073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية الرباط للبناتاحيائيزهراء ميثم عبد الكريم لفته184461121422055039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه طالب حيدر كاظم184471421222057035
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0086.17ثانوية التسنيم للبناتادبيسارة محمد جندي عبد184481921222145008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد مقداد فاروق عجيمي184492221411037147

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيامنه علي محسن عبيد184501421222046006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيعلي قحطان علوان عبد الكريم184511121215001053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0085.50ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيفاطمة عدي نور محمود184521121227004011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى عباس فاضل عبد الحسين184531321211017122

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0085.33إعدادية بشار بن برد للبنينادبيرضا علي محسن قاسم184541421211023091

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيفردوس عبيد جيس خنفر184551021222027064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية النجاة للبناتادبيبناز عباس منصور رسول184561521222003009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية الفكر للبناتادبيزهراء عطيه علوان عليوي184571521222016034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0084.83ثانوية ابن سينا للبناتادبيتبارك احسان علي حسين184581221222044006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية النهروان للبنينادبيحيدر شاكر حميد عليوي184591521211018034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0084.67ثانوية صقر قريش المختلطةادبيغفران عبد هللا تركي عبد184601021227004009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية البطولة للبناتادبيمنتهى احمد خلف محمد184611021222028089

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية ام البنين للبناتادبيسجى جمعه مجيد حميد184621321222011043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية المآثر للبناتادبيزهراء محسن مهدي غضيب184631521222011047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0084.33ثانوية طيبة للبناتادبيساره محسن نادر عباس184641321222038032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0084.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيدعاء عدنان داود عليوي184651421222003055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0084.33الخارجياتادبيهبه وليد ابراهيم حمد184661421228050903

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية العقيدة للبناتادبينور عماد سعيد نجم184671121222015058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية االنوار للبناتادبيمريم ميثم محمد سلمان184681221222023031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية زها حديد للبناتادبيهدى حليم هزبر هادي184691321222048065

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمحمد حسن حمدي جبر184701421211048070

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينه مثنى مجيد عذاب184711521222010052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0084.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيهبة محمد دلف حسين184721121222004034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0084.00ثانوية االنوار للبناتادبيايات منير عبد االمير محمود184731221222023006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية فدك للبناتادبيرفاه ساطع محمد يونس خضر184741421222006032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية الشعب للبناتادبيرماح عبد الرحمن حافظ صبري184751321222022064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية التاخي للبناتادبينور غالب داود علوان184761421222017035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية النصر للبناتادبيايه خلف زرزور اوريوش184771221222031010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية رقية للبناتادبيجنه عبد السالم جاسم مثكال184781121222010009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيافنان ثامر علي تايه184791121222062004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية العراق للبنينادبياحمد عدنان مكطوف علوان184801221211009011
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0083.50ثانوية الفيحاء للبناتادبيهدى جعفر رحيم طاهر184811321222013050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0083.50ثانوية الوطن للبناتادبيشيماء سعدي رحيم عليوي184821921222120017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية شمس الحرية للبناتادبيايه باسم مجبل حاجي184831321222010007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية بلقيس للبناتادبيحوراء محمد طاهر عبد184841421222062011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية العقيلة للبناتادبيحنين خالد عماره عيسى184851521222001031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية الفيحاء للبناتادبيضحى حميد محمود مطر184861521222008073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيتبارك باسم صالح حسن184871821222110002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيكاظم مهدي كاظم علي184882321413018219

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية عدن للبناتادبيايالف نبيل محمد علوان184891321222030007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيحميد رضا غانم بناوي جذع184902321211063029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب ياسين احمد كاظم184912321422072157

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0083.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبينور الهدى محمد عدنان محمد184921121222004028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية الكاظمية للبناتادبينور فرات علي محمد184931221222029031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية عدن للبناتادبينور الهدى احسان سالم عبود184941321222030102

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0082.83إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيسجاد داود سلمان غانم184951421211007018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0082.83االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيعذراء عباس فاضل دليفي184962421424017058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0082.67ثانوية المناهل للبناتاحيائيرحمة هللا احمد كريم عبد الرزاق184971321422046019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0082.67ثانوية السجود للبناتادبيعذراء علي محمد سادر184981421222001036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0082.67اعدادية صفية للبناتادبيرفل حامد عبد هللا وحيد184991421222011073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0082.67اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعباس عاصم احمد حسن185001521211016051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0082.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيحوراء جبار حسان جناتي185011521222009026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0082.50اعدادية هند للبناتادبيبنين عبد الحسن موشي ناصر185021121222020007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0082.50اعدادية زها حديد للبناتادبيداليا زياد محمد عبد هللا185031321222048017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0082.50اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء محمد خير هللا لفته185041521222008055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0082.50الخارجياتادبيزينب وليد كريم بدر185051521228050273

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية الحكيم للبنينادبيمرتضى عدنان امين عباس185061121211030042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن علي ماجد حمودي185071221211039020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0082.33ثانوية الحضر المختلطةادبيعذراء علي مصطاف حسن185081221227009005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمصطفى حليم جليد عطيه185091421211003127

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية زينب للبناتادبينور طه داحم عبود185101421222043118

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية االغادير للبناتادبيحوراء عبد الحسين ارحيمه عليوي185111421222071002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي عايد رشيد جلوب185122621211015092

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0082.17ثانوية بنات العراق للبناتادبيزهراء حميد عبد الحمزة حسين185131121222057012
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0082.17ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيبتول جليل جلوب حسن185141221222011008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0082.17اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسين ظافر ناهي احمد185151321211022030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0082.17ثانوية الندى للبناتادبيرقيه واثق عبد الهادي عبد العباس185161421222069027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0082.17اعدادية الحفرية للبناتادبيبنين حيدر عايج جرجيس185172621222020006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0082.00ثانوية المعرفة للبناتادبيبثينة محمود عبود فدعوس185181121222060011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0082.00ثانوية المعرفة للبناتادبيرسل محمد شالل فياض185191121222060020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0082.00للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيعلي تحسين علي مطشر185201221211030005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0082.00اعدادية االزدهار للبناتادبيمريم حسين صالح ناجي185211221222009057

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0082.00اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه عزيز امين ابراهيم185221221222043086

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0082.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبييونس سوادي شكونه مخرب185231421211003147

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0082.00ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيحوراء خضير عباس حبش185241421222022015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0082.00ثانوية االستقامة للبناتادبيشفاء احمد عبيد عيال185251521222018052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0082.00ثانوية التسنيم للبناتادبيمنتهى خليل سالم ملحم185261921222145011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0081.33اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزهراء رضا شويل عليوي185271521522008030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية قباء للبنينتطبيقيمحمد عباس اكرام مجيد185281521511010071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية الحسين للبنينتطبيقيزين العابدين عويد عبد هللا طلب185292621511028020

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441.0073.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيغدير محمد اسعد عبد الحسين185302321424006270

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية بابل للبناتاحيائيرسل نصيف جاسم محمد185311221422014015

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبراء كفاح مرزوك كاظم185322421422026021

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية القناة للبناتاحيائيروان علي راضي بدر185331321422003034

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية الفكر للبناتادبيطيبه فاضل بداي صابط185341521222016064

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه كريم كاظم ابراهيم185352321422038097

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية الدبوني للبناتاحيائيالره وليد عبد فوزان185362621422027033

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية حماة للبناتادبينور كاظم سلمان مري185371121222025113

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبييسر هشام شعالن فرمان185382621222004043

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيمريم عماد خزعل شهاب185391121422007063

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمدعلي حسين كاظم185402321422014130

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية البخاري للبناتاحيائيغصون اسامه سعيد جواد185411221422027047

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسندره جواد عبد الواحد فيض هللا185421521422014181

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية النزاهة للبناتاحيائينور راضي صالح حسين185431421422026080

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية السرمد للبناتاحيائيمنال صبحي حمدان حماده185442121422068059

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيزهور ثائر عبد المهدي صكبان185451021422010012

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية عائشة للبناتاحيائيغزل حميد ناصر خلف185461421422010149
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قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية الوهج للبناتاحيائيفاطمة ايهم فيصل حسين185471421422047018

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83ثانوية البسملة للبناتادبيهديل احسان عبد هللا مجبل185481121222061035

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية السجود للبناتادبيايات سليم بدر عزيز185491421222001002

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية المسرة للبناتادبيزهراء مؤيد بديع ابراهيم185501521222002016

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب مجيد محمد لعيبي185511521222004057

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية فدك للبناتادبيرفل علي موفق كيطان185521421222006033

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيمينا انور مهدي عبد االمير185531421522040024

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرويده مهدي عواد حسن185541421222003072

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية377.0062.83الخارجياتادبيسجى حميد سلمان حسن185551021228050201

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية377.0062.83ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيبنين عدي خليل هاشم185561421222061005

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.0062.67ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيمريم علي عدنان هاشم185571321522006024

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.0062.67ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب محمد كاظم جبار185581421222005019

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.0062.50ثانوية االخيضر للبناتادبيبنين رسول عبيد ثابت185591221222052008

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.0062.50اعدادية حطين للبناتادبيزينب عقيل مسلم عبد185601321222027028

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية374.0062.33ثانوية ذات النطاقين للبناتادبياسالم حيدر هاتف كاظم185611221222019001

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية الفردوس للبناتتطبيقينور الهدى وليد عبد مزعل185621321522040080

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية373.0062.17اعدادية عشتار للبناتادبيهند احسان علي نايف18563232022125036

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية373.0062.17اعدادية صفية للبناتادبيبنين صدام حسين رحيم185641421222011031

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية373.0062.17اعدادية الرميلة للبناتادبيامنة قاسم حسين علي185651521222004007

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية373.0062.17ثانوية كصيبة المختلطةادبيبنين هادي عويز غالي185662621227019002

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية الفردوس للبناتادبيمريم كامل عبد الرحيم ناصر185671321222040119

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية371.0061.83الخارجياتادبينبأ شاكر علي كاظم185681121228050659

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0061.67الخارجياتادبينور عباس رحيم حافظ185691521228050488

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0061.50ثانوية منار العلم االهلية للبناتتطبيقيتقى سعد عبد زيد تايه185701221524004001

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0061.50ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقيساره صالح عبد الوهاب ابراهيم185711921524010002

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية368.0061.33ثانوية معصومة للبناتادبيامال خالد حنون شالش18572142022113004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية ام البنين للبناتادبيشيماء حيدر خضير عباس185731321222011049

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينورجان يحيى عبد ناصر185741521222006093

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية367.0061.17ثانوية بنات العراق للبناتادبيايالف سعد شياع علي185751121222057004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك خميس حمود عيفان185761221222025010

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية366.0061.00ثانوية االستقالل للبناتادبيرفل صفاء بهاء الدين عبد المجيد185771321222006016

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية366.0061.00ثانوية جبل النور المختلطةادبيفاطمة عبد دعبل سليمان185782121227055009

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية365.0060.83ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبينور مهدي كريم عبد هللا185791121222072052
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قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية365.0060.83اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيايالف حسن فالح حسن185801121222073006

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية365.0060.83اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيحوراء ابراهيم هادي ابراهيم185811221222007014

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية363.0060.50ثانوية عائىشة للبناتادبيايه احمد نوري جميل185822121222012006

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية العقيلة للبناتادبيعذراء ثائر عبد السادة حيدر185831521222001084

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية الحفرية للبناتادبيزينب صالح ياسر صياح185842621222020023

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية361.0060.17ثانوية العقيدة للبناتادبيمروة ناجي احمد خلف185851121222015045

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية361.0060.17اعدادية العقيلة للبناتادبيسجى علي عبد النبي معله185861521222001069

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية361.0060.17الخارجياتادبيزهراء قاسم تايه جحجوح185871521228050226

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزمزم عبد هللا رحيم عريت185881121222062034

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية360.0060.00ثانوية البراق المختلطةادبيدعاء صالح عجمي موسى185891121227009003

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية360.0060.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك ناجح مهدي مجذاب185901421222046013

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية الهدى للبناتادبيشفاء عادل عبد صكر185911521222007062

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0081.67ثانوية التجدد للبناتادبيضحى حاتم كريم هرفه185921221222037026

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0079.83اعدادية يافا للبناتادبيرغده احمد حسين يارك185931321222031034

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0079.83اعدادية الفداء للبناتادبيأيالف رياض سليم عليوي185941421222033005

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0079.50للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيمريم عامر محمد صالح185951221422005030

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0078.67ثانوية شمس الحرية للبناتادبيرانيه احمد قاسم حمودي185961321222010017

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية قباء للبنينادبيحيدر عبد الزهره حنون مطلك185971521211010013

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0077.17ثانوية النهرين للبنينادبيعلي نوري صالح عيدان185982321211055023

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائياحمد الدين عباس عطوان فرحان185992221417073001

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية الشيماء للبناتادبيحنين جاسم شاطي رميض186001221222017015

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0076.00ثانوية عقبة بن نافع المختلطةادبيسجاد علي عويز غدير186012221217053004

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب حسن علي حسين186021521222008061

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعداديه الوهج للبنينادبيصادق ستار جبار زعيور186032421211030017

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيسارة محمد جاسم حسين186041121226004036

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0075.33الخارجيوناحيائيمحمد كامل مطشر جابر186051521418001196

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيصفاء قاسم كاظم حمود186061521211011022

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسين حميد مظلوم حسن186071521211015026

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0073.17إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمحمد حميد عبد الوهاب عبود186081421211013090

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية خير االنام للبنينادبيحارث احمد مظهر حسن186091121211051002

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيصادق هيثم جاسم نجم186102321417028005

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى تركي مسلم حمزه186111421211010076

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية المآثر للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين راضي كاظم186121521422011047
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قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيماهر حامد غالب حمزه186131921215010119

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية الوطن للبنينادبيمصطفى سعدي رحيم عليوي186141921211094024

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0071.83الخارجياتادبيسجى حسين كاظم مجمان186151121228050367

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية2428.0071.33خارجيون ادبيعلي جاسم محمد حسين186162221218002074

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية االسكندرية للبنينادبيحسين اسعد محمد كريم186172321211001013

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0071.17الخارجياتادبيفاطمه نجم عبد هللا رستم186181321228050421

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية التاجي للبنينادبيايسر رسول عباس شحاذه186191221211010006

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه هاشم راضي موزان186201321222022140

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية الربيع للبناتادبياالء رائد احمد عبد الجبار186211221222002002

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية قباء للبنينادبيعلي حميد خزعل ساهي186221521211010028

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية االسكندرية للبناتادبيغدير رعد حسين عبيد186232321222019019

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية الرميلة للبناتادبيرقية سعد صالح حسن186241521222004029

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد عدنان محمد مبارك186251221211031103

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبينور الهدى عبد المهدي محمد عبد علي186261521222014106

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيحسين محمد دحام فياض186271021217012004

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحسين احمد خزعل رمضان186281121211052037

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيرسول خضير احمد عويد186291121211044023

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33الخارجياتادبيزهراء طه ياسين محمد186301421228050377

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية العراق للبنينادبيسيف محمود حسن خلف186311221211009110

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيمنتظر سعد حسين ثعلب186321321211013029

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيحوراء اياد صبيح حسن186331521222010018

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00ثانوية االالء للبناتادبيتبارك احمد علي ظاهر186341121222059005

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيعلي محمد جاسم مناتي186351321211013019

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية الوارثين للبنينادبيجعفر صباح كايد صكر186361521211013016

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي ماجد كايد صكر186371521211013073

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيمنتظر وحيد جبر حسين186381521211015105

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية الفجر المختلطةادبيمحمد عماد حميد عبد الحمزه186392321217007060

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية السيوطي للبنينادبيهشام فائق عطيه عودة186401121211046059

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية المربد المختلطةادبيماجد حميد خليل ابراهيم186411121217002028

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية الندى للبناتادبينبأ هادي صاحب مياح186421421222069097

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيمحمد هالل عبد رسن186431121211048078

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية البارئ للبناتادبيمنى كمال سالم عبيد186441121222053025

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية المعالي للبناتادبيفاطمه حسن عجيل كنيزع186451421222054047
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قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية النصر للبناتادبيهدى حسين عبد رسن186461221222031123

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية الفهود للبنينتطبيقيمرتضى جعفر هاشم عليوي186472221511042058

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمصطفى حسين جبر حميد186481521511005200

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0074.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيزينب حيدر راعي عبود186491121422048041

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0073.67ثانوية الضفاف للبناتاحيائيسارة حسين عبد الواحد راضي186501421422024058

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية النصر للبناتاحيائيمالك حكيم حميد جاسم186511221422031224

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعبد هللا حسين عبد عون عرنوص186521521411003036

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية حنين للبناتادبيفاطمه عباس فاضل عباس186531321222028023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية430.0071.67ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائينور حقي اسماعيل عبد الباقي186541121422003088

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية التضحية للبناتاحيائيآيات محمد عوده حسين186551221422010002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعداية المعراج للبناتاحيائيرجاء ابراهيم محمد عباس186561021422031031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد مؤيد موسى عدوان186571121211009084

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية تماضر للبناتاحيائياالء سلمان داود سلمان186582121422002013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية415.5669.26ثانوية بابل للبنيناحيائيحسن نافع محمد حسين خلف18659232041021027

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيرانيا صفاء خضير عباس186601121222048015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية البشير للبنينادبييوسف ماجد سلمان لطيف186611421211033114

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية سومر للبنيناحيائيعلي ماهر فاضل حميد186621221411035026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيمحمد عبد القادر عبد الجبار موسى186631421413003011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية العدل األهلية للبناتاحيائيزهراء مسعد مظفر خورشيد186641221424003004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية405.0067.50ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائيهاله حيدر عبد حسين186651021424003013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية الغدير للبنيناحيائيليث كريم هادي نهابة186662421411045084

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد سالم فرحان عباس186671421411041005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية االمير للبناتاحيائيلينا حيدر شاكر جاسم186682521422021138

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيتبارك ابراهيم محمد كاظم186691421422039007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية حطين للبناتاحيائينبأ عمر محي شهاب186701021422004035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين مخيلف بدر186711421411025047

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيامنه شاكر خيون عباس186722421422003009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه نبيل داود سلمان186731021422035042

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين خزعل حسون186741021424013015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد صادق طالل طارق محمد186751221511027134

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية دجلة للبنيناحيائيعلي األكبر ضياء سعدي فليفل186762621411020049

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعمر احمد سامي شهاب186771921511009032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيامير حسام نديم حمزه186782521411007036
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمريم نجم حميد سالمة186791121422048082

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية الفراتين للبنينادبيهمام يوسف جاسم محمد186801321211034082

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيايه فراس سعدي عليوي186811021422013010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعلي بسام سلمان محسن186821321511014016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد الرحمن وقاص سعدي عياش186831021411019056

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية مؤتة للبناتاحيائيهدى باسم فيصل شمران186841121422050034

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية البخاري للبناتاحيائيطيبه احمد علي صكر186851221422027041

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية التفوق للبناتاحيائياالء حسن علي فاضل186861221422032005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية392.0065.33إعدادية الجزيرة للبنينادبيسيف الكرار حسين كاظم مطشر186871421211016030

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية التحرير للبناتاحيائيورود جالل حامد جويعد186882221422061074

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيآيات ناطق جعفر حسين18689112042067002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية البصرة للبناتاحيائيايه هادي لفته عنون186901121422043007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية الفداء للبناتاحيائيتبارك ظافر عبد الكريم جبوري186911421422033029

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم عباس جمعه سعيد186921521522014040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيرسول قيس عزيز كاظم186931821411115070

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه عامر حسن ساجت186941321422031137

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية العامرية للبناتاحيائيفاطمه حماد صالح محمد186951021422036103

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية389.0064.83الخارجيوناحيائيمخلد عبد الوهاب عيدان جابر186961521418001202

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية الخوارزمي للبناتادبيزهراء ثجيل ابراهيم داود186972621222040011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية النصر للبناتاحيائياسراء شيال تومان عبد186981221422031010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيطيبه باسم حمد راضي186991521422006137

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الخيزران للبناتادبيآسيا احمد شكر محمد187002121222057001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الخوارزمي للبناتادبيحوراء ثجيل ابراهيم داود187012621222040007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيإبراهيم جاسم محمد جاسم187021021413007001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية387.0064.50ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيباقر صالح عبد الرضا سلطان187031321413008004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الهدى باسم محمد فرج187041321422001312

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية387.0064.50ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزهراء حميد حوني حبيب187051421426006060

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي وسمي عليوي عائد187062121411005097

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائياحمد وليد عبد حسين187071121411049021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمريم هشام حامد عويد187081421422015119

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية الشمائل للبناتاحيائيضحى مهدي مزهر مهيان187091421422042067

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية زينب للبناتاحيائيرنين هيثم فرج عبد الرزاق187101421422043099

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء حسين ماذي زعل187111521422009048

4148 من 567صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية385.0064.17مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين احيائيسجاد حسين صاحب صالح18712132041236002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيطيبه محمد كريم حسين187131421422065211

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمرتضى علي فرحان رحيم187141421511017107

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية عائشة للبناتتطبيقيكوثر مجيد حمود حسن187151421522010031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية المستقبل المختلطةاحيائياحمد حسين نزال عبار187161821417012002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيسجى سعد عبد الحسين غيدان187172621422017108

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمحمد ثامر داود حميد187181021511015070

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد مراد كاظم كريم187191221411007143

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية األزل االهلية للبناتاحيائياسيل كاظم راهي عبيد187201221424007001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية السويس للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد حسين187211321411006070

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية الفداء للبناتادبيفاطمة مرتضى جاسم حسون187221421222033060

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية رفيدة للبناتاحيائيهبه بهاء حافظ ابراهيم18723112042106104

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية االخالص للبناتاحيائيكوثر ثمين عبد الواحد زيدان187241121422046101

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية مؤتة للبناتاحيائيغدير قيس شعبان علي187251121422050023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحيدر احمد حسين فرهود187261121511041044

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية الحرية للبناتاحيائياسالم علي حسوني شعيل187271221422026006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعباس حبيب عبد الحسين حسن187281321211012055

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه غيث محمد شني187291321422001232

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية االعتدال للبناتاحيائيزهراء علي عبد عيسى187301321422008024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب وليد محمد جابر187311421422006100

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيكوثر قاسم حيدر شلش187321521422010132

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعباس فتاح عبد خلف187332621411014100

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية النبوغ للبناتادبيحور ايمن عبد الكريم جاسم187341021222016002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الكرخ للبناتاحيائينوال طارق صبري وهيب187351021422001043

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا وثاب نافع محمد187361021511020160

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيحنين احمد كزار عبد علي187371121222073029

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية االصيل للبناتتطبيقيداليا سعد سلمان ابراهيم187381121522005006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية382.0063.67إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائياحمد االمين صالح بداي هاشم187391421411007003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد مردان حسن187401421413015019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية الحسام للبنيناحيائيعلي طالب داود سلمان187412121411063042

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية381.0063.50الخارجيونادبيعلي حامد زهير حميد187421021218001391

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد بالسم احمد عبد187431021411026016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية المحبة للبنيناحيائيحيدر خضر صادق حمودي187441121411003016
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية بابل للبناتاحيائيفاطمه انور علي عبود187451221422014036

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمعتز ماجد حميد سلمان187461221511022119

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيعلي حازم ابراهيم حميد187471321411022052

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية حنين للبناتاحيائيحنان سمير اسماعيل خليل187481321422028018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية التسامح للبناتاحيائيبراء قاسم حسين ايدام187491421422012017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية الصقور للبناتاحيائيطيبة فراس عبد الحافظ موالن187501821422046008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية النجاة للبناتاحيائيزينب اسعد كبروت صاحب187512321422059030

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي محسن علي حسن187522721411003090

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائياحمد عبد الرضا خضير محمد187532721411037004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية380.4063.40ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيصهيب رائد رشيد عبد المجيد187541321411019075

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيقاسم وسام محمد شتيت187551121413005020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية الرباط للبناتاحيائيبنين حميد جاسم لفتة187561121422055013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية380.0063.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم خليل محمد علي ولي187571321411010004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيدانيه علي عبد خلف187581321422039067

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرنا فاضل محمد دواي187592321422043059

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعباس سليم جلوي كامل187602621411014097

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية379.4463.24ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن مهند فاضل علوان187611321411019094

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبياسماعيل قاسم اسماعيل راضي187621121211052011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية التقى للبناتادبيهاجر احمد عبد عريبي187631121222012108

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية االمال للبناتتطبيقيهاله هيثم جميل مخلص187641121522011053

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية السيف العربي للبناتادبيتاره عادل عبد العزيز محمد187651321222035008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيداليا حيدر عبد الرحيم صادق187661321522005005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي فاضل عباس جودي187671421211035097

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية التاخي للبناتادبيمريم خالد سعيد شمخي187681421222017030

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية االسكندرونة للبناتادبيهاجر حسين علي راضي187691421222032077

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية االقتدار للبناتاحيائيرقيه فهاد طه ياسين187702121422030020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية اليرموك للبناتاحيائيشيرين احمد كريم عبد الجالل187712121422035056

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيحسن صالح خلفه جاسم187722321411067005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية379.0063.17 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيسجاد لفته محمد حمزة187732621411024013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية االمامة للبناتاحيائينور نعمه ياسر خليل187742721422056145

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية االخالص للبناتادبيحوراء رعد عبد زيد حسن187751121222046028

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية378.0063.00ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيتبارك فالح حسن مثان187761121424008009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية البتول للبناتتطبيقينور الهدى راغد اسماعيل واكع187771121522013063
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائييوسف رائد زكريا سلمان187781321411012161

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية378.0063.00ثانوية االمال للبناتاحيائيبتول غازي شيال فارس187791421422041032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية الفاروق للبناتاحيائيطيبه محمد دهام حمد187801021422037050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية االصيل للبناتاحيائيزهراء صدام علوان اسماعيل187811121422005035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيفاطمه وائل عبد الرحيم ابراهيم187821121422006147

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية العقاد للبنيناحيائيموسى كاظم جعفر احمد187831221411028153

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.0062.83ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيعذراء نزار فتحي عبد الحميد187841221426001039

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية الشعب للبناتادبينور الهدى داود شندي شيت187851321222022169

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية عدن للبناتاحيائيزبيده علي حسين علي187861321422030031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيفرات حسين مطلك شمل187871321511017052

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.0062.83ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيرزان محمد حسين عبد الهادي187881321522039016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.0062.83اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد باقر علي كريم خضير187891421411019104

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيشهد ابراهيم جبار ياسين187901521422005078

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.0062.83ثانوية النظامية المختلطةاحيائيعلي هيثم مالك سطوان187912121417011026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزينب علي أخفيف هداد187922221422053056

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى عماد عباس جابر187932621511005099

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية الشعب للبناتاحيائيايه رزاق مجيد محمد18794132042098020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه علي جاسم محمد187951021422035013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية376.0062.67ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيدعاء مهند حامد ابراهيم187961021527004003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمصطفى جبار عبد خلف187971121511006145

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية التضحية للبناتاحيائيبنين مؤيد عبد حسن187981221422010006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدينا محمد هادي حميد187991321422002045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية376.0062.67إعدادية النضال للبنينادبيعلي محمد طه مصطفى188001421211012018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد رضا طالب جهان امين188011521511011111

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية376.0062.67ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيجيهان ثاير رحمان عطية188022121422072026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمنير محمد منير ارزوق188032721411030133

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الستار جاسم188042921422023053

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية375.0062.50ثانوية الشباب للبنينادبيعبد هللا كريم عادي سلمان188051021211023012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية375.0062.50اعدادية الجمهورية للبناتادبيدعاء ثائر خليل عباس188061121222009019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية375.0062.50اعدادية البصرة للبناتاحيائيشفيقه قاسم حسن كاظم188071121422043040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية375.0062.50اعدادية اغادير للبناتتطبيقيسالي عبد الكريم صدام جوده188081121522038016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية375.0062.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيتبارك جمعه عجيل جخيور188091321422017034

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية375.0062.50اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن اوس عصام فاضل188101321511001053
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية375.0062.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور علي نعمه شهاب188111421422044204

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية375.0062.50ثانوية المناهل االهلية للبناتاحيائيهدى نجم عبد جبر188121421424032016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية375.0062.50اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمحمود عبد الرحمن حسان سعود188131921511020060

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية375.0062.50اعدادية دجلة للبناتاحيائيايمان حميد ناصر حسين188142321422031009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية375.0062.50الخارجياتاحيائينوره صالح قاسم زامل188152821428050103

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33ثانوية الكوثر للبناتاحيائيرنا علي بدر عكلة188161021422040006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحسين موسى احمد كاظم علي188171021511008025

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33ثانوية االندلس للبنينتطبيقيجعفر حيدر سليم صالح188181021511012004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية الشروق للبنينتطبيقيجعفر اسعد حساب وجيه188191221511029011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم رشك188201221522017025

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعبد العزيز احمد جاسم جواد188211421211017045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية عائشة للبناتادبياديان مهدي عبود سبهان188221421222010001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعلي مطر خلف مشل188231421411048060

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائييوسف علي حسن فراس188241521411007192

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمؤمل فالح حسن امريس188251521411011137

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيعبد هللا اسماعيل خليل ابراهيم188261921211010026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيصبا ضياء شكر محمود188272121422009126

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيطه رحمن بهي مري188282221413008039

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية االمام للبنيناحيائيحسين علي طاهر حبيب188292321411013016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحمد جعفر هيثم عبد الرزاق188302521411041044

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية373.0062.17ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيشمس امير مهدي طارش188311021422010017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية373.0062.17ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائينوره ناصر دحام ناصر188321121424003009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية373.0062.17ثانوية الكرامة للبنينادبيمحمد قاسم صباح عبد188331221211017025

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية373.0062.17اعدادية التضحية للبناتادبيايه حيدر محمد كاظم188341221222010005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية373.0062.17ثانوية المناهل للبناتاحيائيهبه حيدر طالب ابراهيم188351321422046087

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية373.0062.17االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءادبيمحمد شهاب سرحان دنبوس188361421213025012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية373.0062.17اعدادية النهوض للبنيناحيائيقاسم احمد محمد خريبط188371421411039131

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية373.0062.17ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي محمد حسن188381421424005028

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية373.0062.17ثانوية العرفان االهلية للبناتتطبيقيسميه كاظم نده طعيمه188392221524049005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيدرع ابراهيم جميل ابراهيم18840102041013050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية الحضارة للبناتاحيائيمرام يونس عبد هللا مرير188411021422026078

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد خالد شفيق رشيد188421021511020015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيتبارك احمد علي موسى188431121522043009
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية372.0062.00أعدادية الطارمية للبنيناحيائيسليمان محمد حميد سليمان188441221411019038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائياسراء عذاب جحيل راهي188451321422040010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية372.0062.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيعباس حيدر عبد القادر محسن188461321511002037

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعلي ثامر كريم مهدي188471321511003042

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيغفران سعد هاشم خماس188481521422014213

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية372.0062.00الخارجيونتطبيقيعبدهللا ماجد كريم وادي188491621518001839

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيابو بكر خالد عبدالحميد علو188502121411033002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيكرار حيدر عبد زيد عبد االمير188512521411005111

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية جصان للبنينادبيمحمد علي عبد الحسين فعيل188522621211036021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيصادق قحطان عدنان عباس18853112051013026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيالحسن يعرب كامل تايه18854132041055020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيحسن فليح حسن صياح18855242041037010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد هاشم رحمان18856262041050045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83ثانوية السجى للبناتادبيدعاء جالل جاسب لعيبي188571121222063008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعبد هللا مثنى عدنان حسن188581121411022027

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي عادل علي عذاب188591121511049101

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ناظم جواد كاظم188601221413003005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83ثانوية الربيع للبناتاحيائيزهراء قاسم محسن منصور188611221422002011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحيدر علي صيهود محسن188621221511007050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيمحمد صباح صافي عاشور188631221515003057

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية يافا للبناتاحيائيبنين نوري صبحي كاظم188641321422031033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية البلديات للبنينادبيجعفر محمد محسن مغامس188651421211034041

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيزهراء احمد حسن جاسم188661421422066014

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83ثانوية المعالي للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء ياسر مالك عبد علي188671421522054013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيمالك كريم غيدان حمد188681421522057033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيكرار حيدر طه ياسين188691821511077047

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيزمن علي حمود طعيمه188702221425013009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي غدير عويد188712221513004031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية سومر للبنينتطبيقيجعفر قيصر عباس هادي18872122051043004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية البنوك االهلية للبنيناحيائيمحمد نبيل احمد محمد18873132041043015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية االمامين العسكرين للبنيناحيائيكرار جهاد صوير زويد18874222041254020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي عالء عبيد جبر18875232051003050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية عائشة للبناتاحيائيسجى كفاح محمد عوده188761121422023022
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية التعاون للبناتاحيائياالء ايمن قاسم محمد188771121422040008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيتبارك عمار حسين جاسم188781221222015011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيضحى معن باسل نور الدين188791321522020012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيشهد خالد عليوي عبيد188801521422001095

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيرونق عالء عبد الحسين عبد النبي188811521426001213

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيحيدر المرتضى ميثم حمود حامد188822221411011023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد ثجيل ناصر188832221513021019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية تبارك للبناتاحيائيزهراء سعدي حيا هللا قدوري188842621422007013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغدير عزيز ياسر صباح188851121422017137

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية الحق المبين للبناتتطبيقيهدى مازن عبد الواحد باقر188861221522050034

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية369.0061.50للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيهمام عالء محيسن عبود188871321211002105

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقينور الهدى علي نعثل حنين188881321522017051

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد علي مالك جهادي188891421211026138

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية369.0061.50ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيفيصل فاضل حسين حسن188901421513002006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية قباء للبنينتطبيقيمنتظر محمد خلف حسن188911521511010088

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية الكفل للبنيناحيائيزيد يوسف كطران محمود188922321411028031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيزيد ماجد طلب محل18893192051071020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية االخالص للبناتتطبيقيفاطمه حسين خليل مجيد188941121522046033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية االزدهار للبناتادبيمريم فراس محسن محمد188951221222009062

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيحسن حيدر جبار جواد188961321511007008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية368.0061.33ثانوية ايالف للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء علي عبد االمير خزعل188971421522038015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية368.0061.33ثانوية المسعودي للبناتادبيعائشه احمد عمران محمود188982321222020035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية الغزالية للبنينادبيرضا داود سلمان مطشر188991021211008030

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية العامرية للبناتادبينبأ محمود عبد الرزاق محمود189001021222036048

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيامير اياد عبد العالي عوده189011121211052017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية البتول للبناتادبيآيه قصي محمد عبد القادر189021121222013002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية السويس للبنينادبيمحمد عمر حميد جاسم189031321211006080

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيحسن محمد وحيد حسين189041321211007014

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيحارث مثنى حميد سالم189051121211053027

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية366.0061.00ثانوية العقيدة للبناتادبيمريم عقيل عباس سالم189061121222015050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية عدن للبناتادبيايات اركان عبد لطيف189071321222030005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية البلديات للبنينادبيغيث علي عباس حسن189081421211034129

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين علي مطشر جاسم189091421211035045
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيعباس حسين عباس كاظم189101521211015049

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية ام البنين للبناتادبيبنين عبير شوقي شمران189112321222016004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية365.0060.83اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمصطفى عمار احمد مجيد18912132021009144

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية365.0060.83الثانوية المعينية للبنينادبيمصطفى عدنان احمد عبيد189131121211021050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية365.0060.83اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيشمس محمد حميد احمد189141121222062056

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية365.0060.83ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيالهام حسين هادي علي189151121226001001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية365.0060.83اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء حسين مهدي عبد هللا189161221222043038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية365.0060.83اعدادية الشماسية للبنينادبيالحسين حيدر حسن عطا189171321211021004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية365.0060.83اعدادية طه للبنينادبيمحمد عدنان احمد محمد189181421211049126

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية365.0060.83ثانوية سومر للبناتادبيضحى عبد السالم نعيم لعيبي189191421222008054

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية364.0060.67اعدادية العراقي للبنينادبيحسين علي رزاق صباح189201021211005023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية364.0060.67اعدادية الخبير للبنينادبيسجاد محمد حمزة خضير189211121211007038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية364.0060.67اعدادية العامل للبنينادبيعلي جعفر رحيم خضير189221121211014072

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية364.0060.67اعدادية ابابيل للبناتادبيسجى جواد كاظم حميد189231121222045024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية364.0060.67اعدادية العراق للبنينادبيمصطفى سالم جبارة حرج189241221211009231

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية364.0060.67أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء فراس سعيد خميس189251221222021041

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية364.0060.67اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمصطفى طالب جاسم كاظم189261321211024066

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية364.0060.67ثانوية الفسطاط للبنينادبيعلي محمد نصيف جاسم189271321211030016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية364.0060.67اعدادية االعظمية للبناتادبيسيماء أياد كاظم مهدي189281321222004063

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية364.0060.67ثانوية الزهراء للبناتادبيفاطمة قيس محمد نايف189291321222021034

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية363.0060.50ثانوية الشباب للبنينادبيهمام محمد محمود طه189301021211023021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية363.0060.50اعدادية ابي غريب للبنينادبياحمد فالح حسن حسين189311021211024005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية363.0060.50اعدادية العامل للبنينادبياحمد محمد شغاتي خلف189321121211014010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية363.0060.50اعدادية الصفا للبنينادبيقصي مصعب رياض عبد هللا189331321211027084

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية363.0060.50اعدادية الفراتين للبنينادبيحسين حازم محمد عبد المحمد189341321211034016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية363.0060.50ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيطه عقاب فائز حسن189351321215002012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية363.0060.50إعدادية بشار بن برد للبنينادبيانس سامي علي حسين189361421211023024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية363.0060.50ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيسجى عامر كريم شعن189371421226001022

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن هادي فرحان حمود189381021211009013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية362.0060.33ثانوية اليرموك للبناتادبيصبا فاضل عباس اجعاز189391021222011009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية العراق الجديد للبنينادبيليث احمد عبيد محسن189401121211011058

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية العامل للبنينادبياحمد حمزة ستار محمد189411121211014005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية البتول للبناتادبيخديجه حسين عباس حسن189421121222013027
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية النهار للبناتادبيتبارك اياد مجيد حسن189431121222056010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية362.0060.33أعدادية الفاطميات للبناتادبيسراء ناصر علوان جسام189441221222021052

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية362.0060.33إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن علي حسين عبد189451421211023042

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية ثورة الحسين للبنينادبييحيى عامر زغير عبد189461521211007238

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيامنه راهي صالح عاصي189471521222014012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية362.0060.33ثانوية الوطن للبنينادبيعزالدين شعبان طه حمود189481921211094015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية361.0060.17ثانوية الحكمة للبناتادبيمريم سعيد محصر وشكه189491021222025038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية361.0060.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايه شجاع جاسم خلف189501221222046017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية361.0060.17اعدادية الفاروق للبنينادبيعلي عصام محمد علي189511321211014037

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية361.0060.17اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحيدر علي حسن ياسين189521321211024015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية361.0060.17ثانوية دجلة الخير للبنينادبيحيدر سالم محمد حسن189531321211033015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية361.0060.17ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيطيبه سمير شهاب احمد189541321226001046

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية361.0060.17اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحيدر علي داخل حمد هللا189551421211048029

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية361.0060.17اعدادية سما بسماية للبناتادبينرجس مؤيد حسين سلمان189561421222068037

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية361.0060.17اعدادية الوارثين للبنينادبيسجاد سعد جمعة كاظم189571521211013039

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية361.0060.17ثانوية الفارابي للبنينادبيمصطفى منير جاسم محمد189582121211025049

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية360.0060.00ثانوية الهدى المسائية للبناتادبينبأ محمد جبار حبيب189591021226005011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية360.0060.00ثانوية البسملة للبناتادبيفاطمه سامي جميل بريسم189601121222061027

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية العراق للبنينادبيحسن هيثم هاشم ضمد189611221211009051

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية الشماسية للبنينادبيعبد هللا محمد عاشور كاظم189621321211021033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية الشعب للبناتادبيزينب حاتم كريم شرهان189631321222022089

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية الكرامة للبناتادبيساره ابراهيم ستار جاسم189641321222025036

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية360.0060.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعثمان جالل كامل جسام189651421211013065

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد صادق هاشم كاظم189661421211027068

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية الفداء للبناتادبيشهد محسن محمد زغير189671421222033038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية بلقيس للبناتادبيورود رزاق جبار حسين189681421222062076

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية360.0060.00ثانوية الندى للبناتادبيبنين علي عبد الرزاق درويش189691421222069015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية360.0060.00ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيشيماء وعد صبري نجم189701421226004020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيياسمين انور محمد حرجان18971262022126122

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية العراقي للبنينادبيعبد هللا محمد توفيق رشيد189721021211005041

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية البيان للبناتادبيزينب عامر موسى حسن189731021222014040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية العامل للبنينادبياحمد جمال عزه رشيد189741121211014003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية العامل للبنينادبيزين العابدين خيري عبيد محيبس189751121211014043
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية البلد االمين للبنينادبيياسين ناجي صالح كريم189761121211031074

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيعمر عبد الرحمن جميل ناصر189771121211048062

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيقتيبة فاخر هادي ابراهيم189781121215003042

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83ثانوية عدن للبناتادبياية علي محمد السيد189791121222033005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبيعلي حبيب ياسر صالح189801221215004028

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيأميمه محمد ماجد عبد هللا189811221222005001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرتاج عقيل علوان حسين189821221222046048

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياحمد فارس اسماعيل شكر189831321211009002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيسجاد فراس كاظم جعفر189841321211009033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية ابابيل للبنينادبيزين العابدين حسن نجرس حسن189851321211011037

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83ثانوية حطين المسائية للبنينادبيعبد هللا حسن ابراهيم حسين189861321215003061

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية االعظمية للبناتادبيغفران جمال عصمت توفيق189871321222004076

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية الشعب للبناتادبيرغد عماد عدنان طاهر189881321222022058

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83ثانوية الزوراء للبنينادبيمصطفى لؤي حميد مجيد189891421211001026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83إعدادية صنعاء للبنينادبيعلي مؤيد عبيس حسن189901421211024043

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعمار رياض هاتف علي189911421211025067

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية النجاح للبنينادبييوسف ليث حميد طاهر189921421211026173

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعباس نجم عبد علي حسين189931421211040057

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83ثانوية حطين للبناتادبيسارة رياض سعد هاشم189941421222004018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية الرميلة للبناتادبيمريم محمد عبد الرحيم احمد189951521222004084

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمنى عبد الحسين احمد جبر189961521222014098

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83ثانوية سمية المسائية للبناتادبيزهراء سالم اكرام باراني189971521226001049

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية المواسم المسائية للبناتادبيشمس أحمد ماجد مصطفى189982121226007031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد الصدر جمال رحيم سلمان189991021211015066

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية الطارق للبنينادبيمهند ماهر محمد رشيد190001021211038025

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية البيان للبناتادبيفاطمة نجم عبد كاظم190011021222014056

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية السيوطي للبنينادبيسامان روكان عبد حسون190021121211046019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيديار رائد سلمان موسى190031121211050019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67ثانوية السيدية المسائية للبنينادبيعبيدة عالء لطيف حسن190041121215009032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67ثانوية الكرار المختلطةادبيغانم مصيخ حسن عيفان190051121217006007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية االمال للبناتادبيهبه حسن فاضل محمد190061121222011082

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية التعاون للبناتادبيلبنى سليم جبار سالم190071121222040041

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية االخالص للبناتادبيليال رزاق كاظم داود190081121222046088
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67ثانوية المقداد بن عمرو التميمي للبنينادبيمؤمل حسين اسماعيل ابراهيم190091221211041025

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية النصر للبناتادبيرفل مهدي حميد جاسم190101221222031042

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية الخمائل للبناتادبيبنين خالد سهيل علي190111221222043010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية ابابيل للبنينادبيكرار محمد عبد احمد190121321211011072

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67ثانوية الرشيد للبناتادبيانعام سالم اسماعيل حسين190131321222020004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيميس سعدي محمود غالي190141321222024029

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية عدن للبناتادبيايه كاظم خلف جبار190151321222030011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه الزهراء عبد المحسن خليل ضعيف190161321222031103

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67الخارجياتادبيانفال أسامة رحيم عبود190171321228050047

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية النجاح للبنينادبيمقتدى ستار محسن حسين190181421211026162

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية2358.0059.67الخارجيون ادبيعلي حيدر ياس عباس190191421218002076

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67ثانوية نور الزهراء للبناتادبيفاطمه فالح حسن عوده190201421222066033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمؤمل طالب كاطع محمد190211521211008105

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67ثانوية اليرموك للبناتادبيزهراء صادق جعفر علي190222121222035018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0059.67ثانوية الروانق االهلية للبناتادبيايه عماد سالم عبد العزيز190232221224061003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50ثانوية الجامعة للبناتادبيهديه جمال حسن سلمان190241021222009037

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية العامرية للبناتادبيمريم جالل عبد الخالق سالم190251021222036042

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمرتضى اسعد علي عبود190261121211009087

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية السويس للبنينادبيمحمد مقداد حسان عبد علي190271321211006084

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية عدن للبناتادبيفاطمه سلمان شناوه عبيس190281321222030081

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء جمال ابو عليوي محمد190291321222040028

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50إعدادية المروج للبنينادبياحمد حيدر فالح صوالغ190301421211011010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50إعدادية الجزيرة للبنينادبيمرتضى قاسم حمد هللا بشير190311421211016067

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية النجاح للبنينادبيحسين جاسم فاضل علي190321421211026040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمصطفى محمد كاظم جابر190331421211029097

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيميالد الحسين قصي علي راشد190341421211029105

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية البلديات للبنينادبيسيف خالد رزاق كاظم190351421211034092

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية البلديات للبنينادبيعلي رحيم كاظم جاسم190361421211034116

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية طه للبنينادبيمحمد عامر سلمان محمود190371421211049123

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبينور محمد حسن صالح190381421215011087

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50 تموز للبنات14ثانوية ادبيشهد خالد عنيد مهدي190391421222007030

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50ثانوية ذات الصواري للبناتادبيآمنه هاشم حمدي حاجم190401421222028002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيامنيه احمد عبد الرضا حنظل190411421226003013
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50الخارجياتادبياماني خميس هاشم نصيف190421421228050082

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد عباس ستار عبدال190431521211009069

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية الوارثين للبنينادبيمنتظر احمد حمود عبد190441521211013113

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50ثانوية المسرة للبناتادبيرباب علي زغير هميم190451521222002012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50ثانوية الوطن للبنينادبيايمن ستار علي حميد190461921211094005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.0059.50ثانوية اور المختلطةادبيعلي جاسم محمد عباس190472121217016016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33اعدادية البراق للبنينادبيعلي احمد ونيس حسون19048152021002097

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33ثانوية عمر المختار للبنينادبيعلي صباح هادي عزيز190491021211004012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33ثانوية دار السالم للبنينادبيخطاب عالء خميس ابراهيم190501021211025017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33اعدادية العامل للبنينادبينعيم رياض نعيم علوان190511121211014121

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبينوفل صايل شهاب حمد190521221211003123

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33ثانوية البالد للبنينادبيسجاد ابراهيم حسن حسين190531221211008025

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33أعدادية الفاطميات للبناتادبيسارة صالح عبد هللا مجيد190541221222021047

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33اعدادية النصر للبناتادبياكرام عباس جرو جواد190551221222031003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33ثانوية النوارس للبنينادبياحمد عباس حميد مزهر190561321211025004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33اعدادية الصفا للبنينادبيياسر محمد صالح جبار190571321211027115

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33اعدادية االعظمية للبناتادبيسالي محمد عامر محمود190581321222004058

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33اعدادية ام البنين للبناتادبيبنين حسنين علي حسين190591321222011017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعلي حسن فالح حسن190601421211051030

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33اعدادية صفية للبناتادبينبأ مزهر عبد الواحد علي190611421222011199

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمصطفى محمد حسين بالسم190621521211003100

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33اعدادية الوارثين للبنينادبيحسين جبار عبد الواحد محيسن190631521211013021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33اعدادية العقيلة للبناتادبيرفل علي صبر سالم190641521222001045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيرسل احمد هجول مفتن190651521222014036

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33ثانوية العلم للبناتادبيرشا فرج تركي جميل190661821222011012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية355.0059.17اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد عبد الناصر جعفر عبد االمير190671121211011065

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية355.0059.17الثانوية المعينية للبنينادبيعمر انور حميد سرحان190681121211021037

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية355.0059.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء حيدر مكي عبد الرضا190691121222017018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية355.0059.17اعدادية العراق للبنينادبيعباس حسن دعيج عليوي190701221211009123

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية355.0059.17ثانوية بابل للبناتادبيايمان نجم فاضل احمد190711221222014002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية355.0059.17للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيحسين صفاء حسين محسن190721321211002023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية355.0059.17ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيمهيمن غياث محسن عبد الرزاق190731321211020045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية355.0059.17ثانوية االسوار للبناتادبيشيماء خضر نعمة يوسف190741321222007027
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية355.0059.17اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمحمد مؤيد جبار شاه علي190751421211018049

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية355.0059.17اعدادية قباء للبنينادبيمصطفى رسول هارف عباس190761521211010056

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية355.0059.17ثانوية االستقامة للبناتادبيهبة عيسى قاسم حمود190771521222018072

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية355.0059.17اعدادية االيمان للبنينادبيعمر رياض فاضل حمد190781921211063023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية355.0059.17ثانوية المهيمن المختلطةادبيمحمد بالسم علي مطر190792121217042016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية355.0059.17ثانوية قزانية للبناتادبيحوراء قحطان ولي طاهر190802121222015004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية354.0059.00ثانوية دار السالم للبنينادبيسيف علي ابراهيم هجيج190811021211025020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية354.0059.00ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعلي احمد عبد الرجمن محمود190821321211020023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية354.0059.00اعدادية الصفا للبنينادبيمحمد علي حسون محمد190831321211027096

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية354.0059.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبياسعد محمد كاظم شريان190841421211023020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية354.0059.00اعدادية النجاح للبنينادبياحمد كامل عباس حمه خان190851421211026011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية354.0059.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسجاد وليد خالد سعد190861421211041041

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية354.0059.00 تموز للبنات14ثانوية ادبينمارق موفق مهدي احمد190871421222007043

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية354.0059.00اعدادية عائشة للبناتادبينرجس محمد جاسم محمد190881421222010048

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية354.0059.00اعدادية العقيلة للبناتادبيرقية عباس قاسم طارش190891521222001048

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية354.0059.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبياحمد سعد جبار حامد190902221211059003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية354.0059.00ثانوية الزبيدية االهلية للبناتادبينبأ رحمن صباح كاظم190912621224010003

كلية الطب/جامعة البصرة613.00102.17ثانوية المتميزين للبنيناحيائيجعفر حيدر عبد خزعل190921621411003006

كلية الطب/جامعة البصرة613.00102.17ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيأديان ماجد عبد الغني عيسى190931621422007001

كلية الطب/جامعة البصرة612.84102.14ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء غالب علي خليفة190941621422007039

كلية الطب/جامعة البصرة612.60102.10ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء وسام حمزه عباس190951621422007041

كلية الطب/جامعة البصرة612.52102.09ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد عبد المجيد عبد الرحمن عبد هللا190961621411003039

كلية الطب/جامعة البصرة612.28102.05ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمهدي حميد ابراهيم عبد الرضا190971621411003048

كلية الطب/جامعة البصرة612.00102.00ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحيدر ديفد عبد محمد جواد190981621411003017

كلية الطب/جامعة البصرة611.60101.93ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائياسراء محمد علي شاكر خزعل190991621422007006

كلية الطب/جامعة البصرة611.60101.93ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور علي قحطان نوري191001621424072298

كلية الطب/جامعة البصرة610.76101.79ثانوية المتميزين للبنيناحيائيكرار ناظم غضبان جنديل191011621411003032

كلية الطب/جامعة البصرة610.76101.79ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيندى نوفل نجم عبد هللا191021621424011144

كلية الطب/جامعة البصرة610.60101.77ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء زكي رحيم عبيد191031621424072108

كلية الطب/جامعة البصرة610.36101.73ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيرقيه بهاء عبد الحسين احمد191041621422007031

كلية الطب/جامعة البصرة610.20101.70ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيريام رسمي حسين فالح191051621424072095

كلية الطب/جامعة البصرة609.60101.60اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسن رافد محمد علي محمد191061621411068009

كلية الطب/جامعة البصرة609.60101.60ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزينب عادل مزيد مطير191071621422007044
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كلية الطب/جامعة البصرة609.00101.50ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيبنين حسن عبد الرحيم عبد الرضا191081621422007019

كلية الطب/جامعة البصرة608.84101.47ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفاطمه لقمان كشكول عبد الرضا191091621422007073

كلية الطب/جامعة البصرة608.68101.45ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائياالء سعد مفلح طاهر191101621422007008

كلية الطب/جامعة البصرة608.64101.44ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيمزن اسعد حسن كاطع191111621422007082

كلية الطب/جامعة البصرة608.60101.43ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمهدي عصام حسن يوسف191121621411003049

كلية الطب/جامعة البصرة608.20101.37ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيدينا نعيم جويد شريده191131621424011049

كلية الطب/جامعة البصرة607.76101.29ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيرقيه يعقوب محمد امين يعقوب191141621422007035

كلية الطب/جامعة البصرة607.36101.23ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين منذر عبد الرزاق سوادي191151621411003015

كلية الطب/جامعة البصرة607.16101.19ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيحوراء مصطفى داود سالم191161621422007025

كلية الطب/جامعة البصرة607.04101.17ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفواطم رحيم جميل محيسن191171621422007076

كلية الطب/جامعة البصرة606.96101.16ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيهاله احمد عبد الرزاق عيسى191181621422007091

كلية الطب/جامعة البصرة606.92101.15ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد سلمان خضير عمر191191621411003037

كلية الطب/جامعة البصرة606.84101.14ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينور عصام مردان جبر191201621422007089

كلية الطب/جامعة البصرة606.84101.14ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيضحى اسامه حبيب بخيت191211621424008029

كلية الطب/جامعة البصرة606.76101.13ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد عبد الحكيم مهدي لفته191221621411003038

كلية الطب/جامعة البصرة606.68101.11ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائياسراء محمد طه عبد الرحمن191231621422007005

كلية الطب/جامعة البصرة606.28101.05ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيتبارك مأمون عثمان خالد191241621422007021

كلية الطب/جامعة البصرة606.00101.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرسل محمد الباقر اعبادي صالح191251621424072078

كلية الطب/جامعة البصرة605.84100.97ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفاطمه حسون مهدي حسون191261621422007066

كلية الطب/جامعة البصرة605.68100.95ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور الهدى هشام كاظم هاشم191271621424011151

كلية الطب/جامعة البصرة605.68100.95ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه حسين كاظم مهوس191281621424072203

كلية الطب/جامعة البصرة605.36100.89ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيحوراء بهجت عبد االله مظلوم191291621422007024

كلية الطب/جامعة البصرة605.28100.88ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك محمود شاكر عبد الرزاق191301621424072048

كلية الطب/جامعة البصرة605.20100.87ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيايه محمد عبد الواحد جاسم191311621422007016

كلية الطب/جامعة البصرة605.00100.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي احمد كبر خصاف191321621413006047

كلية الطب/جامعة البصرة605.00100.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد حسين احمد غازي احمد191331621413123119

كلية الطب/جامعة البصرة605.00100.83اعدادية االريج للبناتاحيائيامل عبد الرزاق عبود جوعان191341621422062004

كلية الطب/جامعة البصرة605.00100.83ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء نبيل مسلم عبد هللا191351621424008019

كلية الطب/جامعة البصرة605.00100.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم حسن رحيم هاشم191361621424072246

كلية الطب/جامعة البصرة605.00100.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائينور الهدى حسام جهاد عمران191372821422003127

كلية الطب/جامعة البصرة604.96100.83ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيآيه عقيل فيصل جاسم191381621422007004

كلية الطب/جامعة البصرة604.88100.81ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيتبارك قاسم عبد عبد علي191391621422007020

كلية الطب/جامعة البصرة604.72100.79ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد رعد غازي سعدون191401621411003036
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كلية الطب/جامعة البصرة604.52100.75ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيغاده حلمي حيدر سلمان191411621422007063

كلية الطب/جامعة البصرة604.00100.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ثائر عباس علي191421621411001136

كلية الطب/جامعة البصرة604.00100.67اعدادية الهارثة للبنيناحيائيحسين ناظم حازم رشك191431621411020013

كلية الطب/جامعة البصرة604.00100.67االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيمحمد فالح حسن علي191441621413025015

كلية الطب/جامعة البصرة604.00100.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحيدر خالد عبد الجميل ياسين191451621413123055

كلية الطب/جامعة البصرة604.00100.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عبد الكريم عباس191461621413123090

كلية الطب/جامعة البصرة604.00100.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه عبد المحسن عبد الحسين خضير191471621422003043

كلية الطب/جامعة البصرة604.00100.67اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيتبارك رحيم سعيد عبود191481621422063009

كلية الطب/جامعة البصرة604.00100.67ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم راضي191491621424008015

كلية الطب/جامعة البصرة604.00100.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه عماد عبد القادر تركي191501621424011108

كلية الطب/جامعة البصرة604.00100.67ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبتول سعد قادر مسافر191511621424026008

كلية الطب/جامعة البصرة604.00100.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهاجر احمد فؤاد عبد القادر191521621424038072

كلية الطب/جامعة البصرة604.00100.67ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء جمال حاشوش ناصر191531621424047014

كلية الطب/جامعة البصرة604.00100.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيعال وائل بسام علي191541621424072178

كلية الطب/جامعة البصرة604.00100.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه بشار محمد جواد عبادي191551621424072196

كلية الطب/جامعة البصرة604.00100.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمريم جليل جبر دخيل191562221424051137

كلية الطب/جامعة البصرة603.76100.63ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه طالب عباس حليفي191572821422029028

كلية الطب/جامعة البصرة603.72100.62ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزينب علي كريم عبيد191581621422007047

كلية الطب/جامعة البصرة603.68100.61اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد لؤي سعدون حسين191591621411068041

كلية الطب/جامعة البصرة603.12100.52ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيكوثر نصير رجاء عبد علي191601621422007077

كلية الطب/جامعة البصرة603.00100.50ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر علي علوان ناصر191611621413071037

كلية الطب/جامعة البصرة603.00100.50ثانوية الخالدون االهلية للبنيناحيائيعلي حمدي يونس زهراو191621621413080002

كلية الطب/جامعة البصرة603.00100.50اعدادية الهارثة للبناتاحيائياطياف ضياء عبد االمير عبد الكريم191631621422021004

كلية الطب/جامعة البصرة603.00100.50اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي عبد الزهره191641621422053100

كلية الطب/جامعة البصرة603.00100.50اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيزينب محمد سعود حسين191651621422081018

كلية الطب/جامعة البصرة603.00100.50ثانوية الثريا للبناتاحيائيرسل رافد طعمه شنان191661621422097011

كلية الطب/جامعة البصرة603.00100.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيبنين حمزه عايش حسين191671621424005012

كلية الطب/جامعة البصرة603.00100.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمريم كفاح نجم عبد هللا191681621424005076

كلية الطب/جامعة البصرة603.00100.50ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيسجى عبد الواحد ناجي عبد الواحد191691621424008024

كلية الطب/جامعة البصرة603.00100.50ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمة عدي فوزي محمد191701621424008033

كلية الطب/جامعة البصرة603.00100.50ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيمريم فراس عبد الحسن احمد191711621424016019

كلية الطب/جامعة البصرة603.00100.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور عرفان عبد الودود منصور191721621424038071

كلية الطب/جامعة البصرة603.00100.50ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيغدير كاظم ابراهيم فاخر191731621424066036
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كلية الطب/جامعة البصرة603.00100.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه علي عبد محي191741621424072026

كلية الطب/جامعة البصرة603.00100.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عقيل طاهر خضير191751621424072132

كلية الطب/جامعة البصرة603.00100.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيعبير مرتضى كاظم حالوب191761621424072175

كلية الطب/جامعة البصرة602.96100.49ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيمنى ايمن علي مكي191771621422007086

كلية الطب/جامعة البصرة602.56100.43ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيشهد حسان سليم ناصر191781621422007059

كلية الطب/جامعة البصرة602.36100.39ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحيدره مجيد رشيد عويد191791621411003018

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر احمد رحيم خميس191801621411001180

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين حامد عبد هللا جاسم191811621413006019

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبدالكريم حسن حمزة191821621413089031

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد جابر عبد االمير عبد هللا191831621413123005

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين ليث باسل عبد الجبار191841621413123050

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيسيف هشام طه ياسين191851621413123065

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي صفاء عبد الغفار موسى191861621413123087

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى فاروق مطشر عجمي191871621413123152

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينور الهدى مشتاق مسلم عبد عون191881621422007087

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33اعدادية الخالصة للبناتاحيائيبشرى وقاص علي مطلك191891621422064024

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيسحر جمال عبد الكريم عبد هللا191901621424005052

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيسجى محمد فهد عبد الرزاق191911621424010054

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيغدير ميثم جميل عبد الباري191921621424066038

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرفل حازم عبد الستار عبد الساده191931621424072080

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيروناك شاكر بدر عبد هللا191941621424072094

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب مصطفى عبد الرحمن محمد علي191951621424072147

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينهال عبد المحسن كريم عيسى191961621424072280

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى فارس عبد الساده حسين191971621424072286

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب وضاح ضيول سعدون191982221424007096

كلية الطب/جامعة البصرة602.00100.33ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيزينب سعد كاطع عبد191993021427010006

كلية الطب/جامعة البصرة601.36100.23ثانوية المتميزين للبنيناحيائييوسف خيري دفار سعود192001621411003050

كلية الطب/جامعة البصرة601.04100.17اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعلي لؤي سعدون حسين192011621411068031

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحامد احمد عبعوب ياسر192021621413006012

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد العزيز عبد اللطيف ناصر محمد192031621413006041

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن طالب حسين192041621413071040

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيمنتظر جواد كاظم راضي192051621413072015

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد سامر عبد االمير ظاهر192061621413123011
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كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد ضياء جابر بوهان192071621413123012

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيجعفر بهاء احمد نور الدين192081621413123028

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17الخارجيوناحيائياكرم محمد عبد الصمد موسى192091621418001050

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيحنين طارق عبود مكي192101621422059016

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيحوراء عامر عبد الخالق عبد علي192111621424008012

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيتبارك عباس خزعل فرحان192121621424010016

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيالزهراء وصفي مهدي سلطان192131621424011016

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبنين نوفل عواد حسن192141621424011039

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيهدى رافع سالم بريدي192151621424011163

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيحوراء احمد راضي محمد192161621424021008

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيفاطمة رياض شجر عزيز192171621424060040

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيسميه حامد عبد ناهي192181621424061032

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمريم سالم عبد الكريم مهدي192191621424066050

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائيفاطمة جالل بدر حامد192201621424067007

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء حسن جاسم لفته192211621424072102

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيلنا هشام يوسف يعقوب192221621424072239

كلية الطب/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم حسين عبد الكريم سعد192231621424072247

كلية الطب/جامعة البصرة600.68100.11ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسن محمد سالم خضير192241621413123035

كلية الطب/جامعة البصرة600.56100.09ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي صادق محمد جعفر عبد هللا192251621411003029

كلية الطب/جامعة البصرة600.48100.08ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيشمس هيثم ابراهيم كاظم192261621422007056

كلية الطب/جامعة البصرة600.44100.07ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعباس عبد الواحد محمد عبد الرضا192271621411003023

كلية الطب/جامعة البصرة600.40100.07ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد ياس خضر دافي192281621411003043

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيسجاد علي ابراهيم حسن192291621413006033

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر جبار كريم مدلول192301621413071036

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائياحمد ثابت مانع عاتي192311621413113001

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى رعد جبار عبادي192321621413123148

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرهام ياسين طه ياسين192331621424005025

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيآيات وسام جاسب سرحان192341621424011004

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياسالم غازي عبد المنعم داود192351621424011012

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيايالف حازم عبود صالح192361621424022025

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل سلمان داود192371621424022055

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء عصام عبد فهد192381621424028021

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفجر شاكر رحيم علي192391621424038056
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كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيسعاد كمال كاظم قاطع192401621424044055

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء مخلص راجع عبد هللا192411621424066023

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيشهد مصطفى عجيل سعدون192421621424066033

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيداليه احمد محمد حسين192431621424072068

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب محمود جاسم محمد192441621424072146

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره اسامه عبود عبد العباس192451621424072151

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيضحى علي جاسم نعت192461621424072173

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه كامل عبد الرضا محمد192471621424072221

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم جاسم عبد النبي جاسم192481621424072245

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمقتدى نجاح ريسان جخيم192492221411051038

كلية الطب/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل صعيب خليف192502221413023115

كلية الطب/جامعة البصرة599.3699.89اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعبد هللا ميثم قاسم محمد192511621411068027

كلية الطب/جامعة البصرة599.0499.84ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفاطمة علي صكبان خضير192521621422007068

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر عباس شراد عاتي192531621411001048

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83اعدادية احمد الوائلي للبنيناحيائيعلي عدي عباس بلبل192541621411045007

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيخلدون حسين علي راضي192551621413021019

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيزهير حسن محسر فتين192561621413089009

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد ناصر مكي192571621413089029

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمثنى خالد عبد العباس مصبح192581621413123109

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفاطمة سعد عزيز شنو192591621422006020

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيطفوف بريسم ساجت عطيه192601621422009044

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحنان قاسم صالح عبد192611621422051041

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائياماني عزيز حمد صيوان192621621424005010

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيساجدة ابراهيم عبد هللا خليل192631621424008022

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيحسناء علي حسين جاسم192641621424010021

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب سعد جمعه عبد الحسين192651621424011067

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيأطياف راشد بندر حسون192661621424026001

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهبة عقيل يوسف عبد الرضا192671621424038075

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياشهاد عبد الخالق حنون مشالي192681621424072008

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك احمد عامر فاخر192691621424072041

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء حسن كاظم عبد هللا192701621424072103

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيكوثر يعقوب يوسف جياد192711621424072236

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعباس جليل حنون خضر192722221413012080
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كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيعذراء شريف صاحي عبد الرضا192732221424008171

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر مسلم علي192742221424051075

كلية الطب/جامعة البصرة599.0099.83اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمنتظر محمد يحيى عبيس192752721411029153

كلية الطب/جامعة البصرة598.3699.73الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيسامر خليل خزعل خليل192761021411028034

كلية الطب/جامعة البصرة598.2099.70ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيامنه باسم ابراهيم مهدي192771421422055004

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين سالم عباس192781621413113021

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسن منتظر عبد هللا مولى192791621413123037

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد الرحمن عصام فاضل بدر192801621413123070

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي رعد عبد الباري هاني192811621413123085

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيسيفان نزاريت سيروب سنباط192821621415013031

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67اعدادية القرنة للبناتاحيائيمرام عبد الكريم فالح حسين192831621422005045

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيفاطمه الصغرى محمد خضير جوهر192841621422009047

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية النبأ للبناتاحيائيمريم علي هاشم جابر192851621422040035

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67اعدادية العشار للبناتاحيائياسراء مفيد قاسم محمد192861621422053011

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67اعدادية االريج للبناتاحيائيرسل سامي صابر عبيد192871621422062012

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية الشام للبناتاحيائيسلسبيل حكيم فالح ياسر192881621422077040

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيغدير عدنان دواي عبد الحسين192891621424005059

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى احمد عريبي نصير192901621424007009

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه باسم نجم عبود192911621424010073

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيآية فراس شاكر عطار192921621424011006

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيام البنين عباس علي عبد الوهاب192931621424011020

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيايمان اسعد رحيل زجاري192941621424024011

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزهراء محمد كريم عبود192951621424044037

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب يحيى عبد علي يوسف192961621424057023

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيانعام رياض عبد سلمان192971621424060007

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغدير وائل سلمان حسن192981621424072185

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم عبد االمير عبد علي محمد192991621424072253

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس عبد الرحيم جري حسين193002221411003139

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد رياض غني شمخي193012221411013003

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسين هادي خليل طلب193022221411031043

كلية الطب/جامعة البصرة598.0099.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائيكرار حيدر بهلول فهد193032221411037123

كلية الطب/جامعة البصرة597.9699.66ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيسنا اياد عبد السالم سالم193041621422007054

كلية الطب/جامعة البصرة597.9699.66اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيجواد سمير جواد حبيب193052721411028031
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كلية الطب/جامعة البصرة597.8899.65ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد حبيب مطشر عبود193061621411003035

كلية الطب/جامعة البصرة597.8499.64اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائياحمد رياض طعمه محمد193071621411068002

كلية الطب/جامعة البصرة597.6499.61ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء باسم مهدي جبار193081621422007037

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعطاء رائد مطشر نزال193091121422017133

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي حسين صاحب شلش193101321411012082

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حافظ جابر سعدون193111621411001138

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية المعقل للبنيناحيائيحسن عبد االمير كاظم خليفه193121621411018012

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعدنان مهدي عاصي سلمان193131621413006046

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد وائل بدري عبد الحميد193141621413006079

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائياحمد ماجد حبيب محمود193151621413020002

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي احمد حميد حسن193161621413021032

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمصطفى مازن عبد الستار عبدهللا193171621413021073

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن فرحان علوان193181621413076010

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيضرغام حميد يساس عامر193191621413123066

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد هاشم حميد رسن193201621413123144

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيابرار هاني دايخ مهلهل193211621422038001

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية العشار للبناتاحيائيغفران صادق عبد الزهرة عبد الكريم193221621422053093

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيهاجر ثامر صالح عبد القادر193231621422059046

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية الكباسي للبناتاحيائيفاطمه ثائر سهر عنيسي193241621422071083

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية البسمة للبناتاحيائيهديل ناهض سلمان رجب193251621422080075

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيحوراء عباس مهدي حمادي193261621422081009

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزينب رياض مجيد اسماعيل193271621422094031

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية المآثر للبناتاحيائيفاطمه مخلص عبد العباس رباح193281621422100038

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمريم حميد زبون محمد193291621424005072

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيسجى هيبت حميد كبان193301621424010055

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب كمر رشيد علي193311621424036017

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيشهد حميد علي فرحان193321621424047024

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد ابراهيم راضي193331621424051144

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيرانية نعمان منذر شري193341621424056005

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيفاطمة فجر صيهود يحيى193351621424059026

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه علي عبودي صالح193361621424072027

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره مصعب طه ياسين193371621424072157

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد شهاب احمد فرج193381621424072170
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كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد رسول طعيمه جوده193392221411003115

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس علي جابر كاظم193402221411003140

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي كاظم ناجي عبد الزهره193412221411033221

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد فرعون193422221411033270

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد علي شاش عبد193432221411034342

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائيسجاد جواد كاظم جابر193442221411037074

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمصطفى ضياء ناهي يزي193452221413012166

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحيدر ستار رمضان ناصر193462221413013060

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيرضا محمد قاسم بداي193472221413013066

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي مجيد عليوي عوده193482221413021049

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائييوسف وصفي عبد صبيح193492221413023231

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء هيثم بهلول حسين193502221422004172

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيساره يونس كاظم عطيه193512221422013049

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية المؤمنات للبناتاحيائينجاة جليل عبد الحسن صالح193522221422031096

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية الهدى للبناتاحيائيرقية حسن علي ثجيل193532221422033028

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية السوق للبناتاحيائيصفا هاني محسن هاني193542221422077172

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائياريز عصام جواد كاظم193552221422083012

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيجنات ضياء كريم خيون193562221424008054

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيايه جوده عبد هللا شنوف193572221424010033

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيسرى رحيم فليح فري193582221424017147

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائينور الهدى باسم جودة جهيلي193592221424020128

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسّراء ظافر كاظم سلطان193602221424045175

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس فاضل ساجت193612221424051126

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينورالهدى احمد رمضان ناصر193622221424051176

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيرسل ثائر سمير طه193632221424060013

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيامير خيري عبد المطلب محسن193642321415007134

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيباقر رحمن سفاح كمون193652621413005006

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب هيثم كاظم عليوي193662621424007131

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن دعير نعمه193672721422010045

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية الروضتين للبناتاحيائيضحى أسد ريسان خديم193682721422039136

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي محمد سعدون عزيز193692821411005095

كلية الطب/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد عدنان حمزة طاهر193702921411016128

كلية الطب/جامعة البصرة596.9299.49ثانوية المتميزين للبنيناحيائيراين ادور زيا خوشو193711621411003019
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كلية الطب/جامعة البصرة596.8899.48ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائييمامه علي عبد الكريم عبد الخضر193721621424011166

كلية الطب/جامعة البصرة596.6099.43ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمنتظر محمد عبد هللا علي193732221411001058

كلية الطب/جامعة البصرة596.4499.41ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي فاهم جوده منخي193742221411001036

كلية الطب/جامعة البصرة596.4499.41ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمؤمل احسان فالح جميل193752221411001043

كلية الطب/جامعة البصرة596.2499.37ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيسرى عمار صبري غافل193762221422001025

كلية الطب/جامعة البصرة596.0899.35ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعبد هللا احمد عبيد هاشم193772721411039038

كلية الطب/جامعة البصرة596.0499.34ثانوية المتميزيناحيائياحمد جبار جمعه خلف193781321411016012

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيزهراء ياسين خضير زيدان193791121422039031

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية الصدرين للبنيناحيائيجعفر سلمان عمران موسى193801221411007023

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية السجود للبناتاحيائيكوثر جاسم سيد مراد193811421422001057

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب عالء فرج مجيد193821421422044088

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائينعيم فرج سالم ثابت193831521411019029

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينور زمان كاظم هاشم193841521422010171

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيقاسم عبد الرحمن عبد الخالق خير هللا193851621411001113

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين حازم عبد الحر عباس193861621413006018

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد رياض عامر غريب193871621413006072

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر مكرم فاضل صالح193881621413014010

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمرتضى اسعد داغر سعود193891621413021068

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيحسين صفاء ناظم بشير193901621413042003

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيمحمد اسعد عدنان يوسف193911621413072011

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيعلي كريم يوسف كريم193921621413113015

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيابراهيم علي محي الدين عبد السبحان193931621413123002

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد خالد عبد الجميل ياسين193941621413123009

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيبهاء الدين علي حسين محمد193951621413123027

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى رمضان صالح زغير193961621413123149

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزينب عاطف فاضل خلف193971621422035044

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمريم امجد عبد الرسول نعمه193981621422043097

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيرهام هشام ناصر عودة193991621424002017

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين سرحان عبد194001621424005020

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهبه عبد المحسن حميد عبد الرضا194011621424005096

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيام البنين عدنان سلطان عبد النبي194021621424008003

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب حامد عبد الوهاب عبد الساده194031621424011065

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد قاسم عبد الساده194041621424011112
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كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيريام علي حسين صكر194051621424014018

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الزهرة داود علوان194061621424022080

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمعصومة سعيد هاشم عيسى194071621424022149

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيشهد عكاب يوسف مانع194081621424024070

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتاحيائيمريم احمد سلمان علكم194091621424033010

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيصبا سلمان عبد الحليم حسن194101621424038038

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيفاطمه جوده كماش عباس194111621424048025

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمشارق احمد طعمه جعاز194121621424051136

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيابرار عمار جواد عبيد194131621424060005

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل عبد الصمد راهي194141621424061028

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينة نعمان خضير شنو194151621424062059

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبتول رعد حنون جبار194161621424072032

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغدير اسعد كامل خصاف194171621424072179

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور عادل عباس عوده194181621424072293

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيبارق محمد شوقي محمد194192121411014031

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد مؤيد ناجي مجيد194202221411002133

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية االبرار للبنيناحيائيحبيب محمد ناصر ياسر194212221411070021

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي عوده محيسن عبيد194222221411077139

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسجاد عادل مخيلف شمخي194232221413023086

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيسجاد علي اسماعيل إسحاق194242221413040039

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي كاظم نافل مهاوش194252221413041040

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسن ازهر هادي شياع194262221413060019

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الطف المختلطةاحيائيهيثم فاهم حسين عبد194272221417060075

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين خالد داخل مطير194282221422004047

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء ثامر مدلول جعاز194292221422004118

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرباب عبد الستار رجيب حسين194302221422039126

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة حاكم جاسب مجيد194312221422039280

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتاحيائيزينب محمد اليذ شريف194322221422078011

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيريام عقيل داخل كاظم194332221424001031

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الشطرة االهلية للبناتاحيائيمريم احمد وهيب لعيبي194342221424006009

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائينبا ازهر حميد مجيد194352221424008212

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيشفق طالب علي جابر194362221424020085

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزينب حسن خلف عبد هللا194372221424022047
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كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن صكبان عواص194382221424022066

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفرح محمد عوده حسين194392221424022076

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيمنار قاسم محمد جعفر194402221424022085

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم عايد بادي194412221424035028

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي محمد كاظم194422221424035040

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين ديوان محمد194432221424045106

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب كنعان حسن علي194442221424051081

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيساره عبدالعظيم هاني علي194452221424051083

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب حسين صبر حسين194462221424052011

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهد رزاق جليل طاهر194472221424062029

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبنين حسين ريكان عطيه194482221424063015

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيهدى حسن فريح حسان194492221424065059

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن ناصر حسين194502321411020327

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيعال علي حسين جاسم194512321424003153

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحمزه كمال194522421422014097

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرانيه جاسم محمد جواد فليح194532421422016043

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيهدى كفاح قابل ياسر194542421422016146

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيحسن عالء محسن نور194552521413011004

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيحسين عالء محسن نور194562521413011005

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر مثقال عطيه194572521413024062

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي صالح عليوي حسين194582521413031368

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين حيدر محمد باقر محمد حسين194592521413031529

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه علي عدنان هادي194602521422003439

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسالم عبد علي دويج عبيد194612621411012072

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمنار مازن احمد غزاي194622621422013106

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيمريم صديق رضا ستوري194632621422037088

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الرفل للبناتاحيائيمريم سالم رزاق عبود194642721422017029

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية غزة للبناتاحيائيشمس الضحى عبد اليمه عبد النبي عذافه194652721422034093

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية النجاح للبناتاحيائينبأ عادل عبد عون خضير194662721422037303

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية العمارة للبنيناحيائيباقر صباح حسن راهي194672821411005026

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية اليمامة للبناتاحيائينبأ باسم محمد حسن194682821422013122

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد عائد رحيم شاطي194692921411016124

كلية الطب/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيغياث احمد عقيل زعالن حطاب194703021417010006
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة604.00100.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبيداء كريم هادي حسن194712221424008040

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة603.00100.50اعدادية دجلة للبناتاحيائيهاجر هيثم عبد المطلب نعمة194721621422067105

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائينرجس وليد حميد عباس194732521424012023

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزهراء غسان عبود عبد الحسين194741421422056046

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيام البنين حسن محمد حسن194751621424011019

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعادل حايل ردام رفش194762321411005063

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد علي زغير حميد194772321411020333

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة597.0099.50للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيعلي عامر علي عبد هللا194782521411029019

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية المتميزاتاحيائيمريم احمد عبد الحسين كودي194792521422013080

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة597.0099.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعروبه تركي عطيه عبد194802521424004713

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس محمد حسن مصطفى194812521424011066

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة597.0099.50اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيسميه عبد الحسين عبد الحمزه عيسى194822521426001423

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.9699.49ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق محمد صادق194832521413031109

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.8899.48اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعباس عبد النبي جبر ضيدان194842721411028080

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.5299.42اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيكوثر مشتاق غازي مجيد194852521426001422

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد هللا هيثم محمود جاسم194861621413006044

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمصطفى محمد محسن سرهيد194872321411008083

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية المدحتية للبنيناحيائيزيد حسن حسون عبيد194882321411017049

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسين ظافر هادي كاظم194892321411019045

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الرباب للبناتاحيائيساره حيدر ياسين عبد الحسين194902321422075049

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائياحمد باسم شيش عباس194912421413008002

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية السنية للبناتاحيائيحنين عباس محي حمود194922421422009083

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه نبيل صالح محمد194932421422039089

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيبنين عبد الكاظم دغمير خماط194942421422047039

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمؤمل اياد هادي جاسم194952521411018087

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيسيف فارس جميل عزيز194962521413014044

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين فؤاد مكي حسون194972521413031183

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.0099.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه عالء باقر كاظم194982521422040227

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.0099.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد مؤيد صالح حسن194992521424004671

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم عظيم حسن حريب195002521424014312

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.0099.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمة نصير الدين سالم جواد195012721422035244

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.9699.33ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيكرار مشتاق طالب كاظم195022721411039063

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.9299.32ثانوية المتميزاتاحيائيساره ناصر نصيف محسن195031421422027090
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.9299.32اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد العزيز احمد عزيز مهدي195042721411028082

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.8899.31المنصور- ثانوية المتميزات احيائيدينا عبد الحميد كريم عباس195051021422003033

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.8899.31ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايه سامر اسماعيل ابراهيم195062321422077012

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.8499.31ثانوية المتميزاتاحيائيصفا مهدي هاشم والي195071421422027098

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.8099.30ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حميد جاسم سلمان195081321422032072

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.7699.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيبراء خضير مخيف فارس195092721422037035

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.6099.27ثانوية المتميزيناحيائيحسن محمد ياسين شاكر195102421411041025

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.6099.27(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء وهاب رزاق موسى195112521424004527

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.6099.27ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم علي حسين رضا195122721422043080

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.5699.26زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد مازن شاكر محمود195131421411008011

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.5299.25ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيبنين احمد يحيى ابراهيم195141321422049009

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.5299.25ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمرتضى ستار جبار عكيلي195152321411058111

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.5299.25ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيعال موفق سعيد عبد الحسين195162321422077070

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.5299.25ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة محسن نصيف جاسم195172821422029029

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.4899.25ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيشمس ميثم عبود منجي195182321422077063

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.4499.24اعدادية بغداد للبناتاحيائيشمس محمد لطيف خير هللا195191321422001179

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.4499.24ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين وليد محسن خير هللا195201621411003016

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.4499.24ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمنان نؤاس سليم حياوي195212321411058118

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.4099.23ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيشمس لفتة صافي جاسم195221621422007055

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.3699.23ثانوية المتميزيناحيائيحسن حيدر محمد علي195231321411016033

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.3699.23زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد ماجد حسن مايخان195241421411008083

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.3699.23اعدادية النجاح للبناتاحيائيدانيه عامر صالح مهدي195252721422037079

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.3299.22ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا وجدي عبد الجبار نعمه195262521413028039

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.2899.21ثانوية المتميزيناحيائياحمد علي نجم عبد195271321411016016

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.2899.21(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينرجس حيدر حسين علي195282521422040382

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.2499.21ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب يوسف عذاب موسى195292321422077055

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.2099.20ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيايه يحيى عبود حسين195301321422043021

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.2099.20ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد الرزاق حنتوش حمادي195312321422077078

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.2099.20ثانوية المتميزاتاحيائيمريم محمد عبد هللا صيهود195322821422029032

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.2099.20ثانوية المتميزاتاحيائينبا جاسم هاشم محيسن195332821422029034

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.1299.19ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيثمين عبد الحميد كنفذ سلمان195341621422007022

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.1299.19اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين علي صبيح جويد195352521411009091

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الخضراء للبنيناحيائياسماعيل عبد الوهاب عبد الرزاق شاكر195361021411013020
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد رائد عبد الرزاق محمد حسن195371021411019106

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيباقر حيدر ساجت خلف195381021411026057

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الرحمن للبناتاحيائيزهراء محمد صدام عبد195391021422021029

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمريم يوسف محمد خلف195401021422038105

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمصطفى باسم ابراهيم احمد195411121411006079

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيجوادين عادل حسن محمد علي195421121411016013

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعز الدين قاسم نصيف جاسم195431121411022028

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية اغادير للبناتاحيائيزينب صالح عبد الحسين سلمان195441121422038052

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعمر الفاروق مصطفى هادي حامد195451221411019064

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية االزدهار للبناتاحيائيبنين علي سهيل حميدي195461221422009008

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه حامد حسان كاظم195471321422014072

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيميسم احمد كاظم موزان195481321424011014

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعلي قاسم حمد بدن195491421411025028

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسن طاهر جسام عباس195501421411027016

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيعبد الرحمن حسن محمود كريم195511421417002011

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية السجود للبناتاحيائيزهراء حسن شارد خلف195521421422001025

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية السجود للبناتاحيائيفاطمه منذر غني عبد المحمد195531421422001054

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية فدك للبناتاحيائيمريم حسن هادي سبتي195541421422006138

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية سومر للبناتاحيائيسما حسين عرب شابث195551421422008080

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية عائشة للبناتاحيائييقين جبار حسين حسن195561421422010228

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب رحيل جامل حسون195571421422014046

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الضفاف للبناتاحيائيآمنة احمد وثيج عليوي195581421422024001

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيغفران عامر ابراهيم سلمان195591421422032058

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الصمود للبناتاحيائيمنار فائق مانع محسن195601421422034042

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيزهراء علي ناصر شناوه195611421424017032

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين رعد كامل خصاف195621621411001040

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية االصمعي للبنيناحيائيمجتبى امجد عباس ياسين195631621411010027

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائييحيى كريم قاسم جبر195641621413071056

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيحسين محمد كاظم محمد195651621413110012

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي كاظم كريم محسن195661621413123094

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية النبأ للبناتاحيائيانعام اياد محمد اكبر محمد تقي195671621422040003

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرنا رياض ثاني عبد الحسن195681621422051059

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية دجلة للبناتاحيائيفضائل خريبط مردان مزهر195691621422067082
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيفاطمه حامد بناي خضير195701621422072017

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الثريا للبناتاحيائيياسمين عبد الكريم شاهباز عبد الكريم195711621422097050

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم عدنان خليل عبد الزهره195721621424011127

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم نادر جمعه لفته195731621424011131

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيهبه هللا عالء رحيم ديري195741621424011159

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيملك مجيد يونس يعقوب195751621424021031

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيتبارك عدنان صبار ابراهيم195761621424029010

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي داغر حبيب195771621424038050

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب رياض عبد الحر محمد195781621424051065

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيورود عبد هللا فالح عبد المحسن195791621424051154

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائينور الهدى حبيب عبد الجليل رجب195801621424061049

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيازهار عبد الرضا خلف مشاري195811621424072005

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك رعد عزيز خلف195821621424072044

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيجنه جواد عيسى عبد الحسين195831621424072055

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرهف فالح حسن علوان195841621424072090

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم عقيل خليل ابراهيم195851621424072255

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمنار حازم عبد هللا يوسف195861621424072268

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيسارة حكيم جبر جاسم195871621426002125

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد مصعب رشيد حميد195881721411008347

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد مثنى شكر محمود195891721411018029

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزينه غانم يونس محمد195901721422002140

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية بعشيقة للبناتاحيائينجمه سالم زينل رزا195911721422015076

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيعائشة نزار واجد محي الدين195921721422042109

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيآمنه محمد يونس يونس عباس195931721422054012

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآمنه اياد عبد االله يونس195941721422055004

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمة ياس عبد الخضر حاجم195951721422057142

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية العاصفة للبنيناحيائيقتاده صالح حسين عويد195961821411032100

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعامر احمد سلطان ظاهر195971821411047032

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياحمد بسيل عيسى ابراهيم195981821411077005

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الرزاق وهيب رزوقي195991821424006046

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينور خالد طه محمد196001821424006196

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه طه حسن عبد196011821424007045

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز محمد ياسين عبد196021921413009055
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيهمام عدنان حمادي شمهود196031921413009116

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيوليد عكله محمود عبد196041921413009118

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيفاطمه حميد سالم حمود196051921422012149

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الروافد للبناتاحيائيفاطمه مشتاق عاصم محمد196061921422062067

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيحسين امير حسن طامي196072021411046012

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيغصون حمد كريم حميد196082021426002118

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعبد هللا وضاح مهدي صالح196092121411001054

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد عماد احمد عباس196102121411003140

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حسن نامق خورشيد196112121411004008

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية النظامية المختلطةاحيائيعلي نزار محمود حسن196122121417011025

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائينبأ جليل اسماعيل سلمان196132121421016028

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياسيا عبد الخالق احمد عبد196142121422001011

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية البراءة للبناتاحيائيصفا علي هادي احمد196152121422004088

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية البراءة للبناتاحيائينور زيد نصيف حمادي196162121422004119

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية قزانية للبناتاحيائيزينب رستم احمد نريمان196172121422015017

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيافنان عادل علوان محمد196182121422046007

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الفراقد للبناتاحيائيمسره علي اكرم محمد196192121422058065

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين شاكر طاهر حسون196202221411003073

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى جبير علي جبر196212221411004416

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس عبد الواحد عطية عباس196222221411034200

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد الباقر داخل كريم عبد علي196232221411037128

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد راغب فضل كشاش196242221411037135

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعيسى رزاق مطرود مزعل196252221413004111

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر احمد منسي غالي196262221413015027

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين هاشم علي حسين196272221413015028

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمجتبى علي حسين عبد196282221413036042

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعبد هللا حسن سلمان رداد196292221413060065

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائينبيل رعد عبد الحسين جوني196302221415008172

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية تونس للبناتاحيائياسراء فاضل عباس كريم196312221422007009

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيفاطمه الزهراء رائد جميل علي196322221422013060

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية االشراق للبناتاحيائيسجى ناظم خميس عباس196332221422063008

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيرباب عباس فاضل كصاد196342221424003053

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه حامد صيهود ذياب196352221424003124
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيعذراء قصي عبد الرضا حسين196362221424011047

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيسوزان رعد علي كريم196372221424017151

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيايات سامي دعيم جيثوم196382221424022007

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء باسم ناصر حسين196392221424022031

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جميل عطيه196402221424022040

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيهبه هللا رائد كريمش صاحب196412221424022093

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب عطيو ربيع ظاهر196422221424028113

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيرسل عبد الغني محسن شعيوط196432221424036017

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيامنيره جبره هللا سعد حمود196442221424042003

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائياديان عفيف وصي موسى196452221424043006

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياسراء حطحوط سلمان نفيله196462221424045014

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائياطياف امين كاظم ضهد196472221424046002

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيتبارك علي محمد شمير196482221424065009

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الحلة للبنيناحيائييعسوب الدين حسين علي عبد المهدي196492321411020409

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية االبرار للبنيناحيائيمنار جبار سعدون راضي196502321411060108

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي محمد إبراهيم حسين196512321413009009

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك علي جبار كاظم196522321422013110

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسارة وميض نوري عباس196532321422013287

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيشمس الضحى مرزه حمزه هادي196542321422018100

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية اآلمال للبناتاحيائيبنين عامر مهدي عبيس196552321422042014

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب رسول محمد جاسم196562321422044071

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب احمد كاظم زغير196572321422062093

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي مزهر رضا196582321424003177

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة هادي سلطان صكبان196592321424003181

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحنين مخلص صبار مسير196602321424006107

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيميار وسام جليل خضير196612321424013045

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية التوحيد المختلطةاحيائياطياف خميس صالح حسن196622321427037001

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائييوسف عبد القادر كاظم عبد196632421411024067

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيباقر منهل خزعل محمد196642421411036037

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي جواد كاظم هادي196652421411036183

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل علي كامل هاشم196662421411036256

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي حاتم كاظم غضيب196672421411047199

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية خديجة للبناتاحيائيهدى عبد الجاسم علوان عبد196682421422001131
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية التحرير للبناتاحيائياماني جالل مجيد كاظم196692421422008011

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيهدى علي كاظم جبر196702421422011222

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية حلب للبناتاحيائيكوثر عماد عجيل حسين196712421422014200

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب عطية وزير عودة196722421422016085

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الدغارة للبناتاحيائيمينا نجاح غانم شبيب196732421422027217

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيسالي احسان علوان شنان196742421422047156

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية العفاف للبناتاحيائياالء منصور راشد كاظم196752421422048010

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور حسن جبري صالح196762421424014097

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيايالف علي عبد الحسن محمد196772421424025014

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر حسين سامي عبد الصاحب196782521413031496

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية صنعاء للبناتاحيائيسارة جبار عطو حسن196792521422014052

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك علي عبد الحسين عباس196802521422022209

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآيه عالء نعمه عبد الحسن196812521424004034

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب رافع تكليف حمد196822521424004560

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب رزاق حاجم سلطان196832521424004562

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيبشائر اباذر صالح مهنه196842521424012004

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعمر قحطان كريم عليوي196852621411011143

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد رضا ميثم زاهي حسن196862621413001068

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيأمين احمد عاكول خليف196872621417006002

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية البتول للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الواحد كريم196882621422005048

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية االحرار للبناتاحيائيساره نهير عبد ذياب196892621422035069

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية المجدات للبناتاحيائيفاطمه سمير عبد الساده جابر196902621422049075

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيآيات سالم جخير سلومي196912621424002003

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيأسماء خالد فرمان مريان196922621424007005

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيبنين رائد حميد لعيبي196932621424011011

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيبنين عمار فالح حسن196942621424015028

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الهندية للبنيناحيائيعبد هللا جبار هادي جبار196952721411032099

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيمرتضى جليل حميد محسن196962721411034225

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيمرتضى عوده اكعيم خاجي196972721411034228

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعلي منتصر عبد نور جاسم196982721411038078

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيبارق عباس واجد علي196992721415002078

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الرقيم للبناتاحيائينور مشرق ضياء موسى197002721422005060

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الخالدات للبناتاحيائينبأ محمد مطرود خليل197012721422007112
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيحوراء فالح كاظم حمزه197022721422011015

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيغدير كاظم غانم طالل197032721422033222

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيفرح احمد كاظم ناصر197042721422033261

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية كربالء للبناتاحيائينوره منتظر جحات عباس197052721422033340

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائينبأ وليد فيصل عباس197062721422035313

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور الهدى ستار جالب سوادي197072721422035324

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم علي موسى علوان197082721422037279

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية المدائن للبناتاحيائيروز علي ضياء مرزه197092721422047045

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الزوراء للبناتاحيائيطفوف ضياء كاطع سبهان197102821422020048

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية االقصى للبناتاحيائيايات حميد جاسم حسين197112821422021001

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية البيان للبناتاحيائيزينب حامد جاسم كاظم197122821422028052

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية البيان للبناتاحيائينور الهدى مخلص صابط عباس197132821422028093

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيعبد هللا عماد درويش عبد الغفور197143021417028008

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعزام زيد حازم عثمان197153121411008074

كلية طب االسنان/جامعة البصرة605.20100.87ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيسلسبيل مالك حسن احمد197161621422007052

كلية طب االسنان/جامعة البصرة601.00100.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم حسين طه علي197171621424011125

كلية طب االسنان/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيسارة ريسان لطيف كماش197181621424044052

كلية طب االسنان/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الحسن رسن197191621424014028

كلية طب االسنان/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمود شاكر عبد الرضا197201621413047009

كلية طب االسنان/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائييوسف حسام عبد الحميد احمد197211621413123162

كلية طب االسنان/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياديان جعفر عباس قاسم197221621424011009

كلية طب االسنان/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء علي عبد االمير حسين197231621424072114

كلية طب االسنان/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد بسام صالح عبد القادر197241621413123117

كلية طب االسنان/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم عبد الرزاق جاسم197251621422003032

كلية طب االسنان/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائياسيل محمد احمد عثمان197261621422035005

كلية طب االسنان/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية العشار للبناتاحيائيرباب سالم كيطان شذر197271621422053042

كلية طب االسنان/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينور جواد كاظم مهدي197281621424001048

كلية طب االسنان/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد كامل ضهاب197291621424014022

كلية طب االسنان/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهمسة اعراس محمد علي جواد197301621424022180

كلية طب االسنان/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة فيصل غازي جابر197311621424062084

كلية طب االسنان/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الغفران للبناتاحيائينور حمود نخش وهيب197322821422019081

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.7699.13ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين علي عبد الرزاق عبد الواحد197331621411003012

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.5299.09ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينور نصيف جاسم محمد197341621422007090
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.3699.06اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعقيل احمد حسن علي197351621411068028

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.3299.05ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى اسعد خلف جبر197361621411003044

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.3299.05ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفاطمه حسام عبد علي ناصر197371621422007070

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.2499.04ثانوية المتميزين للبنيناحيائيزيد عبد االمير حسين تعوبي197381621411003020

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.0099.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صادق مهند مضر سلمان197391621411001148

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائياحمد عدي مسلم سعيد197401621413022003

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.0099.00االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيعلي حسن كاظم خليف197411621413025011

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبدالقادر محمد197421621413040014

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد مظفر عوض نصيف197431621413089026

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.0099.00اعدادية القرنة للبناتاحيائينور الهدى رضوان محمد عبد علي197441621422005058

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.0099.00اعدادية العشار للبناتاحيائيبنين غزوان عدنان فاضل197451621422053031

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.0099.00اعدادية العباسية للبناتاحيائيمنى اسعد عبد هللا جواد197461621422057046

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.0099.00االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام جعفر الصادق احيائيزينب رافد جبار محمد197471621424004005

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيساره جاسم شرهان حرج197481621424011079

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر مكي معن197491621424011101

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياسيل عبد االمام سكر عاشور197501621424022006

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائينور مهدي عبد المحسن خلف197511621424059032

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزينب علي يلود جبر197522221424040014

كلية طب االسنان/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائياخالص كاظم عكيله سلمان197532821422016001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.5298.92اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيرضا مشتاق قدوري عويد197541621411068019

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.4898.91ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعبد الرحمن نعمان سلمان ميركه197551621411003025

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.4098.90ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي احمد عطا فرعون197561621411003027

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيالمصطفى هشام بشير عبد الواحد197571621413021007

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيجاسم محمد رحيم فارس197581621413055005

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيمحمد المصطفى محمود علي جمعة197591621413060021

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيعباس علي احمد غضبان197601621413076006

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين فراس علي عبود197611621413123049

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمجتبى توفيق فيصل فاضل197621621413123111

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد عصام مرتضى عاشور197631621413123130

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية العميد االهلية للبنيناحيائيحسن احسان مبارك عبد الكريم197641621413124001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83اعدادية الهدى للبناتاحيائينور الهدى جمعه عباس فليح197651621422003053

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83اعدادية المعالي للبناتاحيائيغفران نعمه طالب عبد الخضر197661621422018024

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية الوركاء للبناتاحيائيسارة كريم علي عطية197671621422068037
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية المآثر للبناتاحيائيام البنين نوري قادر حنون197681621422100004

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيسراء صالح حسن لعيبي197691621424008026

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمالك صادق فياض جبار197701621424011134

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء كمر رشيد علي197711621424036013

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عماد عبد هللا عباس197721621424038051

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الصمد محمد عبد هللا197731621424041006

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيهدى معد عبد الحسين عباس197741621424051152

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائينعمة هللا ثائر مطشر شهاب197751621424052020

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيطيبة حيدر اسماعيل اكحامي197761621424056013

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيشمس عاطف عبد االمير احمد197771621424061033

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه وقاص عبد االمير سلمان197781621424061043

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيهبة هللا خالد عبد الزهره حسين197791621424061055

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزينب محمد سليمان محمد197801621424066030

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه باسم سبتي كاظم197811621424072195

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83اعدادية طوز للبنيناحيائيعباس علي جمعة محمود197821821411033029

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عهد عايد هويل197832221422004196

كلية طب االسنان/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمحمد حمزة مزهر عبود197842421411049027

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67اعدادية السبطين للبنيناحيائيحسين حسن عباس محيسن19785162041016009

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن يحيى خريبط علي197861621413006017

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيابوالفضل مؤيد عبد دشر197871621413030002

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيعلي االكبر محمود علي جمعة197881621413060016

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمحمد فالح حمود درويش197891621413071043

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد فائز عبد الحسين مكلف197901621413123016

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد هللا ظاهر صالح سطام197911621413123077

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي شاكر فيصل خضير197921621413123086

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد باقر ايوب صالح يوسف197931621413123116

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد عدنان كتاب عريبي197941621413123128

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى صباح سفيح بارح197951621413123150

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيبنين رحيم حسين عباس197961621424001010

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيعال عماد علي رمضان197971621424001027

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيوعد عبد الكريم فرحان مناحي197981621424007049

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيآمنه احمد يونس موحان197991621424011003

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء احسان علوان عبد الحسين198001621424011056
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيرقيه نعمه عبد علي عبد الحسين198011621424051047

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائينضال عزيز فهد حسن198021621424060049

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيزينب وقاص عبد االمير سلمان198031621424061029

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياية باسم محمد حسين علوان198041621424072018

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه حسين محمود صالح198051621424072204

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمروه مصطفى شاكر مكطوف198061621424072243

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمالك جمال محمد جوري عبد الرسول198071621424072266

كلية طب االسنان/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينبأ عياد مهدي علي198081621424072275

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.9698.66ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء محمد حسين كاظم198092821422029021

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.7698.63ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيغدير محمد عبد الرزاق مبارك198101621422007064

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0898.51ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزهراء عامر سوادي زعالن198111621422056012

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50اعدادية العقاد للبنيناحيائيابراهيم باسم حسن حبيب198121221411028001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسن كاظم ذاري ثامر198131621411073004

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيرضا مازن عبدالزهرة حداد198141621413027027

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائينواف محمد حمود عبد هللا198151621413072020

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيادم رعد صادق مزعل198161621413123018

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيسعاد عادل محمد عبد الوهاب198171621422003037

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50اعدادية العشار للبناتاحيائيمنار ماجد عبد الزهره جاسم198181621422053129

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حيدر عبد الرزاق عبد الواحد198191621422072015

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيمياسة عبد هللا حسين كاظم198201621424001043

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيساره ابراهيم كاطع تعبان198211621424011078

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائياديان نزار جبار حسن198221621424014005

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيرغد فاروق عبد الرزاق نزال198231621424022046

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيضحى عدنان فرحان سالم198241621424051098

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيزهراء رائد صالح مهلهل198251621424059015

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيابرار علي زغير عبود198261621426002099

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد رياض جليل إبراهيم198272121411011010

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد شمخي جبر محمد198282221411004016

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحيدر سعد عزيز ضيدان198292221411033109

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي عادل علي مجيد198302221411035108

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50اعدادية الفرات للبناتاحيائياسماء ناصر حسين حمدان198312221422002006

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء رشيد عبد هللا حميد198322221422004128

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيغاده احمد علي احمد198332221424022064

4148 من 601صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينبأ فاضل علوان جهيد198342221424045235

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمة فالح كاظم جازع198352221424051114

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.9698.49ثانوية المتميزاتاحيائيصفا ابراهيم عبد الحميد ابراهيم198362821422029027

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.6498.44ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه حسام مهدي حسن198371621424072200

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.2898.38(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء صدام عبد الحسين عبد علي198382521422022442

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.1298.35ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد عماد كريم كاظم198392721411039081

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيعثمان محمد عامر سلمان198401021411019069

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيامير حسن فاروق عبد اللطيف198411021411026047

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمنى هالل منير رسول198421021422033165

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد هللا قحطان عبد العباس هادي198431121411041067

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء محمد عاصي فيصل198441221422024080

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب ناصر حسين عيسى198451421422044090

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيانوار اليقين فليح حسن جبر198461421422057019

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيروح هللا محمد حطاب موحي198471521411019012

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمحمد جبار خلف مزيد198481521411019024

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية النجاة للبناتاحيائيكوثر طالب فرج شاتي198491521422003122

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائينبا محمد شالكة زوير198501521426001150

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيورود فوزي هادي عبيد198511521426001204

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيطالب حسين طالب علي198521621411001063

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رعد عبد كاظم198531621411001093

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعدنان بدر اسماعيل عبدالجليل198541621413030018

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيعلي ميثاق طالب حسون198551621413060017

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية العشار للبناتاحيائيمريم جواد عبد هللا حسن198561621422053120

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيسدن مهند جميل محمد198571621424008025

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينه ضياء جاسب حسين198581621424011076

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور حازم رشيد عبد الحميد198591621424011153

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيتبارك قصي فائق حميد198601621424022036

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيمنار عماد حسين مهلهل198611621424026058

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب علي جعفر وحيوح198621621424044046

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيطفوف جاسم خضر عبود198631621424044056

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيرونق ابراهيم هاشم حميدي198641621424051050

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيايه خلف عبد هللا حيال198651621424065003

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء زكي كامل شاطي198661621424072109
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب وسام جاسم غانم198671621424072149

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسرى رحمان ناظم جادر198681621424072163

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد محمود حميد جاسم198691621424072172

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه علي غانم سوادي198701621424072215

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى احمد صالح سوادي198711621424072283

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب عباس مهجر مرعي198721621424078009

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيخليل اسماعيل خليل حسون198731721411053018

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية المتميزات االولىاحيائيغفران عامر سلطان مهدي198741721422004121

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الموفقية للبناتاحيائيهبه طه احمد رضا198751721422037063

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعددية غرناطة للبنيناحيائيعطا هللا حسين محمد احمد198761821411104043

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الرميله للبنيناحيائيهمام صفاء محمد كسار198771921411003095

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الفرات للبناتاحيائيكنانه عبد الرحمن محمد فليح198781921422011107

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد شهاب احمد محمود198792021411055066

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية موطلو للبناتاحيائيعائشه علي احسان علي198802021422075029

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية بلدروز للبنيناحيائيقاسم عالوي وشل هبع198812121411007109

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد رحيم منشد سموم198822221411003266

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحيدر علي رزاق كتوب198832221411019074

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الجبايش للبنيناحيائيحسين يوسف جاسم محمد198842221411041008

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الفهود للبنيناحيائيابو الفضل حسن علي طاهر198852221411042001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيمقتدى صادق عبد الكاظم خلف198862221411058059

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي وصفي غالب كاظم198872221411062143

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسن هادي عبد عاشور198882221413013032

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد محسن عليوي198892221413013172

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيكرار ميثم خلف زبيدي198902221413027046

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمحمد خضير عباس عبد198912221413040081

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائياحمد جاسب هاشم دحام198922221413060004

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك جبار حسن حسين198932221422004061

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزينب خضر عبد العباس منعثر198942221422013042

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيغدير جاسم محمد مهاوش198952221422039263

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الحسين حسناوي198962221424008088

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيهدى سليم رحيم حسن198972221424017280

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيريام محمد قاسم شمخي198982221424028078

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسجود عدنان كشوم جالب198992221424045170
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم عزيز جالب199002221424051065

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر سهر نعيمه199012221424051120

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين طه شياع199022221424065017

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب شهاب شاكر حريز199032221426002106

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسنين حليم حسين علوان199042321411007031

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى عالء جعفر محراث199052321411020369

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية السجاد للبنيناحيائيايوب خالد عبد المحسن محمد199062321411027012

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الرفعة للبناتاحيائيجمانه ثابت كاظم مغير199072321422006029

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائياشرقت عماد محمد كاظم199082321422013032

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية دجلة للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم محمد ابراهيم199092321422031073

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيشيرين حيدر راجي ناجي199102321424005029

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية النضال للبنيناحيائيحاتم ناظم زعيتر راهي199112421411009011

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس اعالن بدر صالح199122421411047165

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الشافعية للبناتاحيائيبتول نعمان حسوني مهدي199132421422017018

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفرقان نصر الدين رافع مهدي199142421422022135

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عالء حمادي حسين199152421422024238

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة عارف ابو السود عطية199162421422024247

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية العروبة للبناتاحيائينبأ كريم محمد عبد الصاحب199172421422047258

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائييسر محمد مهر فرحان199182421424014110

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد طالب عويز حسين199192521411011122

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيمحمد باقر هاشم محسن مشكور199202521411029027

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيطالل حسين عطا سلمان199212521413031288

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأمنه علي عبد الرضا محمد علي199222521424004012

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء فاضل نعمه مخيف199232521424004483

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين نصير مالح صبر199242621411011053

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائياهداء هادي جاسم طلفاح199252621422004013

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه عابر خماط مغتاضي199262621422013090

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحوراء علي طالب عبد الحسين199272621424007059

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية المهيمن للبنيناحيائيياسين طاهر احمد خضير199282721411016124

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن سمير حسن لطفي199292721411025045

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد فالح قاسم خلف199302721415005122

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب جبار عباس كافي199312721422003121

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيمنى عبد الرحيم عبد الحسن رباط199322721422004065
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الخالدات للبناتاحيائيرقيه صالح عبد المهدي محمد199332721422007030

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية عكاظ للبناتاحيائيايه معمر هادي ردام199342721422018024

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائينوره سالم صبيح فهد199352721422035335

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيجمانة باسم محمد عبد العزيز199362821422003030

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه حاتم وجر حسوني199372821422012110

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيجوان عدنان عبد الصاحب ناصر199382921422003038

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائيضي ضياء هاشم شريف199392921422026060

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيعلي ماهر جواد امين199403021417038009

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33مرسين-مدارس المعرفة العراقية األهلية تركيااحيائيبكر ياسر عبد السالم عزيز199413021417039001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم موسى199423121411008003

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيميس فاروق عبد اللطيف ابراهيم199433121422014037

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الوفاء المختلطةاحيائيتبارك حازم عراك حمد199443121427003001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه شهاب احمد درجال199451621424011102

كلية الصيدلة/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيندى حميد خلف اسماعيل199461621424024105

كلية الصيدلة/جامعة البصرة598.0099.67ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمروه محسن بردان طعمه199471621424051130

كلية الصيدلة/جامعة البصرة596.5299.42ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيامنيه كمال حسن عباس199481621422007013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة596.0099.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه مصطفى ابراهيم سلمان199491621424072030

كلية الصيدلة/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية العشار للبناتاحيائيابرار محمد محمود علي199501621422053008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية الخالصة للبناتاحيائيميساء طارق حمد فالح199511621422064117

كلية الصيدلة/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الوركاء للبناتاحيائيشيراز رزاق بقال سوادي199521621422068040

كلية الصيدلة/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيديمه امجد كاظم رسن199531621424011048

كلية الصيدلة/جامعة البصرة594.0099.00اعدادية المعالي للبناتاحيائينور الهدى باسم رحيم خميس199541621422018035

كلية الصيدلة/جامعة البصرة594.0099.00اعدادية غزة للبناتاحيائيزينه عالء كاظم صابر199551621422034030

كلية الصيدلة/جامعة البصرة594.0099.00اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائياسراء نادي حسن عبد المقصود199561621422035003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفاطمة جاسم محمد جنديل199571621422041027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء وسام جبار كريدي199581621424007028

كلية الصيدلة/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه لفته نعيم دخان199591621424007042

كلية الصيدلة/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيحوراء عقيل مكي حنظل199601621424010023

كلية الصيدلة/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيايات فالح محمد حسن عبد199611621424057005

كلية الصيدلة/جامعة البصرة594.0099.00اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزينب حبيب عبد الخضر عباس199622221422005021

كلية الصيدلة/جامعة البصرة593.2898.88ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد هللا كريم كايم199632221422001030

كلية الصيدلة/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائياحمد صالح هادي كاظم199641621413016002

كلية الصيدلة/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى عبد االمير عبد الحسن طالل199651621413123151
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة593.0098.83اعدادية البصرة للبناتاحيائيغدير محمد عبد الرزاق يوسف199661621422058037

كلية الصيدلة/جامعة البصرة593.0098.83اعدادية الخالصة للبناتاحيائيفرح كاظم جلوب جبار199671621422064110

كلية الصيدلة/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور رائد كاظم سفيح199681621424011154

كلية الصيدلة/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيلطيفة علي صكر محمد199691621424056016

كلية الصيدلة/جامعة البصرة592.9698.83ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيعال محمد جاسم حسن199701621422007062

كلية الصيدلة/جامعة البصرة592.5298.75ثانوية المتميزيناحيائيمقتدى حازم نوري كاطع199712821411023052

كلية الصيدلة/جامعة البصرة592.1298.69ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد علي مطر حمادي199721621411003040

كلية الصيدلة/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائياحمد هاني صادق مجيد199731621413022006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين مزيد199741621413055007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيكرار عبدالحسين علي عبادي199751621413089016

كلية الصيدلة/جامعة البصرة592.0098.67اعدادية األبلة للبناتاحيائيزهراء اسعد بدر جاسم199761621422016011

كلية الصيدلة/جامعة البصرة592.0098.67اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء غسان كاظم عنتر199771621422067042

كلية الصيدلة/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب رائد رحيم عريبي199781621424024062

كلية الصيدلة/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيمريم فالح حسن احمد199791621424050054

كلية الصيدلة/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائياسراء صبحي سلمان كاظم199801621424061001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغدير محمد ظاهر جواد199811621424072184

كلية الصيدلة/جامعة البصرة591.0098.50اعدادية العباسية للبناتاحيائيحنين طالب وهاب حسن199821621422057009

كلية الصيدلة/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الكباسي للبناتاحيائيغدير ثائر سامي عباس199831621422071079

كلية الصيدلة/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيآيات رائد نعيم محمد199841621424005002

كلية الصيدلة/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي مايع ضريس199851621424011107

كلية الصيدلة/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبتول حيدر عبد االمين كباشي199861621424024012

كلية الصيدلة/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيكوثر موسى حميد صالح199871621424026053

كلية الصيدلة/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيروان حميد مجيد حسين199881621424072092

كلية الصيدلة/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه فارس جبار شوكان199891621424072216

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.8898.48ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب محمد علي مساعد سلطان199901621424011073

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.2498.37ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائياسماء اسعد كاظم عاشور199911621422007007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعبد هللا علي جندي لفته199921621411034026

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي حازم عبد الحر عباس199931621413006049

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمة خليل عبد المعطي عثمان199941621422035064

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الكباسي للبناتاحيائيروان مصطفى حبيب جياد199951621422071040

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الكرار للبناتاحيائيمعصومه سالم ذياب منصور199961621422088029

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيابرار مهدي داود ناصر199971621424011007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور جالل راشد عساف199981621424011152
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمة صالح عبد الزهرة سلطان199991621424019030

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم ناظم جبر دايخ200001621424024096

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب داود جعفر جبار200011621424051064

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب هاتف سهر صلبوخ200021621424051074

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائينور حليم جباري جيجان200031621424060051

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد نعمة سلمان كيطان200042221411034036

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيوسن حسن رزوقي عبد علي200053021427010018

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.2098.20ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيرقيه محمد عبد الرضا عبيد200061621422007034

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.1298.19ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيرقيه فريد خالد علي200071621422007033

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.1298.19ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيشهد محمد هادي عطيه200082221424001063

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيايه محمد خليل حسون200091421424002003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيكرار يوسف عبد الرسول علي200101621411040044

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي جهاد جابر خلف200111621413020010

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيعبد هللا عجيل محسن عليوي200121621413026005

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحيدر علي حميد احمد200131621413059003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنيناحيائيمصطفى ناجي كحيط جاسم200141621413063006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيحسين جاسم محمد حسن كباشي200151621413071006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء علي محيسن خضير200161621422012036

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية المعرفة للبناتاحيائينبأ عبد الكاظم عامر قاسم200171621422020059

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائيايمان عقيل عبد الزهرة بشير200181621422051021

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيزهراء عقيل كامل مكي200191621422081016

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الزينبيات للبناتاحيائينور علي حسان ناصر200201621422081038

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيام البنين عقيل سالم طاهر200211621424002006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائينبأ ناجي كاظم ضميد200221621424002052

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي عبد االمير صعبر200231621424005044

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب حميد عبد الوهاب عبود200241621424005047

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيآيه علي كاظم طاهر200251621424008002

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الكريم محمد صخي200261621424008040

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عبد الجليل عبود200271621424014030

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيرحيل علي عبد الحسين مصراع200281621424022044

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفضة حازم جاسم محمد200291621424022137

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيريام ماهر رميض خميس200301621424026017

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرانيا عالء خليل اسماعيل200311621424028011
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمريم كريم خضير حسن200321621424028050

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور وليد كاطع كربول200331621424028057

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبنين محمد احمد شهاب200341621424038012

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائينداء احمد حمادي عبدال200351621424050057

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي سعيد حميد200361621424057041

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائينور قيس عبد االمير مهدي200371621424061051

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه حسنين خضر حسين200381621424072201

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه كريم عبد العزيز رشيد200391621424072222

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الحسين عبد الزهره200401621424072224

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهبه هللا محمد عبد الحسين شياع200411621424072307

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء جالل كاظم كاطع200421621426002116

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية المعراج المختلطةاحيائيحميده داود سلمان حامد200431621427002003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياواب محمد عبد الصاحب بثيث200442221411033045

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن عبد الحسين غازي حسن200452221411034081

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الستار غافل جليب200462621424007038

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.7698.13ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينبأ سعد كاظم حسن200472221424001094

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.6498.11ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيام البنين سعيد نعيم وحيد200481621422007010

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.5298.09الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيرفل ابراهيم جاسم محروس200491021422018056

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.2898.05اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد نصار حميد غني200501621411068043

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.2498.04ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى احمد محمد علي خضر200512821411023048

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0498.01اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعباس زهاء فاخر عبد هللا200521621411068023

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر لطيف زغير سعد200531421411014052

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيسيف سعدي عبد تايه200541421411017035

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية سومر للبناتاحيائيحوراء وحيد حسين شفلح200551421422008033

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء غزوان قاصد غزاي200561421422014040

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيصفا محمد عبد المحسن عبد العالي200571421422026050

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية المعالي للبناتاحيائيشهد فراس سمير ياسين200581421422054026

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيحسن المجتبى عصام راشد حميد200591521411019006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل جهاد عبد هللا جالب200601621411001119

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية البصرة للبنيناحيائيمحمد علي جاسم علي200611621411007046

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد اسماعيل مشري200621621413004074

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيابو الحسن توفيق عبدهللا هجول200631621413021002

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيحسين عباس لفتة عطية200641621413035002
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيعقيل خماط صابر شاتي200651621413056003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمهدي باقر يوسف جياد200661621413089032

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيسجاد عبد الخضر عباس عبد هللا200671621415013030

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية المعقل للبناتاحيائيلبنى وليد خالد عبد السيد200681621422014061

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيسارة حاجم اسماعيل حاجم200691621422035049

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية العشار للبناتاحيائيصفاء احمد عبد عجيل200701621422053087

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائيدعاء نجم عبد االمير فاضل200711621422071030

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية غدير خم للبناتاحيائيحال صباح مريدي عبيد200721621422084008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيايناس علي ناصر عباس200731621424001008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمريم مهدي شاكر محمود200741621424008041

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيميس حسين محمود احمد200751621424008042

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة محسن طالب عيسى200761621424022131

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائياالء مجيد فاضل فعيل200771621424026006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرضية ضياء صبري مرزوق200781621424038021

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايمان مزهر عبد الساده يسر200791621424072019

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزمزم هيثم حنون عبيد200801621424072097

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب اياد عامر عريبي200811621424072127

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمروه علي رياض عثمان200821621424072242

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهاله خضر رزاق سلمان200831621424072305

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيصادق جليل ردام شيبان200842121411060070

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد جليل جبر دخيل200852221411003009

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيفرج حسين عاجل حسين200862221411004307

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي محسن جحيل بدر200872221411034264

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيمجتبى سعد عزيز كاظم200882221411062166

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الخالق عليوي كريم200892221413004046

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيستار جابر زويد عليوي200902221413006060

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيعلي سلمان جباري جويل200912221417035013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه لؤي عباس صليبي200922221422004263

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائياالء حسن محمد نعمه200932221422013006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيغدير عزيز عبد زوير200942221422037067

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيعبير علي مهلهل حسن200952221422039259

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيآمنه عادل حسن خضير200962221422083004

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيامواج يوسف مبارك مناحي200972221424001006
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيساره امين حبيب حنون200982221424001055

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء لؤي محمد هويدي200992221424003076

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيشكران وليد حميد جبر201002221424004079

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائياسماء نزار شنان عبد201012221424007002

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيديانه علي كاظم صبيح201022221424007044

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينورة عبد كاظم سلمان201032221424007170

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد كاصد شناوه201042221424043040

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيهدى فؤاد كاظم اسماعيل201052221424043094

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمريم مصدق نعيم عبدالرزاق201062221424045222

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيندى ياسر سعيد طالل201072221424051162

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيايات حازم مهدي خضر201082221424059004

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيهبه حسين نعمه حسين201092221424061047

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيفاطمه مهدي عبدالصاحب محمد201102221427035011

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00عدادية الثورة للبناتاحيائيتقى حازم فخري عيدان201112321422011042

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى عبد الهادي محمد غازي201122421411048292

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمه قاسم عاشور كدوح201132421422003149

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياسد حيدر كاظم عبد الحسين201142521413031049

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس عبد الرضا حسن جياد201152521413031299

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيعلي عادل حسن كاظم201162521417014029

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء احمد سعد حسين201172521424004393

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء علي صادق حسين201182521424004470

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد علي عبد الرضا دبيس فرحان201192621411005130

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيمصطفى محمد هادي هاشم201202621411016128

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب جبار حسن صالح201212621422008071

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيفاطمه علي رحمن دبي201222621422025136

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب وحيد كاظم سمير201232621422031083

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيمودة موسى محمد خليف201242621426001170

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيمصطفى جعفر سرحان حسن201252721411003122

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي سلمان201262721422033131

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيافراح طالب عبد الجبار خليل201272721422041013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي عمار جبار حسين201282821411001075

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين محمد جمعه ابو الهيل201292821422013021

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي كاظم علي حسين201302921413002022
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائينرجس كاظم مدلول عاشور201312921422003131

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.9697.99ثانوية المتميزاتاحيائينور ذاكر حسين جابر201322521422013098

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.9297.99ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائياالء محمد ربيع عبداالئمه201332221424051006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.8897.98ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيتبارك حسين جاسم دوحي201341421422055011

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.8497.97ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر محمود محمد رضا201352521413031015

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.8497.97اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي برير عبد هللا عبد الحسن201362721411028093

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.8097.97ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيمنار احمد جواد امانه201372521424015124

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.7297.95ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رضا وليد كتاب كاظم201382421411041103

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.7297.95(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء اسعاد امين عبيد201392521424004398

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.6897.95ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد الرضا مطلك راضي201402321422077079

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.6097.93(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء سعيد عبد الكريم غني201412521422022434

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.6097.93اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد مسعد محمد اسماعيل201422721411028162

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.6097.93ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باقر علي دعير فهد201432821411023044

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.5697.93ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد شهاب احمد علي201441621424072169

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.4497.91ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيرغد محمد عبد هللا مخلف201451021424013024

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.4497.91(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمسره نجاح عبد كاظم201462521424018217

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.4097.90ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمريم حسين صاحب خلف201471121422069057

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.4097.90ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد نجم الدين عبد االمير نجم201481621411003042

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.3697.89للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزينب ماجد علوان عبد العباس201492221422013046

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.3697.89ثانوية المتميزاتاحيائينور احمد مع هللا جاسم201502421422036057

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.3697.89ثانوية المتميزاتاحيائيمريم جاسم محمد موشلي201512821422029030

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.2897.88ثانوية التحرير للبناتاحيائيسجى احمد عيسى عيدان201522321422021073

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.2897.88ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد علي جليل حميدي201532521413013016

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.2497.87ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتقى عباس جمعه حمدان201542321422077021

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.1297.85ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيباقر صباح نعمه جبر201552521413024009

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.1297.85ثانوية المتميزيناحيائيعلي عدنان عبد الحسين ناجظ201562821411023035

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.1297.85ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء جواد حمدان مهوس201572821422029017

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0497.84ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيابوذر علي حسين خلف201581321411032003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0497.84ثانوية المتميزيناحيائيعلي رياض سيد خفي201592821411023033

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين محسن عودة201601221415002038

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيبتول احمد انيس فاضل201611221422029016

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيحسن فخري جبر جعفر201621321411002018

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية المآثر للبناتاحيائيزهراء محسن قاسم محسن201631621422100021
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83اعدادية العقبة للبناتاحيائيام البنين ناصر سبتي مهدي201642221422012010

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء حازم محمد عبد الرزاق201652221422013026

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزهراء رياض جاسم محمد201662321422040023

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83اعدادية عشتار للبناتاحيائيسارة حيدر عبد موسى201672321422049048

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء احسان عبد اليمه حسن201682421427008072

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي حسنين محمد هادي عبد هللا201691621513123031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة584.0097.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد مرتضى حمود سوادي201701621511001247

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية العلياء للبناتتطبيقينور عباس فاضل غضبان201711621522052061

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.8895.81اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمنتظر جمال محمد عبادي201721621511068043

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمنتظر محمد شكبان سطيح201731621511032216

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة568.0094.67ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيمريم جاسم خربيط خلف201741621524066028

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0094.50ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقينور ستار جبار عبد الزهره201751621524066032

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0094.50ثانوية بصرياثا االهلية للبناتتطبيقيصفا صالح كريم جبر201761621524079003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة565.0094.17ثانوية نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عدي علي عبد هللا201771621513005013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0094.00ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيسكنه جابر عاشور خشمان201781621522103008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.9293.99ثانوية االيالف للمتميزاتتطبيقيفاطمة الزهراء عدنان خزعل عاشور201791621522007007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي ابراهيم طالب حميد201801621511001149

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية البتول االهلية للبناتتطبيقيأفنان قيس سلمان حسين201811621524067001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0093.33ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيعباس كاظم جابر عاتي201821621513097016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد محمد نعيم حميد201831621511001024

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17اعدادية العشار للبناتتطبيقيفرح هشام احمد ابراهيم201841621522053050

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمصطفى محمد حسين جار هللا201851621511002227

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية البسمة للبناتتطبيقيفاطمة صالح مانع منخي201861621522080039

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيهبه فراس محمد علي حسين201871621524066035

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعيسى عبد الكاظم علي عطيه201881621513021086

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيبنين كريم عطوان محمد201891621522041002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية البصرة للبناتتطبيقيروان رائد عبد الحميد راجح201901621522058028

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيسجود حسين رحومي جلود201911621524048011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.4892.75اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمجتبى باسم مالك عيسى201921621511068035

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0092.67اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمجتبى كاظم الزم خلف201931621511016100

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا ثامر عبد الحميد ثامر201941621513072014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.0092.50ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيشدن طعمه محمد ديوان201951621524033009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.0092.50ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتتطبيقيحوراء محمود ياسر عبد الحسين201961621524057003
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيظالل وميض عيسى ابراهيم201971621522055025

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيايمان علي سالم هوصان201981621524044004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيالحسين عباس محمد عباس201991621511072001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزهراء جمال صابر خيال202001621522041009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيآيات عبد الكريم طاهر فلحي202011621522054001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيبنين رياض سامي محمود202021621524007003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيمنار صفاء احمد سالم202031621524051036

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد حسين احمد قاسم مال هللا202041621511001225

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى امجد شاكر عبد الحسن202051621511001264

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقييونس عقيل عبد محمد عباس202061621513035050

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه عماد شامت نجم202071621522003025

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيغدير رائد ناهي حسن202081621522054038

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيرحاب عبد االمير عبد الحسن سلطان202091621522064018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيامنه صادق عبد الكريم حمود202101621524066004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة551.0091.83اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعلي حسين سعيد عبود202111621511051067

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيبنين محمد وحيد ناصر202122821522018018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمرتضى جاسم كشيش عيدان202131621511002217

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيرضا هاشم عبد االمام عبد اللطيف202141621511034070

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية سبأ للبناتتطبيقياماني عدنان حمود مولى202151621522019003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيسجى صالح جاسب جارح202161621524026016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة549.0091.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسنين ناظم هندي الزم202171621511001060

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة549.0091.50اعداية التضحية للبنينتطبيقيحسين سعيد نوري ضيدان202181621511048048

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة549.0091.50اعداية التضحية للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الغني فاضل202191621511048112

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة548.0091.33ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيايات طه حنون عبيد202201621522055006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.0091.17ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد رائد هاشم محمد202211621513022067

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.0091.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عماد كاظم الزم202221621524011032

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقياحمد فؤاد يوسف عبد النبي202231621513025002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيزينب احمد حسن خماط202241621522009019

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00اعدادية حيفا للبناتتطبيقيرويده قيصر سامي سالم202251621522045015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة545.0090.83اعدادية البسمة للبناتتطبيقيرفيف عالء نعيم عبد الرحمن202261621522080020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.4090.73ثانوية االيالف للمتميزاتتطبيقيزهراء مازن عبد هزاع202271621522007005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.0090.67اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيعباس علي عطية حسين202281621511017074

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.0090.67اعدادية االندلس للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء محمد مهاوي حطاب202291621522015036
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيجنات يوسف عيسى جاسم202301621524066010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0090.50ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيجبار خلف وانس بنيان20231282051106002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0090.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمجتبى كريم محمد كاظم202321621511035110

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0090.50اعدادية األعراف للبنينتطبيقيامير حسين يونس ماهود202331621511058010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0090.50االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام جعفر الصادق تطبيقيتبارك ناظم مصطفى ياسين202341621524004002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0090.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد سعيد دشر202351621511001134

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0090.33ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيمبين احسان خليل ابراهيم202361621513117022

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0090.33اعدادية غزة للبناتتطبيقيمريم عباس عوده عطيه202371621522034046

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0090.33اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيايمان ياسين ايوب عيسى202381621522089006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.0090.17اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيضحى عباس نعمة منصور202391621522065017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.0090.17اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقياميره سالم عادل علي202401621522076003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.0090.17االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء تطبيقيفاطمة عدنان بدران هزاع202411621524021008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيسعود حسين سعيد فرحان202421621511006065

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعلي محمد جاسم محمد202431621511055141

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00ثانوية النصر المختلطةتطبيقييونس عيسى خلف ناهي202442821517004056

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.9689.99اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيحسين مصطفى قاسم عباس202451621511068015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.0089.83ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمحمد مرتضى بدر عبد هللا202461621513060027

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.0089.83ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيمحمد ابو ذر حامد عبد الجليل202471621513116011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.0089.83اعدادية العشار للبناتتطبيقيفاطمه فارس كاظم حميد202481621522053048

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة538.0089.67اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمصطفى عالء صمد ناصر202491621511018155

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة600.00100.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقياشرف عدي عبود عبد العباس202501621513123004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة570.4095.07اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيالمرتضى حيدر محي ابراهيم202511621511068007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة565.0094.17ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي باسل سالم محمد202521621513021065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0094.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين علي يونس يعقوب202531621511018039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0094.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعبد هللا صالح يوسف عبد الرحمن202541621511042044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد مسلم طاهر كاطع202551621511020108

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحميد شريف كاظم حسن202561621513022031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقياوحد احمد خليل ابراهيم202571621513117003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينتطبيقيمحمد عصام عبد الباري محمد202581621513076005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسن سلمان عويد حنش202591621513071023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيمصطفى ماهر سامي عزيز202601621513110076

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق حميد علي202611621513014033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0092.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي وسام جميل عباس202621621511001183

4148 من 614صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.0092.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد عقيل مفتاح عبد السيد202631621511001018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.0092.50اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيحسين هاشم محمد سلمان202641621511045023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيياسر عمار عبد الشهيد عبد الحميد202651621513123060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيكوثر هاشم علي جميل202661621524072029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي ناصر علي جمعه202671621513123035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء احمد حسن علي202681621522054024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعباس رحيم عكال علي202691621511014043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقينور علي عبد الحسين كحيط202701621524066033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيرضا عبد الكريم باقر عبد الحسين202711621513116006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية االندلس للبناتتطبيقينواره وليد عمر بكر عثمان202721621522015047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية البتول للبناتتطبيقيحوراء جاسم محمد عوده202731621522066009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة549.0091.50ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمحمد وجدي مهدي جاسم202741621513007029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة548.0091.33اعدادية االندلس للبناتتطبيقيامنه باسم عبد الرحمن حبيب202751621522015003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة548.0091.33اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيبنين رائد عدنان حسن202761621522094006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.0091.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا اياد هادي كريم202771621511001136

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.0091.17اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمصطفى محمد عوفي راضي202781621511054107

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيباقر عبد الرضا حمزة عباس202791621511042013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي كاظم قاسم202801621513020029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة545.0090.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيتيسير سالم عطوان زبون202812821511001025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0090.50اعدادية العشار للبناتتطبيقيزينب حسن ابراهيم عسكر202821621522053027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0090.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفرح صبيح عبد علي ابراهيم202831621522054047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيتبارك نبيل كاظم جابر202841621522073003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسنين عباس عبد الغفار حطاب202851621511001059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي يوسف عيسى يوسف202861621511001187

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعلي رائد فاضل عبد الكريم202871621511007064

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقياسامه عبد العزيز احمد عبد العزيز202881621513123003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيحوراء محمد عبد السيد حسين202891621524024014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.0089.83ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا رضا هاشم حنتوش202901621513021056

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة538.0089.67اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي هاشم محمد سلمان202911621511045061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة538.0089.67ثانوية الهدف التربوي االهلية للبنينتطبيقيحسن عالء خلف حسب202921621513077001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة538.0089.67اعدادية سبأ للبناتتطبيقيشهد لؤي سعود عبدالعزيز202931621522019024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة538.0089.67اعدادية غزة للبناتتطبيقيآمنه عبد الواحد عناد مطلك202941621522034001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0089.50اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعباس حسن علوان كاظم202951621511020047
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيمحمد نبيل غازي حميد202961621511044013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقينرجس محمد لطيف كراف202971621524051038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيديمه ناصر نوري عبد القادر202981621524072008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيمريم عودة جاسم سلمان202991621526002107

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.0089.33اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعبد هللا وليد مجيد اسماعيل203001621511015078

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.0089.33ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيتهاني صبر جاسم عودة203011621524002009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.0089.33ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد فنجان محمد203021621524002023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.0089.33ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيزينب موسى عزيز عبد203031621524005013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة535.0089.17اعدادية االصمعي للبنينتطبيقييوسف عبد الستار عبد الجبار عبد الوهاب203041621511010128

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة535.0089.17اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعلي تحسين زيدان هاشم203051621511051065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة535.0089.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسنين مهند فاضل حسن203061621513055019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة535.0089.17اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب عبد الحكيم محمد فرج203071621522014029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة535.0089.17ثانوية المآثر للبناتتطبيقيروان بشير كاطع جبر203081621522100014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة534.0089.00ثانوية بوابة المستقبل االهلية للبنينتطبيقيسجاد جاسم محمد حسن203091621513037002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة534.0089.00ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيحسن محمد حامد كريم203101621513040009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة534.0089.00ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيقتيبة عبد الحسين علي حمزة203111621513110060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقينرجس رضا هاشم عبد203121621522004014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزهراء علي جبر ناصر203131621522005016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيبنين ريسان هاني عبد الرضا203141621522021010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية البتول للبناتتطبيقيزينب فيصل نعيم صفيح203151621522066022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعمار ظاهر عبد الزهره مهدي203161621511034118

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيعلي قصي عامر علي203171621511075040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمحمود ناصر احمد حسن203181621513113049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة2533.0088.83الخارجيون تطبيقيمرتضى سمير ابراهيم طعمه203191621518002461

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيحوراء علي محسن طه203201621522051029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83اعدادية دجلة للبناتتطبيقيهند قصي عبد الرزاق عالج203211621522067044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى تطبيقيعلياء بشير اسماعيل عبود203221621522095007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقياطياف ناصر جرجور الزم203231621524022002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيفضيلة ساطع سعيد عبد العزيز203241621524038020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيزينب صباح ابراهيم حسن203251621524072017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67اعداية التضحية للبنينتطبيقيمرتضى حسين غاوي داخل203261621511048175

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67اعدادية الهدى للبناتتطبيقيشمس وليد عبد المجيد ابراهيم203271621522003021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية الجامعة للبناتتطبيقينور حسام احمد علي203281621522006014
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67اعدادية الفاو للبناتتطبيقيسحر قصي عبود نجم203291621522050023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67اعدادية البسمة للبناتتطبيقيبنين سالم حرب علي203301621522080011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية البرجسية للبناتتطبيقيساره عادل خضير عباس203311621522109004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيزهراء اسعد ناظم يسر203321621524007005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة531.0088.50اعدادية القرنة للبنينتطبيقيحيدر قاسم عبد الحسن هادي203331621511026018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد حيدر مجيد احمد203341621513006087

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيهدى مهدي كاظم محسن203351621524024049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد ميثاق محمد علك203362821511011125

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة530.0088.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين عالء جاسم محمد203371621511001069

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية العشار للبناتتطبيقيزينب منير مغامس فنجان203381621522053031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية العباسية للبناتتطبيقيفاطمه هشام سلمان داود203391621522057035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيآيات رحيم صاحب كاظم203401621522064001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية الخالصة للبناتتطبيقينور الهدى علي كاظم فرحان203411621522064064

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة530.0088.33ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه قحطان عدنان عبد الحافظ203421621524010021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة530.0088.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقياسيل فاضل جاسم عبد هللا203431621524024001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0088.17اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحسين محمد فرج جوني203441621511013036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0088.17اعداية التضحية للبنينتطبيقياحمد عماد فياض ناصر203451621511048011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0088.17ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم حسن لفته203461621513021079

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0088.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيسجاد فيصل غازي ياسر203471621513071053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0088.17اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمه حيدر حبيب طالب203481621522051094

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0088.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيهبه مهدي صالح علي203491621524024048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0088.17ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقياية حسين سعيد عجيل203501621524038002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة528.0088.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسن احمد جواد كاظم203511621511006018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة528.0088.00اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقياحمد قيس محمد مطرود203521621511027005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة528.0088.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي قاسم محمد طاهر203531621513021083

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة528.0088.00ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيصادق جعفر صادق عبد الهادي203541621513047014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة528.0088.00االهلية للبنين (عج)ثانوية المهديتطبيقيعلي طالب عبود سلمان203551621513090006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة528.0088.00اعدادية القرنة للبناتتطبيقيشهد طالب كاظم عاتي203561621522005031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة528.0088.00اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيتبارك ميثاق فرحان حسين203571621522079011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة528.0088.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيساره محمود محمد شاكر محمود203581621524061013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيمصطفى ضاحي مزبان عناد203591621511008043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة527.0087.83اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد تقي مرتضى عبد علي كربول203601621511020091

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة527.0087.83اعدادية سبأ للبناتتطبيقيبنين حسين سلمان عباس203611621522019007
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية االهلة للبناتتطبيقيزهراء احمد سعيد عبد هللا203621621522104016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقييقين عبد المنعم عبد هللا بدر203631621524059007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0087.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي ايمن مصطفى عبد الواحد203641621511001151

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0087.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد ميمون ظاهر حبيب203651621511001249

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيحسن سعيد لطيف معتوك203661621511074015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية الجنات األهلية للبنينتطبيقيعلي قاسم صينخ فلحي203671621513002010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيحسين علي حسين عبد اللطيف203681621513072007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمحمد فراس عبد الرزاق عبد203691621513115051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0087.67اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفاطمة أمين عبد الرضا كاظم203701621522016030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيزينب احمد ناصر عبد الحسين203711621524022017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة525.0087.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيفضل هللا مرتضى عاتي عبد هللا203721621511001194

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة525.0087.50اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحمد قصي عبد هللا محي203731621511007094

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة525.0087.50اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيصالح جواد كاظم مهوس203741621511071015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة525.0087.50ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي رياض حسن علي203751621513022049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة525.0087.50ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمصطفى راضي حسن سلمان203761621513027072

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة525.0087.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرؤى احمد صالح خضير203771621522054019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة525.0087.50اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيشمس عبد العباس سوادي داود203781621522064044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة525.0087.50ثانوية الثريا للبناتتطبيقيبدور خالد عبد الجليل ابراهيم203791621522097008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة525.0087.50ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيمها صالح حسن منهل203801621524002036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين محمد صالح أحمد203811621511043055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة524.0087.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي رحمن مجيد حميد203821621513006060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة524.0087.33ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر محمد حسن هليل203831621513042022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة524.0087.33ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيطه قاسم سالم جاسم203841621513110033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب فالح ابو الهيل حمود203851621522003014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية األبلة للبناتتطبيقيشهد ستار جابر كريم203861621522016028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيعلي حسن الزم خلف203871621513010030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحسين علي ضاحي سعدون203881621513014012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم محسن جاسم203891621513015054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية االلباب االهلية للبنينتطبيقيمؤمل مصطفى صبري عاكول203901621513044022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسن هشام احمد جواد203911621513071028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيفرحان حسين صبيح علوان203921621513089024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0087.17اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيفاطمة رياض نوري هاشم203931621522035056

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0087.17اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزهراء وصفي حسين مهدي203941621522058038
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتتطبيقيسجى خالد خضير فايز203951621524046009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة522.0087.00اعداية التضحية للبنينتطبيقيسجاد صكر عساف وشاح203961621511048083

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة522.0087.00اعداية التضحية للبنينتطبيقيمرتضى مزهر عبد جبر203971621511048182

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة522.0087.00اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعز الدين رياض محمد نايف203981621511055115

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة522.0087.00ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسين عالء يعقوب يوسف203991621513047007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة522.0087.00ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمحمد محمود محمد محمود204001621513047033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة522.0087.00اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيزينب عقيل حمود صالح204011621522046015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة522.0087.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبنين رعد عبد الرزاق عبد الكريم204021621522051016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة522.0087.00االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء تطبيقيفاطمة ابراهيم ظاهر حبيب204031621524021007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة522.0087.00ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيفاطمة علي يونس عودة204041621524038017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة522.0087.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيزهراء مشتاق طالب عيسى204051621524072016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة521.2086.87اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي مازن فاضل عبد السيد204061621511068030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيابراهيم ايوب طالب جودة204071621511020001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيعذراء فوزي لطيف حرب204081621522051089

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية البصرة للبناتتطبيقيفاطمة رعد عبد الجبار حسون204091621522058053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة521.0086.83ثانوية االهلة للبناتتطبيقيفاطمة محمد مساعد عبود204101621522104036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة521.0086.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيتبارك مصطفى جبار سكر204111621524022014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0086.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمجتبى خير هللا هاشم حاتم204121621511001208

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0086.67اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحيدر صالح مهدي كريم204131621511018046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0086.67اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيليث ماجد محسن شاوي204141621511045069

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0086.67اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقياحمد جمعه جحيو تقي204151621511057004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0086.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيرضا سعد عبد الرحمن مال هللا204161621513071048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0086.67اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيايات محمد باقر عواد204171621522043006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0086.67ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيرقيه عبد المحسن طاهر عيسى204181621522072009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0086.67ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقينرجس قيصر حميد صالح204191621524027015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0086.67ثانوية الماء المعين االهلية للبناتتطبيقيسارة صالح داخل موسى204201621524064007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0086.50ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيأبراهيم خيري أبراهيم نجم204211621513110001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزينب احمد محمد حسن عباس204221621522005019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبنين طارق عباس سالم204231621522054008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزينب مهدي عاتي عبود204241621522081022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيساره احمد رعد جاسم204251621522089023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة568.0094.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد نجم عبود مهدي204261621511001251

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0093.33ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم عبد الرحيم محمد204271621513021008
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمحمد مهدي نصير عبد السالم ابراهيم204281621513115053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.0092.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيضرغام عبد الكريم عبد الرضا محمد204291621513021044

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد رضا علي كاظم عبد الرضا204301621511001230

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة548.0091.33ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقينبأ لطفي عبد االمير رجي204311621524028037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.0091.17اعداية التضحية للبنينتطبيقيمحمد رضا حامد صالح مهدي204321621511048159

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحيدر يوسف عبود محمد204331621513047009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيحسين علي ناجي فاخر204341621513110018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة545.0090.83ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض شلش عبد204351621513078041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة2545.0090.83الخارجيون تطبيقيمسلم محمود عبد الصاحب مهدي204361621518002492

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة545.0090.83ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيفاطمة فالح عبد الحسين شنون204371621522103009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0090.50ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيعون امين عباس نصار204381621511072011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.0089.83اعدادية الهدى للبناتتطبيقيشاهزنان علي عبد الحسين علي204391621522003020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.0089.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيرواء عيسى عبد اللطيف عبد الرزاق204401621524018007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة538.0089.67ثانوية النور للبناتتطبيقيفاطمة مظفر حسن عزيز204411621522086018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيفاطمة حبيب عبد الكريم علي204421621524026018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.0089.33اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيمحمد باقر لفته حسن204431621511038057

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.0089.33اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين علي عبد الزهرة حبيب204441621511043051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.0089.33ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمحمد هاني عقيل ابراهيم204451621513035042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة535.0089.17ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمرتضى صباح عبد الغفور حسين204461621513049044

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة534.0089.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد وائل عبد الجليل عبدالرزاق204471621511001252

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الكريم مهند كاظم حسين204481621511001132

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبنين مجيد جوين جاسم204491621522051020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيهدى احمد جاسم سلمان204501621524026024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83الخارجياتتطبيقيزينب عامر محمد علي محمود204511621528050259

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين حمزة عباس محسن204521621511015029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد علي عقيل مهنا خميس204531621511015120

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيعلي هادي حميد وناس204541621511076033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة531.0088.50اعدادية اليمامة للبناتتطبيقينور الهدى هادي شنيشل كاظم204551621522012053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي ناظم وحيد خضير204561621511032145

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة530.0088.33ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيمروه مهدي ناظم وطبان204571621524051032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة528.0088.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين عالء نوري علي204581621511018034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة528.0088.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين مكي حمزة عباس204591621511043058

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة528.0088.00االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيايمن حسن كاظم خليف204601621513025004

4148 من 620صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة528.0088.00اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيفاطمة هاني شاكر حسين204611621522081031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيعبد الرضا غائب مونس سلمان204621621511075027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيكرار توفيق كاظم عبد204631621513056019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيمسلم حسين علي عباس204641621513072029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة527.0087.83اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيشهد عباس عيدان لعيبي204651621522038025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة527.0087.83اعدادية العشار للبناتتطبيقيفاطمه سجاد نهاد عباس204661621522053046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعباس علي عبد الرضا زويد204671621513014021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسين نوري صالح خضر204681621513071040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0087.67اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيهاجر حسين ماضي عويد204691621522017032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0087.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيبتول فراس جمعه خزعل204701621522049005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية مريم بنت عمران للبناتتطبيقيمعصومة رمضان منصور سعدون204711621522096009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة525.0087.50اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيمريم احمد عبد الرزاق حبيب204721621522043073

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية الزبير للبنينتطبيقيجمعه عبد جاسم خصاف204731621511032031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة524.0087.33ثانوية مريم بنت عمران للبناتتطبيقينبأ فارس لفته بريدي204741621522096011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة524.0087.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيدعاء فوزي صدام حسون204751621524024016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة524.0087.33الخارجياتتطبيقينور الزهراء ناصر سماري جعفر204761621528050472

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0087.17اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيطاهر شريف حاشوش علي204771621511004047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر طالب محمد خضير204781621513016053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمحمد عادل قلم جحيل204791621513056022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة522.0087.00ثانوية السيبة للبناتتطبيقيهدى عبادي عبد الجبار داود204801621522074011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0086.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيهاشم مرتضى طاهر جابر204811621511035150

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0086.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقييوسف مؤيد باقر حيدر204821621511001291

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمحمد حمزه عطيوي يصغ204831621511076041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0086.50ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسين عصام صالح عباس204841621513015016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0086.50االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقييحيى صالح قاسم محمد204851621513025025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0086.50ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيعباس جمهر موسى احمد204861621513089013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0086.50ثانوية مريم بنت عمران للبناتتطبيقيايثار سجاد كامل ماجد204871621522096001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0086.50ثانوية الماء المعين االهلية للبناتتطبيقيسجى عالء غني مكي204881621524064008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة518.0086.33اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي وسام سليم عبود204891621511011094

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة518.0086.33اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمود جاسم جواد كاظم204901621511018145

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة518.0086.33اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياحمد عدنان مردان جازع204911621511020007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيحسين غالي منشد مشتت204921621511073020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمحمد لؤي ناصر جاسم204931621513106049
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيسجاد وليد توفيق خالد204941621513113024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزهراء علي قاسم توية204951621524036004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة517.0086.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد عدي فتحي محسن204961621511001017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية االجيال للبنينتطبيقيسجاد داود خلف غانم204971621511014036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعبد هللا احمد رشك عبد السيد204981621511015072

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين قاسم محمد ربح204991621511034054

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة517.0086.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحاتم كريم عبد الساده عليعل205001621513006011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة517.0086.17ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمهدي قيس عبد الرضا عبد الحسين205011621513022083

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة517.0086.17ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمحسن حنظل يونس مظلوم205021621513027060

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيصبيحه عزيز عواز جالب205031621522038027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية العشار للبناتتطبيقيزهراء عدنان قاسم سعد205041621522053026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيايه شاكر محمد عبد هللا205051621522063007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيمريم عباس عبد الجليل صالح205061621522076053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة517.0086.17ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتتطبيقينوران علي بغداد راغب205071621524036010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة516.0086.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمؤمل حسام عبد الحميد عبد المجيد205081621513021090

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة516.0086.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهره حامد ياسين طه205091621522051055

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة516.0086.00ثانوية المآثر للبناتتطبيقينور مسافر عبد زاجي205101621522100039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة516.0086.00ثانوية االهلة للبناتتطبيقيزينب مجبل عنان صحيح205111621522104023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة516.0086.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيبنت الهدى ماجد حميد مجيد205121621524002006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد قيس طالب عبد الصاحب205131621511016119

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية العباس للبنينتطبيقيعباس فاضل عباس حمزة205141621511046071

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز عالء عبد العزيز بناي205151621513015032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد طارق صادق غالي205161621513021105

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيمحمد عالء غني عبد الزهره205171621513089037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمرتجى طالب رضا حسن205181621513123050

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيرغد حسن اسماعيل مغيطي205191621522051035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيمريم مهدي عبد الهادي شحرور205201621522091044

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة514.1285.69ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيمحمد هاشم صادق مهدي205211621511003012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة514.0085.67اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمحمد عالء حميد طعمة205221621511058083

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة514.0085.67ثانوية قائم آل محمد للبنينتطبيقيمهدي حسين كاظم محسن205231621511078012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة514.0085.67ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيرضا باسم فاضل سلمان205241621513008007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة514.0085.67اعدادية المعقل للبناتتطبيقيجنان نزار عبد الباري سعدون205251621522014008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة514.0085.67ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيبنين قاسم عدنان عيسى205261621522103003
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسن محمد شاتي مطشر205271621511010027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحمزة فاضل هادي ياسين205281621511043063

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمصطفى احمد باقر هاشم205291621511047054

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة513.0085.50ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الحر سالم كاظم205301621513004037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة513.0085.50ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا فائق محمد صالح205311621513086003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة513.0085.50ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقياحمد زهير عيدان يوسف205321621513108001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيبنين نجم عبد هللا باني205331621522036014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء سمير سلمان حمد205341621522051046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقياسالم عباس فاضل عبد هللا205351621522054004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيطيبه حسين خلف عليوي205361621522079037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة513.0085.50ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقينور عدي حسين علي205371621524008010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة512.0085.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمصطفى ليث عبد الصاحب عبد علي205381621513123057

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة512.0085.33اعدادية حيفا للبناتتطبيقينور امين شاكر حيران205391621522045043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة512.0085.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيزمزم رحمن مشحوت ياسر205401621524018009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة512.0085.33ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيايات محمد لفته هاشم205411621524066005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين علي رحيم عبد علي205421621511018035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيسيف ماجد غالب رماثي205431621511020043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيطالل سرور كرير سلطان205441621511033095

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.0085.17ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعبد الرضا محمد علي عيسى205451621513117014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد الكريم محمد205461621522017023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.0085.17ثانوية السيبة للبناتتطبيقيرغد خالد حميد فيصل205471621522074005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.0085.17ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيمريم احسان علي عبود205481621524019026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.0085.17ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيسلمى نواف مسلم اغضيان205491621524023008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة510.2485.04ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقينور الهدى صباح ساري علي205501621522056011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة510.0085.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيالحسين عادل اسماعيل خليل205511621511001032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة510.0085.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمجتبى رياض كون جواد205521621511001209

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين عالء عبد الكاظم عبد هللا205531621511011040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحمزه عباس ناصر عبيد205541621511020033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة510.0085.00ثانوية عشتار االهلية للبنينتطبيقيباقر سلمان جبار طعيمه205551621513009002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة510.0085.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي خضير عباس منداس205561621513021074

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة510.0085.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد جعفر مطشر ارحيم205571621513030069

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيهدى خالد بدر خالد205581621522038049

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة510.0085.00ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزينب محمد كاظم عبد الوهاب205591621522055022
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة509.0084.83ثانوية الدير للبنينتطبيقيعباس حسن فالح مزيد205601621511023017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد معتوق عبد الجبار دفار205611621511043178

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبنين علي كريم علي205621621522051018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيمريم خالد صبري عبود205631621522051110

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقياية خالد حسين حسن205641621522063006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة509.0084.83ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعلي فليح عجيل عنيت205652221513035048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0084.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الكريم طارق عبد الكريم ابراهيم205661621511001131

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعلي مهند عبد السالم فالح205671621511015095

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمنتظر رامي عبد الرزاق عبد الرضا205681621511031115

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0084.67اعداية التضحية للبنينتطبيقيايوب عباس خير هللا احمد205691621511048020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد حسام بدر جبار205701621513030002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية المرفأ للبناتتطبيقياالء محمد عجمي دفار205711621522039002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء محمد ثامر شنين205721621524008004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيمريم سعد الياس خضير205731621524010025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة507.0484.51ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيامنه محمد عبه حمود205741621522056002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة591.0098.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد حبيب عبد علي جمعه205751621511001222

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى ليث فهد حمزه205761621413123153

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيابراهيم هشام حسن جاسم205771621413123004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرشا رياض ثاني عبد الحسن205781621422051056

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيسيف عبد النبي عبد الواحد عبد النبي205791621413123064

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمة خميس كحيوش عماره205801621424011097

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد فوزي سبتي205811621424011098

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.0097.00ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمه بهجت عبد العالي جويد205821621424016016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة581.0096.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور الهدى سعد سوادي كاطع205831621424005083

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة581.0096.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياديان مجدي فيصل مجيد205841621424072003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0096.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب مازن فالح جخيور205851621424011072

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50اعدادية العشار للبناتاحيائيهبه عماد كاظم جاسم205861621422053145

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.3696.39ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه معتز عبد الحسن عوده205871621424072229

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيجعفر جابر سعدون مراد205881621413007001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيهدى عادل جبار حسين205891621422047028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17اعدادية العشار للبناتاحيائيساره عماد محمود علي205901621422053079

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0096.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزينب ناظم عبد الخالق طاهر205911621424019022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.1295.85اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائياحمد صباح حسين وجر205921621411068003
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائينبأ حمود عبد الرزاق عبد الرحيم205931621422089057

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.9295.82ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيشهد اثير عباس مصطفى205941621422007057

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.0095.67ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيمصطفى رافد عبد الواحد كاطع205951621413110027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50اعدادية الهارثة للبناتاحيائيحوراء حيدر خير هللا علوان205961621422021022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيلبنى عدنان طالب عبد الوهاب205971621424010082

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمصطفى صادق عبد الحسين كاظم205981621511013121

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيحسن زياد علي فاضل205991621413115004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحيدر تحسين علي عبد الرحيم206001621413123053

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتاحيائينور الزهراء تحسين عبد القادر دوحي206011621424015008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيغدير ماجد عبد الحميد عبد الحي206021621424066037

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة570.0095.00ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا ذنون علي206031621413052021

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة570.0095.00ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيالحمزه يوسف قصي ياسين206041621413076003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة570.0095.00اعدادية المعقل للبناتاحيائيعال عبد الحسين عبد الكاظم صالح206051621422014046

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة570.0095.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفرح حازم عبد الرحمن زغير206061621424022136

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة569.0094.83ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائياالء خليل غانم حسب206071621424059002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة568.0094.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد عوده باشخ206081621413006086

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.9694.66ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيازل احمد جعفر ياسين206092821422003006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0094.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ياسر علك حسن206101621411001108

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0094.50اعدادية الرضوان للبنيناحيائيفاضل سمير رشيد بتور206111621411043034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0094.50ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمرتضى جاسب عبد الرزاق مجيد206121621413021070

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0094.50ثانوية المآثر للبناتاحيائينبأ مصطفى باقر عالوي206131621422100043

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0094.50ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائياديان عالء عبد الصاحب محمد206141621424026003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0094.50ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيالزهراء اسعد عبد الرزاق هادي206151621424061003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0094.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمة داود سامي طه206161621424072188

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0094.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيالحسن رضا حسن باجي206172221413006011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0094.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عقيل محمد حمادي206181621411001153

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0094.33اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمه طالب علي حسين206191621422021083

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0094.33ثانوية الوركاء للبناتاحيائيايات سعد خضير محمد206201621422068006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0094.33ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى اسعد عبد هللا كاطع206211621424066008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0094.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب حارث كامل عبد الواحد206221621424072128

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة565.0094.17اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب عبد الغني عبد الرزاق عبد هللا206231621422053074

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة565.0094.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيغدير عباس سالم حمد206241621424005058

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة565.0094.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر حسن محمد حسن206251621511001085
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0894.01ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائينبأ عبد الشريف ناهي محيسن206262221422001041

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0094.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب صالح جواد حسن206271621422003034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0094.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور ميعاد عابدين سبتي206281621424072300

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0094.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمة عادل جودة داغر206291621424078015

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0094.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيمريم فراس بدر محمد206302821422012144

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه يعقوب يوسف سعود206311621422046041

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيسارة لؤي عبد الكريم مصطفى206321621424010049

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور صاحب خضير عباس206331621424011155

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياديان ليث عبد الباقي عبد الجبار206341621426002100

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمصطفى مثنى باسم خضير206351621413115020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الكاظم عبد هللا206361621422102039

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيعفاف باسل عبد الحق عبيد206371621424010065

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الحكيم رحمه جابر206381621424052013

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى محمد جاسم احمد206391621424061011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرسل فراس وافي عبد الوهاب206401621424072077

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيمريم عسل عبد الزهرة بنيان206411621424078019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية الساجدات للبناتتطبيقيانوار خالد خضير رومي206421621522001002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0093.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم عبد الرحمن طه ياسين206431621411001002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية المآثر للبناتاحيائيآيات علي فالح حبيب206441621422100001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء غازي داود سلمان206451621424022062

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيندى احمد نهار حمد206461621424024104

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائينادين اسعد عارف رحيم206471621424026060

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهدى عادل عبود خلف206481621424072315

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين يوسف خلف206492221424001027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفرقان مؤيد جبار كريم206502821422003110

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0093.33اعدادية سبأ للبناتاحيائيرياحين حسين علي عبود206511621422019011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0093.33اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء كريم عاشور كريم206521621422064072

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0093.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمنار ناجي هادي نون206531621424005078

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0093.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينور حازم عبد الرحمن زغير206541621424022163

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0093.33ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد فضل حرجان206552221424046033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17اعدادية الرضوان للبنيناحيائيعلي راضي منشد مشمور206561621411043030

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعباس بهاء عبد العزيز مجيد206571621413123068

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيفاطمة حيدر عبد الكريم عبد هللا206581621422013035
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17اعدادية المعالي للبناتاحيائيبنين عبد الحسين حنون علي206591621422018004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية النبأ للبناتاحيائيهاجر فيصل عبد العزيز فيصل206601621422040042

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمة احمد محمود علي206611621422053094

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيساره محسن فهد محسن206621621424047022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيزهراء اسعد زهراو حسن206631621424048011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيشهد عبد االمير كاظم مطشر206641621424051094

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب صادق فرحان كاظم206651621424062046

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية االقتدار للبناتاحيائيميس محمود مصطاف غوار206662121422030053

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية المعقل للبناتاحيائينور الهدى حسين حالوب اهبيش206671621422014069

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية العباسية للبناتاحيائيزهراء باسم محمد عصفور206681621422057016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية العباسية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم حميد موسى206691621422057018

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيدر نجم عبد هاشم206701621424001016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم حقي طاهر مشهد206711621424011126

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيعذراء جمعة مبارك عزيز206721621424024075

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيتبارك رعد جلوب خلف206731621424052004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيتبارك فاضل جاسم عيادة206741621424066011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايات نجم عبد هللا عوده206751621424072017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقينبأ ماجد حامد شعبان206761621522079048

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيليث ضرغام محسن طربوش206772221413023159

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء نزار عبد الباري محسن206782621426001070

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيياسر داود سالم خضير206791621413006087

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية الخالصة للبناتاحيائينرجس قيس كريم عطوان206801621422064122

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيلقاء نائل سهم عبد هللا206811621522021033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0092.67اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمصطفى حسن لفتة اسويري206821621511013118

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحيدر غانم عبد عثمان206831621513035011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيسارة علي هادي علي206841621524035007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.0092.50ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيحيدر محمد حميد جابر206851621517005008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.0092.50اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيشمس حسنين علي جوني206861621522029028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيمنار شهاب عبد الزهره عطيه206871621524051035

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعلي سعد عبد الباقي عباس206881621511041059

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيباقر سليم جاسب مهدي206891621511073006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقياديان حسن زيدان حميد206901621522063003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة551.0091.83اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسين صالح محمد عبيد206911621511017032
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة551.0091.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين كاظم206921621511019060

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة551.0091.83اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيفاطمة صباح صدام دويج206931621522102029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيدعاء شاكر سالم صالح206941621524024015

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد حسام عبد السالم نعمه206951621511001112

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67اعداية التضحية للبنينتطبيقيمصطفى احمد علي حسين206961621511048185

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيزهراء يحيى عبود محمد206971621522013017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقيزهراء عالء طعمه باشوكي206981621522047005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيام البنين فارس جاسم عبد206991621522081003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيزينب حسين علي فنجان207001621522102019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة549.0091.50اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعباس مالك ابو الهيل احمد207011621511033100

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة549.0091.50اعدادية سبأ للبناتتطبيقيتبارك جميل عبد علي عبد العباس207021621522019009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة549.0091.50اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيفاطمة ميثم جبار مكي207031621522021029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة548.3291.39اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعبد الوهاب ثامر عبد الوهاب صالح207041621511068024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة548.0091.33اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيساره علي حميد جالب207051621522064041

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة548.0091.33ثانوية الرسول للبنينتطبيقياحمد ضاري كاظم سالم207062821511030002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.0091.17اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيمنتظر محمد مالك كريم207071621511045088

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.0091.17اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيزينب عدي غانم سعد207082521522003046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس سعيد جاسم207091621424011104

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد اللطيف ماضي عبد اللطيف ماضي207101621413123073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد الرحمن فراس كاظم الزم207111621413123071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية االريج للبناتاحيائيزهراء اياد فالح حسن207121621422062016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيسرى صدام حسين محمد207131621424022101

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.0097.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد خالد غالب دشر207141621411001058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.0097.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي كاظم ريسان خضير207151621413006059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.0097.00ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيمقتدى عبد الرحمن هنو لعيبي207161621413060027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.0097.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد هللا اياد فاروق عبد هللا207171621413123074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراء حسين داود سلمان207181621422054012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائينور خالد عبد الرزاق خضير207191621424008046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.8896.15اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد مخلص عبد الحسين نعيم207201621411068042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0096.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيحسين علي خلف مجيد207211621413022015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0096.00ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا باسم فائق عبد الحافظ207221621413076007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0096.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيياسر عامر عبد النبي كبن207231621413123160

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيزين الدين عبد الكريم احمد علي207241621513123021
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء هيثم جابر أخنيطل207252221424070005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50اعدادية االكرمين للبنيناحيائيمحمد نادر عبد الرضا علي207261621411017032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيحيدر أحمد عالوي حسين207271621513110020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيزهراء عودة نايف دهام207281621424035004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة569.0094.83ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسن رياض عبد الحسين كاظم207291621413021009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة569.0094.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم عبد هللا محمد207301621413071045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة569.0094.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمسلم عقيل ناصر عبود207311621413123146

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة568.0094.67اعدادية المعقل للبنيناحيائيعبد هللا عبد الحسين احمد عبد الحسين207321621411018030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة568.0094.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيابراهيم مصطفى ابراهيم خليل207331621413123003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0094.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيياسر عادل عبد الزهره حسن207341621413123159

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0094.33ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيعلي سلمان ديوان صيوان207351621413027039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0094.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسن خالد عبد هللا جابر207361621413123032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة565.2894.21ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفاطمة عماد عبد الستار سلمان207371621422007069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0094.00ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق صباح حاجم207381621413047012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83اعدادية الخالصة للبناتاحيائيمريم خالد مهدي عبد الحسن207391621422064112

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين علي محيبس هامل207401621513006020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيحسين حيدر جاسم علي207411621513025006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس عويد عبدالوهاب207421621413055022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمنتظر اركان علي عبد الرحيم207431621413121011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين يوسف ملك207441621513060019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0093.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد هيثم وطن مزيد207451621411001164

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد السالم فيصل عبد الرحمن207461621424029026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه قاسم محمد علوان207471621424072219

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0093.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الكاظم عاتي كباشي207481621424011105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيفواز ناصر سعدون عيال207491621413059015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيايه ضياء عبد هللا نجم207501621424011026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيفاطمة طه نزال سلمان207511621424021024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية االحرار المختلطةتطبيقييوسف اسعد شرقي حسون207521621517009014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين محمود عبد الحليم علي207531621413123051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينورا صالح سويد حسن207541621422038074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسن عبد االمير عناد207551621411001083

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمحمد حبيب عبيد ضمد207561621413071039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية العشار للبناتاحيائيشروق عدنان غالي قادر207571621422053085
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء داخل زغير مطلق207581621424072106

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية غزة للبناتاحيائيآيه ابراهيم خليل ابراهيم207592721422034006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهدير جالل احمد نصار207601621424005099

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد ماجد رزاق حنون207611621424072171

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.0092.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه جميل طارش خربوش207621621424005061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.0092.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمرتضى عادل جمعه حسين207631621513123052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيمريم عامر جواد جعفر207641621422072023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه فهمي علي محمد207651621424010077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0092.33اعدادية القرنة للبنينتطبيقيامجد اسامه عبد علي عبد االمام207661621511026006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17اعدادية القرنة للبناتاحيائيمروة نائل حميد صيهود207671621422005048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية االلباب االهلية للبناتاحيائيسما طارق عواد عبد207681621424039002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية منابع العلم االهلية للبناتاحيائيزينب علي لفتة حسن207691621424042001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسرور مفيد حامد خلف207701621424072162

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه احمد خليل ابراهيم207711621424072190

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.4892.08ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه رزاق زغير عبيد207721621424072207

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رحيم عبود خلف207731621411001092

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية شط العرب للبنيناحيائيجعفر حامد كاظم مالك207741621411034009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء قاسم عبد فاضل محمد207751621422014029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرنا فهمي عبد الجليل احمد207761621424038023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمجتبى منتصر عبد الحسن عياش207771621513123039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة551.0091.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى مظفر عبد الهادي عبيد207781621411029053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيسجاد هشام سلمان عبد الكريم207791621413115009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد مهدي طعمة207801621413123072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيرواء علي هادي صبيح207811621422082011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرسل طه علي رومي207821621424005023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس طالب عباس207831621513062014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد سامي سعيد عبد النبي207841621413021060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيهبه طالب اميح سالم207851621422044077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيغفران حسين طبك جودة207861621524019018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة549.0091.50ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعبد هللا عدنان هاشم اغا207871621413021029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة549.0091.50ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيحسين نزار صحن جبار207881621413110013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة549.0091.50ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمقتدى ريسان خضير جاسم207891621513015057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة549.0091.50اعدادية طوبى للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد الرحمن جليل207902121411076051
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة548.0091.33ثانوية البروج االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر هاشم سليم207911621413102002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة548.0091.33ثانوية الكفاح االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي راضي غضب207921621424017005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة548.0091.33ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيمنار عباس راضي ناصر207931621424019043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.0091.17اعدادية القرنة للبنيناحيائيمحمد جعفر جاسم عبود207941621411026048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.0091.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمجتبى اسامه هادي داود207951621413123110

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.0091.17اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائينور الهدى خير هللا سمير سحيب207961621422026038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.0091.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيصفا عادل فردان حبيب207971621424038040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.0091.17اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيفاضل جواد كاظم عليوي207981621511033154

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.0091.17ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقياالء محمد يحيى مكي207991621524010006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.2491.04ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفاطمه حسين عبد الكريم حسين208001621422007072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائييوسف فاروق فرحان حبيب208011621413035018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين عالء كاظم قاسم208021621413123044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد علي كريم208031621422014051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائياديان مشتاق طالب عبود208041621424014004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحنين زيد طالب جبار208051621424072058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقيياسين فائز عبد المعبود ياسين208061621511049008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيحسين ياسين فرحان محمد208071621513060009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمرتضى عادل يوسف كريم208081621513113050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيبنين صادق ناجي عبد النبي208091621524062008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة545.0090.83ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر صادق خيرهللا208101621413052016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة545.0090.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيمريم عادل مهدي جياد208111621424044081

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة545.0090.83ثانوية االنجاز االهلية للبناتاحيائيتقى طالب محمد خضير208121621424073002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.0090.67اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعباس موسى جعفر جنزي208131621411027014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنيناحيائيسيف علي شنيشل كاظم208141621413043003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.0090.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور الهدى جابر كاظم لفته208151621422038070

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.0090.67اعدادية العباسية للبناتاحيائيهاجر عبد الجبار عبد اللطيف عبد الرزاق208161621422057055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.0090.67اعدادية البسمة للبناتاحيائيآيات احسان عبد السادة عبد الرضا208171621422080006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيهدى صباح نوري هاشم208181621424010101

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور عيسى حسن عيسى208191621424072299

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيحسن مرتضى محمد سعيد208201621513097006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0090.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي زيدون طارق شاكر208211621413006053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0090.50اعدادية الهارثة للبناتاحيائيرقيه عالء حسين فاضل208221621422021033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0090.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه ناظم خماط كيطان208231621422061027
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0090.50ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيبنين عماد ناصر عبيد208241621422087005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0090.50اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعباس علي سلمان معله208251621511010061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0090.50اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين عباس سلمان خضير208261621511011038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0090.50ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقيفاطمة ناظم فيصل محمود208271621524056009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0090.33ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيسندس احمد يعقوب بدر208281621422041023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0090.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتبارك علي صدام نصر هللا208291621424011041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0090.33ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيمريم محمد فرج عجيل208301621424044082

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0090.33ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتاحيائيجنان انعيم زغير عواد208311621424046002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0090.33ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين منيصب عليوي208321621513117016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.0090.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس عادل صخي جبر208331621411001069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.0090.17اعدادية المعقل للبنيناحيائيمحمد عبد الخالق كاظم علي208341621411018045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيمحمد اكرم عبداالمير خضير208351621413040010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.0090.17اعدادية االريج للبناتاحيائيضحى عبد هللا عبد النبي مخور208361621422062032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيكرار حيدر حسن سعدون208371621511053027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيحيدر عبد جري سالم208381621513078016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.8490.14ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائينور قصي عبد الهادي فيصل208391621422056033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيسجاد عبد الحسين سالم عجيل208401621413060012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00اعدادية  الميقات للبناتاحيائيزهراء مهدي محمد كاظم208411621422029026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسرى مقدام ناصر صباح208421621424072164

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي عدنان مردان جازع208431621511020066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي كاظم ميوه علك208441621513022053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعون عقيل طاهر عبد الحسين208451621513049022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمصطفى عالء عبد المنعم داود208461621513123055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفرح صالح فالح عجرش208472221422047183

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.0089.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقييوسف مصطفى عبد علي حسن208481621511001292

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة538.0089.67ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي انس طالب208491621513021108

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة538.0089.67اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيزينب ضياء حلو غضبان208501621522029021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين شنان عبد الواحد شنان208511621513022036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيهديل احمد محسن حبيب208521621526002093

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.0089.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر شاوي عبد الكريم شاوي208531621511001088

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.0089.33اعدادية االعالم للبنينتطبيقيالعباس حامد موسى قنبر208541621511041008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة535.0089.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيالمنتظر شوقي محمد ياسين208551621513123005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0097.83اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيسكينة حامد عاشور لعيبي208561621422004042
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0097.83اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيهبة عبد اللطيف عبد القادر عبد هللا208571621422076069

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0097.83اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسام نبيل عباس جعيز208582721411038015

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيهاجر حيدر حامد عذبي208591621424061054

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية البسمة للبناتاحيائيآمنة علي مونس اسماعيل208601621422080003

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبدالرحمن اسماعيل مطلق صباح208611621413015008

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائياحمد فراس فرات حسين208621621413021004

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء صالح سامي عبد208631621422053057

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه مسلم ناصر عبود208641621424072228

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.8497.14اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيصادق علي حامي مهودر208651621411068022

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.2497.04ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيمريم صباح جاسم حسن208661621422056025

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.0097.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينور حسام كاظم حمد208671621424010096

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة581.0096.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائياحمد فائق يونس عبد هللا208681621411019005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة581.0096.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم قاسم جاسم208691621413006069

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة581.0096.83اعدادية االريج للبناتاحيائيزينب عبد الحميد هاشم طاهر208701621422062024

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة581.0096.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه ايمن عبود عبد العباس208711621424072021

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.9696.83ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزينب موفق صادق عبود208721621422056017

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0096.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحيدر فراس حسن عبد هللا208731621413123057

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0096.67ثانوية الفرات المختلطةاحيائيياسر مؤيد خرداش واهس208741621417001016

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0096.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب محمد حسين فهد208751621422079031

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0096.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عريبي نصير208761621424007024

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0096.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياالء سمير خيري الزم208771621424072009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0096.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمنار نجم عبد هللا عبد علي208781621424072271

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.8496.64ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد سهير جاسم حميد208791621411003002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيفاطمه حيدر بدر جاسم208801621422087024

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائينور الهدى كاظم مهدي شرامه208811621424007047

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد ثجيل بعرور208821621424028018

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفدك فاضل طه ياسين208831621424028046

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنين كاظم نجم عبود208841621424072038

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيجنات منذر شناوه علي208851621424072054

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب علي جاسم محمد208861621424072133

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب ماجد علي زياره208871621424072144

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0096.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيضاري حامد فهد عطيه208881621413006034

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0096.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعمار سامي محمد جوري عبد الرسول208891621413123098
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0096.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد علي منير حامد مزبان208901621413123132

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0096.33اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائييقين نجم عبد هللا ياسين208911621422009075

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0096.33ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائياديان علي احمد عبد208921621424029002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0096.33ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائينور عالء طالب سلمان208931621424062102

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0096.33ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمه مصطفى هليجي محمد208941621424066045

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0096.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر شنو جاسم208952221424022011

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17اعدادية االصمعي للبنيناحيائيالمصطفى بهاء فاضل عباس208961621411010003

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد االمام رحيم عبيد208971621413071052

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء عبد االئمه نعيمه بشاره208981621422053060

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17اعدادية البسمة للبناتاحيائيهبة خيري حميد غنتاب208991621422080071

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيهدى حسن مزيد علوان209001621424026067

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء يحيى عبد الكريم سلطان209011621424038027

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيجنة عالوي احمد عالوي209021621424040001

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشمس حازم لفته خميس209031621424072167

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيفاطمة صدام شبيب حسن209042221422013059

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0896.01ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيسارة علي عبد الرضا مريعي209051621422007050

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0096.00ثانوية المآثر للبناتاحيائيمنار عباس حاتم راضي209061621422100042

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0096.00ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيبنين محمد حسن فرحان209071621424001013

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0096.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيروان حسن عبد االمير خميس209081621424005029

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0096.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيوفاء شفيق سعد جبر209091621424044101

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0096.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفرح فاروق عبد الكريم خضير209101621424072234

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0096.00اعدادية العمارة للبناتاحيائيوالء محمد جاسم ثجيل209112821422009151

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0096.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيمرتضى فاضل كركه كاظم209122921411017287

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.2095.87ثانوية الكفاح االهلية للبناتاحيائيوالء صباح عزيز عبد الزهره209131621424017007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83اعدادية ام قصر للبنيناحيائيمحمد امين مال هللا محسن209141621411038007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمرتضى باسل جليل ثامر209151621413021069

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيحيدر اياد بدر عبود209161621413113009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرقيه محمد حسين فهد209171621422079020

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء مصطفى ياسين سعد209181621424072123

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيمريم عبد الرضا عباس جاسم209192821422012139

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيملك جبار احمد بشارة209202821422030043

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.0095.67اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيحوراء قادم عبد الحسن شاطي209211621422043032

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.0095.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبنين صادق كريم موحي209221621424011033
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.0095.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينة جعفر عبد هللا جعفر209231621424038033

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.9695.66ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزمن عادل عبد هللا مشاري209241621422007036

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50اعدادية الخالصة للبناتاحيائيبتول كريم عبد الزهره لفته209251621422064021

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50اعدادية الخالصة للبناتاحيائينبأ خير هللا رزيج فالح209261621422064119

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين فاضل عباس209271621424008032

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيرواء لؤي عبد محمد جاسم209281621424058017

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه علي سلمان مجيد209291621424072214

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينورا امين عبد الساده عبد الرزاق209301621424072301

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايات رضا احمد علي209312221424062005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيبسام عادل ناصر جوالن209321621413027006

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية االوحد االهلية للبنيناحيائياحمد مرتضى عبد المجيد عبود209331621413117001

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد المنعم عبود علي209341621424007026

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيدانيه عصام قاسم كاظم209351621424011047

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيرانيا هيمن يحيى رحيم209361621424057012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرقية اسعد موحي محسن209371621424072081

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عالء عبد االمام براك209381621424072113

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0095.33اعدادية العمارة للبنيناحيائيصادق زياد طارق جعاز209392821411005065

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.4095.23ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين فراس قاسم مجيد209401621411003014

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيمحمد ناظم علي عبادي209411621413035014

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيرسول تعبان مهيلب ميسر209421621413070008

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيامنه لؤي عبد الباقي عبد العزيز209431621424001004

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيام البنين عماد لقمان مال هللا209441621424010009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد جاسم عبد الواحد209451621424062072

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيفاطمه اثير سالم إسماعيل209461621522070014

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة570.0095.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيانوار عباس هاشم جابر209471621422017007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة570.0095.00اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيهاجر طه صالح فهد209481621422035090

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة570.0095.00اعدادية العباسية للبناتاحيائيزينب طارق حسين علي209491621422057026

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة570.0095.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيساره اسامه جاسم نعيم209501621424008023

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة570.0095.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان داود سلمان209511621424022081

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة570.0095.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحوراء عماد عبد الحسين عباس209521621424072064

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة570.0095.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبود عبد العباس209531621424072105

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة569.9294.99اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيالمنتجى علي جمعه جواد209541621411068007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة569.0094.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد صادق امين قاسم عبد العالي209551621413006074
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة569.0094.83ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيطه عالء طه عبود209561621413022021

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة569.0094.83اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيمسرة حيدر مهدي صالح209571621422047022

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة569.0094.83اعدادية العشار للبناتاحيائيلينا قاسم خلف عطيه209581621422053119

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة569.0094.83اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيسيمات نصير صبري بشاره209591621422063023

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة569.0094.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيعال عبد المهدي جبر كاظم209601621424005056

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة569.0094.83ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب مثنى خالد محمد209611621424051072

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة569.0094.83ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيحوراء جواد كاظم موسى209621621424052006

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة568.5694.76ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرسل محمد جاسم وادي209631621424072079

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة568.0094.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي محمد خليل خلف209641621413006060

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة568.0094.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمنتظر محمد عبد السالم محسن209651621413123156

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة568.0094.67اعدادية العباسية للبناتاحيائيآيات ياسين داود سلمان209661621422057003

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0094.33اعدادية االندلس للبناتتطبيقيفاطمه احمد شاكر حبيب209671621522015035

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0094.33اعدادية البصرة للبناتتطبيقيمنار رافد عبد هللا خضير209681621522058060

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0094.33ثانوية مريم بنت عمران للبناتتطبيقيزهراء سرحان محمود زبيري209691621522096004

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة565.0094.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيباقر محمد ناصر عويد209701621511029017

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة565.0094.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقييوسف قاسم محمد سعيد209711621513006114

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمنتظر ناصر زغير قاسم209721621511026066

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيسجاد مؤيد سعد زعالن209731621511035065

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيجواد عباس جواد علي209741621511043027

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيايالف فتاح جواد موسى209751621522044005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83ثانوية المآثر للبناتتطبيقيود هاشم فاضل بصري209761621522100041

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقينوره عدنان جاسم منور209771621522035084

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0093.50اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيزينب ريسان عبد االمام زعالن209781621522035034

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0093.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزينب علي حسون جار هللا209791621522036038

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية المآثر للبناتتطبيقيشهد قصي عبد الساده عبد الزهره209801621522100027

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0093.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد المهدي ثائر حطاب رزوقي209811621511001214

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0093.33اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيحسين حسن علي عبد الواحد209821621511070024

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0093.33ثانوية المآثر للبناتتطبيقياسراء جمعه ثامر شلش209831621522100004

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم صبيح داخل209841621513021081

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقياالء محمود شاكر ياسين209851621524024002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي محمد علي محمد209861621511010089

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيالحسن علي حاتم جري209871621513110009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيدنيا سالم جابر عنون209881621522054018
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الحسين محسن209891621511007092

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعباس علي عبد النبي دنبوس209901621511018068

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية المعقل للبنينتطبيقييوسف إبراهيم عبد الرضا غيالن209911621511018164

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسن علي بارح عبد الحسن209921621511019055

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيسجاد اسعد محسن عطيه209931621511019079

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحمزه داخل خضير مزبان209941621513004043

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز عبد الوهاب فيصل عبد الرحمن209951621513022043

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيمنتظر جاسم شيخان عبود209961621513031029

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيمريم لؤي صدام شبلي209971621522035069

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية مريم بنت عمران للبناتتطبيقيرباب مازن عبادي رهيم209981621522096002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيساره عبد الكاظم عبد الحسين محيي209991621524062022

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83الخارجياتتطبيقيرسل محمد وحيد مسعود210001621528050181

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0092.67اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمناف ماجد حامد طه210011621511039095

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيزهراء قيس جاسم محمد210021621522039017

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرغد مازن عدنان عباس210031621424011055

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة565.3294.22ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيهاله عبد هللا عبد الكريم عبد الدايم210041621422007092

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيحسنين وصفي طاهر محمد210051621413026003

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم ضياء يعقوب يوسف210061621424072251

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0093.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيريم غسان صكبان عبد الكريم210071621424072096

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي عدنان عبد الحي210081621424011150

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمريم رياض جاسب ابو الهيل210091621424022147

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهديل عماد خالد صيهود210101621424072318

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية القرنة للبناتاحيائيفاطمه فؤاد امين عثمان210111621422005037

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور الهدى نبيل كاطع عبد210121621424005087

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب محمد كامل ضهاب210131621424014026

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعباس حميد عطشان حاجم210141621413123069

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0090.50اعدادية اور للبناتاحيائيزينب علي وهاب صبار210152221422040070

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0090.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمجتبى عالء هاشم حبيني210162821511005114

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0090.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمنه هللا مصعب توفيق جمعه210171621424011139

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0090.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد عبد السيد210181621424072198

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00اعدادية البسمة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء ميثم شاكر حمد210191621422080057

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.0089.83ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيمروة علي عداي راضي210201621424001039

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.0089.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغدير صفاء جبار زبون210211621424072182
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.0089.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيبنين حسن علي كريدي210221621524011005

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.0089.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينبأ عماد جبار عطيه210232221424005075

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة538.0089.67ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيتبارك جاسم فيصل فاضل210241621422059011

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.8089.63ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد حازم صبيح عبد الحافظ210251621411003034

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين علي فاضل جبر210261621413123048

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيعذراء علي جواد حسج210271621424008031

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب جبار حمزه عباس210281621424026026

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيسميه نصر هللا زغير بتور210291621424057028

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيساره احمد رمضان مهلهل210301621426002124

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.0089.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم محسن210311621411001176

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.0089.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد عماد يوسف عواد210321621413123133

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.0089.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك مكي عبد اللطيف موسى210331621422003020

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.0089.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب حسين عطشان علوان210341621424024058

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.0089.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيعلياء صادق جبر عزيز210352221424001069

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة535.0089.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد الجواد سعد مولى حميد210361621413123115

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة535.0089.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيبيان نوري صبيح جارح210371621424005016

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة535.0089.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك احمد ريسان عبيد210381621424072040

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة535.0089.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره غانم كاظم210392821422018048

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية االندلس للبناتاحيائياسيل عبد الكريم مهوس علي210401621422015004

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة534.0089.00ثانوية النور للبناتاحيائيبنين سالم عودة عرير210411621422086005

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزينب سرمد خلف بلبول210421621422094032

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة534.0089.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي نجاح مرار خير هللا210432221413013132

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83اعدادية البصرة للبناتاحيائيرقيه حسن سعدي سالم210441621422058020

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيلبنى رافد طاهر ياسر210451621424016018

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيفاطمة أكرم سامي جاسم210461621424065008

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه عباس مال هللا فرهود210471621426001047

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.2088.70ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسنين علي مرار خير هللا210481621411003009

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيتبارك صالح درمان سعيد210491621422013016

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه رحيم كريم صابر210501621422054055

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزهراء حازم طالب عبد الرضا210511621422102035

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء سلطان لفتة عبد الرضا210521621424018012

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيافراح جاسم محمد ياسين210531621424019002

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة داخل حليم دخل هللا210541621424022120
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة531.0088.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء سالم حسن هليل210551621422054005

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيايات حارث وداد خليل210561621424007003

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيرونق عدنان مانع ناصر210571621424062032

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة531.0088.50اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيمريم رافد عبد الخالق صالح210581621522035066

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة530.0088.33ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد ايهاب مجيد لفته210591621413115001

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيسارة هيثم نجم عبد هللا210601621422035051

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة530.0088.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرند علي طالب مالح210611621424072087

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0088.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيايات إسماعيل عبد الكاظم صالح210621621422012008

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0088.17ثانوية النبأ للبناتاحيائيسارة عارف محمود عاشور210631621422040022

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0088.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفرح علي جاسم شرهان210641621424011114

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0088.17ثانوية البصرة الفيحاء النموذجية االهلية للبناتاحيائيسجى جاسم محمد حسين210651621424055004

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0088.17ثانوية بصرياثا االهلية للبناتاحيائييقين سالم علي سالم210661621424079015

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة528.0088.00ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيحيدر عالء جبار عبد الزهرة210671621513110022

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيبتول ماجد كاظم عراك210681621522043011

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0086.50ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعباس ناصر عبد عودة210691621513016034

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة518.0086.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزينب راضي هديب مطرود210701621522036034

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية العقيدة للبناتتطبيقياية لؤي هاشم حسين210711621522055008

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة517.0086.17ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيمروه حسين فاضل زجري210721621524008007

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة512.0085.33اعدادية األبلة للبناتتطبيقيزهراء عبد السالم حسن كريم210731621522016016

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة512.0085.33اعدادية سبأ للبناتتطبيقيحنين رأفت حبيب سالم210741621522019013

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.0085.17ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا ناجح احمد عبد العزيز210751621513072015

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.0085.17ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيأستبرق مالك عيدان مطرود210761621524023001

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقياحمد خليل خلف فرج210771621511070008

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة509.0084.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيفاطمة عدنان اسحاق احمد210781621526002055

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية العباس للبنينتطبيقيعبد العزيز خليل ابراهيم سلمان210791621511046079

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية سبأ للبناتتطبيقيزهراء محمد خليل محمد210801621522019019

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية الكافي االهلية للبناتتطبيقيشمس قيس بشير عبد الواحد210811621524037002

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقينادين ابراهيم خليل ابراهيم210821621524072033

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيسجاد مرتضى عبد الكريم يوسف210831621513047012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة597.0099.50ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيحنين اياد عبد الرحمن ابراهيم210841621522041004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة594.9699.16ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيعلي يحيى محمد امين عبد الرحيم210851621511003005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقييوسف ضياء عبد الستار أحمد210861621513022085

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمصطفى ليث عبد الرحمن محمود210871621513123056
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيبنين عماد عبد علي عبيد210881621524035004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0097.83اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد علي سالم خلف حسن210891621511020102

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسين عامر دينار عباس210901621513071034

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيرحيم سالم تقي عزيز210911621513071046

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد حسين عبد هللا عبادي عبد علي210921621513123043

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية النبأ للبناتتطبيقيزهراء اسعد طالب مخلف210931621522040013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0097.83اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيزينب فاضل عباس محسن210941621522060007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة586.0097.67اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيمعصومة فالح حميد علوان210951621522035070

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيمنى جازع خلف جازع210961621524008009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة585.0097.50اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحمزة سالم عبد القادر مطشر210971621511043062

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة585.0097.50اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمرتضى رشيد عبد الحميد محيي210981621511070088

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيإسماعيل أحمد إبراهيم مهنه210991621513022009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن رائد سالم اسماعيل211001621513022041

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيحسن عبد الكريم عبد العزيز عبد السيد211011621513110014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين ماجد كاظم علوان211021621513123017

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتتطبيقيرقيه مهدي جاسم شناوه211031621524057005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة584.0097.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الرضا طاهر عبد الرضا طاهر211041621511001128

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيكاظم رسمي علوان كاظم211051621511020076

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عبد العالي جاسم صيهود211061621513071145

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية الخنساء للبناتتطبيقياديان احمد حاتم عبد الحسن211071621522054002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقينور اسعد جواد عبيد211081621524050024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.1697.19ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيعلي عبد الستار ذياب لطيف211091621511003004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه جاسم محمد حبيب211101621522003023

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.0097.00اعدادية الحمد للبنينتطبيقياكرم عماد كريم حميد211111621511051014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.0097.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس جعفر حمود شنون211121621513004069

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.0097.00اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيحنان بهاء عباس محمد تقي211131621522076017

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.0097.00ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيزينب صادق عبد االمير صعبر211141621524005012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة581.0096.83اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد المهدي أيار عاشور عبد العزيز211151621511018117

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة581.0096.83اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيعلي عماد ابراهيم عبد السيد211161621511062037

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة581.0096.83ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحمزه احمد سعيد غضبان211171621513014015

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة581.0096.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيحوراء عبد الكريم جواد نعمة211181621522049013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0096.67اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيسعد مبارك خيون ناصر211191621511033086

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0096.67اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي فليح عويد شويل211201621511037067

4148 من 640صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0096.67ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيكرار نوري صباح جاسم211211621513004126

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0096.67ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيذو الفقار رشيد صباح جاسم211221621513008006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0096.67اعدادية العشار للبناتتطبيقيهبه نزار ايوب طعمه211231621522053064

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0096.67ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيزينب رضا شفيق حنون211241621524050015

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيكرار حيدر خير هللا عبود211251621511001200

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس عالء حسين كاظم211261621513006039

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسين غالب علوان جاسم211271621513022026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمحمد نزار عبد الجبار هجول211281621513060028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسنين عبد الرضا جبار عبد الحسن211291621513123011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزمن راضي لفتة سند211301621522003011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقينبأ عدنان صالح كطافة211311621524027013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيحوراء عبد الرسول محمد عطوان211321621524044009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقينور الهدى عايد عبد العزيز عبد الرزاق211331621524066031

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0096.33ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقييوسف باسم حوشان مكطوف211341621513014048

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0096.33ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمرتضى جهاد بدر غضبان211351621513035043

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0096.33ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيالسجاد عادل حميد كاظم211361621513040004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0096.33ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى فكرت خير هللا حوشان211371621513076007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0096.33اعدادية المعقل للبناتتطبيقيروان جواد كاظم داخل211381621522014016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمصطفى اسعد خضير عبود211391621511035137

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيصادق كريم عبد هللا عبد الحسين211401621511057087

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17اعدادية األعراف للبنينتطبيقيزين العابدين حسين يونس ماهود211411621511058040

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حيدر محسن وساك211421621513007033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمصطفى فريد شمخي عامر211431621513015056

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحيدر قاسم ماهود جبر211441621513071044

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17اعدادية الهدى للبناتتطبيقينور ناظم نعيم علي211451621522003033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقياستبرق فاضل عبد المحسن عبد السيد211461621524072001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيزهراء فالح دخيل عبد الساده211472221522083016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0096.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر صفاء عبد الخالق حسين211481621511001089

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0096.00اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيحسين عبد االمير عبد هللا حسين211491621511012022

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0096.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقياكرم عدنان جابر عبد الحسن211501621511042010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0096.00اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزهراء كريم احمد حميدي211511621522081014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0096.00اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء حيدر لفتة عودة211521621522081029

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0096.00اعدادية المشروع للبنينتطبيقيحسنين نصير محمد علي خليف211532321511010005
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83اعدادية البصرة للبنينتطبيقيابان عثمان محمد عثمان211541621511007002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسن قاسم محمد جعفر جاسم211551621511018026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيزين العابدين ميثم عبد االمير سبتي211561621511020038

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد رعد رافع مصعب211571621513071115

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83اعدادية العزم المختلطةتطبيقيحسن مجيد جليل سوادي211581621517006017

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقياقبال عبد هللا غني رحمه211591621522009004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيحوراء قاسم محمد يعقوب211601621524062011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.0495.67اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي رائد توفيق يوسف211611621511068028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.0095.67اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد فالح ياسين مطلق211621621511018136

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.0095.67اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيرضا جاسم حمد ناصر211631621511020036

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.0095.67اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمد كاظم محمد حمود211641621511045078

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.0095.67ثانوية الدورة للبنينتطبيقيالمنتظر مثنى كاظم مجيد211651621511064001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.0095.67ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيفاطمه معتوق عبد المجيد معتوق211661621524008006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.0095.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيابا الحسن احمد مزهر دعير211672821511001001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحيدر قاسم علوان حسن211681621511002090

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية القدوة للبنينتطبيقيحسن علي حنتوش بداي211691621511084005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياحمد حيدر زكي عبد الرزاق211701621513004008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمنتظر علي معتوق محمد211711621513022081

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيجعفر عبد الزهره منير عبد الرضا211721621517001019

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء عقيل سالم عسكر211731621522051050

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيام البنين حسن سلمان خضير211741621522081002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيحوراء عقيل عوده زرير211751621524026008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0095.50الخارجياتتطبيقيزهراء وحيد حامد فرج211761621528050230

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0095.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيباقر قاسم محمد مشكور211771621511001037

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0095.33اعدادية الحمد للبنينتطبيقياحمد كاظم مطرود بدر211781621511051008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقياحمد حسن محمد زبون211791621513014002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمقتدى اياد صدام فرحان211801621513014041

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمنتظر نبراس عبد االمير حوشان211811621513014044

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمحمد محسن كاظم خشجوري211821621513078045

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعدنان خالد مزهر كريم211831621513123029

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي توفيق نظير سواد211841621513004083

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس علي محمد مزبان211851621513006040

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيراشد عمر محمد طه211861621513021037
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعوف رحيم شرقي سريح211871621513030061

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعلي كاظم عبد الساده جابر211881621513113043

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17اعدادية العزم المختلطةتطبيقيربيع حسين فاضل سداوي211891621517006029

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17اعدادية العشار للبناتتطبيقيفاطمه حسين علي محسن211901621522053044

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0095.17للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى تطبيقيضحى وسام ناظم شاكر211911621522095006

كلية العلوم/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء شاكر عبد كاظم211921621424005039

كلية العلوم/جامعة البصرة581.0096.83ثانوية النضال للبناتاحيائيغدير محمد دواي محيسن211932821422001075

كلية العلوم/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسن كاظم ناصر دبيس211941621413004016

كلية العلوم/جامعة البصرة578.0096.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياقبال هيثم جواد كاظم211951621424011015

كلية العلوم/جامعة البصرة578.0096.33ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيامتحان فرج جوني عبد هللا211961621424064006

كلية العلوم/جامعة البصرة576.0096.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينبأ حيدر عبد الكاظم عبد الحسن211971621424028051

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0095.83اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيعلي عماد جهاد حسين211982821411007064

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0095.83ثانوية خولة للبناتاحيائيفاطمة سعد عذيب ماشاف211992821422033036

كلية العلوم/جامعة البصرة574.0095.67اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيقصائد صالح جياد يهل212001621422026031

كلية العلوم/جامعة البصرة574.0095.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد بدن علي212011621424010072

كلية العلوم/جامعة البصرة573.0095.50اعدادية العباسية للبناتاحيائيقمر حمد صالح حمد212021621422057042

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية الكباسي للبناتاحيائيفاطمه مجيد شهاب احمد212031621422071091

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية المآثر للبناتاحيائيزهراء حسين امين محمد212041621422100018

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0095.17اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه عادل جاسم محمد212051621422053101

كلية العلوم/جامعة البصرة570.0495.01ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيشهد يوسف عزت محمد212061121422069037

كلية العلوم/جامعة البصرة569.0094.83اعدادية  الميقات للبناتاحيائيطيبة اسماعيل ابراهيم محمد212071621422029039

كلية العلوم/جامعة البصرة569.0094.83ثانوية الشام للبناتاحيائيشهد علي عطيه لعيبي212081621422077042

كلية العلوم/جامعة البصرة569.0094.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزهراء محسن جندي هاشم212091621424044036

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0094.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمريم ابراهيم طعمه شهاب212101621422051121

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0094.67ثانوية بصرياثا االهلية للبناتاحيائياسراء قاسم جبار ثامر212111621424079001

كلية العلوم/جامعة البصرة567.0094.50اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه عباس صيهود شيحان212121621422014056

كلية العلوم/جامعة البصرة567.0094.50ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيزهراء مسلم عبد الكريم ناصر212131621424074007

كلية العلوم/جامعة البصرة566.0094.33ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيبنين عمار محمد سعيد صالح212141621424066010

كلية العلوم/جامعة البصرة566.0094.33ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائياسيل سبتي ثامر كشيش212151621426003002

كلية العلوم/جامعة البصرة565.0094.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيعلي باقر نور حسن212161621413055018

كلية العلوم/جامعة البصرة565.0094.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيهاجر قاسم حميد زعيل212171621424011158

كلية العلوم/جامعة البصرة563.0093.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه صادق كاظم عوده212181621424061038

كلية العلوم/جامعة البصرة563.0093.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه عامر جميل عبد الحسين212191621424072210
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كلية العلوم/جامعة البصرة562.0093.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين كاظم عبد الرضا212201621411001085

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0093.67اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائييوسف لؤي محمود يوسف212211621411039050

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمحمد عمار موفق عبدالمعبود212221621413055024

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0093.67اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب عبد الرسول عبد الكريم حسين212231621422053073

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0093.67اعدادية العشار للبناتاحيائيسراج محمد ماضي عكش212241621422053083

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتاحيائيبنين ناظم وهاب كبر212251621424003002

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايات حسن صالح حمود212261621424038007

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية المآثر للبناتتطبيقيعال عبد االمير صابر ارشيج212271621522100030

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0093.67اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيمريم كريم حسين فجر212282221522031047

كلية العلوم/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل عبد مزبان212291621424018014

كلية العلوم/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم عبد هللا عبد الحسين عبد هللا212301621424057047

كلية العلوم/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيغدير مازن محمد نعمه212311621424061035

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0093.33اعدادية الخالصة للبناتاحيائيبنين عبد علي طعيمه حسن212321621422064028

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0093.33ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيمنتهى عباس حمزه عباس212331621426002134

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0093.33اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيسجاد باسم محمد حمود212341621511011058

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0093.33اعدادية البسمة للبناتتطبيقيبنين ميثاق عبد القادر طالب212351621522080012

كلية العلوم/جامعة البصرة559.0093.17اعدادية التسامح للبناتاحيائيسهر عادل مجيد خزعل212361421422012079

كلية العلوم/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيزينب عبد هللا خلف عباس212371621422002012

كلية العلوم/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيرهام محمد كريم محمد212381621424066019

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية األعراف للبنيناحيائيعلي مفيد محمد محسن212391621411058011

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيامنة مازن علي سالم212401621422015009

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية االريج للبناتاحيائيشهد عبد الحميد مجيد عطيه212411621422062031

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية بحزاني للبنيناحيائيحسن حازم حسين جاسم212421721411058024

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيكوثر عباس مطشر نجم212431621424016017

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائياحمد حسن طالب حسين212441621413071002

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0092.67اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم فخري طه212451621422043023

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيحنين حكمت عبد الباري حسين212461621424005019

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0092.67االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيبتول عبد المهدي عبد الحسين علي212471621424021002

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمنار ميثم ايوب عبد القادر212481621424072270

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0092.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيرفاه سمير عذيب جابر212491621522009013

كلية العلوم/جامعة البصرة555.0092.50اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعلي حيدر خلف حافظ212501421511025043

كلية العلوم/جامعة البصرة555.0092.50اعدادية القرنة للبناتاحيائيمنار الهدى علي غانم حنون212511621422005053

كلية العلوم/جامعة البصرة555.0092.50ثانوية الكوثر للبناتاحيائيضحى عبد الوهاب جاسم خضير212521621422031009
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كلية العلوم/جامعة البصرة555.0092.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب حسين مكي عبد الرزاق212531621424024059

كلية العلوم/جامعة البصرة554.0092.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم صباح عبد الخالق طاهر212541621422017030

كلية العلوم/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية المعراج المختلطةاحيائيحسن خيري علي فارس212551621417002003

كلية العلوم/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية جرير للبناتاحيائيضحى فاضل ابراهيم يوسف212561621422030011

كلية العلوم/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيضحى بليغ شاكر عبد الرزاق212571621426001046

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0092.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد عبد االمير علوان عبود212581621413115002

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزينب جواد كاظم صالح212591621422021046

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0092.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيغدير حامد وحيد محمد212601621424038046

كلية العلوم/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسن صادق مظلوم عريبي212611621413004010

كلية العلوم/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيأديان دريد خلف حسين212621621424011001

كلية العلوم/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائينجالء عوده جليب شذر212631621424026061

كلية العلوم/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينتطبيقيباسم محمد سوادي بشير212641621513069002

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية االندلس للبناتاحيائينور هاني يوسف ناصر212651621422015069

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيمنار عقيل مسلم يوسف212661621422044070

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب سلمان داود خير هللا212671621424022077

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيبتول جعفر صادق مجيد212681621522043010

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0091.50اعدادية سبأ للبناتاحيائيرقيه عبد الزهره جلوب مذكور212691621422019010

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0091.50اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائينبأ ماجد جري خضير212701621422043112

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0091.50اعدادية الخالصة للبناتاحيائيام البنين رعد لفته زاهد212711621422064005

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0091.50اعدادية المعرفة للبناتتطبيقياسراء عوفي زاير منسي جيشي212721621522020001

كلية العلوم/جامعة البصرة548.0091.33اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيهبه اياد غركان كاصد212731621422035093

كلية العلوم/جامعة البصرة548.0091.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء عدنان بجاي خلف212741621422038029

كلية العلوم/جامعة البصرة548.0091.33اعدادية غدير خم للبناتاحيائيزينب منتظر مكي عباس212751621422084017

كلية العلوم/جامعة البصرة548.0091.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينور الهدى امجد علي عبادي212761621424051142

كلية العلوم/جامعة البصرة548.0091.33ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيايمان رياض موحي فاضل212771621424059006

كلية العلوم/جامعة البصرة547.0091.17ثانوية القنوت للبناتاحيائيسكينه محمد جاسب جايد212781621422033013

كلية العلوم/جامعة البصرة547.0091.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب حسن كاظم عبد الكريم212791621422051072

كلية العلوم/جامعة البصرة547.0091.17اعدادية البسمة للبناتاحيائيزهراء حمدان عنيد رسن212801621422080035

كلية العلوم/جامعة البصرة547.0091.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينجالء قحطان عدنان عبد الرحمن212811621424038066

كلية العلوم/جامعة البصرة547.0091.17الخارجياتاحيائيليلى علي عبدالزهره شهيب212821621428050420

كلية العلوم/جامعة البصرة547.0091.17اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيمريم عباس خلف منكاش212832821422012138

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0091.00اعدادية الزبير للبنيناحيائيمحسن علي محسن نازوح212841621411032065

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0091.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيكوثر صالح عكرف يوسف212851621422046044
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كلية العلوم/جامعة البصرة546.0091.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب علي ابراهيم حبيب212861621422058029

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0091.00اعدادية الوثبة للبناتاحيائيهبة ياسر مهنا وحيد212871621422065034

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0090.83اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمنتظر علي جميل شبيب212881621411020054

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0090.83اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيمرتضى لقمان حنون عبد الكريم212891621411040051

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0090.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمصطفى رافع هيلي لعيبي212901621413071051

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0090.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيرؤى سليم حميد عطيه212911621424024033

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0090.83ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيزهراء كامل عبد الواحد عبيد212921621424052011

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0090.83ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيزهراء حارث عبد المحسن عبد هللا212931621424059012

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0090.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيبتول حميد حسين لعيوس212941621424062011

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0090.83اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقينور لؤي صمد يحيى212951621522076060

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0090.67اعدادية حيفا للبناتاحيائيزهراء علي صادق عبود212961621422045017

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0090.67اعدادية العشار للبناتاحيائيساره ستار حنون علي212971621422053078

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية الكباسي للبناتاحيائيفاطمه جعفر جبار رحيم212981621422071084

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية فيض الرحمن للبناتاحيائيمريم حسين علي مسلم212991621422073005

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية الثريا للبناتاحيائيفاطمة عباس يعقوب منخي213001621422097037

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيحوراء عادل جوده طاهر213011621424028009

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد حميد خضير213021621424057049

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم عادل فوزي يوسف213031621424072252

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0090.67اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيعبير مساعد عجيل فارس213041621522038028

كلية العلوم/جامعة البصرة543.0090.50ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيمحمد علي حسين علي213051621413070021

كلية العلوم/جامعة البصرة543.0090.50ثانوية العلياء للبناتاحيائيشيماء شياع رحيمة سلمان213061621422052045

كلية العلوم/جامعة البصرة543.0090.50ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيود طه ياسين طه213071621424008050

كلية العلوم/جامعة البصرة542.0090.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء علي صبري حسن213081621422015032

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0090.17اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيمصطفى عجيل حري مشاري213091621415013036

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0090.17اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيزينب محمد حسن محمد213101621422076036

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيوديان مجيد ياسين شرقي213111621424018031

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيفجر الزهراء ناظم عبد الواحد علي213121621424048029

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم صالح محمد جاسم213131621424072249

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيرقيه فائق عمران موسى213141621426001011

كلية العلوم/جامعة البصرة540.0090.00اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمراد اسعد عبد هللا ناجي213151421411027120

كلية العلوم/جامعة البصرة540.0090.00اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيحوراء زياد خلف عاشور213161621422043031

كلية العلوم/جامعة البصرة540.0090.00ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيحوراء ابراهيم صادق ابراهيم213171621422059017

كلية العلوم/جامعة البصرة540.0090.00ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائينرجس عبد النبي علي حسين213181621422087028
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كلية العلوم/جامعة البصرة540.0090.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب مظلوم عويد منخي213191621424018019

كلية العلوم/جامعة البصرة540.0090.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيمريم محمد شمخي حسن213201621424019041

كلية العلوم/جامعة البصرة540.0090.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينه طارق زباري جاسم213211621424072150

كلية العلوم/جامعة البصرة539.0089.83ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائياماني احمد لفته زعالن213221621422041003

كلية العلوم/جامعة البصرة539.0089.83اعدادية الخالصة للبناتاحيائيفاطمه مشتاق كاظم جوعان213231621422064107

كلية العلوم/جامعة البصرة539.0089.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرسل مرتضى مهدي عيسى213241621424011053

كلية العلوم/جامعة البصرة539.0089.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيازل طالب جبار حسين213251621424018002

كلية العلوم/جامعة البصرة539.0089.83ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيدموع جواد كاظم نعمه213261621424057011

كلية العلوم/جامعة البصرة539.0089.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائياسراء عباس فاضل سوادي213271621424061002

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0089.67اعدادية الزبير للبنيناحيائيسجاد احمد صالح عبد الحسين213281621411032029

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0089.67اعدادية االندلس للبناتاحيائياماني فالح حسن جبر213291621422015008

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0089.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيتبارك مصلح عبد الوهاب عبد الرزاق213301621422015020

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0089.67اعدادية المعرفة للبناتاحيائيفاطمه ذياب سلمان هاشم213311621422020042

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0089.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيحوراء نجم عبد هللا ابراهيم213321621422044019

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0089.67اعدادية حيفا للبناتاحيائيايمان عبد الصمد عبد االمير ابراهيم213331621422045001

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0089.67اعدادية الخالصة للبناتاحيائيرسل عبد النبي خليل ابراهيم213341621422064054

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0089.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيانصاف علوان بربوت حسين213351621424011023

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0089.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيغدير اثير عامر حسين213361621424038045

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0089.67ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيتقوى جواد جبار حسين213371621424060011

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0089.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء علي مهدي زغير213381621424072116

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0089.67اعدادية االجيال للبنينتطبيقيحيدر جبر زعيبل حرج213391621511014028

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0089.67اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيسجاد حسين سليم مرحان213402821411021020

كلية العلوم/جامعة البصرة537.0089.50اعدادية دجلة للبناتاحيائيختام رجاء عبد القائم فياض213411621422067023

كلية العلوم/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية الوركاء للبناتاحيائييقين عدي جبار سلمان213421621422068053

كلية العلوم/جامعة البصرة537.0089.50اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيزهراء علي لعيبي عديل213431621422069020

كلية العلوم/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائياثمار حيدر جاسم محمد213441621424062002

كلية العلوم/جامعة البصرة537.0089.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمة جواد خلف يوسف213451621522051092

كلية العلوم/جامعة البصرة536.0089.33ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيسيف عبد الواحد عبد االمام صالح213461621413110015

كلية العلوم/جامعة البصرة536.0089.33ثانوية البرجسية للبناتاحيائيفاطمة معتز حاتم هاشم213471621422109005

كلية العلوم/جامعة البصرة535.0089.17اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيعبد هللا عقيل خلف صالح213481621411040032

كلية العلوم/جامعة البصرة535.0089.17االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيمحمد باقر عبد هللا رمضان فاخر213491621413025013

كلية العلوم/جامعة البصرة535.0089.17ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه شري باهض فعيل213501621424051110

كلية العلوم/جامعة البصرة535.0089.17اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين اكرم جابر جاسم213512221411039005

4148 من 647صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية الكفاح للبنيناحيائيمهدي فالح نوري كاظم213521621411002060

كلية العلوم/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائيفاطمة عالء عبد الباري احمد213531621422064102

كلية العلوم/جامعة البصرة534.0089.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيرواء حسين كريز سلمان213541621524028016

كلية العلوم/جامعة البصرة533.0088.83ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد احسان جفات غافل213551621413089018

كلية العلوم/جامعة البصرة533.0088.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيحوراء اعزيز زغير حبش213561621422036030

كلية العلوم/جامعة البصرة533.0088.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات فاخر عبد السادة عبد الزهرة213571621422061005

كلية العلوم/جامعة البصرة533.0088.83ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيمنتهى مثنى نجم عبود213581621424027025

كلية العلوم/جامعة البصرة533.0088.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيأساور عيسى عبد الحسين عباس213592221424010002

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيصادق عالء عبد االمير قاسم213601621413113012

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0088.67اعدادية المعالي للبناتاحيائينرجس طاهر لطيف جميل213611621422018032

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0088.67اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمريم محمد منذر عبد الباقي213621621422043103

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيشهد عبد الزهره عبد الرزاق محمد213631621422044046

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية العلياء للبناتاحيائيمالك عبد علي حسين مكي213641621422052074

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0088.67اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيحوراء سالم تعبان نجم213651621422102024

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتقى عبد الزهره خلف كريم213661621424072052

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0088.67اعدادية أهوار الجنوب للبنيناحيائيسجاد مايع جوده عوده213672221411063004

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0088.67للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيأنور جميل حسين شاهر213682221411065003

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0488.51اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمجتبى اسعد عبد الحسين محمد213691621411068035

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية الموانئ للبنيناحيائيعبد المجيد حسن عبد الحميد عبد213701621411053005

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائياباذر احمد حميد خضير213711621413052001

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0088.50اعدادية حيفا للبناتاحيائيزينب عبد المطلب يوسف احمد213721621422045022

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0088.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفرقان علي سوادي عباس213731621422046042

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0088.50اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيمنار حامد ابراهيم احمد213741621422089054

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير عبد الحسين محمد213751621424010031

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسارة عبد الستار حمزة خماس213761621424038034

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائينور الهدى صادق جواد عبيد213771621424044092

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيتقى عادل حسن نعيمه213781621424047009

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان فرج جابر213791621424047017

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيضحى محمد زناد عبد الساده213801621424047029

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0088.50اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقياسراء صفاء عبد المحسن خضير213811621522009003

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيعلي محمد عبد الجليل مطرود213821621411019035

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيجواد كاظم وهاب الزم213831621411035004

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية غزة للبناتاحيائيصفا فوزي اسماعيل شاه سوار213841621422034041
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كلية العلوم/جامعة البصرة530.0088.33ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيفاطمه خليفه علي ثجيل213851621422059030

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0088.33ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيملكة عبد هللا موسى احمد213861621424029030

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0088.33ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيساره محمود علي حسن213871621424061030

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقياحمد رحيم عبيد كاصد213881621511035006

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0088.33ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيباقر حيدر ناصر نادر213891621513010005

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0088.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد رضا ضياء جعفر عبد الصاحب213901621411001144

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0088.17اعدادية البيان للبناتاحيائينور محمد غازي مناوي213911621422048041

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0088.17اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيدعاء عبد قاسم غريب213921621422102028

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0088.17ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيزينب سالم حسن عبيد213931621424048014

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0088.17ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائينور عالء الدين حسين علي213941621424066065

كلية العلوم/جامعة البصرة528.0088.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيالشموس ضياء عبد المجيد علي213951621424005009

كلية العلوم/جامعة البصرة528.0088.00ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيزينب حميد ضيدان بشارة213961621424059022

كلية العلوم/جامعة البصرة528.0088.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمريم اسعد راشد خلف213971621424066048

كلية العلوم/جامعة البصرة528.0088.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيجعفر حميد ردام فرهود213982221411020023

كلية العلوم/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد بدر حطاب عبدهللا213991621413089021

كلية العلوم/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيعذراء جاسم حميد عواد214001621422055038

كلية العلوم/جامعة البصرة527.0087.83اعدادية الوثبة للبناتاحيائياالء عادل مهجر علي214011621422065004

كلية العلوم/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيفاطمه خالد شهاب احمد214021621422072018

كلية العلوم/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب حبيب ابراهيم حبيب214031621424010038

كلية العلوم/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب منذر معارج ثامر214041621424051073

كلية العلوم/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه مصطفى علي عيدان214051621424051122

كلية العلوم/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيكوثر طعمه طالب فياض214061621424068005

كلية العلوم/جامعة البصرة527.0087.83اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيحسام بشير جالب حاجم214072221411055016

كلية العلوم/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية شهداء االهوار المختلطةاحيائيمجتبى عبد ضيدان رومي214082221417082008

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيزين العابدين هادي ناصر ديوان214091621413071015

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية الفرات المختلطةاحيائيياسين مؤيد حسين علي214101621417001018

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0087.67اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيزهراء عبد الباسط عبد الصمد علي214111621422063016

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الحميد مجيد هاشم214121621424010040

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب وعد مزيد ماضي214131621424022089

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم سلمان مسيم214141621424026047

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه عمار اسعد عبد العزيز214151621424072028

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0087.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحيدر حسن جعفر منشد214161621511035048

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعباس جبار يوسف برهان214171621513059022
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كلية العلوم/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية الشيباني االهلية للبناتاحيائينور ناصر حسين نايف214182221424013008

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0087.67انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيحوراء مهند محمد عبد المطلب214193021427025004

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0087.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب وسام محمد شلش214201621422015044

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0087.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيعال عامر علوان حسين214211621422070002

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0087.50اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيزينب احمد شريف فليفل214221621422081017

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0087.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبدور عبد هللا محمد عجيل214231621424024013

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0087.50ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء احمد عودة جاسم214241621424036009

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0087.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرقيه عبد القاسم فرحان مناحي214251621424072084

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0087.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور صباح حسن حميد214261621424072291

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0087.50ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيتبارك فائز توفيق ابراهيم214271621524010010

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0087.50اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزينب ميثاق عبد العباس سبع214282221422005026

كلية العلوم/جامعة البصرة524.6087.43ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء والء سلمان داود214291621422007042

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائييحيى احمد غالي راهي214301621411039048

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33ثانوية الهدف التربوي االهلية للبنيناحيائيمنتظر رياض عبد الزهرة سبتي214311621413077001

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33ثانوية الخيرات للبناتاحيائيام البنين نزار صباح ناهي214321621422010003

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين كامل مشحوت مصبح214331621422012018

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيريم ضاحي يوسف دهش214341621422026022

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيرواء عدنان ليلو ثجيل214351621422036040

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33ثانوية المرفأ للبناتاحيائيميالد غانم حسن جثير214361621422039044

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء سامي جبار شري214371621422054031

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية العباسية للبناتاحيائيفاطمه علي عزيز يوسف214381621422057037

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهدى هادي جبار كاطع214391621424024116

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهالة وحيد عبد الحميد محمد214401621424038073

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيحنان عوده جابر وحيد214411621426002111

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيفاطمة سعدون عبود محسن214421621524038016

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمصطفى ميثم سهر مخيلف214432221413060118

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية الفضائل للبناتاحيائيبتول سعيد عبيد راضي214442221422005007

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0087.17اعدادية المعالي للبناتاحيائيحنين عادل فاخر رحيمه214451621422018007

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0087.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيدنيا صالح هادي نعمه214461621422038025

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية العلياء للبناتاحيائيفاطمه فاضل ايوب سعد214471621422052061

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0087.17اعدادية الخالصة للبناتاحيائيحوراء كريم كاطع جودة214481621422064045

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيأيه علي جواد خضير214491621422072001

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0087.17اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيفاطمة حيدر عبد دوالب214501621422094044
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كلية العلوم/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيحسين كاظم قاسم بردي214511621511073021

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمرتضى عماد نعيم سلطان214521621515005192

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0087.17اعدادية االندلس للبناتتطبيقيايات وسام هاشم مهدي214531621522015006

كلية العلوم/جامعة البصرة522.0087.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيهند عقيل سرحان بنيان214541621422009072

كلية العلوم/جامعة البصرة522.0087.00اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيوجدان صدام حسين علوان214551621522076066

كلية العلوم/جامعة البصرة522.0087.00ثانوية نون والقلم االهلية للبناتتطبيقيزبيده محمود عزيز أحمد214561621524068002

كلية العلوم/جامعة البصرة522.0087.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائييقين جميل ضمد ناصر214572221422004333

كلية العلوم/جامعة البصرة522.0087.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعقيل نجم عبد هللا عبيد214582921411019104

كلية العلوم/جامعة البصرة521.3686.89ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيفاطمة علي حسين علي214591621422056022

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية الزبير للبنيناحيائيمحمد كريم صاحب كطو214601621411032071

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية القرنة للبناتاحيائيضحى كاظم حسب كباشي214611621422005029

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية الهارثة للبناتاحيائيمنار امين وهيب صالح214621621422021095

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيام البنين احمد مجيد هارون214631621422043005

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائينبأ جواد كاظم صالح214641621422051134

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيشهد عقيل جاسب محمد214651621422102057

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيروان عقيل زوير جلود214661621424001021

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد مولى عبد الحسين214671621424022054

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيحوراء عارف عريبي هوير214681621424050023

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيبراء خير هللا منصور علي214691621424051026

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83ثانوية نور الشمس للبناتاحيائيزهراء عالء عبد الزهرة كاطع214701621424069008

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيعلي كاظم جبير محيسن214711621513010035

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية األبلة للبناتتطبيقياسيل ماجد صدام فرحان214721621522016003

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعلي ستار خضير حسين214732221413060077

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الخالق حسين الزم214742521424014140

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0086.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيايمان عبد الحسين عبد علي محمد حسين214751621422003008

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0086.67اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائياسماء عبد الستار زهير عبد214761621422094004

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0086.67اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائياسراء حسن بدر كريم214771621422102002

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0086.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور هاني هاشم ثجيل214781621424024114

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0086.67اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقينورالهدى عبيد جبر عبود214791621522036085

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0086.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيزينب حسام كاظم سلمان214801621522049026

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0086.67اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيمريم علي مصايب نعمة214811621522091041

كلية العلوم/جامعة البصرة519.0086.50ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيسجاد كاظم خضير عيسى214821621413030015

كلية العلوم/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيفاطمة ضياء عبد الواحد مجيد214831621422004052
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كلية العلوم/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية الهارثة للبناتاحيائينرجس هاشم بناي عذافة214841621422021100

كلية العلوم/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيجاسبية عبد جاسم خصاف214851621422036024

كلية العلوم/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيسكينه علي حسين علي214861621422046030

كلية العلوم/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية الخالصة للبناتاحيائيتبارك قاسم محمد ازوير214871621422064037

كلية العلوم/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية البتول للبناتاحيائيزينب علي طاهر هليل214881621422066014

كلية العلوم/جامعة البصرة519.0086.50ثانوية الوركاء للبناتاحيائيحوراء عبد السادة هاشم فنجان214891621422068016

كلية العلوم/جامعة البصرة519.0086.50ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب عماد علي حسين214901621424010043

كلية العلوم/جامعة البصرة519.0086.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم علي عبد الساده هاشم214911621424024095

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمرتضى رحيم عبد راضي214921621413015027

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيحيدر عباس علوان عزيز214931621413071011

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية الخيرات للبناتاحيائيزينب نزار هاشم حامد214941621422010025

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية العلياء للبناتاحيائياديان عبد الكريم حامد بندر214951621422052002

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيزهراء خالد شهاب احمد214961621422072008

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية االرتقاء للبناتاحيائينرجس سالم محمد جاسم214971621422072024

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائياية علي محمد حسون214981621424035002

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء اسامة علي عبد الحسن214991621424066021

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور الهدى عمار حسج حنظل215001621426002138

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيمريم عدنان ناصر حاجم215011621524023013

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيأسيل حامد جواد عبيد215021621524050001

كلية العلوم/جامعة البصرة517.0086.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد وليد عبد الرسول شلش215031621411001165

كلية العلوم/جامعة البصرة517.0086.17ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيطاهر رائد حامد عويد215041621413042004

كلية العلوم/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيعلي عادل مهدي جاسم215051621415013034

كلية العلوم/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية الهارثة للبناتاحيائيضحى ماجد كاطع جابر215061621422021066

كلية العلوم/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية غدير خم للبناتاحيائيفاطمة مشتاق طالب عباس215071621422084025

كلية العلوم/جامعة البصرة517.0086.17ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيايمان خلف عبد نغيمش215081621424007007

كلية العلوم/جامعة البصرة517.0086.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور الزهراء مؤيد حليم عبد الزهره215091621424011146

كلية العلوم/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحمد عباس يوسف احمد215101621511007089

كلية العلوم/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيشيرين محمد جبار املش215111621522020012

كلية العلوم/جامعة البصرة517.0086.17ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيبتول ضياء علي ناصر215121621524062006

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0086.00ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيحسين علي معارج عاكول215131621413016004

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0086.00ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيمرتجى عدي فالح فرهود215141621413113019

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0086.00ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيزهراء عواد عبود جاسم215151621422002010

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0086.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيشيماء طالب جمعة عطية215161621422004045
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كلية العلوم/جامعة البصرة516.0086.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة عبد الرضا ادريول عبد العالي215171621422038060

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0086.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسجى نعمة يونس عسكر215181621422051089

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0086.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائيرقية حميد جاسم وغير215191621422064056

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0086.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحوراء عوده علي حسين215201621422079015

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0086.00ثانوية الثريا للبناتاحيائيفخرية الزم قاسم حمد215211621422097039

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0086.00ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائينبأ شاكر حميد دايخ215221621424056017

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0086.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيوفيقة سلمان عبد الكريم عبد هللا215231621522036090

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0086.00ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتتطبيقيفاطمة مرتضى علي حسين215241621524036008

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيسارة جعفر خميس حداد215251621422004038

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيغدير رمزي صالح يوسف215261621422036072

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية النبأ للبناتاحيائيبنين صالح حبيب مشاري215271621422040011

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية العشار للبناتاحيائيساره مصطفى يحيى صالح215281621422053080

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيبتول رعد مجيد زاجي215291621422063005

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيخديجه سالم حسن عبيد215301621424048008

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الكريم جمعه صالح215311621424051029

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية المعقل للبناتتطبيقيرسل عادل جاسم بندر215321621522014012

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية المآثر للبناتتطبيقيافنان قاسم عبد فيصل215331621522100006

كلية العلوم/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيكاظم عباس منور نجيرس215341621411057036

كلية العلوم/جامعة البصرة513.0085.50ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيهادي حسين عبد القادر احمد215351621413030058

كلية العلوم/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيتبارك صباح عيدان حمود215361621422035020

كلية العلوم/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية االريج للبناتاحيائيضحى عبد المحسن حسن رهيف215371621422062033

كلية العلوم/جامعة البصرة513.0085.50ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيانوار عبود مهدي صالح215381621424047004

كلية العلوم/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيعلياء اسماعيل عبد الدايم احمد215391621522076043

كلية العلوم/جامعة البصرة512.0085.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعباس رزاق عبد اكمير215401621411029029

كلية العلوم/جامعة البصرة512.0085.33اعدادية الهارثة للبناتاحيائيضحى ماجد محسن مزعل215411621422021067

كلية العلوم/جامعة البصرة512.0085.33اعدادية البسمة للبناتاحيائينور الهدى سامي سلمان عبد215421621422080068

كلية العلوم/جامعة البصرة512.0085.33ثانوية التعاون للبناتاحيائيفاطمة خليل عايد راشد215431621422083014

كلية العلوم/جامعة البصرة512.0085.33ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيرملة ايوب سلمان ابراهيم215441621422087008

كلية العلوم/جامعة البصرة512.0085.33اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائينور عقيل مناوي خضير215451621422102078

كلية العلوم/جامعة البصرة512.0085.33ثانوية االهلة للبناتاحيائيبتول رعد بناء جوار215461621422104015

كلية العلوم/جامعة البصرة512.0085.33اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزهراء محمد مايع عكاب215471621522064031

كلية العلوم/جامعة البصرة512.0085.33ثانوية الميسرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس هليل جبر215482221424021011

كلية العلوم/جامعة البصرة512.0085.33ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيفاطمه حسن دغم الطيف215492521427014035
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كلية العلوم/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعماد اسعد عبد هللا ناجي215501421411027088

كلية العلوم/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية الكفاح للبنيناحيائيمصطفى محمد موسى بدر215511621411002057

كلية العلوم/جامعة البصرة511.0085.17ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد اكرم جاسم سلمان215521621413015018

كلية العلوم/جامعة البصرة511.0085.17ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيخالد حسام محمد شاكر عبدالحسين215531621413040003

كلية العلوم/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزينب سمير موسى جابر215541621422021048

كلية العلوم/جامعة البصرة510.2485.04ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيلين علي عباس محسن215551621422007078

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعبد هللا عدنان جابر زبيل215561621411055027

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0085.00ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيحسين ثابت ضجر عبد العزيز215571621413113008

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيزينب عبد النبي عبد الحسين عبد العالي215581621422026025

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية البتول للبناتاحيائينرجس احمد كاظم عبد هللا215591621422066032

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0085.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائيتبارك ساجد عبد القادر مطشر215601621422071020

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0085.00ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيجنه جاسم محمد خضير215611621422072005

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0085.00ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيصفاء فرحان خضر صواف215621621426001044

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية العشار للبناتتطبيقيسارة احمد محمد خلف215631621522053032

كلية العلوم/جامعة البصرة509.5684.93ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيام البنين سعد خزعل جاسم215641621422007009

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيعلي عبد الحسين محمد عبد الحسين215651621411019033

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83اعداية التضحية للبنيناحيائيصالح حسن يوسف ملك215661621411048016

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية سبأ للبناتاحيائيايات عبد الرزاق عبد الزهرة خضير215671621422019002

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرغداء حيدر طعمه سلمان215681621422071034

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمنار عقيل محمد عبود215691621422079044

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيصبا زباري عباس زباري215701621422089040

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر مذبوب أعبيد215711621424018011

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياالء سعدي جميل طالب215721621424022007

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيامنة غسان حامد عاشور215731621424044010

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيتبارك بارزان رفيق توفيق215741621424044017

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيفاضل مكي عبد علي ابراهيم215751621511011095

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيشهد رحمان جابر خلف215761621522051080

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقينرجس جبار عبد السادة عواد215771621522069046

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيابتسام كريم عبد مزعل215782221422050005

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد فرحان حنظل منخي215791621413006076

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمنتظر رياض عبد اللطيف جميل215801621413047014

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية العباسية للبناتاحيائيفضيلة فوزي عبيد يحيى215811621422057041

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرسل عبد الحسين عبد الصاحب مطر215821621422071033
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كلية العلوم/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيسارة سمير طعين عمارة215831621422076038

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايات عالء عبد الخالق عبد الكريم215841621424038008

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عزيز منصور ماجد215851621424051112

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية المدينة للبنينتطبيقياحمد سمير مهجر شخيمت215861621511028003

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية النهضة للبنيناحيائيعلي رحمن علي حسين215872221411045033

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب سالم جاسم مطير215882221422003046

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيكرار علي جواد كاظم215891621413059016

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0084.50اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائينبأ هاني غانم هادي215901621422069047

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياماني خليل هاني سوادي215911621424022014

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب ستار شمخي جابر215921621424024063

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة نافع جالل صالح215931621424062088

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحسين عدي شولي سعيد215941621513026022

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0084.50اعدادية البسمة للبناتتطبيقيآيات احمد زبيد وشيح215951621522080003

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0084.50اعدادية الناصرية للبنيناحيائيأحمد علي نعيم داخل215962221411002007

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمة عباس شريف زاهي215972221422083207

كلية العلوم/جامعة البصرة506.0084.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد معتوق عبد هللا215981621411001129

كلية العلوم/جامعة البصرة506.0084.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائينادرة اكرم عاشور فالح215991621422051133

كلية العلوم/جامعة البصرة506.0084.33ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيموزة عودة سعد حديد216001621424023019

كلية العلوم/جامعة البصرة506.0084.33ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه مبارك جحيل طارش216011621424047034

كلية العلوم/جامعة البصرة506.0084.33ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيتقى محمود كنهل علي216021621424061016

كلية العلوم/جامعة البصرة506.0084.33ثانوية وشق المدائن االهلية للبناتاحيائياطياب مازن عبد هللا حمزة216031621424080002

كلية العلوم/جامعة البصرة506.0084.33اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحمزة اياد جابر محمد216041621511043061

كلية العلوم/جامعة البصرة506.0084.33ثانوية االحرار المختلطةتطبيقيابتسام عزيز عبد كاظم216051621527009001

كلية العلوم/جامعة البصرة506.0084.33اعدادية الفضائل للبناتاحيائيميعاد خليل عذير عباس216062221422005042

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0884.18ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيايه حسين شاطي عبيد216071621422007014

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0084.17اعدادية سبأ للبناتاحيائيفاطمة علي حسن خلف216081621422019027

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0084.17اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزينب قيس صادق جعفر216091621422043059

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0084.17اعدادية العشار للبناتاحيائيهديل غانم عبد الواحد موحان216101621422053147

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0084.17ثانوية الكباسي للبناتاحيائيابتهال حسين عبد الرضا شراد216111621422071001

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0084.17اعدادية البسمة للبناتاحيائيفاطمة فرحان جلوب حمادي216121621422080060

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0084.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيسرى وسام فاضل صلبوخ216131621424011084

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0084.17اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعباس كاظم بزاز عبيد216141621511032097

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0084.17اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد علي موسى216151621511055166
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كلية العلوم/جامعة البصرة505.0084.17ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقياحمد اسعد مجيد يوسف216161621513115001

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0084.17اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب خالد وهيب اسحاق216171621522051057

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0084.17اعدادية الكرمة للبنيناحيائيذو الفقار حسن عبد النبي محيسن216182221411037066

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0084.17المختلطة (ع)ثانوية شبل الحسين احيائيحسين نديم حسين مريان216192221417031002

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0084.17ثانوية التحرير للبناتاحيائيخديجه كاظم خريبط جاسم216202221422061025

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0084.00اعدادية حيفا للبناتاحيائينرجس باسم فالح حسن216211621422045050

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0084.00اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء عدنان ابراهيم كاظم216221621422048015

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0084.00اعدادية االريج للبناتاحيائيابتهال عبد الحسين حسن محسن216231621422062001

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0084.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيام البنين كريم نصير حميدي216241621424044009

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0084.00ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائياحالم عائد عبد الكاظم ياسين216251621424050003

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0084.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيدينا مهند محمد ثجيل216261621424061019

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0084.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياستبرق جابر جاسم محمد216271621426002102

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0084.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمرتضى كاظم جويت محمد216281621511002219

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0084.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد سالم216291621511035084

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0084.00ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتتطبيقيزهراء جواد عبد االمير عبد االمام216301621524057006

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0084.00ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيوسن احمد عبد المجيد عبد الحميد216311821424011013

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0083.83اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيمريم احمد محمد احمد216321621422035072

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0083.83للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا احيائينور الحق فاضل طعمه حسن216331621422078020

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0083.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيمريم علي حسين عبد الحسن216341621426002145

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0083.83ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيعبد هللا شهيد حسين جاسم216351621511053022

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0083.83ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحمد لفتة حمد لفتة216361621513035009

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0083.83اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيسجى درجال رسن سروال216371621522064042

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0083.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيجعفر عبدهللا علي شيال216382221411021024

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0083.83اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسن علي عبد راضي216392221411037028

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0083.83ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيحيدر محمد سعدون عجرم216402821411035014

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزينب ظاهر حمادي جاسم216411621422004035

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية القرنة للبناتاحيائيزينب احمد حليم حنون216421621422005022

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيهدى علي حسين محمد216431621422009070

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0083.67ثانوية النبأ للبناتاحيائيمشاعل وليد فيصل عتيج216441621422040036

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية العباسية للبناتاحيائيزهراء محمد غضبان عزوز216451621422057023

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه حامد عبد الرضا سويد216461621422061024

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0083.67ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي نوري محمد علي216471621424015002

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0083.67ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيزهراء شاكر حمود ثامر216481621424052010
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كلية العلوم/جامعة البصرة502.0083.67الخارجياتاحيائيتبارك عبد الكريم حسن احمد216491621428050097

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية حيفا للبناتتطبيقيتغريد رحيم فالح فياض216501621522045008

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد فالح حسن عيدان216512221411003023

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50اعدادية المعقل للبنيناحيائياحمد مكي سليم مخيلف216521621411018006

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيامير مقداد كاظم غياض216531621413113004

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50اعدادية المعقل للبناتاحيائيغدير محمد طالب علي216541621422014047

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيمريم وسام غني صالح216551621422035074

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50اعدادية حيفا للبناتاحيائيسكينه صادق صبري سرحان216561621422045025

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة عدي طه عبد الخضر216571621422068045

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيحوراء عبد المحسن يوسف خلف216581621422094016

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية ابن خلدون األهلية للبناتاحيائيبتول باسم جبار هاني216591621424013002

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمعصومه فاروق مهدي صالح216601621424024098

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيرقية سالم عبد الحسين موسى216611621424062030

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغدير عبد الكريم جاسم محمد216621621424072183

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيمريم علي مهدي محمد216631621522091042

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50الخارجياتتطبيقيرسل احمد فاضل حميد216641621528050176

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50اعدادية السوق للبناتاحيائيطيبه ازهر روضان سلطان216652221422077179

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية الحسنين للبنيناحيائيكاظم مسعد حسن علي216662821411036009

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33اعدادية الرضوان للبنيناحيائيعباس عودة حميد صنكور216671621411043024

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمصطفى جعفر طرفي خضير216681621413030048

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيباقر راضي فاخر عبيد216691621413071003

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيبلسم محمد كريم موله216701621422003013

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيزينب جابر سدخان عليخ216711621422009031

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33ثانوية العلياء للبناتاحيائيصالحة علي حسين علي216721621422052046

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33اعدادية االريج للبناتاحيائيفاطمه اسعد ماهود محيسن216731621422062036

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب مناف احمد عبد هللا216741621424024065

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائينور محمد جواد عبد الجليل جابر216751621424026065

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33ثانوية الكافي االهلية للبناتاحيائينور الزهراء عبد الزهرة جمعة صبيح216761621424037009

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينوال معتوق اسماعيل ابراهيم216771621424038067

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه بشير حسن راعي216781621424072197

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينور الهدى احمد حميد بشير216791621522051128

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33اعدادية البينة للبناتتطبيقياسراء موسى خريبط كاطع216801621522093003

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33ثانوية التحرير للبناتاحيائينور الهدى جبار عزيز حسين216812221422061071
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كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيحنين عماد وشيج جواد216822221424038007

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيشهد ايوب هاشم حسين216832221424039029

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0083.17اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائينبأ قاسم محمد جواد216841621422043111

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0083.17اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزينب حسين خلف ماشاف216851621422064076

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0083.17ثانوية الشام للبناتاحيائيرقية عبد االمير علي كركي216861621422077018

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0083.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيبتول جاسم محمد علي216871621424018005

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0083.17االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيعذراء فتحي فاضل احمد216881621424021022

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0083.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيسجى حسين حسن موحي216891621424028033

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0083.17ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيضحى عائد كاظم جابر216901621426001045

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0083.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيفاطمه شهيد كيلو هوصان216911621524044021

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0083.17اعدادية الصادق للبنيناحيائيكرار عبد الحسين علي حسين216922221411060031

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0083.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء قادر شاكر علي216932221422004153

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0083.17ثانوية الهدى للبناتاحيائيحوراء طالب عثمان صبر216942221422033026

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0083.17اعدادية عشتار للبناتاحيائيدنيا خلف مطشر غافل216952221422044026

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيحنين عدنان كاطع حنتوش216961421422061009

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية الزبير للبنيناحيائيحسين علي داود ظاهر216971621411032019

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية الزبير للبنيناحيائيعلي حسن مطشر نايف216981621411032049

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيضحى نعمان فاضل عطية216991621422004046

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيهدى فائز عبود مصطفى217001621422012072

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية المعقل للبناتاحيائيهاجر احمد رياض احمد ايوب217011621422014077

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائينور جمعه طراد صحن217021621422026040

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية العباسية للبناتاحيائيزينب رياض عبدالرزاق حسن217031621422057025

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيحنين والء خيري مزهر217041621422067021

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب سالم رسن مزعل217051621424022075

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب صالح نعيم علي217061621424038030

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيحنين نعيم محتون محيل217071621424051033

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق كريم ياسين217081621424061023

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور الهدى كامل ياسين جعفر217091621426002076

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقينور الهدى ماجد عامر كريم217101621524024044

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيحوراء علي احمد حسين217111621524066011

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية البطحاء للبناتاحيائيهبه هادي راضي مسير217122221422045094

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيسجى قيس حسين حسن217132221424067049

كلية العلوم/جامعة البصرة497.9682.99ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيفاطمة حسن محمد وادي217141621422056021
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كلية العلوم/جامعة البصرة497.0082.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيابو الحسن هيثم داخل علي217151621411001004

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0082.83ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيرضا كريم عبد الرضا علي217161621413113011

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0082.83اعدادية القرنة للبناتاحيائيمريم فاضل علي ياسين217171621422005051

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0082.83اعدادية الخالصة للبناتاحيائيياسمين زياره عوده عليوي217181621422064141

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0082.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب مشرق جبار مناحي217191621424062054

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0082.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد المنعم ياسين عباس217201621426002062

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0082.83ثانوية الساجدات للبناتتطبيقيزهراء قاسم عبد الرزاق عبد الجبار217211621522001006

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0082.83ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيهدى ناصر نتيش سماري217221621524027017

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0082.83اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسين هاشم محمد خصاف217232221411017048

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0082.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب خلف عبد كرنتي217242221424012102

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0082.83ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيتبارك اسامه طالب حسن217252221424022014

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0082.83ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيفاطمه مصطفى شاكر عجيل217262221424067066

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0082.83ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقيفاطمة صبيح عبد القادر صافي217272221527053005

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيعلي كريم جاسم منيشد217281621413071031

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية األبلة للبناتاحيائيآية عبد الستار جبار عبد الحسين217291621422016004

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية  الميقات للبناتاحيائيزينب حسين محمد هذال217301621422029028

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيسارة عبد السالم نعمة عبد الرحمن217311621422069031

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيشيخه يوسف حسين محمد217321621422089039

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن حالوب هاشم217331621424038026

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير كطافه نعيم217341621424062037

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه ضياء عزيز حبيب217351621522043058

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية البيان للبناتتطبيقيمريم حسين شليج جاسم217361621522048021

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمصطفى سالم مطشر مطر217372221411033337

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه محمد ساجت حمد217382221422008099

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيبنين ساكت مسير شريده217392221422083039

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائينبأ قاسم شريف سفيح217402221424061044

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء حسن زيدان حميد217411621422014028

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0082.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياسراء حسين عبد الرضا محمد217421621424011010

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0082.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيغدير عبد الكريم قاسم محمد217431621424011095

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0082.50ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيأماني محمد عبد الحسين ابراهيم217441621424014001

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0082.50ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائينور الهدى وسام عالء عبد اللطيف217451621424060050

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0082.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقياحمد كريم علي كاظم217461621513059002

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيهديل زيد خلف شعيب217471621522035092
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كلية العلوم/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيتقى باسم مرعي جعفر217481621522065010

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيبراق صباح نوري عبد هللا217491621522079006

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0082.50ثانوية الغدير للبنيناحيائيخلف حاتم كنيفذ عويد217502221411006015

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيحيدر فالح حسن عبد هللا217512221411011025

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية النهضة للبنيناحيائيمحمد شبر هادي عطيه217522221411045049

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0082.50ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيامير باقر خلف محسن217532221413042002

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0082.33ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيانور كرار رزاق نجم217541621413020004

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق عبد علي عبود217551621422003031

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0082.33ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمريم علي حسين حمزة217561621424066052

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعباس فرقد مكي عباس217571621511045041

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية البصرة للبناتتطبيقيروان جاسم محمد عبد علي217581621522058027

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0082.33ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمحمد سالم جودة صخي217592221413040082

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0082.33ثانوية السبطين المختلطةاحيائيموسى علي دريول طينه217602221417078011

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشمس رياض شرهان ملكه217612221422004221

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0082.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايات محمد جواد كاظم217622221422041011

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية الحدباء للبناتاحيائينور محمد عواد صخي217632221422047210

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0082.33ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمة كريم عبد رسن217642221424012147

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0082.33ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيعلي احمد شامخ علي217652821411020017

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل علي احمد217661621413113013

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفاطمة علي جبار حسن217671621422007067

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيعلياء اياد معروف عبد الحسين217681621422011025

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية المرفأ للبناتاحيائياسراء احمد عبد الكريم ضمد217691621422039001

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيبنين لؤي عبد علي علي217701621422076014

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيضحى كريم جبار عربيد217711621424008030

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسن صالح217721621424022059

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عماد عبود محمد217731621424047032

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيايات قاسم عبد الكريم عبد هللا217741621424061008

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17الخارجياتاحيائيزينب حافظ زغير جويعد217751621428050227

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي محيل فريج غالي217761621511032143

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزينب عدنان خلف حسين217771621522041012

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى فزاع عبد علي عبد هللا217782221411004408

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائياحمد فالح مهدي شجاي217792221411020012

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمؤمل رياض بديع نهار217802221413023165
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كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء محمد رشيد ساجت217812221422004164

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار مجباس بجاي217822221424017079

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائينورس حسين كاظم عبدهللا217832221424049075

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17الخارجياتاحيائيهدى علي كاظم عباس217842521428050530

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية السالم للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين صوب اللة جنزيل217852821411004021

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيزهراء محمد سمير حنون217861621422009027

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمة فالح حسن عطار217871621422021077

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0082.00ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيغدير باسم مطر بديوي217881621424057036

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية االعالم للبنينتطبيقيكرار نجم عبد حسن217891621511041070

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية سبأ للبناتتطبيقيفاطمه جاسم بدر شرهان217901621522019029

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيزهراء حسين صالح رومي217911621522079019

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0082.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي طارش سمير معجل217922221411004264

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0082.00ثانوية الوهج المختلطةاحيائيعقيل رائد جهيد جبر217932221417077005

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0082.00ثانوية الهدى للبناتاحيائيايمان حيدر ودعان وحش217942221422033008

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيضحى احمد علي حمود217952221422047143

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيندى فالح عبد الخضر جخيور217962221422053096

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0082.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء ميثاق مهدي عبد الحسن217972221422065052

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0082.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد حسن عبد الخضر مجيد217982521413031013

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0082.00ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيفاطمه محمد عزيز صالح217992821427002007

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيساره عادل عبد الرزاق معتوق218001621422043061

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبتول احمد راضي جاسم218011621422046009

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء محمود صبري محمد218021621422061015

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمكارم سجاد عبد الرزاق عبد هللا218031621422071106

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيطيبة عدنان عبود حميدي218041621422076048

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب حسين هاشم حميدي218051621422082017

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83ثانوية المآثر للبناتاحيائيسهام جاسم ابراهيم شلش218061621422100026

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيعذراء ناظم حسين عويد218071621424062069

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيبتول امين جاسم محمد218081621424066005

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيام البنين رياض عبد الرحيم مرهج218091621522021004

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيفاطمة جبار اسماعيل فالح218101621522055028

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيبراء عبد الوهاب بدر عبد الوهاب218111621522089008

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيطيبة قصي خضير عباس218121621524044016

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83ثانوية نون والقلم االهلية للبناتتطبيقيحوراء عدي عبد الصمد عبد الصاحب218131621524068001
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كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83الخارجياتتطبيقيهبه علوان مايع قاطع218141621528050505

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيرسول جبار حمد ثامر218152221411026049

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد امين مجيد داغر218162221413013149

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر حسين كامل جميل218172221413023072

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء قاسم عبد هللا صيوان218182221422042157

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقييقين كريم كاظم عتيوي218192221522050011

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية المصطفى للبنيناحيائييعقوب جبار عبد الحسن وثيج218202621411019084

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب سعيد جالل شاكر218212621422025093

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمحمد سعدون عبود محمد218222821411010039

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب محسن عبد الحسن جاسم218232821422012089

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية الصمود للبناتاحيائيزهراء ضياء عيسى لعيبي218241421422034023

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية الريان االهلية للبنيناحيائيعباس قيس سوادي عويد218251621413003003

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيعلي حسن عطيه شرهان218261621413113014

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيميعاد عيدان موشي فرج218271621422002023

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزينب عبد الخالق مرتضى موسى218281621422021051

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيندى راضي عبد الواحد راضي218291621422036108

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية الماجدات للبناتاحيائيفاطمة سعود طبق طارش218301621422037034

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائينهى هشام خلف يوسف218311621422044073

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية نور الشمس للبناتاحيائيزينب باسم ابو الهيل حميدي218321621424069010

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحوراء اركان عبد الصادق مسعود218331621424072060

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67اعداية التضحية للبنينتطبيقيتحسين سعد خيري ابراهيم218341621511048024

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيباقر محمد خضير معتوك218351621513071015

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيتبارك مهند عبد السالم عبد المحسن218361621524001007

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيتبارك حنون عبد النبي سنبل218371621524060004

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسنين احمد كطل شمخي218382221411062042

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيحسين سالم كاظم حاشوش218392221411079025

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية االكارم المختلطةاحيائيعلي فاقد عبدالحسين مكطوف218402221417083020

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب جواد كاظم عطشان218412221422039198

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائياسماء جواد كاظم حسين218422221424012005

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيعامر عبد الزهره عبد الحسن مشكور218432421417003038

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيايمان لعيبي حسن شغيت218442821422030012

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيرنا محمد عبد الكاظم شنيشل218452821422030025

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء حيدر صبري رشك218462821522013019
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كلية العلوم/جامعة البصرة489.7281.62اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمجتبى قيصر عطيه حميد218471621411068036

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية المعرفة للبناتاحيائينور الهدى قاسم ماجد عجيل218481621422020066

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية العشار للبناتاحيائيبدور حيدر مهدي عباس218491621422053026

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيبتول وائل ادور وادي218501621424014010

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيهدى حيدر محمد حسين218511621424051151

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيهدى كريم صالح ناصر218521621424062109

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحيدر محمد صبار شويلي218531621511033062

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمرتضى جعفر عبيد فرعون218541621511034149

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية األبلة للبناتتطبيقيزينب مهدي صالح جمعة218551621522016024

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقينرجس محمد هادي حمود218561621522024026

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقينور الهدى عدنان هاشم حمزة218571621522049052

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية العشار للبناتتطبيقيفياء حيدر عبد الحسين محمود218581621522053051

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيازهار حسين سلمان يحيى218591621522055003

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد سالم حسين حسناوي218602221411004364

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيحيدر اكرم موحان غضيب218612221411013041

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيكرار سامي عبد العالي عوده218622221413048075

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية الهدى للبناتاحيائيحوراء ايهاب جاسم حسن218632221422033023

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيدموع زكي عماد اسماعيل218642221424010087

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيهدى فالح حسن صخي218652221424069031

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيكرار امجد عبد الحميد عيسى218662321411020279

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب مالك منصور سهر218672621422025101

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد بركه طالل218682621424013018

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيباقر حيدر علي دبخ218692821411007018

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيام البنين محمد عبدالجبار حمادي218702821422005005

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيايالف عمار موسى دعيم218712821422005007

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد كريم عبد الرزاق عيسى218721621413115003

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء جاسم لطيف كاظم218731621422068044

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية الشام للبناتاحيائيزينب احمد قاسم وهيب218741621422077032

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية البينة للبناتاحيائيزينب قصي عبدالقادر عاتي218751621422093014

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمنال خميس عبودي ناصح218761621424022152

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء شاكر شناوه شالكه218771621424051054

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد خالد كاظم عبيد218781621424072168

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية النبأ للبناتتطبيقيزمن عبد الزهرة علوان حمدي218791621522040012
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كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد حميد صبحي حسين218802221411013002

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33الخارجيوناحيائيمحمد عدنان مالغي كاطع218812221418001658

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب علي عبد راضي218822221422004193

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزينب سمير سعدون محمد218832221422028096

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33الخارجياتاحيائياسراء فيصل حسين نايف218842221428050033

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية التحرير للبنيناحيائيعبد هللا نور جواد جابر218852621411002064

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيمرتضى كريم حسن سباهي218862821411016041

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيآمنه محمد زيد فليفل218872821422015001

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتبارك خالد لعيبي حسن218882821422018023

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيزيد مثنى عبد هللا عبد الحميد218891621411001054

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيعدنان عبد صالح حسين218901621413070016

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيسعاد بهاء كاظم مكطوف218911621422076040

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية ابن خلدون األهلية للبناتاحيائيالحوراء ماهر وفيق ناجي218921621424013001

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيروان وليد يحيى محمد علي218931621424072093

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزهراء مازن صكر جياد218941621522064028

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية االهلة للبناتتطبيقيحنان حسن جابر كاظم218951621522104011

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين ميثم حسيب نعيم218962221411004136

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيأحمد راضي حبس منشد218972221411065001

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية التحرير للبناتاحيائينور ستار جباري معارج218982221422061073

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائيمحمد احسان محمد صلبي218992321411048019

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيحسين مهدي موسى شنين219002421411043008

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمحمد حسن هاشم عبد الحسين219012521411031064

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية الوقار للبنيناحيائيكاظم عبد الزهره حسين عبود219022721411044095

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيختام محمد عبد الحسين دريول219032821422012032

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزهراء رحيم جبار جابر219042821422023032

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية المشكاة للبناتاحيائيايات محمد كاظم جاسم219052821422031005

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي حقي اسماعيل عبدالجليل219061621413030024

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيحسين عماد مظلوم عباس219071621413106008

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية المعقل للبناتاحيائيرقيه حسين والي زاير219081621422014021

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائياالء عبد الحسين عبيجي رابض219091621422026007

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية العلياء للبناتاحيائيزينب شهاب حمد مركن219101621422052030

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائينور الهدى معد مجيد جاسم219111621422064131

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيفاطمة اسماعيل نمر عبد الحسين219121621422087016
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كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيايات طارق مجبل جناح219131621424019004

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيعذراء علي خليل عبادي219141621424062068

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب كاظم محمد ياسين219151621424072141

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقياحمد عبد الرحمن حسين علي219161621511018008

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعداية التضحية للبنينتطبيقياحمد مزهر رمضان علي219171621511048017

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية سبأ للبناتتطبيقينور سعد جاني عثمان219181621522019034

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيفاطمه رعد مطشر درويش219191621522021030

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيساره عاشور طه عاشور219201621522035038

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه موفق ياسين خضير219211621522043066

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمصطفى احمد عويد معيوف219222221411021233

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية الجزائر للبنيناحيائيغيث اسماعيل عنيسي فرعون219232221411039022

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية تونس للبناتاحيائيثناء محسن عوض جعاز219242221422007022

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيفاطمه علي زياره تقي219252221422055084

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيايات كريم كاظم جابر219262221424008027

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائياكرم محسن عواد عزيز219272621411022012

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية دجلة للبنيناحيائيسجاد نجم عبد الحسين محمد حسن219282821411011030

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيآمنه احمد كاظم محمد219292821422012001

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء مشكور عبد السادة رويضي219302921422027162

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيعمار عباس صينخ جهل219311621413089014

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور صبيح ابراهيم ربيع219321621422051142

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية الوثبة للبناتاحيائيفاطمة فاضل عباس سعدون219331621422065022

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية البسمة للبناتاحيائيسارة مؤيد عبد الرضا عبد علي219341621422080049

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية غدير خم للبناتاحيائيفاطمة عبد الزهره راضي جاسم219351621422084023

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية الكرار للبناتاحيائيزهراء مسلم عبد الواحد مجلي219361621422088012

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء مهند خميس عبد االمام219371621424011062

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحوراء غانم عبد الشهيد عبد الحسين219381621424038017

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيضحى فاخر جاسم محمد219391621424041009

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه صباح نوري موسى219401621424061039

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83اعداية التضحية للبنينتطبيقيمحمد رمضان صدام كريم219411621511048161

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية البتول للبناتتطبيقينور الهدى ساجت نعمه خلف219421621522066038

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية التعاون للبناتتطبيقيريام رياض مسعد رجب219431621522083006

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية النور للبناتتطبيقيفاطمة محمد كركة راضي219441621522086017

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيزهراء احمد عبد الصمد احمد219451621524072014
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كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيحسين عماد سالم حسن219462221411059025

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية المعارف المختلطةاحيائييوسف عالء رياض سعدون219472221417029016

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه جليل محسن جلود219482221422004248

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيغفران رائد اسعد زوين219492221422039269

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب ماجد علوان عناد219502221424008149

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيريام خليل ابراهيم ثويني219512221424044020

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيميار رزاق حسن سعيد219522221424055025

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيكرار رعد وحيد كاطع219532821511007096

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس محمد عبد الجليل عبد هللا219541621411001072

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائياحمد علي نصوري ياسر219551621411019004

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيرضا ياسين جبار راشد219561621413007004

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء اياد عبد الكاظم خضير219571621422012029

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية الخالصة للبناتاحيائيسمر علي عبد الساده سالم219581621422064090

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيعلياء كاظم جبار سكير219591621424011090

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيضحى عبد شرهان عبد هللا219601621424022106

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينور صباح عبد الرزاق كاظم219611621424051147

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعباس كاظم هادي عليوي219621621511035073

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية الصادقون للبنيناحيائياحمد عبد االمير جابر عبيد219632221411052004

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية التميز للبنيناحيائياحمد ناجح كريم هادي219642221411077011

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيغفران مطشر لكن دعيدع219652221424035038

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيبنين محمد عكلة صيوان219662221424064011

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيام البنين نعيم قاسم شالل219672221426002245

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيحيدر نبيل عبد الرحيم حميد219682321411020117

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيحسين علي برهان وادي219692621417003007

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء فاضل ونيس حسن219702721422055110

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيتبارك ماجد مسيري محمد219712821422003027

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0080.50للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيساره علي عبد الصاحب جبر219721421422029017

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمهدي ريسان عبداالمير سويد219731621413030052

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيمحمد رسول كاطع عري219741621415005052

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0080.50اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيفاطمه مطر عبد الواحد فلحي219751621422009053

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية المبادئ للبناتاحيائيزهراء ناصر حسين عبد الحسين219761621422022015

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0080.50اعدادية اليمامة للبناتتطبيقينور الهدى عبد هللا حبش ديوان219771621522012052

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0080.50اعدادية الفاو للبناتتطبيقيزينب سجاد عبد الباري عبود219781621522050017
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كلية العلوم/جامعة البصرة483.0080.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيمجتبى شاكر عبد االمير عباس219792221411034310

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية الصادقون للبنيناحيائيعلي نبيل عالوي والي219802221411052043

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0080.50اعدادية رملة للبناتاحيائيزينب سعيد راشد مجالب219812221422015058

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية العرفان المختلطةاحيائيأمنه عبدالرضا حليو خزعل219822221427042002

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0080.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيريام معاذ عبد الزهره محمد219832521422022394

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0080.50اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيمحمد موحان ذياب مجبل219842621411017092

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0080.50اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء طالب محمد جابر219852621422047038

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية السالم للبنيناحيائيمحمد رضا دينار محمد219862821411004019

كلية العلوم/جامعة البصرة482.4480.41اعدادية العمارة للبنيناحيائيادريس صادق ناصر ياسين219872821411005020

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية عين شمس االهلية للبنيناحيائيحسن عماد شهيب احمد219881621413051001

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33الخارجيوناحيائيمحمد عباس علي شبيب219891621418001366

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية البصرة للبناتاحيائيبنين عمر عبد العزيز حمودي219901621422058007

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيزهراء امجد يعقوب غلوم219911621424021010

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائياسراء لطيف وهيب محمد219921621424026005

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيليلى احسان جفات غافل219931621424051128

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيجنات خالد نعمة جبر219941621522012009

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيطفوف جبار حمزة عباس219951621522039026

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية حيفا للبناتتطبيقيآمنه عبد الحافظ محمد عبد الكريم219961621522045001

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية الرميله للبنيناحيائياسامة رياض مولود ريحان219971921411003013

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية المنار للبنيناحيائيمنتظر سالم طاهر فليح219982221411072074

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحسن علي عبد الزهره محمد219992221413006162

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق عبد الكريم باهض تقي220002221413008065

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد فخري شهاب حسين220012221413030081

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية الفرات للبناتاحيائيزينب باسم شنون علي220022221422002065

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب ادريس محسن علي220032221424008121

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيبنين عالء رياض حسن220042221424020019

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيابراهيم صالح طه جمعه220052521413031004

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزهراء فالح هتر بريكط220062821422037027

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسين علي عبد الرضا عبد الساده220071621411073008

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية العشار للبناتاحيائيشهد رغد سعيد محسن220081621422053086

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء حسن حسين راضي220091621422055017

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية الوركاء للبناتاحيائيعذراء امين خضير خليف220101621422068042

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتنزيل مهدي عباس علي220111621424011044
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كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيزينب جاسم عبد الزهرة محمد220121621424021014

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيطيبة قيس قاسم جابر220131621424038042

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه فرات كاظم عبد الكريم220141621424072218

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم عماد كامل فنجان220151621424072256

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيعبد هللا محمد خليل ناصر220161621511008020

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية البصرة للبناتتطبيقيعذراء مكي صبري ياسر220171621522058050

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعباس ثعبان ثجيل سالم220182221411033145

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي جبار مجباس بجاي220192221413012096

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية الفضائل للبناتاحيائيرسل بشير عبد الواحد كسار220202221422005015

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية رملة للبناتاحيائيبيداء محمد اشتيت خضير220212221422015017

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية رملة للبناتاحيائيتقى حسين علي جعفر220222221422015020

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيرباب ناجي تالي سوادي220232221422026017

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيميسم جالل فاخر خيون220242221422039350

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهبه محمد خليف معيدي220252221422041155

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية الحدباء للبناتاحيائييقين خالد علي عطيه220262221422047217

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيطيبه شاكر عاشور عبد الحسن220272221422075025

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور حميد حسين لفته220282221424001103

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم محمد صالح220292221424012098

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمصطفى فارس علي عبود220302421413010094

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد حربي عبد الغني علي220312521413031012

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية العدل للبناتاحيائيزهراء سامي محسن مشعان220322821422032020

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعبد الرحمن عباس حسن حمادي220331621411034022

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيفاطمة عامر خلف فيحان220341621422047018

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه سعيد كاظم احمد220351621422053099

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيبنين حبيب موازي عبد220361621422061008

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمريم وعد مزيد ماضي220371621424022148

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيايات كاظم داود سلمان220381621424029006

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعباس ابراهيم مهدي حسن220391621511006073

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00الخارجياتتطبيقيحوراء عبد النبي حميد عرزال220401621528050137

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيحارث وسام محمد شيت220411721411028018

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية المنار للبنيناحيائيحسين عبد الكاظم عبد الرضا كحيني220422221411072022

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد ذياب سوادي صكبان220432221413021055

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00ثانوية النهضة للبناتاحيائيدعاء كامل عبيد جعاز220442221422034031
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كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرسل صالح راشد حسين220452221422039129

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية النور للبناتاحيائينور باسم محل شريف220462221422042297

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عوده كاتب220472221422077203

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمريم علي جليف خنزير220482221424017226

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيكوثر هاشم راهي ذفره220492221424037082

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتاحيائيرسل حازم عذاب كزار220502221424041002

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية الفهود للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد شنين220512221511042002

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسن علي تركي حمود220522421411008045

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيحسنين جبار دعير ذياب220532621411017021

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية القدس للبناتاحيائيمنار محمد وشيل سلمان220542621422033168

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00ثانوية النضال للبناتاحيائيهبه جاسم شبوط حميد220552821422001112

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00ثانوية االصالة للبناتتطبيقينور الهدى عباس صبري مرعب220562821522002066

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيسرحان حسيجان والي محمد220572921411017127

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83اعدادية االخالص للبناتاحيائيشمس عائد جاسم حسن220581121422046069

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين عبد الرضا ناصر محمد220591621422012017

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيحنين عادل حسين جتان220601621422035024

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيابتهال ساجت ناهي داوود220611621422036001

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيصفا ياسين طه منصور220621621424011089

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيعذراء اسعد محسن عذبي220631621424038043

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيتبارك عالء خضير خشاله220641621424051030

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائينور هادي غانم كاظم220651621424061052

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيعلي خليل عليوي عباس220661621511008023

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيجاسم محمد سالم جعفر220671621513080001

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية العلياء للبناتتطبيقيبتول جعفر صادق جعفر220681621522052007

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيزهراء صادق خميس حنتوش220691621524018012

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتتطبيقياساور ازهر حموده مرزوك220701621524057001

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي دخيل عبد ولخ220712221411003180

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعمار خالد عمار عوده220722221411021171

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائياسالم حسن جويد خنفر220732221413031007

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه خلف فيصل علك220742221422050150

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83اعدادية السوق للبناتاحيائيفاتن ستار كريم حسين220752221422077188

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية مأرب للبنيناحيائيعلي يوسف فاضل كريم220762321411038049

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83اعدادية الرسول للبنيناحيائيمثنى عبود مرزوك دايخ220772421411026157
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كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيدعاء حسين طالب ناصر220782421422030055

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن ماهر حسن عباس220792521413031313

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حسن محمد عباس220802521424004550

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83اعدادية العمارة للبناتاحيائيمريم محمد جاسم علي220812821422009125

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب رافد جاسب حسين220822821424003004

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية الكفاح للبنيناحيائيمرتضى رعد حميد زاير220831621411002050

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيحوراء جمعة شامل سبتي220841621422011008

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية  الميقات للبناتاحيائيغسق عدنان ريسان مكي220851621422029043

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمريم علي عبيد ظهير220861621422043100

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه قيصر حسن طاهر220871621422046038

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسارة يونس هادي ياسين220881621422051084

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية الخالصة للبناتاحيائيفدك عبد هللا حطاب عبود220891621422064108

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيحنان عبد غافل عواد220901621422082007

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم هشام عبد الزهره مجيد220911621424011132

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عدي جابر ياسين220921621424072131

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيعلي صالح حسن غليون220931621513106031

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية المعقل للبناتتطبيقيشهد محمد امين جابر220941621522014039

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتتطبيقيزهراء عبد الحسين قاسم زعيبل220951621524057007

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن عطشان رحيم راضي220962221411004215

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية النجاح للبنيناحيائيسجاد غني حسين زبن220972221411057063

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمسلم عبد هللا حسين خليف220982221413012160

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيفراك عوده غاطي جابر220992221413031038

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء طالب حسين علي221002221422073057

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم جعفر صادق عبد الحسن221012221424010199

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيبراء احمد علي كاظم221022221424017025

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمريم هشام عوزان كاظم221032221424017232

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيثناء حبيب نايم حنين221042221424063019

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب مهدي عبد الحسين مناع221052321422067054

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب وليد عاجل خلف221062721422037179

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيبنين محمد سالم محمد221072821422005014

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء علي جبار تويه221082821422012057

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية الشيماء للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الرضا حسن221092821422025004

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيعباس هالل كاطع يري221101621413070012
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كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره باسم عبد الرزاق خالد221111621422003035

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية القرنة للبناتاحيائيسارة عقيل لعيبي مهلهل221121621422005028

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزهراء منير طارق جابر221131621422021041

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيرقية فالح عباس فاخر221141621422087007

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائينور سليم حبيب راضي221151621422094062

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيزينب ناصر خلف نجيد221161621424009004

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء اياد صدام كراب221171621424024041

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيساره حيدر عبد السيد عوفي221181621522076036

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمهند جميل شعيبث عاشور221192221415011123

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعيد حسين صبخة221202221424063073

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية المحاويل للبنيناحيائيصالح شالل دحام ذبيان221212321411008039

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية النضال للبنيناحيائيخالد حسن محمد عبد الرضا221222421411009021

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيحسن قيس هندول جويعد221232621417017004

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمهدي خضير عباس مالح221242721411007110

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية غرناطة للبناتاحيائيطيبه علي حسين محمد221252821422024041

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين احمد عبد نعيم221262921411019037

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء جادر عبد حسين221272921422023068

كلية العلوم/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي جبار عبد سلمان221281621511016076

كلية العلوم/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيباسم خضير عدالن سعيد221291621513071014

كلية العلوم/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية حيفا للبناتتطبيقيزينب علي عباس فهد221301621522045027

كلية العلوم/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيابرار منذر عبد الوهاب محمد221311621524061001

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزهراء عالء راضي لفتة221321621522036029

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيعذراء عقيل محمد خلف221331621522051088

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية البسمة للبناتتطبيقيندى مجبل صباح سعدون221341621522080050

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية المآثر للبناتتطبيقيزهراء حمدي صالح عبد المهدي221351621522100017

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيزينب عوفي عبد الزهرة عوفي221361621524019010

كلية العلوم/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيحسين احمد محسن حبيب221371621511009013

كلية العلوم/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيعبد هللا ميثاق كاظم حسين221381621511062025

كلية العلوم/جامعة البصرة473.0078.83ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيحمود خالد عبود حمود221391621513080004

كلية العلوم/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيدعاء يوسف ساير ضيف221401621522026015

كلية العلوم/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيزهراء عقيل احمد عيال221411621522102014

كلية العلوم/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيمريم عدنان عنيد عزيز221421621522102034

كلية العلوم/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيهاجر عباس قاسم محمد221431621522089045
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كلية العلوم/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحمد علي جاسم حسن علي221441621511007091

كلية العلوم/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيهاله اسعد جويعد حسن221452821522027037

كلية العلوم/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيغيداء علي كامل بنيان221462821527005010

كلية العلوم/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيحيدر ميثاق خصاف خميس221471621513040014

كلية العلوم/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية الهدى للبناتتطبيقينبأ محمود محمد خنياب221481621522003030

كلية العلوم/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقينرجس عبد الهادي عنبر سالم221491621522079050

كلية العلوم/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية البينة للبناتتطبيقيايمان قاسم كاظم حسين221501621522093006

كلية العلوم/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه ريسان احمد مهدي221511621524011029

كلية العلوم/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيبنين جبار منصور سلمان221521621524019001

كلية العلوم/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية العباس للبنينتطبيقيحيدر ساجد كاظم عباس221531621511046050

كلية العلوم/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقياحمد ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم221541621513055001

كلية العلوم/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيايات منذر ياسين علي221551621522035011

كلية العلوم/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيهبه نجم عبد هللا غضبان221561621522038048

كلية العلوم/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيشهد صباح كاظم غنيم221571621522094034

كلية العلوم/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفاطمه جواد كاظم حميد221582821522009057

كلية العلوم/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعبد هللا هادي حميد مريهج221591621511035077

كلية العلوم/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيشهزنان عباس خلف عبيد221601621524022024

كلية العلوم/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية االعالم للبنينتطبيقياحمد طالب ناجي عبد الرضا221611621511041003

كلية العلوم/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية البتول للبناتتطبيقيزهراء وسام كافل حسن221621621522066019

كلية العلوم/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيزينب ياسين داود ناصر221631621524007010

كلية العلوم/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيسرور فخري حسين عيسى221641621524014016

كلية العلوم/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيشهد حسن علي حياوي221651621524061015

كلية العلوم/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينتطبيقيمهدي جاسم عويد جالب221661621513073009

كلية العلوم/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيشاهزنان مازن عبد الرضا سلمان221671621522054032

كلية العلوم/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزهراء علي اليذ سمير221681621522061019

كلية العلوم/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيكوثر مالك كحامي كوكس221691621524062035

كلية العلوم/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقياحمد نوري ذاري معيجل221702821511021004

كلية العلوم/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعباس نعمة مذكور رهيج221711621511015069

كلية العلوم/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيحسن عبد هللا جابر يوسف221721621511045013

كلية العلوم/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيسجاد خالد عبداللطيف غلوم221731621511045035

كلية العلوم/جامعة البصرة465.0077.50اعداية التضحية للبنينتطبيقيحسن عبد الرسول نايف علوان221741621511048037

كلية العلوم/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمحمد رضا جواد عبد الكاظم جبار221751621517006062

كلية العلوم/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيرحمه صالح نوري عبد الساده221761621522038013
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كلية العلوم/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب وليد حسن حسين221771621522051066

كلية العلوم/جامعة البصرة465.0077.50الخارجياتتطبيقيفاطمه صالح عبد الكاظم علوان221781621528050391

كلية العلوم/جامعة البصرة464.0077.33للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيفاطمة هاني كاطع حسن221791621522013040

كلية العلوم/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيبتول رجب حسن شنشول221801621522046005

كلية العلوم/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيطيبة رعد زيدان جنتو221811621526002105

كلية العلوم/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية حمدان للبنينتطبيقيهشام احمد قاسم عثمان221821621511042101

كلية العلوم/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيعلي رحيم شاكر داود221831621511076028

كلية العلوم/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقييحيى عدنان عريبي دوحي221841621513071156

كلية العلوم/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعلي جميل عبد الكريم خليل221851621513110046

كلية العلوم/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيياسر مصطفى عبد الحافظ عبد الحسن221861621513123061

كلية العلوم/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيايه رعد مكي جعفر221871621522009006

كلية العلوم/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيبتول عويد جابر فنجان221881621522009007

كلية العلوم/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقياسراء صباح مزيد علوان221891621524026002

كلية العلوم/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتتطبيقيكوثر صالح سبتي سالم221901621524036009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة577.0096.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاتن ماجد كاظم حمزه221911621424024079

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية البسمة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم عبود221921621422080034

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة516.0086.00اعداية التضحية للبنينتطبيقيهاني ثائر حسين كاظم221931621511048206

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة494.0082.33ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزينب لطيف محمد رؤوف نثر221941621524051021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17اعدادية العمارة للبناتاحيائيتبارك حسين مجيد ناصر221952821422009032

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد االمير مذكور رهيج221961621511001142

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيبتول علي حمود ساري221971621522012003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى ناصر محسن احمد221981621424072289

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية المعرفة للبناتاحيائيزهراء احمد بريسم غميس221991621422020022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيهبة صالح حسن سلمان222001621422011035

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيزهراء رعد اليذ سعود222011621422072009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة473.0078.83ثانوية المرفأ للبناتاحيائيزينب احمد طالب سواد222021621422039025

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية االريج للبناتاحيائيبنين ابراهيم خليل ابراهيم222031621422062007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة473.0078.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء كاظم جاسم محمد222041621424072118

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة472.0078.67ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيامنه عدي خشان فضاله222051621422059006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب قيس فنجان عيسى222061621422015041

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائينبأ محمد عبد جراد222071621422091023

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائياسراء بهاء طه ياسين222081621424056001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيبنين عادل مانع ناصر222091621424062016
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين حمد فرج فرحان222102221411013024

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينورالهدى احسان عبدعلي نعمه222112221424063092

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيخنساء عبد الكاظم حسن حمزة222121621422063013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيابراهيم خالد موسى جمعة222131621413110002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه علي ناصر حسن222141621426001048

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية العقبة للبناتاحيائيفاطمة غني ثامر ناصر222152221422012073

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيعذراء محمد بداي ناصر222162821422030040

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيحوراء حميد عزيز حسين222172221422047039

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيتبارك عدي قاسم كحيوش222181621522021012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء تحسين علي كريم222192221422042124

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيمريم هادي عبد الرزاق محمد222202221424020119

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين جليل عبادي كطامي222212221411038034

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية حيفا للبناتتطبيقيكوثر عقيل طاهر جاسم222221621522045038

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي كريم سلطان عطيه222232221411033222

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعبد هللا وليد رحيم سلطان222241621511011074

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية حيفا للبناتتطبيقيشهد حسن مصطفى عبود222251621522045031

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ جميل حمود خشان222262221422004294

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيرضا حسن جاسم بجاي222271621413070009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيمريم علي عاشور عباس222281621424064042

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك عماد عوده عناية222292221422011015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياسيل مؤيد مهلهل جلوب222302221424045022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيرويده خليل عباس شري222311621422003029

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية البطحاء للبناتاحيائيبنين علي كاظم جبوري222322221422045015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيرباب حارث عبد علي محمد222331621424009003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيمنتظر حمد كامل لهمود222342221411055072

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمسلم خليل عبد هللا خليل222351621511007104

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيكرار حيدر محمد جاسم222361621511045068

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين عيدان خفيف سلمان222372221413006042

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين علي بدر طعيمه222382221413013043

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية النور للبناتاحيائيبدرية فهد جباري حسين222392221422042041

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيفاطمه محمد خضير جوهر222401621422009052

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبلقيس عبد العالي نواف حشف222412221422004043

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة455.0075.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينة نعمة عبد هللا داود222421621424022091
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد محمد طعيمه عكاب222432221411017008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة455.0075.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيايات نعيم ناشد ساجت222442221424005007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه فائق دعيس حلبوص222451621424061042

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعالء عباس حسين عبد الوهاب222461621511002139

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيفاطمه خالد شرهان كريم222471621524008005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية االخاء للبنيناحيائيعقيل جعفر طالب نور222482221411035087

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية البيان للبناتتطبيقيمنار بالل سعدون شبيب222492821522028049

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية البتول للبناتاحيائيبنين يحيى جبار غلوم222501621422066007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية االجيال للبنينتطبيقيحسين جاسم بربوت حسين222511621511014020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية األبلة للبناتتطبيقيزينب جعفر عبد الجبار جعفر222521621522016018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفاطمة كاظم احمد عيال222531621522016034

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيفاطمه مرتضى يوسف عبد هللا222541621522094042

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة452.7275.45ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينتطبيقيحسن فراس وسمي عباس222551621513076001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمريم نمير وديع هللا ويردي222561421424003043

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية البيان للبناتاحيائييسرى عبد هللا خلف صالح222571621422048044

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائيايات احمد صالح منصور222581621422051016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحذيفه رمزي محمد سعيد222591621513006013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيايالف براق عبد المحسن علي222601621522089005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية الشموخ للبناتاحيائيبنين محمد كاظم كريم222612221422028031

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية النصر للبناتاحيائياالء عادل محسن عبد222622221422052009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور اسعد عطيه مزعل222632221424045238

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية االصمعي للبنيناحيائيمصطفى عماد ياسر غافل222641621411010036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب حسين علي محمد222651621522054028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عقيل علي محسن222661621524061018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية الشموخ للبناتاحيائيمريم سعد وحيد محمد222672221422028149

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيسيف ضالل طرار ناهض222682821411010016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيأم البنين علي وحيد عبيد222691621422050002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقينهى محمد عبد الزهرة صالح222701621522004016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء سالم مظلوم جاسم222712821422005052

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيايمان صادق راضي عباس222721621522004003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيتبارك قاسم مجيد نجم222731621524001006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسارة مالك اسماعيل مكطوف222742221424045168

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزهراء قصي عمار ياسين222751621422089024
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية العباس للبنينتطبيقيجواد كاظم عبد الرضا ضمد222761621511046021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية بردى للبناتاحيائيعذراء علي عودة مشذوب222772221422048094

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائييحيى مهدي مهدي طاهر222781621413123161

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية التعاون للبناتاحيائيهدى علي عويز كريدي222791621422083019

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة447.0074.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيرافد ميثم صالح عبود222801621511001098

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية سبأ للبناتتطبيقيحوراء حمزه عبد الحسن فليح222811621522019014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينور رائد كامل عبيد222821621522051132

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيزينب طالب سعدون محسن222831621522068020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية المأمون المختلطةاحيائيايهم حكمت عبد العزيز غفوري222842121417017005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيبتول كامل حسن علي222851621422044010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية الخالصة للبناتاحيائيتبارك محمد حسن جاسم222861621422064038

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور الهدى صفاء عبد الرضا مجيد222871621424028054

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية البصرة للبناتتطبيقيتبارك صادق كتاب عريبي222881621522058017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزهراء مكي حبيب مكي222891621522058036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي سلمان محسن عليوي222902221411002086

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحيدر علي سلمان دلبوح222912221413025034

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفاطمة عدنان مجيد عزيز222921621422041028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية البيان للبناتاحيائينور طالل غازي عبد الكريم222931621422048040

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى قصي جواد عبد الرسول222941621513078050

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيعلي إبراهيم هاشم جخيور222952221417023021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيعلياء محمود خوام ياسين222961121422046078

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيدعاء سفحي هاشم حنيش222971621422038022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيابتهال يونس هادي ياسين222981621422051001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة444.0074.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائياديان مهند نزار ياسين222991621422071002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية الحمار للبنيناحيائيحسن عبد هللا محسن شويخ223002221411040009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة444.0074.00االهلية للبنين (ع)اعدادية دار الزهراءاحيائيحيدر حسن محمد شدهان223012521413006002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة443.0073.83اعدادية صنعاء للبناتاحيائيانعام فرحان عبد الساده عبيد223021621422046005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيزهره عرب عبد الخالق حسن223031621424050034

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة443.0073.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحيدر نعيم حسن سلطان223042221411021077

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية جيكور للبنيناحيائيمهدي حسن خير هللا جابر223051621411054027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية الكفاح للبنيناحيائيابراهيم لفتة جبار عبود223061621411002002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية البدر المختلطةاحيائيعلي عبدالكاظم منشد نهاط223072221417006015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيسميره هاني محمد صيهود223082221422083173
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيضحى حسام كريم نجم223091621422050024

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد حسين صالح حسن223102221411012080

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية االخالص المختلطةاحيائيبنين فرحان مجلي عليوي223112221427032008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد عبد223122521413033079

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيمحمود ضياء مهدي صالح223131621415013028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية الفرات المختلطةاحيائيعلي حسن نصر مهجر223141621417001008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية المعقل للبناتاحيائيايات ضياء حميد مزعل223151621422014007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيسيف حمزه قاسم سرحان223162221411062097

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة436.0072.67الخارجيوناحيائيابراهيم جار هللا محسن عبد هللا223171621418001001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية النبأ للبناتاحيائييمامة رائد غازي ايوب223181621422040043

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه ثجيل هادي حسن223192221422050146

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرسل حسين محمد مرواح223202221422073039

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب محمد حنتوش سلمان223212321424006224

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية الشام للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا حسين شبيب223221621422077052

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية البسمة للبناتاحيائيبنين عادل عباس علي223231621422080014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب كاظم حمزه كاظم223242421422006114

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية القوارير للبناتاحيائيايناس كاظم هاشم جوده223252721422015020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي سالم فرحان طعمه223261621413006054

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب عبد السالم ابراهيم عبيد223271621422015036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيجنات سهيل نجم عبود223281621422063012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الحمار للبنيناحيائيسجاد طالب حنظل ميس223292221411040015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسن سرحان حنتوش مسير223302221413004031

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية النور للبناتاحيائيبراء سليم رداد ملبس223312221422042044

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي عبد االمير جاسم محمد223322321417007120

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحيدر مؤيد عبد العظيم فاضل223331621411029021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيجيهان سهر ماجد سهر223341621422076018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الرضواني للبنيناحيائيحسن سفيان يوسف سعيد223351721411147024

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية االخاء للبنيناحيائيمحمد نبيل فاخر يوسف223362221411035163

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيحنين بادي بدر مشعل223372621422021013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية المعرفة للبناتاحيائينبأ سعيد معارج مخور223381621422020058

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيمريم ستار جبير لفته223391621422102086

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيلقاء موسى عبد عبد المحسن223401621424022141

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه حامد قاسم مال هللا223411621424061037
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة432.0072.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين سعد صبري عواد223422221411004103

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعباس كاظم حليحل نايف223432221411051019

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمصطفى سليم كاظم شبيب223442821411015042

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة431.0071.83االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد مجيد كاظم كثير223451621411001014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب زكي علي حسين223461621422046024

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية صنعاء للبناتاحيائيسكينه مبارك حافظ عذافه223471621422046031

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الحميد محمد عبد الحميد223481621424029029

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب ميثم نزار عبود223492221422006054

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيهاجر جمال محمد محمود223502221424010228

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيعلي نعيم سوادي عيدان223512621411023095

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي هشام هاشم محمد223522721411032153

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية الزبير للبنيناحيائيعباس حسين مغير حسين223531621411032035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية ابن النفيس االهلية للبنيناحيائيعلي طالب خميس عبد الرضا223541621413069006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعباس احمد كاظم احمد223551621511011065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.2888.55ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائياسماء رائد مالك عبد الرضا223561621422056001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية النبأ للبناتاحيائيحور العين رحيم سلمان شنيشل223571621422040014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0088.50اعدادية العشار للبناتتطبيقيايمان علي كاظم علي223581621522053005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة527.0087.83اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمة كريم عبد الحسن عبد العالي223591621422035067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائياية سعد جبار عجيل223602221424012018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية البصرة للبناتتطبيقيهناء محمود جاسم محمد علي223611621522058068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيكاظم ماجد كاظم هادي223621621511043145

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة509.0084.83ثانوية الزوراء للبناتاحيائيفاطمة صادق زكي عبد القادر223631621422025011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة508.0084.67اعداية التضحية للبنيناحيائيحسين فالح حسن حميد223641621411048007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد صالح جابر223651621413027058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيكرار عدنان خلف محمد223661621513118011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة506.0084.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن ميثم سعدون صدام223671621411001028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة505.0084.17ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي غضبان رحمه شعنون223681621413115013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة505.0084.17ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيفاطمة عالء شاكر جاسم223691621424001032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة503.0083.83اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمنتظر محمد قاسم عبد هللا223701621511017142

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة502.0083.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحمزه عباس فاضل يوسف223711621511001082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة501.0083.50اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمنتظر نائل مناف جابر223721621511058101

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة501.0083.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب علي عوده داود223731621522054029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة500.0083.33اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيهدى عبد الكريم لفته عمران223741621522060018
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة497.0082.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك يحيى عباس هاني223752221424001019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية الشهداء للبنيناحيائيزين العابدين هشام خلف عيسى223761621411015006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين ريسان مهدي شرامه223771621413123042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة495.0082.50ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسن محمود سلمان احمد223781621513055017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة493.0082.17اعدادية سبأ للبناتتطبيقيرواء زهير محمد عبد هللا223791621522019016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة493.0082.17اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيشهد عالء عبد المحسن دراج223801621522021024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيفاطمة مرتضى ناجي صدام223811621422069041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيساهرة احمد عبد الحسين عبود223821621422076039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيامنه مصطفى احمد مصطفى223831621522089003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة491.0081.83ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيمريم اسعد ناصر درويش223841621524019027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيالمعتصم سعد عكموش نجم223851621413006009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية المعالي للبناتتطبيقيزهراء خالد حسن رشيد223861621522018016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية الساجدات للبناتتطبيقيزينب حسين ذجر سالم223871621522001008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب هيثم باهض حسن223881621522003016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيفرح حامد هادي راضي223891621522091038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية الثريا للبناتاحيائيفاطمة سمير مهنا علي223901621422097035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيكرار جهاد عبد الرضا عبد السيد223911621513021087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيابراهيم محمد نمر جويد223921621513078002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيابو الحسن حردان سعدون زعبول223931621513110008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد الصاحب حمود223941621424008017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيكرار احمد غضبان صالح223951621511042073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية العلياء للبناتتطبيقياوهام خليل كريم حمادي223961621522052003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة486.0081.00ثانويةشهده بنت االبري للبناتاحيائيزينب عدي علي ياسين223971721422060027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية الهارثة للبناتاحيائيساره وجدي عطيه خضير223981621422021059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه صفاء حسن ماشي223991621422034045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيسارة عبد االمير عدنان ناصر224001621424078010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية البصرة للبناتتطبيقيفاطمة ضياء صادق راضي224011621522058054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة483.0080.50اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين كاظم عزيز زاير224021621511043054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية الهارثة للبناتتطبيقينور الهدى باسم حبيب زماط224031621522021039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزهراء علي عاصي محسن224041621522064025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيحوراء راضي سوادي عبد224051621526003019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيفاطمة يونس طعمه كاظم224061621522038031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة479.0079.83اعدادية حيفا للبناتاحيائيزهراء احمد اسماعيل احمد224071621422045014
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيدانيه نائل صادق وكر224081621424041003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة479.0079.83اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسن محمد شرهان حساني224091621511011026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيحيدر حبيب حميد ابراهيم224101621511040020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء تحسين حميد عبد الحسين224111621422053053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزينب علي زاير خلف224121621522064035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيساره اياد جبار فرج224131621524024027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة476.0079.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل رائد محمد ابراهيم224141621411001120

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة476.0079.33اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمة علي شهاب احمد224151621422021075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة476.0079.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء مصطفى هاشم نعيم224161621422079027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور الزهراء صادق زريجي عوده224171621424028052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيمالك مهند شريف حسين224181621522072028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية القرنة للبناتاحيائيعذراء مطيع عبد الجبار ناصر224191621422005030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية المآثر للبناتاحيائيحوراء علي جاسم حسان224201621422100014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيفاطمة علي عبد السيد حسين224211621422102064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه ضرغام شوكت حميد224221621424007039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه رياض مكي عبود224231621424072208

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهبه حيدر عبد العزيز اسماعيل224241621424072310

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي حسن حمزة نجم224251621511038038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي عبد هللا فنجان حسين224261621413123092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه موزان مدلول علك224271621422053113

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيصفا حمود علوان حمود224281621422069036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيبنين عبود سلمان ياسين224291621424062018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقياحمد عماد جاسم محمد224301621511018011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيمرتضى قيصر بالسم حويس224311621411033053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم نوار غانم نعمة224321621422015062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة473.0078.83ثانوية المبادئ للبناتاحيائينبأ محمد خلف صالح224331621422022026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة473.0078.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيغدير رفاق صدام ضاحي224341621424011094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة473.0078.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب مرعي عباس لفته224351621424062053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة473.0078.83ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي مكي جاسم224361621424066044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية االكرمين للبنيناحيائيمؤمن ضياء محمد جبر224371621411017022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة472.0078.67ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيعلي مخلص صبيح جمعة224381621413027044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية الهارثة للبناتاحيائيدعاء رياض عبد الرحيم مرهج224391621422021027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيتبارك محمد شاكر كزار224401621422038017
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمروة حسن سعود عبد هللا224411621422051119

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة472.0078.67ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائينور الهدى عماد غالب علي224421621424002053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين محمد لفته خميس224431621511011047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة472.0078.67ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيمنار شاكر محمود فرج224441621524027012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيخالد احمد عبعوب ياسر224451621413006029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية سبأ للبناتاحيائيمريم حسين علي حسين224461621422019030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائياخالص سوير فريج غالي224471621422036002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية البتول للبناتاحيائيمريم مسلم شالكه عبيد224481621422066029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب ناهي عواد ملوح224491621424028028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية القرنة للبناتتطبيقيفاطمه محمد مناحي كريم224501621522005039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية البينة للبناتتطبيقينورالهدى رائد جبار ساري224511621522093022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيزينب مهند مهدي صالح22452162042458050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيعال ناظم فاضل خضير224531621422061022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية االريج للبناتاحيائيزهراء اكرم جاسم محمد224541621422062014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية الوركاء للبناتاحيائياماني انور عباس خلف224551621422068003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيرواء عبد هللا زباري قاسم224561621422102031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد ظاهر محبس لفته224571621511034141

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي اسعد عيسى عبد الواحد224581621513021064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيشهد احمد عبد هللا علي224591621522079030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد قاسم رزاق زياره224601621411073022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي حيدر جبار حسن224611621413021041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية المعقل للبناتاحيائيمريم مهنه عبد الباري هاني224621621422014064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية حيفا للبناتاحيائيزينب حبيب زيبق محي224631621422045020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيصابرين جاسم عنيد شاهر224641621424005053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيرقية فاروق مصطفى نفاوه224651621424016006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزهراء علوان حسين وثج224661621424019014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعمر خالد جميل عبد الحليم224671621511055151

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزينب باسم زغير جودة224681621522012029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية العروبة للبناتتطبيقينور صفاء خليل عبيد224691621522061047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمروة شهاب احمد الزم224701621422051120

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء فهد محسن ثامر224711621422055020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائينور منقذ عباس نتيش224721621422102080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفرح عبد الكريم خلف عناد224731621424011113
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية االجيال للبنينتطبيقيحيدر عبد الكريم جاسم محمد224741621511014029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيمطلك فارس مطلق علي224751621513072032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيفاطمه عبد الكريم زيدان جاسم224761621522079041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيانسام عمار علي مجيد22477162042475007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتاحيائيعبير صباح كاظم فالح224781621424003004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيبتول عبد هللا خزعل محسن224791621424018006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقينور الدين حامد ناصر محمود224801621511039104

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيرضا حبيب مزبان مجلي224811621511055064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية النور للبناتتطبيقياريج كاظم محمد طاهر224821621522086001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية المآثر للبناتتطبيقيرقية تحسين علي سالم224831621522100012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيبتول ابراهيم طالب محمد224841621524028006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقيسارة احمد عبد الرزاق عبد الرحيم224851621524056007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية الجزائر للبنيناحيائيعلي صادق عبد الهادي عوده224862221411039020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية القرنة للبنيناحيائيمهند محمد مهنه نعيمه224871621411026061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيموسى الكاظم عطا هللا نعمه كليب224881621413016014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية حيفا للبناتاحيائيمريم عبد المجيد سلمان حسين224891621422045044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزهراء امجد محمد عبد هللا224901621424010026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيكوثر علي سمير محمد224911621424011120

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياسراء ابراهيم شاكر لفته224921621426002103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسين علي محسن نازوح224931621511032052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيعباس حسين كريم عناد224941621415013016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم عبيد224951621422064065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة465.0077.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينمارق مرتضى شنان عوده224961621424072279

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة465.0077.50ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيمريم فليح حسن ناصر224971621522072027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية البصرة للبنيناحيائيمصطفى عبد النبي عبود عبد النبي22498162041007057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيهدى ناظم صالح طويش224991621522038050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيابراهيم جبار كريم حمود225001621413030001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيحسين جاسم محمد جليل225011621413106007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية الوثبة للبناتاحيائينبأ حيدر جعفر فنجان225021621422065030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائياراء عباس كاظم شهاب225031621422091002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيكاظم احمد شنت عاشور225041621511039060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيدعاء حسين عبد خزعل225051621522038012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب علي هودان حميدي225061621522051063
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة462.0877.01ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيرمق سعيد صالح علي225071621422056007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيمحمد علي ابراهيم علي225081621413040013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائياحمد محمد رحيم امريض225091621413042002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيايناس محمد صبيح حسين225101621422038007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيهدى عبد الحسين صالح صبيح225111621424001050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائياسماء احمد محمد مجر225121621424002004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعباس منخي عبد علي محمد225131621511033102

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي عبد المناف محمد خضير225141621511035094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي عقيل حسين علي225151621511035096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيمسار نزار سعدون عبد الكريم225161621522036073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيتبارك رياض يوسف عزال225171621522049008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين وليد حمدان وادي225181621511020031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيبنين نسيم مزعل جابر225191621522044010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمريم صباح محمد قاسم225201621522054050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيشمس حازم تاج هاشم225211621524029013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيفاطمة كاظم قادر درويش225221621524044019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيحمزه طعمه صاحي محمد225231621411037010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد هللا فوزي عبد هللا عمر225241621413006043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية دجلة للبناتاحيائينور الهدى عدنان هاشم جاسب225251621422067100

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيايات حميد مجيد صالح225261621424024009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة460.0076.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر عبد هللا شرهان جالب225271621511001091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية المتنبي للبنينتطبيقياصيل احمد غالي مطشر225281621511006009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعلي احمد شنت عاشور225291621511039043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمحمد كاظم عبد الواحد موسى225301621511051093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزهراء سالم عبد صباح225311621522003012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيتبارك اركان عباس فاضل225321621524066009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيساره نصر هاشم محسن225332221422087014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية األبلة للبناتاحيائيريهام رمضان محمد نفاوة225341621422016010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزينب كاظم عبد كاظم225351621422021054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية العشار للبناتاحيائيدعاء محمد شاكر حميد225361621422053041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائياطياف صالح محمد فرج225371621422059003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية الخالصة للبناتاحيائيحوراء وحيد جبر حسن225381621422064046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيريان عمار سامي جاسب225391621522012018
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية األبلة للبناتتطبيقيبنين حيدر عبد جراد225401621522016011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية البسمة للبناتتطبيقيفاطمة فارس حسين ناصر225411621522080044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزينب علي عبد الرزاق عليخ225421621524024024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيعباس فرحان عودة شنيف225431621413042005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى ثامر مونس كاظم225441621513021120

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا سعد خلف فارس225451621513035018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيايه وليد خالد جازع225461621522079003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة عقيل سلمان عبد225472221422043124

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية الهارثة للبناتاحيائيشهد شاكر كاظم محمد225481621422021062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية العشار للبناتاحيائيعبير عبد هللا عبد اللطيف عبد هللا225491621422053090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمة طالب كاظم عكار225501621424066041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيهاجر عقيل شكون جاسم225511621426002139

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيجاسم اياد عبد الباقي طالب225521621513060005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمجتبى عدي محمد سويد225531621513078038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد الرحمن عبد المجيد225541621522061036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيرحمه عماد هادي جياد225551621522094013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عائد كاظم جابر225561621524024036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة456.0076.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيزهراء جعفر محمد جابر225571621422013025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية األبلة للبناتاحيائيفاطمة ميثم حسن بدر225581621422016026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم ربيع عزيز سلمان225591621422038064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية النبأ للبناتاحيائيبتول ثائر فاضل عبد الحسين225601621422040007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينور رزاق صدام مبارك225611621422063041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمريم علي جاسم جابر225621621422071102

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية الشام للبناتاحيائيزينب خماس صالح ناصر225631621422077035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيفاطمة خالد ياسر عبد الرضا225641621522035055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقيزينب اياد علي فاضل225651621522047006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية المآثر للبناتتطبيقياديان عباس عبد المحسن محمد225661621522100002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة455.8075.97ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيمريم رائد عبد الجبار يوسف225671621522056009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية االجيال للبنيناحيائيحسين عالء حسن جلوب225681621411014008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة455.0075.83الخارجيوناحيائيذو الفقار ناصر شاكر مشحوف225691621418001157

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية االريج للبناتاحيائيزهراء لؤي سعيد عبد الجليل225701621422062019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيعاتكه كاظم وحيد محمد225711621422079034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة455.0075.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمريم فوزي هاشم ثجيل225721621424005075

4148 من 684صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة455.0075.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم جاسم نصير225731621424022086

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة455.0075.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي عمار عبد القادر عاتي225741621513071091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة455.0075.83ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيزهراء ميثم عبد الرضا منثر225751621524007009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية الثريا للبناتاحيائيسجى حامد سلمان بلفت225761621422097023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيام البنين اسامه سالم جايد225771621424048001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقياحمد سجاد كاظم عبد الرزاق225781621513007002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية النور للبناتتطبيقيفاطمة عقيل بدن معيدي225791621522086016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية الهدى للبناتاحيائيرقيه علي محمود حسين225802221422033029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة453.0075.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهدي احمد مهدي جبار225811621411001182

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء اسعد كاظم جاسم225821621422003023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائينور سالم علي شديد225831621422026041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايات محمد خلف راضي225841621422055001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية الكباسي للبناتاحيائيافنان طه مصطفى احمد225851621422071005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيبراق حازم علوان فاضل225861621424007008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيهدى غالب ياسين جبيش225871621424007048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيحنين احمد داغر خزعل225881621424008011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيحنين عزيز خصاف حسن225891621424062024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيحسن نجم عبيد فهد225901621511068010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيحنين طالل موحان مصاول225911621522026011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيبنين محمد سمير كزار225921621524024007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيعباس شهاب احمد نعيم225931621413071018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية غزة للبناتاحيائينبأ ستار بلعوط بدع225941621422034055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان ضمانه كريم225951621424024047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائييقين طالب هادي حسن225961621422017039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية المعالي للبناتاحيائيزينب اسعد محمد علي225971621422018016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيضحى قصي سالم حسين225981621422076046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيبتول ماجد عيدان محمد225991621424066006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحيدر حسين رعد عيفان226001621413006027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمقتدى خالد شغاتي هاشم226011621413006085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيروان رعد حسين علي226021621422054024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيهناء فخري جاسم محمد226031621422059047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب علواش حيال ثامر226041621424022082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيبتول خالد عبد الواحد كريم226051621422004011
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية الهارثة للبناتاحيائيمريم عبد السيد جوده عبد الحسن226061621422021090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية المبادئ للبناتاحيائيدعاء رعد طالب خلف226071621422022010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية غزة للبناتاحيائيبتول أحمد صالح انعيمه226081621422034007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيضحى عاشور خلف بهير226091621422094038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيهبة سبتي هاشم محمد226101621424044097

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيهدى مصطفى خيون نجم226111621424062110

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة448.0074.67للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائينور الزهراء رعد جاسم حسين226121621422013047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزينب قاسم عبد الكاظم خلف226131621422035047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائينرجس عبد الرزاق عباس جابر226141621424036025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية الشطرة االهلية للبناتاحيائيعذراء احمد لزيم سموم226152221424006005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية االكرمين للبنيناحيائيمرتضى عبد الرسول محمد جاسم226161621411017033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية الزبير للبنيناحيائياحمد عبد الجبار محمود عبد العزيز226171621411032005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزينب ماجد لطيف غيث226181621422035048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة447.0074.50الخارجياتاحيائيايمان شاكر جياد كاظم226191621428050071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمرتضى حسين رفش محمد226202221411033313

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية الهارثة للبناتاحيائينسرين عبد الحكيم محمد جاسم226211621422021102

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب عزيز ابراهيم مظلوم226221621422055026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر صالح حسن226231621424007025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيطاهر حميد حران ساجت226242221413060055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيمحمد نجم عبد هللا محسن226251621411037030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية الرضوان للبنيناحيائيمحمد رضا ناظم حمد حمود226261621411043042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيهدى شعبان خزيعل حنون226271621422024059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه مشتاق جاسب بدر226281621422053111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء اسعد خليل عزيز226291621424011057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيكوثر نسيم عوده فيصل226301621424026054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية االبرار للبنيناحيائيعبد الحسن عبد الحميد عبد الرزاق مشهور226312221411070108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة444.3274.05ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيضحى انمار سليم عبد القادر226321621424002034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية المعقل للبنيناحيائيجبرائيل علي مالك كاصد226331621411018008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة444.0074.00ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسين نائل حامد جالب226341621413121003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة444.0074.00ثانوية وهران للبناتاحيائيزهراء رمضان داغر مهدي226351621422107006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة444.0074.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايات قاسم محمد علوان226361621424072015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية ابن حيان للبنيناحيائياحمد موتان محمد عطية226372921411023008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة443.0073.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس فاضل حسين عوده226381621411001070
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة443.0073.83اعدادية االعالم للبنيناحيائياحمد نعيم غانم احمد226391621411041001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة443.0073.83اعدادية الرضوان للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق حسن جبار226401621411043004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة443.0073.83للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيهبة جابر كحار يوسف226411621422013048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة443.0073.83اعدادية غزة للبناتاحيائيهبه صباح سلمان مطر226421621422034061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة443.0073.83اعدادية العشار للبناتاحيائيمسرة وليد عبد الملك منصور226431621422053126

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم جويد هاشم226442221424012087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة442.0073.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيذو الفقار ميثم نعيم حمادي226451621411001052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية الكفاح للبنيناحيائيحمزة قبول عناد ريحان226461621411002021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائياسراء عبد الحسين شلش خيون226471621422051005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب اياد جري طهران226481621422053070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة442.0073.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد كاظم عليوي226492221411004341

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية المعقل للبنيناحيائيجعفر رعد حميد شناوه226501621411018009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيضحى قاسم عبد الجبار حسين226511621422043075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه توفيق احمد عبد هللا226521621422043079

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرقيه مهدي طعمه مكي226531621422071036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية الكرار للبناتاحيائياديان عباس محمد طاهر226541621422088001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيسارة باسم جاسب بدر226551621424006006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد ناجي حسين226562521413031547

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة440.0073.33اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزينب حيدر شمخي جبر226571421422063032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية المبادئ للبناتاحيائيزهراء اسعد محمد راضي226581621422022013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية المآثر للبناتاحيائيندى عباس محيسن ابراهيم226591621422100044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي معيدي ثامر226601621424009006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيزهره جاسم جخيور مغامس226611621424048013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد هادي صالح علي226621621413015025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمصطفى اياد زباري عبد الزهرة226631621415003023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية القرنة للبناتاحيائيزينب محمد قاسم تمير226641621422005026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية المبادئ للبناتاحيائينرجس محمد فرحان سعدون226651621422022027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية الكباسي للبناتاحيائيفاطمه وميض علي حميد226661621422071092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيشمس حيدر محمد حسن حمود226671621422089037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينور الزهراء عبد الرضا برغوث شبر226681621424022160

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيزهراء عودة مكطوف حسين226691621424065006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة439.0073.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيندى مكي عبد الكاظم علي226702521424018278

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيسجاد حيدر عبد الزهره عبد الحسن226711421411025017
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية حيفا للبناتاحيائيهبه عباس جمعه طه226721621422045058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيضحى ابا ذر كاظم انتيش226731621424019026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية الكفاح للبنيناحيائيمحمد ناظم سلمان داود226741621411002049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيمريم مالك ظاهر الزم226752221424067074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة436.5672.76اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد عبد الباقي جاسم يونس226761621411068039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية االنجاز االهلية للبنيناحيائيعلي رحيم مطر فياض226771621413092001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء بدري عبد الكريم علي226781621424028017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية الشطرة للبناتاحيائيفاطمه محمد سعدون عبد226792221422046133

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيلبنى عالء قاسم محمد226801621422003045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة435.0072.50للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيمريم محمد منان داغر226811621422013043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيبنين ماجد حمودي عواد226821621422043022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيود علي حسين هادي226831621424001052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين علي عباس صليبي226842221411034116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمنتظر وارد مزهر عمران226851621411029057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية المعالي للبناتاحيائيساره جالل عبد الحسين حبش226861621422018020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيابرار كامل فاضل عباس226871621422043001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية المآثر للبناتاحيائيغدير مهند صبيح سلمان226881621422100031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمؤمل نزار محسن لفته226892221413060096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية النضال للبناتاحيائينبأ زيدون خلف كلش226902821422001101

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة433.0072.17ثانوية الشام للبناتاحيائيبنين سامي جابر مزعل226911621422077010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية البسمة للبناتاحيائيزينب فرحان جلوب حمادي226921621422080046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة433.0072.17ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيبتول علي عباس عبود226931621424014009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة433.0072.17ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيام البنين مناضل عبد خنجر226941621424016002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة433.0072.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيرقية حسن فالح ماضي226951621424022047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية المروج للبناتاحيائيختام كاظم جواد جلوب226962221422030021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الرميثة للبناتاحيائياخالص لفته شنابه بعير226972921422027004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية القرنة للبناتاحيائيفاطمه رحمان شامخ ربيع226981621422005033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيرنا حمد يعقوب جابر226991621422069019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائيبتول اسعد عساف علي227001621422071013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيحنين كريم عباس ثامر227011621422076019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية المآثر للبناتاحيائيبتول شاكر محيسن ابراهيم227021621422100007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيتقى هيثم صبيح شبيب227031621424022038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائياديان احمد شهاب عادل227041621424047002
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائيابراهيم احمد حسين عسر227052321411046001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشروق ناظم خير هللا عباس227061621422079033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب صادق عريبي سلمان227071621426003040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيسجاد مرتضى عجيل خليف227082221413060052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات حيدر جاسب روضان227092221422004033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية االستبرق للبناتاحيائينبأ محمد باقر جعفر227102221422083242

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة430.0071.67ثانوية الخيرات للبناتاحيائيتقى نزار هاشم حامد227111621422010008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيبنين مشتاق جليل حسن227121621422015018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائينور احمد عبد شايع227131621422036109

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة430.0071.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهبه اياد هادي عبود227141621424072308

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمثنى ياسين صبيح علوان227151621413004053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيامل عبد هللا زاهد غفله227161621422043008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية النور للبناتاحيائيزينب صباح خنصر ماجد227171621422086011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيحيدر عبد هللا نعمه علوان227181621411019016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيرغد علي مهدي جعفر227191621422003028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية المعالي للبناتاحيائينرجس عادل فاخر رحيمه227201621422018033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيزينب سالم قاسم عبد المحسن227211621422063020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيحوراء سالم حسين جبر227221621424005021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيزينب حيدر كريم طعين227231621426001041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية الكباسي للبناتاحيائيحوراء احمد هاشم خضير227241621422071026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد راضي عبد ربه227251621424024052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه نصرت ريحان داخل227261621424026050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية عشتار للبناتاحيائيفاطمة عبد االمير عشيعش هاني227272221422044070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيجنان ستار جبار بخيت227281621422102016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور الهدى نزار مهدي مجيد227291621426002137

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة425.0470.84ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيحوراء هيثم لفته جابر227301621422007026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيزينه احمد محمد عيفان227311121422009051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عز الدين محسن227321621413119004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيميساء مهدي عبد النبي عبد القادر227331621422076065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحسن هادي طعمه كاظم227342721411031026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية الهارثة للبنيناحيائيسجاد حسين صادق سلطان227351621411020018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيتمارا احمد دواي جياد227361621424007016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتاحيائيتبارك حسين علي محمد227371621424046001
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين احمد كاظم عليوي227382221411062046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد كريم حسن زيارة227392321415003116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية سبأ للبناتاحيائيحليمه عباس خضير رسن227401621422019006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائياسراء عبد الهادي عبد الجليل سالم227411621424010006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي كريم موسى227421621424062083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه شاكر كريم محمد227432221422004255

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيتبارك كاظم جخير عوده227442221422039093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي نوري جاسم محمد227452621411001119

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيمصطفى خلف حسين حسن227462821411016044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية الهارثة للبناتاحيائيدعاء ابراهيم خليل مهدي227471621422021026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد هللا وحيد داود227481621424062100

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد حسام عبد الحسين جوده227492221411003254

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة421.6070.27ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيمحمد اكرم ميه رودين227501621413076009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية شط العرب للبنيناحيائيجاسم محمد حبيب ماجد227511621411034008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية ابن النفيس االهلية للبنيناحيائيحيدر قيصر نوري حميد227521621413069003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيطيبة عادل عبود حسن227531621422036066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية الثريا للبناتاحيائيزهراء مشتاق عبد الزهرة غافل227541621422097018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعباس كاظم جواد جلوب227552221411051018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيتقي عامر رحمه عبد227562621411023013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه جبر فتيني مناحر227572921424002038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة420.0070.00اعدادية االريج للبناتاحيائيابرار خالد راضي عبادي227581621422062002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيتقوى مجيد ناصر حسين227591621424023005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة419.0069.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي السجاد محمد عبيد فيروز227601621413006048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة419.0069.83ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد منير عبد االمير حوشان227611621413021066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمة عماد عبد اللطيف مطشر227621621422024046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة419.0069.83ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيبنين جاسم حميد محمد227631621424041002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة418.3269.72ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيحنين قصي مجيد حميد227641621422007023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء جاسم سعد خليف227651621422034021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء حسين عبد االمير عبد العزيز227661621422046016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيضحى اثير سمير كريم227671621422051097

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزهراء عبد الخالق عبد االمام محمد227681621422071045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزهراء صدام هاني سوادي227691621424002022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء فراس جمال سالم227702221424045125
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة418.0069.67للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد باسم محسن كردي227712421411032048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمحمد سالم شاكر جليل227721621413020016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية  نبراس العلم االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد العزيز عبد الرزاق227731621413050003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيافراح عبد الكريم عبد النبي حميد227741621422017004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الزوراء للبناتاحيائينجيبه شلش كاظم جبر227751621422025016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتبارك رزاق كاظم جبر227761621424024022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزينب محسن هاني كريم227772421424025072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيحسين احمد عبدالعظيم هاشم227781621413040002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيضحى عبد هللا عبد الصمد بدر227791621422089042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيمريم عبد االمير محمد جابر227801621424052018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائياكرم احمد رضا شلش227812221413024006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة باسم مضنون مسير227822321424003164

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية العمارة للبنيناحيائيمهدي رحيم برغال عبيده227832821411005145

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيهديل كريم عذاب كوبان227841621422082033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيميثم خليل ابراهيم سدخان227852221411034410

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعلي عبد العظيم عمران عيسى227862221411059071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسن محمد عبد الصاحب سلمان227872221413013031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية الوادي المقدس االهلية للبنيناحيائيعلي احمد حسين عليوي227882521413009004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي عبد مناف علي227892721411034154

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم مسعد227902921422025056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيمهدي علي محمد مشاي227911621411033060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهره سالم جندي عباس227921621422043048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة414.0069.00ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائينبأ محمد لفته حسن227931621422059043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة414.0069.00ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيدعاء جارهللا محمد شويل227942221424027013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية المعقل للبنيناحيائيعلي حسن محمد ماجد227951621411018035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة413.0068.83ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيسجاد مضر ناجي عبود227961621413021024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب خالد فاضل طاهر227971621422012039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيوفاء وفي عباس حمزة227981621422036122

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة413.0068.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيحوراء طاهر منصور وادي227991621422044017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائيشمس نجم عبد عريم228001621422051092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية العباسية للبناتاحيائيزهراء فوزي عبد هللا عباس228011621422057021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمة نبيل جميل جاسم228021621422058046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيبلسم ناظم جبار خضير228031621422094010

4148 من 691صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة413.0068.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيميثم هاشم داود سلمان228042221411004460

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى صفاء جميل خضير228052621411001195

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيعبدالرحمن محمد عبدالدايم احمد228061621413055016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية العباسية للبناتاحيائيفاطمه مهند طه ياسين228071621422057038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية الشهيد جمعة ناعور للبناتاحيائيايمان عالوي ناصر عبد الحسين228081621422108002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيكنه يعقوب عطيه حمد228091621424011117

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر جواد اسماعيل228101621424024060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعواد عبد الحسين عوده حسن228112221411033238

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيام البنين عبد الرزاق بندر مبدر228122221422010009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيمصطفى رعد حمدان تاجر228132521417014043

كلية القانون/جامعة البصرة577.0096.17اعدادية الفواطم للبناتادبيغدير هاشم حسن عباس228141621222017036

كلية القانون/جامعة البصرة577.0096.17اعدادية االريج للبناتادبيزينب عبد الهادي عوده معلج228151621222062020

كلية القانون/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد عمار صاحب حردان228161621413123134

كلية القانون/جامعة البصرة567.0094.50اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائينور ثامر عيسى كاظم228171621422004076

كلية القانون/جامعة البصرة565.0094.17ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيشيماء حسن كاظم موسى228181621222044042

كلية القانون/جامعة البصرة565.0094.17اعدادية العباسية للبناتادبيسوسن اسامه احمد عبد  الواحد228191621222057022

كلية القانون/جامعة البصرة565.0094.17ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيرنا عدي توفيق فاخر228201621224053002

كلية القانون/جامعة البصرة564.0094.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبينور جمال طه عبد الودود228211621222089046

كلية القانون/جامعة البصرة563.0093.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيايثار شهاب احمد ونان228221621224024004

كلية القانون/جامعة البصرة560.0093.33اعدادية  الميقات للبناتادبيفاطمه طارق صبيح كاطع228231621222029062

كلية القانون/جامعة البصرة559.0093.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين عبد الحكم مطر عبد هللا228241621222038012

كلية القانون/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية الطموح للبناتادبيشهد باسم سامي كاظم228251621222008024

كلية القانون/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيشهد جمعه عبد الخالق حاتم228261621224026009

كلية القانون/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية الرجاء للبناتادبيبتول مؤيد خيري خلف228271621222023002

كلية القانون/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيسرى محمد داود سلمان228281621222044037

كلية القانون/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء يحيى مظلوم راضي228291621222049039

كلية القانون/جامعة البصرة556.0092.67اعدادية  الميقات للبناتادبينور الهدى محمد حسن عبيد228301621222029080

كلية القانون/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية الثقلين االهلية النموذجية  للبنينادبيعباس عبد بندر ضاحي228311621213041003

كلية القانون/جامعة البصرة553.0092.17اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء عدي سلمان عبد الرحيم228321621222015023

كلية القانون/جامعة البصرة553.0092.17اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيسوسن محيل ثامر عاصي228331621222047020

كلية القانون/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسين عامر عبد هللا طاهر228341621211047020

كلية القانون/جامعة البصرة549.0091.50اعدادية العباسية للبناتادبيتناد وليد عبد الجبار محمود228351621222057008

كلية القانون/جامعة البصرة549.0091.50اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيطيبه رعد صادق عبد228361621222060036
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كلية القانون/جامعة البصرة548.0091.33اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمة حميد شاتي خضير228371621222015044

كلية القانون/جامعة البصرة548.0091.33ثانوية النبأ للبناتادبيزهراء خالد شاكر ياسين228381621222040014

كلية القانون/جامعة البصرة2548.0091.33الخارجيات ادبيفاطمه عبد الوهاب اسماعيل احمد228391621228051249

كلية القانون/جامعة البصرة547.0091.17اعدادية البينة للبناتادبيفاطمه عبد العالي غنيد عبد الحسن228401621222093019

كلية القانون/جامعة البصرة545.0090.83ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيساره منتصر عبد الرسول عباس228411621222073012

كلية القانون/جامعة البصرة542.0090.33ثانوية المآثر للبناتادبيهدى كامل داموك حسين228421621222100032

كلية القانون/جامعة البصرة542.0090.33ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيوسن فالح خلف حسن228431621222101012

كلية القانون/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية ذات الصواري للبناتادبيرقيه حسن احمد جاسم228441621222041018

كلية القانون/جامعة البصرة541.0090.17اعدادية الوثبة للبناتادبينور الهدى طاهر حميد رمضان228451621222065059

كلية القانون/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية االقتدار للبناتادبيعذراء اسعد سالم غانم228461621222092008

كلية القانون/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيبتول فالح عبد الخالق حاتم228471621224026003

كلية القانون/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب امين عبد الزهره علي228481621424010035

كلية القانون/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية معقل العلم االهلية للبنينتطبيقيسجاد حكمت صبيح منادي228491621513112005

كلية القانون/جامعة البصرة540.0090.00اعدادية االعالم للبنينادبيعلي عيسى جاسم جابر228501621211041038

كلية القانون/جامعة البصرة539.0089.83اعدادية الهارثة للبناتادبيتقى لقمان لعيبي سالم228511621222021011

كلية القانون/جامعة البصرة538.0089.67ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء احمد كاظم شويح228521621222041023

كلية القانون/جامعة البصرة537.0089.50اعدادية الطالئع للبنينادبيمصطفى محمد مسلم جاسم228531621211012052

كلية القانون/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية الوركاء للبناتادبياستبرق كريم ابراهيم شلش228541621222068002

كلية القانون/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتادبينورس علوان ظاهر عسكر228551621224036009

كلية القانون/جامعة البصرة536.0089.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد العزيز ناصر عزت محمد228561621211081105

كلية القانون/جامعة البصرة536.0089.33ثانوية القنوت للبناتادبيمريم حامد خريبط كاظم228571621222033022

كلية القانون/جامعة البصرة535.0089.17اعدادية العباسية للبناتادبيمالك احمد عبد الكريم شعبان228581621222057041

كلية القانون/جامعة البصرة535.0089.17ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيدعاء داخل موسى ظاهر228591621224026006

كلية القانون/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية  الميقات للبناتادبيمريم جبر كريم شكاره228601621222029068

كلية القانون/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيامينه علي عيسى يحيى228611621222060005

كلية القانون/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيمريم صفاء جعفر حميدي228621621222060042

كلية القانون/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية االبتسامة للبناتادبيدنيا فراس نجم عبد هللا228631621222076020

كلية القانون/جامعة البصرة534.0089.00ثانوية وهران للبناتادبيفاطمه حيدر عبد الرضا رحيم228641621222107007

كلية القانون/جامعة البصرة534.0089.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيرقيه فايز شغيت جميل228651621224007005

كلية القانون/جامعة البصرة534.0089.00ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتادبيبنين مجيد شرهان بالسم228661621224033001

كلية القانون/جامعة البصرة533.0088.83اعدادية الشهداء للبنينادبيالزم محمد الزم محمد228671621211015035

كلية القانون/جامعة البصرة533.0088.83ثانوية المرفأ للبناتادبيعذراء حسين ضاحي سعدون228681621222039042

كلية القانون/جامعة البصرة533.0088.83اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزهراء ناظم سالم مالك228691621222060024
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كلية القانون/جامعة البصرة532.0088.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب ليث قاسم عثمان228701621222049049

كلية القانون/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية هبة الرافدين للبناتادبينجالء محمود داود سلمان228711621222059031

كلية القانون/جامعة البصرة531.0088.50اعدادية الزينبيات للبناتادبيرقيه علي جبار بدر228721621222081013

كلية القانون/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينب عبد الحميد محمد مهاوي228731621222090054

كلية القانون/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية األزكياء للبنينادبيابراهيم سمير عبد الجبار كاظم228741621211061001

كلية القانون/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمصطفى رعد عوده جعاز228751621211076079

كلية القانون/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسين عالء هادي فرج228761621211081036

كلية القانون/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية البتول للبناتادبيابرار صادق جاسم محمد228771621222066001

كلية القانون/جامعة البصرة530.0088.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد رشيد رزاق خنجر228781621413006071

كلية القانون/جامعة البصرة529.0088.17اعدادية الشنقيطي للبناتادبينوف ابراهيم حسن مسجت228791621222035091

كلية القانون/جامعة البصرة528.0088.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبيحنين منذر محسن يونس228801621222041015

كلية القانون/جامعة البصرة528.0088.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيحنين حميد محسن عزيز228811621222042025

كلية القانون/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبياحمد رعد صالح عبد اللطيف228821621213059001

كلية القانون/جامعة البصرة527.0087.83اعدادية غزة للبناتادبينبا عبد الكريم خيون شري228831621222034030

كلية القانون/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيفاطمه اسعد عيسى يحيى228841621222059026

كلية القانون/جامعة البصرة527.0087.83اعدادية مكة المكرمة للبناتادبينبأ رياض صبري حسين228851621222060045

كلية القانون/جامعة البصرة527.0087.83اعدادية البسمة للبناتادبيآيه ماجد لفتة علي228861621222080002

كلية القانون/جامعة البصرة525.0087.50اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيعال فؤاد محسن جاسم228871621222060037

كلية القانون/جامعة البصرة525.0087.50اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيرجاء باقر خليل يوسف228881621222069023

كلية القانون/جامعة البصرة524.0087.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمهدي احمد مهدي صالح228891621413123157

كلية القانون/جامعة البصرة523.0087.17اعدادية االكرمين للبنينادبيحسين ايثار جبار محسن228901621211017017

كلية القانون/جامعة البصرة523.0087.17اعدادية المعرفة للبناتادبيرمله محي كاصد عبد الحسن228911621222020021

كلية القانون/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية العقيدة للبناتادبينوران ثائر صادق عاتي228921621222055055

كلية القانون/جامعة البصرة522.0087.00ثانوية الجنات األهلية للبنينادبيعبد الرحمن كريم عبد الرضا سفيح228931621213002003

كلية القانون/جامعة البصرة522.0087.00اعدادية سبأ للبناتادبيام البنين توفيق عبد هللا ملوع228941621222019001

كلية القانون/جامعة البصرة522.0087.00ثانوية هبة الرافدين للبناتادبينور الهدى فالح حسن سالم228951621222059035

كلية القانون/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية القرنة للبناتادبيتبارك ناطق قاسم عزيز228961621222005005

كلية القانون/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية المعقل للبناتادبيحوراء محمود مكطوف جاسم228971621222014009

كلية القانون/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية سبأ للبناتادبيمريم مازن عبد الحسين اعريبي228981621222019018

كلية القانون/جامعة البصرة521.0086.83ثانوية االمجاد للبناتادبيرمله احمد مطشر جماغ228991621222099008

كلية القانون/جامعة البصرة520.0086.67ثانوية المشرق العربي للبناتادبيزينب جساس محمد علي229001621222002007

كلية القانون/جامعة البصرة520.0086.67اعدادية الهدى للبناتادبيعال احمد عبد الرسول طاهر229011621222003036

كلية القانون/جامعة البصرة520.0086.67ثانوية النبأ للبناتادبيفاطمة محمد خليل عبد هللا229021621222040034
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كلية القانون/جامعة البصرة520.0086.67ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيفاطمه احمد صالح نور229031621224025008

كلية القانون/جامعة البصرة519.0086.50ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيحيدر عماد عودة عبود229041621211075017

كلية القانون/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيتبارك يحيى كاظم فيصل229051621222047007

كلية القانون/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية االبتسامة للبناتادبياروى صفاء محسن عبد علي229061621222076002

كلية القانون/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمة عبد الرسول توفيق عبد الكريم229071621422021073

كلية القانون/جامعة البصرة518.0086.33اعدادية غانم سوادي للبنينادبيمنتظر كاظم علي مريوش229081621211056034

كلية القانون/جامعة البصرة518.0086.33اعدادية الهارثة للبناتادبيرشا جابر طعمه مبارك229091621222021022

كلية القانون/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية العلياء للبناتادبيحوراء محمد مجيد ثامر229101621222052018

كلية القانون/جامعة البصرة518.0086.33اعدادية شمس الشموس للبناتادبيفاطمه الزهراء حسن عوده حسن229111621222089040

كلية القانون/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية الرضوان للبنينادبياحمد عبد الحسن راضي حسان229121621211043004

كلية القانون/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية االندلس للبناتادبيايالف عبد الحسين رهيف خلف229131621222015009

كلية القانون/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية المعالي للبناتادبيقنوت منذر كاظم عبود229141621222018044

كلية القانون/جامعة البصرة517.0086.17ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيرشا صادق عبد الرزاق عبد هللا229151621222090034

كلية القانون/جامعة البصرة516.0086.00ثانوية االقتدار للبناتادبيكلثوم ثائر عاصي غانم229161621222092011

كلية القانون/جامعة البصرة516.0086.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيمروة رياض ناصر عباس229171621226002077

كلية القانون/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية ام قصر للبنينادبيعباس مهند حامد جودة229181621211038026

كلية القانون/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيرقيه ماجد عباس بري229191621222036031

كلية القانون/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية صنعاء للبناتادبيزهراء كريم فلس محمد229201621222046019

كلية القانون/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية االمجاد للبناتادبيزينب مكي عبد هللا نجم229211621222099013

كلية القانون/جامعة البصرة514.0085.67اعدادية االعالم للبنينادبيعلي ياسر جاسم كرنوت229221621211041045

كلية القانون/جامعة البصرة514.0085.67اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسين عمار موسى عبد الحسين229231621211047023

كلية القانون/جامعة البصرة514.0085.67ثانوية النبأ للبناتادبيزينب عباس علي مجيد229241621222040019

كلية القانون/جامعة البصرة514.0085.67ثانوية النبأ للبناتادبيزينب ميثم شاكر ياسين229251621222040025

كلية القانون/جامعة البصرة514.0085.67ثانوية الوركاء للبناتادبيفاطمة مهدي محيسن خضير229261621222068030

كلية القانون/جامعة البصرة514.0085.67اعدادية االبتسامة للبناتادبيرضاب خالد صالح احمد229271621222076023

كلية القانون/جامعة البصرة514.0085.67اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيرتاج عبد الكريم مروح غافل229281621222091017

كلية القانون/جامعة البصرة514.0085.67اعدادية بحار االنوار للبناتادبيغفران عماد كامل مشمش229291621222102054

كلية القانون/جامعة البصرة513.0085.50ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيفاطمه علي عبد االمام حسن229301621224026010

كلية القانون/جامعة البصرة512.0085.33ثانوية الرجاء للبناتادبيزينب تركي حمود صالح229311621222023015

كلية القانون/جامعة البصرة512.0085.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينب فؤاد مهدي فرج229321621222090058

كلية القانون/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية حمدان للبنينادبيحسين حبيب زيارة مناتي229331621211042009

كلية القانون/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية المعرفة للبناتادبينستعين عبد الرحيم يونس عامر229341621222020061

كلية القانون/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية الخالصة للبناتادبيساره ابراهيم هامل بدن229351621222064013
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كلية القانون/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية بنت الهدى للبناتادبيتبارك رياض طالب كيلون229361621222070004

كلية القانون/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية البسمة للبناتادبيبان جاسم محمد غافل229371621222080010

كلية القانون/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيايمن جاسم محمد علي عبد الرضا229381621211019014

كلية القانون/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية الروان للبنينادبيمنتظر عبد هللا عباس محسن229391621211021016

كلية القانون/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية االندلس للبناتادبيزينب عامر سمير حمودي229401621222015028

كلية القانون/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيشهد جاسم محمد جابر229411621222026019

كلية القانون/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية الوثبة للبناتادبيفاطمه مهند جاسم عزيز229421621222065044

كلية القانون/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيسارة خليل صالح سنافي229431621522081024

كلية القانون/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي سجاد صالح محمد229441621211017042

كلية القانون/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية األعراف للبنينادبيسجاد علي صالح مهدي229451621211058026

كلية القانون/جامعة البصرة509.0084.83ثانوية المرفأ للبناتادبيايمان سمير يونس يعقوب229461621222039005

كلية القانون/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيحنين خضير عباس مسلم229471621222049021

كلية القانون/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية الفاو للبناتادبيهدى جواد كاظم رجب229481621222050049

كلية القانون/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية الوثبة للبناتادبيايات عبد السادة قاسم واعي229491621222065004

كلية القانون/جامعة البصرة509.0084.83ثانوية الوركاء للبناتادبيزهراء حسين ياسين عبود229501621222068019

كلية القانون/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمه يحيى يوسف حبيب229511621222049078

كلية القانون/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية العروبة للبناتادبياثار حكيم رحيم شياع229521621222061001

كلية القانون/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية البسمة للبناتادبيزهرة عباس جبار كريم229531621222080043

كلية القانون/جامعة البصرة507.0084.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيسجاد عقيل هاشم حبيب229541621211035019

كلية القانون/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية النصر المختلطةادبيحسين عبد النبي سامي عبد229551621217003005

كلية القانون/جامعة البصرة507.0084.50اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاتن ظافر خلف مال هللا229561621222042080

كلية القانون/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبياسراء ضياء هاشم عبد الصاحب229571621222044001

كلية القانون/جامعة البصرة507.0084.50اعدادية البسمة للبناتادبيرقية محمد عبد الزهرة خميس229581621222080031

كلية القانون/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيبنين خالد راضي جبار229591621424027006

كلية القانون/جامعة البصرة507.0084.50اعدادية المعقل للبناتتطبيقيامل عباس ناصر سبتي229601621522014003

كلية القانون/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيزهراء حيدر جواد حسن229611621526001019

كلية القانون/جامعة البصرة506.0084.33اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسن طارق حسن علي229621621211047012

كلية القانون/جامعة البصرة506.0084.33ثانوية االنجاز االهلية للبنينادبيمقتدى فرات عبد المنعم جبار229631621213092009

كلية القانون/جامعة البصرة506.0084.33اعدادية الهارثة للبناتادبيشيماء عبد الجبار شبيب حسن229641621222021038

كلية القانون/جامعة البصرة506.0084.33اعدادية االريج للبناتادبيزهراء مخلص جناح فالح229651621222062017

كلية القانون/جامعة البصرة506.0084.33اعدادية الوثبة للبناتادبيمريم حيدر سامي حمزه229661621222065048

كلية القانون/جامعة البصرة506.0084.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمه فاضل ابراهيم حنون229671621222090089

كلية القانون/جامعة البصرة506.0084.33ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيحياة سهل نجم عبيد229681621222105003
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كلية القانون/جامعة البصرة505.0084.17ثانوية المرفأ للبناتادبيزهراء عبد االمير سالم خضير229691621222039021

كلية القانون/جامعة البصرة505.0084.17ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزينب عقيل يوسف صداع229701621222059015

كلية القانون/جامعة البصرة505.0084.17اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب علي عبد الحسين عبد الهادي229711621522014031

كلية القانون/جامعة البصرة504.0084.00اعدادية الفواطم للبناتادبينوران عبد الزهره عيسى رهيج229721621222017056

كلية القانون/جامعة البصرة504.0084.00ثانوية النبأ للبناتادبيزينب عمار جبار عبد الرضا229731621222040021

كلية القانون/جامعة البصرة503.0083.83اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعلي توفيق صبيح عبد الساده229741621211076043

كلية القانون/جامعة البصرة503.0083.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيسيف الدين ضياء هادي فرج229751621211081081

كلية القانون/جامعة البصرة503.0083.83اعدادية  الميقات للبناتادبيبنين علي لطيف يوسف229761621222029017

كلية القانون/جامعة البصرة503.0083.83ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيدعاء عادل علي محمد229771621222075008

كلية القانون/جامعة البصرة502.0083.67ثانوية ابو حمزة الثمالي للبنينادبيمصطفى فنجان عبد الزهرة جاسم229781621211085024

كلية القانون/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية المعالي للبناتادبيمريم كاظم شاكر رسن229791621222018048

كلية القانون/جامعة البصرة502.0083.67ثانوية النبأ للبناتادبيزينب كاظم الزم عبد النبي229801621222040022

كلية القانون/جامعة البصرة500.0083.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيعذراء عماد قاسم عداي229811621424051101

كلية القانون/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفرح رحيم حسين جياس229821621424007043

كلية القانون/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية الرضوان للبنيناحيائيحيدر محمد داغر عبد229831621411043015

كلية القانون/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينبأ مناف مهدي عبد الحسين229841621424011143

كلية القانون/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيايات شاكر سعيد خضير229851621422089006

كلية القانون/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيسكينة سعيد جعيول رشيج229861621422082019

كلية القانون/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء رعد قاسم ماهود229871621422051063

كلية القانون/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور محمد عبد الزهره حسن229881621424011157

كلية القانون/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة سالم مناحي معتوق229891621424062078

كلية التمريض/جامعة البصرة669.0095.50ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيهه فال جهاد عبد هللا رسول229902021411096061

كلية التمريض/جامعة البصرة666.0095.17اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبارزان اكرم احمد رمضان229912021411089034

كلية التمريض/جامعة البصرة648.0092.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائياالء محمد عثمان شريف229922021422087022

كلية التمريض/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيامنه محمد عبد الحسين جمعة229931621422007012

كلية التمريض/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهيفاء زكي مسلم هواش229941621424072319

كلية التمريض/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيصابرين حيدر سلمان محمد229951621422059024

كلية التمريض/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيساره عالء جابر جدوع229961621424005050

كلية التمريض/جامعة البصرة583.0097.17للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيسجى حيدر عبد المجيد حسن229971621422013030

كلية التمريض/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينرجس سعد محسن بدر229981621424024109

كلية التمريض/جامعة البصرة582.0097.00اعدادية االجيال للبنيناحيائيسجاد فالح علي هريان229991621411014012

كلية التمريض/جامعة البصرة582.0097.00ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمقتدى حمادي كامل نعيم230001621413108006

كلية التمريض/جامعة البصرة582.0097.00اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم محمد230011621422043092
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كلية التمريض/جامعة البصرة581.0096.83اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء مصطفى سلمان عيسى230021621422053066

كلية التمريض/جامعة البصرة581.0096.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان سعيد علوان230031621424028020

كلية التمريض/جامعة البصرة581.0096.83ثانوية تبارك للبناتاحيائيزينب احمد حسن عسكر230042221422062020

كلية التمريض/جامعة البصرة580.0096.67اعدادية غدير خم للبناتاحيائيشهد باسم قاسم حنون230051621422084018

كلية التمريض/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الخضر صاحب اسماعيل230061621424010041

كلية التمريض/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور الهدى جالل جاسم شرهان230071621424011147

كلية التمريض/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم رمضان راشد خفيف230081621424024092

كلية التمريض/جامعة البصرة579.0096.50ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيسجى عدنان غردول عبد الزهرة230091621424062063

كلية التمريض/جامعة البصرة578.0096.33اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيحنان حازم جبار سالم230101621422102018

كلية التمريض/جامعة البصرة578.0096.33ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياريج عبد هللا الحجي كرير230111621424028004

كلية التمريض/جامعة البصرة578.0096.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء علي عبد عبد الزهره230121621424072115

كلية التمريض/جامعة البصرة577.0096.17ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الحسن عبد الزهرة دعاج230131621424060027

كلية التمريض/جامعة البصرة577.0096.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه قاسم وادي صالح230141621424072220

كلية التمريض/جامعة البصرة577.0096.17اعدادية الفضائل للبناتاحيائيفاطمه حسن محسر فتين230152221422005036

كلية التمريض/جامعة البصرة576.0096.00اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيتمارا توفيق كاظم عبد الصمد230161621422047004

كلية التمريض/جامعة البصرة576.0096.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد فاضل غضبان جبر230172221411003022

كلية التمريض/جامعة البصرة576.0096.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين كاظم فليح مطلك230182221411003086

كلية التمريض/جامعة البصرة576.0096.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن يوسف حاصود عاصي230192221413012087

كلية التمريض/جامعة البصرة576.0096.00ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين حسن اعوج230202221413042033

كلية التمريض/جامعة البصرة575.0095.83ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيعلي منير عبد االمير جميل230211621413007006

كلية التمريض/جامعة البصرة575.0095.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيبنين محمد خليل عبد الرحيم230221621424005015

كلية التمريض/جامعة البصرة575.0095.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسن علي جباري عكاب230232221411021032

كلية التمريض/جامعة البصرة575.0095.83ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيأمجد عبد الحسن دنيف خليفة230242221413040001

كلية التمريض/جامعة البصرة574.0095.67اعدادية العقاد للبنيناحيائيضرغام عامر طالب عبد الحسين230251221411028073

كلية التمريض/جامعة البصرة574.0095.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحسن باقر محمد محسن230261621411001126

كلية التمريض/جامعة البصرة574.0095.67اعدادية شط العرب للبنيناحيائياحمد حسين عبد الساده مهلهل230271621411034003

كلية التمريض/جامعة البصرة574.0095.67ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعلي نوفل عبدالعزيز طه230281621413022030

كلية التمريض/جامعة البصرة574.0095.67ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيهاشم مناف هادي محمد230291621413022053

كلية التمريض/جامعة البصرة574.0095.67اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيرؤيا طيف عبد الحسين حميد230301621422094018

كلية التمريض/جامعة البصرة574.0095.67ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزينب محمد رسن عبد الرضا230311621424002025

كلية التمريض/جامعة البصرة574.0095.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب منتظر حسن صالح230321621424010047

كلية التمريض/جامعة البصرة574.0095.67ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيرقية عبد الحسين فاضل هادي230331621424044025

كلية التمريض/جامعة البصرة574.0095.67ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينرجس مثنى خير هللا محمد230341621424051141
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كلية التمريض/جامعة البصرة574.0095.67ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيمريم فرقد فرحان حميد230351621424060044

كلية التمريض/جامعة البصرة574.0095.67ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائينوره الزم عاتي هادي230361621424062105

كلية التمريض/جامعة البصرة574.0095.67اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمروه شهاب احمد فزع230371921422057118

كلية التمريض/جامعة البصرة574.0095.67اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيحمزه عمار مزهر فراس230382621413005010

كلية التمريض/جامعة البصرة574.0095.67اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيمحمد سامي عبد عليوي230392721411002038

كلية التمريض/جامعة البصرة574.0095.67اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد سلمان عويز فرهود230402921411016121

كلية التمريض/جامعة البصرة573.8095.63ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيدانية عامر عبد الوهاب عبد الزهرة230411621422007027

كلية التمريض/جامعة البصرة573.0095.50اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيفهد عبد السالم عبد الستار صالح230421621411040040

كلية التمريض/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائياحمد حسن طاهر حسن230431621413027002

كلية التمريض/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيعلي جبار جواد هالل230441621413027037

كلية التمريض/جامعة البصرة573.0095.50اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيحنين ميثم سواد ناصر230451621422102021

كلية التمريض/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيجيهان عماد فليح حسن230461621424011046

كلية التمريض/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهبة بشير جواد كاظم230471621424022170

كلية التمريض/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمصطفى قصي موسى محمود230481821413014060

كلية التمريض/جامعة البصرة573.0095.50اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسن جاسم جريو صابر230492221411070022

كلية التمريض/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياكرم حاكم فالح حسين230502221413023014

كلية التمريض/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس عبد الجليل كريدي جبر230512221413023113

كلية التمريض/جامعة البصرة573.0095.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس ميثاق مع هللا حسين230522521413013168

كلية التمريض/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيرسل فالح حسن اسكندر230531621424022045

كلية التمريض/جامعة البصرة572.0095.33اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيحسين رياض داخل كريم230542121411001028

كلية التمريض/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية الفارابي للبنيناحيائيعلي زهير حكمت جميل230552121411025022

كلية التمريض/جامعة البصرة572.0095.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي سعد صالح مطر230562221411034237

كلية التمريض/جامعة البصرة572.0095.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمنتظر جابر كاظم طاهر230572521411005184

كلية التمريض/جامعة البصرة572.0095.33اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيعلي احمد موسى عيسى230582521411041029

كلية التمريض/جامعة البصرة572.0095.33ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد بشير ناصر عكظ230592621413001029

كلية التمريض/جامعة البصرة571.3695.23ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي الهادي حيدر عبد المنذر عثمان230602221411001026

كلية التمريض/جامعة البصرة571.0095.17اعدادية االنصار للبنيناحيائيامير جمعه ثجيل درويش230611321411003015

كلية التمريض/جامعة البصرة571.0095.17اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمرتضى خالد حسن جبر230621421411027122

كلية التمريض/جامعة البصرة571.0095.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن سراب عجيمي ثامر230631621413006014

كلية التمريض/جامعة البصرة571.0095.17اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمة محمد عيدان عبد230641621422063030

كلية التمريض/جامعة البصرة571.0095.17ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيرقيه عبد الجبار جري رحيمه230651621424051045

كلية التمريض/جامعة البصرة571.0095.17اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيأحمد ياسين طه جاسم230662121411010007

كلية التمريض/جامعة البصرة571.0095.17اعدادية خانقين للبنيناحيائيإبراهيم خليل شيرزاد علي230672121411011001
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كلية التمريض/جامعة البصرة571.0095.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيسجاد عقيل محمد صيهود230682221411062093

كلية التمريض/جامعة البصرة571.0095.17اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد مشتاق طالب نعيم230692221411070177

كلية التمريض/جامعة البصرة571.0095.17اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمنتظر جبار مرهج كاطع230702721411029149

كلية التمريض/جامعة البصرة570.0095.00ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسين علي حمزة عباس230711621411073007

كلية التمريض/جامعة البصرة570.0095.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيعباس رحيم جعوال عاصي230721621413071017

كلية التمريض/جامعة البصرة570.0095.00ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتاحيائيفاطمه رياض وصفي جاسم230731621422098008

كلية التمريض/جامعة البصرة570.0095.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير ابراهيم احمد230741621424026019

كلية التمريض/جامعة البصرة570.0095.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيسجاد حميد حسن جاسم230752121411049043

كلية التمريض/جامعة البصرة570.0095.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسن عبد الكريم هاني خلف230762221411033063

كلية التمريض/جامعة البصرة570.0095.00اعدادية التميز للبنيناحيائيحسن احمد صبار كاظم230772221411077034

كلية التمريض/جامعة البصرة570.0095.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسن جميل دخيل جهلول230782221413023031

كلية التمريض/جامعة البصرة570.0095.00ثانوية النيل للبنيناحيائيحسين فتاح خضير حسن230792321411029035

كلية التمريض/جامعة البصرة570.0095.00اعدادية الطبري للبنيناحيائيامير نذير جبار كاظم230802321411047009

كلية التمريض/جامعة البصرة570.0095.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيرضا كريم حماده حسن230812521413005016

كلية التمريض/جامعة البصرة570.0095.00اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائياحمد ماجد قاسم وهام230822821411007013

كلية التمريض/جامعة البصرة570.0095.00اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيعبد خالد عبد مخلف230833121417002017

كلية التمريض/جامعة البصرة569.0094.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب احمد حسين علي230841621424072124

كلية التمريض/جامعة البصرة568.0094.67اعدادية اليمامة للبناتاحيائياالء شوقي إسماعيل جودة230851621422012004

كلية التمريض/جامعة البصرة568.0094.67ثانوية الثريا للبناتاحيائيزهراء علي نجم عبد هللا230861621422097017

كلية التمريض/جامعة البصرة568.0094.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيوسن قبيل عباس جبر230871621424024118

كلية التمريض/جامعة البصرة568.0094.67ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عبد هللا فرحان عباس230881621424026045

كلية التمريض/جامعة البصرة568.0094.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحنين ماجد عزيز يعقوب230891621424072059

كلية التمريض/جامعة البصرة567.0094.50اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء يوسف حنون ونان230901621422053069

كلية التمريض/جامعة البصرة567.0094.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيندى علي جاسم محمد230911621424024106

كلية التمريض/جامعة البصرة567.0094.50ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياماني عبد هللا الحجي كرير230921621424028006

كلية التمريض/جامعة البصرة567.0094.50ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب مالك جودة محمد230931621424044048

كلية التمريض/جامعة البصرة567.0094.50ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيايات حيدر جابر باقر230942521424026004

كلية التمريض/جامعة البصرة567.0094.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيهدى سالم رحيم عوده230952721422033345

كلية التمريض/جامعة البصرة566.0094.33ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيرغد سامي سعيد حميد230961621424001018

كلية التمريض/جامعة البصرة566.0094.33ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيفاطمة رحمن عزيز جاسم230971621424027023

كلية التمريض/جامعة البصرة566.0094.33ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيمنية ماجد علي محمد230981621424035006

كلية التمريض/جامعة البصرة566.0094.33ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيشهد خالد كاظم غالب230991621424047025

كلية التمريض/جامعة البصرة565.0094.17اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيجنات ابراهيم عبد العزيز عبد الحليم231001621422043024
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كلية التمريض/جامعة البصرة565.0094.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأمنة لؤي حسن هاشم231011621422054003

كلية التمريض/جامعة البصرة565.0094.17ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيبنين علي حسن علي231021621424010015

كلية التمريض/جامعة البصرة565.0094.17ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء زكي سعيد عبد الحسين231031621424051053

كلية التمريض/جامعة البصرة565.0094.17الخارجياتاحيائيكوثر حامد احمد محمد231041621428050413

كلية التمريض/جامعة البصرة565.0094.17اعدادية النيل للبناتاحيائيبشائر اثير حميد مناحي231052221422054020

كلية التمريض/جامعة البصرة565.0094.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيطيبه ظاهر دينار حرامي231062221424001066

كلية التمريض/جامعة البصرة565.0094.17ثانوية فضة للبناتاحيائينجالء نعمه سعيد عرير231072621422024044

كلية التمريض/جامعة البصرة564.0094.00اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيزينب فاضل عبد الكاظم حميدي231081621422024028

كلية التمريض/جامعة البصرة564.0094.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائياسراء محمد عبد الوهاب عبد الزهره231091621422071004

كلية التمريض/جامعة البصرة564.0094.00ثانوية االهلة للبناتاحيائيايات علي بدن حامد231101621422104011

كلية التمريض/جامعة البصرة564.0094.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيراويه داود سلمان سكران231111621424051042

كلية التمريض/جامعة البصرة564.0094.00ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيشهد عالء خليل معروف231121921422136021

كلية التمريض/جامعة البصرة563.0093.83اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيزهراء هادي جبر غالي231131621422026023

كلية التمريض/جامعة البصرة563.0093.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيزينب حسين عبد عيسى231141621422044032

كلية التمريض/جامعة البصرة563.0093.83اعدادية غدير خم للبناتاحيائيهدى خزعل غالب حسن231151621422084032

كلية التمريض/جامعة البصرة563.0093.83ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيفاطمة عمار عبد الستار جبار231161621424002044

كلية التمريض/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيكوثر احمد صالح محمد علي231171621422002022

كلية التمريض/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية االهلة للبناتاحيائيغدير محمد بدر فجر231181621422104047

كلية التمريض/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائياساور طارق طعان نجم231191621424002001

كلية التمريض/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيساره نايف حزام جبر231201621424028031

كلية التمريض/جامعة البصرة562.0093.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه مهند عباس حسون231212521424004707

كلية التمريض/جامعة البصرة561.0093.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين فالح سعدون سيد231221621422003015

كلية التمريض/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيبنين اسعد الزم علي231231621422055003

كلية التمريض/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم حميد مجيد عاشور231241621424038058

كلية التمريض/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيهديل جواد خريبط خليل231251621424050059

كلية التمريض/جامعة البصرة561.0093.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب حازم عبادي شليف231262721422054157

كلية التمريض/جامعة البصرة560.0093.33ثانوية الخلود للبناتاحيائيابتهال نجم عبد هللا احمد231271221422012006

كلية التمريض/جامعة البصرة560.0093.33اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين عبد الشهيد عبد الحسين231281621422043044

كلية التمريض/جامعة البصرة560.0093.33ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيمروه عبد الكريم صادق يعقوب231291621424009007

كلية التمريض/جامعة البصرة560.0093.33ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيشهد وارد غالب موحي231301621424026039

كلية التمريض/جامعة البصرة560.0093.33ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائينور حامد عبد الخالق عبد االمام231311621424056019

كلية التمريض/جامعة البصرة560.0093.33ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيحوراء داخل مهدي جاسم231321621426003017

كلية التمريض/جامعة البصرة560.0093.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيجواهر لطيف محسن دعاج231332221424017044
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كلية التمريض/جامعة البصرة559.0093.17اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء نصير لطيف مظلوم231341621422014030

كلية التمريض/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبد علي حسين231351621422059034

كلية التمريض/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية الكباسي للبناتاحيائيفاطمه عمار فاخر عباس231361621422071088

كلية التمريض/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيخنساء قاسم عبد الرزاق عبد الجبار231371621424024031

كلية التمريض/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيعذراء مشتاق طالب جابر231381621424062070

كلية التمريض/جامعة البصرة559.0093.17اعدادية العقبة للبناتاحيائيبدور عالوي محمد علي231392221422012014

كلية التمريض/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد ثامر طهماز231402221424051049

كلية التمريض/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك عادل عبد عبد هللا231411121424014007

كلية التمريض/جامعة البصرة558.0093.00الخارجياتاحيائياسراء جبار كاظم كاطع231421121428050005

كلية التمريض/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء جهاد كاظم شعن231431421422065123

كلية التمريض/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية المعرفة للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم فياض محمد231441621422020047

كلية التمريض/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائينور سعد محمد علي231451621422069051

كلية التمريض/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزمزم عواد صالح جبر231461621424024040

كلية التمريض/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيضحى داود لطفي شوقي231471721422005055

كلية التمريض/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيحوراء سعيد غانم كاظم231482221422031020

كلية التمريض/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية النصر للبناتاحيائيرقيه حمود ثجيل مجلي231492221422052033

كلية التمريض/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيتبارك علي وادي سفاح231502221424028045

كلية التمريض/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيآمنه صبحي عبد هللا حسين231512221424063004

كلية التمريض/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيرسل عباس عبد محيسن231522221426001039

كلية التمريض/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمة واثق عدنان محيسن231532321422016070

كلية التمريض/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور محمود محمد ظاهر231541121422014141

كلية التمريض/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزمزم عبد االمير عباس غلوم231551621422035036

كلية التمريض/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمالك راسم محمد عبد العالي231561621422071107

كلية التمريض/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية غدير خم للبناتاحيائيايمان صالح مهدي صالح231571621422084004

كلية التمريض/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية االماني للبناتاحيائيزينب ولي شكور خليل231581821422089030

كلية التمريض/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشيخه صالح عوده بجاي231592221422008082

كلية التمريض/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى حيدر عجيل سحالة231602221424011009

كلية التمريض/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية الرباب للبناتاحيائيهدى حسن هادي حسون231612421422004180

كلية التمريض/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيشهد حسن صباح كاظم231622521422030079

كلية التمريض/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية البسملة للبناتاحيائيايه فوزي شوشان ناصر231632721422041024

كلية التمريض/جامعة البصرة556.0092.67اعدادية الرحمن للبناتاحيائيساره صباح علي مطلك231641021422021037

كلية التمريض/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية الماجدات للبناتاحيائيفاطمة جاسم طاهر عليخ231651621422037030

كلية التمريض/جامعة البصرة556.0092.67اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيايمان سعيد حميد كباشي231661621422043014
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كلية التمريض/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية الكباسي للبناتاحيائيفخريه غازي كريم ناصر231671621422071093

كلية التمريض/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية الكرار للبناتاحيائيهدى سعيد مطشر عباس231681621422088034

كلية التمريض/جامعة البصرة556.0092.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب كاظم ريسان محمد231692221422004200

كلية التمريض/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيرسل جاسم ثامر سلمان231702221424012060

كلية التمريض/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعيد نايف رهيف231712221424030086

كلية التمريض/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيكوثر عادل مخيلف عبيد231722721422012065

كلية التمريض/جامعة البصرة555.0092.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيايات علي عجيل حنون231731621422036009

كلية التمريض/جامعة البصرة555.0092.50ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيحليمه ناصر عجيد مهنا231741621422059015

كلية التمريض/جامعة البصرة555.0092.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهديل حسن شنان ناصر231751621424024117

كلية التمريض/جامعة البصرة555.0092.50ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمروه جمال احمد حميد231762121422035077

كلية التمريض/جامعة البصرة555.0092.50اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب صبار خلف شبوط231772221426002107

كلية التمريض/جامعة البصرة555.0092.50اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه ازهر صمد حسن231782421422010093

كلية التمريض/جامعة البصرة555.0092.50اعدادية خولة للبناتاحيائينبأ عبد هللا حسن خزي231792421422021056

كلية التمريض/جامعة البصرة555.0092.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه محمد قاسم جاسم231802521422001152

كلية التمريض/جامعة البصرة555.0092.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيتماره رائد علي حسون231812521424015028

كلية التمريض/جامعة البصرة555.0092.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمة قاسم جبر عبيد231822521424018011

كلية التمريض/جامعة البصرة554.0092.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينرجس عمار قاسم هاني231831521422005126

كلية التمريض/جامعة البصرة554.0092.33اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائينرجس باسم خير هللا نزال231841621422004070

كلية التمريض/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائينور الهدى وليد خيكان خلف231851621422011034

كلية التمريض/جامعة البصرة554.0092.33اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمة قيس علي لعيبي231861621422024047

كلية التمريض/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه فايز عبدو قاسم231871621424010076

كلية التمريض/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيضحى حمدي صالح حميد231881621424038041

كلية التمريض/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيساجده فالح خصاف حسن231891621424047021

كلية التمريض/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيسميه جبر حطاب عبد هللا231901621424051091

كلية التمريض/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزهراء وليد راضي موسى231911621424062041

كلية التمريض/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه خلدون علي زيدان231921621424072023

كلية التمريض/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم كريم عبد الساده عبد احمد231931621424072259

كلية التمريض/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزهراء امين جبير كريم231942221424061014

كلية التمريض/جامعة البصرة554.0092.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيسجى عقيل حسين عبد علي231952521422030077

كلية التمريض/جامعة البصرة554.0092.33اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزهراء محمد ميخان يساس231962621422045023

كلية التمريض/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيام البنين ماهر عامر ابراهيم231971621424002007

كلية التمريض/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيبشرى سعيد مناحي نعيم231981621424051028

كلية التمريض/جامعة البصرة553.0092.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه حسين ناصر عالوي231992221422004039
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كلية التمريض/جامعة البصرة553.0092.17اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينب عبد هللا محمد عايد232002221422044049

كلية التمريض/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء محمد شاهين يوسف232012221422065051

كلية التمريض/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيغصون حيدر داخل محسن232022221424057027

كلية التمريض/جامعة البصرة553.0092.17اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد شرامه شناوه232032221426002262

كلية التمريض/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية فهد الشرشاب المختلطةاحيائيمنار مهدي علي سرحان232042221427074002

كلية التمريض/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية الفضائل للبناتاحيائيفاطمه كاظم عبد هللا عمران232052321422036053

كلية التمريض/جامعة البصرة553.0092.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء عمار يحيى كاظم232062321422072129

كلية التمريض/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيزينب لفته حبيب حسون232072321427016011

كلية التمريض/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيمريم محمد جبوري جواد232082521424026032

كلية التمريض/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمه عادل ناصر حسين232092921422028046

كلية التمريض/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزهراء يوسف عبد الرضا حسن232101421422032030

كلية التمريض/جامعة البصرة552.0092.00ثانوية فيض الرحمن للبناتاحيائيزهراء رعد فوزي مالك232111621422073003

كلية التمريض/جامعة البصرة552.0092.00ثانوية االهلة للبناتاحيائياماني قصي مجلي حميدان232121621422104005

كلية التمريض/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية النور للبناتاحيائيروان رزاق محمد صافي232132221422042116

كلية التمريض/جامعة البصرة552.0092.00ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد جبار حسن232142221424038010

كلية التمريض/جامعة البصرة552.0092.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيطيبه اسعد صادق كاظم232152221424051109

كلية التمريض/جامعة البصرة552.0092.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمريم ابراهيم عبدالحسن حسين232162321424003191

كلية التمريض/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيسرى حسين مردان عبيد232172721422039125

كلية التمريض/جامعة البصرة551.0091.83اعدادية حيفا للبناتاحيائيفرح علي حسين ساجت232181621422045040

كلية التمريض/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب عبد الرضا علي جايد232191621422082018

كلية التمريض/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمريم عوده سهر دراج232201621424005074

كلية التمريض/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد حمدي صالح232211621424038047

كلية التمريض/جامعة البصرة551.0091.83اعدادية بلد للبناتاحيائيفاطمه فاضل عبد الحسن حسن232221821422017112

كلية التمريض/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائينبأ وهاب رزاق عبد هللا232232221422038044

كلية التمريض/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزينب كريم نصيف جاسم232242221424049042

كلية التمريض/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيزينب منصور حسين علي232252221424057017

كلية التمريض/جامعة البصرة551.0091.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه عوف هاشم شنور232262521422004647

كلية التمريض/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيسلوى احمد عذاب حسين232272521424023058

كلية التمريض/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيبنين عالء عبيس مديح232282621424010014

كلية التمريض/جامعة البصرة550.7691.79ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيسكينة علي حمود سلمان232291621422007051

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم هادي حسين232301121422006080

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية الفاو للبناتاحيائيدعاء يونس عاشور عبد الرسول232311621422050012

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيعبير فؤاد احمد الزم232321621422051101
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كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية االهلة للبناتاحيائيايات جميل صفر نوروز232331621422104010

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيكوثر مرتضى زعيبل طربال232341621424022138

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيغدير ناهض سالم خضير232351621424068003

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية عائشة للبناتاحيائيكويستان نجاة سعيد ابراهيم232361821422022110

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائياسراء حيدر عبد علي احمد232371821422045010

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية البطحاء للبناتاحيائياالء فرحان صاحب حسن232382221422045006

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمسار صالح عبد الهادي مرشد232392221424005067

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة قيس ابراهيم صالح232402221424007133

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم رحيم عطية لفته232412221424007146

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائياروى عبدالكاظم سعدون فجر232422221424051004

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيايه حسين خويط غالي232432221424051013

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة عالء غايب عمران232442321422045107

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب حيدر عبدالكاظم موسى232452321422072143

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية التحرير للبناتاحيائياسراء مهدي علوان وناس232462421422008005

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك يونس ذياب جلوب232472421422008036

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيضحى جواد فاضل شمران232482421424014058

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائياالء يوسف عبد جاسم232492521424002003

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية اليسر للبناتاحيائيحوراء حميد عبد ناصر232502621422038030

كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيمريم مشابي حسن رباط232512721422025137

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة568.0094.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحيدر حسين موازي عبد الرضا232522221411019070

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة554.0092.33اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهراء اسامه عبد الحسين احمد232531621422043043

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة533.0088.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه احمد جاسب عبد الواحد232541621424072189

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي عبد الرضا كريم حميد232552221411033212

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة520.0086.67ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد كامل جدوع232561621424001015

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة515.2885.88ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعبد هللا علي مصطفى حمادي232572721411039040

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة505.0084.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد صادق جعفر احمد كاظم232581621413123124

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة499.0083.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيتقى فالح مهدي صالح232591621422003021

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية البصرة الفيحاء النموذجية االهلية للبناتاحيائيسارة محسن عبد النبي تعبان232601621424055003

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة497.0082.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمعصومة عباس محمود محمد232612821422013114

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه علي حسين سوادي232622721422048111

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة485.0080.83اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسين علي لطيف علي232631421411019032

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية الخالصة للبناتاحيائينور العين مجيد سوادي جعفر232641621422064127

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزينب مازن كاظم شيال232652221422028102
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كلية الطب البيطري/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية المآثر للبناتاحيائيضحى حسين عوفي جبر232661521422011153

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيمصطفى حيدر اسماعيل معالك232671621415013035

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية الماجدات للبناتاحيائيزهراء قاهر ناجي عبد الرزاق232681621422037015

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائياسالم بسام ناجي ياسين232692421415004248

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيعلياء عدنان جياد كاظم232702721422046103

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيكوثر ماجد حميد عبود232711621424010081

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياساور مجيد سوادي جعفر232721621426002101

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة465.0077.50ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيسجى رافع رسول رجب232731121422007048

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيعلي محمود جالب خلف232741621413027043

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيمريم محمد عبد هللا عباس232751621424016020

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء اياد مناتي سالم232761621422012030

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيبنين صالح لفته محمد232771621422089010

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم محمد تبينه232782221424051052

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيبنين عامر حافظ عباس232791621424062017

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية التحرير للبناتاحيائيمريم عدنان وحيد محمد علي232802821422007025

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيازهار حسن تركي راضي232811121422008007

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيزين العابدين خالد ابراهيم عواد232822321411007075

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة457.0076.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين محمد لفته232831621411001087

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية  الميقات للبناتاحيائيزينب علي عبد الهادي حميد232841621422029031

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية األبلة للبناتاحيائيسارة علي محسن قاسم232851621422016019

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيموسى خلدون كاظم عبد هللا232861621413027061

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائياحمد علي عويد كاظم232872221413013005

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق نجم عبيد232881621422071046

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة451.2475.21ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد حيدر حسين عبد االمير232891221411001073

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيعبد هللا حازم بدر دهام232901621413027031

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية النهضة للبناتاحيائيمنار نجم عبد زويد232912221422034082

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيزهراء جبر بريهي عبود232921421424004013

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرسل صالح مهدي صالح232932221424045085

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحوراء ناصر صبحي علوان232942921424003055

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزهراء عماد فالح محسن232951621422102038

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيسارة رائد لطيف حسين232961621424022093

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيانس مالك كاظم جواد232971121411049028

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية القناة للبناتاحيائيزهراء وسام عبد العزيز عبد الكريم232981321422003042
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كلية الطب البيطري/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية الميمونة للبناتاحيائيتقى علي هاشم كاظم232992821422023013

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية العباسية للبناتاحيائيتبارك ماجد دعير عبد النبي233001621422057008

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية المعقل للبنيناحيائياحمد صادق جعفر جبار233011621411018003

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعلي نزار عبد الرضا محمد صادق233022721411027090

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزينب جاسم محسن موجر233031621422089027

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيمريم فاضل عبيس عبد هللا233042721422052103

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائياحمد ضياء نواف نايف233051321413008002

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائينور الهدى علي محسن دهله233061621422055055

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد حسين خيرهللا جبر233072221411031184

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية البتول للبناتاحيائيفاطمة حيدر مطشر كريم233081621422066024

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية اليرموك للبناتاحيائيبتول حيدر نعمه موات233092721422036025

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد اياد نوري ضياء233102521411009244

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيحوراء محمد عيدان خلف233111121422007020

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرقيه حسن ظاهر عبد المجيد233121621422051057

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب احمد جنديل جابر233131621424014025

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيحنين صالح لفته محمد233141621422089015

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب وليد مصطفى حسن233151621424038032

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيحور نبيل غازي هاشم233161421422014022

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة427.0071.17للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيايات علي صالح هادي233172421422038003

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية الريف للبنيناحيائيسيف الدين عماد احمد سلمان233181221411026015

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغفران حسام رزاق هادي233192321422044101

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة425.6070.93ثانوية المتميزاتاحيائيبلسم وائل صباح سعيد233201321422032011

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية جصان للبناتاحيائيزينب حسن علي عبيد233212621422001022

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشوق هشام فاضل بدر233221621422055032

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحسن امين ياسين عوده233232721411031150

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية العباسية للبناتاحيائيفاطمه احمد جاسم محمد233241621422057032

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية غدير خم للبناتاحيائيزينب مرتضى احمد فاخر233251621422084016

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة423.0070.50للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيحسين علي حويل غياض233262221411065009

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيشمس صباح عبد الحسن زويد233272221426002272

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية السعادة للبناتاحيائيشفاء عبد المطلب عويد مزعل233281421422049018

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب ستار جبار مرهج233291621424007031

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن علي جاسم233301621424024043

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى ناجح مهدي جار هللا233311621424072288
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كلية الطب البيطري/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائيمحمد سيف الدين سامي توفيق233321621413013005

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب اسعد ابراهيم عبود233331621424033003

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيهند فالح عبد الرزاق ناصر233341621424047044

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيقمر احمد حسن طعمه233351521422005101

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة419.0069.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحيدر حاتم عبد الكريم جبر233362221413006048

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائييقين عادل شعالن طراد233372221422037102

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور الحسين حيدر ناصر فرحان233381621422051140

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية البصرتين للبنيناحيائيسجاد هيثم جحيل فرحان233392221411027072

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيرغد حسب خلف عرد233402521427006039

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي عبد الكريم فاضل جازع233412721411032137

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيزينه باسم رسول كريم233421421422068063

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد ناظم علي لفته233431621413123141

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية العباسية للبناتاحيائيبنين جواد زغير محبس233441621422057007

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمنتظر عبد مسلم هادي حمد233452421411021097

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية الناصرية للبناتاحيائيهدى مازن رياض محمود233462221422035072

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية الفداء للبناتاحيائياديان جابر فرحان فرمان233471421422033001

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب اسعد عبد الخالق معتوق233481621422015034

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية البسمة للبناتاحيائيثريا سعد مطر عباس233491621422080022

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية التعاون للبناتاحيائيمنتهى محمد طعيمة منيفي233501621422083015

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيساره وميض سعد جاسم233511621424010053

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه محمد شهاب احمد233521421422057155

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيفاطمة خالد جميل احمد233531621422076052

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة411.0068.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياديان حياوي حويس عبد احمد233541621424022003

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية الوركاء للبنيناحيائيحمزه ابراهيم حميد عبيد233552321411030012

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية اليرموك للبناتاحيائيقطر الندى حيدر نعمه موات233562721422036140

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد ياسين عواد فاضل233572221411034038

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية المدحتية للبنيناحيائياحمد عبد الحكيم محسن موسى233582321411017004

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة408.0868.01ثانوية المتميزيناحيائيمحمد تقي حيدر هاتف احمد233592521411030052

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيحنان سعود عبد العزيز عبود233601621422055010

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة408.0068.00للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا احيائيبشائر وليد عبد الحسين خلف233611621422078002

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة408.0068.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمهدي صالح سلمان عبود233622521413005043

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية الكفاح للبنيناحيائيعلي حسين صدام سلمان233631621411002030

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيكرار عزيز صالح سماري233642221411020102
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كلية الطب البيطري/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيابراهيم كاظم شعاع خليف233652221411048001

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد عدي حاتم مزهر233662421411038005

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائينور الدين سلمان صغير غالب233671621413021077

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية الوحدة للبناتاحيائيزينب رزاق حميد محمد233682221422036047

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة405.0067.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيرعد حيدر زهراو لعيبي233691621411001053

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية الصفا المختلطةاحيائيكرار طالب هاشم ساجت233702221417081012

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيداليه محمد مصطفى محمد233711121422009025

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية الضحى للبناتاحيائيرسل مؤيد جليل علي233721221422038015

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية فدك للبناتاحيائينور الهدى محمد راضي سعد233731421422006167

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيازهار حيدر شذر عري233741621424024002

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية الفرسان للبنيناحيائيعباس عبد الزهره اسود جبر233752521411003021

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيجعفر ثعبان كريم منصور233762221413013018

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية االحرار المختلطةاحيائيزهراء فاضل عباس موازي233772221427066003

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتاحيائيشهد نعمان موسى هندول233782321424004011

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل علي حسين جسام233792321424006131

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفرات امير محمد حسين خضر233802521422003464

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيبتول محمد جواد صالح علي233812521424011014

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الرواد للبنيناحيائيعبد العليم ابراهيم محمد رشيد233822021411021059

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياسراء عبد الحسن كاظم يسر233832221422039040

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيجعفر عباس جبر كاظم233842821411007020

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية المقدادية للبناتاحيائيهدى وليد احمد علوان233852121422050212

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعباس رياض مظهر راضي233862421413008020

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيعلي حسين عبد هللا رباط233872721411017023

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية ايالف للبناتاحيائيساره عالء شاكر رشيد233881421422038042

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمقتدى احمد نجم عبود233891621413123154

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية حيفا للبناتاحيائيمنار حسن لفته سالم233901621422045047

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء مصطفى سالم شالهي233911621422051069

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة400.0066.67المختلطة (ع)ثانوية زين العابدين احيائيعبد الرضا رحيم علوان جثير233922221417064011

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائييسر حيدر جابر طوفان233932221424005087

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم شنان كريم عنجور233942221424007147

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيكوثر باسم محمد راضي233952221424012167

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد راجح مالك حسن233962321415003104

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية االنبار المختلطةاحيائيمحسن خلفه عبد خالد233972321417061013
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كلية الطب البيطري/جامعة البصرة400.0066.67(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهدى تحسين علي كاظم233982521422039097

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد طعمه233992721411041027

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينبا وليد عبد هللا عارف234001121422014132

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية جيكور للبنيناحيائيمحمد رجوان عبد االمير علوان234011621411054019

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية  الميقات للبناتاحيائيلجين احمد عبد الكريم عبود234021621422029054

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيبنين زهير عبد المحسن حسين234031621422094011

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيمعصومه محسن عبد هللا علوان234041621424007045

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين عباس كاظم مهنه234052221411057033

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائياحمد ابراهيم جواد كاظم234062221411080001

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيزهراء خزن راضي هداد234072221424050021

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيايات هادي عبيد عواد234082221426001099

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة398.0066.33ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمصطفى احمد حسين علي234091121411034079

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيزيد صبار هودي عبيس234102321411031028

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة398.0066.33ثانوية المصابيح للبناتاحيائيميامين كمال لفته رميض234112921422017078

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيكمال الدين كاظم احمد محيسن234121621413007010

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيزين الدين حسنين محمد علي مكي234131621413123061

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيانوار عقيل عيسى عبيد234141621426003007

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية الشموخ للبناتاحيائيبتول جواد كاظم نايف234152221422028022

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية السدة للبنيناحيائيرسول سلمان كاظم نهار234162321411016042

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي حسين كيطان مصارع234172621411003133

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايثار رياض عبد ابراهيم234181121422014018

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة396.0066.00ثانوية الصمود للبناتاحيائيرفل احمد محمود جاسم234191421422034015

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهديل رياض مطر عاصي234201621422046055

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد مصطفى علي حسن234212121411002139

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيابو بكر صالح جاسم جميل234222121411032008

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية اور للبناتاحيائيمنار جعفر كاظم رحيم234232221422040113

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية الشامية للبنيناحيائيمحمد نزار صاحب مهدي234242421411010112

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة395.0065.83ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيرتاج اسامة مدلول كاظم234251421422037018

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية النور للبناتاحيائيزينب حسين جابر سليمان234262221422042344

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيتيجان جدال كامل غيدان234272321427003011

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة395.0065.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيصادق عدنان محي فاضل234282521413023058

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة395.0065.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيامال علي عبد زيد عذاب234292521424004077

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمصطفى عبد جبار ابو الشون234302721411017048
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كلية الطب البيطري/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين احمد حسين مطر234312321413018052

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة393.0865.51ثانوية السالم للمتميزيناحيائييوسف رعد عباس عبد هللا234321121411010100

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياحمد حسين سعيد راضي234332221411033007

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحمزه عدنان جبر حسين234342321411031023

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية المجد للبنيناحيائيصادق مقداد جاسم محمد234352321411065026

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشمس علي حسن عبود234361321422025051

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد هللا عبد الرزاق حسن علي234371621413123078

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيامل بدر وشيل عاجل234381621422035011

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية الكباسي للبناتاحيائيبنين صباح مظلوم مجبل234391621422071016

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء كريم رهيف معدي234402221422050096

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد سعيد دشر234411621424068001

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية العمارة للبنيناحيائيمؤمل محمد غازي جهاد234422821411005108

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيرفاء مشرق عبد الرحيم علي234432821422013033

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية الطيبات للبناتاحيائيمريم عبد الزهره عباس جبر234442821422045041

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه مرتضى مصطفى ابو الهيل234451621422053110

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيزينب حبيب بدر علي234461621422036054

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيام البنين علي محمد علي234471621422079004

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية الصقور للبناتاحيائيرسل رحمن رشيد وهيب234481821422046007

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيحسين عالء حسين مطشر234492221411080020

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية الناصرة للبناتاحيائيطيبه ناهض حسين حرز234501421422056075

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفرح عالء ناصر الياس234511621422054059

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية الوركاء للبناتاحيائيبنت الهدى حسن لطيف صخي234521621422068009

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينب محمد طعمه طاهر234531621422071062

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية الكرار للبناتاحيائيبنين فالح والي ابراهيم234541621422088007

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية فايدة للبنيناحيائيمحمد مشعان كامل طلب234551721411091048

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمصطفى اياد جبار حنظل234562121411008121

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيامير خليل مالك فهد234572221411003032

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيفاطمة محمد هادي هداد234582221422029041

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرقيه عبد الكريم حسين جابر234592221422037033

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية الوركاء للبنيناحيائياحمد حيدر حسين علي234602721411043001

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية السماوة للبنيناحيائيصادق باقر جالب هادي234612921411017131

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية اجنادين للبناتاحيائيسماره عبد الرضا عيسى نور234621021422038070

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية السيدية للبنيناحيائيسجاد سعد عباس محمد234631121411004049
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كلية الطب البيطري/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين جوالن رشك234641621426002110

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرقيه سالم قاسم محمد234652221422003028

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيوفاء حنون وريور عيسى234662221422041168

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيرقيه عباس جابر مرزوق234672521422036039

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة387.0064.50الخارجياتاحيائيزهراء اسيل عبدالرزاق سلمان234682921428050059

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية التحرير  للبنيناحيائيمرتضى هادي مرهج عزيز23469262041002084

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة386.0064.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد المصطفى شهاب احمد محمد234701321411010124

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد ستار جاسم محمد234712221411003116

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحيدر كرار حسين علي234722321411005044

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيمنتظر حميد هويدي بعيو234732621411031043

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة386.0064.33الخارجياتاحيائيازهار حسين عبد سعود234742621428050004

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائينرجس سالم خضير عذار23475162042466014

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية غزة للبناتاحيائيمالك عماد علي عارف234761621422034051

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة385.0064.17للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيدنيا ماجد خواف شالل234772221422064010

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحيدر خضير عبد االمير هوير234782321415002100

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيمريم صالح عوده جحيل234791521422011186

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية االصمعي للبنيناحيائيعلي جميل مهدي سدخان234801621411010019

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية شط العرب للبنيناحيائييوسف كريم عدنان علي234811621411034049

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد ماجد كاظم سفيح234822221411066011

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيفراس فاخر ياسر شناوه234832221413021051

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية دجلة للبنيناحيائيمحمد حسن فؤاد كاظم حريز234842621411020082

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعذراء كامل نصيف جاسم234851321422002107

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائييسر مدحت غانم عباس234861421424002021

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتاحيائيروان اياد صبيح جاسم234871621424003003

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة383.0063.83المختلطة (ع)ثانوية زين العابدين احيائيعلي جواد كاظم جابر234882221417064014

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيآالء جادر كامل درعم234892221424063001

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة383.0063.83الخارجياتاحيائيحنين جبار مخيلف 234902221428050140

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيعلي جاسم محمد عبد234912321417041003

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمهدي اسعد مهدي سعيد234921621513007035

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية ابن قيس الهاللي للبنينتطبيقيمصطفى مالك عبد هللا حاجم234931621511086021

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية التميز للبنيناحيائيمؤمل محمد علي عبد الزهره علي234942221411077164

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيباقر ضياء عبد الوهاب حمزة234951621513110012

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيمحي الشريعه حميد عبد الرضا عبد هللا234961621513117028
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كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيليلى عماد ماجد عيسى234971621522063040

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيزهراء رياض محسن جبر234981621524027008

كلية الزراعة/جامعة البصرة419.0069.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيداود احمد داود سلمان234991621411001051

كلية الزراعة/جامعة البصرة419.0069.83ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيدعاء طالب حمود قاسم235001621522039012

كلية الزراعة/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيالحسين علي منشد ذكر235011621513032004

كلية الزراعة/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية العشار للبناتتطبيقيفاطمه بهاء كاظم عمران235021621522053043

كلية الزراعة/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيتبارك فرج مشيتر عايز235031621522064013

كلية الزراعة/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيزينب بشير جلود غالب235041621522009020

كلية الزراعة/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزهراء مضر ياسين عبد السيد235051621526002029

كلية الزراعة/جامعة البصرة411.0068.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد سلمان مذكور رهيج235061621511001234

كلية الزراعة/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية العشار للبناتتطبيقيروان مازن شوكت نيشان235071621522053021

كلية الزراعة/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياثير رافد خيري جاسب235081621511020003

كلية الزراعة/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيجمانه فاضل عباس حبيب235091621522044012

كلية الزراعة/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيكامل هادي فالح عباس23510162051044044

كلية الزراعة/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيسجاد خالد مجيد كاظم235111621513078018

كلية الزراعة/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد عبد القادر نعمه عبد القادر235121621511006147

كلية الزراعة/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي وسام محسن علي235131621511018102

كلية الزراعة/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيعلي رجب سلمان غالي235141621511071023

كلية الزراعة/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيصفا محمد سالم عايد235151621522043052

كلية الزراعة/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقينور حسن حاسب مولى235161621526002082

كلية الزراعة/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية االختيار االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا علي كاظم كريم235171621513075006

كلية الزراعة/جامعة البصرة404.0067.33للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيآالء احمد سليم صبر235181621522013001

كلية الزراعة/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية االصمعي للبنيناحيائيعباس قحطان علي عباس235191621411010015

كلية الزراعة/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيرقيه جابر سيد خفي235201621522026018

كلية الزراعة/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيريان رشاد عبد الحسن شالل235211621524011012

كلية الزراعة/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقياسراء خالد خزعل مجيد23522162052164005

كلية الزراعة/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيحسن جهاد جبار حسن235231621513119003

كلية الزراعة/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية العباسية للبناتتطبيقيبنين عبد الخالق خورشيد احمد235241621522057009

كلية الزراعة/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيزينب منذر حسن هادي235251621524028023

كلية الزراعة/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية الرسول للبنينتطبيقياحمد ابراهيم مجيد ابراهيم235261621511052004

كلية الزراعة/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيفاطمة علي جاسب عذيب235271621522063036

كلية الزراعة/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيرقيه عبد الرضا عبد القادر علوان235281621522089014

كلية الزراعة/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيعذراء جهاد عبد كروش235291621522064047
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كلية الزراعة/جامعة البصرة397.1666.19ثانوية االيالف للمتميزاتتطبيقيزينب حيدر توفيق عبد علي235301621522007006

كلية الزراعة/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمصطفى محمود فوزي عبد235311621511002231

كلية الزراعة/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين ناقد خطار حبيب235321621515011046

كلية الزراعة/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزينب داود سلمان جبار235331621522041011

كلية الزراعة/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيزينب محمد كريم حسوني235341621522049030

كلية الزراعة/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيكرار جهاد خليل ابراهيم235351621511015100

كلية الزراعة/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية الحمد للبنينتطبيقيصباح غسان صباح علي235361621511051061

كلية الزراعة/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيام البنين عباس علي حسين235371621522003004

كلية الزراعة/جامعة البصرة395.0065.83ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيغدير عمار صبيح شلش235381621522055026

كلية الزراعة/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه قحطان عدنان هيجل235391621424011111

كلية الزراعة/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيحيدر موسى كاظم حسن235401621511059013

كلية الزراعة/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيابراهيم جواد عبد الكاظم خلف235411621513021002

كلية الزراعة/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية غزة للبناتتطبيقينور الهدى بهاء جليل هيلي235421621522034050

كلية الزراعة/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقياسراء محمد جاسم محمد235431621522049002

كلية الزراعة/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيتبارك خير هللا عبد الكريم حطيب235441621522049007

كلية الزراعة/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقينور تركي راهي سالم235451621526003075

كلية الزراعة/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا نائل صادق وكر235461621513043012

كلية الزراعة/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية األبلة للبناتتطبيقيمروة عمار حمزه عباس235471621522016037

كلية الزراعة/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية الفاو للبناتتطبيقيسجى أنور يعقوب زبال235481621522050021

كلية الزراعة/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية االريج للبناتتطبيقيكوثر علي عبد الحسين عبود235491621522062021

كلية الزراعة/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتتطبيقيبتول رحيم عبد الحسين عبود235501621524065001

كلية الزراعة/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسن عبد الكريم رزوقي عيدان235511621511011024

كلية الزراعة/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا أحمد شياع حسن235521621513021052

كلية الزراعة/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيحمزه عبد العباس محمد جخيور235531621517005006

كلية الزراعة/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزينب محمود عبد العزيز عبد الحليم235541621522043047

كلية الزراعة/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيزينب وطن هاشم شناوه235551621524023005

كلية الزراعة/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيعال فاضل برغش محمد235561621522081028

كلية الزراعة/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية االهلة للبناتتطبيقينرجس باسم جباري عودة235571621522104043

كلية الزراعة/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيمنى شعبان عنبر شعبان235581621526002075

كلية الزراعة/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعبد الوهاب حسين عبد الوهاب جاسم235591621511015079

كلية الزراعة/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمؤمل امجد عبد الحي دشر235601621511051084

كلية الزراعة/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عالء عبد الزهره حبش235611621513013004

كلية الزراعة/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيقاسم محمد عبد السيد معيوف235621621513115040
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كلية الزراعة/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتتطبيقيرقية دافر مونس مشرف235631621524003002

كلية الزراعة/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيبتول علي راضي عاشور235641621526001009

كلية الزراعة/جامعة البصرة390.0065.00الخارجياتتطبيقيزهراء كريم قاسم محيسن235651621528050225

كلية الزراعة/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي قاسم احمد عبد هللا235661621511018090

كلية الزراعة/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيياسمين محمد ابراهيم محمد235671621522043087

كلية الزراعة/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية حيفا للبناتتطبيقيمريم صباح مهدي سلمان235681621522045039

كلية الزراعة/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيمنار الدين عدي عبد الودود صبري235691621526002072

كلية الزراعة/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية االبتهال للبناتاحيائيشهد ضياء فليح راهي235702221422051027

كلية الزراعة/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية الخالصة للبناتتطبيقياسراء مشرق مكي عبد هللا23571162052240002

كلية الزراعة/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقياكرم وائل كريم والي235721621513026007

كلية الزراعة/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية غزة للبناتتطبيقيزهراء دحام هاشم فهد235731621522034021

كلية الزراعة/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية العلياء للبناتتطبيقيايات طالب عبد اللطيف مصطفى235741621522052004

كلية الزراعة/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزينب عدنان هاشم محمود235751621522055021

كلية الزراعة/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزينب عماد عبد الوهاب جاسم235761621522061025

كلية الزراعة/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزهراء ماجد حميد جاسم235771621522064027

كلية الزراعة/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيداليا أنور جوري فرحان235781621522070006

كلية الزراعة/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية الثريا للبناتتطبيقيصفا عبد الخذر مجيد حسن235791621522097041

كلية الزراعة/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيحوراء عبد المهدي صالح لفته235801621522054017

كلية الزراعة/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيمريم صالح عبد الحسين عذب23581162052175013

كلية الزراعة/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيدعاء مشتاق سالم شافي235821621424036007

كلية الزراعة/جامعة البصرة386.0064.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد ستار عبد الجبار حسين235831621511001012

كلية الزراعة/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمصطفى علي محمد احمد235841621511047056

كلية الزراعة/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمصطفى هادي حسن مشخول235851621513026077

كلية الزراعة/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية المعالي للبناتتطبيقيزهراء حسين موسى عناد235861621522018015

كلية الزراعة/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية حيفا للبناتتطبيقينور محمد عبد الرزاق عاشور235871621522045044

كلية الزراعة/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيروان منتظر جواد عبد الحسين235881621522076027

كلية الزراعة/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيزين العابدين كريم مشعل مهدي23589162051009012

كلية الزراعة/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيمنتظر غسان فاضل عبود235901621511004094

كلية الزراعة/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد رياض الزم عبد هللا235911621511006145

كلية الزراعة/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد هللا محمد235921621513029002

كلية الزراعة/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيشهد محمد مديخن مجيد235931621522051082

كلية الزراعة/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيزهراء سعيد لطيف فتيح235941621522102012

كلية الزراعة/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيلطيفه عبد الحليم عبد هللا عبد الحليم235951621524028035
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كلية الزراعة/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيأحمد علي عبد عسكر235961621513110005

كلية الزراعة/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقياخالص ربيع خزعل جواد235971621522049001

كلية الزراعة/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية العباسية للبناتتطبيقيرسميه ناظم حميد علي235981621522057015

كلية الزراعة/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيعلي رائد وحيد اعويز235991621511019111

كلية الزراعة/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقياكرم رحيم عبد جبر236001621513016006

كلية الزراعة/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد احمد حسن ابراهيم236011621513123040

كلية الزراعة/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء راضي جبيشة عبيد236021621522012022

كلية الزراعة/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزهراء علي كريم حسين236031621522015023

كلية الزراعة/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية غزة للبناتتطبيقيهيفاء هيثم ميلو محمد236041621522034053

كلية الزراعة/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيبنين عادل طالب محسن236051621522079010

كلية الزراعة/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية الثريا للبناتتطبيقيمروة عبد الخذر مجيد حسن236061621522097052

كلية الزراعة/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيحسين جليل زيارة حاتم236071621511008006

كلية الزراعة/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيرسول عماد نصر سلمان236081621511020035

كلية الزراعة/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية اهل العلم االهلية للبنينتطبيقيمحمد مفيد عبد الزهرة علي236091621513064005

كلية الزراعة/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيحوراء خالد عبد اللطيف متعب236101621522079014

كلية الزراعة/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية الكفاح للبنينتطبيقياسعد محمد جاسم مزيعل236111621511002024

كلية الزراعة/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمحمد حامد بناي خضير236121621511002195

كلية الزراعة/جامعة البصرة381.0063.50ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيحسين باسل حامد مجيد236131621513080003

كلية الزراعة/جامعة البصرة381.0063.50ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيحسن عادل صباح سلمان236141621513097005

كلية الزراعة/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسن يعقوب يوسف خلف236151621515013022

كلية الزراعة/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيهبه عقيل علي محسن236161621522043085

كلية الزراعة/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية المعقل للبناتتطبيقيفرقان محمد جاسم محمد23617162052169053

كلية الزراعة/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمجتبى احمد هاشم هاشم236181621511002187

كلية الزراعة/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيحسين سالم عبد الحسين فالح236191621511024015

كلية الزراعة/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية الرميلة للبنينتطبيقياثير نزار بريبش جبر236201621511036002

كلية الزراعة/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيمصطفى عالء ناظم عباس236211621511038065

كلية الزراعة/جامعة البصرة380.0063.33اعداية التضحية للبنينتطبيقيعباس ناظم صابر نضيف236221621511048103

كلية الزراعة/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيحسين علي فاضل جابر236231621513106016

كلية الزراعة/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيزينب حيدر حسين خميس236241621522029020

كلية الزراعة/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية العروبة للبناتتطبيقينعيمه ابراهيم حسن حسين236251621522061043

كلية الزراعة/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيهيفاء رعد عوده سعد236261621522082018

كلية الزراعة/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد ناقد احمد وادي236271621511034009

كلية الزراعة/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيالزهراء حميد عبد الصمد معيدي236281621522017004
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كلية الزراعة/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسجى مصطفى عبد الرزاق عبد هللا236291621522051072

كلية الزراعة/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيحنين قاسم حسن قاسم236301621522079013

كلية الزراعة/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيسجى جعفر مهدي صالح236311621522102026

كلية الزراعة/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيلبانه جواد عبد الكاظم شاكر23632162052172023

كلية الزراعة/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية المعالي للبناتتطبيقيحوراء جوده حاتم حبيب23633162052173008

كلية الزراعة/جامعة البصرة378.0063.00ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقينور المصطفى سالم بدر علي236341621513018016

كلية الزراعة/جامعة البصرة378.0063.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد محسن غضبان عناد236351621513021113

كلية الزراعة/جامعة البصرة378.0063.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيعلي زياد غازي محمود236361621513055033

كلية الزراعة/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيفاطمة علي عباس عطيه236371621522058055

كلية الزراعة/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيدانيه عماد وليد خالد236381621522076022

كلية الزراعة/جامعة البصرة378.0063.00الخارجياتتطبيقيحوراء محسن بداي شمخي236391621528050139

كلية الزراعة/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعمر مازن عبد االله عبد المجيد236401621511033148

كلية الزراعة/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيحسين عباس نوري مصطفى236411621511040012

كلية الزراعة/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيعلي منتصر عبد الصمد مرتضى236421621511076025

كلية الزراعة/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عدي عبد هللا عبد الستار236431621513006045

كلية الزراعة/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحيدر علوان حسين صالح236441621513099002

كلية الزراعة/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعلي عبد االمير يوسف محمد236451621513110052

كلية الزراعة/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسن احمد سوادي شمخي236461621513115008

كلية الزراعة/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزهراء هيثم حبيب عباس236471621522058037

كلية الزراعة/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقياديان اسيل جاسم محمد236481621522063002

كلية الزراعة/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية النور للبناتتطبيقيشهد هادي باهض كاظم236491621522086010

كلية الزراعة/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية الثريا للبناتتطبيقينور الهدى احمد حمزة عباس236501621522097057

كلية الزراعة/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيياسمين راهي عواد ملوح236511621524005029

كلية الزراعة/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمنتظر حسن جابر عطية236522221413004148

كلية الزراعة/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمصطفى حسن علي جمعه23653162051062085

كلية الزراعة/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمصطفى طالب فرحان محمد236541621511002223

كلية الزراعة/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية الدير للبنينتطبيقيحسين صالح عبد الواحد حسن236551621511023011

كلية الزراعة/جامعة البصرة376.0062.67اعداية التضحية للبنينتطبيقيحسين داود سلمان خالوي236561621511048046

كلية الزراعة/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد حيدر حسن حيال236571621513014029

كلية الزراعة/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين عالء عبد الخالق طالب236581621513042011

كلية الزراعة/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيحيدر سمير مهدي محسن236591621513113015

كلية الزراعة/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية حيفا للبناتتطبيقيفاطمه محسن سلمان جاسم236601621522045037

كلية الزراعة/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية العلياء للبناتتطبيقيمريم حيدر صادق جعفر236611621522052057
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كلية الزراعة/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيعذراء خزعل عبد الزهرة عبدال236621621522065018

كلية الزراعة/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيفاطمه عماد مونس علي236631621522072023

كلية الزراعة/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية تبارك للبناتاحيائيايمان علوان ساكت حربي236642221422062006

كلية الزراعة/جامعة البصرة375.0062.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد مازن هاشم علي236651621511001245

كلية الزراعة/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسين حمزة عبد المحسن جبر236661621511046036

كلية الزراعة/جامعة البصرة375.0062.50اعداية التضحية للبنينتطبيقيسيف ليث حاجي عبد علي236671621511048088

كلية الزراعة/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيسجاد كاظم عذير منسي236681621511057081

كلية الزراعة/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزهراء محمد زياره ذهب236691621522014022

كلية الزراعة/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية الفاو للبناتتطبيقيساره هيثم محمود خلف236701621522050020

كلية الزراعة/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفاطمه جهاد بهلول عبد الحسن236711621522061032

كلية الزراعة/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية البتول للبناتتطبيقيزينب مالك محمد احمد236721621522066024

كلية الزراعة/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيعطارد صباح صالح جاسم236731621522075018

كلية الزراعة/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيمريم كريم محمد سعيد حسن236741621522079045

كلية الزراعة/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية المآثر للبناتتطبيقيزينب محمد وهيب حشيف236751621522100026

كلية الزراعة/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيشهد احمد سعيد رحيم236761621526003085

كلية الزراعة/جامعة البصرة375.0062.50الخارجياتتطبيقينبا ابراهيم غازي جالي236771621528050463

كلية الزراعة/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية مندلي للبنيناحيائيفؤاد مهدي مالح عباس236782121411033074

كلية الزراعة/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية االنجاز االهلية للبنيناحيائيمحمد المصطفى رعد صالح مهدي236791621413092006

كلية الزراعة/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعباس فالح صباح عبد العالي236801621511020052

كلية الزراعة/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا فاضل عبد هللا236811621511033189

كلية الزراعة/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعلي يوسف ياسين يوسف236821621511041067

كلية الزراعة/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحيدر عدي رزاق ضمد236831621513004046

كلية الزراعة/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيحسين عادل علي خضير236841621515002046

كلية الزراعة/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيسجاد حيدر يوسف شاكر236851621515016062

كلية الزراعة/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية المعقل للبناتتطبيقيسحر نزار رزاق مايع236861621522014034

كلية الزراعة/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية األبلة للبناتتطبيقيامنة حسين علي حسن236871621522016006

كلية الزراعة/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية االريج للبناتتطبيقيضحى عباس كاظم عبد الحسين236881621522062018

كلية الزراعة/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيشمه عادل حميد ثامر236891621526001033

كلية الزراعة/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيزيد مصطفى عدوان زيدان236901821411037013

كلية الزراعة/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي طارق يوسف حسن236911621511047034

كلية الزراعة/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسن نجم عبد صخي236921621513071026

كلية الزراعة/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية األبلة للبناتتطبيقيزينب حسين فاضل حسن236931621522016021

كلية الزراعة/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيعذراء لطيف دابس عبود236941621522049041
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كلية الزراعة/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية العباسية للبناتتطبيقيسكينه علي عبد علي محمد236951621522057023

كلية الزراعة/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية البصرة للبناتتطبيقيفاطمة ناظم نجم عبود236961621522058058

كلية الزراعة/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيغدير رفعت عبد الواحد عبد النبي236971621522065020

كلية الزراعة/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيهبة عذاب بريس زغلول236981621422087031

كلية الزراعة/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفضيله حيدر فاضل جمعه236991621424010079

كلية الزراعة/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقياحمد حبيب عبود ناصر237001621511005003

كلية الزراعة/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعباس باقر عبد اللطيف رسن237011621511020046

كلية الزراعة/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد باجي237021621513007023

كلية الزراعة/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية العليم االهلية للبنينتطبيقياحمد شاكر ثامر عاصي237031621513066001

كلية الزراعة/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية االريج للبناتتطبيقيبنين حسين شريف شدود237041621522062004

كلية الزراعة/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيحوراء طاهر عيسى عبد علي237051621526003020

كلية الزراعة/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الحسين حسناوي237062221424008130

كلية الزراعة/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية حمورابي االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد مزعل ماهود237071621513011009

كلية الزراعة/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن عبد الرضا قاسم جمعه237081621513030012

كلية الزراعة/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزينب سعدون نافع داود237091621522005025

كلية الزراعة/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية األبلة للبناتتطبيقياستبرق فالح قاسم جاسم237101621522016001

كلية الزراعة/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيحسناء ابا ذر حبيب مجيد237111621522044013

كلية الزراعة/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيسجى ستار جبار خضير237121621522069032

كلية الزراعة/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيرحاب نديم جاسم كحيط237131621522075005

كلية الزراعة/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيساره محمود حنون راضي237141621526001028

كلية الزراعة/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقينور عبد المطلب عبد العزيز عبد السيد237151621526002084

كلية الزراعة/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية العزم المختلطةاحيائييوسف وسام ابراهيم مكي237161621417006022

كلية الزراعة/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيحسن مكي قاسم لعيبي237171621511073015

كلية الزراعة/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية المعالي للبناتتطبيقيمريم حسنين عبد العزيز عبد الواحد237181621522018029

كلية الزراعة/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيانفال اسعد هالل سعد237191621522035010

كلية الزراعة/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيسبأ سالم هادي عبد الرضا237201621524044014

كلية الزراعة/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية االبرار للبنيناحيائيكاظم طعيمه كشمر عبد هللا237212221411070139

كلية الزراعة/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية الرسول للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم رشك لعيبي23722162051058017

كلية الزراعة/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية العلياء للبناتاحيائيمريم احمد عبد الكريم نعمه237231621422052066

كلية الزراعة/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعباس عدنان هاشم عباس237241621513021047

كلية الزراعة/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعبد الرضا جابر محمد رمضان237251621513047016

كلية الزراعة/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية المعقل للبناتتطبيقيبتول هاشم نشمي عويد237261621522014004

كلية الزراعة/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيايات قصي علي سالم237271621526001006
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كلية الزراعة/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن امجد صبار جاسم237281621513006014

كلية الزراعة/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقييوسف مرتضى حسين لفته237291621513055053

كلية الزراعة/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية الهدف التربوي االهلية للبنينتطبيقيمهند عدنان عطوان مالك237301621513077004

كلية الزراعة/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا هاشم لطيف موحي237311621515007180

كلية الزراعة/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية األبلة للبناتتطبيقييقين علي حسين حسن237321621522016052

كلية الزراعة/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيايه صباح محمد رشيد237331621522072004

كلية الزراعة/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزينب هاني افندي شغاتي237341621522081023

كلية الزراعة/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزينب خضر عباس نمر237351621524024021

كلية الزراعة/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقينبأ يوسف محمد محمود237361621524024043

كلية الزراعة/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر شذر عري23737162051078038

كلية الزراعة/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيصالح عبد الصمد محمود خلف237381621511006070

كلية الزراعة/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيمصطفى نزار عبد الجبار مغامس237391621511009053

كلية الزراعة/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيحيدر اياد حميد عبد الرضا237401621513042009

كلية الزراعة/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمحمود نهار نايف سلمان237411621513056025

كلية الزراعة/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعبد المنعم سعد عبد المنعم طالب237421621515002118

كلية الزراعة/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية المعالي للبناتتطبيقياستبرق شرهان صبار جاهوش237431621522018001

كلية الزراعة/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه عقيل عبد الرضا فيصل237441621522043060

كلية الزراعة/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيصافيا مصطفى احمد عبد هللا237451621526003050

كلية الزراعة/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعباس عطيه سالم طاهر237462821511020050

كلية الزراعة/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية نون والقلم االهلية للبنيناحيائيمقتدى هشام محسن طالب237471621413005006

كلية الزراعة/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحسين عادل حمزه عبيس237482621417006015

كلية الزراعة/جامعة البصرة365.0060.83ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيايالف محمد حسن عبد الرزاق محمد حسن237491621424066004

كلية الزراعة/جامعة البصرة365.0060.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيرند عماد احمد كاطع237501621426002020

كلية الزراعة/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء فاضل جعفر بندر237511121422018034

كلية الزراعة/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية المبادئ للبناتاحيائيحوراء سعيد لطيف فتيح237521621422022008

كلية الزراعة/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية البسمة للبناتاحيائيبنين ميثم عبد الحسين جالب237531621422080019

كلية الزراعة/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبنين احمد محسن موزر237541621424026010

كلية الزراعة/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل شاكر موسى237551621424061025

كلية الزراعة/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيبنين داخل قاسم معتوق237561621422009010

كلية الزراعة/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية المبادئ للبناتاحيائيدعاء جاسم محمد قاسم237571621422022009

كلية الزراعة/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية المبادئ للبناتاحيائيفاطمة حبيب علي حسين237581621422022023

كلية الزراعة/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية المرفأ للبناتاحيائيافنان عبد الجبار طعمه حافظ237591621422039003

كلية الزراعة/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيايه حكيم كطوف يار هللا23760132042131008
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كلية الزراعة/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيرضا محمد غياض عبد هللا237611621411037011

كلية الزراعة/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيسالم مثنى حسن عبد الحسين237621621413047006

كلية الزراعة/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية البتول للبناتاحيائيلبنى قاسم جبار نوحي237631621422066028

كلية الزراعة/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه مهدي عيسى عبد هللا237641621424036022

كلية الزراعة/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيبنين محمد جابر طارش237651621426002008

كلية الزراعة/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب حسين علي حسون237661621426002121

كلية الزراعة/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب كاظم فهد حميدي237671621426003044

كلية الزراعة/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيامنه مجيد نعمان محمود237682121422092007

كلية الزراعة/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن مازن خلف ذياب237692221411034091

كلية الزراعة/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيوضحه عبيد مرزوق مطير237702221422008125

كلية الزراعة/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيسجاد صالح حسن ساجت237711421415002006

كلية الزراعة/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية الكفاح للبنيناحيائيكرار حمد شاكر ياسر237721621411002038

كلية الزراعة/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية االجيال للبنيناحيائياحمد مزهر قاسم محمد237731621411014001

كلية الزراعة/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية المعقل للبناتاحيائينور عبد هللا سعد الدين عبد هللا237741621422014076

كلية الزراعة/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء صالح جوحي طاهر237751621422017018

كلية الزراعة/جامعة البصرة360.0060.00ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيبسمه كريم علي محيسن237761621422082006

كلية الزراعة/جامعة البصرة360.0060.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيمريم سعد جاسب مكي237771621426002069

كلية الزراعة/جامعة البصرة359.0059.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيازهار حسن علي نمل237781621424028005

كلية الزراعة/جامعة البصرة359.0059.83ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد عيسى عشه237792221413004127

كلية الزراعة/جامعة البصرة359.0059.83ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيعلي احمد عبد علي مشرف237802221413024026

كلية الزراعة/جامعة البصرة359.0059.83ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيباقر اديب جليل حميد237812221413060014

كلية الزراعة/جامعة البصرة359.0059.83اعدادية الوحدة للبناتاحيائيورود حسن كاطع سرهيد237822221422036104

كلية الزراعة/جامعة البصرة358.0059.67اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور نبيل صبري صيوان237831621422046049

كلية الزراعة/جامعة البصرة358.0059.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيغدير احمد فالح حسين237841621424022114

كلية الزراعة/جامعة البصرة358.0059.67ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيحسين نجم سلهان عبدهللا237852221417022012

كلية الزراعة/جامعة البصرة357.0059.50ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزينب سامي عوده حميدي237861621422031007

كلية الزراعة/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائينور يعقوب راشد احمد237871621422036114

كلية الزراعة/جامعة البصرة357.0059.50ثانوية الماجدات للبناتاحيائينور الهدى عامر فياض عالوي237881621422037044

كلية الزراعة/جامعة البصرة357.0059.50االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيمالك عبد الحسين عبد الواحد محسن237891621424021030

كلية الزراعة/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية الغراف للبنيناحيائيابراهيم عماد صادق معيدي237902221411022001

كلية الزراعة/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية الرسالة للبنيناحيائيذو الفقار علي جبار جاسم237911321411005029

كلية الزراعة/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائيدعاء ناطق شاكر عبد علي237921621422051050

كلية الزراعة/جامعة البصرة356.0059.33ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزهراء نزار نعمه خريبط237931621424014023

4148 من 721صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الزراعة/جامعة البصرة356.0059.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء نجم جاسب عطوان237941621424022116

كلية الزراعة/جامعة البصرة356.0059.33ثانوية االلباب االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عليوي جاسم237951621424039004

كلية الزراعة/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسن خلف عبد عبدالنبي237962221411031040

كلية الزراعة/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائينعيم احمد عبد الكريم نعيم237972721415002090

كلية الزراعة/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمرتضى عباس جميل عباس237981621411020044

كلية الزراعة/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية الرضوان للبنيناحيائييونس بشير جمعة الزم237991621411043055

كلية الزراعة/جامعة البصرة355.0059.17ثانوية عين شمس االهلية للبنيناحيائيعلي اسامة موسى جبار238001621413051002

كلية الزراعة/جامعة البصرة355.0059.17ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيابراهيم عالء عبد الخالق حسين238011621413060002

كلية الزراعة/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية سبأ للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم قاسم حميد238021621422019015

كلية الزراعة/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزهراء علي منجي ناجي238031621422035039

كلية الزراعة/جامعة البصرة355.0059.17ثانوية العلياء للبناتاحيائيمريم عادل نجم عبود238041621422052069

كلية الزراعة/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية العروبة للبناتاحيائياماني عادل جاسم عايد238051621422061004

كلية الزراعة/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد هللا مهدي صالح عبد238062121411014093

كلية الزراعة/جامعة البصرة355.0059.17ثانوية الوالية للبناتاحيائيسجى احمد كاظم عبد هللا238072221422066135

كلية الزراعة/جامعة البصرة355.0059.17ثانوية االيمان المختلطةاحيائيفاطمه صبري عويجل عباس238082221427004024

كلية الزراعة/جامعة البصرة355.0059.17ثانوية فدك المختلطةاحيائيدعاء كريم عوفي عودة238092221427051004

كلية الزراعة/جامعة البصرة354.0059.00اعدادية القدس للبناتاحيائيايه احمد حسين علي23810212042110018

كلية الزراعة/جامعة البصرة354.0059.00اعدادية السالم للبنيناحيائيعقيل عالوي فعيل يسر238112221411015091

كلية الزراعة/جامعة البصرة354.0059.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيحنين نعيم عباس عتيوي238122221424012040

كلية الزراعة/جامعة البصرة354.0059.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيكرار حميد حميد علي238132321411017108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0088.67اعدادية االكرمين للبنينادبياحمد نورس كاظم عبود238141621211017006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0088.17ثانوية الجامعة للبناتادبيحوراء كريم عاتي سلمان238151621222006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0085.67ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيعلي باقر كاظم عبود238161621211049006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي عبد الحسن حميد لعيبي238171621211062028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية االندلس للبناتادبيآية محمد راضي شاهين238181621222015002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية الرسالة للبنينادبيمرتضى علي حسين صكبان238191621211013056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية ام البنين للبناتادبيسحر رائد عبد الواحد حمزة238201621222085015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0084.33اعدادية فتى االسالم للبنينادبيفايز حيدر صادق فايز238211621211070037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0084.33اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيكوثر عادل ناصر سلمان238221621222069055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0084.00ثانوية العلياء للبناتادبيحنين سعد عبد الكريم حنون238231621222052013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية الفرزدق للبنينادبيجعفر ضياء مكطوف ستير238241621211027006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية سبأ للبناتادبينور الهدى هاني طابور يوسف238251621222019020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحيدر محمد عبد هللا سبتي238261621511043068
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0083.50اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيايات عبد الستار جبار مطرود238271621222091009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0083.33اعدادية العباسية للبناتادبينبأ لؤي كاظم صادق238281621222057044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0083.33االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء ادبينبأ محمد عبد الحليم علي238291621224021007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0083.17اعدادية الخنساء للبناتادبياطياف راشد منخي جبر238301621222054003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي كريم خلف ناهي238311621211081148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية األبلة للبناتادبينوران نوار نبيل عبد الحميد238321621222016058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية  الميقات للبناتادبيغفران حسين بداي عيسى238331621222029056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية غزة للبناتادبيانعام فاضل عبد صالح238341621222034003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية العروبة للبناتادبيكوثر زياد عبد الحميد رمضان238351621222061045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية القرنة للبناتادبيزينب مالك عبد الهادي صالح238361621222005012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيهدير سعدي حسن جابر238371621222042119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيهدى مجيد الزم علوان238381621222069066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية الرسالة للبنينادبيعباس عبد الحسن يونس حسن238391621211013028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمريم حسين صباح سلمان238401621222035071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية الوثبة للبناتادبيرنا كامل عبد الرضا زباري238411621222065021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية بحار االنوار للبناتادبيمنار كريم عبيد هاشم238421621222102068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0082.17اعدادية دجلة للبناتادبيمروة حيدر بريدي كاطع238431621222067036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0082.00ثانوية الزوراء للبناتادبينور حيدر علي سلمان238441621222025031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيتهاني عبد الخالق مكطوف غانم238451621222049018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0082.00ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيبتول كامل عامر عيدان238461621222075004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيجراح فرحان علي حبيب238471621211035007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيالتفات عبدهللا غازي مكي238481621222069002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينب ابا زيد لعيبي عبد الحسن238491621222024012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية التعاون للبناتادبيبتول فراس يعقوب يوسف238501621222083004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية األزكياء للبنينادبيمهيمن يحيى محمد يحيى238511621211061132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية حيفا للبناتادبيتقى عبود بخيت عبود238521621222045024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية العقيدة للبناتادبيهبه صباح مجيد كلو238531621222055058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0081.33للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيزهراء عدي كاظم حسين238541621222078003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية القرنة للبناتادبيام البنين نضال خير هللا ماضي238551621222005002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية الخنساء للبناتادبيأمينه عبد المحسن وادي جاسم238561621222054001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية البشرى للبناتادبيفاطمه مصطفى خضير يسر238571621222106013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبينبا طه مصطفى طه238581621222035082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيعلي حسين عبد الحميد عبد الكريم238591621213007007
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيايمان كاظم خليف حنظل238601621222009005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0080.67للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيبنين حامد جلوب مطشر238611621222013008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيرسل عبد الستار عبد هللا بدر238621621222049027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية الزينبيات للبناتادبيفاطمه حارث عبد الرحمن حبيب238631621222081033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0080.67الخارجياتادبينور الهدى هادي عبد هللا عواد238642221228050611

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0080.50اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيسجى غفور عبد القادر سبهان238651621222042065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية الوركاء للبناتادبيمريم صالح جهاد حسين238661621222068033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيتبارك طعمه عطوان يونس238671621222044013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيرغد جبار عبد العالي عباس238681621222069024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية ام قصر للبنينادبيحسن فراس لطيف سلمان238691621211038010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0080.00ثانوية المرفأ للبناتادبيغدير حيدر سامي عبد الرزاق238701621222039044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0080.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيرؤى طه ياسين حاتم238711621222044017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0079.83اعدادية االريج للبناتادبيزهراء حيدر حميد درويش238721621222062013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء احمد ناظم محمد238731621222090041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمارب يوسف محمد يوسف238741621222042095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيزينب عاشور مكطوف عاشور238751621226003030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيحياه جاسم جواد كاظم238761621222032014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0079.33اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمة عبد االمير عبد علي عبد الواحد238771621222035060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0079.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمريم عيسى عبد الكريم خلف238781621222036072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيبنين عباس خجوري جعفر238791621222090015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0079.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب يوسف بناي غنتاب238801621422038041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية المتنبي للبنينادبيكرار حسن جاسم حاجم238811621211006065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيكرار قصي حسيب محمد238821621211029052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسن علي كحيط حبيب238831621211081022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيمرسلين كريم شحيت عاتي238841621222069056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية األزكياء للبنينادبيمصطفى رياض جعفر هاشم238851621211061122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية النصر المختلطةادبيعباس كريم حبيب لفته238861621217003012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية الجمهورية للبناتادبيرسل عماد عبد الزراق يعقوب238871621222063014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0079.00الخارجياتادبيزينب علي عبد الحسين عليوي238882921228050144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية شمس الشموس للبناتادبينور يوسف ابراهيم عبد هللا238891621222089047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0078.83ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيمالك رضا غانم جدوع238901621222090101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية االمام الحسين للبنينادبيعباس حسين جخيور حسين238911621211024017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية األصفياء للبنينادبيحسين عبد الزهرة عريب مزعل238921621211062011
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيتبارك عبد السالم الماس فرحان238931621222036025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية األعراف للبنينادبيمهدي كاظم عبد االمير ابراهيم238941621211058056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية  الميقات للبناتادبيغاده محسن هويل جابر238951621222029055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزهراء مهدي حسين عيسى238961621222060023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0078.50االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء ادبيزينب مثيل علي حمزه238971621224021004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية الكافي االهلية للبناتاحيائيمالك محمد سعيد يوسف238981621424037008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية االكرمين للبنينادبيحسين عبد هللا عبد الرزاق رماثي238991621211017020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعبد هللا جبار جودة داغر239001621211019080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي مزعل زبون وذاح239011621211081153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية االجتهاد االهلية للبنينادبيمحمد باقر عدنان شاكر نور239021621213071004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية االندلس للبناتادبيريحانة قاسم محمد جاسم239031621222015022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمه راضي كاطع سلمان239041621222016045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0078.33للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبينداء محمد طالب عبود239052821222041040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف عجيل حري مشاري239061621211006092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0078.17الخارجياتادبيايات توفيق شاكر جاسم239071621228050184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيانور لؤي صبري حميد239081621211040003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيضحى نجم عبد هللا سلمان239091621222090073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيفاطمه حيدر علي لطيف239101621222094031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية االمام الحسين للبنينادبياحمد علي زويد خلف239111621211024002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبييوسف وسام رشيد جابر239121621211081229

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيشكران سليم عبد الرزاق موسى239131621222004014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية البتول للبناتادبينور الهدى حسن انعيمه مران239141621222066064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية غانم سوادي للبنينادبيحسين حسام محمد راضي239151621211056006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيعذراء عباس بادي رسن239161621222009026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية الطالئع للبنينادبيمصطفى نادر جعفر 239171621211012053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية العباس للبنينادبياحمد ماجد عبد اللطيف حسن239181621211046002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية سبأ للبناتادبيفاطمة توفيق عبد هللا ملوع239191621222019012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبياماليد حسن جبار محسن239201621222091008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية بحار االنوار للبناتادبيبنت الهدى عبد الرضا طالب زاجي239211621222102014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية األبلة للبناتتطبيقينبأ عقيل مهدي صالح239221621522016045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية االكرمين للبنينادبيسجاد هشام هادي راضي239231621211017027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية حمدان للبنينادبيحسين عالء عبد الحسين عبد هللا239241621211042011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيمحمد ليث فالح فرهود239251621211075033
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء عبد االمير حسين محمد239261621222052023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيمروه منذر نعمان خمام239271621224024017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية هبة الزهراءاالهلية للبناتادبيزهراء علي رحيم جبر239281621224043005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية  الميقات للبناتادبيميرفت خالد جاسم محمد239291621222029073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب علي كاطع عزيز239301621222041033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية الجمهورية للبناتادبيحوراء محمد فالح جبار239311621222063012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية الوثبة للبناتادبيشهد شهاب احمد باهض239321621222065037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيبنين عالء عبد الحسين عبد هللا239331621226002069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية الطالئع للبنينادبيمحمد عبد العباس نوري اعبادي239341621211012047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية االكرمين للبنينادبيعباس طه ياسين خزعل239351621211017031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية الصناديد للبنينادبيمؤمل قيصر عودة حمزة239361621211087014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعبد الجبار عبد الرزاق كاظم جاسم239371621213059004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية المشرق العربي للبناتادبيمريم ياسين يعقوب يوسف239381621222002019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية الشنقيطي للبناتادبيهاجر رعد ياسين سلمان239391621222035092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيهيفاء شميل عريثم هدان239401621224023009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية المدينة للبنينادبيحسن صدام حموده مرزوك239411621211028006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية االعالم للبنينادبيعلي فؤاد جاسم مهجر239421621211041039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية االبتسامة للبناتادبيغدير اسعد جواد كاظم239431621222076049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبينور الحسين علي ابو الهيل مثنى239441621211019149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحسن نعمة تاية عبد العزيز239451621211070012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية النخيل االهلية للبنينادبينورس محمد فالح حسن239461621213122008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية حيفا للبناتادبيسكينه قاسم سالم عبد الحسين239471621222045054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبينور احمد حبيب خزعل239481621222090109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية السبطين للبنينادبيمصطفى عباس صابط حسين239491621211016048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيزهراء عماد كاظم جباره239501621222044023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية االريج للبناتادبيمروه عبد الرضا جبر عبد هللا239511621222062033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعباس علي فاضل حسن239521621211019074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعلي هيثم احمد عاشور239531621211040036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمريم خالد عبد المنعم كاظم239541621222035072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمصطفى محسن فالح شبيب239551621211019141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب نعيم زايد فارس239561621222038028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيهدى عبد الستار جبار سبهان239571621222049093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيام البنين صالح عبود حسن239581621222090005

4148 من 726صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية بحار االنوار للبناتادبيايه ثائر راضي محمد239591621222102008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيتبارك محمد محسن حاجم239601621224019003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية األزكياء للبنينادبيعمر ماجد عبد الحميد عبد اللطيف239611621211061086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء عباس راضي قنبر239621621222091023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0075.83ثانوية االلباب االهلية للبناتادبيايه حيدر عبه حمود239631621224039001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي سعد مريس حسن239641621211081136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينادبيعباس هادي عباس طاهر239651621213097003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية المعالي للبناتادبيزهراء احمد مال هللا عبد الزهره239661621222018012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية العلياء للبناتادبيبراق وفيق عبد العزيز حسين239671621222052009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية المآثر للبناتتطبيقيزهراء رعد عبد الهادي احمد239681621522100020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية السبطين للبنينادبيعباس جمعه جبار عبيد239691621211016021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية صنعاء للبناتادبياخالص عبد الحسن حسين باشخ239701621222046005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية االهلة للبناتادبيصابرين اسماعيل ابراهيم عبد الوهاب239711621222104013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيسعد عباس مهدي داود239721621515012063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعبد هللا ضياء عبد الحميد شهاب239731621211035024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد حسن قاسم مكطوف خابط239741621211081171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعبد هللا عيسى كاظم عيسى239751621213059005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيزين العابدين تحسين علي عون239761621215009018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية العباسية للبناتادبيسرى جبار عباس حسين239771621222057020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية العروبة للبناتادبيبتول صدام مصطفى جاسم239781621222061002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية االمجاد للبناتادبيانفال ثائر محمد احمد239791621222099004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيعبد هللا حسين طعيم سويف239801621411033033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيبتول حسين رداد حمد239811621222026005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية غزة للبناتادبيحنين سلمان عكموش نجم239821621222034008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيتبارك احمد جابر بندر239831621222036022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمة اسعد علي سند239841621222038036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء عباس فاضل نعيم239851621222042044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية الخنساء للبناتادبيبنين عبد الحسين عبد الجليل عبيد239861621222054009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزينب كريم يعقوب يوسف239871621422064081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية العباس للبنينتطبيقيسجاد عبد الجليل عبد الواحد كاظم239881621511046062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز عبود سبتي عبود239891621513031010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية الطموح للبناتادبينورا ميثم كطافه صالح239901621222008039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية المبادئ للبناتادبيزهراء قصي غازي ابراهيم239911621222022013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبيام البنين هيثم حبيب ناصر239921621222089004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيام البنين سمير غني دهيك239931621424066002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية  الميقات للبناتادبيزهراء صبيح قاسم رسن239941621222029034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية البشرى للبناتادبيعال علي ناصر علي239951621222106008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية الرضوان للبنيناحيائيايمن ياسين فرحان محمد239961621411043006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيبتول ابراهيم عبد الكريم جاسم239971621422055002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية حمدان للبنينادبيمحمد الباقر مرتضى احمد سلمان239981621211042063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية األبلة للبناتادبيحنين عالء ناصر اسعود239991621222016015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمة مضر جابر خزعل240001621222035062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيسكينه صباح جاسم محمد240011621222044038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه عبد الهادي عبد الوهاب محمد240021621422051116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمؤتمن شاكر عبد السادة مرجان240032821211009050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية شط العرب للبنينادبيعباس باسم فاضل صنكور240041621211034031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية األعراف للبنينادبينور الحسن علي ياسين مسلم240051621211058057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد محيسن عباس خلف240061621211081189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيفراك عذاب داود سلمان240071621224023007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيصفاء سلمان صادق محمد240081621511055084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد عبد االمير حمود جابر240091621211006006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية اليرموك للبنينادبيادريس عدنان هندي جياد240101621211031003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية االعالم للبنينادبيمرتضى اياد قاسم محمد240111621211041056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي احمد عبد الساده مبارك240121621211081126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمصطفى عبد هللا جلوب محمد240131621211081205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية الشنقيطي للبناتادبيسالي طارق عدنان محمد240141621222035043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية البيان للبناتادبينبأ سمير شنون شالهي240151621222048048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيعبد الجبار عامر عبد الجبار خلف240161621511008017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيسميرة قاسم هاشم جاسم240171621522049034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية الحمد للبنينادبيسيف الدين نبيل جاسم ماضي24018162021056020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا عمار جاسب طعمه240191621211006051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية الشهداء للبنينادبيجمال طاهر صالح لفتة240201621211015004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية السبطين للبنينادبيحسين عباس حسين علي240211621211016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية االعالم للبنينادبيمنتظر محمود رضا حسن240221621211041063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية الحمد للبنينادبيمنتظر علي هاشم محمد240231621211051085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية جيكور للبنينادبيجاسم محمد عبد الرضا دليفي240241621211054009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية مطلع الفجر للبناتادبياالء عبد هللا عبد الحسن بخيت240251621222042002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيهاجر حازم عبادي محسن240261621222069061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0074.17للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبينور الهدى موحي صكر مطلق240271621222078015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة2445.0074.17الخارجيات ادبيغفران فرحان سلمان الزم240281621228051168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسن حامد جليل طه240291621511043029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية الرسالة للبنينادبيمنتظر عماد كاظم عبد24030162021013052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية سبأ للبناتادبيمريم عدنان لعيبي كريم240311621222019017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيهدى علي لفته غليم240321621222042118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0074.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيشهد حسين محمد حسين240331621222044039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية البينة للبناتادبيفاطمه احمد طريم سلمان240341621222093016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحيدر حميد محمود طاهر240351621511034063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين عبد الغني حسين عبد علي240361621511043042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0073.83اعدادية الجمهورية للبنينادبيعلي عادل مطشر منصور240371621211011022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0073.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي حمد درويش عباس240381621211081133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيصفا عبد الواحد محمود حداد240391621222044045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتادبيمريم عبد الحسين مولى محراث240401621224063005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية غانم سوادي للبنينادبيعباس منذر محسن غضبان240411621211056021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيعبد العزيز عالء جاسم جاسب240421621215008045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية البسمة للبناتادبيزينب عبد الكريم حسن بردان240431621222080045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيحسناء صادق جاسم حسن240441621422055008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية االجيال للبنينادبيباقر لفتة بدن سلمان240451621211014006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحسين علي نعيم جاسم240461621211035012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية الطموح للبناتادبيمريم كريم حبيب ظاهر240471621222008036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيازهار جاسم احمد جاسم240481621222036002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبياسماء ادريس سامي جاسب240491621222044004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء جبار محسن الزم240501621222065024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية البسمة للبناتادبيزينب عالء هاشم هادي240511621222080047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية حمدان للبنينادبيطيف عباس حسن محمد24052162021046026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعلي حسين ماضي غازي240531621211004020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية غانم سوادي للبنينادبيعلي عبد االمير جلوب معيرض240541621211056026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعباس احمد مريدي عبيد240551621211070025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيصالح طالب فادغ عويد240561621211082011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب جاسم حميد هاشم240571621222021030
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0073.33الخارجياتادبيرسل حامد عباس عبدالرزاق240581621228050515

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيحسين سعد طارق فليح240591621413060010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمصطفى خليل حنتوش داود240601621511032206

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيعيسى عماد شعيا يونان240611621513013008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيهبة عقيل صادق عيدان240621621522051137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيحنان صالح محسن عجر240631621524018003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية المتنعمين للبنينادبيحسنين وسام عبد الحسين ابا ذر240641621211060006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية االقتدار للبناتادبيشهد حسين رزوقي خضير240651621222092007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة2439.0073.17الخارجيات ادبيفاطمه مؤيد عبد اللطيف عبد الكريم240661621228051255

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية حيفا للبناتتطبيقينرجس باسم نعيم سالم240671621522045042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيياسر اسعد دنو احمد240681621215002079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0073.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيزينب حطاب قاسم محمد240691621222013018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية األبلة للبناتادبيزينب ضامن حبيب سمير240701621222016025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية المرفأ للبناتادبينبأ عالوي حسين ياسين240711621222039060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبيكوثر احمد عدنان حمزه240721621222041046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية االبتسامة للبناتادبيزينب عامر عبد الوهاب غفوري240731621222076035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0073.00للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيميعاد جاسم غضبان كردي240741621222078011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية ابن خلدون األهلية للبناتادبيمروه مهدي عبد زيد240751621224013003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيبتول نهار فخري شلش240761621522035013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية المتنبي للبنينادبيفاضل ليث فاضل علي240771621211006062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية الجامعة للبناتادبيبنين عالء عبد الحسين سوادي240781621222006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزهراء وحيد عوال غصاب240791621222009016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية االندلس للبناتادبيسارة جالل الدين طارق غالي240801621222015030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية  الميقات للبناتادبيمريم كامل مجيد منصور240811621222029071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزهراء جابر كاظم جابر240821621222036034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية المرفأ للبناتادبيفاطمه فالح عبد حبيب240831621222039052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0072.83للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيايات امين يحيى هذال240841621222095003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية بحار االنوار للبناتادبيزينب احمد عبد جوالن240851621222102035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيامجد رعد جبار عواد240861621511034018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيسجاد حازم قاسم ناصح240871621511057069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعباس موفق عباس عبود240881621513071070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية األصفياء للبنينادبيحسن علي محمد عباس240891621211062008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيمصطفى عدنان عبد عبد هللا240901621215013059
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية الطموح للبناتادبيزينب سعيد كريم حسن240911621222008018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية شمس الشموس للبناتادبيسناء حسن سلمان رمي240921621222089032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية الحمد للبنينتطبيقيسامي صالح سامي حبيب240931621511051050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية األبلة للبناتتطبيقيسكينة عبد العالي جاسم محمد240941621522016026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيذكرى احمد محمد صالح احمد240951621522089012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمحمد احسان علي جمعة240961621211024026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي سامي سالم حسن240971621211061068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية األصفياء للبنينادبيسجاد سلمان رسن مرداو240981621211062018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيصفاء صالح عبد الرحمن محمد240991621222009024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيزينب علي حسين علي241001621222044029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية البيان للبناتادبيايمان محمد سبتي صالح241011621222048010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا علي عبد االمير صبيح241021621513040018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية غزة للبناتتطبيقيحنين فاضل هادي جاسم241031621522034010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيسمية وليد خالد عبد هللا241041621522089028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيرباب سلمان عطوان ناصر241051621522094012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيفاطمه خالد توفيق احمد241061621524024034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الشهداء للبنينادبيعلي مؤيد خلف عبود241071621211015030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد باقر بسام خليل طعمه241081621211019119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الهدى للبناتادبيفرح عبد الرضا عباس شرجي241091621222003040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية االندلس للبناتادبيزينب شاكر خريبط ياسر241101621222015027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الوثبة للبناتادبيايه قاسم صاحب خضير241111621222065008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي حسن عبد الزهره نعمه241121621511020060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية النبأ للبناتتطبيقياسيل رحيم شند حمادي241131621522040005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيقطر الندى عبد الهادي حيال عبد هللا241141621524028034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيهاله قصي حسون علي241151621524066034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الرسالة للبنينادبيمصطفى محمد جاسم موزان241161621211013059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمحمد عامر خيون حسين241171621211024030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية اليمامة للبناتادبيفاطمه جمعه سلمان حسن241181621222012025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية االندلس للبناتادبيتبارك احمد فاضل مهدي241191621222015014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الفاو للبناتادبيرسل نبيل ابراهيم قاسم241201621222050010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الخنساء للبناتادبيطف مالك عاشور فالح241211621222054031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0072.17ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيشذى علي مطشر محمد241221621222059020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسن عيسى حميد صالح241231621511020021
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه زكي حمود حاجم241241621522003024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقينور الهدى ضياء خلف كاطع241251621522047009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيمريم قصي جواد هاشم241261621522081033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزهراء سهيل نجم عبد241271621522094017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0072.17ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيمريم محمود شاكر سوادي241281621524002034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمود محمد خلف حسن241291621211006080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد احمد جاسم محمد241301621211015037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينادبيعلي يوسف هاشم شلش241311621213054003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية المعقل للبناتادبيزينب محمد جبار عبد الحسين241321621222014020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية  الميقات للبناتادبيحنين كامل معرض رمث241331621222029023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية المرفأ للبناتادبيام البنين ناظم عبد الكريم احمد241341621222039001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيضحى امجد الزم جياد241351621222047022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية االريج للبناتادبياالء قاسم عبود نايف241361621222062002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية الزينبيات للبناتادبيزهراء سالم طه خضير241371621222081016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة شفاء ناجي سوادي241381621222090079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسن فالح عبد الرزاق سلطان241391621511006025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي وعد راشد عبد الكريم241401621511018103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحيدر عطى سلمان طاهر241411621511032065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيسجاد عماد صالح طاهر241421621511035064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمرتضى جواد كاظم حسن241431621511054098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيحنين علي عاصي نمر241441621522049012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيبنين كريم حوزه شناوه241451621522070003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيهاجر جبران عبد الحسن عوده241461621522079053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقينور الهدى علي قربان شعبان241471621524062042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية المدينة للبنينادبينصير حبيب لجالج جاسم241481621211028039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية جيكور للبنينادبيزين العابدين كاظم مهدي ديوان241491621211054030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمحمد علي طارق محمد علي سهر241501621211076068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية البيان للبناتادبيعذراء حسين نوري لفته241511621222048037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية الفاو للبناتادبيمواهب الرحمن عبد الواحد حسين عبد الواحد241521621222050043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء ثابت عبد الجبار محمد241531621222054016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية العباسية للبناتادبيحوراء عيىسى عبد االمير خلف241541621222057011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية الشام للبناتادبيوسن عدنان شرهان عبادي241551621222077058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيحيدر نعمه خضير حزام241561621513010017
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي كريم طالب كريم241571621513020022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عادل غازي حسن241581621515016163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية سبأ للبناتتطبيقيفاطمة حسين محمد علي241591621522019028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيزهراء عماد عيال عبيد241601621522063018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عبد الزهرة صبر عبد هللا241611621524033012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية الفرزدق للبنينادبيحيدر مشرق امين فالح241621621211027017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية الحمد للبنينادبيعلي فالح عبد الحسن محمد241631621211051050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0071.67ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيمحمد جاسم ناصر بدر241641621217004026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة2430.0071.67الخارجيون ادبيظاهر طالل كاظم صالح241651621218002474

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية األبلة للبناتادبيانسام علي فاضل عيسى241661621222016005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية الفواطم للبناتادبيزينب فرج صدام فرحان241671621222017031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية العباسية للبناتادبيتبارك قاسم عبد العزيز محمد241681621222057007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية البتول للبناتادبيعذراء احمد شويح بنيان241691621222066045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية دجلة للبناتادبيزينب ابراهيم سمير حسين241701621222067017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0071.67ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمه حكمت عبد الصمد سلمان241711621222090081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية بحار االنوار للبناتادبيمنار عبد الجبار صبري عبد241721621222102067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0071.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيهدى عبد الكريم عبد هللا مزيد241731621224007015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0071.67ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيزهراء قاسم سالم هادي241741621224026007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0071.67ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد النبي صبري عبد الصاحب241751621513032019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية العروبة للبناتتطبيقيأسماء حسين علي حسين241761621522061001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيباقر وسام خليل عبد هللا241771621211029013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية المبادئ للبناتادبيام البنين هادي عصفور مصبح241781621222022002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيروان ضياء درويش عجيمي241791621222026010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية االمجاد للبناتادبياسيل هادي دارا مهدي241801621222099002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيكرار عبد علي فهد ثجيل241811621511037079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر كريم عباس علي241821621513021097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيزينب ابراهيم خليل زباري241831621522072013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيزينب ضياء مارد كنيدح241841621522082007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيمريم عبد الحسين طعمه عبد الجليل241851621522094046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيجنان كريم نعيم صالح241861621522102007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيبنين جمعة هالل جمعة241871621524035003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيكاظم مهدي حسن كاظم241881621211035034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية االعالم للبنينادبيعبد هللا عالء سلمان داود241891621211041030
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية الجواهري األهلية للبنينادبيعبد الرحمن فاروق ابراهيم عويد241901621213016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية المرفأ للبناتادبيسجى رياض طعمه شياع241911621222039035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب فالح حسن علي241921621222049048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية البتول للبناتادبيمريم جميل صالح ناصر241931621222066059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيهدى صالح هتر بريكط241941621222069065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء حامد حسين علي241951621222080035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية المآثر للبناتادبيبنين والء علي حسين241961621222100005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيزينب صادق انعيوي سلمان241971621224024013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية نور الحق االهلية للبناتادبيضحى ناجي خيري جابر241981621224035007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية العشار للبناتاحيائيندى عالء حسين علي241991621422053132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيايمان حسن مبارك عزيز242001621524024004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيشهد عدي جابر ياسين242011621524072023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية العراق المسائية للبنينادبيمحمد قصي حامد جميعي242021621215007141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0071.17الخارجيونادبيحيدر احمد كريم فنجان242031621218001864

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية الوثبة للبناتادبيزينب حيدر سامي حمزه242041621222065031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعلي عصام عبد الباقي علك242051621511007071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمنتظر ضياء كريم عيسى242061621511057168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيسجى حسين طالب مطر242071621522012036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيزهراء بهجت عبد النبي خضير242081621522039014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية العشار للبناتتطبيقيصفا قحطان احمد زغير242091621522053036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيرقيه حسن راضي هاني242101621522102009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيهند وارد نعيم شناوه242111621524047011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية الشريف الرضي للبنينادبياحمد عبد العالي فالح باهر242121621211047006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة4426.0071.00الخارجيون ادبييوسف ماجد علي حسين242131621218004302

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية المعقل للبناتادبيمالك ناظم جبار سعيد242141621222014030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية غزة للبناتادبيايناس حامد عبد الجبار عبد الستار242151621222034005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيعطاء حسين عبد االمير فاضل242161621222059023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيميعاد عبد هللا خريبط نصير242171621226003055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمحمد عوده سيد رحيل242181621511051092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0071.00االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيعلي سرمد عبد الحسين نعيم242191621513025017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيباقر نعيم مهاوي مظلوم242201621513027007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية الثريا للبناتتطبيقيصفا محمد لفته سالم242211621522097042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتتطبيقياالء عادل عطيه طالل242221621524009001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيكرار رائد خلف محسن242231621211081160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمة حسين عبد خلف242241621222024020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية الزوراء للبناتادبيزينب رعد سعيد عباس242251621222025015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية  الميقات للبناتادبيرقيه ستار عبد معتوق242261621222029030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزهراء عبد الحسين عطيه حسين242271621222035034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم هيثم عبد الواحد شوكت242281621222054045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية البتول للبناتادبيزهراء صادق حسن محمد242291621222066024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمالك باسم عبد الحسين رحيم242301621222079039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيحنين مخلد سبتي جاسم242311621222090029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية الريان االهلية للبناتادبيفاطمه عبد الكريم فرج بدراوي242321621224048010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناظم خزعل غضبان242331621424022135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمسلم احمد شاكر علي242341621511007103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية الهدى للبناتتطبيقيساره حازم خزعل ناشور242351621522003018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيزينب حسين عبود محمد242361621522035033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيسجى مالك محسن جليد242371621522038024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيسارة يحيى جاسم محمد242381621522049031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقييسرى عودة عاشور خشمان242391621522103015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيبتول حسن عمادي جوده242401621524062005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0070.83الخارجياتتطبيقيفاطمه سلمان عبد االمام خلف242411621528050390

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد حسين لؤي فاضل عباس242421621211006071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية جيكور للبنينادبيحسين حامد عبد الرضا عبد الحميد242431621211054017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعلوان قاسم علوان فليو242441621215009032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية الهدى للبناتادبيفرح مشتاق طالب حسون242451621222003041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب سعد مزهر عبود242461621222009021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيروان رعد رزاق جازع242471621222038021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه هاشم محمد خلف242481621222063040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية منابع العلم االهلية للبناتادبيهايدي مهدي صالح مهدي242491621224042006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعبد هللا مصطفى علي محمد حسين242501621511041050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيسجاد عالء صبري لفته242511621511043086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحيدر سهيل نجم عبود242521621513021035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية  العصر الحديث االهلية للبنينتطبيقيعباس كريم زبيد وشيح242531621513046005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق نعيم مجلي242541621513121023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيمريم حامد فيصل سعدون242551621522035065
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيضنى عبد الكريم حبيب حرج242561621522044036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية حيفا للبناتتطبيقيهدى ناظم حسن عبد هللا242571621522045049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيفاطمة وليد عودة جمعة242581621522065024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية الهارثة للبنينادبيكرار احمد خلف علي24259162021022019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية الشهداء للبنينادبيابراهيم جميل قاسم سعدون242601621211015001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية العباس للبنينادبيعلي سعد عبد الهادي احمد242611621211046024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية الماجدات للبناتادبينور صفاء ريحان حسين242621621222037023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية العقيدة للبناتادبيكلثوم كاظم زياره صكوك242631621222055047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية الوركاء للبناتادبيزينب كاظم عبد السادة حاجم242641621222068025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية البسمة للبناتادبيآيه عقيل كاطع عباس242651621222080001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمهدي عماد عامر طالب242661621511016135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسن نهير صكبان سلمان242671621511035034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مجيد كاظم حاتم242681621513021061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب علي حسون عرير242691621522014030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية األبلة للبناتتطبيقياسيل جواد كاظم عفريت242701621522016002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية المعالي للبناتتطبيقيمريم حسنين كاظم حميد242711621522018030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيسجى محمد جاسم محمد242721621522044028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية العلياء للبناتتطبيقيفاطمه اياد عبد الكريم محمد242731621522052047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيوفاء وسام طعمة علي242741621522081039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية االهلة للبناتتطبيقيضحى خالد شاهين صافي242751621522104029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيحنين سعد حسين لوتي242762821522031014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية األزكياء للبنينادبيكرار عباس كاظم خفي242771621211061094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية األبلة للبناتادبيسارة لؤي جاسم عيدان242781621222016033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيتبارك حسن كطافه سلمان242791621222036023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب حبيب عباس عبد الرضا242801621222042054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية العباسية للبناتادبينورا مؤيد رحيم عبد الواحد242811621222057046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعباس مؤيد سالم عودة242821621511038031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيحوراء مؤيد علي حسين242831621522012013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية سبأ للبناتتطبيقيمنتهى عبد الحسين محمد كاظم242841621522019033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية العلياء للبناتتطبيقيغدير قاسم جبار عبد السيد242851621522052043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيضحى محمد جبار ناصر242861621522069037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيسوسن نبراس صباح عبد الحافظ242871621522089030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقياالء عادل عبد الجليل سالم242881621524010005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية الطالئع للبنينادبييوسف عبد هللا عبد الوهاب محمد242891621211012055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية شط العرب للبنينادبيرضا عالوي جابر ماضي242901621211034024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17الخارجيونادبيحسن محسن طاهر سكندر242911621218001626

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية  الميقات للبناتادبيسجى مصطفى جلوب حميد242921621222029049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيعائشه ناظم عبد الكريم عبد الرحيم242931621222032039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبياطياف سعد سالم عبد هللا242941621222036005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيصفا عبد الكريم جابر حسن242951621222036056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية ذات الصواري للبناتادبياسراء ماجد عبد اللطيف عبد الزراق242961621222041001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية ذات الصواري للبناتادبيام البنين عبد الرضا حنون فنجان242971621222041002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية ذات الصواري للبناتادبيبنين عبد االمير حسن محمد242981621222041010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيهبه قصي ناصر حسين242991621222060049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيفاطمه عباس حياوي عباس243001621224044009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيمحمد حازم محمد غياض243011621513025022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي ناظم جاسم مجيد243021621513059043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيزينب حسين جويد صالح243031621522009022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزهراء حميد شمر سلطان243041621522036026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيحنان اسعد داود سلمان243051621522044014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيساره محمد فنجان رفاس243061621522044027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيكوثر كاظم زيارة صكوك243071621522055033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيبنين فالح مهدي مطرود243081621522094007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17الخارجياتتطبيقيزينب اياد عدنان جاسم243091621528050237

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية الرفاعي للبنينادبيمحمد ناظم فرهود محمد243102221211026030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0070.00اعدادية المتنبي للبنينادبيالحسن انور فاضل جعفر243111621211006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0070.00اعدادية الشهداء للبنينادبيحسن عبد الكريم عيسى عبد الواحد243121621211015006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0070.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي بدر مجيد يسر243131621211019088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية الصمود للبنينادبيحسن علي ناصر محسن243141621211079003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0070.00اعدادية االندلس للبناتادبيعذراء علي وحيد صدام243151621222015035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية الشام للبناتادبيفاطمه حسن كاظم فالح243161621222077032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية وهران للبناتادبيمالك رياض جابر حسن243171621222107008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية النبأ للبناتاحيائينور الهدى عادل محيي علوان243181621422040038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيفاتن مثنى احمد مجيد243191621522006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيضياء قاسم علي طالب243201621211035020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد الرحمن نايف عجاج عبد243211621211081103
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية الفواطم للبناتادبيرقيه صباح جاسب ناصر243221621222017019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية المعالي للبناتادبيزينب قيصر يوسف عبد الكريم243231621222018020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة419.0069.83ثانوية المرفأ للبناتادبيسارة موسى عبد الحسين غلوم رضا243241621222039033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية العروبة للبناتادبيوجدان علي حسون محمد243251621222061057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية الخالصة للبناتادبيزينه عبد هللا جوده عبيد243261621222064012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمنتظر غالب جمعة محمد243271621211024039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية القرنة للبناتادبيزينب عبد الحسين عبادي حيال243281621222005009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية اليمامة للبناتادبينور عادل معال حمود243291621222012032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0069.67للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيمنار الهدى علي هندي ناهي243301621222013033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية األبلة للبناتادبيزهراء محمد سلمان محمد243311621222016023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمة سالم مدهوش عباس243321621222024021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية  الميقات للبناتادبيزينب عالء خليل شندي243331621222029043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية  الميقات للبناتادبينادين منصور كاظم ساجت243341621222029074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية العلياء للبناتادبيسبا جاسم محمدخليل ابراهيم243351621222052036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية الماجدات للبناتاحيائيزينب ناصر عكش جابر243361621422037022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية السوق للبناتاحيائيطيبه احمد مدلول خليف243372221422077178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيكرار جواد صالح مهدي243381621211049008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيحسين مكي غضبان كاظم243391621211082005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الريان االهلية للبنينادبيعبد الودود رعد عجيل مطر243401621213003006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينادبيسجاد بديع عبد الواحد عبد الصمد243411621213097001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيهاجر خليف عوده حسين243421621222026032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية هبة الرافدين للبناتادبينرجس عبد اللطيف عبد الجبار عبد اللطيف243431621222059032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية الوثبة للبناتادبياماني ناصر ابراهيم علي243441621222065002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية االقتدار للبناتادبينور الهدى لطيف عبيد خريبط243451621222092017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيبنين ياسين محمد خضير243461621224025002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0069.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس اسامه عبد العباس مصبح243471621411001065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائييحيى ضرغام فاضل حسين243481621413110030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين كاظم عبد العزيز صيهود243491621211019042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية الموانئ للبنينادبيمحمد نبيل جابر مطرود243501621211053022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية تراث االجيال االهلية للبنينادبيحسن اسعد محمد علي عبد الشيخ243511621213103001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيالزهراء منصور فهد داخل243521621222036006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيجميله ضياء راضي محمود243531621222044015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسرى شاكر حمود جبار243541621222079026
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيجمانه عبد الرضا عريبي محمد243551621222094009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية حمدان للبنينادبيعبد هللا علي طالب الزم243561621211042030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء عبد الحليم محسن شاهين243571621222003018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية الجامعة للبناتادبيزينب صبيح عبد الحسن محمد243581621222006013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية المعالي للبناتادبيفيض احمد رحيم سالم243591621222018043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية الشنقيطي للبناتادبيتقى قاسم عبد الحسين زبون243601621222035020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة414.0069.00الخارجياتاحيائيزهراء حكيم ياسين شايع243611521428050123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد عقيل محمد نجم243621621211015043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية السبطين للبنينادبيحسين عقيل مزهر حمود243631621211016011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين فارس كريم عباس243641621211019040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد المهدي عبد الحسن داود سلمان243651621211043047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمصطفى مشتاق ناصر محمد243661621211081210

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة414.0069.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبياالء جودة حسن جرف243671621222013002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية المعقل للبناتادبيساره عباس رحيم عباس243681621222014021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزينب محمد ناصر محمد243691621222035041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية االريج للبناتادبيساره فالح حسن جابر243701621222062026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة414.0069.00ثانوية البشرى للبناتادبيمريم احمد حمود عاتي243711621222106015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحسين علي قاسم موسى243721621211070016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد الرحمن ماجد غازي هاشم243731621211081102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.0068.83ثانوية بوابة المستقبل االهلية للبنينادبيكرار اياد جواد خالد243741621213037007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.0068.83ثانوية ذات الصواري للبناتادبيساره حسن دينار خضير243751621222041036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة412.0068.67للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبياحمد قاسم هادي محمد243761321211023005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد الرضا محمد جبار عبد الواحد243771621211043045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية الهدى للبناتادبيشهد كريم رجيب عسكر243781621222003031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة2412.0068.67الخارجيات ادبيعلياء كاظم خزعل مطشر243791621228051133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية الزبير للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد سنيد243801621411032044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية المعقل للبناتادبيكريمه احمد محسن فرعون243811621222014029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411.0068.50ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتادبيسرى فالح حسن داود243821621224015002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية حيفا للبناتاحيائيرباب معين محمد خضير243831621422045009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيهبه خالد خلف جثير243841621422102082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيحسين جبار عامر ساجت243852221411007020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد فياض عبد هللا ناصر24386162021097116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيعذراء حسن جوري عيسى243871121222073058
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية الطالئع للبنينادبيحسين علي موسى جبر243881621211012012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية االجيال للبنينادبيفاضل خزعل بخيت جري243891621211014046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية الصمود للبنينادبيحيدر علي فرحان سعدون243901621211079009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية االندلس للبناتادبيمريم صادق عبد الواحد حسين243911621222015050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية  الميقات للبناتادبيعذراء صباح مجبل علي243921621222029053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية المرفأ للبناتادبيمها عبد الكريم مالك فنجان243931621222039059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية العقيدة للبناتادبيبنين قحطان عدنان حسين243941621222055011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبينورالهدى فضل عباس يسر243951621222075026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزينب عادل حطاب عبيد243961621222091027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيمصطفى علي حميد محمد243971621411019052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعباس طارق شنيار دهيش243982221411037085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمجتبى حمزه عباس عبد الحسين243991621211076060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية المربد المسائية للبنينادبيفياض مؤيد كريم مذخور244001621215010023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية المشرق العربي للبناتادبيزينب عبد الزهره جويد سعيد244011621222002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية االندلس للبناتادبيربى عادل سالم عبد الحسين244021621222015016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية الشنقيطي للبناتادبيدعاء عبد اللطيف عبد الرزاق عبد اللطيف244031621222035025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية العقيدة للبناتادبيساره اياد عبد الكاظم عاتي244041621222055035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيحوراء ظاهر يوسف ظاهر244051621222060017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية البتول للبناتادبيفاطمه رحيم لفته علي244061621222066052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيرامي رمزي صدام حسون244071621413060011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية ام قصر للبنينادبيحيدر هاشم حمزة عباس244081621211038018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحيدر حامد خضير فتوحي244091621211047025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد علي احمد عبد الزهره كاظم244101621211047059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية األعراف للبنينادبيحسن صالح اسحاق عباس244111621211058006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيمنار علي طالب الزم244121621222044069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية العلياء للبناتادبيسجى حسن محمدخليل ابراهيم244131621222052037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية الزبير للبنيناحيائيمسلم عبد العالي والي عطيه244141621411032076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية االعالم للبنيناحيائيناجي طاهر خلف رشم244151621411041026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيفدك هاني ضاحي حاتم244161621422081032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية النور للبناتاحيائينسرين أحمد بدر جبر244171621422086021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيشمس نواف عبد العالي دعير244181621424052015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسن جاعد خلف سعد244191621211019019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية الشريف الرضي للبنينادبياحمد سالم كاظم محمد244201621211047004
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمحمد عطا هاشم حمود244211621211070048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية المعالي للبناتادبيفاطمه كاظم عطشان عناد244221621222018039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية االريج للبناتادبينبأ علي عوده خلف244231621222062038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية الثريا للبناتادبيالزهراء كامل درويش عبل244241621222097002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0067.83الخارجياتادبيريام عبد الرحمان عداي راضي244251621228050577

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية المعقل للبناتاحيائينرجس فاضل علي مرزوق244261621422014067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية العشار للبناتاحيائيهاجر عبد الجليل محمد عبد الجليل244271621422053143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية االرتقاء للبناتاحيائينور الهدى مجيد كاظم كطافه244281621422072025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي فارس حنون كاظم244291621211006058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية االجيال للبنينادبيعباس غانم زغير محمد244301621211014027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية شط العرب للبنينادبيحيدر عالء نعمان عاتي244311621211034022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد هللا عثمان محمود عثمان244321621211081113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية ادم االهلية للبنينادبيعباس حبيب عبد الرحيم شاكر244331621213004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية المرفأ للبناتادبيهاجر عادل عبد الوهاب عبد244341621222039066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيفاطمه ناصر غازي عبد الزهره244351621222044058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية شمس الشموس للبناتادبيفاطمه عادل يوسف عبد هللا244361621222089043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيشهد ستار جبار عيسى244371621227008004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية الشام للبناتاحيائيمنار عباس يوسف ملك244381621422077064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية المجتهدون للبنيناحيائيحسين واثق عباس صالح244392221411078005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية غانم سوادي للبنينادبيسيف جاسم جبار هاني244401621211056019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعباس حمزه جليل عبد هللا244411621211076032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسين منعم طالب كاظم244421621211081046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية  الميقات للبناتادبيمريم فالح مجبل علي244431621222029070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيبتول حسن زايد فارس244441621222038009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية ذات الصواري للبناتادبيبتول ماجد نعيم علي244451621222041007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيانوار خليل ابراهيم سلمان244461621222073001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيزينب عبد الخالق عبد الرحيم حبيب244471621224019007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمنار مكي علي حسين244481621422055053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية السبطين للبنينادبيحسين علي ضيدان فليح244491621211016013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبييوسف مازن صبر هوير244501621211029074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية الرضوان للبنينادبيمهدي صالح عبد النبي صخي244511621211043097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيمحمد باقر حيدر سالم خضير244521621213007011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة2404.0067.33الخارجيون ادبيسجاد ضياء كاظم عبادي244531621218002275
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية الجامعة للبناتادبيزينب محسن غالب محمد رضا244541621222006014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيمروه عبد الواحد محمود حداد244551621222044059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية الشام للبناتادبيهاجر راضي صبار حمد244561621222077055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية البسمة للبناتادبيام البنين سالم عبد حسن244571621222080007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة صالح مهدي عذافه244581621222090080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0067.33الخارجياتادبيزينب احمد ابراهيم عبدالحميد244591621228050650

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية غدير خم للبناتاحيائيهبة حمد عبد الزهرة بدر244601621422084031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائيمنار مصطفى كاظم عبد السادة244611621422091022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينعيمة عبد الرحيم حمزة مطر244621621426002146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية األعراف للبنينادبيمحمد كاظم يوسف سعدون244631621211058051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب مزيد شاكر عبد االمام244641621222042064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية المآثر للبناتادبيرقيه توفيق يوسف يحيى244651621222100008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيغدير احمد عبد الرضا خضر244661621422055040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحسين فائز جعفر عبود24467162021039015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد عبد الزهرة عبد الرضا حميد244681621211015041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي غازي بوهان سلطان244691621211019102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية حمدان للبنينادبينعمه رياض نعمه عجيل244701621211042083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الحمد للبنينادبيهاشم اسعد محمد عبد الرضا244711621211051087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبياحمد فاضل عبد صكلوك244721621211075003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد الرحمن عالء خلف اسحاق244731621211081100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية العرب المسائية للبنينادبيمحمد جاسم محمد عطيه244741621215015026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة2402.0067.00الخارجيون ادبيعباس سالم سعيد علي244751621218002511

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية المعالي للبناتادبيازهار جميل احمد طه244761621222018001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية المعالي للبناتادبيزهراء محمود مثكال كعيد244771621222018015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبيام البنين كاظم عبد محمد244781621222035008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية المرفأ للبناتادبيعال عبد السالم خلف الهدروس244791621222039043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبيفاطمه جمال طه عبد الودود244801621222089042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء محمد حسن محمد244811621422050016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيميامين جاسم حسين مكي244821621422076063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيرفل عامر يعقوب محمود244831621426003024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية الشهداء للبنينادبيحسين علي عطية عبد244841621211015009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية الكنوز االهلية  للبنينادبيمحمد باسم جوني سلمان244851621213001005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيعبد هللا حازم عبد هللا يوسف244861621213007005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية االريج للبناتادبيضحى عبد الحسين ابراهيم عبد الحسين244871621222062028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين نبيل ابراهيم فضل244881621211061033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية المبادئ للبناتاحيائيشفاء حبيب عبد جبارة244891621422022022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية حيفا للبناتاحيائيساره زكي عوض حسين244901621422045024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمة حميد خصاف حسين244911621422082024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيوسن نسيم غضبان صمد244921621422003057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية  الميقات للبناتاحيائيفاطمة علي كريم جبار244931621422029050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمنار منير سلمان جياد244941621422046046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين كريم مويح هديب244952221411034123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية الناصرية للبناتاحيائيانتصار اسامه رياض محمود244962221422035006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيمنار قاسم جادر رحيمه244971621422047024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية الكباسي للبناتاحيائينورهان نزار عبد الحافظ عبود244981621422071121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيحنان عدي فيصل محسن244991621422102019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيسال ربيع محسن حسن245001621426002091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد مهدي عبيد جبر245012221411034354

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيسجا هادي كشاش جابر245022221424037059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيابراهيم جمال ناجي رحمن245031421415001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية المعقل للبناتاحيائيزينب لفته صدام درويش245041621422014038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0066.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيبدور نجم عبد الحسن خضير245051621424028007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0066.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشهد خالد عبد الحميد عبود245061621424038037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة395.0065.83ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيامجد سالم عبد الجليل ابراهيم245071621413113003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة395.0065.83للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيهديان ستار فرج بردان245081621422013049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزهراء احمد جاسم جبر245091621422021035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية االريج للبناتاحيائياسيل علي شبيب مجيد245101621422062003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية القرنة للبنيناحيائيموسى محمد جاتف جبارة245111621411026064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحمزة عباس جبار حسن245121621413027023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعامر هاشم بدر شغيني245131621415005030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيشيخة جابر هاشم عبد هللا245141621422082020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين محمد طلب حشيش245152221411021061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية سفوان المسائية للبنيناحيائيحيدر عدنان عكله جابر245161621415006006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية الماجدات للبناتاحيائيشمس الضحى ماهر سالم حسون245171621422037025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمقتدى عبدالخضر جبار ضهد245182221411033350

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية الشطرة للبناتاحيائيدعاء محمد هاشم محمد245192221422046044
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيقاسم حكيم جودة سهر245201621415002048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية سبأ للبناتاحيائيزهراء عادل ياسر صيهود245211621422019014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية العشار للبناتاحيائيام البنين باسل محسن عذافه245221621422053015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائياخالص عبد ثامر شاهر245231621426001035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي حمودي الزم محمد245242221411077125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية العقبة للبناتاحيائيختام شهاب فرحان ضميد245252221422012022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0065.33للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء محمد رؤوف جاسم245262221422013038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيعلي حسن عذيب تويلي245272821417002006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية الريان االهلية للبنيناحيائيجمال صادق جبار عبد الحسن245281621413003001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية الوثبة للبناتاحيائيزينب حيدر خلف ماشاف245291621422065015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية الكباسي للبناتاحيائيسلوى خزعل كاظم عبيد245301621422071068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية الكباسي للبناتاحيائينرجس عبد العلى برهان حميد245311621422071112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي ذياب سرحان ساجت245322221411003181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيحسين كشيش هداد حسين245332921411027007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيقاسم جواد كاظم خضير245342221411005060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيايات منذر صالح حمود245351621422038004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة عبد الهادي عبد الزهرة مهلهل245361621422051111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب رمضان رسن حمادي245371621424022074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعبدالباقي رياض عبدالباقي شكور245381621413022023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية الخالصة للبناتاحيائيساره محمد مشكور مكطوف245391621422064087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيآيه عدنان عبد الكريم يعقوب245401621424010003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيفهد سالم سعيد منشد245412221411062146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيعلي يوسف سامي يوسف245421621413040007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتاحيائيساره عزام فهد فرحان245431621424025003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيكرار عمار صبيح عبيد245442221411034295

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب عقيل عطيه عبد245452221422039215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية االستقامة للبناتاحيائينور الهدى عبد محيسن يتيم245461521422018139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي عايد شنش مايع245471621413006056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيعلي غانم دعيم حبيب245481621413070018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيغفران احمد جاسم هاشم245491621422059026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيشمس مسطر عبد هللا علي245501621424057030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيذو الفقار جامل عوض ضجر245512921411019061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعبد هللا قصي علي مسعد245521521411005077
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية البناء االهلية للبنيناحيائيعلي اكبر حسين عبد االمام عبود245531621413120003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهراء فائز داغر حبيب245541621422043046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية البسمة للبناتاحيائيهاجر محمد صدام جاسم245551621422080070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب سلمان كاظم جاسم245561621424038029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفرقان بشير علي كاطع245571621424057043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايات جمال كامل طعمه245582221422041008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية الشطرة للبناتاحيائيتهاني قاسم مهلهل صخي245592221422046029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيقمر علي صبار يحيى245602421426001282

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمؤمل احمد وطبان كاظم245612721411033137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية االصمعي للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الصمد عبد النبي علي245621621411010029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيسارة عبد المحسن بدران حمزة245631621422050019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمة خيري علي داخل245641621422063029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيفاطمة نوري عامر عبد علي245651621422067078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيهدى حيدر عبد الرزاق فياض245661621424019051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية الضحى للبناتاحيائينور الهدى خضير عبد العباس عبد الزهره245672521422042033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيتبارك حميد عبد زيد موسى245682521424015026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيتبارك محمد عبد المجيد عبد الغفور245691621422012022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد جمعة علي245701621422036084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيتبارك حسين عبد الكريم عباس245711621422063008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية البسمة للبناتاحيائيفرح جبار نعيم عبد هللا245721621422080062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية الكرار للبناتاحيائيغدير احمد سوادي كاطع245731621422088019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب مصطفى عبد الواحد مزعل245741621424007032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيرونق خالد عبد اللطيف شهاب245751621426002114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية صفي الدين للبنيناحيائيحسين شريف جبر سلمان245762221411053014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمؤمل فليح شعيبث خضير245772221413012132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيهدى مسلم حسين حمد245782221424012211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيانوار حسن عباس مهدي245792421426001030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمهيمن حازم اسماعيل جاسم245801621413015029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية  البحار للبناتاحيائيسبأ جاسم حسن عبد الحسين245811621422027007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية العشار للبناتاحيائيسلسبيل احمد جاسم محمد245821621422053084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية العشار للبناتاحيائينرجس جواد لطيف حمود245831621422053134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة382.0063.67للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا احيائيكوثر قاسم هادي حسن245841621422078016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب امين عبد الصاحب عبد العباس245851621424026025
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعباس ياسين شمخي فليح245862221411033165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية السوق للبناتاحيائيروجينا محمد رضا طه حسين245872221422077080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائياحمد كاظم سبهان هيلك245881621415013004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية اليمامة للبناتاحيائيأحالم جعفر كاظم احمد245891621422012001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية الهارثة للبناتاحيائيمروة مسلم محمد عبد الزهرة245901621422021088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0063.50ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيتبارك علي بنوان ساجت245911621422044014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين جعفر هادي سلمان245922921411019038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيجسام امير شهيل راضي24593292041008013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية  الميقات للبناتاحيائيدعاء حسين علي سلطان245941621422029015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية جرير للبناتاحيائيزينب باسم قاسم شبيب245951621422030005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيايالف عماد ثويني عبد الهادي245961621422035013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء رافد حامد سلمان245971621422061014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيضحى عبد جري بنيان245981621422102059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء سمير فيصل محسن245991621426002118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين علي حسين محسن246002221411019056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعلي اعيان كاصد جبر246012221413060070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية العقبة للبناتاحيائيزهراء عبد العزيز حمادي عبد الحسين246022221422012038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء حيدر كاظم حسين246032221422046064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيخديجه عبد الحسين محمد عليوي246042221424017057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي سليم علوان حميدي246052321411006113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتقى رافد عبداالمير ناجي246062321422013118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيدعاء ثامر كامل حامد246072321427026003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعلي جالوي شهيد كاظم246082421411040053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية التحرير للبنيناحيائيمقتدى محمد ناصر خليفة246092621411002141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد منثر246101621422014027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب اسعد وهاب متليك246111621422015035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات علي عباس الزم246121621422054008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0063.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيحنين ابراهيم عبد الكريم جاسم246131621422055011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0063.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمة ضياء خليل ابراهيم246141621422055042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0063.17ثانوية الشام للبناتاحيائيفاطمة توفيق مهنه جاسم246151621422077046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرحاب محمود حسين ماضي246162121422079038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0063.17ثانوية النرجس للبناتاحيائيضحى عماد حسن محيسن246172221422060036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيثامر عبيس ابراهيم علي246182321415002047
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0063.17ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيرقيه فرج ضيدان نصر246192521427014015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية كميت للبنيناحيائيعلي سالم عيدان علوان246202821411014018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء عبد الجبار صدام خلف246211621422046018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية العباسية للبناتاحيائيفرح عمار عبد المعين صالح246221621422057039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيمريم حسين علي محيسن246231621422058049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0063.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيهدى فاروق مزيد سوادي246241621426002143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية الفرات للبناتاحيائيبنين جبار وحيد فيصل246252221422002012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيبسام عاشور عامر حسوني246262521411010029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيسجاد ياس خضير هاشم246272621411011085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية المشرح للبنيناحيائيعلي احمد خوام سلمان246282821411017011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0063.00ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيايات كاظم طعمه الزم246292821426001010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0063.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهدي جاسم جعاز علي246302921411020366

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمحمد عبد الرسول عريبي نصير246311621411020039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيكرار مرتضى محمد فليح246321621413035010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية الهارثة للبناتاحيائيامنه عقيل جميل طعمه246331621422021007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية حيفا للبناتاحيائيضحى حيدر كاظم علي246341621422045028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيعذراء حسين نعمه عبود246351621422102060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيفاطمة فاضل حسين علي246361621424023016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية الغدير للبنيناحيائيحسين عماد عبد علي درويش246372221411006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية االصالح للبنيناحيائيذو الفقار ياسر محمد جنديل246382221411016016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية الفرات للبناتاحيائيسبأ جعفر مطر خزيعل246392221422002079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء محمد ديوان حسن246402221422003044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية العقبة للبناتاحيائيرغد حميد عويد محمد246412221422012028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزينب مرتضى شناع لفته246422221422035037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيقطر الندى عبد الحسن حميدي دوخيل246432221424069022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن خليل سعد مزهر246442321411020059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية االندلس للبنيناحيائيقاسم حمود دليمي محمد246452321411033164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعباس باسم عوده خلف246462421411040041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمصطفى يونس هليل طرفه246472621411003241

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمقدس حسن جبار شالش246482621411010180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي حيدر عبد مردان246492721411032124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية الثورة للبنيناحيائيمؤمل عماد مهدي احمد246502821411001092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيامير سعود فزاع كصاد246512921411017031
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمحمد نورس علوان يوسف24652292041031030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسن قحطان عبد الصمد فاضل246531621413004014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيسيف امجد الزم بخيت246541621413115010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية الماجدات للبناتاحيائيفاطمة ناجي عبد هللا حسب246551621422037037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية البصرة للبناتاحيائيايمان مهدي حسين علي246561621422058005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية النور للبناتاحيائينور الهدى حسين ستار جبار246571621422086022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية المآثر للبناتاحيائيبنين ماجد حمزه عباس246581621422100008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائياديان مازن عبد الكاظم علي246591621424001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيانتصار ناصح عيسى ناصر246601621424016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية االصالح للبنيناحيائيحسين عبد الزهرة رشاد محمد246612221411016010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيهيثم كتاب حويل حسن246622221413013188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائينور الهدى علي حسين محمد246632221422013074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية الوركاء للبناتاحيائيسارة اسماعيل ابراهيم حسين246642221422043097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزيد سالم حمزه حسن246652521413013121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0862.51ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيامنة محمد حامد سعدون246661621422056003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيسجاد راضي وهيب لهمود24667222041005025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية االجيال للبنيناحيائيضرغام حميد موحان سالم246681621411014014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيسارة سعد عبد العزيز براك246691621422035050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيشهد حميد عويد مسافر246701621424026037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمؤمل حيدر موسى عبود246712221411003227

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين عالء جبار مطرود246722221411021052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية البدر المختلطةاحيائيعقيل جميل شاهي رداد246732221417006014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية المحسن المختلطةاحيائيمرتضى حسين علي ماضي246742221417076018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية رملة للبناتاحيائيعلياء خضير عبد الحسين مسير246752221422015083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاديه محمد غضبان كزار246762221424007114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيروان عماد عبداالمير حسين246772221424067023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية القادسية للبنيناحيائيسجاد رياض هاني عبيد246782521411038018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيكرار فارس فاخر عبد هللا246792621411010132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية الغدير للبناتاحيائيميقات رياض محيسن دالي246802621422016222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية الحي للبناتاحيائيهاله غزاي مهدي حزام246812621422036143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية الكوثر للبناتاحيائيرسل هاني عبد هللا ظاهر24682162042200009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيعبد هللا عامر مسلم خميس246831621411040031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيعلي رعد هاشم محمد246841621413042008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيحسين عالء ريسان طاهر246851621413089006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية حيفا للبناتاحيائيرغد توفيق مالك محمود246861621422045011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية البصرة للبناتاحيائيبنين كاظم احمد سلمان246871621422058008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية االهلة للبناتاحيائيدالل خالد كاظم خلف246881621422104027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية البرجسية للبناتاحيائياالء جبار فليح عبد هللا246891621422109001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيُعال صادق سعدون خنيفر246901621426002051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية االخاء للبنيناحيائيعقيل جبار وحيد فيصل246912221411035086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيتوفيق عباس عبد هللا مصارع246922221413012017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية البدر المختلطةاحيائيدنيا مجيد عواد خليف246932221427006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيفرات عايد خضير مهنا246942421424025108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية الحي للبناتاحيائيرباب رعد مربط حنظل246952621422036150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينور الهدى فاضل تالي جبر246962821422012154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية االقصى للبناتاحيائيزينب محمد راضي جاسم246972821422021022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزينب سهر غالي طوفان246982821422023049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيفاطمه عالء بجاي خلف246991621422036083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية العباسية للبناتاحيائيزينب مازن عدنان خلف247001621422057027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمحمد حامد علي حميد247012221411059087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية الطف المختلطةاحيائيمحمد موسى مسير كسار247022221417060067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيمريم حيدر عدنان كاظم247032221422009093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية الوحدة للبناتاحيائيفرح سالم جاسم محمد247042221422036077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية الوحدة للبناتاحيائينور انور جلود هالل247052221422036092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد عبدعلي بدر247062221424067028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية مأرب للبنيناحيائيمقتدى علي غني عوده247072321411038070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية النضال للبنيناحيائياحمد عادل ناصر جواد247082421411009003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيصادق حمزه سلطان حسين247092421417008042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيامير علي جبار عباس247102521411007042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيمنار اسامه جمعه شالش247112621422044061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيضحى قاسم بدن مشكور247122821422003085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد كاظم محمد247132821424005007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيسجاد محمد عبد الرضا خمام247141621411039016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائينور الدين مهيمن فتح هللا حسن247151621413007011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمحمد شاكر مهدي حسين247161621415002056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية العلياء للبناتاحيائيزهراء احمد جعفر علي247171621422052022
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيغدير حسين جاسب عبد هللا247181621424023013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي محمد راضي حسين247192221411003202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين رياض عبد االمير حسين247202221411019049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيأسراء محمد حسن مجيد247212221422037003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيهدى ناظم ناصر حميدي247222221424044079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيأستبرق محمد عربي حمدان247232221424064002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائيمحمد رحيم ناصر شناوه247242421415015027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزهراء فؤاد عبد العظيم عبيد247252421424025066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب باسم نعيمه ماشاف247262821422009074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية العكيكة للبنيناحيائياحمد رهيف سعد مطلك24727222041041004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيهبه عبد السالم داود سلمان247281621422038076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية البصرة للبناتاحيائيهمسه عالء عبد االمير حسين247291621422058061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا احيائينبأ صادق عبد هللا طالب247301621422078019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيغدير رياض صبري موحي247311621424002037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيهند عدنان علي جاسم247321621424047043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء حيدر هاشم يحيى247331621426003031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيعلي احمد صالل محمد247342221411067027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين ازهر مهدي سلطان247352221411077044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيباقر جبار شويل كوادي247362221413004024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد دحام رحم247372221415010014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب حسين فالح حسن247382221422004182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية الشموخ للبناتاحيائيبراق عبد الكريم محسن عجاج247392221422028025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب ريكان سمير نحو247402221424008135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيمريم كمال عبد االمير طالب247412221424027051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيايمان محسن حران جاري247422221427035002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيدعاء مهدي يوسف زروك247432421424015037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية الكحالء للبناتاحيائيأسالم حولي ياسين طهيوش247442821422011001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمروه كاظم هالل شهيل247452921422023270

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية البصرة للبنيناحيائيعباس جعفر عسكر غالي247461621411007022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيتبارك سالم كاظم مهدي247471621422036022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل سهيل احمد247481621424010032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية العباسي للبنيناحيائيغازي فيصل عبد محمد247492021411020112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيرحيم فاضل مطر دخيل247502221411019079
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعالء أحمد مزهر عبد247512221413040055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية البحتري المختلطةاحيائيياسين مؤيد حسن عويد247522221417012026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب رزاق عبد هللا علي247532221422066112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء عبد علي عكال هداد247542221422083122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية االعمار للبناتاحيائيانوار هليل ياسر فزع247552221422089001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيمنار ميثم جليل جاسم247562221424020120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيبنين عباس نعيم ثويني247572221424044007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسن سعيد هادي حمدان247582621413001011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيأحيال منصور شريف ناهي247592721411026002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد محمد مهدي صالح24760102041013019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية حطين للبناتاحيائيفاطمة سالم مناحي حسين247611321422027077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحسن احمد عبد هللا قاسم247621621411034010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيسجاد ضياء عبد الرسول خضير247631621411039015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية عشتار االهلية للبنيناحيائيحسين نزار فاضل عبد الحميد247641621413009004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية الزوراء للبناتاحيائياسراء علي فاضل خضير247651621422025001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية شط العرب للبناتاحيائينبأ فالح اعبيد بطي247661621422051136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدانيه وليد عبد الكريم عباس247671621424072070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية النصر للبنيناحيائيعيسى جعفر مطير عبيد247682221411025087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيالحسن عدنان لفتة جعاز247692221411034044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50الخارجيوناحيائيعلي كريم هادي ناصر247702221418001512

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيروان جمال طاهر محسن247712221422039139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية النور للبناتاحيائيبنين مختار منخي ثجيل247722221422042060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية العرفان المختلطةاحيائيرقيه عدنان كعيم عوده247732221427042015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي حسين شعيب علي247742321417032019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد حازم عبد الحسين غضبان247752821411005118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية النصر للبنيناحيائيعبد الرحمن ناهي يزي مهيدي24776222041027054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية الهارثة للبنيناحيائياكرم اسماعيل حميد صالح247771621411020006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي رياض عبد الحسين علي247781621411031027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيسيف عبدهللا زغير عسل247791621411057020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيحسين مهدي عاشور رحيمة247801621415003007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيابراهيم اسماعيل جبار سلمان247811621415008002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية المعقل للبناتاحيائيمريم طارق زياله داود247821621422014063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة زعيبل لفته جابر247831621422038058
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية المرفأ للبناتاحيائيبنين ماجد فعيص يزل247841621422039011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيعال قحطان عبد علي مرزوق247851621422041025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية الخالصة للبناتاحيائيدالل علي كاطع جثير247861621422064049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا احيائيبنين ماجد حميد ناصر247871621422078004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء سمعان بهجه سلمان247881621424005038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد الرحمن طالب هاشم مطر247892221411005039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي ستار جبار سعود247902221411015099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية التميز للبنيناحيائيسجاد جليل رخيص جبر247912221411077079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33االهلية للبنين.ع.ثانوية الحسن المجتبىاحيائيمحمد عبد الحسن خيون جبار247922221413043025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب علي حسين ضخر247932221422004190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية الوالية للبناتاحيائيغصون هاشم سالم شاتول247942221422066157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية النبوة للبناتاحيائيزهراء محمد نهير شمخي247952221422076012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعباس فرحان جابر طعمة247962821411021027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيسجاد صدام جواد كاظم24797222041028051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائيايهاب صباح محسن زغير247981621413013002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيابرار حازم محمد جعفر247991621422015003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمنتهى نعمان عبد هللا محمد248001621422038068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحوراء سالم عبد الزهره شايع248011621422051044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيام البنين عالء شرهان زبون248021621424008004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية الناصرية للبنيناحيائياحمد علي جمعه سويد248032221411002012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي عبد المهدي مرحب نبيت248042221411002091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمنتظر مبارك عليوي حسون248052221411018185

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس صالح نوري نعيس248062221411034197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية الطيبات للبناتاحيائينورس سعود جميل فيصل248072221422065099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيابراهيم حامد جابر محسن248082421411048003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن فاضل جاسم محمد24809252041044086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية السبطين للبنيناحيائيحسن بشير محمد سعيد خريبش248101621411016004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية منازل الكرامة االهلية للبنيناحيائيجعفر علي عبد الرضا كاظم248111621413091002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيسجاد محمد عبد الحسن جاسم248121621415002026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيعباس مرتضى عبد الرحمن محمد248131621415002030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية المعالي للبناتاحيائيزينب عقيل جبار علي248141621422018019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيبنين حميدي جياد جابر248151621422036016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام جعفر الصادق احيائينبأ محمد عبد الحسن رحيم248161621424004006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية البصرة الفيحاء النموذجية االهلية للبناتاحيائيفّي جعفر عبد الستار عبد الجبار248171621424055006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية السالم للبنيناحيائياحمد هيثم شمخي حسين248182221411015007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحيدر علي جاسب محمد علي248192221411037061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائييوسف صالح غالي رهيف248202221411066134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية االصالح المسائيةاحيائيمحمد علي بطي عويد248212221415014020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيدعاء علي عجيل عكاب248222221422047056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية ابداع االهلية للبناتاحيائيطيبه محمد عواد حسن248232221424053009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيياسر خليل كاظم عبد248242621417019028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية الرميثة للبنيناحيائياحمد خير هللا عبد الحمزة عبود248252921411016004

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيزينب عالء مهلهل حنون248261621524062020

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيفاطمة عبد العظيم ناصر معتوك248271621222004023

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزهراء حيدر لعيبي عيدان248281621524011014

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0074.00ثانوية الكوثر للبناتادبيساره زهير مايع كاظم248291621222031014

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية البينة للبناتادبياالء مالك حامد عرير248301621222093004

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمرتضى عائد سعيد جبار248311621211004030

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزهراء حسين محسن عبود248321621522005014

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0071.67ثانوية االقتدار للبناتادبيمسرة عباس فاخر بدر248331621222092014

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية العلياء للبناتتطبيقيبدور خالد عبد هللا عبد الرزاق248341621522052010

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0070.33الخارجياتادبيزمن وليد فياض طالب248351621228050588

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية االقتدار للبناتادبيكوثر عدنان صلبوخ زباري248361621222092013

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمنتظر نعمه حبيب نعمه248371621513032024

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية الطالئع للبنينادبيعبد هللا عذاب برهان مطاري248381621211012030

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد مازن حسن بناي248391621511032189

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيجعفر علي موسى كاظم248401621511053006

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسين نزار عبد الباري عبيد248411621511017045

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد صالح نجدي خلف248421621511046132

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي رتيب علي حسين248431621513020020

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة415.0069.17للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيفاطمة ماجد سوادي كاصد248441621522013036

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة414.0069.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقياسراء سمير عبد الواحد عبد النبي248451621524010003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.0068.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيزينب ماجد كريم حالوب248461621224024014

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقييوسف عبدهللا لطيف عبدهللا248471621511040102

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيزهراء عبد الحافظ عباس زباري248481621522089017

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيساره عبد هللا فاضل عبد هللا248491621522089024
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيحوراء حيدر جاسب هندي248501621524002011

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيفاطمه علي قاسم جابر248511621522064057

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411.0068.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عارف فاضل مجبل248521621524018020

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33الخارجيونتطبيقيسمير عبداالمير رمضان فضل248531621518001678

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية المعقل للبناتتطبيقينورا حسين حامد جابر248541621522014060

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية األبلة للبناتتطبيقيمريم يعقوب عبد الواحد جبر248551621522016041

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيسجى محمد خليل محمد248561621522049032

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينتطبيقيحسين عالء حسين عبد الكريم248571621513073003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية النبأ للبناتتطبيقيحنين مهدي صالح عبد الحميد248581621522040008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيانوار عبد الكريم محمد يسر248591621522102003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية المعالي للبناتتطبيقيشهد حسين ياسين علي248601621522018023

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيمعصومة قاسم موسى كاظم248611621522049048

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحسين علي ابراهيم محارب248621621413027016

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية المعرفة للبناتادبيزينب قيصر غانم عبد248631621222020036

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية دجلة للبناتادبياالء عماد عبد االمير مبارك248641621222067003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب محمد هادي عبد الحسين248651621222049051

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية البتول للبناتادبيعذراء خالد ناصر كاظم248661621222066046

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبياسماء عبد هللا حميد كاظم248671621226002066

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية الوثبة للبناتادبيحوراء عالوي كريم فرحان248681621222065017

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0066.00ثانوية العليم االهلية للبنينادبيمرتضى اركان كاظم زبون248691621213066006

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد علي جبار سعيد24870162021039048

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيهاني عبد هللا طالب مسلم248711621211004035

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية النور للبناتاحيائياديان ماهر حسين ابراهيم248722221422042327

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد سعيد كاطع حمود248731621211019121

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية القرنة للبناتادبيزينب عبد الباقي حمود خلف248741621222005008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمريم حيدر صالح علي248751621222036069

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية االهلة للبناتاحيائيزهراء علي عذيب فاضل248761621422104034

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية الضاد االهلية للبنينادبيعلي طارق صباح عبد العالي248771621213105005

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0065.00الخارجيونادبيحسين رياض فائز عدنان248781621218001696

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية القرنة للبناتادبيسرور صباح عبد الحسن غالب248791621222005017

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيمحمد عبود محمد عبود248801621211044008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد شاكر عدنان خالد248811621211081177

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية دجلة للبناتاحيائيبتول سعيد تحسن هاشم248821621422067010
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية الشعب للبنينادبيعلي سمير حامد ذبيح248831621211050017

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية دجلة للبناتادبيزهراء ياسين خضر حسين248841621222067016

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0064.33الخارجياتاحيائيهدى رياض خالد فارس248852221428050520

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية الجيل القادم للبنينادبيكرار شهيد مطشر رويعي248861621211081163

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية الكنوز االهلية  للبنينادبياحمد مالك حمد الزم248871621213001002

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية السياب االهلية للبنينادبيحسين لؤي منصور محمود248881621213013003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء ظاهر حديد شغيت248891621424036011

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية االعالم للبنينادبيعبد هللا جالل شعبان عيسى248901621211041029

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد عامر شمخي جابر248911621211081181

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيحنين حكمت بدر هندال248921621424036003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83الخارجيونادبيانور ضياء حسن علي248931121218001107

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسين مزهر جرداغ حمود248941621211081045

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيزينب عبد الهادي ياسين خضير248951621227008003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيرنا نعيم هاشم عبد النبي248962221424008072

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسين علي محمد حسين صالل248972521415002074

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية ابو حمزة الثمالي للبنينادبيبهاء الدين احمد هادي صالح248981621211085004

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0063.50ثانوية هبة الزهراءاالهلية للبناتادبيزينب عباس كريم حمد248991621224043006

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد حسين علي حسن حسين249002321411006180

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية االعالم للبنينادبيابراهيم مهدي جاسم عبود249011621211041001

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية الصناديد للبنينادبيمنتظر خالد جابر ظاهر249021621211087020

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيكرار عقيل علي صالح249031621215013049

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيجعفر فاروق عبد الكريم لفتة249041621211004003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0063.17ثانوية الخلد المختلطةاحيائيحسين علي حسين علي249052221417034015

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية الوركاء للبناتاحيائيمريم عبير سمير عبد249062221422043140

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية العمارة للبناتاحيائيبراق قحطان صباح جاسم249072821422009024

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد مهند فالح جابر249081621211081195

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0063.00ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيمنار قيس جبار عبدهللا249091621222059030

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد الهادي سعد صافي حمود249102421411047004

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية الفرزدق للبنينادبيحيدر جواد هادي صالح249111621211027014

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيزهراء سعيد فيصل نعيثر249121621424059016

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيمؤمل حسون حسين ثامر249132621411002098

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسين وليد فاضل منصور249142721411038030

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيكاظم عدنان عبد الصمد جابر249151621213007009
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية الشنقيطي للبناتادبيصبا عبد السميع نوري عبد الوهاب249161621222035052

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيرقية ميثاق طالب حميد249171621424044027

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء حسين داود سلمان249181621222038023

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية المروج للبناتاحيائيمريم جاسم حمدان عليخ249192221422030060

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية العباس للبنينادبيعبد هللا صفاء كامل عبد الزهره249201621211046020

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتادبيفاطمه احمد عيسى علي249211621224033006

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسين ضياء جبار كاظم249221621211011007

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية جيكور للبنينادبيجاسم منقذ جاسم محمد249231621211054010

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيسنين علي فيصل كباشي249241621222042070

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية العلياء للبناتادبيمنار محمد نوري محمود249251621222052066

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيهدى فالح حسن فرحان249261621222082040

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية البينة للبناتاحيائيسجى وائل كريم والي249271621422093016

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب كاظم عبود عبد االمام249281621424036016

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيرباب عبد الحسن حسين منجل249291621424060017

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية نور الشمس للبناتاحيائيجنان عباس كاظم عبد علي249301621424069006

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية تونس للبناتاحيائيحوراء لطيف مجيد صكر249312221422007027

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيحسن لبنان خير هللا عيدان249321621211075012

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية الهارثة للبناتادبياسراء سجاد عيسى عبد العباس249331621222021001

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية الكوثر للبناتادبينور ماضي حميدي شخيتر249341621222031023

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية بحار االنوار للبناتادبينبأ احمد حمادي عباس249351621222102071

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء ميثم جاسم عبادي249361621422046022

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية الفرات للبناتادبيزهراء محمد رسول جعفر249372221222002023

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد باقر قاسم جزيل جاسم249381621211047053

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية المتنعمين للبنينادبيسجاد غسان هاشم عزيز249391621211060013

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيحوراء سعد حمد عبد االمام249401621222069016

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء عماد موسى جعفر249411621222090047

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية الرسالة للبنينادبيجعفر ماجد حمود لعيبي249421621211013008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية البتول للبناتادبينور الهدى فالح حسن جبر249431621222066068

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحيدر مهدي عباس راضي249441621413027026

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي عدنان رويح مطلك249452221411012153

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية الجزائر للبنيناحيائيذو الفقار سقيم ناجي زهر249462221411039012

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيزهراء قصي عبد الكاظم عبود249472221422075016

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية البيان للبناتاحيائيرفل محمد كريم ارضيوي249482821422028035
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبينور الهدى مصطفى سعيد فيصل249491621222004031

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيهاجر علي محسن قاسم249501621226003065

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية الكوثر للبناتاحيائيطيبه صباح جوده باشوكي249511621422031010

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء نعيمه ناهي غثيث249522221422050066

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية الرسول للبنيناحيائياحمد داخل حسين تعبان249532421411026008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين ستار جبار جوحي249542821211039032

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر حسن جواد مصطفى249551621211006036

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية االعالم للبنينادبيطالل خالد جبار محمد249561621211041023

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينه عالء عبد الزهره جبر249571621222009023

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم صالح مجيد جليل249581621422015059

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيفاطمه عمار عبد الحي وطبان249591621424058031

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيوالء اسماعيل عطية شجيخ249602221424028232

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية العمارة للبناتاحيائيتبارك عوده اسماعيل ضيدان249612821422009036

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيعلي فليح صعب عجمي249622921411003041

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسن ساده جمعه عبيد249631621211081019

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيريام يوسف عبد الواحد حسن249641621222075009

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيرقيه صالح عبد الحسين وهير249651621224044006

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية االهلة للبناتاحيائيدعاء علي عذيب فاضل249661621422104026

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيغفران هالل جايد جودة249671621424044060

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيغدير رضا شريف علي249682221424061033

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حيدر مجيد شمخي249692521424004422

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية االكرمين للبنينادبينبيل فراس نبيل يوسف249701621211017062

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية الفرزدق للبنينادبيعلي حبيب علي حسن249711621211027022

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية دجلة للبناتادبيمنار موسى حاتم عيدان249721621222067042

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء حسين عكاب يوسف249731621222085007

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية المعرفة للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم لعيبي عالوي249741621422020048

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيدالل عبد الوهاب ناصر علوان249751621424048010

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشيرين نعيم عبد الحسن خصاف249762221422050133

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائييوسف محمد ناظم جبارة24977212041065140

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيشهد علي زغير حبش249781621222036052

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية صنعاء للبناتادبيزهراء جاسم محمد حطيحط249791621222046016

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية الرضوان للبنيناحيائيزين العابدين حسين سويد كنعان249801621411043019

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائياالء مهدي فرج مسلم249811621422035007
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية دجلة للبناتاحيائيمنتهى فؤاد مجيد عبد هللا249821621422067092

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0060.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيشهد صباح ثامر فلغوص249831621426002092

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0060.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيفالح حسن علي عبيد249842221413012121

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0060.83ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيتقى قاسم علي حسين249852221424044010

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0060.83ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد بريسم مريهم249862221424059017

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينغم حميد رزاق كريم249872221426002202

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيكرار حسين كامل محمد249882521215002067

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة2364.0060.67الخارجيون ادبيموسى جعفر كريم حافظ249891421218002769

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي حسن علي جعفر249901621211017040

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيفاطمه خليل حسين نزال249911621422009049

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية غزة للبناتاحيائيورود محمد جاسم حسين249921621422034066

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية االريج للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين عبيد حمود249931621422062018

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيرقية علي ناصر عميد249941621424024037

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية االلباب االهلية للبناتاحيائيضحى رعد خريبط عبود249951621424039003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم عوده محمد زرزور249962221422017048

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0060.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه قاسم حسن محيسن249972521424018087

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسن رعد حسن مزعل249982821211039025

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيبنين وسام فؤاد علي249991421422032010

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية البيان للبناتادبيمريم نعمان الزم خنجر250001621222048045

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة363.0060.50ثانوية المآثر للبناتاحيائينوف احمد شهيب احمد250011621422100048

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة363.0060.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمة ضياء عباس عودة250021621426002058

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن كريم عودة حسن250032221411012040

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيمرتضى سعد صبار كاظم250042221411067048

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة363.0060.50ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائينرجس سمير شخير عطيه250052221424055026

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد عبد الحسين حسوني كاظم250062421411012003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة363.0060.50ثانوية الحرائر للبناتاحيائيهديل عبد العظيم رشيد عكل250072721422027092

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة363.0060.50ثانوية الميمونة للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم مهدي صالح250082821422023064

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيغدير هادي وناس عليوي25009162042202126

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهاجر قصي محمود عيسى25010162042231041

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمصطفى رضا سلمان صكبان25011232041060139

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية األزكياء للبنينادبيجعفر الصادق رعد شنتة حطاب250121621211061011

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيعبد هللا رسم رحيم سلمان250131621211082013

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيمتقين ثائر مهدي عبادي250141621215004034
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه عديل محسن سكيب250151621222009034

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينبأ نوفل فيصل موسى250161621424051140

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية النبوغ للبناتاحيائيسكينه جوالن جاسم عبد السيد250172221422014032

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية المحمدية المختلطةاحيائينرجس عباس رشيج سالم250182221427023007

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية البيادر المختلطةاحيائيمرتضى سليم ياسين سلـمان250192321417058052

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي سعد محسن صافي250202521411008228

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمصطفى نزار حمزه حسن250212721411017050

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية الكوثر للبناتادبيمياده سامي عوده حميدي250221621222031021

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمينا ناظم عباس فرج250231621222036077

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية المعقل للبناتاحيائيبنين يوسف خضر عبد الحسين250241621422014011

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيادين يعرب عبد الباقي دايخ250251621424052002

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد مسلم محمد صيهود250262221415007262

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحنين راهي عوض وساف250272221424028050

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيوفاء حسن محمد حسين250282721422009090

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية البيان للبناتادبيغدير علي حسين حنتوش250292821222028032

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائياحمد شهاب احمد جابر250302821415001008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعباس رائد جواد مصطفى250311621211019071

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية العباس للبنينادبيمحمد سالم حسن لفته250321621211046035

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية فتى االسالم للبنينادبياحمد عباس حسين صينخ250331621211070002

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة2360.0060.00الخارجيون ادبيعباس عماد سمير مجيد250341621218002540

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبينبراس عدنان ابراهيم جابر250352921222016137

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة547.0091.17ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيهدى ثامر عيسى كاظم250361621424057056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيوردة عبد الرزاق طعين رشم250371621424059034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة540.0090.00ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيحنين رزاق الزم علك250382221426001102

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية الخيرات للبناتتطبيقياسراء هاشم عبد الحسن طالل250391621522010002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقييوسف مرتضى عبد الجليل عبد الحسين250401621511027078

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0084.33ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيمنار عالء قاسم اعبيد250411621424050056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0084.17ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيزينب نوفل حسيب ريس250421621424058022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0082.50ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الحي مشوش250431621422011019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية البيان للبناتادبيتبارك جعفر عبد الحسين سبع250442821222028006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية القرنة للبناتاحيائيزينب منعم خرباش سلمان250451621422005027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0082.33ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيمها ساهي مزيد مطشر250461621422011032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقياسيا رجب رحيم سلمان250471621524026004

4148 من 759صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية القرنة للبناتتطبيقيكوثر خضير عباس هنيدي250481621522005043

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية دجلة للبناتتطبيقيزينب حيدر عبد النبي حسين250491621522067019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتاحيائيشهد مهدي حنون دحام250501621422098004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيرقيه عبد طعيمه عالوي250512221422087010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائينبأ محمد عرب نعمه250521621424064047

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0080.00للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيرباب حيدر علي عبد الواحد250531621222095007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية الفهود المسائية للبنيناحيائيمفيد فالح حسن بدر250542221415009029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيبتول عطا كاظم موسى250551621424050019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء كاظم خضير عيسى250561621424036012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيايمان خنياب العيبي حمود250571621424044014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية البيان للبناتادبيبتول أياد سوادي جوده250581621222048011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0078.67ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيفضل عماد بندر مذكور250591621413030031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية المدينة للبنينادبيجواد فريد لعيبي الزم250601621211028004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيهند خالد عبادي هندال250611621424051153

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية نور الحق االهلية للبناتادبيبنين حيدر محمد شبر عدنان250621621224035004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيكرار لفته عبود علي250631621511071026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية دجلة للبناتاحيائيحبيبة مهنا عبد الحسين عباس250641621422067018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0077.50ثانوية الخيرات للبناتاحيائيزينب فريد عبد الجليل عبد الصاحب250651621422010024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي جاسم ناصر جاسم250661621511034097

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية الطاهرالمستندة للبناتتطبيقيسجى كاظم شاكر طالب25067222052426014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية المعرفة للبناتاحيائيزينه يونس ساجت عبد النبي250681621422020032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية القنوت للبناتاحيائيفاطمه شارد راضي نعيم250691621422033015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية البينة للبناتاحيائينور صباح خديم لشالش250701621422093027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيزينب علي ضرب شعبان250711621522075012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمحمد باقر ماجد ابراهيم حسين250722221411039025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية القنوت للبناتاحيائيمريم حيدر لفته نزال250731621422033016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيبركات داود سلمان سكران250741621424051027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة460.0076.67للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبياسراء هاني شاكر ناصر250751621222095002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية دجلة للبناتاحيائيهاله عداد عوان رشك250761621422067106

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيعال صادق حسب عبود250771621424057035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية الفضائل للبناتاحيائيشروق فيصل مسبح محيسن250782221422005030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيسحر عواد ريسان نزال250792221422031060

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيدالل حسن سجاد خيربش250801621424050026
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيابتهاج حميد طعين رشم250811621424059001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية الثوار المختلطةتطبيقيحسن فاخر قاسم لفته250822221517016001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية صنعاء للبناتادبيرقيه عادل طالب حبيب250831621222046014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيصابرين فليح حسن ثجيل250842221422031068

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيأحمد مهدي حسين سلطان250852221417052001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات هادي جابر ياسر250862221422004036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية دجلة للبناتادبيانسام سفاح طاهر حاجم250871621222067005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيتبارك صادق عبد الزهرة علي250881621522049009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيجاسم محمد جبار يوسف250892221211063003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمحمد حسن عبود عوده250902221411059088

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية الفضائل للبناتاحيائينضال زغير حريجه مطرود250912221422005044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمة رمضان عودة خلف250921621422024040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيجهينة بجاي شاكر مزيد250931621522024007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية البينة للبناتتطبيقيانتظار علي منديل جايد250941621522093004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية دجلة للبناتادبيضحى كاظم دخيل حويش250951621222067030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة448.0074.67الخارجياتادبيسجى رسول منحر عجالن250962821228050143

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيياسر عمار خليل مهدي250972221413025139

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية شط العرب للبنينادبيزين العابدين عبد الرضا جبار محسن250981621211034025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة2444.0074.00الخارجيات ادبينبأ حسن عبد االمير عبد علي250991621228051427

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة444.0074.00ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيتقى ماجد عبد الباقي محمود251001621522055011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة444.0074.00ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزينب حسين علي محسن251011621524051018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيزهراء جبار خميس حمود251021621522004006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيغفران محمود شاكر حسين251031621526003057

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي حازم مفتن نغيمش251042221411035098

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيدعاء يحيى جابر وادي251052221422087009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية بدر الرميض  المختلطةاحيائيطوعه محمود رياض شيحان251062221427039013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيامير زغير عبد الخضر جعيم251072421413008006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية دجلة للبناتادبيزينب محمود عبد االمام لعيبي251081621222067021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية االقتدار للبناتادبيزهراء عبد الرزاق جبر ناصر251091621222092004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية دجلة للبناتتطبيقيزهراء جالل عبد الحسن اسكندر251101621522067014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين علي ديوان عوده251112221411062062

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية التراث العربي للبناتاحيائينور الزهراء جواد كاظم سالم251121621422024054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائينبأ رعد عبد الكريم جبر251131621424059031
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية مريم بنت عمران للبناتتطبيقيرباب يعقوب ريكان موير251141621522096003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية الحمار للبنيناحيائيهاني علي رجيب كريم251152221411040040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيهجران سعد ياسر عزيز251162221424008228

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد ماجد حسان حسن251172521411007393

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة440.0073.33الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبيياسر عمار مثيجل ساجت251182921211002041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيسحر سعد صبيح جاسم251191621222004012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية القرنة للبناتادبيزينب فؤاد عبد الحسين عبود251201621222005010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية دجلة للبناتادبيايات محمود عبد االمام لعيبي251211621222067006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية القنوت للبناتاحيائيحوراء فرحان ناصر كاطع251221621422033004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقيرباب ناصر عواد كاظم251231621522087009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمريم حسين مجيد مزعل251241621424022146

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيشهد سعود حريجة راضي251251621524060009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي قيس رزاق عبود251262221411046059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية السوق للبناتاحيائيهدى رحيم كريم جوده251272221422077244

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيام البنين حمد عبد الساده ماضي251281621424050009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائياحمد لطيف شبل نصيف251292221411067003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية المآثر للبناتادبيافق مشرق خليل ابراهيم251301621222100001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيعقيلة عطية هاني سوادي251311621424036020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية الدورة للبنينتطبيقيقاسم حبيب عبد الحسن يوسف251321621511064004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمهدي محمد كوشان سويل251331621513106056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسين علي صدام بكال251341621517001033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيبنين حاكم قاطع طالب251351621224022003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيبتول عودة محسن عودة251361621424050020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيمصطفى صالح فاخر بناي251371621511073048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية غدير خم للبناتتطبيقياالء لؤي عذاب محسن251381621522084003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيأمل عوض لوكي زاجي251392221424063003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة4434.0072.33الخارجيون ادبيوسام علي طالب خلف251401621218004233

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الهدى للبناتادبيعذراء عقيل شاكر حسين251411621222003035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الزبير للبنينتطبيقيابراهيم حسن غالم خليفه251421621511032001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية االبرار للبنيناحيائيعباس عبد الهادي جاسم مدلول251432221411070101

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية المنار للبنيناحيائيعلي جمال محيسن رمضان251442221411072042

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيفاخر جاسم فاخر كتاب251452221413023153

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الفضائل للبناتاحيائيرقيه حسن سبتي شهيب251462221422005016
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية المعرفة للبناتادبيرقيه تحرير عبد الرحمان حمادي251471621222020018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الزبير للبنيناحيائيعلي جليل فضيل ياسر251481621411032048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحسين احمد حسين جابر251491621511030007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية دجلة للبناتتطبيقيرباب ابراهيم عبد النبي عبد الحسين251501621522067011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة433.0072.17ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزهراء احمد قاسم محمد251511621524051013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمنتظر فالح حسين عاتي251522221411027172

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية البصرتين للبنيناحيائيهاني سعيد ردام عباس251532221411027178

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الجزائر للبنيناحيائيعلي امين خضير عباس251542221411039018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة433.0072.17ثانوية ابن رشد المختلطةاحيائياباذر قاسم داخل ناصر251552221417040001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة432.0072.00الخارجياتادبيايات محمد دينار سلمان251561621228050203

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيآيات رياض رزوقي سلطان251571621422017001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيتبارك حامد منصور عيسى251581621424022034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينتطبيقيمحمد راضي عاشور راضي251591621513073007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيزين العابدين أحمد حنتوش خضير251601621513110025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية المحسن المختلطةاحيائيعلي فالح حسن حنظل251612221417076013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية الغراف للبنينتطبيقيمحمد جبار محمد رسن251622221511022076

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمرتجى ازهر عبيس حسين251632321415002284

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد جاسم حمودي حسين251642821411005115

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431.0071.83للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيزينه قتيبه كيلو موسى251651621222095014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيرقية مصطفى مهاوي نزال251661621422004022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية دجلة للبناتاحيائيشهد محمد زياره عاشور251671621422067066

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيساره سمير عبد الزهره كاظم251681621522046017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعقيل حميد عابر حربي251692221411012124

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي شمخي جبرة هللا معارج251702221411017104

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيسجاد اياد عبد الكاظم شويش251712221411055037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائينورالزهراء صالح علي حسين251722221424046046

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية االيمان المختلطةاحيائيضحى سعدون مظلوم جبر251732221427004019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائيسحر عادل رشيد قاسم251742821422004014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431.0071.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس ناجح محمد دحام251752921411020196

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية الزينبيات للبناتادبيشهد عباس كامل عبيد251761621222081027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيتبارك فهد كريم حسن251771621422051038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية العشار للبناتتطبيقيساره سجاد عادل عبد العباس251781621522053033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيحسين محسن كريم حشيش251792221411059029
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحمزه سالم صباح كيظي251802221411066036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية المنار للبنيناحيائياسراء رزاق ضيول جري251812221421072001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيتماره نعيم شالل صالح251822221422031014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيحمد زامل خليف عنبر251832221515007030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية القدس للبنيناحيائياحسان علي محمد عبادي251842321411043001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب علي عداي حسن251851621424036015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية العزم المختلطةتطبيقياحمد عبد االمير كاظم عبد العباس251861621517006005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية العزم المختلطةتطبيقيجاسم زكي قاسم جاسم251871621517006010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية الهدى للبناتتطبيقيسحر حسن جابر حسن251881621522003019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزهراء سجاد صالح محمد251891621522069021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسين مؤيد فرج طنيش251902221411037048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية الفرات للبناتاحيائيبتول حسن عصري وحيلي251912221422002010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية الغراف للبنينتطبيقيحيدر عبد هللا عباس صغير251922221511022034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب ابراهيم جمعه جاسم251931621422046023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيسجاد عدي عبد الحسن جمعه251941621513021041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية الرويمي للبنيناحيائيحسن متعب حبيب ميس251952221411084003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيامجد جحيل مطير شناوه251962221413025009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية االيمان المختلطةاحيائيموسى سمير عويد جارهللا251972221417004016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيزينب ظافر شنيور كاظم251982221422023033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية الخمائل للبناتاحيائيزينه نصيف جاسم عزيز251992221422070022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية الثوار المختلطةتطبيقيمصطفى قاسم عبد عباس252002221517016006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقياحمد كريم رسن حاتم252012821511035005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيعذراء كريم مدلل حريز252021621222004017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعبد اللطيف احمد عبد الجليل رومي252031621511040038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيهادي حسن زحيور سحالن252042221413025134

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية ادم االهلية للبناتادبيمروه ثابت عوده غازي252051621224051005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمة جالل محسن عبد الكريم252061621422024038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسن فاخر جبار عبود252071621513071025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيالتفات قاسم راضي دغيم252081621524022004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيسجاد حميد جاسم سوادي252092221411017063

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيصادق جواد كاظم مانع252102221417060035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيرقيه بدي جاسم لفته252112221424060014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيمروه مراد محيسن حسين252122421422048142
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيزينب علي نجم محمد252132621424008025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيمنار حيدر يوسف دهراب252141621422041033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيخالد عبد الحميد حسن علي252151621511033064

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية الماء المعين االهلية للبناتتطبيقيهند وهاب اسماعيل علي252161621524064016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية الصادق للبنيناحيائيعباس رفيق اعبيد ظاهر252172221411060017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية النبعة المختلطةاحيائيسالم عواد منشد عوفي252182221417011010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء فوزي حران سعيد252192221422049037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيوسن جليل هاشم كاظم252202221422049082

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية القرنة للبناتادبياماني عبد الكاظم علي موسى252211621222005003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية صنعاء للبناتادبيفاطمه اسعد سامي خلف252221621222046031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر صباح عبد الحسين موسى252231621513108016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة424.0070.67الخارجياتاحيائيحنين رياض سلمان عبد الكريم252242221428050144

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيزهراء رحيم فيصل حوشان252251621222075010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيحوراء محمد شاكر ناصر252261621524051009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية السالم للبنيناحيائيمؤمل ناظم محمد هاشم252272221411015133

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيصالح ناجي عيدان صالح252282221413025054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية الثوار المختلطةتطبيقيحسن هادي ميسور لفته252292221517016002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائياسامه احمد نجم شنين252302421413018017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائياحمد محمد فرج جبر252312821411007014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيموسى حسين كيطان حسن252321621211029069

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيحوراء غسان نوري حمد252331621222004006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية العقيدة للبناتادبيتبارك محمود محمد خالد252341621222055013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيحنين بشير ناصر شريجي252351621226003013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيفاطمة ياسر مطرب فيصل252361621422004059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعلي هشام شهيب رشيج252371621517006048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيفاطمة هاشم عبد عليوي252381621524044020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيسجاد عبد هندي كزار252392221417023013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية الفرات للبناتاحيائيسجى عبد الحسن مشاي عواد252402221422002081

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية المؤمنات للبناتاحيائينور الهدى رحمن حلو بريس252412221422031100

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيزهراء سورين لطيف ناجي252422221522005006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيسجاد شالكه جعوال محيبس252432421411028034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيسيف جاسم مهدي شيخان252441621211044004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمجتبى عبد هللا طالب حسين252451621511054081
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعد جودي محيي252461621511082016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية العزم المختلطةتطبيقيامجد اسماعيل حارث عبد هللا252471621517006009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيزينب أحمد عبد الرضا يحيى252481621522103007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمؤمل فالح ماشي عبادي252492221511039040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة420.0070.00اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيزهراء اثير طالب حسين252501621522084009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيزينب عبد الستار عبد العالي ثامر252511621524022019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسام فيصل خشن ساجت252521621511035021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية البيان للبناتتطبيقيفاطمه بشير قاسم محمد252531621522048018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة419.0069.83ثانوية الرويمي للبنيناحيائيكرار هادي خليف حسون252542221411084007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة419.0069.83ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيحسين كامل هجول ثجيل252552221413042007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة419.0069.83المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيفاطمة رحيم طاهر صالح252562221427067019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية العارضيات المختلطةاحيائياحمد راضي عباس شمر252572421417003002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية الرميثة للبنيناحيائيسجاد حسن عبد العباس عطية252582921411016055

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية دجلة للبناتادبيزينب اسعد عبد النبي حسن252591621222067018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائياحمد عزيز ناصر سعدون252601621413070002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية دجلة للبناتاحيائياديان عقيل جبار خيار252611621422067003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحسين سالم ابراهيم غدير252621621513049011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية البيان للبناتتطبيقيرملة عدنان فالح عيسى252631621522048012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية النصر للبنيناحيائيبشار محمد مطير عبيد252642221411025008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمنتظر داود سلمان عبد252652221413023215

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن مكي هالل ايديور252662321413018049

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية البيادر المختلطةاحيائيكوثر قاسم محيسن جاسم252672321427058015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمنتظر محمد حسين عبادي252682521411004129

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير نعمة عيسى252692521411012259

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه مرتضى هاشم حمدان252701621424051119

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيفاطمة جمعة حمود صفر252711621522024021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيانوار رائد عبد الدائم حسن252721621522037002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيتبارك حسن محمد جاسم252731621522051022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد غانم خلف252741621524018014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيسعد علي عبود عوده252752221411059044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد ياسين جابر حسن252762221413025112

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيصفا خالوي دودان رخيص252772221422044060

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي محيسن علي حسين252782321411042096
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمرتضى عبد الباري البد غميس25279162021004033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائينور ميثم سامي عبد النبي252801621424057051

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيضحى هيثم كشكول كشيش252811621424060036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمحمد طالب فرحان محمد252821621511002205

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية دجلة للبناتتطبيقيفاطمة عطا بحر طالب252831621522067032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية غدير خم للبناتتطبيقينرجس باسم مهلهل ثامر252841621522084019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد الواحد مهدي حسن ابو ريشه252852221411017094

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمسلم عقيل قاسم محمد علي252862221411059105

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيريزان حسن عباس عبادي252872221522005005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائيمحمد علي غليم دخيل252882821411037009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية البسمة للبناتادبيكوثر اسعد فرحان محمد252891621222080060

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيمالك صالح عيسى محمد252901621422004064

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائياسراء جبار غازي جابر252911621422087002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمجتبى رحمان ثامر لفتة252921621511013095

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد المحسن زعيبل طعيمه جلود252932221411017092

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمحمد حازم بهير مزيعل252942221417001028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيطالب علي عبد جوني252952221417069006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب حميد صاحب دانير252962421422020057

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية العفاف للبناتاحيائيتبارك حسن جواد راجي252972421422048036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية البالغ للبنيناحيائيعبد المناف طاهر كريمز فليح252982721411042065

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيسجاد خليل ابراهيم خشان252991621211029032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة414.0069.00ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد رمضان253001621424050030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيرافع منشد كنطار عبيد253011621511057062

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة414.0069.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس جواد صالح سعيد253022221411004200

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد سامي عادل جبار253032221411017138

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيطارق سلمان عبادي عباس253042321411033100

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة414.0069.00ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيمحمد رائد طالب عبد253052321417035025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية الرماح العوالي للبنينادبييونس محمد خريبط صالح253061621211082017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة413.0068.83ثانوية الكوثر للبناتادبينور الهدى صالح جوده باشوكي253071621222031022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة413.0068.83ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيالحسن عبد االمير حسن حسين253081621513120001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة413.0068.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيزينب باسم عتوي نعيثل253091621524044011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة413.0068.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقينرجس عادل عبد الكريم عبد الحسين253101621524062039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة413.0068.83الخارجياتتطبيقيرفيف عدنان محمود طه253111621528050189
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية غرناطة للبنيناحيائيرحمن عبد هللا كريم جازع253122221411017059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة413.0068.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي كريم خاجي عبيد253132221413012113

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة413.0068.83ثانوية الجنان للبناتاحيائيمريم جواد كاظم ابليش253142421422035040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية الصباح للبناتاحيائيرسل منصور تكليف صبار253152521422007045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية التراث العربي للبناتادبيمها حسن بدر عبد الصاحب253161621222024028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية المعرفة للبناتاحيائيزينب عماد صادق فرهود253171621422020029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية المتنبي للبنينتطبيقياكرم منتصر حسن حمزه253181621511006011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية حمدان للبنينتطبيقياحمد فاضل يوسف هاشم253191621511042007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية الشباب للبنيناحيائيحيدر محمد زعيبل حمر253202221411031072

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائينهله نجم عبد هللا كامل253212221427069005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيرنا كاظم بدير نعيس253222221522006014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية الفرزدق للبنينادبيعلي حسن محسن حسج253231621211027024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحسن هادي احمد عزيز253241621211029054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية التراث العربي للبناتادبيسكينة فاضل زاجي جويد253251621222024017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة411.0068.50ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيسميه سعد ناجي منشد253261621222075015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة2411.0068.50الخارجيات ادبينرجس صالح عبد الملك مطر253271621228051449

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة411.0068.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتقى اياد صدام كراب253281621424024025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة411.0068.50ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيباقر ناهي يزي مهيدي253292221413012014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة411.0068.50ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيصادق سالم زامل عطشان253302221413025053

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية النصر للبناتاحيائيامل عبد علي دخيل فنوخ253312221422052010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة411.0068.50ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيعذراء بشير عباس صالح253322221424032032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة411.0068.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمروه جميل نويص سلمان253332221424063080

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيحوراء سالم جبر سيد253342821422005023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية االقتدار للبناتادبيزهراء مظفر خالد ثامر253351621222092005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية البينة للبناتادبيلبنى فاتق سلمان صغير253361621222093022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيفاطمة عبد الرحمن داخل هويدي253371621422004053

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية الثريا للبناتتطبيقيزينب اسماعيل سبيل اسماعيل253381621522097028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية الرويمي للبنيناحيائيمهدي سالمه كامل سليمان253392221411084014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيعمار سعد صكبان عامر253402221417069008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية الشطرة للبناتاحيائيابتسام جابر بيون دويج253412221422046001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية المنار للبنينتطبيقيانوار كامل عبد الكريم ناصر253422221521072002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية العزة للبنيناحيائيحسن محمد عليوي حسون253432521411016009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعادل محسن دايخ ناهي253442621411022082
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب رضا عبد زيد زغير25345232042145072

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية صنعاء للبناتادبيمعصومه عبد الحسين عمران شنين253461621222046038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم الظم غانم253471621413006077

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية المعرفة للبناتاحيائيفاطمه نعيم بصيو حسون253481621422020050

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد جمعة جواد253491621424022066

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيغدير جعفر حسن نيسان253501621424036021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيآيات واثق عبد مكي253511621424058002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيرواء حميد عبد الرسول جمعة253521621424058016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمحمد مراد علي داود253531621511058087

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيرياض عباس عبد ناصر253542221413025039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية بابل المختلطةاحيائيصدام حسين محمد ياسين فرج253552221417046011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيساره علي حسين جعاز253562221424047053

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية السعدية المختلطةاحيائيزينب نزار جبار خلف253572221427036002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية الشوملي للبنيناحيائياحمد حاتم كريم محسن253582321411042007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية البيادر المختلطةاحيائيماهر عبد حسن كسار253592321417058042

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين سوادي ياسين253602421422024146

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي محمد حسن حسين253612821411001078

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمنتظر حسن حسين هالل253622921211008076

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيوسام فؤاد حبيب فيصل253631621511008052

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيسجاد حسن علي حسين253641621515012060

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية البيان للبناتتطبيقيسحر محمود سالم طاهر253651621522048016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيرونق ليث قادر شبيب253661621526002101

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي محمد نجم عبد هللا253672221411016040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية التضامن المختلطةاحيائيحسين محمد منصور لفتة253682221417001012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيعلي محمد شريف شندول253692221417052017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية االكارم المختلطةاحيائيبهاء الدين شهيد رهيف حاتم253702221417083005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية الهبة للبناتاحيائيحوراء احمد كاظم غافل253712221422018016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيعبير حريج غشيم خالد253722221422031071

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء علي معن حلبوص253732221422049036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائينور محمد ناصر عبيد253742221424020136

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية الجنان للبناتاحيائيعلياء عبد شنان طيار محمد253752421422035033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية دجلة للبنيناحيائيمرتضى حسين علي خضير253762621411020089

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه صالح نوري عاصي253771621426001049
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمصطفى حسن محمد جاسم253781621511013119

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي ريسان يعقوب غضبان253791621513071083

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيحسين قحطان عبد عيسى253801621513106018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيبتول فاضل حسين صادق253811621524029005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي سالم مصراع كاظم253822221411016035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية الدواية للبنيناحيائيعلي حميد ذياب حاشوش253832221411023028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمرتضى ضياء ياسين عوده253842221411080081

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسن ستار كاطع محسن253852221413008011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائينبأ رضوان هيال ماكر253862221422087027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه فليح دلي عليوي253872221424030088

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعبد هللا سعد هاشم عبادي253882321411019095

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية دجلة للبناتاحيائيجنة عدي صدام عزيز253891621422067017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية الثريا للبناتاحيائيزينب ابراهيم حمد حمود253901621422097020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيغادة احسان علي كاظم253911621424078012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيمحمد عيسى حسين ثامر253921621511005064

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية مريم بنت عمران للبناتتطبيقيفاطمة مونس علوان ضيدان253931621522096007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيرشا تحسين رزوقي علي253941621524050011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعلي منذر عطشان جابر253952221211068077

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية غرناطة للبنيناحيائييوسف محمد منذور حبش253962221411017178

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية الدواية للبنيناحيائيسجاد مظلوم صالح عويز253972221411023017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيسيف الدين جميل سالم سعيد253982221411055039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات ماجد عاصي كاظم253992221422004035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمروج عمار جابر عبد254002221422050166

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حاتم خالطي ثجيل254012221424030082

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمجتبى حيدر عبد الكريم ذياب254022221513035060

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية الخمائل المختلطةاحيائيعالء صالح غازي كاظم254032321417060007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية المعرفة للبناتادبيرباب عبد القادر طالب محمد رضا254041621222020015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيازهار وليد شاوي خريبط254051621222075003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية التعاون للبناتاحيائيعائشة داوي حنو مجلي254061621422083013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيام البنين لطيف محمد هاشم254071621424064004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز ماجد عبد اللطيف حريز254081621513021051

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيحسين احمد صادق عراك254091621515008022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية القرنة للبناتتطبيقيفاطمه فوزي خير هللا ياسين254101621522005038
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية الخيرات للبناتتطبيقيسارة رشيد عبد الحسين خضير254111621522010010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية الخيرات للبناتتطبيقيهاجر حسن شاكر مزيد254121621522010017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية الخيرات للبناتتطبيقيورده فالح خريبط عبد الجليل254131621522010019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية البتول للبناتتطبيقيفاطمه ناصر ثامر لفتة254141621522066030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزينب عالء رجب حنون254151621522070009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيحميده مسلم عقيل داود254161621522076016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيبتول زهير نجم عبود254171621524027005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية الفجر للبنيناحيائيعلي اكبر عمار ياسر حسين254182221411029071

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية االفق الجديد للبناتاحيائيكوثر عبدالباقي كاظم مطر254192221422059007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيعلياء حسين محمد عبد الحسين254202221422083197

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسن علي حسين نوار254212321411019033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية االبرار للبنيناحيائيسجاد جاسم طالب كاظم254222321411060037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية االرشاد للبنيناحيائيمصطفى جبار هميس عبيد254232821411040036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية الجاحظ للبنينادبيعلي قاسم كريم حسين254241621211083012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيكوثر نافع جارح عبد الحسن254251621222098019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيمريم شاكر خضير عطيه254261621422072022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمؤمل كريم كامل عبيد254271621511027050

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقينور صالح ناصح طالب254281621522038042

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزهراء عدنان دحام عبوس254291621522069023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيسجى بليغ شاكر عبد الرزاق254301621524018017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيصادق جعفر عبد الهادي خافور254312221415008056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيكرار عباس قاسم جابر254322221415011093

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حسن علي حسين254332221422049025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيوعد موسى عالوي عداي254342221522006050

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية النضال للبنيناحيائيجبريل حمزه مدلول لفته254352421411009009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي سعد عبيد شمخي254362421411014057

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه علي خضير حوير254372821422025020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيايات حسين علي فرعون254381621222004004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية الباشق العربي االهلية للبنيناحيائيابراهيم سعد احمد عيسى254391621413116001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية القرنة للبناتاحيائيبتول جواد كاظم زلغف254401621422005006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية الخيرات للبناتاحيائيفاطمة منذر عبد القادر طعمه254411621422010033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد كامل حمدان سرحان254422221411019193

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسين فاخر جابر ذهب254432221411064010
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية الخلد المختلطةاحيائيعلي حميد مزيعل تركي254442221417034038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية االكارم المختلطةاحيائيعبد هللا عبدالغفار حسن حبيب254452221417083017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسجى هاشم عبدعلي نعمه254462221424045174

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائينبأ رضا شريف علي254472221424061043

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيهديل عودة سوادي مرهوش254482221426002233

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي حسين نعمه كاظم254492421411014056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيغيث عبد الحمزه عبد نور254502521417003032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية صنعاء للبناتادبيزينب مسلم مزيد بدن254511621222046026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية البينة للبناتاحيائيسرى قاسم حنون كتيب254521621422093017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيبان عوده سلمان شبوط254531621424051022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة402.0067.00الخارجياتاحيائيبيداء احمد جري سلمان254541621428050093

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة402.0067.00الخارجياتادبياسماء ميري نجم عبد هللا254552221228050045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة402.0067.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي لطيف مجيد عباس254562221411004284

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعلي عنيسي جودة فلك254572221411020087

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيغفران هليل رسن جوده254582221422047162

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيامنه جواد شبيب محمد254592221422049004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الرضا هادي254601621422067045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء جميل سعدون حميد254611621424022052

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهدى خيري عبد هللا علوان254621621424022175

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيهديل صالح لفته مايع254631621424044099

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيجمانة مؤيد حسين علي254641621426003015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي سعد محسن عبد الحسين254652221413012103

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيمرتضى جعفر مهدي صالح254662221417050013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية النهضة للبناتاحيائيازل ماجد جميل ياسر254672221422034006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية بابل المختلطةاحيائيايات عامر فهد حسين254682221427046001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية التآخي للبنينادبيعبد هللا فاضل كاظم خسباك254692421211022039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيغيث حامد عبد حسن254702421413018098

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي حسين ياسر حسن254712521411007237

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيتوراة محمود كاطع مزبان254721621224044002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيايمان عدنان تركي نزال254731621422004010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي عبد الستار عبد العباس اسماعيل254742221411019134

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية المنار للبنيناحيائيرضا عبد االمير علي عديم254752221411072029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة400.0066.67الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيحياة كاظم حاوي ابو الشون254762421422018022
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية حمدان للبنينادبيمهدي فوزي كاظم حسين254771621211042079

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية التراث العربي للبناتادبياطياف ضياء برزان حمود254781621222024002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينب شعالن حمود صفر254791621222024014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية نور الشمس للبناتاحيائيايمان قاسم شبار كعيد254801621424069004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية الفضائل للبناتادبيام البنين علي رحيم كزير254812221222005004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحيدر خضر خاجي طابور254822221411021071

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد جاسم محمد جبر254832221413025001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية االكارم المختلطةاحيائياحمد سعيد رهيف حاتم254842221417083002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية تونس للبناتاحيائيرقيه شاكر ساهي فليح254852221422007035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيرحاب جبران زعيب عبد علي254862221424012059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية الصديقة للبناتاحيائيعذراء ابراهيم عبد اسحاق جبر254872421422044064

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية النورين للبناتاحيائيميس نجم عبد الحسين عبيد254882421422045054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية ميسان للبنينادبيحسين قحطان خلف عكلو254892821211024007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة398.0066.33ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيزينب عيسى عبد الحسن جاسم254901621422011021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة398.0066.33ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب عبد هللا هندي اسود254911621424062049

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيغزوان عباس عبد علي روكان254922221411059078

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة398.0066.33ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمؤمل علي محمد هاني254932221413012131

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم فاضل كريم عطيه254942221422049070

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة398.0066.33ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيحميده صالح عباس جاسم254952221424039010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيياسمين علي عبد االمير صافي254962421422003200

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية القنوت للبناتادبيرقيه مكراض جبار املش254971621222033005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة397.0066.17للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيزينب حسين يونس لطيف254981621222095013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية التراث العربي للبناتاحيائينور صباح علي عبيد254991621422024057

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية دجلة للبناتاحيائيفاطمة ضامن جبار عبود255001621422067075

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الواحد طالب دهر255011621424051035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد هللا عطيه عبد هللا ناصر255022221411017088

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية البصرتين للبنيناحيائيضاحي صباح مخاط هلول255032221411027078

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي حسين عذيب محارب255042221411070119

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسن محيسن255052221413013044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية المصطفى للبناتاحيائيهدى احمد عبد عايد255062221422006101

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية النور للبناتاحيائيطيبه فالح عواد حمزة255072221422042225

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيزهراء علي هليل حبيب255082221427038007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية خديجة للبناتاحيائيساره جبار طالل جاسم255092421422001079
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات صادق محمد مهدي255102721422033032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر حسن عبد المجيد شرف255111621211006037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة396.0066.00ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتاحيائيمريم عماد معلى جبار255121621424033011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة396.0066.00ثانوية الجبايش للبنيناحيائيحسين عبد عباس عبد الزهره255132221411041007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة396.0066.00المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائينور محمد شبوط علي255142221427067021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحيدر سعد رحم ناصر255152321411042052

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة396.0066.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيايات جمعه حسين كاظم255162821222036007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة395.0065.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمة نوري جاسم خلف255171621424044076

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة395.0065.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمرتضى صالح شذره علي255182221413012157

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة395.0065.83ثانوية الصفوه للبناتاحيائيغدير جاسم كاظم محسن255192421422043036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء قاسم زغير صكب255202421426001147

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة395.0065.83ثانوية الوركاء للبنيناحيائيحسن عبود دخل عبد علي255212721411043009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيحيدر حسن مزعل لفته255221621211004009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيشهد قاسم عباس لفتة255231621424022104

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيشمس فوزي ساجت عبد الحبيب255241621424057029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيرندا عكاب كاظم عباس255251621424060020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيكريم ابراهيم يربوع داود255262221413040076

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيتقوى عقيل عبد جعفر255272221424020027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيعكاش ظاهر حبيب علي255282321417005017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة حسين طالب هالل255292421422047205

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيهالل فالح شتيوي دحام255302521413025088

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي عبد المحسن محمد رشاد محمد علي255312521413031587

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا سرتيب فنوخ جاسم25532242041076074

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية المعرفة للبناتادبيرباب ثامر عامر سمير255331621222020014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيالباقر مصطفى عبد الرحيم عبد الواحد255341621415011003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية الخيرات للبناتاحيائيمريم عودة عبد الرسول وحيد255351621422010038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية الخيرات للبناتاحيائيميساء عبد الحي خلف عنبر255361621422010040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية المعرفة للبناتاحيائيوسن بالسم قاسم مرزوك255371621422020068

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيهاله ثابت نعمان ياسين255381621424057053

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية الدواية للبنيناحيائيرزاق كاصد طليفح حسوني255392221411023014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية االخاء للبنيناحيائيعباس حميد طعيمه منيفي255402221411035077

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية الطف المختلطةاحيائيحاتم نعيم جهلول شنون255412221417060011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيرسل عدنان عبد االمير شناوة255422221424012061
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينبأ عدنان فيصل حسين255432221424030100

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيلجين بدر حنا حسين255442221424045215

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة393.0065.50اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء فاضل مطرود موسى255452421422040112

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة2392.0065.33الخارجيات ادبيورود نعمة عبد عويد255461621228051662

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيكوثر فالح حسن محمد255471621422055048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية الدواية للبنيناحيائيمحمد مجيد كاظم جلود255482221411023046

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيعلي صفاء حسب داغر255492221411079065

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبة سعد خزعل ياسر255502221422049052

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعلي حسين خضير عباس255512421413007009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية الرحمة االهلية للبنيناحيائيسجاد عادل مظهر موسى25552242041050003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء محمود خوام ياسين255531121422043029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية المنار للبنيناحيائيسجاد داخل بخيت سرحان255542221411072032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين سعيد خلف زغير255552221413023048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسراء حسين جبار اعطيه255562221422049002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية االعمار للبناتاحيائينور حسن ربيع منصور255572221422089033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء هيثم صكبان ناصر255582221424004060

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمة حسن عزيز عبد علي255592321422015119

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيذكرى علي حسين خليف255602321422022086

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة391.0065.17اعداديه الوهج للبنيناحيائيمحمد كريم زوزو فضل255612421411030065

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيحنين مهدي باش رحيل255622721422021021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية الحشد المقدس للبنينادبينور طعمة مردان جاسم255631621211071040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيليث حسين صكبان سلمان255641621411035024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيكلثوم جميل جليل سوادي255651621424050048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن فالح هادي عذيب255662221411012039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية الحمار للبنيناحيائيموسى منادي عطشان صابر255672221411040039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيتبارك صبري غافل ورش255682221424030019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيحور العين حيدر شنوال منصور255692221424042009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيامير ميثاق سالم نوري255702321417044003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية النجدين للبنيناحيائيمحمد خضير محسن جبار255712421411033102

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسين حريجه255722421424023106

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيابراهيم زيد ابراهيم جميل255731621213030001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية التراث العربي للبناتادبينبأ كاظم هزاع عطوان255741621222024029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحيدر علي كريم شاهين255752221411027049
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة389.0064.83المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيعباس كريم كسار رضا255762221417018010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية الوركاء للبناتاحيائينور محسن خلف مزامط255772221422043160

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيأيات رحيم صابر ساجت255782221422049001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمة كريم كحيوش حمادي255792221424044059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيفاطمه جبار كاظم حسين255802221424061034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمنتهى هاشم محمد ساجت255812221424063087

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي سمير حسين غالب255822321411033143

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيحسين علوان ميري مخيف255832321417062007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية الضحى المختلطةاحيائيزهراء علي عبيد علوان255842321427042009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائيتحسين عبد الزهره خطار مفتن255852421411005018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيحامد كاطع مطر وناس255862921411017047

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيزهراء فرحان يوسف فيصل255871621222087012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية الناصرية للبنيناحيائياحمد عمار صباح سعدون255882221411002013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية الصمود للبنيناحيائياحمد جبار عبد هللا رشيد255892221411010001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحيدر غضبان يوسف سكر255902221411038050

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الحسن جعفر طعيمه255912221413030054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية الخمائل للبناتاحيائيحنان حربي حامي جودة255922221422070008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيسجاد عبد جبار جرود جبر255932921211008024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية المعرفة للبناتادبيرقيه سجاد عذافه عباس255941621222020019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية الرضوان للبنينادبيعباس جهاد عيسى محمد255951621211043039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية الكوثر للبناتادبيرقيه بشير عبد الجليل حاتم255961621222031007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيحبار محسن قاطع ثامر255971621222075006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيايمان عماد جاسم عيسى255981621222069008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية الكحالء للبنينادبيعلي محمد راشد لفته255992821211006025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية بصية المختلطةادبيسلطان خالد طعمه عكش256002921217003005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية المعرفة للبناتادبياالء أحمد محسن ناجي256011621222020001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية المعرفة للبناتادبيزينب يحيى كاظم عبد الزهره256021621222020039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية التراث العربي للبناتادبيشهد حمادي كاظم صالح256031621222024019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية صنعاء للبناتادبيزينب سعد صباح عنكوش256041621222046024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي مهدي داغر عطية256051621211061081

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيجعفر عقيل كريم جبار256062221211063004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية الجزائر للبنينادبيفاضل لفته معن بريس256072221211039034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيسجاد احمد صبار دفتر256081621215006010
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء يوسف يعقوب محمد256091621222042050

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمرتضى نافع خليفه حمد256101621211004031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية البيان للبناتادبيهبه محمد محسن مهدي256111621222048054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيعلي احمد مطير نعيمه256122221211063016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية القرنة للبناتادبينور فؤاد عبد الحسين عبود256131621222005026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية صنعاء للبناتادبيرشا بهجت ثابت عاشور256141621222046013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة2373.0062.17الخارجيات ادبيهدى سلمان عاتي كباشي256151621228051593

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية القرنة للبناتادبيفاطمه رعد عبد الحسن غالب256161621222005020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبياكرم عبد الكاظم عبد مغيض256172321215004011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيبتول حسين مانع زغير256182821222004004

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيزينب مانع طعمه ديوان256191621222098011

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة568.0094.67ثانوية االقتدار للبناتادبيحوراء علي عبد الحسين داود256201621222092002

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة554.0092.33اعدادية القرنة للبناتادبيساره علي نظيف سرداح256211621222005014

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية القنوت للبناتاحيائيمريم عبادي فالح جاسم256221621422033017

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيتبارك مصطفى خير هللا حسين256231621222098004

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة540.0090.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب طارق عباس علي256241621424051067

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة538.0089.67اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيمنتهى سامي عبد الحسين عبد الصاحب256251621422024051

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة535.0089.17ثانوية الخيرات للبناتتطبيقيفاطمة سعد شاكر كحيوش256261621522010011

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة531.0088.50اعدادية صنعاء للبناتادبيهبه محمد شمخي ناصر256271621222046042

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية االقتدار للبناتادبيام البنين انيس عبد الزهره احمد256281621222092001

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة530.0088.33ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيسارة عبد الخضر سلمان اجعاز256291621222075013

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقياسامة زيد خلف محمد256301621511039004

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة529.0088.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيزهراء فراج قاطع ثامر256311621224044007

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية االقتدار للبناتادبيدعاء ابراهيم طالب مكي256321621222092003

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية صنعاء للبناتادبيفاطمه محي كاطع فاضل256331621222046034

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية المعرفة للبناتادبيرقيه موفق عبد االله جياد256341621222020020

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية الثريا للبناتتطبيقيبنين صدام حسين شنان256351621522097010

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمالك خالد ابراهيم بارح256362221413025099

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.0086.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيزينب مشاري عبد هللا موسى256371621224022008

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياحمد علي عبد الحسن طالل256381621511020009

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0085.67اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيساجد عبد الكاظم جثر زغير256391621211082008

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0085.67ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمقتدى كاظم سلمان مطر256401621413004070

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0085.67اعدادية الدواية للبنيناحيائيحسن عباس مطير عليوي256412221411023008
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قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية دجلة للبناتادبيضحى عبد الحي عبد الرزاق عبد الحسن256421621222067029

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية البيان للبناتاحيائيايات محسن حنضل خفي256431621422048005

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0085.00ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيفاطمه رحيم طريح عناد256442221427063003

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية القرنة للبناتادبيرقيه رياض محسن زاجي256451621222005006

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية القرنة للبناتادبيهدى عباس بدر عبد هللا256461621222005029

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزهراء عماد جودة محمد256471621424044033

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الحسين شياع256482221424008187

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيحسن رحيم جبر علي256492321417044004

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0084.33ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء عيسى حسين علوان256502321422006055

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0084.17اعدادية المعرفة للبناتادبيتبارك امين غالي كاظم256511621222020011

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0084.17ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي االكبر جواد كاظم سعدون256522221413025071

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0083.83ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد نافع عريبي دراج256532221413025110

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0083.83اعدادية البيادر المختلطةاحيائيعبد الرحمن حيدر نعمه حسين256542321417058027

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0083.67ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيام البنين عصام فالح مهدي256551621222098001

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبينبأ حيدر خير هللا حسين256561621222098020

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0083.33اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيرقية مرتضى جبار عبد السادة256571621222004007

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0083.33اعدادية التراث العربي للبناتادبيزهراء خضير عباس جاسب256581621222024011

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية القنوت للبناتادبيزينب كاظم جاسب جايد256591621222033010

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمة عدنان كاصد مونس256601621222024023

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقينهاية هماش كاظم جابر256611621522036081

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0082.50ثانوية الواثق المختلطةادبيكرار احمد صالح كريم256622221217025009

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية صنعاء للبناتادبيمسره لؤي عبد الحسين عجيل256631621222046037

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0082.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيباسم محمد فالح صويح256641621211029012

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0081.83ثانوية المرفأ للبناتادبيبان جعفر نزار حسن256651621222039007

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمحمد كاظم رحيم جخيور256662821211039087

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية المعرفة للبناتادبيفاطمه نعمان حامد صاحي256671621222020054

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية القرنة للبناتادبيهند اياد فيصل الزم256681621222005030

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب فاضل حميد عطيه256691621222101007

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيعلياء محمد جاسم محمد256701621222049066

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية المعالي للبناتادبيحوراء ميثاق عبد الكاظم محمد256711621222018009

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية الشنقيطي للبناتادبيام البنين سامي حامد داخل256721621222035007

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية التحرير للبنينادبيابو الحسن سليم خنوبه والي256732821211003002

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمحمد موحان شبيب صابر256742821211039089
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قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمه وصفي طاهر باشط256751621222031018

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيهدى جبار كريم حمود256761621224044012

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية القنوت للبناتادبينور الهدى خيري كاظم عيسى256771621222033027

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيعذراء مصعب عطيه جاسم256781621222075016

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيايات محمد طالب عاشور256791621222094005

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة2482.0080.33الخارجيات ادبيطيبه حسن خضير علي256801621228051086

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية االهلة للبناتادبيزهراء صبار جبر هيكل256811621222104005

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيخديجه سبتي هاشم محمد256821621224044004

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0080.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيمصطفى علي فرحان نادر256831621213006011

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية االقتدار للبناتادبيزينب حسن ثابت طعمه256841621222092006

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيحسين لطيف خزعل كاطع256851621211071012

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية القدس المسائية للبنينادبيكرار عباس شياع بدر256862521215003041

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية المعراج المختلطةادبيعبد الكاظم شمخي عبد الرزاق عبد الخضر256871621217002024

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيهدى فائق محمد كريم256881621222004032

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0079.33اعدادية اليمامة للبناتادبيمريم حسن ابراهيم جياس256891621222012029

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية ذات الصواري للبناتادبينور وليد ناجي عبد النبي256901621222041055

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0079.33اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد اسماعيل علي محمد256912721211015154

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمة واثق جعفر علي256921621222024026

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين علي حسين حسن256932521211021088

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية المعرفة للبناتادبيصابرين هجول عبد الرزاق حاجم256941621222020045

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية الشامية للبنينادبيحسن ساجد طالب عبد علي256952421211010011

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية اليمامة للبناتادبيهديل سمير مظفر صبري256962821222013040

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد باقر مهدي هادي عبد الزهرة256972521211012225

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية صنعاء للبناتادبيزهراء محمد سويد محمد256981621222046020

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتادبيخديجة باسم محمد عبدويس256991621224040001

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية العكيكة للبنينادبيسجاد حميد شنجار زغير257002221211038015

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيسجاد سالم مريسن هليل257011621211004012

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية الفواطم للبناتادبيهدى جاسب محل غيالن257021621222017057

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية الهارثة للبناتادبيسرى حيدر احمد عبود257031621222021035

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية الشهداء للبنينادبيحسين احمد رمضان فرحان257042221211051004

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريام عدنان هاشم داود257052821222005076

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية الكرامة للبناتادبيفدك عباس صكر عكله257062221222037031

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية الرضوان للبنينادبيناصر جياد وسم وناس257072921211012018
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قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسين ابراهيم مصطفى حمادي257081621211047014

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية القرنة للبناتادبيشمس الضحى وليد ذاري فالح257091621222005018

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب عالء عبد العالي خشان257102221222005033

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية سبأ المختلطةادبيمرتضى محمد كاظم حسين257112321217017019

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0077.50ثانوية الصمود للبنينادبيمحمد رسيم عصفور سلطان257121621211079023

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0077.50ثانوية ابي طالب المختلطةادبيعماد حمزه هويدي ويحيد257132921217002020

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية ميسان للبنينادبييونس لذيذ صكر نخش257142821211024041

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيجعفر حيدر عزيز صكر257152921211003010

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية االعتماد للبنينادبيمصطفى حارث محسن عبد الكاظم257162921211005136

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر عدي حسين فليح257171621211006039

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية المعرفة للبناتادبينبأ داخل محمود حمادي257181621222020058

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفرح حبيب عكش عناد257191621222035067

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيذكريات اسعد مطير عجمي257201621222087010

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة463.0077.17االعدادية الشرقية للبنينادبيمحمد مؤيد محمد محسن257212221211009035

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة463.0077.17الخارجيونادبيكرار فرحان جمعه جاسم257222821218001370

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية البيان للبناتادبيميسون عبد الزهره حسن بريع257231621222048047

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية الجاحظ المختلطةادبيزينب جليد بدر فزيع257242221227028006

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيابراهيم رحيم صدام لعيبي257251621211019001

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيشهد منذر عبد الرزاق محي257261621222049062

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي جاسم حسن سيد257271421211048045

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيسجاد خالد احمد فياض257281621211071017

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية المعراج المختلطةادبيحسن عسكر عبد الزهرة فضي257291621217002007

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية المعراج المختلطةادبيفاطمة عسكر عبد الزهرة فضي257301621227002010

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية الجاحظ المختلطةادبيضياء عبد الكاظم شريف شاهين257312221217028007

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية الفرزدق للبنينادبيزيد سالم عبد الملك حمود257322321211039014

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيعلي نعيم عبد زيد فضاله257332421211016020

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية المباهلة للبنينادبياحمد حميد محيبس محمد257342721211008002

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة459.0076.50 تموز للبنين14اعدادية ادبياحمد جبار سهر كاظم257352221211044002

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية النهضة للبنينادبيمنير سمير عبد عبيد257362221211045035

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحيدر جمعه جابر نجم257372921211013064

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزينب حيدر خميس حمود257381621222004010

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية التراث العربي للبناتادبيهاجر توفيق عبد الخالق عبد الصمد257391621222024032

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية فلسطين للبنينادبيمرتضى حسين علي فنغش257402421211008029
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قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية قلعة صالح للبناتادبيتقى احمد فيصل كاظم257412821222016005

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية القرنة للبناتادبيزينب امجد ناصر محمد257421621222005007

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية المعرفة للبناتادبينورا فائق عبد الرضا حسن257431621222020064

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيهبه حمد عبد النبي حمد257441621222049091

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيرباب جعفر محسن حميد257451621224044005

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعدنان هادي دخيل بديوي257461621211081119

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية المعرفة للبناتادبيزينب غافل لعيبي حسين257471621222020034

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية الماجدات للبناتادبيساره عقيل عبد علي حميدي257481621222037012

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية الفاو للبناتادبيروان عبد الجبار ياسين ابراهيم257491621222050013

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية االبتهاج المختلطةادبيمصطفى عقيل خزعل هادي257502221217005008

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية اريدو للبناتادبيلجين ليث جميل عاشور257512221222032034

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة2455.0075.83خارجيون ادبيعلي ضياء قاسم كامل257522221218002142

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة455.0075.83ثانوية اريدو للبناتادبيزهراء عبد االمير عمران مناتي257532221222032014

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية الكرامة للبناتادبيمالك ميثم عبد العالي هادي257542221222037038

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية الدغارة للبناتادبيزهراء سرحان حسن ثكيل257552421222027020

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيغفران صبار عبد جاسم257562521227006026

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية المدينة للبنينادبيكميل سجاد خلف خضير257571621211028033

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيعباس حسين كاظم خليف257582221215006026

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية الفضائل للبناتادبيتبارك فهد مراد فنجان257592221222005015

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمحمد عبد هللا علي عبد هللا257601621211040043

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسين كريم حاجم سماري257611621211081042

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0075.33 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي حسن كريم موسى257622221211044020

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية قرة االعين للبناتادبيمالك أياد حسن جبير257632221222022027

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية الفرزدق المختلطةادبيحوراء حيدر شريف عبد257642221227009001

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية االعتماد للبنينادبياحمد نعيم مهدي عبيد257652921211005012

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية شط العرب للبنينادبيجعفر الصادق سبتي جمعه جاسم257661621211034011

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبينهى سالم عبد عريمش257671621222098021

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيسجاد كريم ضمد عبيد257682221211068052

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمحمد داخل صيوان ناصر257692221213030011

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية البطحاء للبناتادبيفاطمه حبيب شخير نجم257702221222045062

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيعلي ناصر وحيد حمزه257712321217018014

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية سكينة للبناتادبيبيداء حيدر سالم فزاع257722421222003008

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية التراث العربي للبناتادبيحوراء محمود علك يونس257731621222024007
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قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية التراث العربي للبناتادبيزهراء حبيب طاهر عبد الواحد257741621222024010

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية بحار االنوار للبناتادبيجنان جابر طعمه رخيص257751621222102016

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيفاطمه راضي شريف ابو الهيل257761621224022009

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة2450.0075.00الخارجيات ادبيغفران محمد كريم كاظم257771621228051172

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية الشطرة للبناتادبيلمياء عبد الحسين عبد محمد257782221222046020

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية جنة الخلد للبناتادبيفاطمه حميد جاسم محمد257792821222037042

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر مهدي عبد الكاظم جبار257802921211004064

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية السبطين للبنينادبيخالد زيد صغير زيد257811621211016017

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية ابو حمزة الثمالي للبنينادبيحسن قاسم فيصل الزم257821621211085007

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية صنعاء للبناتادبيسرور حيدر عباس حيدر257831621222046029

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية البينة للبناتادبيسكينه جميل كماش جاسم257841621222093014

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة449.0074.83للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيفاطمه عبد الزهراء شريف نعمه257851621222095016

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية الكوثر للبناتادبيهند سامي عوده حميدي257861621222031025

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمجتبى خضير كاظم حسون257872521213025036

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزينب ابهر هادي محمد257882921222016074

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية التراث العربي للبناتادبيبنين كريم عامر ضايف257891621222024005

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية الفيحاء للبناتادبيتكتم زهير حميد عبد هللا257902221222010011

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية سما ذي قار للبناتادبيفاطمة فوزي مجيد خشيم257912221222088049

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيرسل صدام تيمول عبد الحسين257922321222062023

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية رواد السالم االهلية للبنينادبيجعفر عبد الحسن جوده داود257932521213026001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة570.0095.00اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار عبد الكاظم حسين علي257942221515011052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عقيل حسين علي257951621524062025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0088.83اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمحمد عاصي حسن ركاد257962221411039029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0088.17اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيمريم هاشم دينار سمير257971621422004063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0088.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب محمد كباشي صالح257981621424062052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0088.00اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيهدى لطيف عاشور طارش257991621522046033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0087.83اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين قاسم برهان فهد258002221411024031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء ربيع ثجيل ربيع258011621422038028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيرحمه حيدر طه جعيز258021621522075006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة516.0086.00ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقيايناس ماجد عباس فنجان258031621522087003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة516.0086.00المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائييحيى كريم طاهر صالح258042221417067026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة514.0085.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيكرار حسن داخل موسى258051621411029039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة511.0085.17ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيمصطفى رحيم حريجه مختاض258062221417023027
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة509.0084.83ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسين علي طرار غانم258071621413021013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيرضا ثمين عبد الحسن محمد258081621513118006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة507.0084.50اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسين ناعم جلود غالي258092221411017047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0084.00اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمحمد فائز حلوان طعين258102221411039031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0084.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الرحيم ذياب عيسى258112221424035047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0083.33ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيملك محمد جبار محمد258121621424010085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية الجبايش للبنيناحيائيعباس كاظم موسى خرابه258132221411041015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0082.83ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين سلمان مطر258141621424051052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيبتول فؤاد شهاب احمد258151621522069008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء كاظم علي يوسف258161621422038030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0082.33ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزينب علي غازي كاطع258171621424047018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0082.33ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيحنان رياض صبري عباس258181621424050022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرانيه مسلم شياع ساهي258191621422060002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيبنين قاسم مالح شكندح258201621422069010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0081.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور داخل ماذي منخي258212221424045241

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية الكباسي للبناتاحيائيعليه عبد هللا صادق علي258221621422071078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيفاطمة مؤيد عباس فنجان258231621422087022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيام البنين سلمان عبد الرزاق فارس258241621424022010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينرجس كريم عبد رسن258251621424022158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء قصي كريم فالح258261621522048014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيساره شعبان عبود خشجوري258271621524050016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيمريم سلمان جمعه فالح258281621424050053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفاطمة محمد قاسم سيالوي258291621522016035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيمريم باقر رحمه عبد258303021427010015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية غزة للبناتتطبيقيزهراء علي طالب فاخر258311621522034022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة488.0081.33المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيحسين سرحان بديوي سرحان258322221417018006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائياالء ناصر سلمان سوادي258331621422051009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي نصار عبد المحسن عبد الحسن258342221411034271

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية الثريا للبناتتطبيقيحوراء هشام عبد االمير عبد الواحد258351621522097017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي صدام زغير عبود258362221511024033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسن مرزوك258371621424051114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى توفيق عبد الكريم مسلم258381621424060009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد عيسى عبد اللطيف عبد الرزاق258391621513059060
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيمجتبى عبد االمير قاسم بردي258401621511073040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيبتول سهيل عبد هللا خليل258411621524018001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء رحيم عطيه شنين258421621422068020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيبدور نورس صالح عبد الرحمن258431621424010014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية نور الشمس للبناتاحيائياعراف رعد خالد سعيد258441621424069002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيفاطمه خلف صبر عبد هللا258451621524051028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة483.0080.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن علي جليل انعيمه258462221411004075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة483.0080.50اعدادية الجزائر للبنيناحيائيعلي حسين عليوي العيوس258472221411039019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة483.0080.50اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيهجران نعيم حسن ياسر258482221422031104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ حسين منخي جثير258492221424007158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيسجى مهدي صالح خضر258502221424020080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية البصرة للبناتتطبيقيفاطمة رحيم قاسم نعيمة258511621522058052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي باسم نسيم ظاهر258522221411021132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيرقية جابر مالك شغيدل258531621522021016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية العكيكة للبنيناحيائيرحمن عامر حسن عبد الهادي258542221411038051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية الجبايش للبنيناحيائيمسلم ناصر طالب غريب258552221411041029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية سامراء للبنيناحيائيمجتبى احمد عبد الرزاق حسن258562221411071014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية نبع الحياة للبناتاحيائيفاطمه سلمان رشيد حسين258572221422069017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة481.0080.17الخارجياتاحيائيايه جواد كاظم موازي258582221428050094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة480.0080.00ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيمنال غازي حسين خمام258591621424009008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة480.0080.00االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد احسان ثامر شهاب258602221411004003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة480.0080.00االهلية للبنين.ع.ثانوية الحسن المجتبىاحيائيسجاد سعدون خماط منشد258612221413043010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة480.0080.00ثانوية التضامن المختلطةاحيائياحمد هادي ريكان موحان258622221417001003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائينرجس علي طعيمة ثامر258632221422043151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة479.0079.83اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيفاطمة كاظم محمد جبر258641621522038030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقينور البتول عبد الصاحب عبد الزهره عبد الصاحب258651621524051039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيروان جابر عبد هللا مناحي258661621526001057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية المنار للبناتاحيائينبأ قائد سالم صكبان258672221422058041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيعذراء مسلم قاسم حمدان258682221424017172

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمحمد صادق نعمة غالب عقرب258691621413020017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية البيان للبناتاحيائيزينب ميثاق راضي محمد258701621422048019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائيحسن عيسى شذر فضاله258712221415005001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيحنين عيد حمد جبر258721621424048005
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيفاطمة قيس محمد مطرود258731621424059027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيعبد الستار شيال ثجيل كاطع258741621513010029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعلي سالم محمد ساجت258752221411038089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي طالب مطير عجيل258762221413013121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيهيثم صابر حاجم جبر258772221415007309

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية البحتري المختلطةاحيائيرغد عالء سرحان جياد258782221427012007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية الكرار للبناتاحيائيفاطمة صالح مهدي صالح258791621422088020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيعال حسين سعدون مجلي258801621424010066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيرحمه عادل قاسم سلمان258811621424024035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة476.0079.33اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيسجاد خير هللا حسن غضب258821621511057072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة476.0079.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائياحمد حسن علي شرهان258832221411021005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة476.0079.33المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيمسلم عبدالحسن شبوط علي258842221417067022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة476.0079.33اعدادية الناصرية للبناتاحيائيهدى رياض عبد هللا حسين258852221422035071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيشهد صالح صباح كواش258862221424032029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء حامد عبود حميد258872221424042020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية القنوت للبناتاحيائيساره محمد خير هللا اعذار258881621422033012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية المعقل للبناتتطبيقينبأ سلمان عبد فهد258891621522014054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيايات علي كريم غميس258901621524062003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيسجى عالوي فاضل نعمه258912821422013068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب حليم صالح عبد هللا258921621424022073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب صافي يونس عوده258931621424051066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية القرنة للبنينتطبيقيكرار حيدر جبار ناصر258941621511026047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية السالم للبنيناحيائيمصطفى سمير شبوط عوج258952221411015160

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين هاني بديوي هداد258962221411019063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمصطفى ماجد مجدي ثامر258972221411033344

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية الجبايش للبنيناحيائيعلي رائد مجيد عبد علي258982221411041018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعباس عبد الحسين عزيز عبد258992221413013095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء عالء ناصر حسين259002221422040055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم علي راشد عويز259012221424030095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائياحمد سعد موسى خنجر259021621411033003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيآية اكثم صباح عبد الرزاق259031621422015001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة473.0078.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيندى مطشر عجمي حمود259041621424024108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة473.0078.83ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقينجالء حبيب عيدان مطرود259051621524023015
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة473.0078.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائياالء عالء محسن كاظم259062221424007004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهبه بشير عبد الساده عبد الرضا259071621422046051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية البيان للبناتاحيائيمكارم عبد الرحمن نتيش عباس259081621422048038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة472.0078.67ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة كاظم زغير وحيد259091621422068047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية المنار للبنيناحيائيمرتضى عدنان خنيجر موسى259102221411072065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة472.0078.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيكاظم موسى محمود فرحان259112221413013139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة472.0078.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيانوار كسار مطير عطية259122221424007009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة472.0078.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد دبي سربوت259132221424020099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة471.0078.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن باسم محمد تقي سبهان259141621411001023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود رحيم حسون259151621413013003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيعذراء يوسف جبار حسين259161621422079035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيحبايب عبد االمير هاشم ضايف259171621424024029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية الثريا للبناتتطبيقيزهراء حمد قاسم محمود259181621522097023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيكفات ثامر ثجيل مهدي259191621524023011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية الجبايش للبنيناحيائيعبد الرضا مهدي جويعد هليل259202221411041016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى حسين حطاب عبود259212221422004212

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية الصدرين المختلطةاحيائيزينب موزان سلمان مهوس259222221427003006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعلي صالح حسن عبد259232621415010138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية دجلة للبناتتطبيقينور قيس بشير محي259241621522067043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية السالم للبنيناحيائيحيدر ماجد كاظم عاجل259252221411015055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية النهضة للبناتاحيائيروان باسم حميد والي259262221422034035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين جواد كاظم طعمه259272221422039411

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزينب هامل عبد تعبان259282221422065062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيمحمد خلف هدهود صالح259291621411033049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية العلياء للبناتاحيائيفاطمه خالد حمد مركن259301621422052057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية الكرار للبناتاحيائيبتول عباس عبود سوادي259311621422088005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيسارة احمد عبد الكاظم حاجم259321621424060032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية التعاون للبناتتطبيقيدعاء محمود سمسم حسين259331621522083005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس صبري سلمان سعود259342221411003138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيشاكر زهير شاكر مزيعل259352221411034182

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية الفضائل للبناتاحيائيبنت الهدى بشار مطر حسين259362221422005008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينبأ مهند كاظم مدلول259372221422039360

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيسكنة محمد مطر صبيح259381621422036061
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائيفاطمه قصي نجم عبد هللا259391621422071089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية البسمة للبناتاحيائيزينب خليل خلف ماضي259401621422080043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد ثامر شاهر259411621424047035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيفاطمة هاني ناصر مناحي259421621526002106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة468.0078.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد عباس فاضل دايخ259432221411004181

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد عبد هللا سعدون والي259442221411017140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية الجبايش للبنيناحيائيحسن صدام محسن ناصر259452221411041003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيميثاق رشيد عثمان معدي259462221411055076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب محمد فري عطية259472221424008152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه جواد مكطوف مري259482221424043075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية البسمة للبناتاحيائيآمنة فوزي عبد الخضر حسوني259491621422080004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة467.0077.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين قاسم طاهر نعمه259502221411004130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيخديجة هاشم رزاق خلف259512221424007042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية البيان للبناتاحيائيشهربان احمد جليل مصبح259521621422048025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيمريم سهيب صبيح مهدي259531621422072021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيدالل عبد الرزاق فرحان باقر259541621424050027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيرتاج فائق كاصد مهلهل259551621424061020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقينور صباح نوري غلوم259561621522041029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمه قاسم محمد عبد الرضا259572221422075030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيحوراء علي كحيط جاسم259581621422036034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة465.0077.50ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزمرد كريم عبد الرسول جمعه259591621424060021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعباس فاضل جمعة صالح259601621511043105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة465.0077.50للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيزهراء عالء فاضل جاسم259611621522013015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية الفاو للبناتتطبيقيفاطمة حسين احمد حسين259621621522050025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة465.0077.50المختلطة (ع)ثانوية شبل الحسين احيائيفالح فارس محيسن جابر259632221417031009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة465.0077.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيكوثر علي محمد مجيد259642221424012168

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية دجلة للبناتتطبيقيفاطمه عبد الحسين عبد االمير مبارك259651621522067034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية شهداء االهوار المختلطةاحيائيعلي غازي محي يوسف259662221417082005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية العقبة للبناتاحيائيفاطمة سالم جابر مري259672221422012066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينورالهدى كريم جخيور منصور259682221424063094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية العلياء للبناتاحيائيفاطمه ناجي كريم عبد هللا259691621422052063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية المدينة للبنينتطبيقيعباس احمد كامل مفتن259701621511028015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيفاطمه ميثم عبد هللا عبد الوهاب259711621522075021
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيام البنين عبد هللا صالح عباس259722221422004024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه حسن حنون حسن259732221422039315

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية عشتار للبناتاحيائيرقية حمد سالم شطب259742221422044031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائينوران اسعد ناصر حسين259752221424065056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيزهراء احمد سلمان عنبر259762221522006015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيعباس طاهر حاتم ضايف259771621413010007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين جواد هاشم جبر259781621413030010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية التعاون للبناتاحيائيدعاء ديوان سعدون كاظم259791621422083004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية الكرار للبناتاحيائيزهراء احمد خلف لفته259801621422088010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء ماجد صادق جعفر259811621424057038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الرحيم عبد االمير محمد259821621424062080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية غزة للبناتتطبيقيحوراء حسين اسماعيل عبد العالي259831621522034011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة462.0077.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين ستار صبري محيسن259842221411004102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيكرار سليم يوسف شبل259852221411012184

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيعبدالهادي صالح محسن عبد259862221417002010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيايات حبيب ياسر مسير259872221424010030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيريام ساجد طالب كاظم259882221424017072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الكريم عبد الخالق سلمان259891621413006042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيحسن صفاء يعقوب يوسف259901621513040008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية التعاون للبناتتطبيقيتهاني عويد سعدون مجبل259911621522083004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي جاسم حاوي عويد259922221411015092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية المنار للبنيناحيائيمنتظر نبيل كاطع مخرب259932221411072075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيسجاد رحيم عبد الكاظم عبد الواحد259942221411080030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيجبار ربيع جابر راشد259952221417069002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيزهراء شرقي فرهود عواد259962221422075013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتاحيائينبأ عباس عبد سعدون259972221422078020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيآمال كاظم شوندي جساس259982221424045003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزهراء حكيم كريم هايم259992221424061017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين اسماعيل موسى حمود260002221411034097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيجواد مهدي جواد عبد الحسن260012221413013019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمة قاسم محسن بريسم260022221422031082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيشكران رياض كامل حميد260032221424004078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية العرفان المختلطةاحيائيمشارق جعفر فالح ياسر260042221427042036
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة صالح حزام كريم260051621422038059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية العلياء للبناتاحيائيزهراء فالح حمد راشد260061621422052027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور الهدى كمال الدين خيون مولى260071621424005086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائياالء حسين عبد علي خزعل260081621424050006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0076.50االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيعبد هللا نوري احمد خضير260091621513025014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية النبأ للبناتتطبيقيفاطمة يونس مهدي طاهر260101621522040022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيحذام وسام يوسف يعقوب260111621524006001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية الفجر للبنيناحيائيحامد حميد خضير عباس260122221411029016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيكرار كريم مشاي عليخ260132221411057126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيصالح مجبل حمود عذاب260142221413013082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسين كريم عطية حسين260152221413060042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسارة حاكم ناصر حسين260162221422004206

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية االيمان المختلطةاحيائيبدور هالل رسن مذكور260172221427004002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية العرفان المختلطةاحيائيزهراء ناصر خضير عبود260182221427042021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيهاني حمود عليوي مدب260192621413001100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيسجاد صالح ثامر راضي260201621413030014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيتبارك محمد مهدي زايد260211621422009017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية  الميقات للبناتاحيائيفاطمة عادل جميل كريم260221621422029048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية الخيرات للبناتتطبيقيرملة عباس شاكر كحيوش260231621522010005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيعال خالد عدنان خالد260241621522035050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية العلياء للبناتتطبيقيرقيه صالح جاسم محمد260251621522052022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيعذراء عذاب عدنان عباس260261621524050019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيكرار سامي سكر معاون260272221411066100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعبد هللا زامل عجيل معارج260282221411080047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيكريم كاظم جبار سهر260292221413017006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين الشهيد عبد الحسن عبد علي فشجه260302221413041014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتبارك هادي لطيف عجيل260312221422008021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية النهضة للبناتاحيائينور محمد عبيد عاشور260322221422034094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينبا حامد لعيوس عباس260332221424017243

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيابرار عبد هللا كاظم جاسم260342221424035002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبدالزهرة كاظم عليوي260352221424045202

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيسارة ماجد عبد هللا حمزة260361621422050020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية العلياء للبناتاحيائيزهراء حازم يعقوب يوسف260371621422052023
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار عبد الحسين جبر260381621424060022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائياميره عبد الشهيد منهل مسيم260391621424064007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية الرجاء للبناتتطبيقيهاجر سامي حمزه عباس260401621522023007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيبدور كاظم حمزه عباس260411621522029006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزينب حسن محيبس فندي260421621522061022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيدموع سالم موحان ناصر260431621524060005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية النجاح للبنيناحيائيعارف احمد كاظم علي260442221411057072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعباس حميد محمد وطبان260452221413041030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيضحى حسن نعمه واجد260462221422041105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية السوق للبناتاحيائيآيه محمد غالب عبد الرؤوف260472221422077009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتبارك هاشم كاظم كنيهر260482221424045061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيغفران طالب جودة كزار260492221424050047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيدعاء قاسم جابي عايد260502221427059010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد شرهان260512221511055029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيبنين انعم محمد فرحان260521621522017006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيزهراء احمد لعيبي جابر260531621522091015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيزينب جعفر صيهود ناصر260541621524062018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد رحيم جلوب جاسم260552221411003012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيحسين كريم سعيد منشد260562221411058014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية حاتم الطائي المختلطةاحيائيغزوان عاتي جواد كاظم260572221417084011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية الجهاد للبناتاحيائيسارة مصطفى موسى خلف260582221422019020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه سعدون كريم سلمان260592221424010094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائييقين علي عبدالحسن خميس260602221424063102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيجالل داخل عطية عويز260612921411023017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية االخاء للبنيناحيائيحسين غني كامل حفاتي260622221411035049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية الفهود للبنيناحيائيمحمد قيس جاسم محمد260632221411042073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة455.0075.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي حسين كاظم مالح260642221413012097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة455.0075.83ثانوية ابن رشد المختلطةاحيائيسعد مطلب مويس علي260652221417040008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية النور للبناتاحيائيزينب عماد غالب ديكان260662221422042187

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء لفته مهدي صالح260672221422046072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزينب هاشم محمد خفى260682221422053061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة455.0075.83ثانوية الطيبات للبناتاحيائينور الهدى احمد جاسم رزيج260692221422065093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة455.0075.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن حمود نوير260702221424010104
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة455.0075.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيسبا تحسين كريم محمد260712221424028133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة455.0075.83ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيايات زيدان خلف عجه260722221424067005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيبنين صفاء رسن جحين260731621422041006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيمنار حيدر كريم جاسب260741621422069045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة454.0075.67االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حمزه طعمة عطية260752221411004009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية الشطرة للبناتاحيائيختام جوالن طاهر عجرش260762221422046042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد رمثان260772221422049058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية النرجس للبناتاحيائيحليمه حسن حمد شعالن260782221422060012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائياالء عبد القادر فرهود عواد260792221422075003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيتقى جاسم خضر عباس260802221424012037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب عبدهللا ابراهيم راضي260812221424045150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة454.0075.67الخارجياتاحيائيزهراء محمد شمخي جبر260822221428050257

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد احمد ضريبه حسين260831621411029043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية الزبير للبنيناحيائياحمد سلطان هادي علي260841621411032003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية حيفا للبناتاحيائيفاطمه علي طعيمه مزبان260851621422045036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيايمان علي طاهر موسى260861621424064011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمؤمل اركان هاشم عجيل260871621511033168

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمجتبى فرج عناد محمد260881621513035035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعباس محمد عبادان حمد260891621513121009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيفاطمه اسعد انذير منصور260901621522026025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية التعاون للبناتتطبيقينجالء نعيم عويد طليع260911621522083012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية المآثر للبناتتطبيقيبنين حسين كاظم لفته260921621522100009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيرانيا احمد عبد الواحد حيدر260931621524072009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية الناصرية للبنيناحيائيأحمد علي حسين خليف260942221411002006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية الشطرة للبنيناحيائياحمد شاتي خلف طاهر260952221411018009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية الشباب للبنيناحيائيسجاد حمزه عطشان حاجم260962221411031083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيمنتظر هاني وطين منخي260972221411057166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية الخلد المختلطةاحيائيسجاد صدام عبدالحسين عجيل260982221417034024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب ناظم محمد عجيمي260992221422011045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيوالء غني شنيشل الزم261002221424043097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيبنين سالم مطر ذهيب261012221426002266

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية الصالحية للبنيناحيائيصفاء ستار خيط ابو العبس261022421411017014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعباس عدنان زيبق محيي261031621511038030
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية العليم االهلية للبنينتطبيقياحمد عدنان كليف علي261041621513066002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية البصرة للبناتتطبيقيهدى حازم طارش سهل261051621522058067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيحسين حسن خضير عليوي261062221411028014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيكاظم محمد حنويت حسين261072221413012122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحمزه نجم عبد عليل261082221413023067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية العرفان المختلطةاحيائيمحمد جابر باني غياض261092221417042026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيحسين محمد رزوقي جحيل261102221417052008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة452.0075.33للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيحنين حسن منعثر ربيع261112221422013015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية المروج للبناتاحيائيفاطمه كاظم جواد عجه261122221422030058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرضاب حيدر جلوب حواله261132221422039131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء ميثاق محسن منهي261142221422077119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء اياد ترمن فرحان261152221424003062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن داخل جاسم261162221424017184

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينور الهدى ساجد طالب كاظم261172221424017252

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة452.0075.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ياسر حسن عطيه261182921411020246

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيحسين خالد حسن سلمان261191621513031003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية االكارم المختلطةاحيائيحمزه طالب جبار ضمد261202221417083009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيآيات عماد عبد السادة ناصر261212221422039013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء جبار مطر رجي261222221422048044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية االستبرق للبناتاحيائيدنيا صباح ناصر حسين261232221422083081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيرقية فهد حمد نزال261242221424059014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين غازي فيصل احمد261252421413018040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائينور الهدى جار هللا حمزه محمد261262521427006131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيحسن مزهر جالب كدوش261272921411023024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيمرتضى عباس ساجت بحلوس261282921411023090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين عبيجي رابض261291621422026017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيفاطمه نزار محمود زيد261301621422044064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء موسى نعمة عبد الحسن261311621424024053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيضحى فهد عبد الحسين سرحان261321621424057033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب بهاء شاكر هاشم261331621424062043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيبنت الهدى اثار الزم كريم261341621522091006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيزهراء جبار حسين عبد الحسن261351621524002017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن مهدي سبتي حسين261362221411009030
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر علي جاسم خلف261372221411034401

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية الفهود للبنيناحيائيمجتبى فالح حسن علي261382221411042067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعلي سعد عبد الحسن كاظم261392221411059067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيكرار زغير جاسم مهنه261402221417018015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيمجتبى مجيد موسى شباح261412221417022029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية العرفان المختلطةاحيائيجوهر جابر باني غياض261422221417042008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية بابل المختلطةاحيائيمنتظر محمد ياسين فرج261432221417046028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيدعاء ساير محسن حمزه261442221422008033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية سكينة للبناتاحيائينبأ عبد الحسين علي حطيحط261452221422016155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء حميد عبد الحسن نصير261462221422034037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء حسين جبار خلف261472221422039154

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى مهدي نصيف عجيل261482221424012202

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبنين احمد كاظم حنون261492221424045041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائينور احمد عبد الخالق عبد الحسن261502621424008038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية السرور للبناتاحيائيساره عماد حميد ترف261512721422006022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية دجلة للبنيناحيائيمهند هادي دعيم عصواد261522821411011074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنيناحيائيمؤمل عبد فالح جابر261531621411076005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية جرير للبناتاحيائيسهى حسين خليف ضهد261541621422030010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية البصرة للبناتاحيائينور الهدى احمد فاضل مرتضى261551621422058054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيتبارك لطيف ثجيل سعدون261561621424023004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيكوثر ستار جبار عبد الساده261571621424048032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيسراء عدنان خضر عبد الرسول261581621424062065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيسهى كاظم حميد عيسى261591621522076039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيزهراء حيدر نعمه ناهي261601621524018010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيسلمى جابر منديل فاضل261611621524051024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين رزاق مزعل بطي261622221411003070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي عطشان جواد كاظم261632221411009094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسن كاظم ساهي عطشان261642221413012030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس بشير عليوي وجعان261652221413023107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب زويد كريم معارج261662221422006047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيغسق جالل عليوي حسن261672221422039268

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية الوركاء للبناتاحيائينسرين يحيى محيسن جالب261682221422043153

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية بردى للبناتاحيائيهدى صبار شنوف محمد261692221422048135
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالوي جواد كاظم261702221424017201

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد عباس نعمان جبر261712321411033199

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيمحمد عدنان طبيج جبارة261721621413070020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية البسمة للبناتاحيائيحوراء راضي عطيه هاشم261731621422080026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية غدير خم للبناتاحيائيدعاء عباس حمزه عباس261741621422084010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيمريم مشتاق محمد عبيد261751621424050055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيابتهال كاظم عبد الحسين عباس261761621522024002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية النبأ للبناتتطبيقيروان علي موسى مناتي261771621522040011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية البيان للبناتتطبيقياسماء عبد االمير سبهان عبد الزهرة261781621522048001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيفاطمه علي عباس شنيو261791621522070016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية الثريا للبناتتطبيقيهبة علي عبد الزهرة عبد الكريم261801621522097064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمحمد حازم ناصر حسن261812221411018146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية النهضة للبنيناحيائيمجتبى سعدي كاظم حنون261822221411045043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية االبرار للبنيناحيائيرزاق كامل الزم محمد261832221411070068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية المجتهدون للبنيناحيائيشاكر حازم شاكر حنون261842221411078009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيمجتبى عباس صخي لفتة261852221413048079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية النهضة للبناتاحيائيغدير زيد خلف عبد الحسن261862221422034068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية اور للبناتاحيائيدعاء عامر عبد نده261872221422040038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيبنين مكي هليل محسن261882221422083042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيرقيه يحيى جاسم محمد261892221424067021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيعلي لفته كريم ماضي261901621511074040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيفاطمه موسى غالب نعمه261911621522009033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية الفاو للبناتتطبيقيبنين سمير ابراهيم شرهان261921621522050008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية الرويمي للبنيناحيائيحمد أحمد حمد هريبد261932221411084005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيمريم رافد محسن راضي261942221422031091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية الوالية للبناتاحيائيعذراء محمد صبيح سوادي261952221422066153

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبنين عاشور عجمي داخل261962221424012030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيوجدان منتصر خضر ساهي261972221424012215

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية المنار للبنينتطبيقياحمد سالم عوده داخل261982221511072002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية االبرار للبنيناحيائيمحمد غافل غالي عبد261992321411060094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد جاسم مكنس262001621413060015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0074.33الخارجياتاحيائيحوراء عبدالحكيم محمد جاسم262011621428050133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقياماني رسول محيسن مشحوف262021621522026003
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسن علي حسب فياض262032221411017035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحيدر علي عالوي يونس262042221411027048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمصطفى رياض حسون جاسم262052221411027162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية االيمان المختلطةاحيائيعلي نعمه لهمود شندوخ262062221417004006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيمحمد حسن علي محمد262072221417022032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية النهضة للبناتاحيائيمها عباس ذياب جيجان262082221422034084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور باسم هادي خليف262092221422039376

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزهراء عامر داود سلمان262102221422053045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزينب حسن حمود شلتاغ262112221424043051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمة رحيم نايف خليف262122221424045196

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيقمر حبيب علي محمد262132221424045214

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الخضر هاشم محمد262142221424047090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمصطفى فاضل رحيم عبد الحسن262152421413017093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيسجاد مشتاق طالب محمد26216162051012030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيحمزه رعد عذافه مالح262171621515015008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيابتهال عبد الباسط سعدون مسلم262181621522089001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيسجود حبيب عيدان مطرود262191621524023007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة445.0074.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد كاظم حسين رحيم262202221411004396

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيفهد عيسى ناصر موازي262212221411012174

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية الصادقون للبنيناحيائيعامر فراس عامر دنيف262222221411052030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائييوسف هليل جبر مهاوش262232221411058065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيغيث عدنان حسن كاظم262242221413027042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية التضامن المختلطةاحيائيعلي صباح عاصي عطية262252221417001020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيغفران رعد طعيمه زغير262262221422009082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيايمان جالب خضير عتيمي262272221426001015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيايه عبد اللطيف عبد العزيز عبد اللطيف262281621422044007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00ثانوية الثريا للبناتاحيائيحصه مسلم محمد جاسم262291621422097007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيباقر عباس شلش مطر262301621511045006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمهند علي عبد الحسين وجر262311621511051112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي مزهر سعدون سويد262321621511054069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقينمارق احمد طاهر عواد262331621522043083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية البيان للبناتتطبيقيتبارك رعد عبد الرحمن مال هللا262341621522048008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية البتول للبناتتطبيقيبتول سالم صاحب كاظم262351621522066004
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية البتول للبناتتطبيقيشهد رائد وحيد عقال262361621522066027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيبراق سهل حمد عبد االمام262371621522069009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقينرجس مصطفى حمادي عسكر262381621524028040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيحسين علي حبل جاسم262392221411048020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيكرار علي هاشم عوده262402221411059084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيعلي هاشم بلبول معيوف262412221413027040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية الفرات للبناتاحيائيايمان احمد جاسم جتام262422221422002008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية المروج للبناتاحيائيهاجر عبد األمير كاظم جابر262432221422030076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسيب مكطوف باجي262442221424010178

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعلي عامر كلف جريو262452521417006056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيساره جمال عبد الرزاق عبد العزيز262461621422072013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء وليد عتيوي معله262471621424024055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائياخالص عادل عباس داخل262481621424050004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية المعراج المختلطةاحيائيايناس لطيف ناظم ناصر262491621427002002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيعلي جبار عبد علي تايه262501621511083018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0073.83اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيغدير محمد كاظم محمد262511621522035053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيبتول فريد ناصر وسمي262521621524061005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0073.83اعدادية االصالح للبنيناحيائيمحمد كسرى شرباك ناصر262532221411016054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0073.83اعدادية االطهار للبنيناحيائيعبد الكريم قاسم مزهر دخينه262542221411032023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمرتضى عباس صوير شدوح262552221413004142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائينافع شياع ردام خليف262562221413006219

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0073.83اعدادية المسار المختلطةاحيائيكرار موسى قاسم شهد262572221417043052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0073.83للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء كريم خضير ساجت262582221422013036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية تبارك للبناتاحيائيتبارك عبد هللا حميد عبد الحسين262592221422062008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الرحمن سرحان262602221422073053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيدعاء حمود هليل عليعل262612221424049023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيجيهان رحمن جداوه فعل262622221424063021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه احسان كاظم صالح262631621422017028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيالحوراء زينب جميل نعمة وحيد262641621422035008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيعفاف عبد الرحمن حسين علي262651621422038050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء بطرس جابر عبد الحسن262661621422046015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه هيثم غالب صغير262671621424026052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيخديجة عبد الكاظم باقر يحيى262681621424062026
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمرتضى احمد حسن طعمة262691621511070087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزهراء ظافر عبد الحسين مريعي262701621522043032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيرشا عادل فالح حسن262711621522089013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيشمس مهند صالح محسن262721621524019014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقينور احمد تعبان راضي262731621524033014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد مرتضى شاكر كريم262742221411034174

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد المنتظر حيدر حسوني تالي262752221413025102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينجالء سالم لذيد والي262762221424007162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة خضير عباس عكلة262772221424028161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايه صدام حسين علوان262782221424062012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية االصالح للبنينتطبيقيمحمد جميل خطار بنيان262792221511016040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسين وحيد رحيم سريح262802421417020031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمصطفى رياض رهيف دحام262812621411022196

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسين شلتاغ سرحان ساجت262822721411037031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية االجيال للبنينتطبيقيسيف الدين رزاق خلف راشد262831621511014039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقييوسف جواد كاظم شندي262841621511037107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيحسن خليل غالي جاسم262851621511070017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيحيدر علي سعيد حسن262861621513118005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيياسين عبد الصادق حسين علي262871621515002222

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيزهراء يونس سامي عبد السيد262881621522009018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية العشار للبناتتطبيقيرجاء عبد المحسن عبد الكريم مهدي262891621522053018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيزينب ماجد محمد شغيت262901621524044013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيمعصومة ميثاق طالب حميد262911621524044024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيبنين خالد شكون جاسم262921621526002098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية البطحاء للبنيناحيائيمحمد باقر طالب خليف باني262932221411008048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيسجاد عبد المحسن مهاوي حسن262942221411026060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية النهضة للبنيناحيائيمحمد رائد محمد شناوه262952221411045047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية تونس للبناتاحيائيريام جبر ريسان مزبان262962221422007038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية المروج للبناتاحيائينبأ عدنان نعمه عيسى262972221422030069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء ماجد عثمان حسين262982221422031045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية النرجس للبناتاحيائيبتول سالم رضيوي خضير262992221422060011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية السوق للبناتاحيائيميامين صاحب جبر خليف263002221422077223

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينبأ حسن محمود علي263012221424037092
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناصر زباله ناصر263022221424046035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيرقيه حواس عويد ياسر263032221424047027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيمريم قاسم جابر زغير263042221424061040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيمحمد عقيل عبد الحسين موسى263052321417029022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيعلي هادي طه جعفر263062421415005066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيمنتظر عصام عزيز جبار263071621413070024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزينب خالد سبتي فهد263081621422004033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية البيان للبناتاحيائيسكينة عبد الحر سرحان صابط263091621422048024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33الخارجياتاحيائيفاطمه حيدر عبد هللا احمد263101621428050375

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيزين العابدين علي محيبس نعيمة263111621511043081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيفاطمة عباس مارد حزام263121621522013034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية حيفا للبناتتطبيقييقين احمد عبد الصاحب صبيح263131621522045050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيزينب محمد عبد الكريم فاضل263141621522049029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية الكرار للبناتتطبيقينور محمد سوادي عباس263151621522088013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيندى سمير محي فالح263161621522102036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيغدير باسم عبد علي عبود263171621524005016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيزهراء محمود عبيد جدوع263181621524072015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمصطفى رزوقي عويد بادي263192221411018174

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية النصر للبنيناحيائيسجاد عدنان رزاق راشد263202221411025046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمسلم عقيل طالب مطعم263212221411038151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية الجهاد للبنيناحيائياحمد ثامر محمد علي263222221411064001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء جليل شبرم خليف263232221422002042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيدعاء شاكر علي يوسف263242221422011026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية نبع الحياة للبناتاحيائيرمله حنين عبدالحسين فراك263252221422069007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيزمن عبد الحسين كاظم عواد263262221424050020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية الفالح المختلطةاحيائيسجى دليل محمد دهش263272321427022005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيعلي حسن مليش جكن263282421411028048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية الشيماء للبناتاحيائيزهراء عالء محمد حمادي263292821422025008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية المعرفة للبناتاحيائيهدى وحيد خالد جازع263301621422020067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمقتدى جبار ستار جبار263311621511017140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعكاب عدنان عكاب مجلي263321621511035079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي جواد جاسب عبد هللا263331621511038036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيايات غالب خضير عيسى263341621522089004
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقينور وسام عبد الجليل علي263351621524011044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيزينب صفاء عبد الكاظم حمود263361621524026014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيساره خالد سعدون حماد263371921522066023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين ترفيع ياسر طعمه263382221411039006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيساير صباح حيل خليف263392221413040035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيحكمت محمد سلمان سنافي263402221417058008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17الخارجيوناحيائيمصطفى عبد الكريم محسن علي263412221418001731

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية المصطفى للبناتاحيائيهدى صبري عبد هللا راشد263422221422006104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء عدنان سلمان فرحان263432221422017023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمة ستار حسين علي263442221422083205

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي صبار عبد النبي263452221424044057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهره كاظم عزيز عباس263462221424063045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية الشامية للبنيناحيائيامير صادق جعفر عبد علي263472421411010014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية النور للبناتاحيائينور البتول سامي عبد كريم263482421422005180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمحمد هاشم عباس ناصر263492521411014188

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب سعد هوبي هاشم263501621422055024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء عماد كاظم حرز263511621422064070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيبتول رحيم عويد دراغ263521621522026005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيمسرة نجم عبد هللا عبل263531621522051115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقياسراء عطيه مهدي بدن263541621522070001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية الثريا للبناتتطبيقيهبة بهاء سالم علي263551621522097062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيفاطمه نوري طالب منصور263561621524044022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي يوسف شنان حسين263572221411018123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمحمد عواد مركب جاسم263582221411018161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية العرفان المختلطةاحيائيبالل عبدالرضا عبدعلي مويرد263592221417042006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية النيل للبناتاحيائيزينب علي حسين ظاهر263602221422054063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية المنار للبناتاحيائيلقاء محمد كاظم كاكه هللا263612221422058036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيوسن هادي كامل مانع263622221424056042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية االخالص المختلطةاحيائيفاطمة فائز رشيد داحس263632221427032027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيحسن حسين علي زايد263642221513025007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمرتضى جاسم عزيز جاسم263652521411012276

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيابراهيم عبد هللا ثامر رداد263662921411017004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحسن عمار جبار كاظم263671621413027009
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83الخارجياتاحيائيغصن البان ماجد زغيرون هادي263681621428050356

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحمد منتجب كاظم جياد263691621511007097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83للبنين (عج)ثانوية انوار الحجة تطبيقيجهاد عبد الفتاح عبد الرزاق عبود263701621511025007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمحمد محمود عبدالحسين محمد263711621511040081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية المعالي للبناتتطبيقيديمه رائد عبد هللا فارس263721621522018012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية سبأ للبناتتطبيقيايات سامي رحيم صادق263731621522019004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيفضل كامل جباري عكاب263742221411021176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية النهضة للبنيناحيائيامير عدنان صيهود شنيار263752221411045008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية النجاح للبنيناحيائيعباس عالوي ورور جالب263762221411057079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحمزة خطار عاجل لفته263772221413013056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيمهدي ماجد عبد مطير263782221413048091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيعلي كريم مجيد راضي263792221417022026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية السبطين المختلطةاحيائييوسف حسين هاشم موسى263802221417078012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين علي ريكان حمادي263812221422003016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية تونس للبناتاحيائيزينب رزاق عجيل سفيح263822221422007058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء مغامس كاطع هاشم263832221422009052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبتول حسن خليف شجاى263842221422037008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيوالء ماجد صالح عليوي263852221422039405

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم زويره محمد263862221424017206

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين سلمان جايد263872221424024017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء فوزي جياد فياض263882221424047040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية التضامن المختلطةاحيائيزهرة خالد طالب سلمان263892221427001008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية المسار المختلطةاحيائياسراء محمد شمخي ثاجب263902221427043002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية المسار المختلطةاحيائيغفران جواد كاظم بداي263912221427043013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين صادق جعفر نعمه263922521413024027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائييعقوب سجاد جعفر نعمه263932521413024119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيكرار علي صيوان معيوف263941621511037081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية المعقل للبناتتطبيقيشهد عبد الخالق عبد هللا بدر263951621522014036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيهدى حسين سعد محمد263961621522039035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية شط العرب للبناتتطبيقياسراء رافد محمد متليك263971621522051003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء عبد الحسين عبد االمير علي263981621522051047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيبنين كاظم حميد نعمة263991621524059003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمحمد شاكر عواد مطرود264002221411027148
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد يحيى راشد طريم264012221411077196

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي جاسم عيسى فليح264022221413008043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء هاني بديوي هداد264032221422046077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهدى علي حسين جعفر264042221422050196

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية الظافرون المختلطةاحيائينرجس محمد سلمان جبر264052221427052010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمة جبار عبيد كاظم264062421426001260

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية العلياء للبناتاحيائيضحى مهدي سامي ياسين264071621422052047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء كمال فيصل جواد264081621424028023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيرانيا ماجد ابراهيم عبد هللا264091621424056004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد هللا هشام وهيب خلف264102221411003152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيكاظم رحيم جاسم خلف264112221411034276

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعبد هللا عبد العباس عزيز صنكور264122221411037091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي بومدين محسن عوده264132221411077120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور حسين ناصر عالوي264142221422004313

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء سالم مجدي ثامر264152221422077096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية المثنى للبنيناحيائيكرار حسين لفتة عيفان264162921411018117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية المرفأ للبناتاحيائيبنين عبد الكريم مالك فنجان264171621422039009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعباس عبد الستار عجمي حسين264182221411002068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية البصرتين للبنيناحيائيذياب عباس عزيز جابر264192221411027056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي عزيز عبد بدر264202221415008093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزينب محسن خميط شدود264212221422043090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيزهراء حسن جبر محمد264222221427002005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيغيث صياد موسى دراغ264232421417022022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية الفواطم للبناتادبيساره رائد حسن سلمان264241621222017032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية الشام للبناتادبيصابرين جمعه مفتن سليم264251621222077029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0085.67اعدادية  الميقات للبناتادبيام البنين وهاب رزاق خليل264261621222029008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيضحى شبيب مكطوف شبيب264271621222079028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0085.50ثانوية المآثر للبناتادبيزينب محمد تالي طالب264281621222100017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0085.17االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء ادبيدالل سامي زمزير خليوي264291621224021002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية  الميقات للبناتادبيفاطمة محمد كريم جبر264301621222029057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507.0084.50اعدادية البيان للبناتادبيسكينه محمود سالم طاهر264311621222048034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0084.33اعدادية الفواطم للبناتادبيرباب مرتضى كامل فرحان264321621222017018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية الرجاء للبناتادبيتقى زكي هاشم محمد264331621222023006
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0083.17اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب حاتم حسين فهد264341621222009020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0083.00الخارجياتادبيحميدة عباس كاظم عبيد264351621228050344

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0082.83اعدادية  الميقات للبناتادبيخديجه محمد عبد الرضا هاشم264361621222029027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة2497.0082.83الخارجيات ادبيعهود محمود غانم سلطان264371621228051141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية العباسية للبناتادبيبنين جمال علي حسين264381621222057004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية االهلة للبناتادبيعبير جاسم كاظم حايف264391621222104014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0082.50ثانوية الثريا للبناتادبيمروه حسين سالم فديعم264401621222097027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية المتنبي للبنينادبيامير مرتضى علي حسين264411621211006012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحمزه عبد هللا هالل جابر264421621211081052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0082.33ثانوية الرجاء للبناتادبيبنين مسلم سبتي شيال264431621222023005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0082.33ثانوية العقيدة للبناتادبيحسناء عبد الخالق سعيد موسى264441621222055016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0082.33للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبينرجس فالح حسن رسن264451621222078012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0082.17اعدادية العروبة للبناتادبيزهراء تيسير مفتاح عبد السيد264461621222061013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية الحمد للبنينادبيقاسم عجيل رشيد حسن264471621211051061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية األبلة للبناتادبيزهراء عبد اللطيف حبش غطش264481621222016022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيحوراء خضير غالي رومي264491621222049023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاتن رشاد ابراهيم عبد الرحمن264501621222076053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية حيفا للبناتادبيحنين عبد الزهره يعقوب علي264511621222045027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة علي حسن اشخير264521621222080058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية الشنقيطي للبناتادبيحوراء ناظم وحيد فرج264531621222035023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء حمزه قاسم حمزه264541621222049035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمه جبار كاظم خلف264551621222052052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيضحى جعفر عناية هاشم264561621222094027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية المعراج المختلطةادبيبهاء الدين حسن علي حسين264571621217002004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية العروبة للبناتادبيفاطمه صفاء باقر فنجان264581621222061038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيام البنين صالح حسن جبير264591621222069004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية جيكور للبنينادبيعبد الرحمن محمد عبد الجبار ياسين264601621211054035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية الفضيلة للبناتادبياخالص محمد دينار سلمان264611621222038001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبينبأ مانع عبد العزيز كباشي264621621224062010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية الزينبيات للبناتادبيزهراء فوزي ابراهيم جعفر264631621222081017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيزينب حازم نعيم خليل264641621222082019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية البشرى للبناتادبيشيماء ضمير احمد خلف264651621222106007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية العلياء للبناتتطبيقيزهراء محمد عبد هللا نجم264661621522052027
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيزينب علي نوري عبد الوهاب264671621222044031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية العباسية للبناتادبيسماء علي سالم صبري264681621222057021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيدعاء عباس جويد عايد264691621222009010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيهدى عبد الرضا صمد شهاب264701621222038049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيحميدة خير هللا فرحان شريح264711621222091015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0080.50اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه عادل حسين عبد هللا264721621222048041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيمريم عباس سويد عبد السيد264731621222090097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيرغد خالد سوادي صالح264741621224007004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية الرسالة للبنينادبيمحمد حسين كويش ماضي264751621211013046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية األزكياء للبنينادبيمجتبى مصطفى عباس غلوم264761621211061096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية الماجدات للبناتادبياسيل صدام عبد الباقي علي264771621222037001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه بهجت فاضل معارج264781621222045066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيمريم يحيى فاضل حبيب264791621222069058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية االبتسامة للبناتادبياطياف حمزة فرج حمزة264801621222076004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0080.17للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيزهراء رائد صبيح طعمه264811621222013014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية المبادئ للبناتادبيساره زهير كاظم شناوه264821621222022021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيعلياء مشتاق فرج صينخ264831621222049067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية الخالصة للبناتادبيايات كاظم حلبوت عامر264841621222064002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية التعاون للبناتادبيامل جبار كاظم جابر264851621222083002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية التعاون للبناتادبيروان علي هادي صبيح264861621222083010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيمنار قاسم عجيل ماشي264871621222091047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبينور مخلد كيطان مسجت264881621222035088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480.0080.00الخارجياتادبيدعاء نعمه راضي شهاب264891621228050470

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمصطفى رحمان حمد ناصر264901621211076078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية االندلس للبناتادبينور حسين معتوق عباس264911621222015059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية المعرفة للبناتادبيزينب كريم عامر حسين264921621222020037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية حيفا للبناتادبيشهد قاسم سعود خزعل264931621222045055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية الشام للبناتادبيانسام علي نصير مسعود264941621222077004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيفاطمه فالح موسى جعفر264951621424052017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477.0079.50اعدادية الشنقيطي للبناتادبيغفران محسن غافل عبد الحسن264961621222035056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية التعاون للبناتادبيام البنين عبد االمير طالب خضير264971621222083001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0079.33اعدادية شمس الشموس للبناتادبيبنين اركان عبد الكريم حسين264981621222089009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية نور الحق االهلية للبناتادبيغدير حيدر فاضل عبد264991621224035008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية المعراج المختلطةادبيفاطمة فالح مهدي ابراهيم265001621227002011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية الصناديد للبنينادبيمنتظر مالك جابر لفتة265011621211087022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية الهدى للبناتادبيايه حكمت حسن خلف265021621222003007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيايات كريم حسين سماري265031621222009003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيامل سالم عبد الحسين علي265041621222049009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيبنين وليد توفيق جاسم265051621224026004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية الوركاء للبناتادبيحوراء مريح عباس عبيد265061621222068016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية المآثر للبناتادبينرجس جعفر منصور محمد265071621222100027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية سبأ للبناتاحيائيرقيه عباس شلش صكر265081621422019009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمرتضى جبار عاصي شنيشل265091621211019130

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية الشريف الرضي للبنينادبياحمد شهاب احمد محمد265101621211047005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيشوك حامد كبيح عويد265111621222036053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472.0078.67ثانوية العقيدة للبناتادبيهبه قاسم عدنان حسن265121621222055059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية االبتسامة للبناتادبيتبارك جواد كاظم موسى265131621222076011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472.0078.67ثانوية الشام للبناتادبيايات نجم عبد هللا حسن265141621222077006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472.0078.67ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيفاطمة خالد نجم عبد265151621224062007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيحسين هادي طالب جخيور265161621211082006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية الوثبة للبناتادبيعذراء نجم عبد سلمان265171621222065041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية الزينبيات للبناتادبيمريم لطفي عبود كاظم265181621222081044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيعلي عبد الخالق خماط كيطان265191621215016059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية االندلس للبناتادبياروى رجب عبد المحسن علي265201621222015004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية حيفا للبناتادبيزينب حيدر يعقوب يوسف265211621222045043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية الجمهورية للبناتادبيضحى راضي امين حسن265221621222063030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية شمس الشموس للبناتادبيساهرة حسين عباس عبد الرحمن265231621222089029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعلي حامد صالح مهدي265241621211040030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية الفضائل للبناتادبيرسل محمد مناتي دافر265252221222005021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية الطموح للبناتادبيام البنين بشير ظاهر شري265261621222008005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية الفواطم للبناتادبيمالك ياسين عبد الرحيم خليفه265271621222017049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيروان مازن عبد الكريم محمد265281621222060020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية الشام للبناتادبيحمديه عبد الزهره ماضي سالم265291621222077010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين عقيل شرهان كاظم265301621411029015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية الطموح للبناتادبيزينب اياد عزيز مطلك265311621222008016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمة صالح شياع خضير265321621222015045
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمة علوان عبد النبي لفته265331621222024024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيحوراء احمد جوده سالم265341621222049022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية الخالصة للبناتادبيحوراء علي جبار موزان265351621222064008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية البتول للبناتادبيايات محمد كريم مطر265361621222066009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزهراء صفاء عبد الواحد عبد هللا265371621222069029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية الشام للبناتادبيحوراء عبد الكريم حسين محمد265381621222077012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية الثريا للبناتادبيرقيه فؤاد يوسف كاظم265391621222097009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبينور بديع محمود شاهر265401621226003060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465.0077.50ثانوية العلياء للبناتادبيزينب وصفي عبد الصاحب حسن265411621222052034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية الوثبة للبناتادبيغدير جواد عبد حسون265421621222065042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيحوراء ماجد ناجي احمد265431621222042030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيساهره فاضل خلف ابراهيم265441621222091030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب جابر عبرم نادر265451621222009017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية البيان للبناتادبيبيداء قاسم عبد االمير طاهر265461621222048014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية البيان للبناتادبيياسمين هالل عزيز سالم265471621222048056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية العهد الزاهر للبناتادبييقين جاسم مالح شكندح265481621222069067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد االله محمد حسن265491621524001016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية االندلس للبناتادبيفاتن اسماعيل خلف حسين265501621222015039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيتبارك محمد عبد الجليل عبود265511621224007002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيحسين فياض قاسم مدخول265521621217004005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية القنوت للبناتادبيزينب سعيد عباس عزال265531621222033009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية غزة للبناتادبيفاطمه عباس محسن كريدي265541621222034025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية االبتسامة للبناتادبيشفق محمد شاكر محمود265551621222076044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية الوركاء للبناتادبيبنين راضي تعبان راضي265561621222068013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية الزينبيات للبناتادبياديان ايمن كارون شعبان265571621222081001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة جواد كاظم عبود265581621222090078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيهجران سعد وهيب حنيش265591621222091051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب منتظر خميس عبيد265601621422055030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية الزوراء للبناتادبيفاطمه حسين عبد الوهاب عبد الصمد265611621222025021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزهراء فيصل غازي سليم265621621222047013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية العباسية للبناتادبيمريم علي عبد الحسين عبود265631621222057039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية البسمة للبناتادبينور الهدى فيصل غازي جمعه265641621222080070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية الزبير للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد علي265651621511032008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيسوسن كريم جابر طاهر265662221427048017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية النبأ للبناتادبيرقية كاظم الزم عبد النبي265671621222040013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية صنعاء للبناتادبيتبارك ضمير عبيد مغامس265681621222046010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيبنين عبد الكريم محمد خضير265691621222049016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيسجى عضيد هاشم جعفر265701621222049055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية البتول للبناتادبيبنين احمد حسين شويخ265711621222066013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية الوركاء للبناتادبيرقية قاسم محمد صالح265721621222068017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسن صفاء علي ناموس265731621511046022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية النبأ للبناتادبيزينب محمد كاظم عبد الرضا265741621222040024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية ذات الصواري للبناتادبيحوراء عبد الكريم حافظ عبد265751621222041016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية البتول للبناتادبيبنت الهدى نعيم شيال بديوي265761621222066011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة صالح خضير رمضان265771621222076058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية الخالصة للبناتاحيائياروى جمال عبد الخالق عبد الرحيم265781621422064002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينبا علي عبيد هادي265791621222036078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء زهير زايد حسن265801621222090044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيمريم شاكر عبود محمد265811621222094035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيفاطمة كاظم مطشر موحي265821621224007012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية الوالية للبناتاحيائينرجس احمد رزاق محمد265832221422066193

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيمريم حسن عبد مزبان265842821222004024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية االندلس للبناتادبيمنن خالد موسى محمد265851621222015056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية األبلة للبناتادبيرفل عمار عبد الحسين ناجي265861621222016017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية  الميقات للبناتادبينبأ جواد صبار محمد265871621222029075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة455.0075.83ثانوية الشام للبناتادبيسهام كاظم حميد رومي265881621222077028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزهراء وسام سمير جعفر265891621222094016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية الفضائل للبناتادبيايمان كاظم جبار عطيه265902221222005010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحيدر زهير عطية كريم265911621211070020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية الهارثة للبناتادبينبأ سمير موزان شياع265921621222021051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء سجاد محسن كاطع265931621222052022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيغدير محمد خالد معارج265941621222069047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية بحار االنوار للبناتادبيفاطمة كاظم صافي جياد265951621222102059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية العليم االهلية للبناتادبيبتول عباس كاظم حسن265961621224071002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية الوثبة للبناتاحيائيزهراء ماجد شياع جعفر265971621422065014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمنار خالد راضي محسن265982221422008108
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية الماجدات للبناتادبيياسمين احمد عبد الزهره سلطان265991621222037024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية العروبة للبناتادبيحوراء رياض عطيه جوده266001621222061008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية االبتسامة للبناتادبيضحى اسعد يوسف ايوب266011621222076047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية الهارثة للبناتادبيشمس حيدر ساجت مجيد266021621222021037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمريم قيس علي نجم266031621222035076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية حيفا للبناتادبيضحى محمد عبد االمير جعفر266041621222045058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيبلقيس جواد عبد هللا جواد266051621222090012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيهدى ستار عبد الجبار حسين266061621222090114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيمريم عوده عبود عذافه266071621224062009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء صالح عبود حسين266081621222012016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية األبلة للبناتادبيرند حسين علي عبد الجليل266091621222016018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية الهارثة للبناتادبينور الهدى ماجد لطيف رسن266101621222021055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية الثريا للبناتادبياخالص صباح حسين علي266111621222097001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية الثريا للبناتادبينبأ ياسين وهيب محمد266121621222097029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيام البنين مهند عارف صدام266131621224044001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة2451.0075.17الخارجيات ادبيضحى عالوي مجبل قاسم266141621228051076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة2451.0075.17الخارجيات ادبيفاطمة عباس جليل عباس266151621228051198

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية الطموح للبناتادبياالء سمير جعفر صادق266161621222008004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبيايات لفته عبد اللطيف علي266171621222035010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبيحفصه عماد عبد هللا خميس266181621222035022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية الفرزدق للبنينادبيمنتظر صابر ناصر خضير266191621211027043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي احمد جميل محمد266201621211081124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي رضا كاظم عبد هللا دهش266211621211081135

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيجيهان محمد ناصح يونس266221621222049020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمه نعمه زايد نعيثل266231621222052058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية البشرى للبناتادبياسراء عبد الحليم عطيه سلمان266241621222106002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية العلياء للبناتتطبيقيفاطمه طاهر عبل حبيب266251621522052050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية الطالئع للبنينادبيمرتضى جمعه علي خضير266261621211012051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية األصفياء للبنينادبيمحمد سالم فليح صخي266271621211062035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيهاجر عماد عبد عوده266281621222042113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيامنة محمد مصطفى ابراهيم266291621522055005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية المتنعمين للبنينادبيمنتظر بشير كاظم حمزة266301621211060030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية الطموح للبناتادبياسيا عمار غالي سلمان266311621222008003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية الماجدات للبناتادبيرانيا طعمه صبيح عبيد266321621222037008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية حيفا للبناتادبيرقيه جهاد شعبان سلمان266331621222045033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية وهران للبناتادبينور الهدى فؤاد عزيز كريم266341621222107009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية الدعاء المختلطةتطبيقيمؤيد مزهر مطشر هزاع266352221517065014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمريم غازي محمود احمد266361621222042099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيتبارك هاشم غالي رومي266371621222049017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمه عبد الحميد عيسى جعفر266381621222090085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعلي احمد حنتوش خضير266391621513110044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية الجيل القادم للبنينادبيسيف كريم خضير حسين266401621211081083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية الفضيلة للبناتادبياسراء نعيم الزم جندال266411621222038003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية صنعاء للبناتادبيفاطمه توفيق حسين علي266421621222046032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيزينب محمد الزم محمد266431621522039023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية العزة للبنيناحيائيحسين سعدون عبد عبيد266442621411007025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبياحمد ريسان حسين سمير266451621211081005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية المعرفة للبناتادبيزهراء يونس عامر يوسف266461621222020030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية بحار االنوار للبناتادبينبأ كريم عباس معيرض266471621222102072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيكرار باسم محمد داود266481621511042074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية القنوت للبناتادبيفاطمه جبار ضايف جوده266491621222033017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية النبأ للبناتادبيآيات حسن عيال كاطع266501621222040002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة2443.0073.83الخارجيات ادبيعذراء عبد الشهيد مهدي أحمد266511621228051105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيلبنى توفيق علي مزيد266521621524059006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية المتنبي للبنينادبيمهدي قاسم عبد النبي صكر266531621211006089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيضحى ميثاق عادل محمد266541621222047023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية العروبة للبناتادبيمنار رياض عبد الوهاب ادريس266551621222061046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية السيبة للبناتادبينور ماجد هاشم زيدان266561621222074006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيامنة لطيف عبد حمزة266571621222087003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينب سلمان داود سلمان266581621222090051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيشيرين فؤاد مكي صالح266591621222105006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرقية رياض عبد الحي سلمان266601621522054022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيدالل ماجد حامد شندي266611621424022042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية فتى االسالم للبنينادبيكاظم مهدي يوسف جابر266621621211070038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيحسنين راضي لهوج خدام266631621213030003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية الهارثة للبناتادبينور الزهراء حيدر جاسم قاسم266641621222021054
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء فارس سلطان عوده266651621222054024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيشهد وجدي صبري حميد266661621222073014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية المعراج المختلطةادبيآمنة باسم صالح جابر266671621227002001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة2440.0073.33الخارجيات ادبيفاطمة عبد الرزاق فاضل جابر266681621228051200

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن جواد كاظم عباس266691621515016079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة440.0073.33للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقينور صفاء حسن فليح266701621522013048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبييوسف عصام راضي عبد السادة266711621213010027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية المعرفة للبناتادبيغفران عالء مردان عباس266721621222020048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء عالء طه عبود266731621222042045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيهدى رحيم حسن عيسى266741621222069064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية الشام للبناتادبيهيام كاظم عبيد دهش266751621222077057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيكرار مرتضى محمد خلف266761521215003086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعلي اسعد لفته عبد الصاحب266771621211076042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية ابو حمزة الثمالي للبنينادبيكرار حسن عبد الجليل محمد266781621211085020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزهراء حسين صالح يوسف266791621222009014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيرسل حسين سامي خضير266801621222032017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبينور الهدى حيدر عبود محي266811621222049086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين عماد محمد داخل266821621511043053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيكرار مسلم حميد ابراهيم266831621211040038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية غزة للبناتادبيكوثر صالح عبد فرحان266841621222034026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمها غالي حميد مجيد266851621222035080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبنين عدنان جاسم مخيلف266861621222036019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية الماجدات للبناتادبيفاطمه عواد محسن شبوط266871621222037018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية البيان للبناتادبيحوراء ستار حسن سلمان266881621222048016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية البيان للبناتادبيحوراء عالء راضي كريم266891621222048017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية الشام للبناتادبينور الزهراء احمد خلف جاسم266901621222077051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينب علي غانم عبد السيد266911621222090057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيغدير ناصر ياسين خضير266921621224025007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية الشام للبناتاحيائيمريم ناظم عبيد تايه266931621422077063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية غادة كربالء للبناتادبينرجس رياض عبد الصاحب حسن266942721222030067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيمصطفى محمد موات راضي266951621215013062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية النبأ للبناتادبيفاطمة مصعب عبد الستار جبار266961621222040035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيشفاء فاضل جواد جعفر266971621222049059
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية التعاون للبناتادبيصفا حامد محمد خضير266981621222083023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيرواء مسلم جواد عبد هللا266991621224008001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية حيفا للبناتتطبيقيهدى جاسم عبد السيد زايد267001621522045048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية الفرزدق للبنينادبيمنتظر جاسم عبد الرحيم جاسم267011621211027042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعقيل كريم سلطان غدير267021621211081121

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيدموع فيصل صباح فهد267031621222009011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبييقين هادي جواد شديد267041621222009048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية بنت الهدى للبناتادبياالء حسين جاسم محمد267051621222070003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية الشام للبناتادبيمريم فرحان نصير مسعود267061621222077046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيساره مسلم جاسم اسماعيل267071621222094025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة435.0072.50للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيهدى قاسم مجبل عيسى267081621222095022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية بحار االنوار للبناتادبييقين عادل محسن عبد الصاحب267091621222102085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمناور حليم جاسم محمد267101621511055207

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيالزهراء حسين قدوري عبد الواحد267111621522036004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمه علي حسين عبد علي267121621522051097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيمحمد عودة بطل مناتي267131621213030014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية األبلة للبناتادبيتبارك خلف سعيد جاسم267141621222016012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينور سعود عزيز حسين267151621222036080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمه ايسر فايز عبد الرضا267161621222049072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية العلياء للبناتادبيكوثر عقيل راضي صالح267171621222052060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية هبة الرافدين للبناتادبينعمت عبد المجيد عبد المحسن ابراهيم267181621222059034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيمنار جبار عبود عبد الحسن267191621222090103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية بحار االنوار للبناتادبيبتول فالح حسين عبد النبي267201621222102011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيقاسم كاظم صالح أحمد267211621511043142

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية األعراف للبنينتطبيقيباقر عقيل عبد الخضر عبود267221621511058011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين ناصر حران زاجي267232521413017032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية شط العرب للبنينادبيمجتبى جمعه قاسم فياض267241621211034053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة433.0072.17ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيكرار منذر عبد الرزاق تركي267251621217004024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة433.0072.17ثانوية المرفأ للبناتادبيمريم علي عبد ناصر267261621222039058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة433.0072.17ثانوية الوركاء للبناتادبيايات محمد حسين جياد267271621222068008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه وسام عبد هللا خليل267281621222079034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمصطفى جاسب جاسم حسن267291621411020046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية الطموح للبناتادبيفاطمه قاسم فرحان عوده267301621222008029
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية اليمامة للبناتادبيتقى حميد راشد تالي267311621222012009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية المرفأ للبناتادبيزهراء عبد الكريم دهر جبار267321621222039022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء حامد جليل طه267331621222049034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيهيام مالك خلف مطرود267341621222090115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية بحار االنوار للبناتادبينرجس عباس محسن عباس267351621222102074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة432.0072.00الخارجياتادبيزهراء حيدر كاظم مرتضى267361621228050600

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية الفضائل للبناتادبيزهراء كامل ثجيل علي267372221222005026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمنتظر ستار غويلي كزار267382221417001038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب جاسم ساجت مشتت267391621222009018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية حيفا للبناتادبينور جاسم عبد السيد زايد267401621222045087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب محمد نعاس ناصر267411621222049050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية العلياء للبناتادبيام البنين علي فيصل خلف267421621222052002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية الوركاء للبناتادبيفاطمة عبد هللا حسن بصري267431621222068029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم عبد الحكيم جمعه مهوس267441621222070015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبينور الهدى جاسم جاسب محمد267451621222094037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيايات احمد سلمان زعيبل267461621224062001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية الجزائر للبنينادبيمصطفى عبد الباري خنوبه محمد267472221211039053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيحسين كاظم نعيم جابر267482221417020003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية اور للبناتاحيائيفاطمه عيسى عبد جويد267492221422040093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيهدى نعيم عطيه قوجان267502621424008040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية التآخي للبنيناحيائيقائد فالح مرسال حمد267512921411010029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية الحمد للبنينادبيعلي اياد عباس داود267521621211051041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية الفواطم للبناتادبيتبارك عبد االمير عبود سواد267531621222017013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية الهارثة للبناتادبيدعاء ضياء زبال صالح267541621222021016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء وليد لعيبي شهيد267551621222049038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية البتول للبناتادبيتبارك احمد حسين شويخ267561621222066015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيزهراء نزار علوان طعمه267572221222075015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة430.0071.67ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيزهراء جاسم عبد الرزاق علي267582221422023025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيهدى حيدر علي حسن267591621222073021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيرباب مرتضى رحم جايد267601621222082014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة429.0071.50الخارجياتادبيزهراء شايع حسب عبد الرحيم267611621228050603

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبنين اياد عبد الواحد عبد السيد267621621424024015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء نعمه عبد علي عبد الحسين267631621424051060
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيصالح صادق صباح جنام267642221413023102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية االيمان المختلطةاحيائيمرتضى حسان كاظم معيجل267652221417004013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية النصر المختلطةادبيعباس حبيب عيسى عثمان267661621217003009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية اليمامة للبناتادبيفاطمه علي فرهود علي267671621222012027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية الهارثة للبناتادبيافراح علي حسين حنون267681621222021002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبينبا علي حمود براهيم267691621222047032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيمنار يحيى محسن كاظم267701621222049084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزينب عمار طاهر خشن267711621222060029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة428.0071.33الخارجياتادبيزينه قاسم زبون محمد267721621228050789

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين محمد عبد ضيدان267732221411070054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين هبر عويد267742221424012138

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية بدر الرميض  المختلطةاحيائيهناء ذياب غانم مشلتغ267752221427039019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية ذو النورين للبنينادبيعلي طعمه عاتي ناصر267761621211037027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية حمدان للبنينادبيعلي عبد الخضر احمد عبد المجيد267771621211042043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة3427.0071.17الخارجيون ادبيفاضل عباس شجاي جابر267781621218003242

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية الطموح للبناتادبيحنين حسن عبد الخالق لفته267791621222008011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمنار هالل حربي مشعاب267801621222035079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية الزينبيات للبناتادبيسكينه عدنان مدلل شبر267811621222081026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيسجى نجم لفته عبد السيد267821621222090065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيفاطمة علي ناصر حزام267831621222098018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية حيفا للبناتاحيائيرنا هاشم فاضل جاسم267841621422045013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية البسمة للبناتاحيائيزهراء عبد المنعم عباس يوسف267851621422080038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة427.0071.17المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيرسول علي حسين حبيب267862221417061015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية المبادئ للبناتادبيزهراء نافع جميل سعود267871621222022015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية الزوراء للبناتادبيقاسميه كاظم حبيب نجم267881621222025024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيعال كاظم كريم مجلهم267891621222049065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيزهراء سالم عبد الحسين عبيد267901621222075011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبياسيا هادي خلف رسن267911621224022001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائيفاطمة حميد محسن عليوي267922221422065080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحبيب عقيل مسلم حبيب267931621211047010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية جيكور للبنينادبيعبد الفتاح حميد عبد اللطيف يعقوب267941621211054036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية سبأ للبناتادبيفاطمة محمد احمد طه267951621222019015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية ذات الصواري للبناتادبيجنات كاظم عاتي حميد267961621222041013
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية حيفا للبناتادبيمريم سمير عبد الكريم عباس267971621222045074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية العروبة للبناتادبيفاطمه فائز احمد كرم267981621222061042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية االريج للبناتادبيمريم نافع هاشم هادي267991621222062036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء حسين عبد الجليل عبد الزهره268001621222063018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية البتول للبناتادبيطيبه داخل سالم شنيشل268011621222066043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية االبتسامة للبناتادبيسجى هيثم عبد الحسين طاهر268021621222076042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيحسن وليد عمران موسى268031621415004004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية الزوراء للبناتاحيائينوره حسين كاظم مهدي268041621422025018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيزهراء محمد شلواح رشيد268052221226002018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمرتضى كريم نعمه حسين268062221411007089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمرتضى عباس خلف حسن268072221413013162

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية الطموح للبناتادبيزينه مصطفى غالي زباري268081621222008021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية سبأ للبناتادبينور الهدى حسين صادق يوسف268091621222019019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيايمان فايز علي عبد الحسن268101621222042010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيمريم رياض عبد الباقي حسن268111621222044061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية هبة الرافدين للبناتادبينرجس مؤيد ابراهيم خليل268121621222059033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية بحار االنوار للبناتادبيميادة حسين عبد الشهيد نعمه268131621222102070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتادبيايمان اسعد عامر عبد علي268141621224060001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبياسراء فاضل علي صالح268151621226002002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيسبا سعد محمد ورش268161621422047013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية االهلة للبناتاحيائيهجران لطيف نعمة طايف268171621422104059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيحسن هادي عبد أبو الذر268182221413040013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزينب سعد جالوي خضير268192921422017042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية الجيل القادم للبنينادبيسجاد كاظم حسين سعيد268201621211081074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيعبد هللا نعيم وحيد مظلوم268211621213030010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية النبأ للبناتادبيحوراء كاظم غازي مانع268221621222040010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية االبتسامة للبناتادبيمريم عادل عبد االمام محمد268231621222076066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة423.0070.50للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيوفاء ياسين محمد طاهر268241621222095023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية المآثر للبناتادبيبنين اسعد ماجد شمخي268251621222100003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية بحار االنوار للبناتادبيمريم واثق محمد حسن ايوب268261621222102065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيزينب سليم كاطع مهاوي268271621224019006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيحوراء فوزي حسين علي268281621426003019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية الحكيم للبنيناحيائيجعفر ثجيل حامد لهمود268292221411024017
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية األبلة للبناتادبيضحى ساجد حسون عوده268301621222016038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيمنار ضياء علي ابراهيم268311621222059029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية التعاون للبناتادبيزهراء عريبي ناصر بشير268321621222083012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة422.0070.33الخارجياتادبيحوراء عدنان عودة نوري268331621228050413

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة2422.0070.33الخارجيات ادبينريمان بشير حسن محيسن268341621228051455

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية بصرياثا االهلية للبناتاحيائيمالك مهدي صالح حمود268351621424079013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمنتظر هليل كاطع دحام268362221411002153

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية بردى للبناتاحيائيامنة احمد عبد علي مشرف268372221422048016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيسرى حسين بجاي راهي268382221424037061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد عباس عبدهللا268392221424067027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب عبد العباس بدران احمد268401621222041030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيزينب علي خلف فليح268411621222044030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيرواء مشتاق فرج صينخ268421621222049030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية الزينبيات للبناتادبينبأ هيثم عبد الزهره خيرهللا268431621222081050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية التعاون للبناتادبيفاطمة هاني صافي ياسين268441621222083026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء محمود توفيق مهدي268451621222090048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيضحى حاتم كريم محمد268461621222091033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيفاطمه ماجد زغيرون هادي268471621226003052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيسحر احمد مهدي صالح268481621424047023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء عباس عبد عبدالنبي268492221424045074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة420.0070.00اعدادية المتنبي للبنينادبيابراهيم رشاد ابراهيم عبد الرحمن268501621211006001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة2420.0070.00الخارجيون ادبيخالد فالح جواد حسين268511621218002082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة420.0070.00اعدادية العباسية للبناتادبيوئام علوان ابراهيم مصطفى268521621222057048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيمنار عالوي زيدان ناصر268531621222087023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيرهام عماد محمدحسين موسى268541621222090038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية االهلة للبناتادبيمنار ماجد قاسم خضير268551621222104025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية البشرى للبناتادبيايه ابراهيم بناي عطيه268561621222106004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية الشام للبناتاحيائيعذراء قاسم جواد كاظم268571621422077045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيافراح سبتي ديوان كباشي268581621424011014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة420.0070.00اعدادية الشطرة للبنيناحيائيرضا رعد خيون عبيد268592221411018066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيكاظم داخل جواد عبد الرضا268601621211029050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية االعالم للبنينادبيحازم محمد هاشم شهاب268611621211041005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية األعراف للبنينادبيحسن فالح جرو جبارة268621621211058008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة419.0069.83ثانوية المتنعمين للبنينادبيابو الحسن امجد مهدي جاسم268631621211060002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة419.0069.83ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيحيدر عبد السالم عبد االمام مشاري268641621215009016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية الفواطم للبناتادبيبتول ماجد حميد عجرش268651621222017009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة419.0069.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيصفا محمود هادي عبود268661621222044046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمة حامد عبد هللا يوسف268672221426002153

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمجتبى كاظم رزوقي كاظم268681621211019118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيضحى منذر طالب راشد268691621222026021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية ذات الصواري للبناتادبيهديل سعيد عبد العالي عذافه268701621222041062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيام البنين حسين علي عبد الحسين268711621222042003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية البتول للبناتادبيانفال ماجد جواد كاظم268721621222066005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية ماريا القبطية للبناتادبينورا جميل جابر نعاس268731621222082038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيشمس علي قاسم ناصر268741621424048018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية الجزائر للبنينادبيسالم نجم عبد هللا عبد الكريم268752221211039021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيحسن هادي جالب حاجم268762221411055021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيسجاد ابراهيم عزيز عداي268772821211010010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية الطالئع للبنينادبيمصطفى جاسم ناصر عاصي26878162021012050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي فائز محمد جبر268791621211047044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيعلي محمد كاطع تعبان268801621213030011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية األبلة للبناتادبيبنين مرتضى راضي ديوان268811621222016010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الرجاء للبناتادبيبنين عبد الزهره جواد حسين268821621222023004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الزوراء للبناتادبيانوار غالب محسن علي268831621222025003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيعذراء حامد سهيل نجم268841621222042075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية البيان للبناتادبيمريم جاسم علي حسين268851621222048043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء مجيد حميد موسى268861621222049037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه مرتضى منصور عبد الحسن268871621222054040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية حيفا للبناتاحيائيتبارك عبد الجليل جاسم عبد اللطيف268881621422045006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية الخالصة للبناتاحيائينورهان هاني حميد عبد الكريم268891621422064135

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيمؤمل علي عبد الرضا شهيب268902221211063024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية المصطفى للبناتاحيائيمنار حاتم كاظم بجاي268912221422006089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيانس ماجد حميد كاظم268922421415005010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية النصر المختلطةادبيرضا عبد هللا لفته حنظل268931621217003007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبينماز ستار جبار هامل268941621222009044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية البيان للبناتادبياميمه عبد حافظ عباده268951621222048009
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة416.0069.33الخارجياتادبيايات حسن سلطان حاجم268961621228050187

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية البسمة للبناتادبياسراء عادل صدام عبد الكريم268971621222080003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيفاطمة عقيل غالب صالح268981621222087018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيحوراء ثائر محمد مطر268991621226002020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيحوراء يونس عيسى عبيد269001621226003015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية المعراج المختلطةادبيصابرين نوري حنتوش علي269011621227002009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيزين العابدين يعقوب جواد ياسين269022221411033125

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين علي حسين ضهد269032221411034115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية الخلد المختلطةاحيائيحيدر علي احمد ايدع269042221417034019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيعذراء حسن عبد الرضا صخي269052821422018074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية المثنى للبنيناحيائيياسين فيصل عبيد متعب269062921411018164

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة414.0069.00ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيمنى حازم نايف عوده269071621222105008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة414.0069.00ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبينور حميد مطلق نعمان269081621226001036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي عبد الحسين حمد علي269092221411034252

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحسين عبد السالم محمد علوان269101621211040007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية الحشد المقدس للبنينادبييوسف جاسب يوسف جاسم269111621211071042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة3413.0068.83الخارجيون ادبيعلي عماد يوسف عبدهللا269121621218003067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية صنعاء للبناتادبيزهره جميل عبد الكريم طاهر269131621222046022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية العباسية للبناتادبيفاطمه محمد غازي حسن269141621222057034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية الفاو للبناتاحيائيشهد فتاح عبد الهادي محمد269151621422050023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية الخالصة للبناتاحيائيام كلثوم مشتاق طالب حسين269161621422064007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة413.0068.83ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائياسراء صباح مشكور محمد269171621424002003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية األصفياء للبنينادبيسجاد عباس دعير حميد269181621211062019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية الهارثة للبناتادبيتبارك احمد عيدان بندر269191621222021008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيكوثر عبد هللا مدير عبد269201621222026027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية الفاو للبناتادبينور الهدى عقيل علي حيدر269211621222050046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية العلياء للبناتادبيهدى اركان عدنان حسن269221621222052074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية الزينبيات للبناتادبيزينب رحيم حسين راشد269231621222081020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية ماريا القبطية للبناتادبياسماء حسين عويد مكطوف269241621222082002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية التعاون للبناتادبيشهد قاسم عليوي حسين269251621222083020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية المعقل للبناتادبيفاطمه يحيى قاسم عجيل269261621222014028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيايه جبار راضي عماره269271621222036011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة411.0068.50ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيضحى فوزي جاسم محمد269281621222044048
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيآيات كاظم جميل عباس269291621222049001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية االريج للبناتادبيزهراء فتاح مجيد حبيب269301621222062014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة411.0068.50ثانوية الشام للبناتادبيفاطمه كاظم ناظم شاهي269311621222077037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد عوده ابراهيم سعيد269321621211029005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي ثابت نوري خضير269331621211029043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية ذو النورين للبنينادبيعباس خالد حمود اسود269341621211037020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية حمدان للبنينادبيعلي حسين عبد الغني عبد الرزاق269351621211042038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة3410.0068.33الخارجيون ادبيكرار جالل علي حسين269361621218003341

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية التراث العربي للبناتادبيرسل جبار عامر ضايف269371621222024008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية  الميقات للبناتادبينبا احمد قاسم فنجان269381621222029076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية الشنقيطي للبناتادبينوره طه ياسين حاجم269391621222035089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية المرفأ للبناتادبيزينب بروان عبيد ريكان269401621222039025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية العباسية للبناتادبيفاطمة جاسم خضير نزال269411621222057030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية الشام للبناتادبيفاطمه علي سلمان شناوه269421621222077036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبياستبرق طه ياسين حميد269431621226003003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية الفرزدق للبنينادبيموسى محمد جاسم حنون269441621211027049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحسن جودت مالك بالسم269451621211040004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمجتبى محمد طارق داود269461621211047050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية الصمود للبنينادبيعباس رسيم عصفور سلطان269471621211079013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبينور الهدى محسن عبد الرضا صخي269481621222004030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية المعالي للبناتادبيساره علي طه عزيز269491621222018025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية المبادئ للبناتادبيرقيه يعكوب طه جايد269501621222022011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية حيفا للبناتادبيزينب يوسف طالب كاظم269511621222045049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية العباسية للبناتادبيزينب اسعد علوان مختار269521621222057015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية هبة الرافدين للبناتادبياثار حكيم غضبان بالدي269531621222059001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية الشام للبناتادبيزهراء سمير مهدي مطرود269541621222077019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيزينب حسوني عطيه محمد269551621222082020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية المتنبي للبنينادبيجميل اسعد جميل صالح269561621211006015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية المعرفة للبناتادبيبتول عماد هادي طليب269571621222020010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمه رعد اكرم شاكر269581621222049075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية الوركاء للبناتادبيزهراء عباس بدوي جاسم269591621222068021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزهراء فاضل محمد منشد269601621222069030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيبنين سالم جبار عبد علي269611621222094008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيفاطمة هاشم مهدي عبد االمام269621621226002047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية الرضوان للبنينادبيضياء خالد عبد الرزاق حسين269631621211043037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعباس عقيل حبيب جعفر269641621211070029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية حيفا للبناتادبيبنين علي سلمان دهر269651621222045023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيفاطمة سعد عبد الزهرة جمعه269661621224062008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية الفضائل للبناتادبيبنين وسام عبد الواحد مهلهل269672221222005012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد هاشم جبار ذياب269682921211008067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيمحمد حسن علي حسن269691621213059011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية النخيل االهلية للبنينادبيعلي سعد كطوف عبد السيد269701621213122007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية المبادئ للبناتادبيفاطمه نجاح شيال علوان269711621222022024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية التراث العربي للبناتادبينور علي هاشم حسن269721621222024030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية العلياء للبناتادبيهاجر خالد جاسم خيري269731621222052071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحوراء رمضان محسن لفته269741621222079012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية شمس الشموس للبناتادبيهدى اسعد حامد عبد هللا269751621222089051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزينب مردان نجم فاضل269761621222094021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيآية عامر رزوقي هادي269771121222017002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء حيدر عباس جابر269781621222003016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية الطموح للبناتادبيهدى سعد بالسم كاظم269791621222008043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية الهارثة للبناتادبيحوراء راسم محسن فاضل269801621222021014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية ذات الصواري للبناتادبيبنت الهدى كاظم عاتي حميد269811621222041008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمة فؤاد جاسم مهجر269821621222052049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيجنات منذر منير غضبان269831621222087006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية الشهداء للبنينادبيحيدر احمد نوري هرون269842221211051006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبييوسف ستار نافع خليف269852221211068117

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية الروان للبنينادبيمهدي كاظم شيال سلمان269861621211021017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية الشنقيطي للبناتادبيريم ايوب محمود ايوب269871621222035029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيعلياء ناصر عبد هللا ناصر269881621222044054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية العقيدة للبناتادبيرقيه فاضل عبد العباس عبد النبي269891621222055023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية العروبة للبناتادبيزهراء صادق بصيو حمادي269901621222061016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيمريم حيدر عبد الحسن سرحان269911621222082032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية بحار االنوار للبناتادبيبنين علي جاسم محمد269921621222102015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية بحار االنوار للبناتادبيجيهان ماجد مهنا شده269931621222102017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيام البنين حسن الزم جبر269941621226002005
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية الجبايش للبنينادبياحمد هادي عجيل جبير269952221211041002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيزين العابدين حسين لعيبي عبد علي269961621211040014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية البصير االهلية للبنينادبيمصطفى محمد مهدي فالح269971621213083012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية المعراج المختلطةادبيمسلم خير هللا عبد الحسين علي269981621217002030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية القرنة للبناتادبيسجى فرقد جهاد زباله269991621222005016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية المعالي للبناتادبيمروه محمود حميد عبد الجبار270001621222018046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيرواء ابراهيم عبد الكريم نعمه270011621222049029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية العروبة للبناتادبيفاطمه عادل فريح زغير270021621222061039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيزينب رحيم عبد الصاحب جبارة270031621224022007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيهدى وليد جازع مظلوم270042221222075033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية ادم االهلية للبنينادبيعبد الحميد منصور فرحان سالم270051621213004008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية األبلة للبناتادبيشهد ابراهيم عبد الزهره عبد الحسن270061621222016036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبينجوى اثير شهاب احمد270071621222035083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية صنعاء للبناتادبيزهراء سلطان محمد سعود270081621222046017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية بحار االنوار للبناتادبينور الهدى رائد عبد الغالي قنديل270091621222102076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبينور مانع تركي عطيه270101621224026014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية نور الحق االهلية للبناتادبيهدى ثائر عبد هللا معتوق270111621224035014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة402.0067.00الخارجياتادبيابرار سامي عباد علي270121621228050011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية الشعب للبنينادبيادريس رحيم بردي شاوش270131621211050002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية غانم سوادي للبنينادبيمحمد عبد الجليل محمد علي محمد حسن270141621211056032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة401.0066.83للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيزينب صباح محمد رضا270151621222013021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية الهارثة للبناتادبيهبه جعفر عبد الباري عبد علي270161621222021060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينب مجيد حميد خضير270171621222069035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة2401.0066.83الخارجيات ادبيفاطمه علي كاظم فنجان270181621228051253

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية الرويمي للبنينادبيمحمد مهدي حمود بعنون270192221211084007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمحمد عدي مهدي فالح270201621211076067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية غزة للبناتادبيهدى عماد خليف كعيد270211621222034035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيشهد اياد سلمان عبد الرزاق270221621222042072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية الزينبيات للبناتادبيفاطمه بيان محمد عباس270231621222081032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيبنين هاني سالم باقر270241621222090016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيعباس عبد الكريم ضايل حميد270252221211063014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيكرار حيدر ناصر شداد27026162021136024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية الصمود للبنينادبيكرار صافي نور عبود270271621211079019
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية الثريا للبناتادبيزهراء نعمان عبد الواحد يحيى270281621222097011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة398.0066.33ثانوية السياب االهلية للبنينادبيعلي تحسين علي جبر270291621213013005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية المعرفة للبناتادبيهند المي عبد الزهرة حاتم270301621222020066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية صنعاء للبناتادبيمنار نعمه عبد هللا داود270311621222046039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية العباسية للبناتادبيانعام عدنان ابراهيم خضير270321621222057001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيماجده عبد صمد ميس270331621222079036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة398.0066.33ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيتبارك جميل جابر نعاس270341621222082006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية بحار االنوار للبناتادبيسميه عبد الكريم شاكر عبد الحسين270351621222102043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة2398.0066.33الخارجيات ادبيياسمين يحيى مرزوك مممم270361621228051694

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد ناجي مناتي بردي27037162021030072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية االجيال للبنينادبيمحمد رحيم جاسم مفتن270381621211014053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية غانم سوادي للبنينادبياحمد جالل خضير عباس270391621211056002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية غانم سوادي للبنينادبيحسين رحيم غازي حسين270401621211056007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيكرار حكيم رحيم كيطان270411621211076057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية الكنوز االهلية  للبنينادبيمحمد مالك حمد الزم270421621213001006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية المعقل للبناتادبيزهراء عبد الغفار جابر عبد الهادي270431621222014015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيشمس علي شهاب سلمان270441621222042071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيفاطمه عباس صافي ناهض270451621222044056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية الخالصة للبناتادبيرقيه عبد الحسين ناصر علي270461621222064010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمود حسين محمود محمد270471621211017058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية الفرزدق للبنينادبيعلي عبد الحسين لفتة جخيور270481621211027025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبييوسف عزيز مطر سلطان270491621211029073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية المعقل للبناتادبيزهراء هاشم نشمي عويد270501621222014018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة396.0066.00ثانوية القنوت للبناتادبيفاطمه شاكر عبد الخالق جراح270511621222033019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة396.0066.00للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيهدى حميد عوده محسن270521621222078018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية البسمة للبناتادبيبنت الهدى سهيل نجم عبد270531621222080012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة396.0066.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيعلياء اياد جواد محمد حبيب270541621222090076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة395.0065.83ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيحسين محمد مهنه حسين270551621217008012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية سبأ للبناتادبيزهراء محمد طالب عطيه270561621222019007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية العروبة للبناتادبيزينب علي صبري بالل270571621222061023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية االبتسامة للبناتادبيمريم نزار عبد الوهاب مدن270581621222076068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة395.0065.83ثانوية ام البنين للبناتادبيمريم حسام محمد رضا محمد علي270591621222085021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة395.0065.83ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء رائد كاظم ابراهيم270601621222090043
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية الروان للبنينادبيكاظم لفته شمخي ناصر270611621211021008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية المدينة للبنينادبيعلي عدي كاظم رشيد270621621211028025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمحمود عبد القادر مصطفى ناصر270631621211040046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيحسن ناصر عبيد عجه270641621213010005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيعلي علوان عيسى هزاع270651621213010017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية الضاد االهلية للبنينادبيمصطفى محسن جابر حمادي270661621213105006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيحيدر علي كاظم عايش270671621217004010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيرعد رياض جاسب كاظم270681621217004014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية المرفأ للبناتادبيزهراء عدنان رشيد سفيح270691621222039023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية البيان للبناتادبيزينب محمود عبد الكريم محمد270701621222048027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية البتول للبناتادبيايناس علي باري طعمه270711621222066010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية الزينبيات للبناتادبيرسل ياسين خضير كحيط270721621222081012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيفاطمه فاضل عويد مكطوف270731621222082028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية البشرى للبناتادبيفاطمه عايد صالح زغير270741621222106010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس ناظم كامل عبد الخضر270752921211001094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيسجاد باسم حميد عوده270761621211019059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية جيكور للبنينادبيعلي جعفر تاوة علي270771621211054046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية األعراف للبنينادبيمحمد عبد الحسين خلف جابر270781621211058050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية األصفياء للبنينادبيمرتضى كريم حنون مظلوم270791621211062038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيرضا مصطفى عودة مجيد270801621215008027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبلقيس عباس صالح علي270811621222036015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمه رحيم جبار لفته270821621222055045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية البسمة للبناتادبيرهام عبد الحكيم مردان صيهود270831621222080034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحسن علي محمد شهيب270841621211035009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية جيكور للبنينادبيعباس حيدر صادق عبود270851621211054031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية الريان االهلية للبنينادبيعلي يحيى كاظم عيسى270861621213003008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية الفواطم للبناتادبيشمس الضحى منذر حسين كريم270871621222017034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيفاطمه جمعه علي سالم270881621222026023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية  الميقات للبناتادبيفاطمه حسن ياسين عبد الزهره270891621222029059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية بحار االنوار للبناتادبيقمر مصبح جميل مصبح270901621222102062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية الشهداء للبنينادبيكرار محسن حميد ضيغم270911621211015033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية الجيل القادم للبنينادبيسجاد هشام عبد الكريم نغماش270921621211081076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيعبد هللا صباح سالم زهير270931621213010013
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية المعقل للبناتادبيمنار مؤيد حسن سلمان270941621222014031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية الفواطم للبناتادبيبلقيس عبد الباري بدن جعباوي270951621222017010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية الفواطم للبناتادبيمريم عبد هللا بدر عبد هللا270961621222017047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمة علي حسين بريدي270971621222042086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيغفران احمد محمد عمر270981621222044055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية حيفا للبناتادبيثريا كريم موسى ناجي270991621222045025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيهيام عبد هللا رحيم جبر271001621222047036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيتبارك عبد الحسين عبد الزهره نجم271011621222059007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيبتول علي عريبي صحن271021621222087004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيزهراء جبار ثجيل مالح271031621222087011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية ابن خلدون األهلية للبناتادبيبنين صالح جبار كنعان271041621224013001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيعباس سالم ناصر حسين271052221217017020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية الجبايش للبنينادبيعلي شهيد عودة صالح27106222021045018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية االكرمين للبنينادبيعباس اكرم ناظم صالح271071621211017029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي حسن علي خربيط271081621211038033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية الرضوان للبنينادبيحسن هاني محل غيالن271091621211043011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية الموانئ للبنينادبيعباس فالح حسن علي271101621211053016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي قاسم جوحي خلف271111621211062029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيسيف وارد عبد الكريم عبد الحسين271121621211075023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية المعراج المختلطةادبيسجاد حليم عبد الرضا جحين271131621217002017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمه حسن منصور عبد هللا271141621222016043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيضحى رياض عبد هللا عيسى271151621222032038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبيسبا عبد الجبار جدال حميدي271161621222035044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزهراء عدي احمد عباس271171621222047012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية بحار االنوار للبناتادبيهبه فاضل جلود فنيخر271181621222102077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيزهراء مدحت عبد الجليل راضي271191621224044008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية الجزائر للبنينادبيحسين لطيف ريسان عبد االمام271202221211039010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية بصية المختلطةادبيسعد فرج عطشان دوخي271212921217003004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية الطالئع للبنينادبيعلي اياد طارق حبيب271221621211012032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية الفرزدق للبنينادبيمنتظر كريم حسين عبد الرضا271231621211027044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيعباس حمد محمد حمد271241621211075024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمحمد طارق علي حسين271251621211076064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيحيدر حسين صكر مدخول271261621217004008
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة389.0064.83الخارجيونادبيحسين حسام نوري عبد هللا271271621218001680

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية العروبة للبناتادبينور الهدى عماد عيسى اسماعيل271281621222061052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية الزينبيات للبناتادبيانعام اياد حسن فجر271291621222081003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية التعاون للبناتادبيصبا ناصر سرحان جمعه271301621222083022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية البينة للبناتادبيزينب عباس فاضل حسن271311621222093012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمد مسلم كامل هاشم271321621211017057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية األبلة للبناتادبيزينب ناجي عبد هللا حسن271331621222016030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية الرجاء للبناتادبيزينب محمد خضير كطافه271341621222023019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية العلياء للبناتادبيرقيه عقيل فاضل غضبان271351621222052021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية عقبة بن نافع المختلطةادبيفاضل جبار لملوم صابط271362221217053011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية المتنبي للبنينادبيبدر عبد الصمد بدر عبد الوهاب271371621211006013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين مناف توفيق علي271381621211006033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية العباس للبنينادبيمحمد زكي يونس واعي271391621211046034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية األصفياء للبنينادبيجعفر كاظم زوير رحيم271401621211062004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية المبادئ للبناتادبينور احسان يونس رماثي271411621222022027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيمريم رائد طاهر ياسين271421621222032050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية الفضيلة للبناتادبينبأ سالم كاظم عبيد271431621222038048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية النبأ للبناتادبيفاطمة شهاب احمد عبد هللا271441621222040032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية العلياء للبناتادبيزينب محمدسعيد عيسى غانم271451621222052031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية الشام للبناتادبيعذراء محمد جابر ابراهيم271461621222077030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيسكينة احمد لفتة ناصر271471621222087014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية بحار االنوار للبناتادبيعذراء حسين جاسم محمد271481621222102049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعيسى محمد مايع عناد271491621211035032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية العباس للبنينادبيمحمد عبد الزهره عبود لفته271501621211046039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية الحمد للبنينادبيمرتضى حيدر حسن وحيوح271511621211051078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية الصمود للبنينادبيياسين صباح هاشم محي271521621211079029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية األبلة للبناتادبيزينب ناظم حبيب جاسم271531621222016031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية المبادئ للبناتادبيزينب نجاح داود مطر271541621222022020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية النبأ للبناتادبيجمانة صدام خلف غانم271551621222040007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبياسماء احمد ابراهيم خليل271561621222044003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية العلياء للبناتادبينوره رحيم منخي جابر271571621222052070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيحوراء سعدون حامي مهودر271581621222073002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيغفران بدري محمود جاسم271591621224019009
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية دار السالم االهلية للبناتادبيخديجه طالل مزيد رفه271601621224047002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيفاطمة عبد الكريم سعدون عبود271611621226003051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية القوارير للبناتادبيزهراء مجيد طعمه مانع271622221222085014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية االكرمين للبنينادبياحمد اياد علي احمد271631621211017003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي هاشم بوهان الزم271641621211029049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيسجاد ناصر مزيد ناجي271651621211075021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية الصناديد للبنينادبيمحمد حسن عبد غازي بناي271661621211087015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية  نبراس العلم االهلية للبنينادبيحسين عدي نجم عبد هللا271671621213050002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنينادبيعماد فؤاد سالم سلمان271681621213081003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية االحرار المختلطةادبياحمد راضي طارش رسيل271691621217009001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية الفاو للبناتادبيسعاد احمد مزعل سلمان271701621222050028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية العلياء للبناتادبيساره مرتضى راضي خضير271711621222052035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيسجى حيدر عوده راشد271721621222090063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية البشرى للبناتادبيفاطمه عبد هللا رحيم عوض271731621222106011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيسجى مشتاق نادم كاظم271741621224011002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيحنين هيثم غازي مظلوم271751621224062004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة385.0064.17الخارجياتادبياطياف سلطان صالح حسن271761621228050094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية الجمهورية للبنينادبيسيف جواد كاظم كامل271771621211011011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية المعالي للبناتادبيتبارك حسام عبد الحسين مهاوي271781621222018006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيمريم ضياء حرز ياسين271791621222026028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء زيد علي احمد271801621222042041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية العقيدة للبناتادبيبنين حسين زهير مطرود271811621222055010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية الشام للبناتادبيهبه حميد ضهد حسن271821621222077056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية ام البنين للبناتادبيمريم مهدي صالح ذياب271831621222085022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيعماد عامر دنيف صبار271842921211008044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية الفرزدق للبنينادبيحيدر هاشم جاسب عباس271851621211027018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية اليرموك للبنينادبيرويمي صبار جالب بويت271861621211031006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية غانم سوادي للبنينادبيحسين عالء عباس روضان271871621211056011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية األزكياء للبنينادبيكاظم عبد الكريم كاظم جري271881621211061089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيفالح حسن حاجم بريدي271891621211081157

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيعبد العزيز فيصل عبد الكريم صالح271901621213010011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيعلي لفتة رحمة كاظم271911621217004020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيميالد حازم غالب مايح271921621222009040
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمة اثير جاسب جبر271931621222015040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية الوثبة للبناتادبيايات عالء عطيه ناصر271941621222065005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيدينا قيس نعيم وادي271951621222087009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية الجزائر للبنينادبيباقر مصطفى صمد محسن271962221211039004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيعباس فالح حسن جبر271971621211082012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية  الميقات للبناتادبيهبه هللا محمد وسيل نويسي271981621222029084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية مطلع الفجر للبناتادبينجوان شاكر ناجي مجيد271991621222042105

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة605.00100.83اعدادية الجمهورية للبناتادبيبتول احمد كاظم حسين272001621222063004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة598.0099.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيايناس عادل خضير ودي272011621222038008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الطموح للبناتادبيام البنين خلف صادق حسون272021621222008007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة585.0097.50اعدادية االبتسامة للبناتادبياسراء يعقوب يوسف راضي272031621222076003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية يافا للبناتادبيساره احمد هاتو زغير272041321222031078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة2576.0096.00الخارجيات ادبيمروة ناصر شاكر ناصر272051621228051316

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة575.0095.83ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيحنان عادل غضبان عبد علي272061621222059008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة573.0095.50اعدادية غزة للبناتادبياسالم محمد جابر علوان272071621222034001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة569.0094.83اعدادية االريج للبناتادبيبتول سالم بدر مطرود272081621222062008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة566.0094.33ثانوية الطموح للبناتادبيبتول جاسم عيسى سعدون272091621222008010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة566.0094.33ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبينور الهدى حسن قاطع ثامر272101621222075023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة564.0094.00ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيوقار صمد عكرف يوسف272111621222075029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة564.0094.00ثانوية االهلة للبناتادبينوره سعدي فرهود مصاول272121621222104030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0093.17اعدادية الخالصة للبناتادبيمريم عادل حسين منادي272131621222064021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيفاطمه خير هللا كاظم موسى272141621524050022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي طالب حميد فليح272151621211081137

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555.0092.50اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه محمد هادي حميد272161621222048042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555.0092.50ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيمريم اسامه علي مطر272171621222090096

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة554.0092.33اعدادية االندلس للبناتادبيآيات قاسم عباس جابر272181621222015001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية العباسية للبناتادبيساره عدنان ناصر محمود272191621222057019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينرجس رمضان جعمل خضير272201621522051125

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة551.0091.83اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه صالح حسن عبد الرضا272211621222063032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية الجامعة للبناتادبيبنت الهدى عباس ثاجب محيل272221621222006004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة547.0091.17ثانوية الوركاء للبناتادبيزينب شاكر جليل مختاض272231621222068023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة547.0091.17الخارجياتادبيجمانة زين العابدين حسين جاسم272241621228050320

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة547.0091.17اعدادية الهارثة للبناتاحيائيحوراء حسين صالح حمادي272251621422021021
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة546.0091.00اعدادية الزينبيات للبناتادبيعال عبد العالي جبار خضر272261621222081030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544.0090.67اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيسكينه خزعل سليم عنبر272271621222047019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543.0090.50ثانوية القنوت للبناتادبيهبه سلمان جيال هزاع272281621222033028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0090.33اعدادية البتول للبناتادبيزينب علي حسين شويخ272291621222066032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0090.33ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيزينب باسم قاسم نصار272301621224014007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0090.33اعدادية البسمة للبناتتطبيقيرسل سرحان بدر عبد الحسن272311621522080019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب سامي عبد الرزاق عفلوك272321621222055031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة541.0090.17اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزهراء صباح هاشم ياسين272331621222069028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيتبارك جواد محمد حاجي272341621522037007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540.0090.00اعدادية االبتسامة للبناتادبيزينب عبد هللا يوسف راضي272351621222076036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة539.0089.83ثانوية الطموح للبناتادبيهبه طاهر صادق حسون272361621222008041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة539.0089.83اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزهراء فالح ذاري عبد الحسن272371621222069031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة539.0089.83اعدادية الزينبيات للبناتادبيزهراء سامر عبد الكريم عبد القادر272381621222081015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0089.50اعدادية دجلة للبناتادبيزهراء عبد هللا كيلو حسين272391621222067014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة535.0089.17اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب عبد الستار جبار خضر272401621222021031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة535.0089.17اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه عماد عبد علي حسن272411621222063035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة2535.0089.17الخارجيات ادبيوجدان صادق مسلم محمد272421621228051653

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية العروبة للبناتادبيتبارك محمد عبد الخالق حامد272431621222061007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمحمد جواد عبد الكاظم سلمان272441621411020036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية الفضائل للبناتادبيفاطمه عبد الخالق صالح جمعه272452221222005046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0088.83الخارجياتادبيسجى علي شهاب مطرود272461621228050843

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية المحاسن للبناتادبيفاطمة شاكر ابراهيم عبد272471621222028015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية السيبة للبناتادبيرقيه عادل ياسين عبد الحسن272481621222074003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية اليمامة للبناتادبيالبتول سعد عزام سبحان272491621222012002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0088.33ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيضحى جابر حميد دايخ272501621222032037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية البيان للبناتادبيزينب احسان جالب يعقوب272511621222048022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية البيان للبناتادبيزينب عزيز نعمه عبد الحي272521621222048024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0088.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الستار حميد علي272531621424051111

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0088.17اعدادية القرنة للبناتادبيغدير حسان عبد هللا ثامر272541621222005019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0088.17اعدادية حيفا للبناتادبيعال رائد مجيد عيسى272551621222045059

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0088.17اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء ارشد عبد الحافظ مهلهل272561621222050014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0087.83اعدادية الهارثة للبناتادبيتبارك سجاد كطافه عبد الساده272571621222021009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0087.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيهنادي اسعد عبد الخضر عثمان272581621222036088

4148 من 826صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0087.83للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبينورا شوقي محمد عبد الرضا272591621222095021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0087.67اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمه حسين علي محسن272601621222016044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0087.67اعدادية صنعاء للبناتادبيحنين عادل جابر عباس272611621222046011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0087.67اعدادية العباسية للبناتادبيغدير حيدر محسن علي272621621222057027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0087.67اعدادية الوثبة للبناتادبيرسل حيدر جعفر فنجان272631621222065020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0087.50الخارجياتادبيزينب وصفي بدر فرحان272641621228050776

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية العروبة للبناتادبيزينب نجم عبود ذياب272651621222061025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه كريم قاسم عباس272661621222063038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيشهد احمد مهدي كشيش272671621422102056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0087.17اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء عالء عبد الحسين علي272681621222050016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0087.17اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة صباح نعمه فيصل272691621222076057

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0087.17اعدادية الهارثة للبناتاحيائيشهد عاشور كاظم حماد272701621422021063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيهاني حسب شجر عيدان272712221413025135

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522.0087.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيغدير عقيل ابراهيم عباس272721621222042078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522.0087.00الخارجياتاحيائيرسل حيدر باقر عيسى272731621428050167

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية الهارثة للبناتادبيسندس عزيز كاظم حسن272741621222021036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521.0086.83ثانوية النبأ للبناتادبينور الهدى فالح سالم شنيشل272751621222040040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0086.67ثانوية الرميثة المسائية للبناتاحيائيافنان بشير رزاق كريم272762921426002001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية الفاو للبناتادبيزهره هاني عبد السيد كريم272771621222050018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0086.50ثانوية منابع العلم االهلية للبناتادبياسراء صالح مجيد ابراهيم272781621224042001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0086.33اعدادية البتول للبناتادبينور الزهراء صبيح سالم شنيشل272791621222066063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيحسن عدنان محمد عليوي272802221417063004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0086.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينورالهدى باسم حسن حنون272812221424063093

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0086.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيهدى جواد كاظم جعفر272822221424063099

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية الشعب للبنينادبيحيدر رافد طالب لعيبي272831621211050007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية المعقل للبناتادبيضي عدنان ايوب حسين272841621222014024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبينور ستار عبد الجبار فضل272851621222032059

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة محمد عبد الجبار عيسى272861621222076060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية الفيحاء للبناتادبيآماني اياد حسن عبد الرزاق272872221222010006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0085.67اعدادية الخنساء للبناتادبيالحوراء ضياء نجف رجب272881621222054005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0085.67اعدادية الفضائل للبناتادبينبأ علي غالي وداعه272892221222005052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0085.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمصطفى طالب فهد محمد272902221411033340

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية الهارثة للبناتادبيهدى ستار صالح علي272911621222021061
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية العباسية للبناتاحيائيزهراء عقيل طاهر عبد الصاحب272921621422057019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمصطفى جواد رشيد هويدي272932221415008148

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0085.33اعدادية شط العرب للبنينادبياحمد هشام عبد الرضا دايخ272941621211034008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0085.33اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب جاسم عباس عبود272951621222009019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0085.33اعدادية شمس الشموس للبناتادبيزينب كاظم عبد الحسين خليل272961621222089025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية مكة المكرمة للبناتادبياية سالم عوده حمزه272971621222060008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبينور علي عبد الزهره محمد272981621222094038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0085.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزهراء عبد الجبار حسن علي272991621222032023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0085.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمه عبد الحسين عبيد راضي273001621222042088

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيبنين مسلم جابر فرحان273011621222026008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0084.83ثانوية المحاسن للبناتادبيطفوف حيدر مظلوم جبر273021621222028014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيتبارك الرحمن مهدي علوان خضير273031621222042020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية الطموح للبناتادبينمارق جاسم محمود جابر273041621222008038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيتبارك ياسين مجيد جراد273051621222042024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية االريج للبناتادبياماني ناظم شاوي عاشور273061621222062003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيهبه وليد كريم خزعل273071621222069063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيبنين علي ضيدان علي273081621222091013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبينور الهدى محمد كامل لعيبي273091621224024022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0084.33اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبينوره صباح محمد جاسم273101621222009045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0084.33اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب عدنان صيوان زباري273111621222042056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505.0084.17اعدادية االريج للبناتادبيزهراء محمد عبد الحسن موسى273121621222062016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505.0084.17الخارجياتادبيسجى هاشم علي هاشم273131621228050851

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة504.0084.00اعدادية شط العرب للبنينادبيعباس عسكر كريم عسكر273141621211034034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503.0083.83للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبينور الهدى رافع مشتت فريو273151621222013035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503.0083.83ثانوية المرفأ للبناتادبيزينب عامر عبد الحسين قاسم273161621222039029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيتبارك عبد القادر جبر عبد الحسن273171621222047005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502.0083.67ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء احمد رحيم جلوب273181621222090040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية الفضائل للبناتادبيكوثر كريم نعيثل رشم273192221222005047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية الصناديد للبنينادبيمحمد علي حبيب سمير273201621211087017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب جراح مناحي يودة273211621222055028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيليلى احمد موسى جعفر273221621222059027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0083.50اعدادية االبتسامة للبناتادبيحسناء فاضل حبيب عبد هللا273231621222076015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0083.50اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء عدنان حسن جايان273241621222091024
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية الثريا للبناتادبيزهراء محمد جواد كاظم273251621222097010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0083.33ثانوية العلياء للبناتادبيزينب علي كوام سباهي273261621222052029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0083.33اعدادية البتول للبناتادبيفاطمه عمار احمد عبد الصمد273271621222066053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0083.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم عبد الكريم قاسم حميد273281621222079038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0083.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمه نجم لفته عبد السيد273291621222090092

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0083.17ثانوية الزوراء للبناتادبيفاطمه عقيل عبد محمد273301621222025023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0083.17اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبنين حسين فدار صبيح273311621222036017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0083.17اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة وليد مكي محمد273321621222076061

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0083.17اعدادية شمس الشموس للبناتادبياديان اوميد حاجم ريشان273331621222089003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0083.17ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبينوره فالح مهدي داغر273341621224062012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية القنوت للبناتادبيافراح محمد عبد الرضا ابو جالي273351621222033002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية العروبة للبناتادبيرقيه حسين عليوي حسين273361621222061011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيرقيه حامد خماط محان273371621222082015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية عمورية للبناتادبيحوراء رعد خليل ابراهيم273382721222023006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0082.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينادبيعلي باسم عبد الزهره جمعه273391621213071003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0082.83اعدادية االندلس للبناتادبينور الهدى احمد غازي هالل273401621222015058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0082.83اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيتبارك قاسم حمدان عويد273411621222047006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0082.83اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه الزهراء عزيز عباس جعفر273421621222050035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0082.83ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيجنان عدنان ناجي خيكان273431621222101002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0082.83ثانوية الصباح للبناتادبيسبأ عالء قاسم ناصر273442021222078020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيفاطمه شهاب احمد حريجه273451621222032045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية العباسية للبناتادبيغدير عوده خصاف زمان273461621222057029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيهاجر اسعد جاسب عبد الوهاب273471621222059037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية الجبايش للبنينادبيمصطفى خشن طعيم جوده273482221211041020

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة546.0091.00اعدادية الوثبة للبناتادبيحوراء عباس جبار محمد273491621222065016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية صنعاء للبناتادبيلبابه فيصل جاسم عبد الرزاق273501621222046036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية العلياء للبناتادبيزينب نزار عبد الرضا شري273511621222052032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة501.0083.50اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيبتول حسين علي حسين273521621222060010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية الكرار للبناتتطبيقيزينب عبد الكريم كوكس مغامس273531621522088006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة500.0083.33اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيبتول عبد هللا حنتوش جياد273541621222026006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمة جواد سالم عوده273551621222052048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية البسمة للبناتادبيزينب هشام سامي نصير273561621222080048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة495.0082.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيزهراء محمد خضير عمير273571621224024011
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة493.0082.17اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيبنين خلف جاسم داغر273581621222094007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية اليمامة للبناتادبيالحوراء زينب سامي عبد الرزاق سبهان273591621222012003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء عقيل ابراهيم خلف273601621222052024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية الهدى للبناتادبيسجى عالء عبد الرزاق ماضي273611621222003029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة483.0080.50الخارجياتادبيسرور ناصر رحيم مهاوي273621621228050860

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية المعالي للبناتادبيسجى شرهان صبار جاهوش273631621222018026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية االهلة للبناتادبيريم محمد غدير عباس273641621222104003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية حيفا للبناتادبيايه يعقوب يوسف حسين273651621222045011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة473.0078.83ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عمار عبد االمير شهاب273661621524038018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية العشار للبناتاحيائينور ماجد عبد العزيز علي273671621422053137

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة465.0077.50ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيهدى محمد صدام كاظم273681621222044077

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة465.0077.50ثانوية الثريا للبناتادبيسجى خالد طالب عبدهللا273691621222097019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة465.0077.50ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيزينب عادل عبد هادي273701621224062006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية شمس الشموس للبناتادبيصابرين مرتضى نجم فزع273711621222089035

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة463.0077.17الخارجياتادبيرنا نعيم سلمان نعيم273721621228050554

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمه انور باسم عيسى273731621222052050

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية المشرق العربي للبناتادبيزينب محمد عبد الكريم خالد273741621222002010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب عبد الحسين كامل معيبد273751621222038027

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية حيفا للبناتادبيهبه لؤي جبار علوان273761621222045089

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية الزينبيات للبناتادبيبنين منذر علي حسين273771621222081009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائينادية عودة نعمة محمد273781621422035081

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيساره فرحان راضي مطلك273791621222036046

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية شمس الشموس للبناتادبياحالم عبد هللا خليل محمد273801621222089002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية الزوراء للبناتادبيحنين كاظم فاضل عباس273811621222025010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيبيداء صالح حسين خلف273821621222090018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب علي بصيو محمد273831621222079021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة449.0074.83للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيمريم نجاح عبد الحسن ناصر273841621222013032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيالكوثر سعدي جاسم عبد العزيز273851621222038005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية العمارة للبناتتطبيقيقنوت احمد عداي فريح273862821522009066

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيضحى محسن يوسف عبد الرضا273871621222009025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيشروق كامل ندب ضيدان273881621222069040

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة445.0074.17للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيقبس محمد طالب حيال273891621222013031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية صنعاء للبناتادبياحرار جمعه عباس حيدر273901621222046004
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة444.0074.00ثانوية الماجدات للبناتادبيحوراء رياض نوري طعمه273911621222037006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيحوراء صبيح خشان حيث273921621222032012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية البتول للبناتادبينور سالم مجيد عريبي273931621222066070

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيسجى حكيم فنجان رميلي273941621222036047

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبتول ماجد حمدان حيال27395162022210016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0073.33للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيسناء شاكر يابر مزعل273961621522013024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزينب مثنى هارون غانم273971621222032033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء احمد مالك هاشم273981621222065023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينب حازم حسن بريسم273991621222090050

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة2438.0073.00الخارجيات ادبيمنى احمد سلمان سعود274001621228051385

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الهدى للبناتادبيهدى صباح سلطان راهي274011621222003053

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيرباب منذر محمد داخل274021621222047009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية البسمة للبناتادبيايمان سمير عبد الحسن محمد274031621222080009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبيبشرى غازي عبد الحميد جاسم274041621222035019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية الفاو للبناتادبيسرى علي حسين عبود274051621222050027

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية البسمة للبناتتطبيقيزهراء صالح حسن لعيبي274061621522080024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزينب غانم عبد محمد274071621222035038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة2431.0071.83الخارجيات ادبيهدى قيس عبد االمير احمد274081621228051608

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيزينب ابراهيم سلمان مهدي274091621522044024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية البتول للبناتتطبيقينبأ مناضل فيصل مهدي274101621522066035

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية النضال للبناتاحيائيجمانة رياض حسن ساهي274112821422001017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة430.0071.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيزمزم حسنين جاسم محمد274121621222044019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية حيفا للبناتادبيانتظار يوسف حسن حريجه274131621222045006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيغصون لقاء حسين عجيل274141621522054039

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة430.0071.67ثانوية االهلة للبناتتطبيقيقطر الندى فرحان ثجيل منشد274151621522104037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيصفيه ميثاق عساف عبد الستار274161621422043073

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينور الهدى محمد جاسم عبود274171621522051130

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيسجى عماد امير حمزه274181621524028026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0071.50الخارجياتتطبيقيشهد حيدر فؤاد حيدر274191621528050321

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية البسمة للبناتادبياسراء علي مونس اسماعيل274201621222080004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة2428.0071.33الخارجيات ادبيمروه ماجد خلف عويد274211621228051324

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0071.33للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيمسرة راضي رشك كربول274221621522013042

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيفاطمه كريم جبر عداي274231621522036063
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينب علي عوده خلف274241621222069033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفرقان كامل ضيول جباره274252221422006084

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيسليل ضياء عبد الحسن محمد274261621222049057

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيقطر الندى حسين عبد الزهره بشير274271621222090094

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزينب كريم دعيم ناصر274281621422089031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0071.00الخارجياتاحيائيزهراء محمد صالح عبيد274291621428050218

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية الثريا للبناتادبيامل عبد الحسين بدران جاسب274301621222097003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية المرفأ للبناتادبيندى عبد الرحيم قاسم راضي274311621222039063

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينب عبد االمير شحيت عاتي274321621222069032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة424.0070.67الخارجياتادبيتبارك عبدالرزاق محمد لفتة274331621228050301

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية الواثق المختلطةادبياسيل عالء حنون حسن274342221227025002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية المنار للبنيناحيائيزينه ازهر حزام هاشم274352221421072010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية المرفأ للبناتادبيحنين رويح جراد ريكان274361621222039014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية النبأ للبناتادبيزينب علي عباس شايع274371621222040020

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية االبتسامة للبناتادبيدانيه ماهر عبد الرحيم داود274381621222076019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيبتول خلف رحيل نصيف274391621422035015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية المرفأ للبناتادبيسجى عباس جراد ريكان274401621222039036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة419.0069.83الخارجياتادبيزهره نعيم فاضل بدران274411621228050638

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيلبنى عدنان نصار عبد الحسين274422221425013015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيايات سعدون جابر صابر274431621226002009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيتبارك عدنان يحيى عبود274441621222090022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة417.0069.50الخارجياتاحيائيصفاء كاظم محمد عجيل274451621428050327

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه كاظم علي مكطوف274462221422066171

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الميمونة للبناتاحيائيحوراء ماذي خشان خلف274472821422023015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيفاطمه مهند كريم داود274481621222073016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيايات مقتدر باقر محمد274491621222090007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزينب علي غالب حسين274502221422065060

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء غالب جار هللا سعيد274511621222080038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة2414.0069.00الخارجيات ادبيضحى عبدالرحيم قاسم راضي274521621228051074

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة414.0069.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائياديان علي حسين جاسم274532221422065003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية االندلس للبناتادبياديان باسم خليل عبود274541621222015003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية العروبة للبناتادبيفاطمه عبد الرحيم جابر داود274551621222061040

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية العلياء للبناتادبيزينب نعمان غازي احمد274561621222052033
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية غزة للبناتاحيائياالء وحيد بشير كامل274571621422034005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيمنار عاجل عزران رطان274582921422033026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء عبد الحسن كاظم لفته274591621222065029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية العباسية للبناتاحيائينور علي جخيم محمد274601621422057054

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية الجمهورية للبناتادبينور الهدى علي زغير جابر274611621222063042

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيافراح عمار رحيم خضر274621621422081004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب جبار حمود عاتي274631621424026027

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية النيل للبناتاحيائيهدى محمد عواد رداد274642221422054117

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيكافي فليح مخيلف جحيل274652221424069023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيفاطمه رشيد عتيوي معله274661621222026024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينور صبيح اطحيمر جابر274671621222036081

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيام البنين كريم عداي سهيل274681621422059005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء حسين حسن حمد274691621222038022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيايات عماد كريم عبيد274701621422082003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية االندلس للبناتادبيروان باسم خليل عبود274711621222015021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيمنتهى رياض كشيش وهيب274721621222038046

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمه احمد عبد الجبار عبد النبي274731621222049070

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة407.0067.83للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيمها يوسف حليم لطيف274741621222095020

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية الكرار للبناتاحيائيكلثوم سلمان خميس رمضان274751621422088024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة407.0067.83المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيهند ناصر حسين كاظم274762221427067025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية االفاق للبناتاحيائيزهراء زيد عطيه كاظم274772321422061037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيمريم عبد الساده حبيب خزعل274781621222090098

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية المبادئ للبناتاحيائيزينب هاني حميد عباس274791621422022019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيوصال حسين حاشوش دهش274802221422004331

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمروه فالح مهدي حسن274811621424024091

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد طعيمه274822221424030047

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية المعقل للبناتاحيائيحوراء يقظان طاهر مشهد274831621422014017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور ابراهيم فليح محارب274841621422017032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائيفاطمة عبد الرحمن درويش عبيد274851621422091018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية  الميقات للبناتادبيرسل عبد الخضر مروح غافل274861621222029028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيام البنين حيدر حسن غازي274871621422026008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيهبه عزيز كاظم كعيبر274881621426002141

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة403.0067.17الخارجياتاحيائيسجى مصطفى عبدالوهاب طاهر274891621428050285
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية البدر المختلطةاحيائيتبارك حيدر جبير احيمر274902221427006003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمه عبد الكريم عبد الحسين بديوي274911621222016046

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية حيفا للبناتادبيبتول سعد راشد ابراهيم274921621222045013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية العقيدة للبناتادبيزهراء عبد علي ظاهر ياسين274931621222055025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبيساره بشير عبد العزيز عبد الوهاب274941621222089028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيسارة رائد عبد الزهرة مضلوم274951621226003036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة2402.0067.00الخارجيات ادبيمريم شاكر صادق جعفر274961621228051335

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الوثبة للبناتاحيائياسراء قاسم حوشي مخيفي274971621422065002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الفجر للبناتاحيائيشفاء صالح جليل رضيوي274982221422027040

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي كصاد هزاع274992221424007129

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402.0067.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينورا نزار شالل محمد275002521422022613

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية المحاسن للبناتادبيفاطمة عدنان جاسم معيبد275011621222028016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزهراء عالء عبد الكريم فاضل275021621222035035

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية االهلة للبناتادبيخديجه ضياء جواد كاظم275031621222104002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيصفاء جاسم حميد دهراب275041621422035057

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم جواد حميد محسن275051621222070014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيفاطمه جابر ثامر عبد275062221425002008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيبراء رائد كريم عبد الحسن275072421424009010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية الهدى للبناتادبيمعالي عبد الكريم ابراهيم عبد الساده275081621222003044

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة399.0066.50للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيفاطمه ناظم احنين لفته275091621222013030

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة398.0066.33ثانوية المرفأ للبناتادبيفاطمة علي عبد الحسين زعالن275101621222039048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة398.0066.33ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائينور شاكر علوان سنيد275111621426001033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية العروبة للبناتادبيرقيه عبد الرحيم جابر داود275121621222061012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتادبيزهراء كاظم عطوان بطيخ275131621224060003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيابرار توفيق راضي كيفي275141621226003002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك طلعت عطيه شحين275151621222003009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية  الميقات للبناتادبينبا سعدون عناد غيالن275161621222029077

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء عقيل كاظم مهدي275171621222070006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب سعيد حسن صادق275181621222079018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة396.0066.00للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيفاطمه ربيع شاكر مجيد275191621222095015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية االندلس للبناتادبيبشائر ثائر كاظم غازي275201621222015012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة395.0065.83ثانوية ام البنين للبناتادبيافراح ابراهيم مثنى عبد الحسن275211621222085003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة395.0065.83الخارجياتادبيزينب رسول مهدي ناهي275221621228050684
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيبتول مهدي جابر زناد275231621222026007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيبسمه محمد شواي سبهان275241621222091010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية الهدى للبناتادبيساجده محمد عبد الخالق يوسف275251621222003025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء احمد عبد االمير عبد الواحد275261621222049032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء ماجد حميد قاسم275271621222050017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيتبارك حيدر كاظم عبد العالي275281621222069013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيشهد عبدالحليم حسن حمزه275291621222069043

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية شمس الشموس للبناتادبيفاطمه كامل عبادي علق275301621222089044

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية االهلة للبناتادبيزهراء حسن سلمان داود275311621222104004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة2390.0065.00الخارجيات ادبينور عدنان كامل نعيم275321621228051504

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية اليمامة للبناتادبينور رحيم حلو محمد275332821222013037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين رعد جمال راهي275341621222038011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية الوركاء للبناتادبيشهد مؤيد نعيم موسى275351621222068026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة2389.0064.83الخارجيات ادبيفاطمة انمار حارث عبد الجليل275361621228051183

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيرقيه فؤاد طعمه عبد هللا275371621222032020

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزهراء مشتاق عبد الرزاق حسن275381621222032025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيضحى هشام عبد االباري نجم275391621222042074

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة2387.0064.50الخارجيات ادبيمروة حميد غدير عباس275401621228051308

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة2387.0064.50الخارجيات ادبيهدى عبدهللا حيدر علي275411621228051606

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية ام البنين للبناتادبيحوراء لطيف زغير زري275421621222085006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية الهدى للبناتادبيغدير عالء حمد جاسم275431621222003038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية المرفأ للبناتادبيدعاء عبيد بدير جوده275441621222039018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية الثريا للبناتادبيفاتن عبدهللا حمود دايخ275451621222097023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمريم ضاحي شذر كايم275461621222036070

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية حيفا للبناتادبيبنين عدنان احمد ناجي275471621222045022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية الطموح للبناتادبياساور علي فالح جابر275481621222008001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمريم ستار جبار مزعل275491621222035073

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء محمد عبد الكاظم لفته275501621222042047

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية الشام للبناتادبيزهراء نعيم حميد مونس275511621222077021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيعذراء اياد حميد محمد275521621222090074

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة381.0063.50ثانوية القنوت للبناتادبيساره فاهم مطرود هزاع275531621222033011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة381.0063.50ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفاطمه هادي سبتي مهنه275541621222041044

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية العروبة للبناتادبيضحى محمد عبد االمير محمد275551621222061034
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة381.0063.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبينبأ عوده حميد ياسر275561621224024020

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة381.0063.50ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيهبه ساجد محمد شغيت275571621224044011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة381.0063.50ثانوية المعراج المختلطةادبيبيادر راضي مطر جابر275581621227002003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة381.0063.50الخارجياتادبيزينب عبد السالم عبد العزيز عباس275591621228050712

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية العلياء للبناتادبيزينب سامي زباري وهاب275601621222052026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية الخنساء للبناتادبياكتفاء جواد عبد الكاظم محمد275611621222054004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية الوثبة للبناتادبينبأ محمد مسلم جاسم275621621222065054

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية الشام للبناتادبيزينب ظاهر ديوان ناصر275631621222077023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية الشام للبناتادبيسكنه هاني كريم جبر275641621222077027

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية االمجاد للبناتادبيمريم حازم احمد جبر275651621222099023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيبتول محمد طعمة ثجيل275661621226002014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية الهدى للبناتادبيماجده محمد عبد الخالق يوسف275671621222003043

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية الهارثة للبناتادبيتبارك كاظم منصور جاسم275681621222021010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب اسعد فالح زيدان275691621222038024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية االبتسامة للبناتادبيرقية صفاء عبد الصمد حسن275701621222076025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة379.0063.17ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيفاطمه محمد حمود مطر275711621226001042

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيعلياء ابراهيم مير علي نعمة275721621222094029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة378.0063.00ثانوية وهران للبناتادبيحنين ابراهيم اسماعيل خليل275731621222107004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة377.0062.83للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيهاشميه سعد زائد حسن275741621222013036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية الزوراء للبناتادبيبثينه احمد حامد عبد الرزاق275751621222025006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية منابع العلم االهلية للبناتادبيرسل حقي اسماعيل ياسين275761621224042002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية الخالدات للبناتادبينبأ عالء حسين عبيد275772721222007046

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية االندلس للبناتادبيزينب غزوان عبد الرحيم مردان275781621222015029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة375.0062.50للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيزهراء عبد االله محمد فرج275791621222013015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمة حمزة عباس ايدم275801621222015043

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية حيفا للبناتادبيحنين محمد خليل ابراهيم275811621222045028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية الفاو للبناتادبيندى نعمان يعقوب يوسف275821621222050045

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية العقيدة للبناتادبيام البنين وهاد يوسف محمد حسن275831621222055005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية شمس الشموس للبناتادبيثريا مشاري عبد الحسين غفوري275841621222089012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيرسل ضياء حسن حميد275851621222091019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيهبه غازي صدام محيسن275861621222009046

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية النبأ للبناتادبيصفا مرتضى حمادي ضيدان275871621222040028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمه قاسم ظاهر حبيب275881621222042089
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء احمد عبد الساده محسن275891621222049033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزينب بشير حسن فنجان275901621222091026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية األبلة للبناتادبيوديان وليد كاظم علي275911621222016059

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيايه الرحمان جليل شرهان جالب275921621222069009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية االبتسامة للبناتادبيرقية خالد عبد الهادي عبد الرضا275931621222076024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية ام البنين للبناتادبياسراء لطيف زغير زري275941621222085002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية شمس الشموس للبناتادبيروان صالح مالك صالح275951621222089018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة2373.0062.17الخارجيات ادبينادية حسين خليل قاسم275961621228051422

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء عادل يعقوب يوسف27597162022217044

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية  الميقات للبناتادبيزينب ايهاب احمد امين محمد علي275981621222029041

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيوديان ضياء لفته فرج275991621222059040

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيخاجيه عباس صالح مهدي276001621222069018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية المدينة المنورة للبناتادبياالء جبار خواف طالب276012221222075003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية الرجاء للبناتادبيرقيه فائز محسن زناد276021621222023010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية القنوت للبناتادبيغفران علي عبد القادر باجي276031621222033016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيحنين جودة جبار عجيمي276041621222038015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية النبأ للبناتادبيبنين علي محمد علي جنجون276051621222040005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية الفاو للبناتادبيسجى باسم يابر محمد276061621222050026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية االريج للبناتادبيرفل يوسف عبد الساده عبد276071621222062012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيفاطمة عادل موسى خضير276081621226002076

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية الطموح للبناتادبيزهراء باسم بدر عبد الزهره276091621222008013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبينبأ فاضل رحيم جادم276101621222091048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية بحار االنوار للبناتادبيعلياء حسين خلف نيشان276111621222102051

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية الماجدات للبناتادبيروان حيدر محمد عبود276121621222037009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية المرفأ للبناتادبيهبة طارق ابراهيم عبد هللا276131621222039067

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه عزيز علي عبد النبي276141621222045071

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية البيان للبناتادبياسراء جاسم محمد حنضل276151621222048006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية العقيدة للبناتادبيعذراء حسين كاظم حسن276161621222055038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيالزهراء جاسم محسن محمد276171621222069003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة احمد غالي وهب276181621222080054

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيختام صباح ياسر حسن276191621226002023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية الماجدات للبناتادبيامنه ابراهيم شجاع عبود276201621222037002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيضحى فالح عداي صالح276211621222038035
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية الخنساء للبناتادبيحوراء عبد هللا محمد عبد السادة276221621222054013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب كاظم عبد الزهره جبار276231621222079022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية شمس الشموس للبناتادبيأنفال سجاد مصطفى موسى276241621222089001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية االقتدار للبناتادبينور محمد حسين عبد الرزاق عذاري276251621222092018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتادبينبأ حسام علي ساري276261621224015003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيبنين محمد عبد العباس اسماعيل276271621226002015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيرغد حسن كاطع جودة276281621226002027

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية المعرفة للبناتادبيفاطمة محسن رمضان خزعل276291621222020051

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب حسين شويش عبد الحسن276301621222049045

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية االبتسامة للبناتادبيزينب خالد جميل احمد276311621222076032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية الشام للبناتادبيفاطمه محمد راشد مشري276321621222077038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة2367.0061.17الخارجيات ادبيمروة عبد الكريم أحمد صالح276331621228051311

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية العروبة للبناتادبيسجى عادل حسين ثامر276341621222061027

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيساره نجم جابر عبد الحسن276351621222026014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة365.0060.83ثانوية المرفأ للبناتادبيوالء صبار غزال عفريت276361621222039070

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية صنعاء للبناتادبيزهراء محمد محسن حسب276371621222046021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية الخنساء للبناتادبيغفران محمد سمسم حسين276381621222054036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية البسمة للبناتادبياسراء كمال نوري وشيح276391621222080005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية الهارثة للبناتادبيبتول شاكر محمد عبيد27640162022176004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية بحار االنوار للبناتادبيايناس حسين علي خوير27641162022458014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية العلياء للبناتادبيامنه علي احمد حسن276421621222052004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة363.0060.50ثانوية الزوراء للبناتادبيبتول رحيم كاطع داود276431621222025004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيرغد احمد عبد الكريم نعمه276441621222049028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية الفاو للبناتادبيزينب شاكر محمود حسن276451621222050021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية الخنساء للبناتادبيتبارك احمد عبد الرزاق عبد النبي276461621222054012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية الزينبيات للبناتادبيزهراء مهدي ماجد خلف276471621222081019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة363.0060.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيدعاء جمعه جلوب عباس276481621224024006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية الفواطم للبناتادبيابرار محمد منير هاشم هادي276491621222017001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية العلياء للبناتادبيتبارك فالح قاسم عريص276501621222052012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية البتول للبناتادبيهدى علي جبير زبون276511621222066073

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية الوركاء للبناتادبياية تحسين صباح عكلة276521621222068009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية الثريا للبناتادبيدعاء توفيق حميد عبد الرضا276531621222097008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيحنين جاسم محمد يوسف276541621224025003
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيغدير عبد كاظم عباس276551621222036059

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية ذات الصواري للبناتادبيتمارا ناظم فاضل جياد276561621222041012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية البيان للبناتادبيصفاء رسول علي حسن276571621222048036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية دجلة للبناتادبيعلياء قيصر جبار جاسم276581621222067031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيمروه عباس محيبس نعيمه276591621222094034

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة360.0060.00ثانوية القنوت للبناتادبيام البنين محمد عبد الحسين خميس276601621222033003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة360.0060.00ثانوية الوركاء للبناتادبيغفران هادي عبد النبي جوني276611621222068028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية البسمة للبناتادبيحنين حسن عودة حسان276621621222080019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة360.0060.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمه خالد كاظم محمد276631621222090082

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيسجى غانم جابر مناتي276641621222091031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة359.0059.83ثانوية النبأ للبناتادبيهدى حسين علي حسن276651621222040043

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة359.0059.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيامل جاسم رطين موسى276661621222079004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة359.0059.83ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيتهاني عابر جاسم محمد276671621222082007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة359.0059.83اعدادية شمس الشموس للبناتادبيسبأ محمد شعبان عبد هللا276681621222089030

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة359.0059.83ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيسارة مصطفى شريف محمد276691621224027008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة359.0059.83ثانوية االلباب االهلية للبناتادبيفاطمه صالح حسن محمد276701621224039003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة359.0059.83ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتادبيزهراء سعيد عاشور صبار276711621224060002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة359.0059.83الخارجياتادبيدنيا حمدي جبار صالح276721621228050481

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة2359.0059.83الخارجيات ادبيشمس جودي علي موسى276731621228051013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة359.0059.83ثانوية قبضة الهدى للبناتادبياسماء صبار خالف عبد هللا276742821222030003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة359.0059.83ثانوية النجاة للبناتادبيرسل صباح شمه شريف276752821222042023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة359.0059.83ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزهراء باسم حسين جودة276762821226001026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة358.0059.67ثانوية المشرق العربي للبناتادبيام البنين فؤاد علي شناوه276771621222002001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة358.0059.67اعدادية المعالي للبناتادبيفاطمه علي طه عزيز276781621222018038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة358.0059.67ثانوية النبأ للبناتادبيرحمة فؤاد محسن عبود276791621222040012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة358.0059.67اعدادية حيفا للبناتادبيبنين احمد ابراهيم يعقوب276801621222045019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة358.0059.67اعدادية الفاو للبناتادبيناديه قصي داود عبد الرضا276811621222050044

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة357.0059.50ثانوية المرفأ للبناتادبيزينب رمزي كاظم جاسم276821621222039028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة357.0059.50ثانوية ذات الصواري للبناتادبينور الهدى كاظم مايع وشيح276831621222041053

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيهبه عقيل مصطفى حسين276841621222060048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب عاصم كاظم قلي276851621222079020

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة357.0059.50ثانوية المآثر للبناتادبيسجود عالء نوري محمد276861621222100018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية بحار االنوار للبناتادبيفاطمة بهاء عبد القادر موسى276871621222102055
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية الفضائل للبناتادبياالء رياض ناصر عبد الكاظم276882221222005002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة357.0059.50ثانوية النجاة للبناتادبيزينب عباس سرحان جابر276892821222042047

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة356.0059.33ثانوية الجامعة للبناتادبينبأ مناضل سلمان موسى276901621222006019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة356.0059.33ثانوية العقيدة للبناتادبيجمانه ضياء الدين سلمان رجب276911621222055014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية دجلة للبناتادبيمهجة نوفل اسماعيل حسين276921621222067044

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية المعالي للبناتادبيفرح الزهراء غزوان فيصل حسن276931621222018042

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة355.0059.17ثانوية المحاسن للبناتادبيضحى علي عبد الرضا يوسف276941621222028013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيرباب اياد عبد الرحمان شيحان276951621222036030

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة355.0059.17للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيسهاد احمد جبار مهوس276961621222078006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء كاظم مجر محمد276972821222012025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة355.0059.17ثانوية مروج الذهب للبناتادبيوسن كرملي دنبوس خيطان276982821222044097

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة354.0059.00اعدادية حيفا للبناتادبيبدور غازي عوده جوده276991621222045018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة354.0059.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء ابراهيم صالح جاسم277001621222049031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة2354.0059.00الخارجيات ادبينرجس مؤيد بندر علي277011621228051453

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة354.0059.00ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيدعاء مشتاق لطيف جوده277022221224047003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة354.0059.00اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة علي كاظم قاسم277032821222020057

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة354.0059.00ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيشهد عقيل خالد عبد277042821222030025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة354.0059.00الخارجياتادبياسراء شاكر عذيب عليوي277052821228050004

كلية اآلداب/جامعة البصرة578.0096.33اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء شوقي كاظم هزاع277061621222054019

كلية اآلداب/جامعة البصرة570.0095.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسبأ عماد نعمه سلمان277071621222079025

كلية اآلداب/جامعة البصرة566.0094.33اعدادية  الميقات للبناتادبيكوثر عبد الحسين احمد عباس277081621222029065

كلية اآلداب/جامعة البصرة561.0093.50اعدادية سبأ للبناتادبيفاطمة محمد علي محسن277091621222019016

كلية اآلداب/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية العلياء للبناتادبيغفران عقيل عبد الوهاب علي277101621222052047

كلية اآلداب/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية دجلة للبناتادبيزينب مهداوي داخل حسن277111621222067022

كلية اآلداب/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد عبد هللا دلي لفته277121621411073020

كلية اآلداب/جامعة البصرة553.0092.17اعدادية البتول للبناتادبيزهراء عماد عبد رحيم277131621222066026

كلية اآلداب/جامعة البصرة551.0091.83االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء ادبيزينب باسم غازي زيارة277141621224021003

كلية اآلداب/جامعة البصرة549.0091.50ثانوية نور الحق االهلية للبناتادبيفاطمه عباس مجيد عبد الرضا277151621224035010

كلية اآلداب/جامعة البصرة547.0091.17االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء ادبيشروق عدي عبد الرزاق حمود277161621224021005

كلية اآلداب/جامعة البصرة545.0090.83اعدادية حيفا للبناتادبينور عبد هللا عواد صبيح277171621222045088

كلية اآلداب/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية ذات الصواري للبناتادبيطيف حسن زيبق محي277181621222041041

كلية اآلداب/جامعة البصرة540.0090.00اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيعلي صبري نوري عيسى277191621215008059

كلية اآلداب/جامعة البصرة539.0089.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبدريه جبر رشم دبخي277201621222036014
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كلية اآلداب/جامعة البصرة538.0089.67سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياادبيهالة أحمد حمزة عباس277213021227037005

كلية اآلداب/جامعة البصرة536.0089.33للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبييقين وليد شنيشل هامل277221621222013039

كلية اآلداب/جامعة البصرة536.0089.33اعدادية االبتسامة للبناتادبيزينب ناصر حسين ناصر277231621222076039

كلية اآلداب/جامعة البصرة535.0089.17ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيشهد عبد الكريم محمد حسن277241621222059021

كلية اآلداب/جامعة البصرة535.0089.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيسمر رياض مهاوش فرحان277251621522034034

كلية اآلداب/جامعة البصرة530.0088.33ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور الحسين انمار محمد هاشم277261621426002136

كلية اآلداب/جامعة البصرة525.0087.50ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبينرمين مانع اسماعيل بدر277271621222087024

كلية اآلداب/جامعة البصرة520.0086.67اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد عماد محمود عجيل277281621211043082

كلية اآلداب/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمياسه حسين جاسم محمد277291621222036076

كلية اآلداب/جامعة البصرة518.0086.33الخارجياتتطبيقيرقيه رياض احمد غني277301621528050191

كلية اآلداب/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيعهود سعد سالم عبد هللا277311621222036058

كلية اآلداب/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيمريم احمد حميد محمد277321621224008003

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمه مازن غازي عبد الواحد277331621222036066

كلية اآلداب/جامعة البصرة512.0085.33ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيمريم عماد جاسم محمد277341621222044062

كلية اآلداب/جامعة البصرة512.0085.33اعدادية حيفا للبناتادبيعلياء عبد الكريم حسين هاشم277351621222045060

كلية اآلداب/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية التراث العربي للبناتادبيزهراء توفيق حميد ضايف277361621222024009

كلية اآلداب/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية اليمامة للبناتادبيايات رشاد فالح حسن277371621222012004

كلية اآلداب/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيسارة مازن شالل جاسب277381621422004039

كلية اآلداب/جامعة البصرة508.0084.67للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيزينب حميد محمد عايد277391621222013019

كلية اآلداب/جامعة البصرة506.0084.33اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه ماجد عبد االله حسن277401621222009036

كلية اآلداب/جامعة البصرة505.0084.17اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب منذر شبيب سهر277411621222054052

كلية اآلداب/جامعة البصرة505.0084.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء منذر ياسر خضير277421621522054027

كلية اآلداب/جامعة البصرة505.0084.17اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزهراء ابراهيم شاكر علي277431621522058030

كلية اآلداب/جامعة البصرة501.0083.50اعدادية األبلة للبناتادبيغفران ناظم سعيد سيالوي277441621222016041

كلية اآلداب/جامعة البصرة500.0083.33اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيايه غالب محمد حسن غالب277451621522094002

كلية اآلداب/جامعة البصرة499.0083.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحسين علي فؤاد مصطفى277461621211035011

كلية اآلداب/جامعة البصرة499.0083.17اعدادية غانم سوادي للبنينادبيعدنان عبد العظيم خليل اسماعيل277471621211056023

كلية اآلداب/جامعة البصرة499.0083.17اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعلي محمود عبد الحي عبد الساده277481621211076052

كلية اآلداب/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية الحمد للبنينادبيمحمد بهاء حسن محمد277491621211051069

كلية اآلداب/جامعة البصرة497.0082.83ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيسجاد حمزة صبري بدر277501621213032006

كلية اآلداب/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية االندلس للبناتادبيبنين رياض عبد الحسن جمعه277511621222015013

كلية اآلداب/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية ذات الصواري للبناتادبيمريم ماجد عبد اللطيف عبد الرزاق277521621222041050

كلية اآلداب/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية البسمة للبناتادبيحوراء عماد لطيف سلمان277531621222080022
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كلية اآلداب/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء سلمان عجيل حافظ277541621222091021

كلية اآلداب/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية االهلة للبناتادبينور جاسم مجيد عطيه277551621222104028

كلية اآلداب/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعبد هللا ظافر احمد علي277561621211040023

كلية اآلداب/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمه سمير مريعي عساف277571621222042087

كلية اآلداب/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية االريج للبناتادبيفاطمه كريم خلف شنيخر277581621222062031

كلية اآلداب/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفاطمة كامل رشيد حسن277591621222091040

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية جيكور للبنينادبيحيدر ميثم احمد ناجي277601621211054027

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية سبأ للبناتادبيياسمين قصي حمزه عباس277611621222019024

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0082.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيتقى صبري غازي طوبان277621621224024005

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0082.33ثانوية منابع العلم االهلية للبناتادبيهدى عبد الرزاق كاظم عبد الحسين277631621224042007

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0082.17اعدادية حيفا للبناتادبيايمان ميثاق عباس عيسى277641621222045009

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0082.17اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيايات عباس لعيبي خلف277651621222094004

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية المعقل للبناتادبيسال عادل حميد رحيم277661621222014022

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيبنان صباح عزيز شبوط277671621222042018

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0082.00ثانوية العقيدة للبناتادبيهيلين اياد صادق جعفر277681621222055062

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه علي محسن طعمه277691621222079033

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية البسمة للبناتادبيتبارك رعد عبد القادر سعدون277701621222080016

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيبنين خالد ناصر جابر277711621222091011

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0081.83الخارجيونادبيحسين عبداللطيف زري حايف277721621218001737

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية الخنساء للبناتادبيعذراء حسين عبد االمير كاطع277731621222054032

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0081.83ثانوية الكباسي للبناتاحيائيعذراء فهمي شمخي جابر277741621422071076

كلية اآلداب/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعباس فاضل زاير عيسى277751621211081094

كلية اآلداب/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية الزوراء للبناتادبيليلى هيثم عبد االمير عبد الجبار277761621222025025

كلية اآلداب/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية ام قصر للبنينادبيزين العابدين حسين عباس عبد الرزاق277771621211038020

كلية اآلداب/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيبتول مسلم سعيد مسلم277781621522039006

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية المعرفة للبناتادبيزهراء ناطق عبد الرحمن مسلم277791621222020029

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيخلود سعد نواف مطلك277801621226003016

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمجتبى عبد الكريم هاشم شجر277811621211076061

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيوئام منعم جمعة محمد277821621227008007

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد عبد االمير جبار دينار277831621211047058

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء حسن جلوب محمد277841621222041025

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية الثريا للبناتادبيبتول عادل ضرغام حبيب277851621222097004

كلية اآلداب/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية الشنقيطي للبناتادبييسرى عبد الزهره مجيد فداغ277861621222035101
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كلية اآلداب/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيبراق عماد خلف قاسم277871621222042017

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية المشرق العربي للبناتادبينبأ عبد االمير شمخي بصر277881621222002022

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية األبلة للبناتادبيزينب علي عبد االمير شريان277891621222016028

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية المرفأ للبناتادبيهاجر خليل سلطان صالح277901621222039065

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية سبأ للبناتتطبيقينور عبدالمناف محمد جاسم277911621522019035

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية األبلة للبناتادبينوران كاظم صكبان جعاز277921621222016057

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية مطلع الفجر للبناتادبينور سعد سباهي معتوق277931621222042109

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيهاجر قيس عبد الرزاق معتوق277941621222059039

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقياحمد محمد نعيم جاسم277951621511005006

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيبتول مضر عيسى يوسف277961621222042015

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية البسمة للبناتاحيائيهناء حسين مزيد عناد277971621422080076

كلية اآلداب/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية اليمامة للبناتادبيزينب عبد الرسول جاسب مكي277981621222012021

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية المشرق العربي للبناتادبيشهد كاظم جبار عبد علي277991621222002015

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0079.83اعدادية المعقل للبناتادبيزهراء احمد عبد االمير امان278001621222014010

كلية اآلداب/جامعة البصرة2479.0079.83الخارجيات ادبيمالك حامد فاضل عبد الحسن278011621228051366

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيحوراء ميثم كاظم عبيد278021621222049025

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية االبتسامة للبناتادبيزينب ضياء شبير محمد278031621222076034

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية المآثر للبناتادبيرنا شفيق علي حسين278041621222100010

كلية اآلداب/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيغدير فاضل عباس صالح278051621222059025

كلية اآلداب/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيجيهان عطية شهاب احمد278061621226002018

كلية اآلداب/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية المبادئ للبناتادبيسفانه نؤاس شاهر هلول278071621222022022

كلية اآلداب/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيعلي جاسم راضي كاطع278081621213086014

كلية اآلداب/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية حيفا للبناتادبيمنار صباح مهدي صالح278091621222045077

كلية اآلداب/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية دجلة للبناتادبينور الهدى عبد االمير مبارك محمد278101621222067050

كلية اآلداب/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية الشنقيطي للبناتادبيهاجر هيثم فاضل ابراهيم278111621222035094

كلية اآلداب/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمه وليد عبد الحسين فنجان278121621522051102

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0078.67ثانوية المتنعمين للبنينادبيياسر ابراهيم معتوق ابراهيم278131621211060031

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية االبتسامة للبناتادبيزهراء خالد عبد الحسن حميد278141621222076029

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء جبار لفتة خضير278151621222091020

كلية اآلداب/جامعة البصرة471.0078.50الخارجيونادبيحسن مؤيد حسن عبود278161621218001622

كلية اآلداب/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية الهدى للبناتادبيغيداء سالم جبر غالي278171621222003039

كلية اآلداب/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء مرتضى عالي كريم278181621222012019

كلية اآلداب/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية المرفأ للبناتادبيزينب حمود جبر خلف278191621222039027
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كلية اآلداب/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية العلياء للبناتادبينور محمود خلف جاسم278201621222052069

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبياحمد عبد هللا فالح مركب278211621211081010

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيرقيه احمد طه ياسين278221621222032018

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه اسماعيل بدر عليوي278231621222045065

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية االبتسامة للبناتادبيخيرية بناي عزيز بناي278241621222076018

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبينسرين عبد هللا فاضل مايد278251621222090108

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيرقيه عبد الصمد عبد االمير احمد278261621222094040

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية تونس للبنينتطبيقيموسى عباس ابراهيم محمد278271621511080021

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيكوثر سمير عبيد نعيمه278281621522029035

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية اليمامة للبناتادبيايه حسين عبد علي ثامر278291621222012005

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية الزوراء للبناتادبيزهراء عباس يونس جاسم278301621222025012

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية العروبة للبناتادبيغفران صباح كاظم عبيد278311621222061036

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيتغريد هاني علي حسين278321621227008001

كلية اآلداب/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية األزكياء للبنينادبيمصطفى محمد نعيم طاعون278331621211061127

كلية اآلداب/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية السياب االهلية للبنينادبيسيف عبد الرسول احمد عبد العزيز278341621213013004

كلية اآلداب/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية هبة الرافدين للبناتادبياطياف منذر دينار خزعل278351621222059006

كلية اآلداب/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية شط العرب للبنينادبياحمد عبد االمير لطيف علي278361621211034004

كلية اآلداب/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزينب جواد كاظم فليح278371621222032028

كلية اآلداب/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية المرفأ للبناتادبيايمان هاشم جبر خلف278381621222039006

كلية اآلداب/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيازهر احمد علي فالح278391621413123019

كلية اآلداب/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب ميثم علي سهر278401621424044049

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية الزينبيات للبناتادبينبأ سفاح عبد الكريم عبد النبي278411621222081049

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0077.67اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفرقان محمد فالح شبيب278421621222091043

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية االندلس االهلية للبناتادبينور الهدى عيسى عبد علي راضي278431621224014010

كلية اآلداب/جامعة البصرة465.0077.50ثانوية الرجاء للبناتادبيحوراء عبد الخضر كحيوش خضير278441621222023008

كلية اآلداب/جامعة البصرة465.0077.50ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيهبه فالح حسن احمد278451621222090113

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية الجامعة للبناتادبيزهراء احمد مكي ناصر278461621222006010

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية الجامعة للبناتادبيزينب هشام قاسم عبود278471621222006015

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيفاطمة عدنان صبيح جاسم278481621222047027

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية العقيدة للبناتادبيهبه صالح مهدي سكاي278491621222055057

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيزهراء نديم جعفر لطيف278501621222073008

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيزهراء احمد عبد الجبار جميل278511621224008002

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب رياض عبد القادر محمد278521621422054037
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كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي رحيم مصطفى278531621424001033

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية المرفأ للبناتتطبيقينوره عبد الحسين عربي رميض278541621522039034

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية التحرير للبنينادبيكرار حيدر محمد فريح278552821211003082

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيرشا شوقي ضمد سويد278561621222042035

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية البسمة للبناتادبيوفاء نعمة عبد الجبار عباس278571621222080074

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية االمجاد للبناتادبيام البنين احمد ناظم محمد278581621222099003

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية االهلة للبناتادبينور الهدى جاسب مجيد عيسى278591621222104027

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمة نظير حمد هاشم278601621424019033

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد عالء فوزي يوسف278611621211006008

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية حيفا للبناتادبينبأ غسان حبيب حميد278621621222045081

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيسجى علي داود سلمان278631621222059018

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيغادة محمد كاظم كاطع278641621522036056

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية االكرمين للبنينادبياسامة امين محمد رمضان278651621211017008

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية االعالم للبنينادبيعلي هادي سعود عزيز278661621211041043

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعلي عارف فائق مهجر278671621211076047

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه كامل مزهر فليح278681621222009035

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية الشنقيطي للبناتادبينور الهدى علي عكله حوشان278691621222035102

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية النبأ للبناتادبيضي حامد علي حامد278701621222040029

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية العلياء للبناتادبيغدير عبد الرزاق عبد اللطيف حبيب278711621222052046

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيفاطمه رسول مظلوم نعيثل278721621224023006

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحوراء انمار محمد هاشم278731621424072061

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيهدى محمد عبد هللا سلطان278741621522051142

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية سبأ للبناتادبينور حيدر سلمان عزيز278751621222019021

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية حيفا للبناتادبيآيات بسام محمد عبد الحميد278761621222045001

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية بحار االنوار للبناتادبيزهراء صالح جابر ريكان278771621222102028

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيسارة وصفي حسك اسماعيل278781621426002039

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية االصمعي للبنينتطبيقييوسف فرزدق عبد الملك عبد الرزاق278791621511010129

كلية اآلداب/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية الحمد للبنينادبيحسن علي غريب قاسم278801621211051010

كلية اآلداب/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية الثريا للبناتادبيبنين عقيل عبد العباس محمد278811621222097005

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية المرفأ للبناتادبيزينب حبيب عبد الرزاق قاسم278821621222039026

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية الشام للبناتادبينسرين سعيد وسمي غضبان278831621222077050

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية االهلة للبناتادبيهاجر عبد هللا طالع دحيالن278841621222104031

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد المجيد عبد الغفور278851621422012052
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كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية بحار االنوار للبناتادبيرانيا فالح عبد االمير دهش278861621222102021

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيطيبه احمد سبت حميد278871621224007010

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيفدك محمد مكي عبد اللطيف278881621224026011

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية المعقل للبناتتطبيقياريج سهيل عبد هللا فيحان278891621522014001

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيفاطمة خالد جبار مال هللا278901621222047026

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0076.00الخارجياتادبيزهراء نعمة باشط حافظ278911621228050636

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0076.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين نجاح حسن محمد278921621511001080

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي ضياء مطلك عبد علي278931621511020065

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية اليمامة للبناتادبيبنين حسين صبري عبيد278941621222012006

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0075.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيساره اثير احمد مصطفى278951621524072020

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية البتول للبناتادبيضحى بركات خلف عاتي278961621222066041

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيفاطمه عبد الصمد عبد االمير احمد278971621222094041

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية المعقل للبناتتطبيقيفاطمه مراد محمد عبد علي278981621522014043

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية دجلة للبناتتطبيقيفاطمه علي عبد الحسين عباس278991621522067035

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية الجامعة للبناتادبياالء انور جاسب شنته279001621222006002

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمه مؤيد حسن عبود279011621222049077

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبينور علي عبد النبي مكي279021621222049090

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية االمجاد للبناتادبيصفا رعد هويل زغير279031621222099016

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0075.50الخارجياتادبيزهراء احمد طاهر هاشم279041621228050590

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي محسن لفته سويري279051621511006126

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين جبار احمد علي279061621511011034

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقياحمد ميثم عبد النبي عودة279071621513020001

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيسماح قاسم عبد الحسين عبد العالي279081621522035041

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيانتظار وهاب عبد الرضا حسب279091621222004003

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيسجى علي عبد االمير سرهيد279101621222036048

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية النبأ للبناتادبيزهراء رحيم حسين محمد279111621222040015

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية العروبة للبناتادبينور الزهراء صباح صالح خلف279121621222061050

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين سالم عطية حرج279131621511015033

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيسيف حسين ايوب يوسف279141621215008035

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية المآثر للبناتاحيائيزينب منذر جمعه محسن279151621422100025

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية ام قصر للبنينادبيحيدر صبيح حسن كاظم279161621211038017

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك مهدي عبد الحسن جمعه279171621222003010

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية الجامعة للبناتادبيروان علي نجم عبود279181621222006009
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كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية التعاون للبناتادبيبتول كاظم ساجت زغير279191621222083005

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيكرار كريم جبر عاصي279201621511011101

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا سعدي عبد هللا خنجر279211621515015015

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقينور احمد جبر غايب279221621524035013

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية بصرياثا االهلية للبناتتطبيقينور الهدى حسين عبد هللا رمضان279231621524079005

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية الهارثة للبناتادبيبنين عبد الرسول خلف فياض279241621222021007

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيايات حسين خليل قاسم279251621224024002

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0074.83الخارجياتادبيتبارك اياد عبد الواحد عبد السيد279261621228050298

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد داود سلمان279271621424051057

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية القنوت للبناتادبيمريم حسن مهدي صالح279281621222033023

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية األعراف للبنيناحيائيمؤمل نزار علي حسين279291621411058012

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية العزم المختلطةاحيائيزين العابدين ادريس عزيز عبد الرضا279301621417006010

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين فرحان عالوي مهدي279311621511031034

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي عدنان عبد االمام موسى279321621511035095

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيايات طالل عبد الوهاب عبدالحسين279331621522072003

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيصفا عصام عبد الكريم حسين279341621524024029

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية شط العرب للبنينادبيحسن علي نجيب عبد الحسن279351621211034013

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية المعرفة للبناتادبياميمه محمود شاكر حمد279361621222020004

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية حيفا للبناتادبيهدى ستار باهيز جابر279371621222045090

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية البتول للبناتادبينجاه فالح حسن كاظم279381621222066062

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية البسمة للبناتادبيعال مشتاق عبد الرسول هاشم279391621222080051

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفرح مهدي احمد عباس279401621222091042

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية دار السالم االهلية للبناتادبيمروه عوده جابر كريدي279411621224047006

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي غفار كاطع ناصر279421621211029048

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية االندلس للبناتادبيرفيف حسام نوري محمد279431621222015018

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمه عبد الباري جاسم عبود279441621222052055

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيفاطمة مهند مهدي صالح279451621522102031

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0074.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيريام عبد الحميد جاسم محمد279461621222032021

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزهراء عبد الكريم كاظم كايد279471621222036039

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيغفران سالم عبد العزيز عبود279481621222032041

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية المرفأ للبناتادبيزينب هادي احمد ريسان279491621222039032

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية الكباسي للبناتاحيائيثمينه جمال جياد عويد279501621422071022

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0073.83اعدادية الهدى للبناتتطبيقيبتول احمد كريم احمد279511621522003006
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كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0073.83اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيهاجر عماد عبد هللا خميس279521621522035087

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية البصرة االهلية للبنينادبيمصطفى صباح عبد الكريم مهدي279531621213053007

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية العلياء للبناتادبيهبه هادي عبد االمير حسين279541621222052073

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيسيماء فرقد عبدالرضا حسن279551621222060034

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيهاله عباس حمادي عبد الكريم279561621222060046

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيمنتظر ناظم جواد سالم279571621413042015

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0073.67ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيمريم رائد شاكر كيطان279581621522056008

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية الزوراء للبناتادبيمروه خلف رمضان شايع279591621222025026

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية  الميقات للبناتادبيضحى رائد عبد اللطيف عبد الوهاب279601621222029051

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية القنوت للبناتادبياسراء عادل ابراهيم جري279611621222033001

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيابرار عمار عدنان شوكه279621621224014001

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزهراء محفوظ بنيان عبد هللا279631621522064030

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيسارة خالد طالب مهجر279641621524002026

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية الصمود للبنينادبيسيف علي عبد الرزاق جليو279651621211079012

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعذراء حسن رزاق صكلوك279661621222079029

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيشهد عقيل لطيف سلطان279671621422015048

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيدانيه حيدر هارون عبد هللا279681621522043023

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية االحرار للبنينادبيابراهيم عبد العالي عيسى محسن279692621211018002

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية المعالي للبناتادبيمريم احسان عبد االمير جاسم279701621222018047

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيساره فاضل لعواج عكاب279711621222036045

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمه علي ناصر بناي279721621222052057

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية الخالصة للبناتادبيساره سامح عبد الودود عبد الحميد279731621222064014

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقيحنين خلف صدام حسين279741621522047004

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية القنوت للبناتادبيزهراء صباح عبد هللا صالح279751621222033006

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية الوثبة للبناتادبيبتول وميض سامي سالم279761621222065009

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبينورس جمعه جالب حبيب279771621226002078

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية الزوراء للبناتاحيائينوره عماد شنيت خلف279781621422025019

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيبتول نجيب عبد حسين279791621424009002

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيدالل عادل عبد الكاظم ياسين279801621424065005

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية الساجدات للبناتتطبيقيهاجر احسان شاوي محمد279811621522001012

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية القرنة للبناتتطبيقينرجس فالح حسن عبادي279821621522005047

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبياماني عيدان مطر شرهان279831621222049008

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب عباس حمادي علي279841621222055032
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كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0072.83للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيرغد جمعه ذحيرب مشجل279851621222078002

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية االمجاد للبناتادبيشمس علي حسن محمد279861621222099015

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيتبارك سكر شنون عذير279871621222036024

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية المرفأ للبناتادبيشهد محمد راضي علي279881621222039039

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0072.67اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبينوران عبد الزهره عبدعلي بدر279891621222047035

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0072.67الخارجياتادبيايمان سلمان عبد هللا بلبول279901621228050224

كلية اآلداب/جامعة البصرة2436.0072.67الخارجيات ادبيفاطمه عبد الرضا عبد النبي عجمي279911621228051246

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمحمود حسين عبد الباقي عبد الحسين279921621211040045

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية الفواطم للبناتادبيزهراء واثق شالل ناصر279931621222017024

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيحصه غانم تركي منصور279941621222032008

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيمريم باسم طه عاتي279951621222044060

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء اياد حاتم نعمه279961621222045036

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية العروبة للبناتادبيهديل عبد الحسين كاظم طعين279971621222061056

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية وهران للبناتادبيهدى عبد الحكيم عبد الحسين محمد279981621222107010

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيبنين زهير مجيد علي279991621424001011

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0072.33الخارجيونادبيحسين مكي علي عبود280001621218001816

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية سبأ للبناتادبيانسام حسام نجم عبد الحسين280011621222019002

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية  الميقات للبناتادبيفاطمه سمير عبيد نعيمه280021621222029061

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الشريف الرضي للبنينادبياحمد رافع احمد صالح280031621211047003

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0072.17ثانوية المشرق العربي للبناتادبياماني علي رحيمه صالح280041621222002002

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية غزة للبناتادبيرقيه مهند محمد جاسم280051621222034011

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية البسمة للبناتادبيرسل فاضل دنبوس محسن280061621222080029

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0072.17ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيابتهال نبيل عبد هللا عبد العباس280071621222090001

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين علي اسماعيل علي280081621211034016

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية الموانئ للبنينادبيعلي عماد جبار حسن280091621211053018

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية األزكياء للبنينادبياحمد عودة داخل رمضان280101621211061008

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمحمد محمود عبد الحي عبد الساده280111621211076073

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية األبلة للبناتادبيايمان علي طابور مولى280121621222016006

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية المبادئ للبناتادبيام البنين علي فالح راضي280131621222022001

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء سالم مطر شاهين280141621222042042

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفرقان قاسم عبد الكريم حمد280151621222049079

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائينرجس حسن عبد الواحد علي280161621424018028

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية العرب المسائية للبنينادبيمنتظر خير هللا داغر حمود280171621215015030

4148 من 849صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيتقى مهدي محيبس فلحي280181621226002071

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0071.67ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعبدالستار جبار طه عودة280191621413020008

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسين عبد العظيم نايف هجول280201621211047021

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعيسى هيثم غازي عبد الواحد280211621211076054

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية  الميقات للبناتادبيبتول غسان نوري هامل280221621222029015

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية العروبة للبناتادبيساره قيس ناصر طاهر280231621222061026

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية العلياء للبناتاحيائيفاطمه نوفل مسلم يوسف280241621422052064

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية الموانئ للبنينادبيمهيمن عبد الحسين محمد عبد هللا280251621211053025

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياالء كاظم مجبل علي280261621422079003

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب محمد مشلوش داغر280271621222055034

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية العباسية للبناتادبيبنين علي عبد حنتوش280281621222057006

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية دجلة للبناتاحيائيبراء بهجت سلمان حيدر280291621422067011

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحسن مازن سلمان عثمان280301621211024009

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسن عالء نجم خضير280311621211076009

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعلي عصام واشي صبار280321621211076048

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيمحمد مشتاق خضير باقر280331621213007012

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية المعالي للبناتادبيروان يعرب يوسف عبد الرحيم280341621222018011

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه فايز عوده ثجيل280351621426001026

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية المآثر للبناتاحيائياديان باسم محمد حسن280361621422100002

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفاطمه احسان عبد الخضر عساف280371621222041043

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية المرفأ للبناتاحيائيبنين عماد صالح متعب280381621422039010

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزينب سلمان كاطع جثير280391621422068032

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتاحيائيفاطمة اياد صبيح جاسم280401621424003005

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية العباس للبنينادبياحمد امين سامي مهودر280411621211046001

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية ذات الصواري للبناتادبيضحى جاسم كاظم داخل280421621222041040

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزهراء حسين علي عبد النبي280431621422089021

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية الصباح للبناتادبينبأ عالء قاسم ناصر280442021222078033

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيهيثم حسين نوري محمد280451621211081221

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية الجامعة للبناتادبيزهراء محسن كريم عبد النبي280461621222006011

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية الكفاح االهلية للبناتادبيروان كريم عبد عوده280471621224017002

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيدارين سالم عبد السادة احمد280481621422047007

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية العروبة للبناتادبيزينب علي سويد سلمان280491621222061022

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية االريج للبناتادبيهبة هللا جالل اسماعيل احمد280501621222062040
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كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0070.00اعدادية األعراف للبنينادبيعلي سمير كاطع عبد السادة280511621211058041

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0070.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيزهراء علي كريم صادق280521621222013016

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0070.00اعدادية  الميقات للبناتادبيزينب جبر ياسين خلف280531621222029042

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية المرفأ للبناتادبيهدى حمود جبر خلف280541621222039068

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية الوركاء للبناتادبيزينب رحيم حسين عبيد280551621222068022

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0070.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيزينب عبد الرسول محمد جميل علي280561621422036057

كلية اآلداب/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية األعراف للبنينادبيعلي احمد قاسم موحان280571621211058036

كلية اآلداب/جامعة البصرة419.0069.83الخارجيوناحيائيعمار جبار رشك رحيمه280581621418001296

كلية اآلداب/جامعة البصرة419.0069.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمريم اسماعيل شعالن مشرف280592221424028181

كلية اآلداب/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد داخل عبد الكاظم جحيل280601621211081175

كلية اآلداب/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية الفواطم للبناتادبيفاطمه اسعد جاسم جلوب280611621222017037

كلية اآلداب/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية  الميقات للبناتادبيفاطمه حميد شندى ماهود280621621222029060

كلية اآلداب/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيسجى يحيى مهدي حسين280631621222042066

كلية اآلداب/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية الوثبة للبناتادبيزينب رحمه عبد الرضا حسن280641621222065032

كلية اآلداب/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيحوراء عمار رزوقي عيسى280651621222098006

كلية اآلداب/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية نور الحق االهلية للبناتادبيمنار ماجد عبد الباري تركي280661621224035012

كلية اآلداب/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائينور عقيل عبد الحسين زمام280671621422059045

كلية اآلداب/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيعباس عدنان جاسم حمد280681621211045009

كلية اآلداب/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية األصفياء للبنينادبيحسين عدنان مطر جبر280691621211062013

كلية اآلداب/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزينب اسعد علي هارون280701621222032027

كلية اآلداب/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الشام للبناتادبيزينب ثائر حميد عبيد280711621222077022

كلية اآلداب/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيرسل حيدر عبد الحسين عبدون280721621222090032

كلية اآلداب/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيميالد امجد عبد العزيز حميد280731621422061030

كلية اآلداب/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية جوارجرا للبناتادبيامنه وليد صالح جاسم280743121222001002

كلية اآلداب/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية الحمد للبنينادبيالمنتظر صاحب سلطان صالح280751621211051006

كلية اآلداب/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية النبأ للبناتادبيسجى حسين خضير زاير280761621222040026

كلية اآلداب/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية حيفا للبناتادبيزينب عوده نمر حميد280771621222045046

كلية اآلداب/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية الوركاء للبناتادبيمريم جاسم محمد عليوي280781621222068032

كلية اآلداب/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيتبارك يوسف عبد الواحد عبد علي280791621226002070

كلية اآلداب/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيروان حمود دودان عنيفش280801621424005030

كلية اآلداب/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية ذو النورين للبنينادبيناصر محمد ناصر جبر280811621211037043

كلية اآلداب/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية الموانئ للبنينادبيزين العابدين محمد حنون فنجان280821621211053012

كلية اآلداب/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية الموانئ للبنينادبيمحمد عبد الرزاق عبد السادة نظيف280831621211053021
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كلية اآلداب/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينادبياكرم عبدالشفيع خميس هاشم280841621213054001

كلية اآلداب/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية الخنساء للبناتادبينبأ مرتضى جمعة عبيده280851621222054046

كلية اآلداب/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيتبارك الرحمن مهدي هادي احمد280861621222091014

كلية اآلداب/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيرقيه رافد صالح مهلهل280871621224022006

كلية اآلداب/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية االجيال للبنينادبيحسين علي رمح نجم280881621211014014

كلية اآلداب/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيقمر صفاء عبد الحسين سدخان280891621222049080

كلية اآلداب/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيبنين رياض بدران عباس280901621222060013

كلية اآلداب/جامعة البصرة2414.0069.00الخارجيات ادبيغفران رياض ضمد جعفر280911621228051158

كلية اآلداب/جامعة البصرة414.0069.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيايالف نجم فهد سعد280921621424024010

كلية اآلداب/جامعة البصرة413.0068.83ثانوية الجامعة للبناتادبياماني ايمن عبد الحسين نجم280931621222006003

كلية اآلداب/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية  الميقات للبناتادبياديان عبد الزهره عطيه شنين280941621222029002

كلية اآلداب/جامعة البصرة413.0068.83ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائييقين علي خالد عباس280951621424010105

كلية اآلداب/جامعة البصرة413.0068.83ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيشهد صباح حسن عبد هللا280961621424016012

كلية اآلداب/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعبد هللا جاسم شاكر مكطوف280971621211019079

كلية اآلداب/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية االعالم للبنينادبيحسين عزيز خلف عيسى280981621211041008

كلية اآلداب/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية الشعب للبنينادبيزين العابدين عبد الرحيم لفتة وطبان280991621211050009

كلية اآلداب/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية المبادئ للبناتادبيزهراء كاظم حاتم ابراهيم281001621222022014

كلية اآلداب/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزينب ضياء مهدي حمادي281011621222059014

كلية اآلداب/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيبراق ضياء الدين محمدصالح مزعل281021621222060011

كلية اآلداب/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية البسمة للبناتادبيزينب حسن لعيبي جباره281031621222080044

كلية اآلداب/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية االريج للبناتاحيائيساره صباح جمعه محي281041621422062029

كلية اآلداب/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد عبد المهدي عبد هللا همبوش281051621211081183

كلية اآلداب/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية الحضارة العربية للبناتادبينور الهدى ستار عبد الرحمن غليم281061621222026029

كلية اآلداب/جامعة البصرة411.0068.50ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيغدير حسين علي احمد281071621222101008

كلية اآلداب/جامعة البصرة411.0068.50ثانوية الكنوز النموذجية االهلية للبناتادبيزهراء راضي حياوي راضي281081621224081002

كلية اآلداب/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية الرسالة للبنيناحيائيسجاد علي كاطع جثير281091621411013017

كلية اآلداب/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية األبلة للبناتاحيائيفاطمة ثائر جاسم محمود281101621422016024

كلية اآلداب/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيحوراء عادل ناجي شويل281111621422036031

كلية اآلداب/جامعة البصرة411.0068.50ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائينور قيس مزهر حافظ281121621424014038

كلية اآلداب/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية األعراف للبنينادبيعلي عبد السادة حبيب خزعل281131621211058043

كلية اآلداب/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية المبادئ للبناتادبيايه غازي شياع مجيد281141621222022004

كلية اآلداب/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيمشاعل عياد حمود عبد هللا281151621222044065

كلية اآلداب/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية حيفا للبناتادبيمريم عبد هللا شاكر عبد هللا281161621222045075
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كلية اآلداب/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية شمس الشموس للبناتادبيبنين سعدي عزيز جليل281171621222089010

كلية اآلداب/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية المتميزين للبنيناحيائيكرار احمد علي حسين281181621411003031

كلية اآلداب/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية اليمامة للبناتاحيائيوفاء مكي سعود مريهج281191621422012073

كلية اآلداب/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية المآثر للبناتاحيائيمرام طه ياسين عمير281201621422100040

كلية اآلداب/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد نعمه محسن281211621424026018

كلية اآلداب/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي كامل عيسى محمد281221621211047045

كلية اآلداب/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية المعالي للبناتادبيزينب تعبان علي غميس281231621222018018

كلية اآلداب/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيرسل رياض نجم عبد هللا281241621222038018

كلية اآلداب/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية العباسية للبناتادبيايات هيثم احمد خليفه281251621222057002

كلية اآلداب/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمريم عمار فاضل كاظم281261621422051125

كلية اآلداب/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب احمد عبدالرضا زاير281272221424045139

كلية اآلداب/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية الشريف الرضي للبنينادبياحمد علي حسين علي281281621211047008

كلية اآلداب/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية الهدى للبناتادبيزينب محمد سلمان عبد االمام281291621222003023

كلية اآلداب/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية العلياء للبناتادبيلقاء رياض خزعل جابر281301621222052061

كلية اآلداب/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية العقيدة للبناتادبيدانيه سمير عبد الجبار شعبان281311621222055019

كلية اآلداب/جامعة البصرة406.0067.67الخارجياتاحيائيزهراء حسن صالح خرس281321621428050203

كلية اآلداب/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية االريج للبناتاحيائينيالرس خالد فهد لطيف28133162042238045

كلية اآلداب/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية الشنقيطي للبناتادبيرنا سعد عبد العزيز حمود281341621222035028

كلية اآلداب/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية النبأ للبناتادبيحنين حيدر عادل هاشم281351621222040008

كلية اآلداب/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء جواد حوشان شريف281361621222042037

كلية اآلداب/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية الخنساء للبناتادبينور غازي لعيبي موسى281371621222054050

كلية اآلداب/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية العشار للبناتاحيائيتبارك دريد اسماعيل حاتم281381621422053034

كلية اآلداب/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمة محمد كاظم عبد علي281391621426002131

كلية اآلداب/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية الماجدات للبناتادبيتبارك حامد عوده صفوك281401621222037004

كلية اآلداب/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية هبة الزهراءاالهلية للبناتادبينبأ مسلم ياسين عبد السيد281411621224043007

كلية اآلداب/جامعة البصرة404.0067.33الخارجياتادبيزينب صفاء غانم ياسين281421621228050701

كلية اآلداب/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية  البحار للبناتاحيائيمريم قيس عباس خضير281431621422027011

كلية اآلداب/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيبنين عبد الكريم عيسى جابر281441621422043019

كلية اآلداب/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائيعبير علي حسين علي281451621422051100

كلية اآلداب/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمريم خير هللا جاسم محمد281461621422063033

كلية اآلداب/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب نزهت محمد جواد نوروز281471621426002037

كلية اآلداب/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيسجاد اياد طارق كنوش281481621211019058

كلية اآلداب/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمة لطيف خلف كاطع281491621222024025
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كلية اآلداب/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية العقيدة للبناتادبيسجى عباس جاسم جخير281501621222055036

كلية اآلداب/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمحمد يعقوب عبد هللا عبد الواحد281511621411006027

كلية اآلداب/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية منازل الكرامة االهلية للبنيناحيائيمجتبى محمود شاكر نعمة281521621413091003

كلية اآلداب/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك سالم صبيح فاضل281531621422003018

كلية اآلداب/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب عبد الوهاب عبد هللا نجم281541621422015038

كلية اآلداب/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر كريم كاظم حسن281552221411034404

كلية اآلداب/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسين مراد يونس كاطع28156162041300007

كلية اآلداب/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية جيكور للبنينادبيجاسم عبد الستار عبد الرحمن عبد الجبار281571621211054008

كلية اآلداب/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيزينب مؤيد محمد حسن281581221426002070

كلية اآلداب/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية القرنة للبناتادبياسراء احسان كاظم جودي281591621222005001

كلية اآلداب/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية القرنة للبناتادبيزينب قاسم جاسم جارح281601621222005011

كلية اآلداب/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب علي عبد المحسن جاسم281611621222042060

كلية اآلداب/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائينبأ مصطفى عباس بدران281621621422043115

كلية اآلداب/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية العلياء للبناتاحيائيحوراء محمد علي صالح ابراهيم281631621422052014

كلية اآلداب/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيرقيه اسماعيل شعبان حسن281641621424007023

كلية اآلداب/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسن حاتم زايد نعيثل281652521211021062

كلية اآلداب/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية الجيل القادم للبنينادبيسجاد عبد النبي خلف مرزوق281661621211081072

كلية اآلداب/جامعة البصرة400.0066.67للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيزينب محمود حميد شهاب281671621222078005

كلية اآلداب/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية التعاون للبناتادبيزهره حسن محيريث خضير281681621222083013

كلية اآلداب/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية الكنوز النموذجية االهلية للبناتادبيفاطمه علي محمد حسين281691621224081006

كلية اآلداب/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية الهارثة للبناتاحيائياسراء صالح يوسف محيي281701621422021003

كلية اآلداب/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية غزة للبناتاحيائينبأ ثائر عصام عبد المحسن281711621422034054

كلية اآلداب/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية البصرة للبناتاحيائيضحى شاكر كامل عيدان281721621422058034

كلية اآلداب/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية وهران للبناتاحيائيمنى مصطفى صالح نور281731621422107013

كلية اآلداب/جامعة البصرة400.0066.67االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيصفا احمد ماجد محمد281741621424021020

كلية اآلداب/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي مصلح جاسم محمد281752521415002183

كلية اآلداب/جامعة البصرة399.0066.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين ناظم جوده حمدان28176292041007094

كلية اآلداب/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيشروق علي صاحب حسين281771621222036050

كلية اآلداب/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيتبارك عدنان عبد الصمد مكطوف281781621222090021

كلية اآلداب/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية العليم االهلية للبناتادبيام البنين عالء اسماعيل كاظم281791621224071001

كلية اآلداب/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيفاطمه سالم فايز حلو281801621422026028

كلية اآلداب/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية الماجدات للبناتاحيائيطيف رومي نهار رومي281811621422037027

كلية اآلداب/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية الكرار للبناتاحيائيحوراء عبد الرحمن خلف عباس281821621422088009
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كلية اآلداب/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيكوثر كريم خليف مجيرخ281832221422041126

كلية اآلداب/جامعة البصرة398.0066.33ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيشهد عبد الرحيم بدران عثمان281841621222044040

كلية اآلداب/جامعة البصرة398.0066.33ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتادبيرنا وصفي لطيف يوسف281851621224040002

كلية اآلداب/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيغفران حزام محمد هايس281861621422036073

كلية اآلداب/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك حسن كريم مظلوم281871621422054014

كلية اآلداب/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية دجلة للبناتاحيائيمريم باسم دعير جنداو281881621422067086

كلية اآلداب/جامعة البصرة398.0066.33ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائينوران نصير محمد حسين نجم281891621424061053

كلية اآلداب/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمرتضى بشير سليم عبد281901621211070052

كلية اآلداب/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية القرنة للبناتادبيهيفاء خضر عبد الزهره معتوق281911621222005031

كلية اآلداب/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيزهراء حسين عبد الكريم عصفور281921621222044020

كلية اآلداب/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية العروبة للبناتادبيفرح احمد حميد عبود281931621222061044

كلية اآلداب/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية العروبة للبناتادبيهدى حسن حامد عرير281941621222061055

كلية اآلداب/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية شمس الشموس للبناتادبيبنين صبيح الزم حسن281951621222089011

كلية اآلداب/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيعلي محمد حاجم سالم281961621411037022

كلية اآلداب/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي عبد الكريم عبد الحميد مرزوك281971621413021045

كلية اآلداب/جامعة البصرة397.0066.17االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيمحمد عالء حسين علي281981621413025014

كلية اآلداب/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيجمانه حسين عاصي حمود281991621422038018

كلية اآلداب/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم صالح مهدي صالح282001621424072250

كلية اآلداب/جامعة البصرة397.0066.17الخارجياتاحيائيفاطمه مصطفى عبدالكريم عبدالرزاق282011621428050401

كلية اآلداب/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية الرسالة للبنينادبيسجاد ثائر عبد االمير قاسم282021621211013023

كلية اآلداب/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيزين العابدين صفاء جاسم محمد282031621211081064

كلية اآلداب/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيعذراء علي جبار دشر282041621222009027

كلية اآلداب/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية اليمامة للبناتادبيشهد حيدر كاظم حاجم282051621222012023

كلية اآلداب/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية غزة للبناتادبينرجس جواد راشد غافل282061621222034032

كلية اآلداب/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزهره ابراهيم لفته مصارع282071621222036041

كلية اآلداب/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية الوثبة للبناتادبيمريم فاضل جارهللا سعيد282081621222065049

كلية اآلداب/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبيزمن هاشم كاظم نجم282091621222089019

كلية اآلداب/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيأنسام محمد عبد النبي دنبوس282101621422094001

كلية اآلداب/جامعة البصرة396.0066.00ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائينور الهدى عيال ريسان مهودر282111621426003076

كلية اآلداب/جامعة البصرة396.0066.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيكوثر حسن عبد برهان282122521422040286

كلية اآلداب/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية ام قصر للبنينادبيعباس ميثم عبد الجبار علوان282131621211038027

كلية اآلداب/جامعة البصرة2395.0065.83الخارجيون ادبيعلي عبد الرزاق يونس موسى282141621218002876

كلية اآلداب/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية الهارثة للبناتادبيزهراء ضهد حمود سلمان282151621222021025
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كلية اآلداب/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية العباسية للبناتادبيمريم محمدعلي ديوان محسن282161621222057040

كلية اآلداب/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية الوثبة للبناتادبيابتسام وائل حسن فالح282171621222065001

كلية اآلداب/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية االبتسامة للبناتادبيسارة عبد القادر نعمة عبد القادر282181621222076041

كلية اآلداب/جامعة البصرة395.0065.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهيام رحيم جاسم جبر282192221422041164

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية البناء االهلية للبنيناحيائيعلي عبود عبدهللا صافي28220162041429003

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحسنين محمد جعفر عبود282211621211024010

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي زكي مطر علي282221621211038034

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد علي شمخي طالب282231621211061110

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيهدى حازم عبد هللا محمد282241621222009047

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية االندلس للبناتادبينبأ ناظم كاظم محسن282251621222015057

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية الزوراء للبناتادبيتبارك عبد الكريم ناصر عبد282261621222025009

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية  الميقات للبناتادبيفاطمه عادل علي مهلهل282271621222029063

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيفاطمه ياسر عباس احمد282281621222032048

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية البتول للبناتادبيبنين اثير عبد الصاحب محسن282291621222066012

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة حسن جبل شخيمت282301621222076056

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0065.67الخارجياتادبياسراء محمد موسى جعفر282311621228050062

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0065.67الخارجياتادبيايه عبدالحليم جعفر محمد282321621228050253

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية الشام للبناتاحيائياسراء صباح ناصر مزبان282331621422077001

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيآيات علي صابر حسوني282341621424005003

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيتبارك اكرم عباس علي282352921422025031

كلية اآلداب/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية الهدى للبناتادبيجنان بسام سرحان فارس282361621222003011

كلية اآلداب/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية حيفا للبناتادبيبتول لؤي حيدر علي282371621222045015

كلية اآلداب/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء مسلم عبد الكريم محمد282381621222054025

كلية اآلداب/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتقى قيصر مجيد حميد282391621222079011

كلية اآلداب/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية الزينبيات للبناتادبيمريم حسين عباس عبد القادر282401621222081041

كلية اآلداب/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيتبارك صكبان غازي شهاب282411621222090020

كلية اآلداب/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيضحى خيون كاظم حميد282421621422009042

كلية اآلداب/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية شط العرب للبناتاحيائياماني عماد عبد االمام عبود282431621422051012

كلية اآلداب/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عباس كثير282441621424019016

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية الشهداء للبنينادبيمنتظر رحيم ناصر جاسم282451621211015049

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية السبطين للبنينادبيمصطفى محمد فالح مرزوق282461621211016049

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية النصر المختلطةادبيحسين نوري شنون مكطف282471621217003006

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية األبلة للبناتادبيايه اسامه رحيم كريم282481621222016007
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كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيهاله فاضل طاهر جبر282491621222036085

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية النبأ للبناتادبيتبارك عادل عبد الخالق عبيد282501621222040006

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية ذات الصواري للبناتادبيروان سعيد نجم شايع282511621222041020

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية حيفا للبناتادبيدالل سعود خلف سعود282521621222045031

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزينب احمد جالي صابط282531621222047015

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية االريج للبناتادبيزينب عبد علي رزوقي كشيش282541621222062021

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية الوثبة للبناتادبيايمان هالل غالي صبر282551621222065006

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيرسل باسم عبد هللا عيدان282561621224024007

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0065.33للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيآيات علي دحام محيسن282571621422013005

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيسجى كوثر جليل جبير282581621422035053

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيامنة فاضل احمد عبد الواحد282591621422069004

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية االمام للبنيناحيائيحسن علي داود سلمان282602321411013012

كلية اآلداب/جامعة البصرة391.0065.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتجى عبد الزهره فاضل محسن28261162041001138

كلية اآلداب/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية االجيال للبنينادبيعلي سعد عبد محسن282621621211014037

كلية اآلداب/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية الشنقيطي للبناتادبياساور احمد ناصر محمود282631621222035003

كلية اآلداب/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية سبأ للبناتاحيائيمريم موسى جاسم محمد282641621422019031

كلية اآلداب/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية الشهداء للبنينادبيهاني مسلم محسن حمزة282651621211015050

كلية اآلداب/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية األبلة للبناتادبيصفا علي زيبق ذياب282661621222016037

كلية اآلداب/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية االبتسامة للبناتادبيزهراء علي جبار عباس282671621222076031

كلية اآلداب/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية االبتسامة للبناتادبيفرح سعيد كاظم علي282681621222076062

كلية اآلداب/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتادبيزهراء عدي علي احميد282691621224033003

كلية اآلداب/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية العلياء للبناتاحيائيمناي جبار محمد رمضان282701621422052075

كلية اآلداب/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية العشار للبناتاحيائيتماره ناجح عواد ثابت282711621422053036

كلية اآلداب/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية العباسية للبناتاحيائيبراء سالم بدر محسن282721621422057006

كلية اآلداب/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء حيدر عدنان حمزه282731621422079024

كلية اآلداب/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية بصرياثا االهلية للبناتاحيائياالء محمد ناصر صالح282741621424079002

كلية اآلداب/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيفائز محمود راضي سلمان282751621211019110

كلية اآلداب/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيموسى عالء قاسم عبد هللا282761621211081217

كلية اآلداب/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية العليم االهلية للبنينادبيعلي جمعه هالل جمعه282771621213066002

كلية اآلداب/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية االندلس للبناتادبيمنار عدي حفاتي رفش282781621222015055

كلية اآلداب/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة حسام عبد الحسن خليل282791621222076055

كلية اآلداب/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيساره محمد كريم محمد282801621424066031

كلية اآلداب/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية االجيال للبنينادبيحسين حيدر عبد هللا جودة282811621211014009
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كلية اآلداب/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين علي مبارك محمد282821621211061028

كلية اآلداب/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيناديه شالكه سعيد شاهر282831621222009041

كلية اآلداب/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية المعالي للبناتادبيشيرين عمار عبد الجبار سعدون282841621222018030

كلية اآلداب/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمه احمد حسين ناصر282851621222036063

كلية اآلداب/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم نبيل ابراهيم محمد282861621222038045

كلية اآلداب/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب فاضل فليح حسن282871621222055033

كلية اآلداب/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية البتول للبناتادبيفاطمه حيدر لفته غليم282881621222066051

كلية اآلداب/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية البرجسية للبناتاحيائيسندس مناف علي سليم282891621422109003

كلية اآلداب/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب عاشور شعير عكال282902221422011040

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية الجمهورية للبنينادبيعلي حازم محمد حسن282911621211011019

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمحمد علي زويد خلف282921621211024031

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيفاطمة حميد محسن مفتن282931621222004020

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية الفواطم للبناتادبياسوار مصطفى كامل فرحان282941621222017005

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية الرجاء للبناتادبيرغده مهدي عاشور برغش282951621222023009

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية الزوراء للبناتادبينبا جعفر مهنا فرحان282961621222025030

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيحنين هادي سلمان جبر282971621222044016

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية الوركاء للبناتادبيبنين رحيم بطل علي282981621222068014

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيرسل وصفي طاهر رمضان282991621222073005

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية الكفاح االهلية للبناتادبيدانيه مصطفى سعد ياسين283001621224017001

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيزمن محمد دهيرم خلف283011621422082012

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا فائز كاظم شياع283022521413023072

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي نعيم شاكر علي283032821411005100

كلية اآلداب/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية السبطين للبنينادبيحبيب نبيل حبيب عبود283041621211016007

كلية اآلداب/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية العباس للبنينادبيعلي خليل كامل فرحان283051621211046022

كلية اآلداب/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية البصرة االهلية للبنينادبيالحسن عباس كاظم غنيم283061621213053001

كلية اآلداب/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينادبيمحمد المهدي صفاء مكي ناصر283071621213054004

كلية اآلداب/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيمرتضى حيدر عباس عبود283081621213086020

كلية اآلداب/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية الخنساء للبناتادبيبنين غدير عبد الكاظم طاهر283091621222054010

كلية اآلداب/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية الشام للبناتاحيائيهدى عباس عطية عليوي283101621422077067

كلية اآلداب/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيفرقان ثائر مجيد سلمان283111621424078017

كلية اآلداب/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية الطالئع للبنينادبيعيسى طه كاظم خلف283121621211012041

كلية اآلداب/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيحسين يحيى عودة زغير283131621215016024

كلية اآلداب/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية حيفا للبناتادبيايناس زكي عوض حسين283141621222045010
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كلية اآلداب/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزهراء تحسين جابر سلمان283151621222059011

كلية اآلداب/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيشهد بدر سالم زهير283161621222090069

كلية اآلداب/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية ام قصر للبنيناحيائيكاظم نعيم جاسم مطر283171621411038005

كلية اآلداب/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيبتول صادق عبد الزهره فيصل283181621422003011

كلية اآلداب/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية االبرار للبنيناحيائياحمد عايد ونان شريده283192221411070006

كلية اآلداب/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيايالف عباس فاضل عباس283201121424008005

كلية اآلداب/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية  نبراس العلم االهلية للبنينادبيمصطفى وسام شاكر محمود283211621213050005

كلية اآلداب/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية االندلس للبناتادبيرقية عامر سمير حمودي283221621222015020

كلية اآلداب/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية  الميقات للبناتادبيجمان احمد عبد دندي283231621222029022

كلية اآلداب/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزينب احسان عارف علي283241621222047014

كلية اآلداب/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتادبينبأ عبد الحسن حموده كليش283251621224047007

كلية اآلداب/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةاحيائيحسن جاسم محمد ابراهيم283261621417007002

كلية اآلداب/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيزينب علي جبر هويرف283271621422069027

كلية اآلداب/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيشمس سلمان عبد الجبار محمد283281621424016011

كلية اآلداب/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية االنجاز االهلية للبناتاحيائيوسن حسين حاتم شقي283291621424073004

كلية اآلداب/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيهبة هللا اليج غضبان عطار283302221422083263

كلية اآلداب/جامعة البصرة383.4063.90اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحيدر معد شامل خضير283311621411068018

كلية اآلداب/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي ميثم عبد الرزاق قاسم283321621211034048

كلية اآلداب/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبياحمد عبد الباري محمد حسين283331621211076004

كلية اآلداب/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية الصناديد للبنينادبيصادق واثق حسين مالح283341621211087009

كلية اآلداب/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيحسين حمزه عباس مزهر283351621215016018

كلية اآلداب/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية االندلس للبناتادبيغدير هيثم فاضل ياسين283361621222015038

كلية اآلداب/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية االندلس للبناتادبيمعصومة ليث خير هللا عبيد283371621222015051

كلية اآلداب/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية الفواطم للبناتادبيزهراء سالم كاظم حسن283381621222017023

كلية اآلداب/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية الزوراء للبناتادبيمريم دريد صادق عبود283391621222025027

كلية اآلداب/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية  الميقات للبناتادبياسراء محمد سالم كاظم283401621222029003

كلية اآلداب/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية  الميقات للبناتادبيايات وهاب رزوقي محي283411621222029012

كلية اآلداب/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية الزينبيات للبناتادبيملك مناوي عبد السيد عبيد283421621222081046

كلية اآلداب/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد نصير شاكر حمود283432721411037113

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية حمدان للبنينادبيمهدي محمد يوده صباح283441621211042081

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد جاسم حسين علي283451621211047054

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية البصرة االهلية للبنينادبيعلي حليم مهدي لفتة283461621213053004

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيعلي مشتاق طالب عبد الوهاب283471621215013040

4148 من 859صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية الفواطم للبناتادبيام البنين عبد الكريم هندو حمود283481621222017007

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية الشنقيطي للبناتادبيايمان علي احمد علي283491621222035014

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية الشنقيطي للبناتادبيلولوة عامر احمد ابراهيم283501621222035070

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية االريج للبناتادبيمريم محمد منصور مجيد283511621222062035

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية الوركاء للبناتادبيبدور محمود جاسم محمد283521621222068012

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيخديجه حمد قاسم عبد هللا283531621222073003

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية الشام للبناتادبيغفران نجم عبد الرضا عبد علي283541621222077031

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية البسمة للبناتادبيبتول ستار جبار مهجر283551621222080011

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبينور ابراهيم عبد العباس ابراهيم283561621222094036

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0063.67للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيمريم عبد الغفار جبار عبود283571621222095019

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبينور الهدى حيدر عبد هللا محمد283581621224062011

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0063.67الخارجياتادبيامال محمد حسين علي283591621228050139

كلية اآلداب/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين صفاء عبد الواحد صالح283601621211006026

كلية اآلداب/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية الرسالة للبنينادبيحيدر كريم عزيز خضير283611621211013019

كلية اآلداب/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمنتظر علي حميد عنكوش283621621211029066

كلية اآلداب/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية ذو النورين للبنينادبيجعفر عامر عبد الحسين طارش283631621211037007

كلية اآلداب/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمجتبى عبد الحسن طه خضير283641621211047049

كلية اآلداب/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية الحمد للبنينادبيعبد هللا احمد خليفه حسون283651621211051032

كلية اآلداب/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية اليمامة للبناتادبيزينب خليل ابراهيم عبد الرضا283661621222012020

كلية اآلداب/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية األبلة للبناتادبيخمائل عبد االمير زغير فاخر283671621222016016

كلية اآلداب/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية األبلة للبناتادبينرجس عباس عاجب عبد الجبار283681621222016055

كلية اآلداب/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية الفواطم للبناتادبيزهراء حسين خلف حاتم283691621222017022

كلية اآلداب/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيسعاد ابراهيم ذياب سرحان283701621222042067

كلية اآلداب/جامعة البصرة381.0063.50ثانوية العقيدة للبناتادبينور الهدى سامي ناصر خلف283711621222055054

كلية اآلداب/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيحوراء محمد حكمت مظلوم283721621222069017

كلية اآلداب/جامعة البصرة381.0063.50ثانوية التعاون للبناتادبيامواج فجر حسين جاهن283731621222083003

كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية المتنبي للبنينادبيعباس فرحان عبد الحسن محمد283741621211006046

كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية االجيال للبنينادبيعلي بدر ماذي ابو حميد283751621211014032

كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيزيد كاظم حمودي عبد االمام283761621211029030

كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية جيكور للبنينادبيعلي فتاح عبد الرضا عبد الحميد283771621211054053

كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيمحمد صالح عبد الواحد حيدر283781621213006010

كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيمحمد باقر عبد الكريم قاسم محمد283791621213032009

كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية الشنقيطي للبناتادبيبتول عبد المعطي عبد هللا عبد المحسن283801621222035017
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كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية العلياء للبناتادبيام البنين ميثم كريم عبود283811621222052003

كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية العلياء للبناتادبيزينب عماد عبد الحسن حسين283821621222052030

كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيرقيه امجد حميد غضبان283831621222073006

كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية الزينبيات للبناتادبينرجس احمد غريب علي283841621222081051

كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمه عالء هشام عبد علي283851621222090086

كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمه علي صالح علي283861621222090087

كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية هبة الزهراءاالهلية للبناتادبيزهراء احمد عبد الرزاق جعفر283871621224043004

كلية اآلداب/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيالحسين علي راضي نبخ283881621211040002

كلية اآلداب/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية الرضوان للبنينادبيحسين احمد نعيم عبد283891621211043013

كلية اآلداب/جامعة البصرة379.0063.17ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيحسن باسم محمد حسين283901621211049001

كلية اآلداب/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية األعراف للبنينادبيحسين علي حسن عباس283911621211058013

كلية اآلداب/جامعة البصرة379.0063.17ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيحسن نبهان ريسان كليف283921621215014007

كلية اآلداب/جامعة البصرة379.0063.17للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيضحى عبد الستار عبود عنبر283931621222013027

كلية اآلداب/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية األبلة للبناتادبيزهراء خليل رهيف وهيب283941621222016020

كلية اآلداب/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية حيفا للبناتادبينوال اسحاق عبد الكريم غنيم283951621222045085

كلية اآلداب/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيايه حليم ذاري عبد الحسن283961621222047004

كلية اآلداب/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية البسمة للبناتادبيام البنين احمد شنيت عبيد283971621222080006

كلية اآلداب/جامعة البصرة379.0063.17ثانوية منابع العلم االهلية للبناتادبيندى محمد راضي نعمه283981621224042005

كلية اآلداب/جامعة البصرة379.0063.17ثانوية دار السالم االهلية للبناتادبيزهراء دخيل جاسم مال هللا283991621224047003

كلية اآلداب/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر اياد جبار مجيد284001621211006035

كلية اآلداب/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية الرسالة للبنينادبيحسنين عادل هاشم محمد284011621211013012

كلية اآلداب/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية الرضوان للبنينادبيعلي فراس عبد الواحد عبود284021621211043061

كلية اآلداب/جامعة البصرة378.0063.00ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيمحمد قاسم راضي سلمان284031621213086018

كلية اآلداب/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية سبأ للبناتادبيبنين احمد جبار عاتي284041621222019003

كلية اآلداب/جامعة البصرة378.0063.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيدعاء احمد حافظ مال هللا284051621222032016

كلية اآلداب/جامعة البصرة378.0063.00ثانوية الوركاء للبناتادبينور صبيح عودة شحيتي284061621222068039

كلية اآلداب/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية البسمة للبناتادبيضحى عزيز خلف الزم284071621222080050

كلية اآلداب/جامعة البصرة378.0063.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينب صادق مجيد عبد االمام284081621222090052

كلية اآلداب/جامعة البصرة378.0063.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبينبأ جاسم محمدعلي عبد الرضا284091621222090105

كلية اآلداب/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية الطالئع للبنينادبيعلي محمد يعقوب يوسف284101621211012040

كلية اآلداب/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية السبطين للبنينادبيمحمد رياض عبد مغتاظ284111621211016041

كلية اآلداب/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيمحمد علي شدود جابر284121621213010023

كلية اآلداب/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبياحمد كاظم صنهير زفر284131621215016004
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كلية اآلداب/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيبتول وليد مالح ناصر284141621222042016

كلية اآلداب/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيساره علي عامر ناجي284151621222044035

كلية اآلداب/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية شمس الشموس للبناتادبيايات محمد يونس مطشر284161621222089006

كلية اآلداب/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية االمجاد للبناتادبيفاطمه خالد تحسين احمد284171621222099019

كلية اآلداب/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبياحمد رائد حميد تومان284182521213014001

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي ليث عدنان طعمه284191621211006060

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبياحمد ماجد سهر علي284201621211035006

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد جبار حميد خضر284211621211035037

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية االعالم للبنينادبيعلي سجاد مجيد صالح284221621211041034

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية الموانئ للبنينادبيمنتظر حسن ابراهيم غلوم284231621211053024

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية األعراف للبنينادبيعبد الكريم حيدر عبد الكريم زاير284241621211058032

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية الجيل القادم للبنينادبيسيف قاسم حبيب حسين284251621211081082

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيمحمد عبد الكريم رشيد عويد284261621215016079

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية الهدى للبناتادبيزينب يوسف حسين حمد284271621222003024

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية االندلس للبناتادبيزينب اياد عبد الواحد علي284281621222015024

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية الفواطم للبناتادبيفاطمه ناجي سالم هاشم284291621222017042

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية الحضارة العربية للبناتادبينور جالوي سمير كايم284301621222026030

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية العباسية للبناتادبيضحى لؤي نجم عبد هللا284311621222057025

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينوره كريم لفته خضير284321621222079043

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيزينب ميثم عيدان عجيل284331621224007008

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيشمس محمد شهاب جغيف284341621226001025

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67الخارجياتادبيزينب يوسف بجاي مكطوف284351621228050779

كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية االعالم للبنينادبيمحمد هاني طاهر محمد28436162021045053

كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد عماد عودة حطاب284371621211006075

كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمرتضى سعيد خضير عبد هللا284381621211019131

كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية الفرزدق للبنينادبيمصطفى كاظم عطية جاسم284391621211027040

كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية شط العرب للبنينادبيسجاد عبد الحميد عبد الحسين عباس284401621211034028

كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية شط العرب للبنينادبييوسف يعكوب يوسف محي284411621211034076

كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيعلي محمد مجيد ناصر284421621213006009

كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيعبد الرحمن حسين علي ضعين284431621213010010

كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبياحمد خلف سالم خلف284441621215009002

كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية الطموح للبناتادبيفاطمه حسن عبد الزهره احويل284451621222008030

كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية  الميقات للبناتادبيمنار مازن عبد المنعم جبار284461621222029072
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كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيامل ثجيل هادي عبد الرحمن284471621222038007

كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية الخالصة للبناتادبيغدير اياد جبار حسين284481621222064019

كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيمحبه منير محسن راشد284491621224011004

كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيزهراء رياض جواد عبد الكاظم284501621224027005

كلية اآلداب/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعباس حسن قاسم عبد هللا284511621215009025

كلية اآلداب/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية العرب المسائية للبنينادبيعلي عماد كاظم شليبه284521621215015019

كلية اآلداب/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية الطموح للبناتادبيايات كريم سعدون عبد الخضر284531621222008009

كلية اآلداب/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية األبلة للبناتادبيزهراء جاسم لعيبي نعيمه284541621222016019

كلية اآلداب/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية الرجاء للبناتادبيزينب حسين علي حسين284551621222023017

كلية اآلداب/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيفاطمه زكريا يحيى عبد الغني284561621222032044

كلية اآلداب/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيمروه يونس حسن عذار284571621222038043

كلية اآلداب/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيسماهر عقيل يوسف علي284581621222049058

كلية اآلداب/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينب عبد علي عبد الباري عبد علي284591621222090055

كلية اآلداب/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبياستبرق احمد عباس خريبط284601621222091003

كلية اآلداب/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفاطمة عبود باهض ابويج284611621222091039

كلية اآلداب/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية االمجاد للبناتادبيحسنى عالء شهاب احمد284621621222099006

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية الرسالة للبنينادبيمحمد عادل جبر سالمة284631621211013049

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية االجيال للبنينادبيعلي جواد جعفر جدوع284641621211014033

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية الشعب للبنينادبيابراهيم حسن طالب اسماعيل284651621211050001

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية األزكياء للبنينادبياثير ثائر كامل شاكر284661621211061003

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية األزكياء للبنينادبيمصطفى فاضل عباس عبود284671621211061125

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيحسين محمد عبد الصاحب لفتة284681621217008011

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0062.17للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيزينب جهاد قاسم فاضل284691621222013017

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية االندلس للبناتادبيايناس كاظم عزيز نجم284701621222015011

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية النبأ للبناتادبيزينب ماهر عبد األمير ياسين284711621222040023

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيتبارك سامي محمد خليل284721621222042021

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية السيبة للبناتادبيفاطمه صالح يوسف سحاب284731621222074005

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيثريه كريم جاسب فالح284741621224011001

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيبنين امين جاسم محمد284751621224062003

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيفاطمه محمد هاشم مزعل284761621226001030

كلية اآلداب/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية االعالم للبنينادبيزين العابدين وليد داخل حسين284771621211041019

كلية اآلداب/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية العليم االهلية للبنينادبيعلي ضياء فريد علي284781621213066003

كلية اآلداب/جامعة البصرة2372.0062.00الخارجيون ادبيزيد سعد عبد نغيمش284791621218002202
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كلية اآلداب/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية الهارثة للبناتادبيساره موفق علي عبد االمام284801621222021034

كلية اآلداب/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية العروبة للبناتادبيتبارك ستار جواد كاظم284811621222061006

كلية اآلداب/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية الزينبيات للبناتادبيبتول رحمن برتو خضير284821621222081005

كلية اآلداب/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيفاطمه راضي محمد نتيش284831621222082027

كلية اآلداب/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية االهلة للبناتادبيزينب طعمه عجالن ظاهر284841621222104007

كلية اآلداب/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية عشتار األهلية للبناتادبياساور عبد المجيد اسماعيل عبد الواحد284851621224027002

كلية اآلداب/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين خليل ابراهيم عبد هللا284861621211006024

كلية اآلداب/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي النور طه عبد الواحد علي284871621211019086

كلية اآلداب/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية األزكياء للبنينادبيعباس ناظم مطر عساف284881621211061056

كلية اآلداب/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية األصفياء للبنينادبيحسين محمد جواد دعير284891621211062016

كلية اآلداب/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية المرفأ للبناتادبيضحى عبد العليم دهر جبار284901621222039040

كلية اآلداب/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية صنعاء للبناتادبيأيثار عبد الحسين علي حسين284911621222046003

كلية اآلداب/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية صنعاء للبناتادبيندى محمد علي محمد284921621222046040

كلية اآلداب/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيايمان اسامه ياسين يوسف284931621222060009

كلية اآلداب/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزينب جواد كاظم عبد النبي284941621222060025

كلية اآلداب/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية العروبة للبناتادبينور الهدى محمود عبد ليلو284951621222061053

كلية اآلداب/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية االقتدار للبناتادبيكوثر عبدهللا حميد عويد284961621222092012

كلية اآلداب/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية المآثر للبناتادبيفاطمه حيدر علي فالح284971621222100022

كلية اآلداب/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية ادم االهلية للبناتادبينجوان عبد العباس نجف جازع284981621224051006

كلية اآلداب/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية الماء المعين للبنينادبيعبد هللا عدنان حمزه حسين284992721211022026

كلية اآلداب/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية الرسالة للبنينادبيحسين علي حمدان محسن285001621211013013

كلية اآلداب/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد عبد الرضا حسحوس عبيد285011621211061107

كلية اآلداب/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية القنوت للبناتادبينرجس محمود مجيد زعيبل285021621222033026

كلية اآلداب/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيبنين عباس فاضل عبد النبي285031621222049015

كلية اآلداب/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية العقيدة للبناتادبيمنار مهند صبيح جاسم285041621222055052

كلية اآلداب/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية منابع العلم االهلية للبناتادبيزينب علي محسن جباره285051621224042003

كلية اآلداب/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية االنجاز االهلية للبناتادبيزينه حسين حاتم شقي285061621224073001

كلية اآلداب/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيمها مأمون عبد الكريم جاسم285071621226002057

كلية اآلداب/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية المنار للبناتادبيزهراء محمد رومي ديوان285082721222001034

كلية اآلداب/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيحسين سهيل عبد عبيد28509162021311010

كلية اآلداب/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية الجمهورية للبنينادبيعبد هللا هيثم سعيد عرار285101621211011018

كلية اآلداب/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية االجيال للبنينادبيياسر كامل ياسر عبود285111621211014065

كلية اآلداب/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيزيد محمد شريف جاسم285121621213032005
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كلية اآلداب/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعبد العزيز احمد عطيه عبيد285131621215003008

كلية اآلداب/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية العراق المسائية للبنينادبيجواد كاظم عيال ضيدان285141621215007026

كلية اآلداب/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية االندلس للبناتادبيايمان سعيد عجر بندر285151621222015010

كلية اآلداب/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية المعالي للبناتادبيزينب وصفي سامي كشكول285161621222018022

كلية اآلداب/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية المبادئ للبناتادبيايمان عدنان عبد الواحد الزم285171621222022003

كلية اآلداب/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيايالف فليح معتوك حذيه285181621222047003

كلية اآلداب/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية العقيدة للبناتادبيمنتهى بهجت حسن غضبان285191621222055053

كلية اآلداب/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية االبتسامة للبناتادبيسفانه عبود مطرود عبد النبي285201621222076043

كلية اآلداب/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيمريم عيسى مرداو كناو285211621222082033

كلية اآلداب/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية بحار االنوار للبناتادبيزينب حازم مجيد نعمه285221621222102036

كلية اآلداب/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيايات طاهر عبد االله قاسم285231621226002011

كلية اآلداب/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية العكيكة للبنينادبيعباس عبد الحسن مسعد ساجت285242221211038019

كلية اآلداب/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية االغادير للبناتادبياشرقت حيدر علي ياسين285251421222071001

كلية اآلداب/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية األعراف للبنينادبيحسن احمد جواد كاظم285261621211058004

كلية اآلداب/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية األزكياء للبنينادبيحامد عباس عبد الجبار كاظم285271621211061013

كلية اآلداب/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيناصر بدر طعمه بدر285281621211081219

كلية اآلداب/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيعلي دخيل جاسم مال هللا285291621213010016

كلية اآلداب/جامعة البصرة368.0061.33للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيايات مزيد رحيمه منخي285301621222013004

كلية اآلداب/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية المعقل للبناتادبيزهراء احمد نعمه مولى285311621222014011

كلية اآلداب/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيضحى حميد زغير كمر285321621222038034

كلية اآلداب/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية البسمة للبناتادبيدنيا سالم افريج احميحم285331621222080025

كلية اآلداب/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيابرار محمد يوسف ناصر285341621222091001

كلية اآلداب/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيزينب نزار عبد علي هادي285351621222098014

كلية اآلداب/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيدانية كريم محمد شبيب285361621224014005

كلية اآلداب/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبينرجس عودة قاسم عبد هللا285371621224023008

كلية اآلداب/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية المشرق العربي للبناتادبيايات علي هاشم علي28538162022148004

كلية اآلداب/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية الفرزدق للبنينادبيمصطفى اديب سالم غانم285391621211027038

كلية اآلداب/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية األصفياء للبنينادبيمجيد سالم مجيد عريبي285401621211062034

كلية اآلداب/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية الماجدات للبناتادبيعذراء نايف ندا طارش285411621222037014

كلية اآلداب/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة حامد عبد الملك عبد المعبود285421621222080056

كلية اآلداب/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتادبينهاية حارث عبد شبيب285431621224036008

كلية اآلداب/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية رواد السالم االهلية للبنينادبيمحمد نورس طالب خضر285442521213026005

كلية اآلداب/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية الشهداء للبنينادبيمقداد راضي طالب حميد285451621211015048
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كلية اآلداب/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد ناظم يونس عوده285461621211029007

كلية اآلداب/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيفاضل عباس فاضل غانم285471621211035033

كلية اآلداب/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية الحمد للبنينادبيمحمد حيدر ابراهيم جعفر285481621211051070

كلية اآلداب/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية العراق المسائية للبنينادبيعلي رعد صاحب مجيد285491621215007110

كلية اآلداب/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية االحرار المسائية للبنينادبياحمد حازم الزم حمادي285501621215013070

كلية اآلداب/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية المعرفة للبناتادبيزينب حبيب طاهر حبيب285511621222020031

كلية اآلداب/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية  الميقات للبناتادبيحوراء جواد كاظم حسون285521621222029025

كلية اآلداب/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية  الميقات للبناتادبيزهراء فاخر نصيف جاسم285531621222029036

كلية اآلداب/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيافراح مؤيد علي كاظم285541621222069001

كلية اآلداب/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيبتول اياد مالك حامد285551621222069010

كلية اآلداب/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد قصي علي عبد هللا285561621211034060

كلية اآلداب/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيمحمد قاسم سلمان علي285571621211071033

كلية اآلداب/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمحمد قصي غالب حنظل285581621211076070

كلية اآلداب/جامعة البصرة2365.0060.83الخارجيون ادبيعبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن سعد285591621218002589

كلية اآلداب/جامعة البصرة365.0060.83ثانوية الطموح للبناتادبيعذراء عباس حسين صينخ285601621222008026

كلية اآلداب/جامعة البصرة365.0060.83ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمه نبيل صبري شريده285611621222090091

كلية اآلداب/جامعة البصرة365.0060.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبياسراء ياسر عذيب لفته285621621224024001

كلية اآلداب/جامعة البصرة365.0060.83ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبينوره احسان احمد محمد285631621226001037

كلية اآلداب/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية االكرمين للبنينادبيحسين عبد االمير كريم مطر285641621211017019

كلية اآلداب/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية المدينة للبنينادبيصالح محمد صالح موسى285651621211028018

كلية اآلداب/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية العباس للبنينادبيمحمد طالب رجب فيروز285661621211046038

كلية اآلداب/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية األصفياء للبنينادبيحسين قاسم محسن جودة285671621211062015

كلية اآلداب/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعلي عبد الرؤوف عبد الهادي شحور285681621215009036

كلية اآلداب/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيوضحه سالم تركي منصور285691621222032062

كلية اآلداب/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية صنعاء للبناتادبيساره مسعود خشن مسعود285701621222046027

كلية اآلداب/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية التعاون للبناتادبيساره يحيى خلف مسلم285711621222083018

كلية اآلداب/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيزينب علي سامي مانع285721621224027007

كلية اآلداب/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيشهد حسين شناوة مجيد285731621226002073

كلية اآلداب/جامعة البصرة364.0060.67الخارجياتادبيدعاء حكيم حسن صاحي285741621228050438

كلية اآلداب/جامعة البصرة2364.0060.67الخارجيات ادبيمروة حسين ناصر جاسم285751621228051306

كلية اآلداب/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية السبطين للبنينادبيمحمد خالد جوده حزام285761621211016039

كلية اآلداب/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية شط العرب للبنينادبييوسف جمعه مهدي حبيب285771621211034075

كلية اآلداب/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية غانم سوادي للبنينادبيسعيد صباح سعيد هاشم285781621211056017
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كلية اآلداب/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمحمد الباقر عبد الوهاب ناصر محمد285791621211076063

كلية اآلداب/جامعة البصرة363.0060.50ثانوية الصمود للبنينادبيمجتبى زين العابدين حسين علي285801621211079021

كلية اآلداب/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمجتبى ثائر عبد داغر285811621211081166

كلية اآلداب/جامعة البصرة363.0060.50ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيمنتظر فيصل كريم داخل285821621213010024

كلية اآلداب/جامعة البصرة363.0060.50ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبينور الهدى مصطفى ناصر سالم285831621222044071

كلية اآلداب/جامعة البصرة363.0060.50ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبينور علي طالب الزم285841621222044073

كلية اآلداب/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء طالب حمدان محسن285851621222065028

كلية اآلداب/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية الوثبة للبناتادبينور الهدى ضياء كريم هامل285861621222065058

كلية اآلداب/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغدير رفعت جعفر طالل285871621222079030

كلية اآلداب/جامعة البصرة363.0060.50ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيسارة خليل خير هللا صحيو285881621222098015

كلية اآلداب/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية السبطين للبنينادبينصرت اياد جميل موازي285891621211016054

كلية اآلداب/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية االكرمين للبنينادبيعباس فاضل عبد الوهاب سلمان285901621211017033

كلية اآلداب/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيمصطفى احمد جعفر عبد الحافظ285911621211049010

كلية اآلداب/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية الحمد للبنينادبيشاكر محمود عبد الصمد عبد الحسين285921621211051027

كلية اآلداب/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية غانم سوادي للبنينادبيعلي حسين علي محسن285931621211056025

كلية اآلداب/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحسن عبد هللا جمعة سويد285941621211070011

كلية اآلداب/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية األبلة للبناتادبيايه محمد زوير محيبس285951621222016008

كلية اآلداب/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيمروه احمد حميد اسماعيل285961621222038042

كلية اآلداب/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية النبأ للبناتادبيآيه اياد عبد الحميد عبد المجيد285971621222040003

كلية اآلداب/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيظالل خالد موفق عبد هللا285981621222044051

كلية اآلداب/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية العقيدة للبناتادبيتبارك عادل جبار عثمان285991621222055012

كلية اآلداب/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء عبد الرسول حميد طعمه286001621222090046

كلية اآلداب/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيمالك سمير جعفر سلمان286011621222090102

كلية اآلداب/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية دار السالم االهلية للبناتادبيوداد حسين محيريث خضير286021621224047009

كلية اآلداب/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد شاكر رامك خليف28603162021020124

كلية اآلداب/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمروه سلمان عبد الرزاق جاسم28604162022209064

كلية اآلداب/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية اليرموك للبنينادبيمنتظر صافي ناجي شنين286051621211031015

كلية اآلداب/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية جيكور للبنينادبيعلي شهاب قاسم ناصر286061621211054049

كلية اآلداب/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية المشرق العربي للبناتادبيشموس احمد ياسين كاظم286071621222002014

كلية اآلداب/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيشهد محمد عبد االمير سوادي286081621222047021

كلية اآلداب/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية العروبة للبناتادبيشهد حسين خضير جابر286091621222061032

كلية اآلداب/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية الجمهورية للبناتادبينور فيصل جار هللا عمر286101621222063043

كلية اآلداب/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية الزينبيات للبناتادبيمالك خالد نجيب محمد286111621222081045
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كلية اآلداب/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيزهراء محمد نعمان عبد الحكيم286121621226002034

كلية اآلداب/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحيدر حسين صكبان سلمان286131621211035015

كلية اآلداب/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية األزكياء للبنينادبيمصطفى باسم عباس عبد الرزاق286141621211061120

كلية اآلداب/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية األبلة للبناتادبيتهاني ثائر احمد حسين286151621222016013

كلية اآلداب/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزهراء حسين علي فاضل286161621222036035

كلية اآلداب/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب فاضل لفته مهدي286171621222054028

كلية اآلداب/جامعة البصرة360.0060.00ثانوية العقيدة للبناتادبيالمها خالد راشد ميضان286181621222055004

كلية اآلداب/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيبنين عبدهللا نجم عبود286191621222060014

كلية اآلداب/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيفاطمه احمد هاشم مصطفى286201621222060038

كلية اآلداب/جامعة البصرة359.0059.83اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعباس عبد الحسين رادود شناوه286211621211004016

كلية اآلداب/جامعة البصرة359.0059.83اعدادية المتنبي للبنينادبيحسنين صالح عبد هللا قاسم286221621211006022

كلية اآلداب/جامعة البصرة359.0059.83اعدادية االجيال للبنينادبيمحمد جواد عبد حنيش286231621211014050

كلية اآلداب/جامعة البصرة359.0059.83اعدادية االعالم للبنينادبيسجاد هيثم حسن محمد286241621211041021

كلية اآلداب/جامعة البصرة359.0059.83اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد علي كاظم حسن286251621211047061

كلية اآلداب/جامعة البصرة359.0059.83ثانوية الصمود للبنينادبيحيدر حميد عطية عواد286261621211079008

كلية اآلداب/جامعة البصرة359.0059.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيابراهيم ثامر مسير كصير286271621211081001

كلية اآلداب/جامعة البصرة359.0059.83اعدادية  الميقات للبناتادبيزهراء عبد الساده حاتم عباس286281621222029035

كلية اآلداب/جامعة البصرة359.0059.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيسبأ قاسم حيران جاسم286291621222038030

كلية اآلداب/جامعة البصرة359.0059.83اعدادية االبتسامة للبناتادبيامثال احمد نوري مصطفى286301621222076006

كلية اآلداب/جامعة البصرة359.0059.83اعدادية االبتسامة للبناتادبيرقية هاني جعفر حمزة286311621222076027

كلية اآلداب/جامعة البصرة359.0059.83ثانوية التعاون للبناتادبيبتول مازن عبد الكريم موسى286321621222083006

كلية اآلداب/جامعة البصرة359.0059.83اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيحوراء سمير غدير محمد علي286331621222094011

كلية اآلداب/جامعة البصرة359.0059.83ثانوية المآثر للبناتادبيضحى عواد عبد الكاظم قاسم286341621222100020

كلية اآلداب/جامعة البصرة359.0059.83الخارجياتادبيزينب محمد سلمان عبد الرزاق286351621228050756

كلية اآلداب/جامعة البصرة359.0059.83ثانوية السالم للبنينادبيعلي حسين جمعه مطشر286362821211004014

كلية اآلداب/جامعة البصرة359.0059.83ثانوية السالم للبنينادبيمصطفى حميد جاسم محمد286372821211004020

كلية اآلداب/جامعة البصرة358.0059.67اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد نجم عبد الرحمن جبار28638162021097118

كلية اآلداب/جامعة البصرة358.0059.67ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيمحمد نزار عبد علي هادي28639162021312014

كلية اآلداب/جامعة البصرة358.0059.67اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيحامد ناصر محسن عطيه286401621211004004

كلية اآلداب/جامعة البصرة358.0059.67اعدادية االكرمين للبنينادبيعباس عادل زبون كاظم286411621211017032

كلية اآلداب/جامعة البصرة358.0059.67اعدادية الرضوان للبنينادبيسجاد مهدي صالح عبد هللا286421621211043029

كلية اآلداب/جامعة البصرة358.0059.67اعدادية الجيل القادم للبنينادبيسعود مساعد عجيل فارس286431621211081079

كلية اآلداب/جامعة البصرة358.0059.67ثانوية ابو حمزة الثمالي للبنينادبيفالح علي فالح مهدي286441621211085018
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كلية اآلداب/جامعة البصرة4358.0059.67الخارجيون ادبيحسن المثنى عبد المطلب كاطع286451621218004313

كلية اآلداب/جامعة البصرة358.0059.67للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيفاطمه حسن عباس نايف286461621222013028

كلية اآلداب/جامعة البصرة358.0059.67اعدادية االندلس للبناتادبيرقية رضا عبد هللا رضا286471621222015019

كلية اآلداب/جامعة البصرة358.0059.67اعدادية الزينبيات للبناتادبيزينب عالء حسين محسن286481621222081021

كلية اآلداب/جامعة البصرة358.0059.67اعدادية البينة للبناتادبيزهراء صالح حسن صالح286491621222093009

كلية اآلداب/جامعة البصرة358.0059.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيريام عباس كاظم خلف286501621226002030

كلية اآلداب/جامعة البصرة2358.0059.67الخارجيات ادبيمريم محمد نوري حسين286511621228051352

كلية اآلداب/جامعة البصرة358.0059.67اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيتقى نعيم محمد حسين286522821215001022

كلية اآلداب/جامعة البصرة358.0059.67اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم عبد الزهرة منو كاوي286532821222005080

كلية اآلداب/جامعة البصرة358.0059.67ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب جواد كاظم هاشم286542821222023018

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي طه مالك كاظم286551621211017043

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية ام قصر للبنينادبيحسين رحيم مجيد عبيد286561621211038008

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية الرضوان للبنينادبيموسى عبد الباري مرزوق صبيح286571621211043098

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية غانم سوادي للبنينادبيمحمد ابراهيم عبد الرزاق سلمان286581621211056029

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية األعراف للبنينادبيمصطفى احمد عبد االمير شريف286591621211058052

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد رائد عبد اللطيف عبد الوهاب286601621211061100

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنينادبيمصطفى فريد عبد الملك عبد المعبود286611621213081006

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50ثانوية البصير االهلية للبنينادبيمحمد صادق عريبي سلمان286621621213083009

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50ثانوية الجامعة للبناتادبيفاطمه هشام قاسم عبود286631621222006018

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيتبارك كريم صالح سالم286641621222009008

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبييقين مرتضى موسى جبار286651621222013038

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية االندلس للبناتادبيازل سجاد امين ديوان286661621222015005

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50ثانوية المرفأ للبناتادبيبتول كامل جاسب جري286671621222039010

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50ثانوية النبأ للبناتادبيعهد هيثم ابراهيم مالك286681621222040030

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50ثانوية ذات الصواري للبناتادبينبأ ميثاق سكبان عبد العالي286691621222041051

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية االريج للبناتادبيايات كريم جميل يزل286701621222062004

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية شمس الشموس للبناتادبيشيماء عبد الكريم انس عبد الكريم286711621222089034

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينب مازن محسن حسين286721621222090060

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيشهد عباس كاظم عباس286731621222090070

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتادبيمريم احمد كاظم صبر286741621224063004

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية المرتضى للبنينادبيعباس نجم عبد صالح286752821211002055

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيحبيب صاحب صكر محمد286762921217007007

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية كميت للبنينادبيحسن قوجان رحم سلمان28677282021015013
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كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية األزكياء للبنينادبيمرتضى ماجد عباس حسين286781621211061119

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحسين بشير سليم عبد286791621211070015

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيصادق ابراهيم حسين عبد الحسن286801621211076029

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمسلم اسعد مظلوم حسن286811621211076076

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمرتضى احمد دهيم محسن286821621211081197

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية الهدى للبناتادبياسراء منصور مصطفى منصور286831621222003001

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية األبلة للبناتادبيحنان حمد جاسم كحافي286841621222016014

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية الفواطم للبناتادبيمريم عباس خضير محمد286851621222017046

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء احمد رحيم ياسين286861621222031009

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية االريج للبناتادبيزينب عامر سالم سويدان286871621222062019

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية االريج للبناتادبيصفا احمد جبر عبد هللا286881621222062027

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية البتول للبناتادبيسلوى عقيل شحيت غيالن286891621222066038

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية االبتسامة للبناتادبيشهد مثنى صبيح عثمان286901621222076046

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة محمد باقر سوادي286911621222076059

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية بحار االنوار للبناتادبيامنه عبد الحسن حمدي ثامر286921621222102003

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33ثانوية ميسان للبنينادبيعلي ناصر خلف فياض286932821211024020

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33ثانوية البتول للبناتادبيقادريه مهدي قادر يوسف286942821222006058

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية الزوراء للبناتادبيانوار حسن رحيم خلف286952821222020002

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية الرسالة للبنينادبيابراهيم محمد جاسم جبر286961621211013001

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمود محمد فائق دوشي286971621211015045

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياسلم سامي عبد الحسن حبيب286981621211029010

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية ذو النورين للبنينادبيمسلم كريم غميس شناوه286991621211037041

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد الناصر سلطان ناصر حسين287001621211043048

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيحسن جميل مردان جاسم287011621211071005

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية الجيل القادم للبنينادبييوسف محمد عبد هللا علي287021621211081228

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيازهار جبار حسن رهيف287031621222009001

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية اليمامة للبناتادبيبنين عبد هللا حمود ساري287041621222012007

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية  الميقات للبناتادبيشيماء حيدر عبد  الحسن كبيش287051621222029050

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17ثانوية هبة الرافدين للبناتادبياسماء عبد الناصر محمد عبد اللطيف287061621222059005

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية الشموخ للبناتادبيفاطمه عدنان محسن عبد الحسن287072221222028050

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17ثانوية الوالية للبناتادبيفريال عباس خضير كاظم287082221222066026

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيوسام حبيب هاشم عاصي287092321211063068

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17ثانوية السالم للبنينادبيمصطفى عبد الكاظم عثج راضي287102821211004021
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كلية اآلداب/جامعة البصرة354.0059.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحيدر امين كطافة عبد الساده28711162021340025

كلية اآلداب/جامعة البصرة354.0059.00اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي ظاهر يوسف ظاهر287121621211017044

كلية اآلداب/جامعة البصرة354.0059.00اعدادية الفرزدق للبنينادبيمصطفى حامد جابر جعفر287131621211027039

كلية اآلداب/جامعة البصرة354.0059.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسين علي توفيق حمد287141621211029019

كلية اآلداب/جامعة البصرة354.0059.00ثانوية الصمود للبنينادبيعلي عماد حمزة ابراهيم287151621211079017

كلية اآلداب/جامعة البصرة354.0059.00ثانوية المبادئ للبناتادبيحوراء كاظم حاتم ابراهيم287161621222022008

كلية اآلداب/جامعة البصرة354.0059.00ثانوية العلياء للبناتادبيسميه علي حسين علي287171621222052041

كلية اآلداب/جامعة البصرة354.0059.00ثانوية التعاون للبناتادبينور فاضل خير هللا طاهر287181621222083030

كلية اآلداب/جامعة البصرة354.0059.00ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيمروة نزار سامي الزم287191621222087022

كلية اآلداب/جامعة البصرة354.0059.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء حسن ايوب عبد الرضا287201621222090042

كلية اآلداب/جامعة البصرة354.0059.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيفاطمه مازن صبيح ظاهر287211621224011003

كلية اآلداب/جامعة البصرة354.0059.00الخارجياتادبيزهراء لؤي عبد العباس ابراهيم287221621228050628

كلية اآلداب/جامعة البصرة354.0059.00ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزهراء عالء فرحان عيدان287232821222044040

كلية علوم البحار/جامعة البصرة518.0886.35ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيابو طالب حيدر صبيح نصيف287242321411058002

كلية علوم البحار/جامعة البصرة514.0085.67اعدادية البصرتين للبنيناحيائيليث موسى عجيل مطير287252221411027136

كلية علوم البحار/جامعة البصرة499.0083.17اعدادية االمين للبنيناحيائياحمد حسن جباره لفته287261021411018001

كلية علوم البحار/جامعة البصرة497.0082.83ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيحمزة محمد عبد الحسن ياسين287272221413008019

كلية علوم البحار/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية بوادر الخير االهلية للبنينتطبيقيكريم عبد الوهاب عبد الكريم راضي287281621513068009

كلية علوم البحار/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيعامر صالح محمد دريول287292921411017143

كلية علوم البحار/جامعة البصرة476.0079.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيدعاء عقيل سلمان خلف287301621422050011

كلية علوم البحار/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيخالد وليد خالد حمود287311621511055056

كلية علوم البحار/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيميعاد جاسم سرحان رداد287321621422036106

كلية علوم البحار/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعباس بدر سالم مسير287332221411033143

كلية علوم البحار/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد عبود نصيف287342221424008193

كلية علوم البحار/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمحمد علي صالح حيال287351621511062052

كلية علوم البحار/جامعة البصرة451.0075.17االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيتبارك حيدر جابر بدر287361621424021006

كلية علوم البحار/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي كاظم عبود جاسم287371621511018091

كلية علوم البحار/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية العباسية للبناتاحيائينور ضياء نجم عبد هللا287381621422057053

كلية علوم البحار/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية االريج للبناتاحيائيجمانه ستار جبر عبد الحسن287391621422062010

كلية علوم البحار/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيمنى مرتضى خورشيد احمد287401621524066029

كلية علوم البحار/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية  العصر الحديث االهلية للبنينتطبيقيلطيف نعيم طالب فنجان287411621513046007

كلية علوم البحار/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقينور الهدى احمد عبد الحافظ ذياب287421621526002080

كلية علوم البحار/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي اسماعيل خريبط ياسر287431621511018080
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كلية علوم البحار/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي عماد عبيد نجم287441621513022052

كلية علوم البحار/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيتبارك ياسين ايوب عيسى287451621522089009

كلية علوم البحار/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسين جاسم محيسن عليوي287461621511035035

كلية علوم البحار/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد عبد الواحد عبد الزهرة عبود287471621511043173

كلية علوم البحار/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعلي طويرش هزل مريهج287482221411007056

كلية علوم البحار/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمحمد باقر عباس شرف287491621511017119

كلية علوم البحار/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيجاسم محمد زعالن خضير287501621511034026

كلية علوم البحار/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد الرزاق عبد العزيز287511621511042043

كلية علوم البحار/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد لفته محمد287521621513040024

كلية علوم البحار/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية األبلة للبناتتطبيقيغدير رافد حميد احجيرش287531621522016029

كلية علوم البحار/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى كاظم رضا عطيه287542221424017026

كلية علوم البحار/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين ميثم زناد عباس287551621513006023

كلية علوم البحار/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبنين سعد غضبان عبد الكريم287561621522054007

كلية علوم البحار/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيايات محمد طهران سالم287571621524024003

كلية علوم البحار/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية النصر للبنيناحيائيمؤمل كاظم رضا عطيه287582221411025095

كلية علوم البحار/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيحسن عالء جاسم هاشم287591621513060006

كلية علوم البحار/جامعة البصرة426.0071.00الخارجياتتطبيقيمريم بديع عبد الواحد عبد الصمد287601621528050433

كلية علوم البحار/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد صادق عزيز رزوقي رخيص287611621413123125

كلية علوم البحار/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيمحمد زكي هيال شافي287622321511005040

كلية علوم البحار/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيعذراء عقيل مالك جوالن287631621522036053

كلية علوم البحار/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية الفرات للبناتاحيائيام البنين سعد محمد خلف287642821422010005

كلية علوم البحار/جامعة البصرة421.0070.17االعدادية المركزية للبناتاحيائينور عامر صاحب فتاح287651321422041034

كلية علوم البحار/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد حيدر هاتف محمد287662221411003262

كلية علوم البحار/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائينورس حازم شنان عبد287672221413060126

كلية علوم البحار/جامعة البصرة420.0070.00سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياتطبيقيمريم ياسين عبد الحسين حميد287683021527037004

كلية علوم البحار/جامعة البصرة419.0069.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيليال هاشم نايف هاشم287691621424072240

كلية علوم البحار/جامعة البصرة419.0069.83ثانوية المفاخر للبنينتطبيقيعبد القدوس محمد عبد الكريم ضمد287701621511022010

كلية علوم البحار/جامعة البصرة419.0069.83ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ناجي شرهان خنيفر287711621513013009

كلية علوم البحار/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي شاكر علي محمود287721621515003077

كلية علوم البحار/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية اليمامة للبناتتطبيقينادين عالء حسين علي287731621522012048

كلية علوم البحار/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمؤمل احمد جليل مشاي287742221411003226

كلية علوم البحار/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية االطهار للبنينتطبيقيمحمد كاظم محمد نعمه287752221511032026

كلية علوم البحار/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية السوق للبناتاحيائيتقى طالب حسين نايف287762221422077049
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كلية علوم البحار/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحسين علي عبيد كريم287772621417006017

كلية علوم البحار/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي صالح عبد الكاظم علوان287781621513006064

كلية علوم البحار/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيمريم مشتاق حمزه عباس287791621522060015

كلية علوم البحار/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيسجى كريم نعمة جبر287801621524019011

كلية علوم البحار/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقييقين عودة جلود غدير287811621524022035

كلية علوم البحار/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيالحوراء ميثاق عبد السادة جياد287821621524027002

كلية علوم البحار/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيبراء جمهور جالب خصيب287832221424047015

كلية علوم البحار/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقياحمد عادل احمد عبد الزهره287841621513014004

كلية علوم البحار/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيام البنين ناظم حسين علي287851621524010007

كلية علوم البحار/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية الجنات االهلية للبناتتطبيقيمروه احمد عباس كوجر287861621524053006

كلية علوم البحار/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية الوعي للبنيناحيائيلطيف فالح عامر داود287872221411086014

كلية علوم البحار/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر نعيم تايه287882221413012099

كلية علوم البحار/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمصطفى مشتاق طالب عباس287891621511070096

كلية علوم البحار/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمؤمل محمد عوفي علي287901621511019145

كلية علوم البحار/جامعة البصرة413.0068.83ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقينوران عقيل جبار جعفر287911621524014024

كلية علوم البحار/جامعة البصرة411.0068.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمروة مظر عبد الكريم لعيبي287921621424022143

كلية علوم البحار/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية الهادي المسائية للبنيناحيائياحمد عبد الحميد ابراهيم سلمان287931821415006001

كلية علوم البحار/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية الميثاق للبنيناحيائيايناس رعد ساجت كاطع287942221421056003

كلية علوم البحار/جامعة البصرة409.0068.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين جاسم جعفر287951621411001084

كلية علوم البحار/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيسارة سمير مكطوف عبار287961621424027019

كلية علوم البحار/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية النصر للبنيناحيائيحيدر رائد مكي صبر287972221411025033

كلية علوم البحار/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيعلي غافل شاتي عبدهللا287982821411020020

كلية علوم البحار/جامعة البصرة408.5268.09ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب علي حبيب صبيح287991621424072134

كلية علوم البحار/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيتقى كاظم شاكر عبد هللا288001621422015023

كلية علوم البحار/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية الحسين للبنيناحيائيمقتدى حسن وكسن غباش288012621411028144

كلية علوم البحار/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيسجاد كاطع هالل بندر288022221413048041

كلية علوم البحار/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية العراق الجديد االهلية للبنيناحيائيعلي حسين كاظم موسى288031621413012005

كلية علوم البحار/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية البالغ للبنيناحيائيمرتضى جاسم بدر طالب288042721411042118

كلية علوم البحار/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعباس محمد عطب عبد288051621413006037

كلية علوم البحار/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية البيان للبناتاحيائيدعاء علي جمعة جميغ288062821422028028

كلية علوم البحار/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيمالك جمال محمد صالح288071621422044068

كلية علوم البحار/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيحوراء حسن عبد جاسم288082221422066050

كلية علوم البحار/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيياسر عمار رهيف ذياب288092221415008167
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كلية علوم البحار/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية جيكور للبنيناحيائيمهدي كمال قاسم محمد288101621411054028

كلية علوم البحار/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيهديل باقر راضي باقر288111621424014040

كلية علوم البحار/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية االكرمين للبنيناحيائيمنتظر سمير خضير مهجر288121621411017036

كلية علوم البحار/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيرقيه عالء جاسم سلمان288132921422025051

كلية علوم البحار/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيفاطمه باسم كاظم سلمان288141621422044053

كلية علوم البحار/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيعلي حجاز عبد علي دويلي288151621411019027

كلية علوم البحار/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة منذر عبد الحسن ثامر288161621422054053

كلية علوم البحار/جامعة البصرة395.0065.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن علي كاظم محمد288172221411004078

كلية علوم البحار/جامعة البصرة395.0065.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيصالح مهدي سبتي حسين288182221411009063

كلية علوم البحار/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية الثورة للبنيناحيائيعباس محمد هاشم خير هللا288192821411001056

كلية علوم البحار/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية غدير خم للبناتاحيائيغفران عبد الزهره راضي جاسم288201621422084022

كلية علوم البحار/جامعة البصرة391.0065.17االهلية للبنين.ع.ثانوية الحسن المجتبىاحيائيمصطفى فاضل عباس خضر288212221413043027

كلية علوم البحار/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعلي رائد نوري رجب288221621411006015

كلية علوم البحار/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية المعقل للبنيناحيائياحمد ابراهيم احمد خلف288231621411018002

كلية علوم البحار/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس حسين كباحي288241621424062036

كلية علوم البحار/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية التميز للبنيناحيائياحمد ناصر كاطع رجه288252221411077012

كلية علوم البحار/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائينرجس قيس جبري خضير288262421427008161

كلية علوم البحار/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيهدى باقر رمضان طعمة288271621422004080

كلية علوم البحار/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيفيض عبد الحسين خضر دواس288282221411012175

كلية علوم البحار/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيسبأ قيس جبري خضير288292421427008108

كلية علوم البحار/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي عبد السالم عبد الزهرة ارحيمه288301621411034030

كلية علوم البحار/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية اليمامة للبناتاحيائيسحر نزار محسن خليفة288311621422012047

كلية علوم البحار/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيحوراء وصفي غانم حاجم288321621424028010

كلية علوم البحار/جامعة البصرة382.0063.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير محمد بالسم حسن288332421411036033

كلية علوم البحار/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيغسق شهاب احمد حمزة288342821422003094

كلية علوم البحار/جامعة البصرة381.0063.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيروان شاكر كزار ضاحي288351621424005031

كلية علوم البحار/جامعة البصرة381.0063.50ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيلجين طه قاسم نمر288361621424078018

كلية علوم البحار/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيامجد فاضل فنجان حسين28837162041020005

كلية علوم البحار/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيمحمود سالم محيسن علي288382621411032051

كلية علوم البحار/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد محسن شريف عبد288392221411003288

كلية علوم البحار/جامعة البصرة379.0063.17ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعباس فاضل هادي جاسم288402321411030023

كلية علوم البحار/جامعة البصرة378.0063.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيباقر احمد عبد الحسين سبتي288411621413004007

كلية علوم البحار/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيهاجر عالء عبد الرحمن عثمان288421621422089060
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كلية علوم البحار/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد جالل عليوي حسن288432221411003008

كلية علوم البحار/جامعة البصرة378.0063.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيرواء قاسم طرار شمخي288442221424010098

كلية علوم البحار/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية البسمة للبناتاحيائيشهد محمد جاسم سلطان288451621422080052

كلية علوم البحار/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه وسام ابراهيم مكي288461621424051125

كلية علوم البحار/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية البروج االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبد االمير شمخي بصر288471621413102001

كلية علوم البحار/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيحوراء عباس حمزة لطيف288481621422036032

كلية علوم البحار/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيسارة حسين طه صالح288491621422076037

كلية علوم البحار/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمنتظر عبد الرضا جعفر محمد288502721411045119

كلية علوم البحار/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية االكرمين للبنيناحيائيسجاد علي لفتة مجيد288511621411017012

كلية علوم البحار/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيزين العابدين سعد فاروق عبدالحسين288521621413022019

كلية علوم البحار/جامعة البصرة375.0062.50االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام جعفر الصادق احيائيهبة صالح مهدي صباح288531621424004008

كلية علوم البحار/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيزين العابدين رزاق نوري محمد288542521411008140

كلية علوم البحار/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيتسنيم محمد عبد الرزاق مسعود288551621422035022

كلية علوم البحار/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائياحالم محمد طه محمد288561621422046001

كلية علوم البحار/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسن محمد جاسم محمد288572721411037021

كلية علوم البحار/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية الوقار للبنيناحيائيعلي جاسم جليل لفته288582721411044079

كلية علوم البحار/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيعلي سلمان فاضل جاسم288591621413071027

كلية علوم البحار/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيرسل هاشم سالم مصطفى288601621424029012

كلية علوم البحار/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد علي احمد عليوي محسن288612521411018104

كلية علوم البحار/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية الرافدين للبنيناحيائيقاسم صالح قاسم بردي288621621411073016

كلية علوم البحار/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسن محمد عباس كاطع288631621413123036

كلية علوم البحار/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية الجمهورية للبناتاحيائياية عبد هللا محسن مجبل288641621422063004

كلية علوم البحار/جامعة البصرة369.0061.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد الباقر حسين جاسم محمد288651621411001130

كلية علوم البحار/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه حيدر منصور عبد الساده288661621422014054

كلية علوم البحار/جامعة البصرة368.0061.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي نزار شريف مجيد288672221411004294

كلية علوم البحار/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي رضا جميل كاظم عبيد288682221411057101

كلية علوم البحار/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيجعفر عماد صادق موسى288692221413023026

كلية علوم البحار/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيصالح حسن فالح حسن288702721411035036

كلية علوم البحار/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيكرار صالح مهدي حسين288711621415005066

كلية علوم البحار/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية الخيرات للبناتاحيائيصابرين حسين عبد الواحد احمد288721621422010030

كلية علوم البحار/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية المعالي للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الجليل عبد هللا288731621422018014

كلية علوم البحار/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيبنين جواد كاظم نهير288741621424008007

كلية علوم البحار/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيسجاد عبد الكريم شامل حسين288752221413009024
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كلية علوم البحار/جامعة البصرة366.0061.00الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء صباح عبد عطيه288762421422018035

كلية علوم البحار/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيفاطمه كريم عباس عبود288771621422009050

كلية علوم البحار/جامعة البصرة365.0060.83المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيمعين جواد كاظم جبر288782221417061035

كلية علوم البحار/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية الحسين للبنيناحيائيمؤمل كاظم والي جبار288792621411028112

كلية علوم البحار/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية البسملة للبناتاحيائينبأ علي حسين عبود288802721422041188

كلية علوم البحار/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد الرزاق خالد مولود اسماعيل288811021411013074

كلية علوم البحار/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية زها حديد للبناتاحيائيفاطمة احمد عبد هللا محمد288821321422048051

كلية علوم البحار/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيعلي طعمه حاتم جابر288831621411037020

كلية علوم البحار/جامعة البصرة364.0060.67المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائياحمد وانس كاظم جبر288842221417061003

كلية علوم البحار/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيبنين رويح جابر كاظم288852221424047016

كلية علوم البحار/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين خالد عبد الكاظم جبر288862321411008021

كلية طب الموصل/جامعة الموصل613.00102.17ثانوية المتميزات االولىاحيائيهيا رياض زغلول محمود288871721422004161

كلية طب الموصل/جامعة الموصل612.92102.15اعدادية االندلس للبناتاحيائيرانيا مثنى عارف داود288881721422054087

كلية طب الموصل/جامعة الموصل612.84102.14ثانوية المتميزات االولىاحيائيمالك عمار حامد عبد الرحمن288891721422004141

كلية طب الموصل/جامعة الموصل612.84102.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب احمد عبد السالم عبد هللا288901721422054127

كلية طب الموصل/جامعة الموصل612.84102.14ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيروان عبد الرزاق محمد فائق محمد سليم288913321427007005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل612.68102.11ثانوية المتميزين االولىاحيائياوس يونس ذنون يونس288921721411022023

كلية طب الموصل/جامعة الموصل612.52102.09ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائينعمان اوس حازم احمد288931721413013061

كلية طب الموصل/جامعة الموصل612.00102.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيامنه قيس محمد سليم محمود288941721422054037

كلية طب الموصل/جامعة الموصل611.84101.97ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى احمد جاسم محمد288951721411022124

كلية طب الموصل/جامعة الموصل611.84101.97ثانوية المتميزات االولىاحيائيابتهال عبد الخالق محمد حسين288961721422004014

كلية طب الموصل/جامعة الموصل611.84101.97ثانوية المتميزات االولىاحيائيرشد عمر حازم احمد288971721422004050

كلية طب الموصل/جامعة الموصل611.84101.97ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمسك ياسر فوزي زيدان288981721424003044

كلية طب الموصل/جامعة الموصل611.68101.95ثانوية المتميزات االولىاحيائيسدره محمد خالد ازهر288991721422004091

كلية طب الموصل/جامعة الموصل611.68101.95ثانوية المتميزات االولىاحيائينور عمر بدر باسم يحيى289001721422004156

كلية طب الموصل/جامعة الموصل611.68101.95اعدادية االندلس للبناتاحيائيسجى محمد اسماعيل خليل289011721422054146

كلية طب الموصل/جامعة الموصل611.68101.95اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم نشوان نافع حميد289021721422054226

كلية طب الموصل/جامعة الموصل611.60101.93اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيغزوان حسان هشام طاهر289031721411011163

كلية طب الموصل/جامعة الموصل611.44101.91اعدادية االندلس للبناتاحيائيميس زياد خزعل سعيد289041721422054241

كلية طب الموصل/جامعة الموصل611.04101.84ثانوية المتميزات االولىاحيائيمسره عامر محمود عثمان289051721422004137

كلية طب الموصل/جامعة الموصل610.84101.81ثانوية المتميزات االولىاحيائيطيبه عمار مؤيد عمر289061721422004107

كلية طب الموصل/جامعة الموصل610.84101.81ثانوية المتميزات االولىاحيائيمآب مدين محمد فوزي صابر289071721422004129

كلية طب الموصل/جامعة الموصل610.84101.81اعدادية االندلس للبناتاحيائيبنان فراس عبد الواحد وهب289081721422054056
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل610.84101.81ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعمر لطيف محمد شناوه289093321417014019

كلية طب الموصل/جامعة الموصل610.68101.78ثانوية المتميزات االولىاحيائيديمه فراس سعد هللا اسماعيل289101721422004042

كلية طب الموصل/جامعة الموصل610.60101.77ثانوية المتميزات االولىاحيائيمنار مروان فيصل برع289111721422004144

كلية طب الموصل/جامعة الموصل610.60101.77ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينور حازم محمد علي289121721424013111

كلية طب الموصل/جامعة الموصل610.52101.75ثانوية المتميزات االولىاحيائيعائشه محمد عبد العزيز حياوي289131721422004116

كلية طب الموصل/جامعة الموصل610.44101.74االعدادية الشرقية للبنيناحيائييمان ياسر احمد قدوري289141721411008447

كلية طب الموصل/جامعة الموصل610.36101.73اعدادية الطالئع للبناتاحيائيهاجر محمد عبد الكريم حامد289151721422061284

كلية طب الموصل/جامعة الموصل610.12101.69ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيمريم شامل عبد الرحمن احمد289161721424007008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل610.00101.67ثانوية المتميزات االولىاحيائيبراء بسام فهمي ابراهيم289171721422004029

كلية طب الموصل/جامعة الموصل610.00101.67ثانوية المتميزات االولىاحيائيزينب مثنى اسعد محمد وجدي289181721422004075

كلية طب الموصل/جامعة الموصل610.00101.67ثانوية المتميزات االولىاحيائيهاجر سعد عناد محمد289191721422004158

كلية طب الموصل/جامعة الموصل609.84101.64ثانوية المتميزات االولىاحيائيحنين عمر زهير حميد289201721422004036

كلية طب الموصل/جامعة الموصل609.76101.63ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيحذيفة عامر عبد االله نايف289211721413013013

كلية طب الموصل/جامعة الموصل609.68101.61ثانوية المتميزين االولىاحيائيعلي مثنى انور عز الدين289221721411022088

كلية طب الموصل/جامعة الموصل609.60101.60ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره رضوان نافع حميد289231721422004082

كلية طب الموصل/جامعة الموصل609.60101.60ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرحمه ضياء محمد علي289241721424003017

كلية طب الموصل/جامعة الموصل609.52101.59ثانوية المتميزات االولىاحيائيرفل عزيز رياض عزيز289251721422004055

كلية طب الموصل/جامعة الموصل609.48101.58االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد هيثم عبد الحميد عبد المجيد289261721411008056

كلية طب الموصل/جامعة الموصل609.36101.56ثانوية المتميزين االولىاحيائياحمد فراس سالم سلطان289271721411022010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل609.04101.51ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيطيبه عمر صباح داود289281721424003031

كلية طب الموصل/جامعة الموصل609.00101.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيامنه نوفل عبد المالك عبد الفتاح289293121422009022

كلية طب الموصل/جامعة الموصل609.00101.50ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيزهراء سعد عز الدين عزيز289303321427007006

كلية طب الموصل/جامعة الموصل608.84101.47ثانوية المتميزين االولىاحيائييوسف محمد ذنون احمد289311721411022152

كلية طب الموصل/جامعة الموصل608.84101.47ثانوية المتميزات االولىاحيائيأماني علي عمر عبو289321721422004004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل608.84101.47ثانوية المتميزات االولىاحيائيزبيده آثال ذنون ابراهيم289331721422004064

كلية طب الموصل/جامعة الموصل608.84101.47ثانوية المتميزات االولىاحيائينور علي عبد الوهاب عبد القادر289341721422004155

كلية طب الموصل/جامعة الموصل608.76101.46ثانوية المتميزات االولىاحيائيعائشة ظافر عبد العزيز عز الدين289351721422004112

كلية طب الموصل/جامعة الموصل608.76101.46ثانوية المتميزات االولىاحيائينغم رياض عبد السالم عبد الواحد289361721422004153

كلية طب الموصل/جامعة الموصل608.60101.43ثانوية المتميزين االولىاحيائياسماعيل سعد عبد الرزاق ابراهيم289371721411022018

كلية طب الموصل/جامعة الموصل608.52101.42اعدادية الطالئع للبناتاحيائيغفران عمر فخري عبد هللا289381721422061202

كلية طب الموصل/جامعة الموصل608.36101.39ثانوية المتميزات االولىاحيائيزينه عالءالدين حسين يوسف289391721422004078

كلية طب الموصل/جامعة الموصل608.20101.37ثانوية المتميزين االولىاحيائيبكر ثامر محمد قدو289401721411022029

كلية طب الموصل/جامعة الموصل608.00101.33اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد ابراهيم سعيد سلطان289411721411023096

4148 من 877صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية طب الموصل/جامعة الموصل608.00101.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم احمد غازي ابراهيم289421721422054211

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.92101.32ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيعائشه صفوان عبد هللا طه289431721424003033

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.92101.32ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرقيه اكرم مهدي محمد صالح289441721424012012

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.84101.31ثانوية المتميزات االولىاحيائيابتهال سعد ابراهيم محمد289451721422004013

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.84101.31ثانوية المتميزات االولىاحيائيمأب مالذ فاضل جاسم289461721422004130

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.68101.28ثانوية المتميزين االولىاحيائيعثمان محمود محمود جابر289471721411022081

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.68101.28ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره عثمان رضوان عبد الغني289481721422004083

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.60101.27ثانوية المتميزين االولىاحيائيعثمان احمد فخري محمد289491721411022078

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.60101.27ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد نشوان احمد يونس289501721413013008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.60101.27ثانوية المتميزات االولىاحيائيعائشه محمود وعدهللا قاسم289511721422004117

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.60101.27ثانوية المتميزات االولىاحيائينبأ نشوان علي سلطان289521721422004151

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.52101.25ثانوية المتميزات االولىاحيائياالء سفيان غانم يونس289531721422004019

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.52101.25اعدادية الطالئع للبناتاحيائيهدى فارس عبد الحميد احمد289541721422061288

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.48101.25ثانوية المتميزات االولىاحيائيشفق طارق عبد هللا علي289551721422004097

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.44101.24ثانوية المتميزات االولىاحيائياسيل ابراهيم محمود احمد يونس289561721422004016

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.28101.21ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيصفا لؤي رامز عبد الغني289571721424003030

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.20101.20االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحيدر رياض خلف احمد289581721411008125

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.12101.19اعدادية االندلس للبناتاحيائياماني عدنان مجيد سعيد289591721422054030

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.00101.17ثانوية المتميزات االولىاحيائيبراء عبد العظيم حكمة يونس289601721422004030

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.00101.17ثانوية المتميزات االولىاحيائيمالك حسن أسماعيل حسن289611721422004140

كلية طب الموصل/جامعة الموصل607.00101.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور مروان عبد الفتاح حسن289621721422061278

كلية طب الموصل/جامعة الموصل606.84101.14ثانوية المتميزين االولىاحيائيعلي ابراهيم محمد كرموش289631721411022083

كلية طب الموصل/جامعة الموصل606.84101.14ثانوية المتميزين االولىاحيائيعلي جالل فيصل حسن289641721411022084

كلية طب الموصل/جامعة الموصل606.84101.14ثانوية المتميزات االولىاحيائيبراء احمد صديق مجيد289651721422004028

كلية طب الموصل/جامعة الموصل606.80101.13ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى عمار مجيد حمادي289661721411022131

كلية طب الموصل/جامعة الموصل606.76101.13ثانوية المتميزين االولىاحيائيوطبان حميدان مسفوه لطو289671721411022141

كلية طب الموصل/جامعة الموصل606.60101.10ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره نبيل صبيح عثمان289681721422004085

كلية طب الموصل/جامعة الموصل606.52101.09ثانوية المتميزات االولىاحيائيشمس عبد الغني محمد علي حسن289691721422004098

كلية طب الموصل/جامعة الموصل606.52101.09اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمرام زياد ناظم رؤوف289701721422061223

كلية طب الموصل/جامعة الموصل606.44101.07ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيسرى علي حسين عبد289711721424024028

كلية طب الموصل/جامعة الموصل606.36101.06ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينور بشار محمد خليل289721721424003048

كلية طب الموصل/جامعة الموصل606.00101.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمريم لقمان جاجان سلطان289733121422009146

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.84100.97ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا قيس حاجم محمد289741721413013034
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.76100.96اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاتن معن احمد سلطان289751721422054196

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.60100.93ثانوية المتميزات االولىاحيائيزهراء علي دريد خالد289761721422004067

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.52100.92ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيرفل محمد اسعد شيت289771721422083006

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.52100.92ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيرضاء عمار محمد عزيز289781721424024018

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.44100.91ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائينور لؤي انور حسين289791721424020014

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.00100.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيكرم محمد عبد الغني حامد289801721411011176

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.00100.83اعدادية خزنة للبنيناحيائيعبد الحكيم هاني عباس رضا289811721411064032

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.00100.83اعدادية خزنة للبنيناحيائيمحمد هاني عباس رضا289821721411064055

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.00100.83اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيطيف حازم كرومي حنا289831721411067014

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.00100.83ثانوية المتميزات االولىاحيائيطيبه ليث ذنون يونس289841721422004108

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.00100.83اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزينب بشار شاكر محمد علي289851721422023039

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.00100.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب رائد ادهام هذال289861721422055089

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.00100.83اعدادية المربد للبناتاحيائيقطرالندى عبدالجبار سلطان مصطفى289871721422058089

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.00100.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينه عبدالناصر جاسم محمد289881721422063031

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.00100.83ثانوية الموالي للبناتاحيائيرانيه نبهان محمد صالح حمود289891721422097006

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.00100.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينهله محسن سلطان محمد289901721424011126

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.00100.83اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الرزاق اسماعيل حسين حدري289911821411032060

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.00100.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب تحسين علي يونس289922521424004539

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.00100.83ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمينا معن عبد داؤد289933121427008057

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.84100.81ثانوية المتميزات االولىاحيائيعائشه مثنى ابراهيم احمد289941721422004115

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.72100.79اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيرند عبد الرحمن يونس عبد الرحمن289953321422002044

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.68100.78ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبيده عمار سلطان مجيد289961721411022076

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.68100.78ثانوية المتميزات االولىاحيائيريم رائد محمد نوري حسين289971721422004060

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.68100.78اعدادية الطالئع للبناتاحيائيصفا كرم صالح جبار289981721422061166

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.52100.75ثانوية المتميزين االولىاحيائيعلي طه محمود محمد صالح289991721411022086

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.36100.73ثانوية المتميزين االولىاحيائياواب فراس سعدي اسماعيل290001721411022022

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.24100.71ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيدالل زيدان خلف عبيد290011721424024010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.20100.70ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد لبيب حسون عبد هللا290021721411022113

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.04100.67ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيمالك خضير احمد علي290031721424024038

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.04100.67ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيآمنه طارق يونس احمد290043121427008002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.00100.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن علي زكي عبد290051721411011102

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.00100.67اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيحسين علي كاظم حسين290061721411050038

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.00100.67اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيايهم اياد سعيد جرجيس290071721411133012
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.00100.67اعدادية االبداع للبنيناحيائييوسف سعد حسن حميد290081721411202024

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.00100.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائيشيرين محمد صباح عبد القادر290091721422002186

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.00100.67ثانوية االخوة للبناتاحيائيمريم موسى محمد موسى290101721422104045

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.00100.67ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيسما سعد زغلول سعيد290111721424007007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.00100.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيافنان ذنون محمد يعقوب290121721424008007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.00100.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيبراء عمار محمد عبد هللا290131721424012004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.00100.67ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيصفا سبهان غانم عبد290141721424018030

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.00100.67غازي عنتاب-مدرسة دار السالم االهلية في تركيااحيائيمحمد رضوان عبد الخالق شيت290153021417018010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.00100.67ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيفهد حافظ ناظم مطشر290163121417008037

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.00100.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرسل وضاح غانم سعيد290173121422009068

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.00100.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرشا صفوان موفق حامد290183121422009069

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.88100.65ثانوية المتميزات االولىاحيائيسراء محمد حازم يونس290191721422004092

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.84100.64ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيابراهيم خالد عبد الرحمن اسماعيل290201721413013001

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.84100.64اعدادية االندلس للبناتاحيائيحفصه عمر عبد السالم صالح290211721422054068

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.60100.60ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره محمد عدنان طه290221721422004084

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.52100.59ثانوية المتميزين االولىاحيائيفهد فارس علي عبد هللا290231721411022098

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.52100.59ثانوية المتميزات االولىاحيائيآمنة لؤي سالم يحيى290241721422004005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.48100.58ثانوية المتميزات االولىاحيائيعائشه امجد حازم عبد290251721422004113

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.44100.57ثانوية المتميزات االولىاحيائيصفا نشوان محمود حسون290261721422004102

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.40100.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيصفا ريان سليمان داود290271721422054171

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.28100.55االعدادية الشرقية للبنيناحيائيابراهيم عبد ابراهيم قاسم290281721411008010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.28100.55ثانوية المتميزات االولىاحيائيلينه محمود اسامه جاسم290291721422004128

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.28100.55اعدادية االندلس للبناتاحيائيسنا قصي اكرم فاضل290301721422054157

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.20100.53ثانوية المتميزات االولىاحيائيسدره عمار ازهر نجيب290311721422004090

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.20100.53اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء جمال صالح صالح290321721422054118

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.20100.53ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيهبة قصي صالح إسماعيل290331721424003053

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.16100.53االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن رضوان احمد شيت290341721411008178

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.12100.52االعدادية الشرقية للبنيناحيائياوس قاسم حسين علي290351721411008072

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.12100.52االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي محمد علي فؤاد290361721411008259

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.04100.51ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الرحمن ميسر عدنان صالح290371721411022064

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.00100.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد ذاكر محي الدين عبدالرزاق290381721411012068

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.00100.50ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيالياس شمو حامو عبد هللا290391721411208002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.00100.50ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيمراد حسن عباس دربو290401721411208023
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.00100.50ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم عبد الملك خلف290411721413013047

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.00100.50اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمريم ابراهيم شريف مجيد290421721422020081

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.00100.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهبة خالد عبد الكريم محمد290431721422041132

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.00100.50ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيتبارك علي ناصر حمد290441721422093008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.00100.50اعدادية الخصم للبنيناحيائينجاح صباح سالم علي290451821411015128

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.00100.50ثانوية الوثبة للبنيناحيائياحمد مصطفى عبد المحسن احمد290462021411013012

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.00100.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتبارك خيري عواد حمد290473121422009037

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.00100.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيدينا شاكر محمود عبوش290483121422009060

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.00100.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزهراء عمار محمد نجيب احمد290493121422009082

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.00100.50ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيفاطمه سعد خلف مطلوب290503121427010015

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.00100.50ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيخوله خدر حسين علي290513321427011006

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.96100.49ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياسماء محمد سعيد عثمان290521721424008004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.96100.49ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمة محمد صالح عثمان290531721424011056

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.84100.47ثانوية المتميزين االولىاحيائيعمر محمد صبحي محمد290541721411022093

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.84100.47ثانوية المتميزات االولىاحيائيرحمه عبدالوهاب حكمه يونس290551721422004045

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.76100.46ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد جاسم محمد يونس290561721411022101

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.72100.45ثانوية المتميزات االولىاحيائيقمر محمد يونس احمد290571721422004125

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.60100.43ثانوية المتميزات االولىاحيائيفاطمه خالد محمد زكي علي290581721422004124

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.48100.41ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد هللا عمر لطفي سليمان290591721411022070

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.28100.38ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم احمد محي الدين قاسم290601721422004133

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.16100.36ثانوية المتميزين الثانيةاحيائيعبد هللا شكر محمود حسين290611721411192007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.12100.35اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيريم معمر حازم رشيد290621721426001373

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي محمد احمد زنهار290631721411007101

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياسامة احمد سالم عبد هللا290641721411011041

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيقحطان شهاب احمد سليمان290651721411133044

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيبراق ايمن عبد الحميد احمد290661721413013011

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33ثانوية الحوراء للبناتاحيائينور محسن محمد غائب الياس290671721422007118

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزينب نوفل جاسم عبد هللا290681721422020050

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمالك عبد الستار حميد محمود290691721422020085

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعائشة زياد عزيز علي290701721422041089

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33اعدادية زينب للبناتاحيائيرحمه احمد عبد الكريم دغيم290711721422053052

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائياهله اكرم حميد احمد290721721422061031

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزينب غالب سليمان حسين290731721422080043
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيساره عمر نوري سعيد290741721424007006

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33ثانوية بعاجة للبناتاحيائينوره سامي مبرد عبود290751821422099052

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيامنه يونس عبد الرحمن ياسين290762221424017011

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيطه عمار طه الطيف290773121411008054

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياحمد صالح ملحان فنيخر290783121417008006

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيزهير محمد عمار زهير رؤوف290793121417008019

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيفاطمه حسنين علي محمد290803221422005038

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.00100.33ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيميساء موسى جردو علي290813321422005041

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.88100.31اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمروه خالد علي حسين290821721422061227

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.84100.31ثانوية المتميزات االولىاحيائيآمنه ناهض داود سليم290831721422004008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.84100.31ثانوية المتميزات االولىاحيائيدانية ساجد خزعل امين290841721422004037

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.84100.31ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرسل محمد سمير عبد هللا290851721424003018

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.80100.30ثانوية ابن سينا االهلية للبنيناحيائياحمد سعد عبدالوهاب مصطفى290861721413021001

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.80100.30ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينرمين غانم عثمان حسن290873121422009160

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.68100.28ثانوية المتميزين االولىاحيائيابراهيم نشأت محمد سعيد290881721411022007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.68100.28ثانوية المتميزات االولىاحيائيريم عبد العليم يحيى قاسم290891721422004061

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.68100.28ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيجورج حكيم سعد هللا جرجيس290903321417007004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.64100.27اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعمر جاسم محمد سعيد وهب290911721411011156

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.60100.27ثانوية المتميزات االولىاحيائيسما خالد هادي يونس290921721422004094

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.56100.26ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى احمد محمد فاضل قدوري290931721411022125

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.56100.26ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيخطاب ماهر زهير غزال290941721413013017

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.52100.25ثانوية المتميزين االولىاحيائيبهاء الدين سعد احمد دخيل290951721411022032

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.44100.24اعدادية االندلس للبناتاحيائينورا ياسر محمد بشير عبد الكريم290961721422054268

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.36100.23اعدادية االندلس للبناتاحيائيزبيده رافد عامر شيت290971721422054114

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.36100.23ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيكوثر لقمان خليل حيدر290983321427014026

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.28100.21االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى صالح الدين حسين علي290991721411008381

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.28100.21اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمالك علي مال هللا فتحي291001721422061247

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.16100.19ثانوية المتميزين االولىاحيائييحيى يوسف مؤيد حسين291011721411022147

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.00100.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحارث علي عواد عكله291021721411008089

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.00100.17ثانوية اجحلة للبنيناحيائيقحطان طارق صالح عبد هللا291031721411043020

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.00100.17اعدادية المحمرة للبناتاحيائيهيبت سامي احمد عيسى291041721422023125

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.00100.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشهد يونس صالح حسين291051721422061160

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.00100.17ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرانيا ريكان عبد العزيز احمد291061721424003015
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.00100.17ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمنيه فاضل باسل حامد291071721424003046

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.00100.17ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيرمضان زيدان خليف عيسى291081821411057011

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.00100.17ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيمنذر حمد محمد حسن291091821411057021

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.00100.17ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتقى حازم علي محمد291103121422009043

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.00100.17ثانوية كنجان للبناتاحيائيمينا لؤي رياض نبيه291113121422010015

كلية طب االسنان/جامعة الموصل605.00100.83ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيرحمه محمد نزار عبد الجواد291121721424001017

كلية طب االسنان/جامعة الموصل599.6499.94ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم مروان احمد عبد الحميد291131721424011114

كلية طب االسنان/جامعة الموصل598.0099.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمروه رعد غازي محمد291141721422055149

كلية طب االسنان/جامعة الموصل597.0099.50ثانوية شاقولي للبنيناحيائيساره قاسم فتحي علي291151721421070002

كلية طب االسنان/جامعة الموصل597.0099.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيايالف اياد محمود محمد291161721422057036

كلية طب االسنان/جامعة الموصل596.2499.37اعدادية االندلس للبناتاحيائيبان وعد هللا هاشم بشير291171721422054050

كلية طب االسنان/جامعة الموصل596.0099.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعثمان محمود عبد الستار محمد نوري291181721411011140

كلية طب االسنان/جامعة الموصل596.0099.33ثانوية القوش للبنيناحيائيإباء مجيد حنا شعيا291191721411085001

كلية طب االسنان/جامعة الموصل596.0099.33اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرقية مروان غانم اسماعيل291201721422048042

كلية طب االسنان/جامعة الموصل596.0099.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيابتهال موفق ياسين يونس291211721422055018

كلية طب االسنان/جامعة الموصل596.0099.33ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيديما مثنى حازم سلطان291221721424003014

كلية طب االسنان/جامعة الموصل596.0099.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيصبا فيصل غازي عبد هللا291231721424008050

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.8899.31ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيناتاليا ليفون اكوب موسى291243321427007016

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.6899.28ثانوية المتميزات االولىاحيائيصفا قصي مصطفى يونس291251721422004101

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.6499.27اعدادية االندلس للبناتاحيائيرنا خضر يوسف ابراهيم291261721422054099

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.4099.23ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد حسن عبد الكريم خلف291271721411022102

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.2099.20ثانوية المتميزين االولىاحيائيهشام ناظم ابراهيم حسن291281721411022139

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.0099.17االعدادية الغربية للبنيناحيائيهيثم محمد نور يونس عبد291291721411007164

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.0099.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحكم عبد الحكيم عبد الرحمن عبد291301721411008117

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.0099.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعيسى سعد صالح عيسى291311721411008282

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.0099.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى مامون عبد الرزاق خليل291321721411017176

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.0099.17اعدادية النيل للبنيناحيائيكرم فؤاد فتح هللا حسن291331721411027054

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.0099.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسورة وليد محسن محمد291341721422002173

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.0099.17اعدادية سارة للبناتاحيائيصوفي كريم بولص داود291351721422019056

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.0099.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيصفا احمد حسن علي291361721422054168

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.0099.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائينادين مروان سالم عبد هللا291371721422055179

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.0099.17اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيطيبة ذنون يونس يحيى291381721422059035

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.0099.17اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيغيداء ذاكر محمد صالح احمد291391721422059041
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.0099.17ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيهبه حميد ابراهيم علي291401721422067084

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.0099.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن علي رضا احمد291412521413031128

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.0099.17ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائياثمار محمد عبد حمد291423121422014006

كلية طب االسنان/جامعة الموصل595.0099.17ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيسجى سعد عبد خليفه291433121427008036

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.8899.15ثانوية المتميزات االولىاحيائيموده مروان عبد المالك ذنون291441721422004145

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.8499.14ثانوية المتميزات االولىاحيائيصفيه حاتم محي الدين قاسم291451721422004103

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.7299.12اعدادية االندلس للبناتاحيائيسنا ياسر ذاكر صالح291461721422054158

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.6899.11ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيهبه بالل صالح محمد291471721422083018

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.6499.11ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيميمونه ماجد عبد الجبار عثمان291481721424024040

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.4899.08ثانوية المتميزات االولىاحيائيزينب خالد علي حسين291491721422004069

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.3699.06االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد نبيل عبد القادر احمد291501721411008352

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.2499.04ثانوية المتميزين االولىاحيائيعمار لؤي زهير بشير291511721411022090

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0499.01ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عمر عادل عبد291521721413013033

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحسن عبد المناف اسماعيل محمد291531721411011067

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيطارق زياد سالم حسن291541721411017067

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد محمود ايوب سليمان291551721411020066

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيعناد ازهر طاهر عجاج291561721411057040

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيخالد عزيز خلف عمر291571721411096015

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيهاني فارس الياس ياسين291581721411109038

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيزينل حيدر جعفر خضر291591721411115058

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية دمشق للبنيناحيائياحمد جاسم عبد حسين291601721411146005

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية االخوة للبنيناحيائيابراهيم صديق ابراهيم احمد291611721411197002

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى عمر محمد عبد291621721413013057

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيابراهيم نهاب خضر محمد291631721415001237

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية خانصور للبنيناحيائيجوليا خضر علي داود291641721421203011

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيميسم عدنان سعيد نعمه291651721422003149

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00اعددية الفاو للبناتاحيائيحال نشوان غانم حسين291661721422006047

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية سارة للبناتاحيائيليفيا كامل نيسان طوبيا291671721422019071

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسجى علي اكبر حسن يونس291681721422023053

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيخديجه حامد علي اسماعيل291691721422055052

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية الزهور للبناتاحيائينوره محمد عدنان احمد291701721422057183

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيضحى جاسم خميس ابراهيم291711721422081039

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية تلعفر المسائية للبنيناحيائيمها نامق حسن اسماعيل291721721425003021
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه اسماعيل محمود حسن291731721426001374

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية الخصم للبنيناحيائيعبد السالم عزيز خضر احمد291741821411015071

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية الواسطي للبنيناحيائيبالل عبد الرزاق رجب شتر291751821411047016

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائياوس هادي حسين خضر291763121415001017

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائييسرى زيد خلف طه291773121426001104

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيبثينه وعد كركان وهاب291783121427008010

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.9698.99ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيتبارك غسان محمد حميد291791721424024006

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.9298.99ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمروه حلمي عبد الستار عبد الجبار291803321427007010

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.7698.96ثانوية المتميزات االولىاحيائيسدرة طالب عصام يحيى291811721422004089

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.6098.93ثانوية المتميزات االولىاحيائيُعال محمد صديق حسن سلطان291821721422004119

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.5298.92ثانوية المتميزين االولىاحيائيرضوان حسان هشام طاهر291831721411022047

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.5298.92اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرغد ذاكر ابراهيم شكر291841721422061093

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.3698.89اعدادية دار السالم للبنيناحيائيحازم محمود حازم محمد نوري291851721411023029

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.2898.88ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيشريهان نشوان رفاعي ياسين291861721424024030

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.2498.87ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائياماني عبد العزيز محمد مصطفى291871721424003008

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.1298.85ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيرحمه جاسم محمد فتحي291883321427007003

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية الحكمة للبنيناحيائييحيى صالح حازم عبد291891721411009132

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمطني صالح فندي كناصي291901721411013062

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيبدر هشام قحطان فؤاد291911721411017030

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83ثانوية المتميزين االولىاحيائيابراهيم مازن محمود فوزي عبد القادر291921721411022004

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد مهند مؤيد حمادي291931721411024009

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية بحزاني للبنيناحيائيميالد خدر جوقي حسن291941721411058063

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيحازم عماد ناظم محمد291951721411074008

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية عوينات للبنيناحيائيعبد هللا ثامر حماد هميان291961721411103026

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمصطفى عمر صديق مجيد291971721411135071

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيزكريا محي الدين محمد علي خضر291981721411195003

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعالء عبد السالم نجم احمد291991721415002457

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم عباس فاضل خضر292001721422018046

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيعهد ميسر دلي حمد292011721422054193

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمي محمد صبحي محمود292021721422055177

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمة ضياء مرتضى احمد292031721422057141

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيهند حسين عبد اللطيف حسين292041721422057193

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايالف حامد محمد احمد292051721422061040
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83ثانوية المعرفة للبناتاحيائيصافيه فكرت مرعي اسماعيل292061721422065031

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83ثانوية القادسية للبناتاحيائيملك اشرف رياض ابراهيم292071721422066052

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية سومر للبناتاحيائيرسل مولود عبد علي292081721422079039

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيملك عبد هللا خليل احمد292091721424001036

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيساره ثامر سامي علي292101721424008041

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينور عامر سالم مصطفى292111721424008075

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيامنيه منتصر عبد المنعم محمود292121721424018007

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83ايسر- الخارجيات احيائيهاجر طارق رشيد خلف292131721428060240

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركيااحيائيحبيب هاشم وهب محمد يونس292143021417043003

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0098.83ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيميس محمد مؤيد بشير292153121422009154

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.9698.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيملك سبهان احمد محمد علي292161721422054234

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.8898.81ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعلي فخري ادريس محمد292171721413007035

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.7698.79اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياسامه سليمان مطلك صالح292181721411011045

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.7298.79ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينور حميد محمد كعود292191721424008074

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.6898.78ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز فالح عبد الحافظ عزيز292201721413013027

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.5698.76االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد ناصر سالم ذنون292211721411008350

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.2898.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار بسام زيدان خلف292221721424011119

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.1298.69ثانوية المتميزات االولىاحيائيدعاء صالح الدين محمود عبد هللا292231721422004040

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0898.68ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب سعد عمر جدوع292241721424024027

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيحذيفه ياسر فؤاد سعيد292251721411001018

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيأنس احمد محمد سليمان292261721411008005

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمأمون احمد طيبان احمد292271721411008298

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحمد محمود محمد عكلة292281721411013007

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبدالمهيمن عبدالرحمن رمزي عبدالرحمن292291721411028056

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية القوش للبنيناحيائيايفل لؤي حميد ميخا292301721411085002

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعمر عماد عدنان حسين292311721411135049

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية اشور للبنيناحيائيدانيال رعد يوحنا دانيال292321721411138013

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية ابن سينا االهلية للبنيناحيائيمثنى عدي غانم سعيد292331721413021004

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيحسام علي بالل عبيد292341721415001235

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائيانفال ميسر يونس حسين292351721422002041

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيمريم راشد جواد عبد292361721422005065

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية اليمن للبناتاحيائينبأ عمار فاضل محمد292371721422008147

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية اليمن للبناتاحيائيوجدان شكيب منعم محمد292381721422008169
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية القيارة للبناتاحيائيزهور محمد رمضان بالل292391721422013044

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائينبأ مجيد زينل علي292401721422020089

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية بعويزة للبناتاحيائيسارة ايمن عبد الغني عباس292411721422035025

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياسالم سنان ياسين حمو292421721422048005

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتقى قتيبه سلمان محمد292431721422049051

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية زينب للبناتاحيائياهله محمد طالل حميد292441721422053018

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية االندلس للبناتاحيائينور رافد هشام عبد الواحد292451721422054258

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية القادسية للبناتاحيائيآيه طالل ادريس حامد292461721422066006

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيشهالء عمار ابراهيم احمد292471721422093018

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيامل زياد طارق عبد القادر292481721424011018

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيطيبه ميثاق محمد احمد292491721424013074

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيمالك ياسين محمد عجاج292501721424018034

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحمد مهدي علي حسين292511821411032019

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيدينا خليل بركات خلف292523321422003015

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائينافين بركات قاسم جوكي292533321427010022

كلية طب االسنان/جامعة الموصل591.7698.63ثانوية المتميزات االولىاحيائيآيه محمد صالح سليمان292541721422004012

كلية طب االسنان/جامعة الموصل591.7298.62االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن عماد صبحي صالح292551721411008186

كلية طب االسنان/جامعة الموصل591.6898.61ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى طالل ظاهر سلطان292561721411022129

كلية طب االسنان/جامعة الموصل591.6498.61ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك ابراهيم خليل سليمان292571721424008013

كلية طب االسنان/جامعة الموصل591.5698.59ثانوية المتميزين االولىاحيائيأيسر بشار عزيز محمود292581721411022002

كلية طب االسنان/جامعة الموصل591.2098.53ثانوية المتميزين االولىاحيائيبسمل نبيل حامد خضر292591721411022028

كلية طب االسنان/جامعة الموصل591.1298.52ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيإيالف محمد زهير شاكر292601721424003004

كلية طب االسنان/جامعة الموصل591.0098.50اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيشيماء مردان حسن قاسم292613321422002073

كلية الصيدلة/جامعة الموصل612.84102.14ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائينور اياد خزعل سعيد292621721424007011

كلية الصيدلة/جامعة الموصل609.68101.61ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيرفل سنان عبد العزيز احمد292633121427010006

كلية الصيدلة/جامعة الموصل603.44100.57الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمريم احمد علي عاشور292641021422018114

كلية الصيدلة/جامعة الموصل602.00100.33اعدادية صفية للبناتاحيائيساره نشوان طه ياسين292651721422062025

كلية الصيدلة/جامعة الموصل597.4499.57ثانوية المتميزات االولىاحيائيريم محمد حسن محمود292661721422004062

كلية الصيدلة/جامعة الموصل596.0099.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك صالح الدين نوري حيدر292671121422017034

كلية الصيدلة/جامعة الموصل596.0099.33ثانوية وانة للبنيناحيائياحمد صالح احمد شيخو292681721411086002

كلية الصيدلة/جامعة الموصل596.0099.33اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور حقي اسماعيل وهب292691721422002285

كلية الصيدلة/جامعة الموصل596.0099.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب احمد حازم ابراهيم292701721422055086

كلية الصيدلة/جامعة الموصل596.0099.33ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيحياة لقمان محمود امين292711721422067030
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل595.4899.25ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينور احمد عبد العزيز عبد هللا292721721424011128

كلية الصيدلة/جامعة الموصل595.0099.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي احمد عبد محمد292731721411002025

كلية الصيدلة/جامعة الموصل595.0099.17اعدادية الصديق للبنيناحيائيعلي رجب محمد علي خضر292741721411028066

كلية الصيدلة/جامعة الموصل595.0099.17ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيسعد خلف محمود طالب292751721411038011

كلية الصيدلة/جامعة الموصل595.0099.17ثانوية تويم للبنيناحيائيمحمد محمود فتحي محمد292761721411179021

كلية الصيدلة/جامعة الموصل595.0099.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيملك سعد عصام محمد292771721422003142

كلية الصيدلة/جامعة الموصل595.0099.17اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائينبأ حازم حامد شهاب292781721422080086

كلية الصيدلة/جامعة الموصل594.6099.10ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائياحمد جاسم محمد فتحي292793321417007001

كلية الصيدلة/جامعة الموصل594.5299.09اعدادية االندلس للبناتاحيائيعال فراس فاضل اسماعيل292801721422054190

كلية الصيدلة/جامعة الموصل594.3299.05اعدادية االندلس للبناتاحيائينور ياسين محمود داؤد292811721422054267

كلية الصيدلة/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد جمال شكر محمود292821721411015097

كلية الصيدلة/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية سارية للبنيناحيائيبالل فراس بهاء الدين عبد هللا292831721411018055

كلية الصيدلة/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزهراء حسين عباس محمد292841721422012035

كلية الصيدلة/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية تلكيف للبناتاحيائيسهى غازي سليمان عباس292851721422025046

كلية الصيدلة/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية بعويزة للبناتاحيائيفاطمه حسين علي يونس292861721422035036

كلية الصيدلة/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزهراء نضال شكر محمود292871721422048050

كلية الصيدلة/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية زينب للبناتاحيائيشهد بسام سالم مجيد292881721422053090

كلية الصيدلة/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم فراس محمد علي فتحي292891721422055160

كلية الصيدلة/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائياية الرحمن معن حامد ابراهيم292901721422056016

كلية الصيدلة/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينبأ سالم عالوي محمود292911721422072072

كلية الصيدلة/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيامل وعد محمد طاهر احمد292921721422081002

كلية الصيدلة/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم صدام جاسم محمد292931721422081051

كلية الصيدلة/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيطيبه احمد محمد  علي292943321427014023

كلية الصيدلة/جامعة الموصل593.9298.99اعدادية االندلس للبناتاحيائيامنه حمدان رمضان محمد292951721422054035

كلية الصيدلة/جامعة الموصل593.7298.95اعدادية الطالئع للبناتاحيائيدينا عمار عبد هللا بدر292961721422061079

كلية الصيدلة/جامعة الموصل593.1298.85اعدادية دار السالم للبنيناحيائياحمد وعد ساجد فتاح292971721411023013

كلية الصيدلة/جامعة الموصل593.0098.83االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى ثائر عبد الكريم عبد القادر292981721411007153

كلية الصيدلة/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيرامي رائد اسطيفو بحو292991721411067009

كلية الصيدلة/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية الرضواني للبنيناحيائيهشام مشعل هاشم نايف293001721411147104

كلية الصيدلة/جامعة الموصل593.0098.83ثانوية حكنة للبنيناحيائيعائشة رضوان حسن سلو293011721421101009

كلية الصيدلة/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمها قيس هاشم محمد علي293021721422055174

كلية الصيدلة/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيافنان جمال زيدان حمدي293031721422057014

كلية الصيدلة/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمراد علي سليمان محي293041821411004085
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل593.0098.83للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائييحيى خليل علي عباس293053321411001093

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.7298.79اعدادية االندلس للبناتاحيائيمودة غسان عبد الواحد ذنون293061721422054239

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.6498.77ثانوية المتميزين االولىاحيائيساري عبد هللا مؤيد حسين293071721411022049

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.6498.77ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي سمير احمد محمد293081721413003006

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0098.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمود عطا هللا حسن هالل293091721411008364

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية المتميزين االولىاحيائيعثمان احمد عبد االله طه293101721411022077

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية دار السالم للبنيناحيائيجاسم سيف جاسم محمد293111721411023028

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيفهد زهير صالح جبيل293121721411050083

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيعمر يونس عيسى جمعه293131721411124019

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائياكرام باسل عبد الغني محمد صالح293141721422002031

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائيهبه فالح علي سليمان293151721422002302

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية اليمن للبناتاحيائينورا يوسف هاشم علي293161721422008158

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية الفراتين للبناتاحيائيشرفة ابراهيم محمد صابر علي293171721422036068

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى عبد هللا محمد عبوش293181721422041124

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفيان صالح خلف علي293191721422045150

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائينور عمر حامد رشاد293201721422048115

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيسنا تميم فخري محمد صالح293211721422057108

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية القادسية للبناتاحيائيعائشه طالل مهدي صالح293221721422066040

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيصبا طالل يوسف محمد293231721426001344

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيشيماء محمد عبد الوهاب محمود293241721426002144

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.8498.64ثانوية المتميزات االولىاحيائيرشد غانم علي داؤد293251721422004051

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.7298.62االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد خالد محمد غزال جرجيس293261721411008314

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيخير الدين نوفل محسن حسن293271721411008127

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيياسر وائل ذاكر نعمة هللا293281721411008432

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيخالد مدلول علي رجا293291721411013019

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50اعدادية الحود للبنيناحيائيعبدهللا يونس ذنون خضير293301721411040004

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50اعدادية تلكيف للبنيناحيائيحذيفة محمد فتحي ابراهيم293311721411080014

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد عامر علي اكبر عبد القادر293321721411113040

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيابراهيم عكله حسين يوسف293331721413013003

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمروان عبد الملك محمد سلمان293341721413013051

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيطيبة فؤاد سالم خلف293351721422002196

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء محمد شوقي عباس عبد هللا293361721422003082

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيسميه علي رضا بكتش293371721422015045
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبيداء محمد خلف جدوع293381721422045043

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتبارك احمد ابراهيم حمد293391721422049045

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيشهد ثابت احسان يوسف293401721422057112

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيعائشه معن سالم عبد هللا293411721422057131

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعائشة زياد ابراهيم احمد293421721422061183

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيبراء مؤيد علو مهدي293431721424013025

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0098.50ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائينور ياسر مجيد جاسم293443121427008061

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.4098.40ثانوية المتميزات االولىاحيائيافنان عبد هللا حازم حميد293451721422004018

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.2898.38ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيخديجة صفوان محمد صالح عبد السالم293461721424003013

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين رضا محمد ذنون293471721411008111

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن صفوان ابراهيم عبد الجواد293481721411008183

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائييونس حاجم سلطان بشير293491721411020087

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيفتح هللا بشير محمد مراد293501721411096058

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33ثانوية الحوراء للبناتاحيائيحوراء محمود نوري جمعه293511721422007026

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيديانا زهير الياس حنا293521721422018009

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيليلى محمد اسماعيل خليل293531721422020079

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيغسق يوسف ثامر عزيز293541721422042116

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهجران احمد محمود مصطفى293551721422045196

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33اعدادية صفية للبناتاحيائيزهراء ايسر عبد الجبار احمد293561721422062022

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك ضياء فتحي سلطان293571721422063012

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33اعدادية حمص للبناتاحيائيافنان سعدون رميض جاسم293581721422069009

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيموده يوسف عبد هللا خلف293591721424013101

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيماوى عدنان زوبع منصور293601721424024034

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33ثانوية اليعربية للبناتاحيائيزينب صالح اسماعيل روضان293611821422100025

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33اعدادية حديثة للبنيناحيائيمنيب شهاب هويدي صالح293621921411019079

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد فيصل ميره وك ولي293632121411011013

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد حميد علي حسين293643121411008007

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيمصطفى يوسف حسن شحاذة293653121417002031

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0098.33ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيابراهيم عبد الرزاق ابراهيم مصطفى293663221411004003

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.9698.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى نشوان مصطفى سليمان293671721411008399

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.8498.31ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيتقى محمد ادريس مرعي293681721424001007

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.8098.30ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائينبأ رائد فخري علي293691721424021036

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.7698.29ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمالك محمد طالل اسماعيل293701721424013097
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.7298.29ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب رياض محمد عبد هللا293711721424018024

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.6898.28ثانوية المتميزين الثانيةاحيائيعبد الرحمن احمد طه ذنون293721721411192005

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.4498.24ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسن مثنى عبد الرزاق حسن293731721411022039

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.3698.23ثانوية المتميزين االولىاحيائيسيف عمار ذنون حامد293741721411022050

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.3698.23اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم جمال وعد هللا عزيز293751721422061230

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.2898.21اعدادية االندلس للبناتاحيائيعبير محمد حميد حسين293761721422054188

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.2498.21ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيمحمد عماد عبد االله عبد الجواد293771721413018008

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.2098.20اعدادية االندلس للبناتاحيائيأهله محمد طارق محمد علي293781721422054015

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد عبد هللا حبش احمد29379172041144009

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييعمر اياد علي زينو293801721411017191

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعبد العزيز عبد اللطيف محمد خضر293811721411020038

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17ثانوية المتميزين االولىاحيائياسامه محمد غانم عبد الرحمن293821721411022017

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17ثانوية تل الشعير للبنيناحيائيحسين علي حسين محمد293831721411052003

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17ثانوية الموالي للبنيناحيائيخالد وليد احمد عبد293841721411054007

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17ثانوية القوش للبنيناحيائيغانم عطو كتو محي293851721411085007

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي حسين خليل عباس293861721411115082

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمحمد مروان هاشم داؤد293871721411135064

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية الرضواني للبنيناحيائيصفوان نواف محمود صالح293881721411147041

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17ثانوية االخوة للبنيناحيائيراميل ريمون موشي ميخائيل293891721411197008

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا فتحي غازي فتحي293901721413023015

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد ادريس بكر293911721415002467

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية دهوال المختلطةاحيائيصالح حسن حسين قاسم293921721417009016

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية اليمن للبناتاحيائيغفران فاضل عبد هللا رمضان293931721422008127

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيساره عمار احمد حسن293941721422009051

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيغصون فاروق حامد عبد هللا293951721422045142

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية االندلس للبناتاحيائياسماء مثنى وجيه حامد293961721422054025

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية االصمعي للبناتاحيائيتبارك احمد فتحي رمضان293971721422056030

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيحنان خالد عبد الرزاق حسن293981721422057055

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسراء محمد عبد هللا قاسم293991721422061004

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17ثانوية القادسية للبناتاحيائيزهراء عبد الخالق محمود محمد294001721422066028

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية مؤتة للبناتاحيائيفرح فوزي محمد غزال294011721422068065

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية حمص للبناتاحيائياسراء ادريس ابراهيم احمد294021721422069007

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17ثانوية السالمية للبناتاحيائياسراء علي طه احمد294031721422086003
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17ثانوية السالمية للبناتاحيائياسماء علي طه احمد294041721422086004

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهدى معتصم محمد طاهر رضا294051721424008078

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم ياسر محمد امين عبوش294061721424011115

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرفل ضرار سعيد مصطفى294071721426001348

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعبير عادل احمد يونس294081721426001351

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17ثانوية اشور للبناتاحيائيسرور ماجد احمد جنداري294091821422078075

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد حميد عويد حوران294101921411101146

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيتقى عمار عباس فاضل294113021427028006

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيغيث علي طعمه عبد هللا294123121411008088

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0098.17ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعبد الغفور احمد محمود محمد294133121411011004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل635.0090.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيسواره بختيار جميل صالح294142021511089039

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل602.56100.43ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيعبير حسان عبد المحسن حسون294151721524003003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل598.4099.73ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتتطبيقينبأ قصي عبد المناف توفيق294161721524021003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل595.0099.17اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزينب انمار شرف الدين محمد شيت294171721522054015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقياالء كامران خالد حسين294182021522030003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية االندلس للبناتتطبيقيهيبه ايمن طالب حميد294191721522054041

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0096.83اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيآيه بشار قاسم حسين294201721522061002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0096.67االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمار احمد صالح294211721511008036

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0096.67ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقييوسف حازم محمد يونس294223321517001020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0094.00ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقياحمد خالد احمد محمد294233321517001002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل556.0092.67اعدادية االندلس للبناتتطبيقيعائشه عمر طلعت احمد294241721522054020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل556.0092.67انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركياتطبيقيمحمد خالد غازي احمد294253021517044007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل555.0092.50اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم ميخائيل باهي منصور294261721522018020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل554.0092.33ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيعثمان خالد محمود محمد علي294271721513013009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل553.0092.17اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعبد هللا محمد احمد سليمان294281721511005035

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل553.0092.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمار يونس عبد الرزاق294291721511011040

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل553.0092.17اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيهبة ايمن محمود عبد هللا294301721522061070

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل553.0092.17اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيهبه فارس سالم سلو294311721522061071

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل553.0092.17ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيآيه رياض حميد حسن294323121527008001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل553.0092.17للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيعلي اياد فوزي قاسم294333321511001022

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل552.0092.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيسان خالد اسحق متي294341721513025003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل551.0091.83اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيراما جبرائيل ودمن جبرائيل294351721522015003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل550.0091.67ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيادريس اوات عبد هللا علي294362021511013009
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل548.0091.33اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيمريم بسام الياس كوركيس294371721522015015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل547.0091.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعلي خالد خليل ابراهيم294381721511017075

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل546.0091.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد محمد محمود294391721511008041

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل545.0090.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيامير صدام فائق عيسى294401721513005001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل545.0090.83اعدادية التحرير للبناتتطبيقيافنان زياد حازم خليل294411721522063001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل544.0090.67ايسر- الخارجيون تطبيقيعبدهللا سعد صالح مصطفى294421721518010083

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل543.0490.51الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقياحمد علي احمد ابراهيم294431021511002003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل543.0090.50اعدادية االندلس للبناتتطبيقينور خالد محي الدين يونس294441721522054037

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل542.0090.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقينورا داود صديق حامد294451721522003031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل542.0090.33اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيتبارك بشار نذير سليمان294461721522056008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل542.0090.33اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعمر صبار عوكي شبانه294471921511004052

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل542.0090.33اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيتبارك احمد حسن صالح294482021522003003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل541.0090.17ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيزبيده محمد فيصل محمود294493121522003011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل540.0090.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيراشد محمد عبد حسان294501021511020098

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل539.0089.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيعائشه ياسر خير الدين محمد294511721522003026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل538.0089.67اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعبد هللا اشرف نذير حسن294521721511020047

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل538.0089.67اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيرغد زياد محمد احمد294531721522002013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل538.0089.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيشيماء رائد ضرار يونس294541721524011005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل537.0089.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقياحمد محمود رشيد خليل294551721511005007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0089.00ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقيصفوان عطيه خضر عبد القادر294563321517001011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل533.0088.83اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيأمنية احمد حازم ايوب294571721522056001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل531.0088.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيحسنين علي نجم سلطان294581721511011014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0088.33اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيصدام احمد ابراهيم فتحي294591721511080010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0088.33اعدادية اليمن للبناتتطبيقيتقى فائز بشير ابراهيم294601721522008013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0088.33ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعبد الرحمن حميد متعب عجيل294613121517008012

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيزكريا الزم مجيد حميد294621721511011024

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0088.00ثانوية النجاح للبنينتطبيقيبكر قيس فيصل حسين294631921511113003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل526.0087.67اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمحمد يونس حسين عبد هللا294641721511026075

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل526.0087.67ثانوية االندلس للبنينتطبيقيمحمود عامر محمد محمود294651921511093048

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0087.33ثانوية القوش للبناتتطبيقيمريانا عماد يوسف سلمان294661721522027015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0087.33اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعبد هللا سالم خلف عبيد294671921511065041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل591.0098.50ثانوية الرافدين للبنينتطبيقييوسف اياد نجيب ميخائيل294683121511011019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0096.67ثانوية تللسقف للبنينتطبيقيرامز رستم شمعون شعيا294691721511082003
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل561.0093.50اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيسفيان سالم غانم مجيد294701721511023016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل549.0091.50اعدادية القيارة للبنينتطبيقيحمد عمر ابراهيم احمد294711721511042006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل546.0091.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبيده عمار ابراهيم سعيد294721721511008049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل545.0090.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمزاحم مثنى مزاحم حامد294731721511011105

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل544.0090.67اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد اسماعيل حسن294741721511020040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل543.0090.50اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيحمزة عمار عبد العزيز صالح294751721511023010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل541.0090.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيحسن احمد مقصود خليل294761721511017031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل541.0090.17ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيمؤمن عدنان مصطفى احمد294771721511038032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل537.0089.50اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمصطفى يوسف احمد جرجيس294781721511023054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0089.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيابراهيم فراس عبد الغني شريف294791721511017004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل533.0088.83االعدادية الغربية للبنينتطبيقيابراهيم فتحي غربي حميد294801721511007002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل533.0088.83االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ثائر عادل خضر294811721511007023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيطيف بشار احمد محمد294821721511005026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0088.33اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيأواب عبد الكريم عبد يونس294831721511147002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0088.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد الرحمن ليث حازم يونس294841721511011041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0088.17اعدادية تل عبطة للبنينتطبيقيزيد هالل حسين عبد هللا294851721511061001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل527.0087.83االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيقاسم يحيى اديب محمد سعيد294861721511008067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيعبد الرحمن عواد شاكر احمد294871721511147022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل526.0087.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الصمد جاسم محمد مصطفى294881721511017058

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل526.0087.67ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيعبد الرحمن عدنان عبد الرحمن احمد294891721511041016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل525.0087.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيشريف مصطفى محمد شريف محمد كامل294901721511008030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل522.0087.00ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيطه سامي صالح فرج294911721511039017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعمر ناظم غانم جاسم294921721511005051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل521.0086.83االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيأسامه خالد يوسف عواد294931721511008002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمد صباح علي سلمان294941721511009031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل521.0086.83ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيعمر محمد عيسى محمد294951721511039025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيزبير ادريس سعيد حسو294961721511050015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل521.0086.83ثانوية ابي ماريه للبنينتطبيقيمزاحم علي حسين عاكوب294971721511109010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء نوفل عبد القادر يونس294981721522057013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل521.0086.83ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزينتطبيقيعبد هللا يحيى قاسم يحيى294993321517007001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيمثنى نصير كرمز سليم295001721511057022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل519.0086.50اعدادية زينب للبناتتطبيقيهيام احمد عبد حسين295011721522053028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل517.0086.17االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيطه عدنان عبد الوهاب عبد الرحمن295021721511008032
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل516.0086.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقيرانيه عبد هللا محمد حسين295031721522054010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياوس سمير حازم خليل295041721511017017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل515.0085.83ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيالحسن رافع ابراهيم علي295051721511039005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية حمص للبناتتطبيقيساره سالم عبد هللا ياسين295061721522069007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيزيد منهل محمود محمد295071721511017039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد خلف كدحي295081721515001016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل513.0085.50اعدادية الزهور للبنينتطبيقييونس ياسين يونس حميد295091721511015061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل513.0085.50ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيمهدي داخل حسن ناصر295101721511063024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل513.0085.50ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقياحمد وليد محمد نجيب295111721513024002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل512.0085.33اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيسرور قصي محمد يوسف رشيد295121721522055029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل512.0085.33ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيرحمه يقضان عبد هللا بكر295131721524003002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل511.0085.17اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيتقى احمد هاشم اسماعيل295141721522055014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل510.0085.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيروال رافع محمد سليم رشيد295151721524008005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيمحمود محمد اسماعيل احمد295161721511104031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيحسن كمال حسن علي295171721511135015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل509.0084.83ثانوية القوش للبناتتطبيقيمريانا بسام حنا سليم295181721522027014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل509.0084.83جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركياتطبيقيعمر نشوان محمود صالح295193021517043001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل508.0084.67ثانوية المهندسين االهلية للبنينتطبيقيحسين عاهد حسين محمد علي295201721513017001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل508.0084.67ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيحارث صديق محسن قاسم295211721513024003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية الزهور للبنينتطبيقيانس الزكين فرحان محمد295221721511015008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية االندلس للبناتتطبيقيمريم عبد هللا محمد حسين295231721522054028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية النهرين للبنينتطبيقيعطيه محمد ذياب صطام295241821511059015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية موصل الجديدة للبناتتطبيقيتبارك جمال خليل اسماعيل295251721522048010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل505.0084.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيطالل سعد علي صالل295261721511002008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد هالل295271721511017093

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل505.0084.17ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيحسب هللا صباح حميد عبد295281921511082005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل505.0084.17ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيحذيفة ثامر نوري مخلف295293121511008017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل504.0084.00االعدادية الغربية للبنينتطبيقياحمد راكان محمود حميد295301721511007005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل504.0084.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيساره فراس وعد هللا رجب295311721522003021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل501.0083.50اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعبد الرحمن ظافر رياض احمد295321721511023022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل501.0083.50ثانوية الشورة للبنينتطبيقيحسين صالح احمد عبد هللا295331721511033004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل500.0083.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد جمال الدين حمزة295341721511017054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل500.0083.33اعدادية الراية للبنينتطبيقيماهر علي عواد احميد295351721511025049
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل499.0083.17االعدادية الغربية للبنينتطبيقيغزوان ثامر فتحي محمود295361721511007040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيريان صفوان صباح قاسم295371721511012027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيايهم ريان احمد عبد هللا295381721511020020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية االندلس للبناتتطبيقيغفران احمد غانم ابراهيم295391721522054021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيبراء عبد الوهاب يوسف عبد هللا295401721522080012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل498.0083.00االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعلي مروان شكر محمود295411721511007035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل498.0083.00ثانوية القوش للبنينتطبيقياوجين هاشم رزق هللا مقو295421721511085002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيابراهيم صالح احمد صالح295431721515001002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية بحزاني للبناتتطبيقيسماح ايفان خالد محمود295441721522016011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل498.0083.00ثانوية الفراتين للبناتتطبيقيفرح بسام عبد هللا داؤد295451721522036006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل497.0082.83االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد الرحمن محمد295461721511008044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعبد الرحمن سبهان يونس مجيد295471721511020042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعماد الدين بشار الياس حمودي295481721511024029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل497.0082.83مرسين-مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركياتطبيقيعبد الرحمن هشام قيس ياسين295493021517033003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل497.0082.83ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيخلدون وليد حميد سرهيد295503121517008008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0082.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمدين عبد الحميد عبد المجيد محمد295511721511017113

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0082.67اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعبد الرحمن مصعب عامر شيخو295521721511023024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0082.67اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد صالح بشير محمد سعيد295531721511028004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0082.67اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيعمار صالح سالم عبو295541721511058037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0082.67اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيهاشم ابراهيم احمد صالح295551721515001223

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0082.50اعدادية دار السالم للبنينتطبيقياحمد فارس اكرم شهاب295561721511023004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0082.50اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيحذيفة محمد حيدر شيخيل295571721511026031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0082.50اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيعبد الرحمن فارس سالم جاسم295581721511147023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيزهراء محمد فائق داود سلمان295593121522003012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعبد االله محمد جبر محمد295601721511003013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيمصطفى صالح مصطفى عبد الرحمن295611721511010028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد خضر محمد مراد295621721511011084

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيأسامه طارق علي نجم295631721511026007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0082.33ثانوية الزاوية للبنينتطبيقياحمد عبد هللا فرمان محمد295641721511039003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0082.33ثانوية الشرقية االهلية للبناتتطبيقيرؤى ابراهيم محمد ناصر295651721524013002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل493.0082.17اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيمصطفى فراس كمال محمود295661721511010030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل493.0082.17اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمعاذ خير هللا عالء الدين احمد295671721511026082

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل493.0082.17اعدادية الحود للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد محجوب محمد295681721511040011
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل493.0082.17اعدادية الطالئع للبناتتطبيقينور محمد علي حسين295691721522061063

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيكاميران خديده جردو عزيز295701721511057021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية الطالئع للبناتتطبيقياهله احمد نهاد احمد295711721522061010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعمر قيس بشير عبد هللا295721721511017082

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية المستقبل للبنينتطبيقياحمد نشوان جالل محمد295731721511024008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية الراية للبنينتطبيقييوسف داود خضر حسين295741721511025068

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية الشورة للبنينتطبيقييحيى احمد عبد هللا صالح295751721511033010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية تلول ناصر للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي شحاذة احمد295761721511036013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينتطبيقيابرهيم حسن جاجان حسن295771721511053002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية دار الشرقية االهلية للبنينتطبيقياحمد عادل عكلة عبد هللا295781721513027001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية بحزاني للبناتتطبيقيديانا يوسف ابلحد جرجيس295791721522016007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية اشور للبنينتطبيقيميزر عبد الكريم عبليش عبيد295801821511070052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقييحيى احمد فاضل فرحان295811921511040043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل489.0081.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد جعفر حاتم معن محمود295821721511017094

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل489.0081.50ثانوية القوش للبناتتطبيقياوليفيا ضياء نعيم طوبيا295831721522027004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل489.0081.50اعدادية الخصم للبنينتطبيقياحمد عبد السالم صالح ضامن295841821511015008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل487.0081.17اعدادية الحود للبنينتطبيقيعلي خليل ابراهيم صالح295851721511040015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل487.0081.17ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقييوسف عبد الرحمن علي نجم295861721511041025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل487.0081.17ثانوية الدنج للبنينتطبيقيمحمد خلف محمد حميد295871721511214011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل487.0081.17اعدادية االندلس للبناتتطبيقيجمانه وليد محمود حسن295881721522054007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل487.0081.17ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقيعمر وعد هللا سالم احمد295893321517001016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل551.0091.83ثانوية هةولير زانستي للبنينتطبيقيحيدر مازن محمد مهدي295903121511007001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمجاهد الدين محمد احمد فرحان295911721511024032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية الراية للبنينتطبيقيصالح هاشم محمد علي مرعي295921721511025028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل517.0086.17اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيفهد محمود احميدي جدعان295931721511104023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية االمجاد للبنينتطبيقييوسف احمد سالم احمد295941721511026088

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيأيمن بشار محمد ذيب حسو295951721511135004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيبدر الدين علي عبد العزيز ياسين295961721511023007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية التحرير للبناتتطبيقيعزة عامر محمد شكري محمود295971721522063013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيعبد هللا بديوي غثيث رمضان295981721511104017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0082.67ثانوية سيوان للبنينتطبيقيعبد اللطيف محمد عبد اللطيف عبد المطلب295993121511001014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد العظيم جاسم محمد296001721511147020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل487.0081.17اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيمهدي محسن عراك عويد296011721511104034
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية الراية للبنينتطبيقيسجاد نوفل هاشم ياسين296021721511025024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيعال صايب نواف ظاهر296031721522057018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل486.0081.00ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقينور صالح ابراهيم نعمان296043221522006027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيمردان عبد هللا حبيب علي296051721511080018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية العراق االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن خضر محمد حسن296061721513001003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل485.0080.83ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيفادي عمار نائف عبد الكريم296073121511011010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية االبداع للبنينتطبيقيزكريا صفوان طه محمد296081721511202007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيآية عبد الحميد عبد المجيد صالح296091721522061001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل484.0080.67ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزينتطبيقييحيى محمد فوزي احمد296103321517007004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية العياضية للبنينتطبيقيلقمان محمد صالح احمد حمزه296111721511107008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل483.0080.50ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيانمار باسم كوركيس تندرو296121721513025001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل482.0080.33ثانوية الكسك للبنينتطبيقياحمد محمد ذياب مشيوح296131721511108003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل482.0080.33ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيبشير بشار خالد بشير296143121511008015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيريان عبد هللا احمد محمد296151721511016011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيفاضل عباس فاضل مجيد296161721511020050

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية الراية للبنينتطبيقيريان عبد هللا فتحي نجم296171721511025022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيحسناء علي محمد نايف296181721522051014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيعبد الرحمن وافر عبد الموجود عبد هللا296191721511016016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية برطلة للبنينتطبيقيبشار يعقوب يوسف يوسف296201721511065006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية التحرير للبناتتطبيقيقنوان عمار ياسين طه296211721522063015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل478.0079.67ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقيعلي فارس عبد المجيد عبد الحميد296223121517009007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل477.0079.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى اسماعيل سعيد اسماعيل296231721511008089

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيابراهيم بشار توفيق ابراهيم296241721511017001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل477.0079.50ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيزكريا مبشر يونس توفيق296251721511063005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل476.0079.33االعدادية الغربية للبنينتطبيقييوسف عبد هللا خضير محمد296261721511007056

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيسيف صالح خزعل حمد296271721511023018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية االبداع للبنينتطبيقيعبد هللا جمال محمد صالح شريف296281721511202013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل475.0079.17ثانوية الزاوية للبناتتطبيقيريام عمر احمد عطية296291721522011005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل475.0079.17اعدادية االندلس للبناتتطبيقيأمنيه عصام مال هللا خليل296301721522054002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل588.0098.00ثانوية القوش للبناتاحيائيعذراء نوري بطرس مروكي296311721422027007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل588.0098.00ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيعزيز اكرم عزيز ابلحد296323121511011005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشاكر بشار حسين خلف296333321417004029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل586.9697.83ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائينبأ صباح سمو سعيد296343321427007018
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن ياسر محمد امين عبوش296351721415001233

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل584.0097.33ثانوية القوش للبناتاحيائياورنينا يوسف ياقو يوخنا296361721422027001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0096.83ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي جاسم محمد296371721413013056

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل579.3696.56ثانوية المتميزين االولىاحيائيابراهيم محمد ابراهيم علي296381721411022005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل579.0096.50ثانوية القوش للبنينتطبيقيشاروكين وضاح صبيح هرمز296391721511085009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل577.2896.21اعدادية االندلس للبناتاحيائيمالك محمد عبد هللا نجم296401721422054231

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل577.0096.17اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن عماد حازم قاسم296411721411028048

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل576.7696.13اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمروه علي ابراهيم محمد296421721422061228

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل575.3295.89ثانوية المتميزين االولىاحيائيعمر مصعب محمود شحاذة296431721411022094

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل575.0095.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد حارث طليع محمد296441721411017137

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل575.0095.83ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائيمحمد علي احمد موفق صفاء الدين296453121415001122

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل574.0095.67اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياخالص ذنون يونس احمد296461721422042004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل573.0095.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور سعدون حسين مصطفى296471721422002289

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل573.0095.50اعدادية عين سفني للبناتاحيائيباران رمضان طه احمد296481721422029011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل573.0095.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيغسق ليث هشام يحيى296491721422063048

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل573.0095.50ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيرحيق باسل اكرم شهاب296503121427008023

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل573.0095.50ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيفاطمه جمال محمد نجيب احمد296513121427010014

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل572.0095.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد احمد صالح مصطفى296521721411008303

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل572.0095.33اعدادية االمجاد للبنيناحيائيانس اسماعيل محمد حسين296531721411026024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل572.0095.33اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيدريد هيثم شابا سمعان296541721411067007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل571.6495.27ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيابراهيم طه فتحي حسن296551721413013002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل571.0095.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن محمد علي عبد الغفور زين العابدين296561721411008109

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل571.0095.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدالل شامل ميسر جبر296571721422041043

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل571.0095.17اعدادية الزاب للبنيناحيائيعبد الرحمن هاشم عبد الواحد حسين296582021411025019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل570.7295.12ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيإباء عمر احمد محمد علي296591721424018001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل570.0095.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيحنين دلشاد اسماعيل ياسين296601721422054071

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل570.0095.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيتمارة لؤي جار هللا خليل296611721422056034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل569.8094.97ثانوية المتميزات االولىاحيائيمالك ايالف اكرم بكر296621721422004139

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل569.0094.83اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد هللا عمر موفق احمد296631721411015059

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل569.0094.83اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمود اويسن محمود علي296641721411115130

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل569.0094.83اعدادية الكفاح للبناتاحيائيبشرى عمر محمد عبد الفتاح296651721422051034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل569.0094.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبسملة غسان عبد الحسين كاظم296661721422055033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل568.9294.82اعدادية الطالئع للبناتاحيائيراما ريان زهير شاكر296671721422061080
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل568.0094.67اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائييحيى مازن علي حسين296681721411133062

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل568.0094.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرحمه محمود ابراهيم صالح296691721422003068

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل568.0094.67ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيحذيفه محمد عبد الباسط احمد296703121411007004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل567.0094.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيهاشم مقداد هاشم طه296711721411017182

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل567.0094.50ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائييونس احمد يونس حامد296721721413013067

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل567.0094.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم اياد عطاء هللا محمد296731721422054213

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل567.0094.50اعدادية عنه للبنيناحيائيوليد ماهر نايف عزاوي296741921411021057

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل567.0094.50ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد فارس حازم طه296753121411008012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل567.0094.50ثانوية شايستة للبناتاحيائيفلة خير الدين عبد القادر اسماعيل296763121422005017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل566.6494.44ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياليمامة ليث محمد احمد296771721424011017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل566.0094.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد طارق محمد محمود296781721411011020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل565.9694.33ثانوية المتميزات االولىاحيائيثواب صفاء الدين عبد الكريم يونس296791721422004034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.5294.09ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينوران يونس معروف منصور296801721424013117

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0094.00اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيعبد هللا عبد السالم محمود سعيد296811721411057033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0094.00اعدادية بحزاني للبنيناحيائيسهران قولو علي حسن296821721411058038

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0094.00اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى وليد محمد طيب امين296831721415002456

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0094.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيدنيا عبداالله عبدهللا بكر296841721422002089

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0094.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنة احمد محمد احمد296851721422061019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0094.00ثانوية االخوة للبناتاحيائينورا وليد اسماعيل ابراهيم296861721422104049

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0094.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمنار عمار محمود حمود296871721424013098

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل563.0093.83ثانوية االخوة للبنيناحيائيمصطفى دين دار صديق ابراهيم296881721411197035

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل563.0093.83اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرشا شيخو ناصر رشو296891721422015027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل563.0093.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم بشار محمد ذنون296901721422055151

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل563.0093.83ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائيمحمد فرات علي حمد296913121415001095

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل559.0093.17اعدادية اشور للبنينتطبيقيرافل باسم حبيب ابراهيم296921721511138009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل546.0091.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد هللا نزار طالل عبد296931721511017068

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل540.0090.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبيده بشار عبد الغني نايف296941721511008048

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل533.0088.83ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيعبد العزيز يقظان عبد العزيز سعيد296951721511087007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل519.0086.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد ضرغام جاسم محمد296961721511011090

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعمر جاسم محمد سليمان296971721511001029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعبد العزيز ميثاق يوسف عبد الواحد296981721511020046

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل513.0085.50ثانوية ابن سينا االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عماد عبد هللا محمد296991721513021005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية المستقبل للبنينتطبيقييزن قاسم عثمان الياس297001721511024047
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية القيارة للبناتتطبيقيميالد محمد قاسم احمد297011721522013012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل506.0084.33ثانوية سيوان للبناتتطبيقيمريم يونس خضر احمد297023121522004019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية الثبات للبنينتطبيقيطاهر مصطفى فرهود حمود297032721511011041

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل503.0083.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيمريم انور جاسم محمد297041621524028036

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل503.0083.83ثانوية القوش للبناتتطبيقييانا رافل يوسف حنا297051721522027019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل501.0083.50اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيليث فائق حاتم محمد297061021511024028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل501.0083.50ثانوية الزاوية للبناتتطبيقيايه موفق ادريس عباس297071721522011001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل501.0083.50اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيهدى ناهض عبد هللا عبد297081921522042059

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل500.0083.33ثانوية التون كوبري للبنينتطبيقيعبد هللا عبد القادر حسن خالد297092021511014007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل574.1695.69ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسن بدر ابراهيم محمد علي297101721411022037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل571.2895.21اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور عبد المنعم محمود سلطان297111721422061274

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل568.3294.72ثانوية المتميزين الثانيةاحيائيهاشم اياد هاشم ناصر297121721411192011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل561.0093.50انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيشاكر احمد محمد علي297133021417041030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل558.0093.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمر احمد طارق سعيد297141721411017114

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل558.0093.00ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيحوراء علي مسعود عيسى297153121422003002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل555.0092.50ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيبردى عمار محمود محمد297161721424014002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل552.0092.00اعدادية الحود للبنيناحيائيغياث محمد صالح محمد297171721411040006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل550.4091.73االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن عارف اسماعيل مجيد297181721411008184

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل548.0091.33اعدادية قرة قوش للبنيناحيائييوسف رياض كامل بطرس297191721411067033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل545.0090.83ثانوية االزدهار للبناتاحيائيسجى ناظم رؤوف طالع297201921422017016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل544.0090.67اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيهفند مراد رشيد هفن297213321417003080

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل543.0090.50ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيمهدي قاسم ناظم امين297221721417013026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل543.0090.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيصفا صالح خضير سالم297233121422009100

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل541.0090.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ فيصل غازي عاكوب297241721424008069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل540.0090.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحيدر جاسم طه يونس297251721413025007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل539.0089.83ثانوية القوش للبنيناحيائيكرم امين حنا ابراهيم297261721411085008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0089.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزهره باسم محمد خليل297271721422020044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0089.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصطفى محمود مصطفى ذنون297281721511017121

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيامنه اثير حازم عبد الرحمن297291721422057023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل531.0088.50ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمجتبى اركان هاشم علي297301621413021055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0088.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمؤمن ياسين ابراهيم محمود297311721411008297

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0088.33ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعمران غازي ابراهيم محمد297321721413013043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد عصام صابر احمد297331721411017012
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد هللا جاسم حسن محمد297341721411026088

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل527.6887.95ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيساره مقداد ابراهيم جرجيس297353321427014013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد محمد معروف ناصر297361721411011029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل525.0087.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائياسماء ياسين حسام ياسين297371321422039011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل525.0087.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيهيثم طارق حمدون حمودي297381721411005110

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0087.33ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعذاب احمد صالح حسن297391721411096046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0087.33اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد صدام نايف بلو297401721411135003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0087.33اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيسارة عامر حسن نجم297411721422042088

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0087.33اسطنبول-مدارس محمد الفاتح العراقية االهلية تركيااحيائيامجد عبد هللا سليمان حمود297423021417022001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0087.33انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيايناس هشام محمد علي297433021427041013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل523.2087.20االعدادية الشرقية للبنيناحيائيهمام ضياء عبد القادر احمد297441721411008420

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0087.17ثانوية اشويرات للبنيناحيائيزكريا عبد الرحال مطر محمد297451721411037003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعثمان احمد كريم مسربت297461921411009145

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل520.0086.67ثانوية حكنة للبنيناحيائيمحمود الياس حميد مدهاس297471721411101023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيكرار باقر يونس احمد297481721411164069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد شريف وليد عبد العالي ياسين297491721411015106

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل518.0086.33ثانوية العدالة للبنيناحيائيعمر علي اسعد حسين297501721411181023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل517.0086.17اعدادية القيارة للبناتاحيائينور جاسم ابراهيم احمد297511721422013091

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل517.0086.17اعدادية زينب للبناتاحيائينبا ايمن خليل ابراهيم297521721422053136

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل517.0086.17ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعلي ضياء كامل مزعل297532321413003025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية المرتضى المختلطةاحيائييعلي حسن هادي دويل297542321427013030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيمحمد قصيد علي جاسم297551721411016055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيأمنة غسان عدنان ذنون297561721422054004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية االصمعي للبناتاحيائييسرى عبد الحي صالح سليمان297571721422056162

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيايناس لؤي علي جاسم297581721422064018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمحمد سامي عنتر عبود297591821411004074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشاهين شمو خلف علي297603321417004032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل513.0085.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيجعفر قاسم محمد علي محمد297611721411115027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل513.0085.50اعدادية الخصم للبنيناحيائيخضر خلف حسين مطلك297621821411015043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل512.0085.33اعدادية الزهور للبنيناحيائيعلي وليد عبد العالي ياسين297631721411015078

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل512.0085.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين اثير محمد جويد297642221411062044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل511.0085.17اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيصكر عطا هللا محمود صالح297651721415001086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل511.0085.17ثانوية وردك للبنيناحيائيعبير مشير عبدهللا بشير297661721421071008
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية بحزاني للبناتاحيائيسوالف فيان خيري سفو297671721422016030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل510.0085.00للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيأحمد عبد القادر ياسين راضي297682221411065002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل510.0085.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيمنار أمجد سعيد عيسى297693321427014032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل508.0084.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا محمد علي محيميد297701721411008223

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرهف هيثم عبد الكريم الياس297711721422055074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمينه عصام عادل سلمان297721321422039245

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية الفردوس االهلية للبنيناحيائيمحمد رائد طالب علي297731721413026006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية الفردوس االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الباسط داؤد يحيى297741721413026007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائياسامه منقد جميل جبير297751921411015015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية التعاون للبناتاحيائينور الهدى محمد عبد سالم297761121422040153

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل506.0084.33ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيروان احمد كاطع راضي297771621424014017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل506.0084.33ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيموده احمد شاكر سليم297781721424013100

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل506.0084.33ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيميس ايهم احمد سفر297791921424002013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل505.0084.17ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه استبرق علي فاخر297801621424008035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد حسين عبد الزهره حسن297812721411026010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل504.0084.00اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييحيى مهند يحيى فرج297821721415002471

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل504.0084.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبيده سالم ابراهيم محمد297832121411004086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل503.1283.85ثانوية المتميزين االولىاحيائياحمد يونس بالل عبد العزيز297841721411022014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسين جاسم شمس دوازه297851121411041034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية بحزاني للبناتاحيائيليزا ريكان خيري سفو297861721422016038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل502.0083.67ثانوية القادسية للبناتاحيائيآيه كامل نهير عرنوس297871721422066007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيعلي حسين حمود طلك297881721511104018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيمحمد حسين علي عزيز297891821411037059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل502.0083.67ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيعمار حسين فاضل مرعي297903121411007020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل486.0081.00ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينتطبيقيابراهيم صالح حلبوس غضبان297911721511053001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل483.0080.50ثانوية االنجاز االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مالك نعيم جاسم297921621513092005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية اشور للبنينتطبيقيعبد الباسط مدلول سباح مهوس297931821511070024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل475.0079.17ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيمحمد حامد رشيد عفيف297941721511152015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل474.0079.00ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيراكان صالح اعبيد خضر297951821511089010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل472.0078.67اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمد زهير محمد سعيد صفو297961721511012055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل471.0078.50ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيحسين نامق جار هللا ناصر297971721511063003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد احمد ذنون سليمان297981721511019025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقيرانيا ياسر ثامر ناصر297991721522054009
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية راوه للبنينتطبيقيمحمد يعقوب عبد الباقي جاسم298001921511022032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيسليمان كامران سليمان صادق298011721511058029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل466.0077.67ثانوية القوش للبنينتطبيقيآندي اديب الياس متي298021721511085001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل465.0077.50ثانوية اهل العلم االهلية للبنينتطبيقياحمد يحيى عبد الجبار يعقوب298031621513064002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية النيل للبنينتطبيقياكرم احمد اكرم ابراهيم298041721511027012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيبشير احمد محمد بشير قاسم298051721511020021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل458.0076.33ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنينتطبيقيمحمد باسل محمد عبد هللا298061721513022003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل456.0076.00ثانوية نور الهدى االهلية للبناتتطبيقيضحى وضاح نوري شيتاوي298071721524024005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحمزه يحيى قاسم حسن298082721511042030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية القيارة للبنينتطبيقيمخلد سالم جاسم محمد298091721511042017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل452.0075.33االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيبالل غسان لقمان احمد298101721511008017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل450.0075.00ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقياسامه انور احمد علي298111721511041002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية برطلة للبنينتطبيقينهاد كمال حنا نوح298121721511065041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل449.0074.83ثانوية الدنج للبنينتطبيقيمحمود علي صالح محمد298131721511214013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل449.0074.83ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى سعود علي سالم298141721515015105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل449.0074.83ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتتطبيقيشهد زياد احمد شيخو298151721524001006

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقياحمد حسين علي دواس298161721511050001

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية زينب للبناتتطبيقيهيا احمد حمادي جاسم298171721522053027

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيرامز صالح حسن محمود298181721511058020

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيحنين عز الدين علوان مصطفى298191721522032014

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية زنوبيا للبناتتطبيقينور الهدى حربي فتاح حليم298201721522034005

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياحمد دريد محمد توفيق قاسم298211721511012005

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل463.0066.17اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد تحسين احمد صالح298222021511097009

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيرويد سيروان خدر الياس298231721511058023

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل452.0075.33ثانوية تلول ناصر للبنينتطبيقيحكمت محمد احمد حبيب298241721511036008

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل451.0075.17ثانوية الدنج للبنينتطبيقيجيهان محمد سعيد محمد298251721521214004

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الرضا حيدر298261021511013101

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية القوش للبناتتطبيقينانسي نبيل سامي اوراها298271721522027018

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيعمر ضاحي جمعه صالح298281821511089026

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل446.0074.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعلي يونس عمر علي298291721511011063

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية اليمن للبناتتطبيقيرنا محمد ادريس قاسم298301721522008015

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية بحزاني للبناتتطبيقيدالل نوار صباح جوقي298311721522016005

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل445.0074.17ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقيغاليه صالح خضر فروجة298321721522028010
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قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعمر خليفه خلف علي298331921511101051

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل443.0073.83انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياتطبيقيعلي فاضل محمد يونس حسن298343021517041011

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل442.0073.67اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيمحمد عبد الستار محمد طه298351721511080016

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل441.0073.50ثانوية القوش للبناتتطبيقينادين وسام هرمز يوسف298361721522027017

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل440.0073.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياسامة محمد حسين الياس298371721511017013

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيريان راغب رشيد سليمان298381721511058024

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيبيار عارف الياس سليم298391721511058009

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيعالء علي برو ذنون298401721511058036

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيعمار ناصر شيت احمد298411721511147031

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقيايناس محمد علي اسماعيل حمادي298421721522028003

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيزيد لؤي هشام مصطفى298431721511016012

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمهدي محمد حسن عبد علي298441621511002240

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيكرار عباس يوسف بشير298451721511063015

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل428.0071.33للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيعالء حسن علي عبد هللا298463321511001021

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل426.0071.00االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعبد هللا بشار احمد عبد هللا298471721511007029

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل425.0070.83االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيياسر عمار عدنان خليل298481721511008105

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل424.0070.67ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيرامي محمد علي محمد298491821511013012

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقييونس شمس الدين غصوب محمد298501721511017132

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل420.0070.00ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيمحمود عبد هللا محمود محسن298511821511120020

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيأبو بكر بشير ناجي داود298521921511004001

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل417.0069.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى زياد حسين حمود298531721511008091

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية جوارجرا للبناتتطبيقيرهف جالل كريم موسى298543121522001007

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيسعد حسين علي صالح298551721511005021

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمد علي هادي عبد هللا298561721511012061

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيحارث ثائر نذير يونس298571721511020023

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمحمد هيثم صباح أحمد298581721511135054

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيياسر سامي عبد القادر ابراهيم298591921511024080

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل412.0068.67للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقياحمد اكرم حبيب صالح298603321511001002

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل411.0068.50ايمن- الخارجيات تطبيقيفاطمه حسين اسماعيل زين العابدين298611721528050035

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل410.0068.33ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقياالء عبد هللا محمود عثمان298621721522028001

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية اليمن للبناتتطبيقيبلسم شاكر محمود حامد298631721522008012

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية عنه للبنينتطبيقينمير ماجد عبد الحي رمضان298641921511021064

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل406.0067.67ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقياحمد سعدي جفات شاطي298651521515001012
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قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيامنة ناصر سليم داؤد298661721522042005

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية التحرير للبنينتطبيقياحمد عباس محمد هاشم298672521511033003

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيعلي حسن قاسم حسن298681721511057017

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيانعام شاكر محمود احمد298691721522080005

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيإبراهيم محمد سهر إبراهيم خليل298701721511016002

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيقاسم سيف الدين محمد محمود298711721511164021

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية المربد للبنينتطبيقيمحمد مبدر مطلب خلف298721921511056031

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية هةولير زانستي للبنينتطبيقيمحمد نصر الدين احمد محمد298733121511007006

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل401.0066.83اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعماد فاضل عبد علي محمد298741121511024030

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل401.0066.83اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعمر محمود عبد العزيز علي298751721511015036

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية موصل الجديدة للبناتتطبيقيهاجر عمار حسن متعب298761721522048017

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل400.0066.67ثانوية االندلس للبنينتطبيقيبارق حميد خلف زيدان298771921511093017

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل399.0066.50ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيمحمد سالم محمد خلف298781721511041022

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيعيسى وليد دهام محمود298791921511024048

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمصطفى حميد علي سعيد298801921511043044

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيطه محمد اقبال خالد حمادي298811721515002188

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل397.0066.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد المؤمن محمد ماهر سالم298821721511002012

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبيدة ماهر حمدون يونس298831721511012042

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية التحرير للبناتتطبيقيفاطمة سلوان طه جاسم29884172052296018

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد رائد توفيق غزال298851721511017099

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعثمان محمد شاكر يحيى298861721511005041

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى محمد محمود داود298871721511012071

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد سعد هللا محمد298881721515001207

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية بروانة للبناتتطبيقيميسرة عبد الرحمن زيد خلف298891921522020021

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعلي رياض شلش عبد298901621511051070

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعلي وليد نوري عبد هللا298911721511024028

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيزبيده ذنون خليل كمر298921721522061036

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيايمن مجيد جاسم محمد298931921513007005

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيآمنة هيثم ناطق طه298941721526002001

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيسجى زياد محي الدين قاسم298951721522055027

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية التحرير للبناتتطبيقيزينة ياسر نوفل نايف298961721522063007

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد صفوان ادريس ذنون298971721511011088

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل478.0079.67ثانوية الفردوس االهلية للبناتتطبيقيزينب رائد احمد نوري298981721524007002
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قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل472.0078.67اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعلي عدنان خلف مطلب298991921511009031

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل470.0078.33ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتتطبيقيداليا محمود مظفر مصطفى299001721524021002

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل469.0078.17اعدادية اليمن للبناتتطبيقينبأ محمد عالوي محمد299011721522008033

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية مؤتة للبناتتطبيقينبأ نبيل طه مجيد299021721522068014

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل463.0077.17ثانوية بحركة للبنينتطبيقيفادي فراس فائز يوسف299033121511010014

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيحنين منان احسان محمد299041721522002009

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل460.0076.67ثانوية اشويرات للبنينتطبيقياحمد حمد عباوي حبل299051721511037001

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيياسر رونق عبد المجيب محمد رووف299061721511016045

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل453.0075.50ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقياحمد اياد عبد الرزاق شيت299071721513013003

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيدانيه ياسر احمد فتحي299081721522002010

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية عين سفني للبناتتطبيقيبراء قاسم عبد هللا محمد299091721522029002

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية دار العلم االهلية للبنينتطبيقيسجاد سهيل نجم عبد هللا299102321513015002

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل446.0074.33اعدادية الراية للبنينتطبيقيمحمد قصي هاشم ياسين299111721511025054

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل446.0074.33ثانوية السنية المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين بدر موزان جابر299122421515010037

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل443.0073.83ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيمصطفى احمد مصطفى احمد299131721511038046

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل443.0073.83اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيطاهر زياد ابراهيم جميل299141721511050020

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل441.0073.50االعدادية الغربية للبنينتطبيقيحسام عبد هللا فتحي يونس299151721511007016

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل441.0073.50ثانوية الحود الفوقاني للبناتتطبيقيزهراء فائز غانم عطا هللا299161721522093009

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل441.0073.50ثانوية نور الهدى االهلية للبناتتطبيقيزينب حامد فاضل قاسم299171721524024003

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل441.0073.50ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيتقى سعد ياس عباس299182121526005030

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل440.0073.33اعدادية عنه للبنينتطبيقيمصطفى حسين علي طرفه299191921511021052

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية بازوايا للبنينتطبيقينور ناطق جار هللا ناصر299201721511063025

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقياية قيس موفق طه299211721522080008

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية بروانة للبنينتطبيقيابراهيم خضر ياس فتحي299221921511066001

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية عين سفني للبنينتطبيقينور صباح عبد بشو بطرس299231721511093024

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعزيز جميل محمود عبد الرزاق299241921511066024

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية االمين للبنينتطبيقييوسف تحسين علي حسين299251721511019037

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعبد االله محمد عبد االله محمد شريف299261721511023020

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيريم محمود حازم طه299271721522061034

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل434.0072.33ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيعلي اصغر ذنون محمد يونس خضر299282721511045029

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل500.0083.33ثانوية الحود الفوقاني للبناتتطبيقينورا نوفل بشير فرج299291721522093016

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيطيبة خليل ابراهيم عبد هللا299301721522042026

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمينا هيثم شابا سمعان299311721522018022
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قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل474.0079.00ثانوية المعرفة للبناتتطبيقياسماء عماد شيت رسول299321721522065004

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيشيماء صالح الدين هود محمد صالح299331721522056019

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية الراية للبنينتطبيقيحارث وليد شيت اصويفي299341721511025013

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل455.0075.83ثانوية الفراتين للبناتتطبيقيايه محمود علي فندي299351721522036002

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعبد هللا احمد حمادي مصطفى299361721511023026

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيديمة غزوان موفق عبد الرزاق299371721522042017

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية اليمن للبناتتطبيقيطيبة مهند يحيى قاسم299381721522008027

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية الصديق للبنينتطبيقيابراهيم احمد جاسم محمد299391721511028002

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيحنين علي سالم عبد299401721522061022

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيتيمور نوار صالح فتحي299411721511020022

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيرحمة قتيبة عبد هللا يونس299421721522061026

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل422.0070.33االعدادية الغربية للبنينتطبيقيبشير فخري بشير احمد299431721511007013

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيرحمه وعد محمد حسيب محمد بشير299441721522061028

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيحنين صهيب موفق يحيى299451721522061021

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل414.0069.00ثانوية ابن سينا االهلية للبنينتطبيقيجهاد عطا هللا طه سلطان299461721513021002

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل414.0069.00اعدادية بروانة للبنينتطبيقيبكر جاسم قحطان جاسم299471921511066007

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية دهوال المختلطةتطبيقيبرزان دخيل رشو الياس299481721517009003

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيمحمد شاكر داود عبيد299491921515007104

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية حمرين المسائية للبناتتطبيقيهدى عبد المجيد عبد الكريم عبد هللا299503121526001021

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل409.0068.17ثانوية سيوان للبناتتطبيقيطيبه مهند غالب حسن299513121522004016

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية صفية للبناتتطبيقيفاطمه ابراهيم احمد جارو299521721522062009

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيشهد ذنون جاسم محمد299533321522002017

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيمحمد سالم محمد احمد299541721511147039

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية النهرين للبنينتطبيقياسامه اكرم عبد هللا محمد299551821511059003

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل405.0067.50ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيعبد هللا حادي نايل ظاهر299561821511013016

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل403.0067.17ثانوية الشرقية االهلية للبناتتطبيقينورهان رمزي احمد محمد299571721524013004

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيفارس احمد شهاب احمد299581721511001033

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل398.0066.33ثانوية النهرين للبنينتطبيقياسعد طلب حسن مطلك299591821511059004

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية المهندسين االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا ماهر عبد الرزاق قاسم299601721513017003

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل397.0066.17اعدادية الخصم للبنينتطبيقيمحمد منير جاسم محمد299611821511015059

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل397.0066.17اعدادية االمين للبنينتطبيقيداود مثنى نذير داود299623121511003027

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمصطفى انمار نذير ذنون299631721511011107

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيرسل محمود مجيد داود299641721522051018
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قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيكاظم محمد يونس محمد299652021511003051

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيادريس اكرم ادريس جرجيس299661721511020012

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل391.0065.17االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد فراس عبد الرزاق حسن299671721511008081

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد الرحمن اسعد صالح الدين محمد299681721511028022

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل575.0095.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمصطفى مهند عبد هللا احمد299691721511011115

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل574.0095.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيويس الياس خضر خلف299701721511001050

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل574.0095.67االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيانور سعود معيوف برغش299711721511008016

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل561.0093.50اعدادية حمص للبناتتطبيقينور عامر نوح سليم299721721522069024

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل559.0093.17اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعبد هللا غانم ادريس خلف299731721511005034

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل557.0092.83اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيديمه عزام سعدي علوان299741721522002012

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل556.0092.67اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيآمنه اسماعيل محمد سعيد299751721522051001

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل554.0092.33اعدادية النيل للبنينتطبيقيمصطفى مروان محمد طاهر عبد299761721511027054

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل553.0092.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعامر محمد احمد ابراهيم299771721511020039

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل553.0092.17اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيزيد سطام عوينان نادي299781721511104010

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل552.0092.00اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيمروة سعد محمود يونس299791721522002025

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل552.0092.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزهراء ايمن باسل عبد هللا299801721522054014

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل552.0092.00اعدادية المدى للبنينتطبيقيظاهر حبيب مطر عباس299812721511013011

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل550.0091.67ثانوية تل واعي للبنينتطبيقيسفيان فتح هللا ابراهيم سالم299821721511034001

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل550.0091.67اعدادية اشور للبنينتطبيقيادريان عزيز خضر عزو299831721511138003

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل550.0091.67اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيهبه فارس يونس محمد299841721522056037

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل549.0091.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياسامة زيد احمد خليل299851721511017010

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل549.0091.50ثانوية اليعربية للبناتتطبيقيهيام محمد دهام حميد299862021522073015

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل549.0091.50اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيكاظم صالح فليح حسن299872521511035040

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل549.0091.50للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيرابي سعيد حسن سيدو299883321511001014

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل548.0091.33اعدادية البتول للبناتتطبيقيفرقان نبيل عبيد خليل299891121522013049

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل548.0091.33اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمد عبد الستار صالح عجيل299901721511009032

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل548.0091.33اعدادية االمين للبنينتطبيقياثير سالم محمد عبد هللا299911721511019005

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل546.0091.00اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي عدنان عبد الخضر جاسم299921621515013168

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل545.0090.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيفرحان احمد عبد محمد299931721511005053

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل545.0090.83اعدادية االندلس للبناتتطبيقيمريم حكيم لقمان محمد299941721522054027

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل545.0090.83ثانوية الحود الفوقاني للبناتتطبيقيانفال حسين علي احمد299951721522093001

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل545.0090.83اعدادية االمين للبنينتطبيقيهاني محمد قاسم رشيد299963121511003097

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل544.0090.67ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيحسن فتحي حسن عبد هللا299971721511038014
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قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل543.0090.50اعدادية الشهاب للبنينتطبيقياحمد محمد عبد هللا احمد299981721511134011

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل543.0090.50ثانوية العدالة للبنينتطبيقيمحمد الباقر علي هادي قاسم299992121511042012

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل542.0090.33اعدادية تلكيف للبنينتطبيقياركان صدام اسماعيل حمادي300001721511080003

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل542.0090.33اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمريم نبيل ذنون عبد هللا300011721522057022

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل542.0090.33ثانوية سيوان للبنينتطبيقيعالء محمد امين يونس محمد300023121511001016

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل541.0090.17االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى فائز جاسم محمد300031721511008096

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل541.0090.17ثانوية نور الهدى االهلية للبناتتطبيقيرغد هشام يحيى محمود300041721524024001

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل541.0090.17اعدادية فدك للبناتتطبيقيزهرة هاشم عبدهللا حسن300052121522067003

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل541.0090.17اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي حميد حنون غضيب300062821511008053

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل540.0090.00اعدادية البخاري للبنينتطبيقيامين موفق هزاع موسى300071921511101012

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل539.0089.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد عصام الدين محمود احمد300081721511011095

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل539.0089.83اعدادية المربد للبنينتطبيقيعبد الصمد فيصل عبد الحميد عداي300091921511056018

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية رافدين الخير االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ضرغام زكي خليل300101721513011003

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل591.0098.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيريان ميسر عبد الكريم سلطان300111721511002005

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل589.0098.17اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيشجاع سطام عوينان نادي300121721511104012

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل580.0096.67اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيزكريا خليل إسماعيل صالح300131721511147014

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل579.0096.50اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعدي محمد علي300141721511009017

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل579.0096.50ثانوية الحود الفوقاني للبناتتطبيقينبأ فارس خليل عيسى300151721522093014

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل577.0096.17ثانوية الزاوية للبنينتطبيقياحمد لبيب خلف منصور300161721511039004

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل577.0096.17اعدادية بروانة للبنينتطبيقيالحارث منذر جمعه تيل300171921511066006

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل575.0095.83ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيمخلص عواد نجم حسين300181921511109016

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل574.0095.67اعدادية الراية للبنينتطبيقيأدهام خضر عبد هللا يوسف300191721511025001

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل574.0095.67اعدادية الحود للبنينتطبيقيمحمد سلطان خلف عبد هللا300201721511040020

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل569.0094.83اعدادية حمرين للبنينتطبيقيسليمان عدنان سلمان محمد300213121511004011

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل567.0094.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيغسان عمار عبد الكريم سلطان300221721511002017

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل566.0094.33اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقييوسف صالح محمود عمر300231721511005072

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل565.0094.17اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمود سعد عز الدين محمد علي300241721511012064

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل564.0094.00اعدادية القيارة للبنينتطبيقييوسف شاكر حمد سليمان300251721511042024

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل563.0093.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياحمد محمد فتاح محمود300261721511017008

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل563.0093.83اعدادية االمين للبنينتطبيقيعلي احسان عبد الستار محمد300271721511019019

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل562.0093.67ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقياسامه عبد الرزاق احمد فرمان300281721511041004

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل562.0093.67اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعثمان عزام محمود نايف300291721511146011

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل561.0093.50ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيتميم مهند صالح علي300301721511039009
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قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل561.0093.50الخارجياتتطبيقيطيبه ممتاز انور سعيد300311821528050077

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل559.0093.17اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمدين ابراهيم صالح علي300321721511001044

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل559.0093.17اعدادية برطلة للبنينتطبيقيمينا ليث بشير بطرس300331721511065039

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل559.0093.17اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيايمان محمود محسن نجم300341721522002003

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل558.0093.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمحمد نور عمر سالم محمد نور300351721511005065

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل558.0093.00اعدادية التحرير للبناتتطبيقيطيبه فالح حسن قاسم300361721522063010

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل558.0093.00ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيزينب علي فالح محمود300371721522065011

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل557.0092.83االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيزيد هيثم نجم الدين ابراهيم300381721511008028

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل557.0092.83ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيدعاء رهيف بداي جلود300392821522027011

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل556.0092.67ثانوية اشويرات للبنينتطبيقيريان وعد هللا محمد صالح300401721511037005

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل556.0092.67اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيسنان خضر سليمان خدر300411721511058030

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل556.0092.67ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيأسامه نواف حسين رجا300421921513003002

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل555.0092.50اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيخضر كوجي مشيت كوجي300431721511058014

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل555.0092.50اعدادية اشور للبنينتطبيقياندريان فرح الياس باكوس300441721511138005

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل555.0092.50ثانوية الرافدين للبنينتطبيقياياد هارون رحيم جاسم300452421511040002

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل555.0092.50اعدادية حمرين للبنينتطبيقيمحمد علي احمد عكش300463121511004017

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل554.0092.33اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيحسام محمد عواد محمد300471721511009010

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل554.0092.33اعدادية تلكيف للبنينتطبيقياحمد ضياء جاسم سليمان300481721511080002

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل554.0092.33ثانوية حكنة للبنينتطبيقيماهر رافع احمد حسين300491721511101015

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل554.0092.33اعدادية الخصم للبنينتطبيقيبسام خلف حميدي علي300501821511015020

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل551.0091.83الخارجياتتطبيقيمريم صالح حمد جاسم300511821528050100

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل543.0090.50اعدادية الصديق للبنينتطبيقيبكر اكرم محمد نذير بشير300521721511028012

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل539.0089.83اعدادية الزبير للبنينتطبيقيرياض عدي ابراهيم علي300531621511032074

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل539.0089.83ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيزيد محمود خلف منصور300541721511039013

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل538.0089.67اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعلي محمد خالص محمد300552921511019067

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل537.0089.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا يحيى علي300561721511011094

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل537.0089.50اعدادية زينب للبناتتطبيقيعائشه نافع محمد عبد هللا300571721522053017

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل537.0089.50اعدادية نور العراق للبناتتطبيقينور كنعان حيدر عباس300582021522036032

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل536.0089.33اعدادية الحود للبنينتطبيقياحمد بشار محمد عطيه300591721511040003

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل536.0089.33اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقياحمد كاظم مالح طاهر300602821511010005

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل536.0089.33ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمهدي كاظم عبد الواحد محمد300612821511019091

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل535.0089.17اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيايمن حازم جروت درويش300621721511058007

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل535.0089.17اعدادية االندلس للبناتتطبيقيرؤى عمار عدنان احمد300631721522054008
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قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل534.0089.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عزام عبد الرحمن حمادي300641721511002010

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل534.0089.00ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيعبد الهادي سعيد جار مصطفى300651721511041017

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل534.0089.00اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيطه مثنى روكان سالم300661921511028015

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعماد جاسم احمد عطيه300671421511010030

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل531.0088.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمجد بسمان نبيل يحيى300681721511011079

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل531.0088.50ثانوية الشورة للبنينتطبيقيموسى محمد عبد هللا احمد300691721511033009

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل531.0088.50اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبد هللا نجم عبد هللا امين300701721511134045

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل530.0088.33اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيزيد وائل الياس خدر300711721511058026

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل530.0088.33ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنينتطبيقيمحمد وطبان عبد الستار محمد300721721513022004

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيامير رائد احمد محمد300731721511020017

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية بحزاني للبناتتطبيقيانعام اشراق سليمان مادو300741721522016002

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيامنيه امجد سالم اسماعيل300751721522057004

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية عنه للبنينتطبيقيرشيد حميد رشيد جمعه300761921511021020

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل528.0088.00ثانوية اسيا االهلية للبنينتطبيقيحسن عبد الحميد احمد جاسم300772021513016002

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل526.0087.67ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيحسين احمد كريم جبر300781621511059007

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل526.0087.67اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيضحى علي عماش حسين300791721522056021

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل526.0087.67اعدادية عنه للبنينتطبيقيعبيده مساء عبد الستار عبد القادر300801921511021032

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل526.0087.67اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعبد الجبار رميالن خلف منصور300811921511066017

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل526.0087.67اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعلي وليد عطيوي عزاره300822221511008030

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل525.0087.50ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيعبد الحكيم سعيد عواد سليمان300831721511041014

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل525.0087.50ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيعمران حكمت ناظم هالل300841821511013019

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل524.0087.33اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيحمزة ياسين طه جاسم300851121511020047

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل524.0087.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمحمد حسين طه ملحم300861721511001036

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل524.0087.33اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبد الغني محمد احمد خلف300871721511015020

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل524.0087.33ثانوية القوش للبناتتطبيقيسونيا سمير توما ابراهيم300881721522027008

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل524.0087.33ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيرائد عبد السالم محمد ظاهر300891821511013011

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل524.0087.33اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيبالل منير عباس عبود300902721511021012

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل524.0087.33ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيمجد عمار عادل عبد هللا300913121511011014

كلية العلوم/جامعة الموصل588.0098.00ثانوية االخوة للبناتاحيائيماريا صالح الدين احمد عبد هللا300921721422104040

كلية العلوم/جامعة الموصل586.0497.67ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيزينب احمد عز الدين عزيز300933321427007007

كلية العلوم/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشدن صدام محمد حميد300941721422061150

كلية العلوم/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرند اسامه محمود احمد300951721426001385

كلية العلوم/جامعة الموصل584.0097.33اعدادية االندلس للبناتاحيائينوران نصير مصعب رشيد300961721422054269
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كلية العلوم/جامعة الموصل583.0097.17االعدادية الغربية للبنيناحيائيحسن يحيى عبد الرزاق سليمان300971721411007048

كلية العلوم/جامعة الموصل581.6496.94اعدادية االندلس للبناتاحيائيمؤمنه عبيد فخري حميد300981721422054202

كلية العلوم/جامعة الموصل578.0096.33ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيطيبة منهل عبد الرحيم ايوب300991721424001026

كلية العلوم/جامعة الموصل576.0096.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيعائشة اياد حسين عبد القادر301001721422002205

كلية العلوم/جامعة الموصل576.0096.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمة مازن شاكر محمود301011721424003035

كلية العلوم/جامعة الموصل575.0095.83اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحمد رياض مزبان عدوان301021821411032009

كلية العلوم/جامعة الموصل574.0095.67اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد خالد محمد فتحي301031721411015099

كلية العلوم/جامعة الموصل574.0095.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعائشه مروان يونس عباس301041721426001214

كلية العلوم/جامعة الموصل573.0095.50اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد هللا زهير قاسم عباس301051721411026090

كلية العلوم/جامعة الموصل573.0095.50اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيبراء سعد هللا احمد عبو301061721422042044

كلية العلوم/جامعة الموصل572.4495.41االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا فواز اسماعيل محمد301071721411008219

كلية العلوم/جامعة الموصل572.0095.33ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينور رفعت محمد مصطفى301083121422009165

كلية العلوم/جامعة الموصل571.8495.31اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسراء احمد علي فندي301091721422061002

كلية العلوم/جامعة الموصل571.0095.17االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد علي عبد االله حميد301101721411007021

كلية العلوم/جامعة الموصل571.0095.17اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيارشد خلف عبد هللا محمود301111721511026015

كلية العلوم/جامعة الموصل570.8095.13اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبه عماد صالح خضر301121721422054179

كلية العلوم/جامعة الموصل570.3695.06اعدادية االندلس للبناتاحيائيسبأ جمال حازم عبد هللا301131721422054144

كلية العلوم/جامعة الموصل570.0095.00اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيايهم احمد حميد هزاع301141721415002473

كلية العلوم/جامعة الموصل570.0095.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيسما محمد عبد الجواد مصطفى301151721422063036

كلية العلوم/جامعة الموصل570.0095.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيغفران اسماعيل محمود حسن301161721426001375

كلية العلوم/جامعة الموصل570.0095.00اعدادية حديثة للبناتاحيائييسرى نصير سعود درك301171921422063047

كلية العلوم/جامعة الموصل568.0094.67ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا يحيى عبد الهادي يحيى301181721413013036

كلية العلوم/جامعة الموصل568.0094.67اعدادية االصمعي للبناتاحيائياساور بشار محمد يونس301191721422056002

كلية العلوم/جامعة الموصل568.0094.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيصفا بشار اسماعيل جاسم301201721422061162

كلية العلوم/جامعة الموصل568.0094.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمروة بشار اسماعيل جاسم301211721422061224

كلية العلوم/جامعة الموصل568.0094.67ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيرفقه ريان مؤيد احمد301221721424021017

كلية العلوم/جامعة الموصل567.0094.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيهاجر علي عبد هللا يحيى301231721422057188

كلية العلوم/جامعة الموصل567.0094.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيايه اياد عبدالجبار عبو301241721424012002

كلية العلوم/جامعة الموصل566.9694.49ثانوية المتميزات االولىاحيائياسراء محمد حازم محمد301251721422004015

كلية العلوم/جامعة الموصل566.0094.33ثانوية تلكيف للبناتاحيائيختام يونس عبد الجبار محمود301261721422025023

كلية العلوم/جامعة الموصل566.0094.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيتسنيم خالد مصطفى محمود301271721422054059

كلية العلوم/جامعة الموصل566.0094.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيسفانه عدي فاروق صالح301281721422054151

كلية العلوم/جامعة الموصل566.0094.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعبير ثامر حمدون مرعي301291721424011095

4148 من 913صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة الموصل566.0094.33ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيورود سمير داود شمعون301303121422003017

كلية العلوم/جامعة الموصل565.8494.31ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعبير علي محي الدين ياسين301311721424011097

كلية العلوم/جامعة الموصل565.0094.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينبا عبد العزيز عبد الرحمن عزيز301321721422003152

كلية العلوم/جامعة الموصل565.0094.17ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيزينب احمد عبد العظيم عبد الرزاق301331721424013051

كلية العلوم/جامعة الموصل563.7693.96ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيسيف وليد محمود فوزي عبد القادر301341721413013024

كلية العلوم/جامعة الموصل563.0093.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيديمه ثائر امين داؤد301351721422063019

كلية العلوم/جامعة الموصل563.0093.83اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيآمنة محمد حامد سعيد301361721426001390

كلية العلوم/جامعة الموصل562.0093.67اعدادية االصمعي للبناتاحيائينور محمد صبحي نوري301371721422056147

كلية العلوم/جامعة الموصل561.2493.54ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيهاجر رياض مخلف ياسين301381721424020016

كلية العلوم/جامعة الموصل561.1293.52ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينور مازن محمد ابراهيم301391721424013115

كلية العلوم/جامعة الموصل560.0093.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييوسف فراس عبد هللا محمد301401721411011262

كلية العلوم/جامعة الموصل560.0093.33اعدادية الزهور للبنيناحيائيعمر طارق جميل عبد301411721411015082

كلية العلوم/جامعة الموصل560.0093.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى كمال جميل بكتش301421721411021068

كلية العلوم/جامعة الموصل560.0093.33ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائييوسف اسماعيل محمد صالح علي301431721413013064

كلية العلوم/جامعة الموصل560.0093.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيندى يونس خضر جاسم301441721422003154

كلية العلوم/جامعة الموصل560.0093.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيموج بشار غانم حسين301451721422055175

كلية العلوم/جامعة الموصل560.0093.33ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائياسراء رافع يحيى علي301461721422084006

كلية العلوم/جامعة الموصل559.0093.17اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيعبير باسل عمر حبيب301471721422015053

كلية العلوم/جامعة الموصل559.0093.17اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرحمة عبد النافع محمود داود301481721422056049

كلية العلوم/جامعة الموصل559.0093.17ثانوية بازوايا للبناتاحيائينور خليل طه عباس301491721422070035

كلية العلوم/جامعة الموصل559.0093.17ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائياعراف صالح علي شيخ301501721424018003

كلية العلوم/جامعة الموصل558.0093.00اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيمحمد منهل فاضل محمد301511721411010045

كلية العلوم/جامعة الموصل558.0093.00اعدادية تلعفر للبنيناحيائيحسام محمد محمود محمد301521721411110013

كلية العلوم/جامعة الموصل558.0093.00ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيهيثم ياسر عبد الواحد سعد هللا301531721413013062

كلية العلوم/جامعة الموصل558.0093.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيراما مهند يوسف قاسم301541721422057065

كلية العلوم/جامعة الموصل558.0093.00اعدادية المربد للبناتاحيائيشذى سالم راكان ذنون301551721422058062

كلية العلوم/جامعة الموصل558.0093.00ثانوية االمل للبنيناحيائيحيدر عاذل عبد حمد301563121411002009

كلية العلوم/جامعة الموصل557.0092.83اعدادية االبداع للبنيناحيائيعبيدة قحطان يحيى خليل301571721411202009

كلية العلوم/جامعة الموصل557.0092.83اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيفاطمه هشام فاروق محي301581821424003023

كلية العلوم/جامعة الموصل557.0092.83للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيحسن صالح محمد سعيد حمو301593321411001025

كلية العلوم/جامعة الموصل556.0092.67اعدادية سارية للبنيناحيائيحسان شعالن عبد عبد هللا301601721411018065

كلية العلوم/جامعة الموصل556.0092.67ثانوية كرمليس للبنيناحيائيريفا رياض كليانا بهنام301611721421069001

كلية العلوم/جامعة الموصل556.0092.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزينب عبد الستار جابر عبد اللطيف301621721422002135
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كلية العلوم/جامعة الموصل556.0092.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيمنال ماهر ابراهيم خليل301631721422057163

كلية العلوم/جامعة الموصل555.0092.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايه حسن يونس محمد301641721422001018

كلية العلوم/جامعة الموصل555.0092.50اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيزهراء فكرت مرعي اسماعيل301651721422064037

كلية العلوم/جامعة الموصل554.0092.33اعدادية الكفاح للبناتاحيائيشهد ميسر سالم حصيني301661721422051079

كلية العلوم/جامعة الموصل554.0092.33ثانوية القادسية للبناتاحيائينبأ عمار عبد العزيز عبد هللا301671721422066057

كلية العلوم/جامعة الموصل554.0092.33ثانوية كنجان للبناتاحيائينوره خير هللا حمد مشحن301683121422010018

كلية العلوم/جامعة الموصل553.0092.17اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيكرم صباح سالم عزيز301691721411057045

كلية العلوم/جامعة الموصل553.0092.17ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيرحيم حميد برى شمو301701721417014010

كلية العلوم/جامعة الموصل553.0092.17ثانوية تللسقف للبنيناحيائيريم سرهد اوراها يوسف301711721421082005

كلية العلوم/جامعة الموصل553.0092.17ثانوية البعاج للبناتاحيائيايمان زيدان محمد علي301721721422038004

كلية العلوم/جامعة الموصل553.0092.17اعدادية ابن االثير للبناتاحيائينور صفوان سالم اسماعيل301731721422042162

كلية العلوم/جامعة الموصل553.0092.17اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمريم دريد عبد الستار خليل301741721422056126

كلية العلوم/جامعة الموصل552.0092.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد احمد غانم حسن301751721411017131

كلية العلوم/جامعة الموصل552.0092.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد هللا فتحي حمد اللويلح301761721411026087

كلية العلوم/جامعة الموصل552.0092.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيندى علي اصغر يوسف محمد301771721422048109

كلية العلوم/جامعة الموصل551.5691.93اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم احمد عبد الغني فتحي301781721422054210

كلية العلوم/جامعة الموصل551.0091.83اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحمزة رشيد محمود يوسف301791721415002480

كلية العلوم/جامعة الموصل551.0091.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمروه عبد الخالق حسن سلطان301801721422041104

كلية العلوم/جامعة الموصل551.0091.83اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيصفيه ياسين محمد مولود301811721422072053

كلية العلوم/جامعة الموصل551.0091.83ثانوية االخوة للبناتاحيائيزينه ادريس عبد القادر صالح301821721422104030

كلية العلوم/جامعة الموصل550.0091.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياحمد تحسين عبد القادر عباس301831721411005005

كلية العلوم/جامعة الموصل549.0091.50اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعبد هللا عمار سالم صديق301841721411133031

كلية العلوم/جامعة الموصل549.0091.50اعدادية اشور للبنيناحيائيبطرس ثامر بطرس ابراهيم301851721411138006

كلية العلوم/جامعة الموصل549.0091.50ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد احمد حسين301861721413018003

كلية العلوم/جامعة الموصل549.0091.50ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيسجى محمد هاشم يحيى301871721422052036

كلية العلوم/جامعة الموصل549.0091.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيديما صفوان خالد يحيى301881721422054078

كلية العلوم/جامعة الموصل548.0091.33اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيسجى محمد حمادي هندي301891721422009052

كلية العلوم/جامعة الموصل548.0091.33ثانوية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه عباس يونس خليل301901721422037046

كلية العلوم/جامعة الموصل548.0091.33اعدادية زينب للبناتاحيائيسدره عمار سالم جرجيس301911721422053085

كلية العلوم/جامعة الموصل548.0091.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيعائشه سبهان مهدي صالح301921721422057130

كلية العلوم/جامعة الموصل548.0091.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزهور شهاب احمد حميد301931721422061113

كلية العلوم/جامعة الموصل548.0091.33اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيندى شهاب احمد يوسف301941721426001394

كلية العلوم/جامعة الموصل547.0091.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الجواد محمد توفيق301951721411008394
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كلية العلوم/جامعة الموصل547.0091.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعثمان معتصم عبد الرزاق خليل301961721411017102

كلية العلوم/جامعة الموصل547.0091.17اعدادية اليمن للبناتاحيائيرنا عمار طالل حمد هللا301971721422008077

كلية العلوم/جامعة الموصل547.0091.17اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيحنين سليمان رشيد خليل301981721422015017

كلية العلوم/جامعة الموصل547.0091.17اعدادية االصمعي للبناتاحيائياالء قصي دحام يونس301991721422056005

كلية العلوم/جامعة الموصل547.0091.17ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزينب رفعت محمد مصطفى302003121422009084

كلية العلوم/جامعة الموصل546.0091.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعالء عبد هللا محمد عبد هللا302011721411026106

كلية العلوم/جامعة الموصل546.0091.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسرى ازهر ياسين عزيز302021721422003100

كلية العلوم/جامعة الموصل546.0091.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيحنان فواز جاسم محمد302031721424011046

كلية العلوم/جامعة الموصل546.0091.00ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيديانا ثائر متي داود302043121422003004

كلية العلوم/جامعة الموصل545.2490.87االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمود عبد الحق اسماعيل محمود302051721411008362

كلية العلوم/جامعة الموصل545.0090.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرحمه رافع علي ابراهيم302061721422002104

كلية العلوم/جامعة الموصل545.0090.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيشهد محمد حسام الدين فائق302071721422054166

كلية العلوم/جامعة الموصل545.0090.83ثانوية المعرفة للبناتاحيائيأمنية وليد اسماعيل عبد هللا302081721422065002

كلية العلوم/جامعة الموصل545.0090.83ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائياالء نوفل حاجي حسن302091721422067009

كلية العلوم/جامعة الموصل545.0090.83اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيسامان اسماعيل خلف حسين302103321417003028

كلية العلوم/جامعة الموصل544.8490.81اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيزهراء غازي محمد فتحي302111721422042081

كلية العلوم/جامعة الموصل544.0090.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائينسرين باسل بشير حمودي302121721422002280

كلية العلوم/جامعة الموصل544.0090.67ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرؤيا مهند يحيى شيت302131721422036045

كلية العلوم/جامعة الموصل544.0090.67ثانوية الثورةللبناتاحيائيايه عبد الرحمن هزاع حميد302141721422047016

كلية العلوم/جامعة الموصل544.0090.67ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيخنساء مساعد محمد رشيد302151721424013032

كلية العلوم/جامعة الموصل544.0090.67ثانوية بعاجة للبناتاحيائيساره فالح حسن خلف302161821422099027

كلية العلوم/جامعة الموصل543.0090.50اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيمصعب حميد ابراهيم قاسم302171721411010055

كلية العلوم/جامعة الموصل543.0090.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا محمد خليل ابراهيم302181721411017090

كلية العلوم/جامعة الموصل543.0090.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيساره محمد فؤاد محمد زكي302191721422002155

كلية العلوم/جامعة الموصل543.0090.50ثانوية بعويزة للبناتاحيائيهاجر ايمن عبد الغني عباس302201721422035048

كلية العلوم/جامعة الموصل543.0090.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيروان هاشم حميد عبد هللا302211721422049086

كلية العلوم/جامعة الموصل543.0090.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهنوف محمد احمد محفوظ زيادة302221721424011135

كلية العلوم/جامعة الموصل542.0090.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد سعيد نذير سعيد302231721411008323

كلية العلوم/جامعة الموصل542.0090.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيندى صالح خلف عبد هللا302241721422001098

كلية العلوم/جامعة الموصل542.0090.33ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائينور مسعود حسين ابراهيم302253321427011029

كلية العلوم/جامعة الموصل541.0090.17اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد عقيل كامل رشيد302261721415002468

كلية العلوم/جامعة الموصل541.0090.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيانفال محمد خيري شاكر302271721422002040

كلية العلوم/جامعة الموصل541.0090.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرحمه حسن علي احمد302281721422002102
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كلية العلوم/جامعة الموصل540.0090.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب شامل يونس حمادي302291721422045086

كلية العلوم/جامعة الموصل540.0090.00ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيهدى عصام عبد الرحمن حسن302301721424001047

كلية العلوم/جامعة الموصل540.0090.00ثانوية سيوان للبناتاحيائيساره غسان حميد ابراهيم302313121422004027

كلية العلوم/جامعة الموصل539.6489.94ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيرسل احسان هاشم جميل302321721424018019

كلية العلوم/جامعة الموصل539.0089.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد الجبار احمد بالل خضر302331721411021022

كلية العلوم/جامعة الموصل539.0089.83اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيتسنيم احمد محمد سعيد يونس302341721422048025

كلية العلوم/جامعة الموصل539.0089.83اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرقية خالد اسماعيل حمد302351721422048039

كلية العلوم/جامعة الموصل539.0089.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيلقاء ذنون ابراهيم خضر302361721422049149

كلية العلوم/جامعة الموصل539.0089.83اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيامنه امير صالح محمد302371721422059007

كلية العلوم/جامعة الموصل539.0089.83ثانويةشهده بنت االبري للبناتاحيائيدينا مازن معتوق محمد302381721422060014

كلية العلوم/جامعة الموصل538.0089.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد قصى محمود عبد الرحمن302391721411011028

كلية العلوم/جامعة الموصل538.0089.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيايالف خليل جيالن محمد302401721422057037

كلية العلوم/جامعة الموصل538.0089.67ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم صهيب خالد سالم302411721424003039

كلية العلوم/جامعة الموصل538.0089.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيتقى باسل محمد توفيق302421721424008014

كلية العلوم/جامعة الموصل538.0089.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك مثنى سالم عبد302431721424011038

كلية العلوم/جامعة الموصل537.0089.50اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياميمة عدنان عمر محمود302441721422042028

كلية العلوم/جامعة الموصل537.0089.50اعدادية زينب للبناتاحيائياطياف محمد غانم محمد302451721422053005

كلية العلوم/جامعة الموصل537.0089.50اعدادية الزهور للبناتاحيائياالء شامل محمود محمد302461721422057018

كلية العلوم/جامعة الموصل537.0089.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائيآمنه مثنى عبد الرزاق داود302471721422061028

كلية العلوم/جامعة الموصل537.0089.50اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبلسم رافع بكر محمود302481721422072022

كلية العلوم/جامعة الموصل536.4889.41ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيرحمه فراس غانم سلطان302493321427007004

كلية العلوم/جامعة الموصل536.0089.33اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيرنا عبد الكريم محمد طه302501721422064035

كلية العلوم/جامعة الموصل536.0089.33اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمة احمد محمود حكيم302511721426001103

كلية العلوم/جامعة الموصل535.0089.17ثانوية تلكيف للبناتاحيائيجيهان نايف حماد عفين302521721422025021

كلية العلوم/جامعة الموصل535.0089.17ثانوية المأمون للبناتاحيائيسجى عبد الحكيم عبد الكريم صالح302531721422082047

كلية العلوم/جامعة الموصل535.0089.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه فراس فتحي علي302541721424011102

كلية العلوم/جامعة الموصل535.0089.17اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيهاجر صديق عباس مصطفى302551721522032033

كلية العلوم/جامعة الموصل535.0089.17ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيحنين حسين علي رشيد302563121422009050

كلية العلوم/جامعة الموصل534.0089.00اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيمريم عمار محمود مصطفى302571721422059047

كلية العلوم/جامعة الموصل533.0088.83اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمود ثائر ياسين طه302581721415002374

كلية العلوم/جامعة الموصل533.0088.83ثانوية القادسية للبناتاحيائيهاجر عالء حازم حسن302591721422066060

كلية العلوم/جامعة الموصل533.0088.83اعدادية حمص للبناتاحيائيرفل موفق محمود احمد302601721422069046

كلية العلوم/جامعة الموصل533.0088.83ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي شاهين احمد مصطفى302612021411040049
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كلية العلوم/جامعة الموصل533.0088.83ثانوية كنجان للبناتاحيائيآيه محمد علي علي302623121422010002

كلية العلوم/جامعة الموصل533.0088.83للنازحين- ثانوية األخوة للبنات احيائيزينب ادريس صبري مصطفى302633321422004010

كلية العلوم/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعلي امير غانم حسن302641721411017105

كلية العلوم/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية بحزاني للبنيناحيائياسماعيل محمد عباس حسن302651721411058010

كلية العلوم/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرغد فادي فارس ابراهيم302661721422055070

كلية العلوم/جامعة الموصل532.0088.67جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركيااحيائيانوار نجم عبد الهادي عسكر302673021427043002

كلية العلوم/جامعة الموصل532.0088.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيابرار رياض عبد الغفور عمر302683121422009010

كلية العلوم/جامعة الموصل531.0088.50اعدادية حمص للبناتاحيائيزينب معمر سعد محمد302691721422069053

كلية العلوم/جامعة الموصل531.0088.50اعدادية حمص للبناتاحيائينبأ رائد هاشم محمد302701721422069091

كلية العلوم/جامعة الموصل531.0088.50انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيرفاه احمد يونس عيسى302713021427041026

كلية العلوم/جامعة الموصل530.0088.33ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائياحمد خلف محمد حميد302721721411074001

كلية العلوم/جامعة الموصل530.0088.33ثانوية بعويزة للبناتاحيائياسراء سالم عباس احمد302731721422035003

كلية العلوم/جامعة الموصل530.0088.33اعدادية مؤتة للبناتاحيائينور اسالم احمد ابراهيم302741721422068088

كلية العلوم/جامعة الموصل530.0088.33اعدادية المقدادية للبناتاحيائيايه عاصم حسين علي302752121422050037

كلية العلوم/جامعة الموصل529.0088.17اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيعلي هاني محمود سليمان302761721411057038

كلية العلوم/جامعة الموصل529.0088.17ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيمحمد حسن عبد هللا سلطان302771721411066046

كلية العلوم/جامعة الموصل529.0088.17اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيفهد احمد محمد شيت احمد302781721415002292

كلية العلوم/جامعة الموصل529.0088.17اعدادية الزهور للبناتاحيائينبأ عبد محمد مطرود302791721422057170

كلية العلوم/جامعة الموصل529.0088.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيتقوى احمد شريف عبد العزيز302801721422061064

كلية العلوم/جامعة الموصل529.0088.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيحنين خالد جاسم حمادي302811721422061070

كلية العلوم/جامعة الموصل529.0088.17اعددية غرناطة للبنيناحيائيعطيه ابراهيم معيوف احمد302821821411104044

كلية العلوم/جامعة الموصل529.0088.17ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيايالف نواف هايس خشمان302833121422009027

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0088.00ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد علي حسين رضيمان302841721411013054

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيايمن رعد حازم دحام302851721411015018

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيذو الفقار هيثم محمد عبد الرحمن302861721411017048

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيفهد حسين علي صالح302871721411021046

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0088.00ثانوية ابن سينا االهلية للبنيناحيائياحمد فراس حمودة نايف302881721413021002

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية عين سفني للبناتاحيائيجنان كوفي حجي عمر302891721422029014

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0088.00ثانوية زمار للبناتاحيائيشيرين احمد علي ابراهيم302901721422030069

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيبراء احمد محمد عبد هللا302911721422057046

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء عزام علي احسان302921721422057086

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية الخضراء للبناتاحيائيطيف بالل حبيب حديد302931721422076028

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0088.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيمريم احمد نجم عبد302941721422084059
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كلية العلوم/جامعة الموصل528.0088.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيزينه هاشم احمد خليل302951721424013055

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيرياض دخيل احمد خدر302963321417010010

كلية العلوم/جامعة الموصل527.1287.85اعدادية االندلس للبناتاحيائيمجد محمود عبد رضا302971721422054204

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى رافع عبداالله عبدالعالي302981721411012091

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبدالعزيز عصام صباح عبدالرحمن302991721411024032

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد محمد سعيد سلطان303001721411026010

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد هللا جاسم محمد خضير303011721411026089

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمؤمن علي محمود صالح303021721411026149

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية الصديق للبنيناحيائيعلي اسالم طارق قاسم303031721411028062

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية زمار للبنيناحيائيمحمد سالم محمد خالد303041721411095088

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمالك هيثم موفق احمد303051721422002253

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0087.83ثانوية تلكيف للبناتاحيائيبسمه بدري صالح فتحي303061721422025016

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية الكفاح للبناتاحيائياكرام عبد الكريم عبد القادر امين303071721422051022

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية زينب للبناتاحيائيسارة غزوان باسم محمد شيت303081721422053076

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية حمص للبناتاحيائيطيبه ربيع زكي جاسم303091721422069067

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيتقى حسين محمد علي حسين303101721522003011

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية الزهور للبناتتطبيقينور وليد ذنون علي303111721522057027

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0087.83ثانوية النهرين للبنيناحيائيعجيل يونس ابراهيم فاضل303121821411059024

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0087.67اعدادية الراية للبنيناحيائيمروان نشوان احمد عيدان303131721411025094

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0087.67ثانوية تل عدس للبنيناحيائيعمر حسن عبد محمود303141721411089007

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0087.67اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمصطفى محمد جرجيس يونس303151721411133057

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0087.67ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائييوسف عاصي بدر ذياب303161721411148070

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0087.67ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد امين صالح يحيى احمد303171721413007039

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0087.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائيهاله حسن محسن نجم303181721422002299

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0087.67اعدادية الرشيدية للبناتاحيائياكرام صدام محي الدين جمعة303191721422022016

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0087.67اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم حامد عبد هللا303201721422042123

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0087.67ثانوية الثورةللبناتاحيائيبسمة ياسين محمد رجب303211721422047018

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0087.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرحيق محمد زكي يونس303221721422061086

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0087.67اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياسراء سعد محمد جرجيس303231721422072009

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0087.67ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيسميره قحطان علي حسن303241721424013062

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0087.67ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيمحمد خليل ابراهيم رشيد303253221415001031

كلية العلوم/جامعة الموصل525.0087.50اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمود محمد عبو محمد303261721411025093

كلية العلوم/جامعة الموصل525.0087.50ثانوية اشويرات للبنيناحيائيمحمد سالم عبد عطا هللا303271721411037014
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كلية العلوم/جامعة الموصل525.0087.50اعدادية برطلة للبنيناحيائيمحمد نجم عبد هللا اسماعيل303281721411065068

كلية العلوم/جامعة الموصل525.0087.50اعدادية زمار للبنيناحيائيعالء احمد حنش محمد303291721411095068

كلية العلوم/جامعة الموصل525.0087.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرغد احمد حامد احمد303301721422061092

كلية العلوم/جامعة الموصل525.0087.50ثانوية القوارير للبناتاحيائياسراء ناصر حسين علي303311721422071005

كلية العلوم/جامعة الموصل525.0087.50ثانوية سيوان للبناتاحيائيسبأ سلوان ضامن عبد القادر303323121422004029

كلية العلوم/جامعة الموصل524.0087.33اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد ياسر مقداد محمود303331721411024062

كلية العلوم/جامعة الموصل524.0087.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائينجوى عواد عبد هللا فارس303341721422045178

كلية العلوم/جامعة الموصل523.6487.27ثانوية المتميزات االولىاحيائينور ذنون حامد ذنون303351721422004154

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0087.17اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعبد الباري مسعود جعباز مجيد303361721411062025

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0087.17اعدادية العياضية للبنيناحيائيجهاد ويس محمد طه303371721411107016

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0087.17ثانوية ابو جربوعة للبنيناحيائيخطاب جاسم محمود حميد303381721411178010

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0087.17اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيوسام محمد صالح عبد هللا303391721415001216

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0087.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائينورا اسامه محمد حسن303401721422002295

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0087.17اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيفاطمة عبد الرحمن خيرالدين جواد303411721422022123

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0087.17ثانوية زمار للبناتاحيائيغفران غانم خالد كواس303421721422030079

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0087.17اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيتماره فراس نافع احمد303431721422042054

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0087.17اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيغفران حمزة عارف نايف303441721422042117

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0087.17ثانوية بازوايا للبناتاحيائيسهد مظفر يونس توفيق303451721422070020

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0087.17ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيمريم وليم الياس رفو303463121422003014

كلية العلوم/جامعة الموصل522.2087.03ثانوية المتميزين االولىاحيائيمعاذ سعد عدنان حمادي303471721411022136

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0087.00ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيساره حسن مشاة حيوم303481421424031023

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0087.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيساجد يونس عبد محمد303491721411003050

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0087.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبيده عامر حسن نجم303501721411008239

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0087.00اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد حازم سالم حسين303511721411009010

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0087.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد صادق رضا عباس303521721411115007

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0087.00ثانوية دار الشرقية االهلية للبنيناحيائياحمد عبد علوان محمد303531721413027003

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0087.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائينبأ بدر الدين محمود خضر303541721422051121

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0087.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم لقمان احمد داود303551721422054223

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0087.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيوداد خليل اسماعيل ارتين303561721422056160

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0087.00اعدادية المربد للبناتاحيائيماريه علي مال علي303571721422058092

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0087.00اعدادية صفية للبناتاحيائيمنار عمر خضر علي303581721422062037

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0087.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيدالل عبدالقادر احمد الياس303591721424008020

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0087.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيافنان خالد امجد محمد303601721424013011

4148 من 920صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0087.00اعدادية الحود للبنينتطبيقيكرم فارس احمد خلف303611721521040007

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0087.00اعدادية االصمعي للبناتتطبيقياريج محمود ابراهيم خلف303621721522056002

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0087.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيبراء محمد اسماعيل محمد303631821422012007

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0087.00ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيرانيا نوح حمزه جعفر303643321422003017

كلية العلوم/جامعة الموصل521.5686.93ثانوية المتميزات االولىاحيائيشهد احمد كنعان سعيد303651721422004099

كلية العلوم/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد فارس حامد يونس303661721411011208

كلية العلوم/جامعة الموصل521.0086.83ثانوية تويم للبنيناحيائيعمر فائز عبيد احمد303671721411179017

كلية العلوم/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييونس اكرم يونس ذنون303681721415002455

كلية العلوم/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية اليمن للبناتاحيائيديمة سليمان محمد شاكر محمود303691721422008053

كلية العلوم/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيمنار شعيب يونس قاسم303701721422015068

كلية العلوم/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرحمة سالم ابراهيم محمد303711721422045066

كلية العلوم/جامعة الموصل521.0086.83ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيضحى وعد شرقي سالم303721721422052039

كلية العلوم/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيباسمة مزاحم نجم عبد هللا303731721422054047

كلية العلوم/جامعة الموصل521.0086.83ثانوية السالمية للبناتاحيائيرحمه اركان عبدالعزيز سعيد303741721422086009

كلية العلوم/جامعة الموصل521.0086.83ثانوية الخوارزمي للبناتتطبيقيعائشة هشام عبد الكريم صالح303753121522015007

كلية العلوم/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية خزنة للبنيناحيائيحسن علي عاشور حمزة303761721411064015

كلية العلوم/جامعة الموصل520.0086.67ثانوية وردك للبنيناحيائياياد اكرم سالم ابراهيم303771721411071005

كلية العلوم/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية الشهاب للبنيناحيائيايهم طالل عائد كاوي303781721411134023

كلية العلوم/جامعة الموصل520.0086.67ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيسارة فتحي عبد هللا سعيد303791721421038006

كلية العلوم/جامعة الموصل520.0086.67ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيايالف علي ظاهر خلف303801721421098001

كلية العلوم/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيدالل محمد سهمي محمد303811721422022057

كلية العلوم/جامعة الموصل520.0086.67ثانوية الفراتين للبناتاحيائيتبارك اكرم حامد عبد هللا303821721422036030

كلية العلوم/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية زينب للبناتاحيائيناديه رياض احمد خلف303831721422053134

كلية العلوم/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية المربد للبناتاحيائيشروق علي اسماعيل غريب303841721422058063

كلية العلوم/جامعة الموصل520.0086.67ثانوية بادوش للبناتاحيائيليلى شكر محمود عبد هللا303851721422077019

كلية العلوم/جامعة الموصل520.0086.67ثانوية اصفية للبناتاحيائيغفران عواد احمد ابراهيم303861721422092020

كلية العلوم/جامعة الموصل520.0086.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسحر معتصم محمد طاهر رضا303871721424008046

كلية العلوم/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياخالص محمد حسين محمد303881721426001387

كلية العلوم/جامعة الموصل519.4886.58اعدادية الطالئع للبناتاحيائيتبارك ميسم ذنون سليم303891721422061063

كلية العلوم/جامعة الموصل519.0886.51ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائياسماء جاسم يعقوب ابراهيم303901721424013008

كلية العلوم/جامعة الموصل519.0086.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الحكيم لقمان عبد الكريم ناصر303911721411011100

كلية العلوم/جامعة الموصل519.0086.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعمر جياد فاضل فرحان303921721411011157

كلية العلوم/جامعة الموصل519.0086.50اعدادية النيل للبنيناحيائيعمر غازي فيصل حمو303931721411027049
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كلية العلوم/جامعة الموصل519.0086.50ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيمحمد سيناد عون خضر303941721411066049

كلية العلوم/جامعة الموصل519.0086.50اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد خليفه محمد303951721411134066

كلية العلوم/جامعة الموصل519.0086.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمريم نشوان عز الدين فتحي303961721422002244

كلية العلوم/جامعة الموصل519.0086.50اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيياسمين علي غانم اسماعيل303971721422048127

كلية العلوم/جامعة الموصل519.0086.50اعدادية زينب للبناتاحيائينبأ اسامه زهدي طه303981721422053135

كلية العلوم/جامعة الموصل519.0086.50ثانوية بازوايا للبناتاحيائيزينب علي محسن خليل303991721422070014

كلية العلوم/جامعة الموصل519.0086.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيليلى محمد سعيد عبد الحميد حمد304001721424011108

كلية العلوم/جامعة الموصل519.0086.50ثانوية االطياف للبناتاحيائيشهد عبد هللا خليل ابراهيم304011821422063040

كلية العلوم/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياسامه ايمن سعيد محمد طيب304021721411011043

كلية العلوم/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى عبد المالك فاروق محمد304031721411011231

كلية العلوم/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية قرطبة للبناتاحيائيتبارك طارق محمد يحيى304041721422002057

كلية العلوم/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية اليمن للبناتاحيائيهبه خضر عبد هللا يوسف304051721422008161

كلية العلوم/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيهاجر عبدهللا حنش عبد المجيد304061721422009102

كلية العلوم/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمنال ضياءالدين محمود شهاب304071721422042149

كلية العلوم/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيطيبة صالح خضر خلف304081721422045136

كلية العلوم/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية الكفاح للبناتاحيائيصفاً قتيبة علي محمد304091721422051084

كلية العلوم/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسندس عبد الرحيم طه جاسم304101721422056090

كلية العلوم/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيزينب حسين علي حمادي304111721422059025

كلية العلوم/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنة وسام حازم ياسين304121721422061025

كلية العلوم/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية مؤتة للبناتاحيائيامنة بكر سالم داود304131721422068013

كلية العلوم/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياسماء شعبان حسن عبد هللا304141821422057009

كلية العلوم/جامعة الموصل517.0086.17اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم خليل ابراهيم304151721411003138

كلية العلوم/جامعة الموصل517.0086.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى محمد صالح ادهم جاسم304161721411008393

كلية العلوم/جامعة الموصل517.0086.17ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائياحمد محمد فتحي ادهام304171721411148007

كلية العلوم/جامعة الموصل517.0086.17ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيابراهيم يوسف صالح عساف304181721413007003

كلية العلوم/جامعة الموصل517.0086.17ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيهيثم حازم اسماعيل مجيد304191721417004023

كلية العلوم/جامعة الموصل517.0086.17ثانوية قره تبه عرب للبنيناحيائيبراء عزت محمود محمد304201721421207002

كلية العلوم/جامعة الموصل517.0086.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرؤى الياس حبيب يوحنا304211721422018012

كلية العلوم/جامعة الموصل517.0086.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائيانتصار محمد مصطفى عباس304221721422032032

كلية العلوم/جامعة الموصل517.0086.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر اياد عبد القادر عبد الرحمن304231721422055197

كلية العلوم/جامعة الموصل517.0086.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيشوق حسين حماد حايف304241821424006119

كلية العلوم/جامعة الموصل517.0086.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسهله عامر زينل يعقوب304252521424004660

كلية العلوم/جامعة الموصل517.0086.17اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيمها عبد هللا رمضان صالح304263321422002105
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كلية العلوم/جامعة الموصل516.0086.00ثانوية حكنة للبنيناحيائيديانا دليان خضر عنيز304271721421101005

كلية العلوم/جامعة الموصل516.0086.00اعدادية الزهور للبناتاحيائينور ناصر عبد الرزاق عبد الرحمن304281721422057181

كلية العلوم/جامعة الموصل516.0086.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزهراء عبد هللا منديل صالح304291721422065025

كلية العلوم/جامعة الموصل516.0086.00اعدادية الزهور للبنينتطبيقيولي خالد ولي حسن304301721511015055

كلية العلوم/جامعة الموصل516.0086.00ثانوية تل الشعير للبنينتطبيقيشامل يحيى عبد محمد304311721511052003

كلية العلوم/جامعة الموصل516.0086.00اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيشهباء عبد الكريم ياسين عابد304321821422007026

كلية العلوم/جامعة الموصل516.0086.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينوفه صبري قرو جندو304333321427004060

كلية العلوم/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى محمود شيت نجم304341721411012097

كلية العلوم/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية خزنة للبنيناحيائيعباس عدنان صبري حسن304351721411064031

كلية العلوم/جامعة الموصل515.0085.83ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيصالح حسن عساف ياسين304361721411109014

كلية العلوم/جامعة الموصل515.0085.83ايسر- الخارجيون احيائيعمر احمد يونس عيسى304371721418010130

كلية العلوم/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائينرجس مقداد عباس يوسف304381721422002278

كلية العلوم/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية زينب للبناتاحيائيانعام حازم محمد يونس304391721422053017

كلية العلوم/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنى محمد عبد العزيز طه304401721422055172

كلية العلوم/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم ليث يونس ذنون304411721422057152

كلية العلوم/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيرند علي عبد هللا يحيى304421721422059019

كلية العلوم/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيفاطمه الزهراء هاني طه سليمان304431721422059042

كلية العلوم/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب ثامر ذنون خضر304441721422061116

كلية العلوم/جامعة الموصل515.0085.83ثانوية السالمية للبناتاحيائيايناس صادق حميد شهاب304451721422086007

كلية العلوم/جامعة الموصل514.5685.76اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم محمود اسامة جاسم304461721422061238

كلية العلوم/جامعة الموصل514.1685.69ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيساره اسامة فهمي عقيل304473321427007008

كلية العلوم/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيبرهان فتحي مجول هزاع304481721411005021

كلية العلوم/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد العزيز فهد بشير هادي304491721411005048

كلية العلوم/جامعة الموصل514.0085.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيبكر خالد عبد الغني يحيى304501721411008079

كلية العلوم/جامعة الموصل514.0085.67ثانوية باقرتة للبنيناحيائياشواق عباس حسين حمادي304511721421078001

كلية العلوم/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيهديل الياس مصطفى الياس304521721422022168

كلية العلوم/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسندس فالح حسن موسى304531721422023066

كلية العلوم/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية تلعفر للبناتاحيائيسهام عبد القادر محمد ياسين محمد يونس304541721422032111

كلية العلوم/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسهله حسين عبد هللا فتحي304551721422041075

كلية العلوم/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائياالء مقداد عبد المالك توفيق304561721422061011

كلية العلوم/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيشيماء حيدر صالح علي304571721422080058

كلية العلوم/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيسعود خيري قوال عزام304583321417010015

كلية العلوم/جامعة الموصل513.1685.53اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعائشه محمد يونس ذنون304591721422061192
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كلية العلوم/جامعة الموصل513.0085.50اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحسن احمد مصطفى فتحي304601721411026044

كلية العلوم/جامعة الموصل513.0085.50اعدادية الشهاب للبنيناحيائياسامة احمد طه خضر304611721411134015

كلية العلوم/جامعة الموصل513.0085.50اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعالء عبد الستار محمد طاهر اسماعيل304621721415002241

كلية العلوم/جامعة الموصل513.0085.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبه امجد صباح عبد هللا304631721422055125

كلية العلوم/جامعة الموصل513.0085.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسرور احمد سالم يونس304643121422009092

كلية العلوم/جامعة الموصل513.0085.50اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيشيماء محمد فائز طه304653121427001014

كلية العلوم/جامعة الموصل512.0085.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد حسين بديع حسين304661721411003126

كلية العلوم/جامعة الموصل512.0085.33االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد هاشم حامد صالح304671721411007027

كلية العلوم/جامعة الموصل512.0085.33اعدادية تلكيف للبنيناحيائيمحمد عدي طه خليف304681721411080051

كلية العلوم/جامعة الموصل512.0085.33اعدادية الشهاب للبنيناحيائيامير هاشم خضوري خضير304691721411134018

كلية العلوم/جامعة الموصل512.0085.33ثانوية المصطفى للبنيناحيائيسمر محمد احمد خلف304701721421075019

كلية العلوم/جامعة الموصل512.0085.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيهاجر خليل ابراهيم دحام304711721422061282

كلية العلوم/جامعة الموصل512.0085.33ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيسجى حسين علي عبد الغني304721721424021022

كلية العلوم/جامعة الموصل511.0085.17اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد صالح عطيه علي304731721411003132

كلية العلوم/جامعة الموصل511.0085.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيهيثم محمد غربي وادي304741721411008424

كلية العلوم/جامعة الموصل511.0085.17اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد هللا عبد المنعم خليل ابراهيم304751721411015057

كلية العلوم/جامعة الموصل511.0085.17ثانوية العوسجة للبنيناحيائيمحمد تحسين هالل كنوش304761721411049011

كلية العلوم/جامعة الموصل511.0085.17ثانوية الدراويش للبنيناحيائيكريم صدام مسلم موسى304771721411155022

كلية العلوم/جامعة الموصل511.0085.17ثانوية سنجار للبنيناحيائيعالء عمر قاسم سمو304781721411206046

كلية العلوم/جامعة الموصل511.0085.17اعددية الفاو للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد االله جاسم304791721422006112

كلية العلوم/جامعة الموصل511.0085.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيأيه محمد احمد خضر304801721426001007

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد رغيد خالد محمد عيد304811721411011188

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيعمر تاج الدين حسين علي304821721411016032

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيقصي صدام علي محمد304831721411026140

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية الرشيدية للبنيناحيائييونس خضر علي احمد304841721411050137

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية دهوال المختلطةاحيائيريزان سليمان حمي حجي304851721417009012

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيتقوى رعد خضر عنين304861721422002066

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيساره ذنون محمد عبدهللا304871721422002146

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيراما مؤيد كوركيس بطرس304881721422020025

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائيغاليه احمد خلف صالح304891721422051098

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية المربد للبناتاحيائينهى عماد عبدالستار محمد304901721422058107

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية حمص للبناتاحيائيزهراء عبد المنعم محمد محمود304911721422069050

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0085.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيرائد فائز محمد علي يونس304923121411008044
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كلية العلوم/جامعة الموصل510.0085.00ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائياسراء امين احمد نذير304933321427008001

كلية العلوم/جامعة الموصل509.3684.89ثانوية المتميزين االولىاحيائيعلي وعد هللا محمود محمد304941721411022089

كلية العلوم/جامعة الموصل509.0084.83ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيانور دحام ادغفك متعب304951721411013012

كلية العلوم/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر صالح خضير صالح304961721411018155

كلية العلوم/جامعة الموصل509.0084.83ثانوية الرجاء للبنيناحيائيجميل عفان جميل خضر304971721411165010

كلية العلوم/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور عبد المنعم اسماعيل يونس304981721422003160

كلية العلوم/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيايات محفوظ عابد سليمان304991721422020011

كلية العلوم/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيسارة محمد سلمان احمد305001721422042090

كلية العلوم/جامعة الموصل509.0084.83ثانوية الثورةللبناتاحيائيهديل ليث هاني يونس305011721422047082

كلية العلوم/جامعة الموصل509.0084.83ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائينرجس يحيى قاسم محمد305021721427004027

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياحمد محمد فتحي يوسف305031721411005010

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0084.67ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيوسام عايد هوري مفضي305041721411013069

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0084.67ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعيسى احمد حسن عبد الرزاق305051721411096055

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0084.67ثانوية الكبر للبنيناحيائيعياد محمد هليل فروان305061721411190019

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية عين سفني للبناتاحيائيبهار مارو ملحم حتى305071721422029013

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمريم عمران رافع عبد الرحمن305081721422042143

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيعائشة ثائر فيصل خليل305091721422048081

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبه عمر سالم يونس305101721422054180

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيسماح سعد هللا جمعه عواد305111721422057106

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0084.67ثانوية بازوايا للبناتاحيائياحالم عبد السالم حسن مجيد305121721422070002

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية سومر للبناتاحيائياسماء احمد حسين خضير305131721422079006

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية القاسم للبنيناحيائيحيدر عباس زغير حسن305142321411006061

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0084.67 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيجميله مسكين خلف عليوي305153321421003009

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0084.67ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيهبه اكرم حسين عبد القادر305163321422005048

كلية العلوم/جامعة الموصل507.8084.63ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيرحيق ميسر حميد عبد هللا305171721424021014

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية امام غربي للبنيناحيائيذوالفقار محمد خليل خلف305181721411046021

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية الوركاء للبنيناحيائيرعد نجاح حسن علي305191721411062016

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية عين سفني للبنيناحيائيسعدون خليل عساف خضر305201721411093016

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية عين الحصان للبنيناحيائينوح سليمان عائد علي305211721411124027

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية العدالة للبنيناحيائيعائشة طه سعيد عطيه305221721421181005

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية سارة للبناتاحيائيضحى صبري مجيد عبد هللا305231721422019057

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية الرشيدية للبناتاحيائياسراء جاسم محمد فتحي305241721422022006

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيدعاء هاني شاكر مرعي305251721422059011
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كلية العلوم/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرفل خليل ابراهيم محمد امين305261721422061095

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية العريج للبناتاحيائيمنار عبدالجبار محمد حسين305271721422073010

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية اركبة جدعة للبناتاحيائيعائشه فيصل عبد الجبار حامد305281721422078005

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيفاطمه محمد نور جاسم خليل305291721422080072

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيامل عمار احمد اسماعيل305301721424024002

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيايمان امين احمد نذير305313321427008007

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيدالل محمد  صديق قادر305323321427014007

كلية العلوم/جامعة الموصل506.0084.33ثانوية تل عدس للبنيناحيائيشكران حسن محمد مرعي305331721421089010

كلية العلوم/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية اليمن للبناتاحيائيايمان حازم حميد احمد305341721422008027

كلية العلوم/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيايمان ابراهيم احمد محمد305351721422009014

كلية العلوم/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية المحمرة للبناتاحيائينعيمة عبد الغني كردي اسماعيل305361721422023116

كلية العلوم/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيندر لؤي علي حسين305371721422061265

كلية العلوم/جامعة الموصل506.0084.33ثانوية القوارير للبناتاحيائينور علي اسماعيل يونس305381721422071070

كلية العلوم/جامعة الموصل506.0084.33ثانوية االطياف للبناتاحيائيوفاء عبد هللا يونس عيسى305391821422063086

كلية العلوم/جامعة الموصل506.0084.33انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيزينب الياس خضر يوسف305403021427041038

كلية العلوم/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيمهند بشار حمد سيدو305413321417003069

كلية العلوم/جامعة الموصل506.0084.33ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيحليمه محمد احمد علي305423321427008011

كلية العلوم/جامعة الموصل505.0084.17االعدادية الغربية للبنيناحيائيالمقداد محمد محمود احمد305431721411007033

كلية العلوم/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد العزيز زياد خلف حميد305441721411011110

كلية العلوم/جامعة الموصل505.0084.17ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيسجى ثائر حسن عكيل305451721422005044

كلية العلوم/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائياسراء سعيد حمزه شلش305461721422032016

كلية العلوم/جامعة الموصل505.0084.17ثانوية بعويزة للبناتاحيائيوالء سمير محمد يونس305471721422035050

كلية العلوم/جامعة الموصل505.0084.17ثانوية الثورةللبناتاحيائيميمنة محمد حيدر علي305481721422047066

كلية العلوم/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيريم طلب جار هللا عطاش305491721422049087

كلية العلوم/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيخديدا ميرزا الياس كتي305503321417004014

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0084.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد غازي احمد خضر305511721411017149

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0084.00ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيناحيائيمصطفى ماجد دخيل يحيى305521721413022007

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0084.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيرحمه محمد احمد الياس305531721422008063

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0084.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم زهير متي ججي305541721422018045

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0084.00اعدادية مؤتة للبناتاحيائيوسن عصام خليل الياس305551721422068098

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0084.00اعدادية حمص للبناتاحيائيأمنة يوسف عبد هللا ياسين305561721422069002

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0084.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيايه حوري صايل حامد305571721422082016

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0084.00اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيمحمد جمعة حسن نزال305581721511104027
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كلية العلوم/جامعة الموصل504.0084.00ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم محمد305591821411085001

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0084.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيسجاد طالب نعيثل عباس305602221413012066

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0084.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيشذى خرمش مراد خدر305613321427002062

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0084.00ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيعبير عبد الغني يونس حافظ305623321427008034

كلية العلوم/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمهجه اسعد طارق حسن305631721422003148

كلية العلوم/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيغصون عبد المطلب محمد خضر305641721422049135

كلية العلوم/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم عمر عطا هللا رؤوف305651721422054220

كلية العلوم/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائينور عامر حازم محسن305661721422059055

كلية العلوم/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرقه احمد قيس ابراهيم305671721422061097

كلية العلوم/جامعة الموصل503.0083.83ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيصفاء فيصل عباس حمزه305681721422067053

كلية العلوم/جامعة الموصل503.0083.83ثانوية حضر موت للبنيناحيائيعلي عز الدين علي جميل305691821411028018

كلية العلوم/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية هيت للبنيناحيائيعمر سهيل ياسين عبد305701921411025051

كلية العلوم/جامعة الموصل503.0083.83ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياصاله احمد نافع أحمد305713121422009019

كلية العلوم/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية عين سفني للبناتاحيائيشذى سالم خليل ابراهيم305721721422029021

كلية العلوم/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء معن يحيى محمد305731721422053067

كلية العلوم/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنار محمد عباس خضر305741721422055169

كلية العلوم/جامعة الموصل502.0083.67ثانوية االخوة للبناتاحيائيغفران جرجيس احمد خلف305751721422104035

كلية العلوم/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينبأ عزام عبد القادر يحيى305761721426001361

كلية العلوم/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيسجى نذير محمد ابراهيم305771721526001062

كلية العلوم/جامعة الموصل502.0083.67اعددية غرناطة للبنيناحيائيمحمد ابراهيم احمد محمد305781821411104053

كلية العلوم/جامعة الموصل502.0083.67ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائينور عماد حمد خليفه305791921422107041

كلية العلوم/جامعة الموصل501.0083.50اعدادية ابي تمام للبنيناحيائييوسف منير محمد عبد الرحمن305801721411010061

كلية العلوم/جامعة الموصل501.0083.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعلي يحيى حامد احمد305811721411012059

كلية العلوم/جامعة الموصل501.0083.50اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعلي فاضل سلطان عباس305821721411026119

كلية العلوم/جامعة الموصل501.0083.50ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمارتن مخلص يوسف يعقوب305831721413025022

كلية العلوم/جامعة الموصل501.0083.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائياسماعيل صبري خديدو خليل305841721417010002

كلية العلوم/جامعة الموصل501.0083.50اعددية الفاو للبناتاحيائيتهاني ياسر حمد عزيز305851721422006044

كلية العلوم/جامعة الموصل501.0083.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيصفا ضياء فضيل يونس305861721422045131

كلية العلوم/جامعة الموصل501.0083.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم ذنون حامد لويزان305871721422049156

كلية العلوم/جامعة الموصل501.0083.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيياسمين بشار عبد الرحمن عزيز305881721422054282

كلية العلوم/جامعة الموصل501.0083.50ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيدالل عبد الحق عبد القادر طه305891721424013034

كلية العلوم/جامعة الموصل500.0083.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعلي وسام عبد الحميد حسين305901721411017112

كلية العلوم/جامعة الموصل500.0083.33اعدادية سارية للبنيناحيائييونس محمد يونس عواد305911721411018238
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كلية العلوم/جامعة الموصل500.0083.33اعدادية االمجاد للبنيناحيائيسرمد نذير جاسم سالم305921721411026062

كلية العلوم/جامعة الموصل500.0083.33ثانوية اجحلة للبنيناحيائياحمد محمد احمد محمد305931721411043007

كلية العلوم/جامعة الموصل500.0083.33اعدادية العراق االهلية للبنيناحيائيمحمد زيدان خلف عليوي305941721413001005

كلية العلوم/جامعة الموصل500.0083.33ثانوية القوش للبناتاحيائيجيالن حسين ميرزا خلف305951721422027003

كلية العلوم/جامعة الموصل500.0083.33اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيعال فارس عبيد خضير305961721422064054

كلية العلوم/جامعة الموصل500.0083.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك معن بدر حسين305971721424011118

كلية العلوم/جامعة الموصل500.0083.33اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه شاكر عبدهللا علي305981721426001113

كلية العلوم/جامعة الموصل500.0083.33ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقيهمام جاسم محمد خلف305991821513010005

كلية العلوم/جامعة الموصل500.0083.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيساره محمد سلمان حسن306002021422008072

كلية العلوم/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد اسحاق محمود عوض306011721411009007

كلية العلوم/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيرسول عباس حمزه جويد306021721411164030

كلية العلوم/جامعة الموصل499.0083.17ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيبالل محمد صباح بشير306031721413013012

كلية العلوم/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرحمه سلوان سعيد حمدي306041721422003063

كلية العلوم/جامعة الموصل499.0083.17اعددية الفاو للبناتاحيائيعائشه نافع احمد حيدر306051721422006105

كلية العلوم/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرنا محمد حسين علو306061721422048045

كلية العلوم/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيزمن حسن حسين محمد306073321422002049

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0083.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد محمد عزيز شهاب306081721411008051

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي محمد باسم محمد306091721411011147

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد محمد علي غريب306101721411021004

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية بحزاني للبنيناحيائيسربست عدي جمعه حسن306111721411058037

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية تلعفر للبنيناحيائيسيف الزم محمد جمعة جاسم306121721411110024

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيفاطمه ياسر هادي جاسم306131721422002227

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية المربد للبناتاحيائيايه حسان عبد حسن306141721422058020

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0083.00ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائينرمين عبد العزيز علي حسين306151721422074064

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية سومر للبناتاحيائياسراء ابراهيم جاسم محمد306161721422079003

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيشهد احمد محمد احمد306171721422080053

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0083.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيآيه مازن حازم احمد306181721424011007

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره عبد هللا ابراهيم زرزور306191721426001160

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيحسام ماجد عبد عصفور306202021411005018

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0083.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيساره عز الدين احمد عبد هللا306213121422009089

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا صالح خليف علي306221721411002022

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمود يونس عطا هللا عواد306231721411005096

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمود علي حلو علي306241721411018209
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كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية الصديق للبنيناحيائياسماعيل خليل اسماعيل ارتين306251721411028011

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83ثانوية اجحلة للبنيناحيائياسامة محمود حمادة مطر306261721411043009

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية ربيعة للبنيناحيائيخطاب عامر محمد عفير306271721411104017

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية الشهاب للبنيناحيائيجاسر دحام خضوري خضير306281721411134029

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيحيدر بركات ملكو مراد306291721411208007

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83اعددية الفاو للبناتاحيائياحالم فرج محمود صالح306301721422006015

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسما سماح داود رفو306311721422018026

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83ثانوية الموفقية للبناتاحيائيآمنه جاسم عباس جمعه306321721422037001

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيقمر خزعل هاشم سعيد306331721422042132

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83ثانوية وانه للبناتاحيائيايه يونس محمود محمد306341721422046010

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيوفاء علي يوسف سليمان306351721422063068

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية حمص للبناتاحيائيشروق محمد خير الدين مصطفى306361721422069062

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية الخضراء للبناتاحيائيايمان منصور محمد حسن306371721422076008

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيعال عامر مصطفى محمد306381721424013078

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائييونس علي محمد يونس صالح306393021417041065

كلية العلوم/جامعة الموصل496.0082.67ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيحسين علي محمد فتحي306401721411066015

كلية العلوم/جامعة الموصل496.0082.67ثانوية الكسك للبنيناحيائيعبد هللا سالم عثمان موسى306411721411108012

كلية العلوم/جامعة الموصل496.0082.67ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيمحمد صبحي عبد الحافظ مصطفى306421721411200015

كلية العلوم/جامعة الموصل496.0082.67ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيعمر عبد الكريم احمد شريف306433121411007022

كلية العلوم/جامعة الموصل495.0082.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبيد هايل عائد علي306441721411008234

كلية العلوم/جامعة الموصل495.0082.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد نوفل سالم بشير306451721411017020

كلية العلوم/جامعة الموصل495.0082.50اعدادية الشهاب للبنيناحيائييوسف هيثم محمود محمد306461721411134138

كلية العلوم/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية تل عدس للبنيناحيائيجهان جمال احمد سعدي306471721421089003

كلية العلوم/جامعة الموصل495.0082.50اعدادية زينب للبناتاحيائيتبارك عماد اسماعيل محمود306481721422053034

كلية العلوم/جامعة الموصل495.0082.50اعدادية الخصم للبنيناحيائيعلي ابراهيم علي ابراهيم306491821411015082

كلية العلوم/جامعة الموصل495.0082.50اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائياحمد امين حمزه علي306502621411054004

كلية العلوم/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية الطالئع للبناتتطبيقينهال نعمت سليمان يوسف306511721522061060

كلية العلوم/جامعة الموصل490.0081.67ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيدينا طي حاتم جاسم306521721522065008

كلية العلوم/جامعة الموصل488.0081.33ثانوية تل الشعير للبنينتطبيقيحسام الدين يونس محمود محمد306531721511052002

كلية العلوم/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية اشور للبنينتطبيقيديفيد فؤاد سالم سوالقا306541721511138008

كلية العلوم/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيباتريس ضياء سعيد ابلحد306551721522015002

كلية العلوم/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية االندلس للبناتتطبيقيفرح رضوان عبد المالك اسماعيل306561721522054024

كلية العلوم/جامعة الموصل479.0079.83ايسر- الخارجيات تطبيقيمياده محمد علي حسين306571721528060082
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كلية العلوم/جامعة الموصل479.0079.83ايسر- الخارجيات تطبيقيهدير فائز عبدالفتاح عبداللطيف306581721528060099

كلية العلوم/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية الحود للبنينتطبيقيدنيا عبد الحافظ حسين خلف306591721521040002

كلية العلوم/جامعة الموصل471.0078.50اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيحسين محمد ثامر محمود306601721511134021

كلية العلوم/جامعة الموصل470.0078.33ثانوية باقرتة للبنينتطبيقيشيماء محسن شهاب جلو306611721521078004

كلية العلوم/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيرباب عادل حسين موسى306621721522023008

كلية العلوم/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيوالء احمد نواف صالح306631721522051038

كلية العلوم/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية اليمن للبناتتطبيقيزينه جاسم محمد عبد هللا306641721522008019

كلية العلوم/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيهاجر زياد طارق عبد الرحمن306651721522051037

كلية العلوم/جامعة الموصل457.0076.17ثانوية القوش للبناتتطبيقيفيفيان نجاح شمعون يوسف306661721522027010

كلية العلوم/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمصطفى احمد موفق احمد306671721511134079

كلية العلوم/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيايمان احمد طه عبد الرحمن306681721522032008

كلية العلوم/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية التحرير للبناتتطبيقيوفاء حسين علي صالح306691721522063020

كلية العلوم/جامعة الموصل447.0074.50االعدادية الغربية للبنينتطبيقياحمد علي احمد جاسم306701721511007008

كلية العلوم/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية الحكمة للبنينتطبيقييحيى قاسم يوسف حمدي306711721511009044

كلية العلوم/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيجاسم محمد صالح عبد306721721511080005

كلية العلوم/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيفرج محمد حمدو عزو306731721511135043

كلية العلوم/جامعة الموصل432.0072.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيطه علي عبد االله محمود306741721511017045

كلية العلوم/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيعمر محسن عنتر بازيد306751721511093014

كلية العلوم/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيغيث محمد يونس مصطفى306761721511135040

كلية العلوم/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيصفوك سعدي عراك حسين306771721511104013

كلية العلوم/جامعة الموصل424.0070.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيتماره نبيل عزيز احمد306781721524011002

كلية العلوم/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيامنية علي غانم حمدون306791721522042008

كلية العلوم/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية تلعفر للبناتتطبيقينسرين سالم محمد عباس306801721522032031

كلية العلوم/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية بروانة للبنينتطبيقيمحمد بحر يوسف غضيب306811921511066032

كلية العلوم/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيسلوى الياس علي احمد306821721522023015

كلية العلوم/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد نوح جرجيس306831721511117006

كلية العلوم/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية التقدم للبنينتطبيقيخالد محمد عايد خلف306841921511062012

كلية العلوم/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية القيارة للبناتتطبيقيحنين صالح مصطفى عيسى306851721522013005

كلية العلوم/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيمصطفى جمعه عبد  دعار306861921511009047

كلية العلوم/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية حديثة للبناتتطبيقياسراء طاهر محمد صالح درك306871921522063001

كلية العلوم/جامعة الموصل409.0068.17الخارجياتتطبيقيهبه جاسم محمد علوان306881121528050103

كلية العلوم/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية النيل للبنينتطبيقياحمد هاشم محمود ظاهر306891721511027006

كلية العلوم/جامعة الموصل408.0068.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيخديجة مثنى جبار ثجيل306901621524002012
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كلية العلوم/جامعة الموصل408.0068.00ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيعبد الحكيم حامد صالح جاسم306911821511103009

كلية العلوم/جامعة الموصل408.0068.00ثانوية الفياض للبنينتطبيقيجالل ابراهيم عبد هللا محجوب306921821511117005

كلية العلوم/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمصطفى مازن صبري خليفة306931721511135057

كلية العلوم/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية التحرير للبناتتطبيقيمريم رافع جاسم محمد306941721522063016

كلية العلوم/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيهاشم حيدر هاشم حمزة306951621511015142

كلية العلوم/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيفاطمة اياد علي محمود306961721522056026

كلية العلوم/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعالء حسن موسى مصطفى306972721511037042

كلية العلوم/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعبد الرحمن خليل محمد خليل306981721511024020

كلية العلوم/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية الحود للبنينتطبيقيضحى شاكر محمود سلمان306991721521040005

كلية العلوم/جامعة الموصل399.0066.50انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياتطبيقيصفيه جاسم محمد حسين307003021527041005

كلية العلوم/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيضياء صالح الدين محمد عبد307011721511147018

كلية العلوم/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي عمار علي محمد307022721511029042

كلية العلوم/جامعة الموصل396.0066.00ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيمحسن عبد السالم شريف غريب307031721511063018

كلية العلوم/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيصالح امهيدي محمود فتحي307041721511135025

كلية العلوم/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد دحام سويد307051921511020034

كلية العلوم/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقياحمد مصطفى جبار حسين307062721515004011

كلية العلوم/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية زمار للبنينتطبيقياحمد محمد سالم حمش307071721511095005

كلية العلوم/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية الزهور للبناتتطبيقيروان نجم عبد الهادي جمعه307081721522057010

كلية العلوم/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية الطالئع للبناتتطبيقينور الهدى حازم محمد عبد الرزاق307091721522061061

كلية العلوم/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقينجالء نورس عادل محمد307101621524027014

كلية العلوم/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقييونس اكرم يونس هادي307111721511017131

كلية العلوم/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيعبد الكريم خميس خلف لزام307121721511104016

كلية العلوم/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية حمرين المسائية للبناتتطبيقيفاطمه مجيد حميد احمد307133121526001013

كلية العلوم/جامعة الموصل389.0064.83ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقياستبرق شامل محمد سليم رشيد307141721524003001

كلية العلوم/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيهايس حسين علي دواح307151721511104035

كلية العلوم/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية العراق االهلية للبنينتطبيقياحمد فارس حكمت محمد سعيد307161721513001001

كلية العلوم/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيفهد راكان خضر صالح307171721515001161

كلية العلوم/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية بروانة للبنينتطبيقيمصطفى معمر فاروق اسماعيل307181921511066039

كلية العلوم/جامعة الموصل386.0064.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد محمود ابراهيم دبو30719252051044131

كلية العلوم/جامعة الموصل386.0064.33ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد حامد نافع حامد307201721513023003

كلية العلوم/جامعة الموصل386.0064.33اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيرحمه علي احمد منصور307211721526001032

كلية العلوم/جامعة الموصل386.0064.33اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيميرنا شمعون كوركيس شمعون307221721526001101

كلية العلوم/جامعة الموصل386.0064.33اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمحمد علي حسين جاسم307231921511011053
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كلية العلوم/جامعة الموصل386.0064.33اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيزياد وهاب معارج نصار307242621511023038

كلية العلوم/جامعة الموصل384.0064.00ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيمحمد علي سالم غانم قنبر307251721511063022

كلية العلوم/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيفارس فاضل عباس مصطفى307261721511135041

كلية العلوم/جامعة الموصل384.0064.00ثانوية الدنج للبنينتطبيقيسيف الدين سعيد فهد عواد307271721511214007

كلية العلوم/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقينبا يقظان يحيى قاسم307281721526001103

كلية العلوم/جامعة الموصل384.0064.00ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيعوف عبد الرحمن سعيد صالح307291921513003009

كلية العلوم/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية حمرين للبنينتطبيقيمصطفى اسعد كامل مطر307303121511004023

كلية العلوم/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية الهدى للبناتتطبيقيحوراء فراس قيس هاشم307311621522003009

كلية العلوم/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعمران حسن محمد قادر307321721511015037

كلية العلوم/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية االمين للبنينتطبيقييوسف زيد طلب يونس307331721511019038

كلية العلوم/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيزينب محمد قاسم حسن307341721522080019

كلية العلوم/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية حديثة للبنينتطبيقييوسف بشير ثابت حسين307351921511019085

كلية العلوم/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيعلي عفر احمد حسين307361921515016053

كلية العلوم/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيحسن صالح حسين حساني307371721511134020

كلية العلوم/جامعة الموصل381.0063.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيبالل نشوان نذير محمود30738172051008029

كلية العلوم/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية الشافعي للبنينتطبيقياحمد عصمت محمود عزيز307391721511135006

كلية العلوم/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعبد الوهاب محمد عبد هللا عبد307401821511099047

كلية العلوم/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية غرناطة للبنينتطبيقياحمد عبد الجبار فرج خلف307411921511043005

كلية العلوم/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيزيد فالح نعمة صالح307422521511012039

كلية العلوم/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية االمين للبنينتطبيقيحيدر سعد هللا احمد عفن307433121511003023

كلية العلوم/جامعة الموصل380.0063.33ثانوية دار االندلس االهلية للبنينتطبيقيعبد الحميد خلوق عبد المنعم صالح307441721513006003

كلية العلوم/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية غطفان للبنينتطبيقيخالد جالل علي عزاوي307451821511038006

كلية العلوم/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية االمين للبنينتطبيقياحمد حميد سليمان صالح307463121511003004

كلية العلوم/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقياسراء رعد سعيد فيزي307473321522002002

كلية العلوم/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمؤمن رعد قاسم محمد307481721511023041

كلية العلوم/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد صفوان حمد جاسم307491721515001179

كلية العلوم/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيمحمود أسعيد عبيد سلطان307501921511028035

كلية العلوم/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد المنعم يونس جمعه307511721515002207

كلية العلوم/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي ماهر عبد الكريم غالي307521621511046108

كلية العلوم/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية الكندي للبنينتطبيقينور الدين سفيان صالح نوري307531721511021013

كلية العلوم/جامعة الموصل377.0062.83ايسر- الخارجيات تطبيقيفاطمه يونس محمود احمد307541721528060072

كلية العلوم/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقياحمد هيثم عيسى جبر307552621515010016

كلية العلوم/جامعة الموصل377.0062.83ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيلقمان غدير عبد الخالق محمد307563321517015010
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كلية العلوم/جامعة الموصل376.0062.67االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعبد هللا الطيب مروان عبد حمدون307571721511007028

كلية العلوم/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد حسين ذنون يونس307581721511011083

كلية العلوم/جامعة الموصل376.0062.67ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةتطبيقيمد هللا سعدون حسين عاصي307591821517071055

كلية العلوم/جامعة الموصل376.0062.67ثانوية ملتقى النهرين للبناتتطبيقيامل محمد عطية صالح307601821522008003

كلية العلوم/جامعة الموصل375.0062.50اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيمنال محسن محمد سلطان30761172052301040

كلية العلوم/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيعبد هللا احمد مال عبد مال خلف307621721511038025

كلية العلوم/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيايمن عبد الرحمن ابراهيم عبد307631921515016009

كلية العلوم/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيصفاء حسين ابراهيم شرقي307641921515020027

كلية العلوم/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقياحمد محمد سليم علي حسن307653321517001003

كلية العلوم/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيطيبه حيدر برهان جميل307661121522006040

كلية العلوم/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيعذراء اسعد محمد عبد هللا307671721522055033

كلية العلوم/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية النيل للبنينتطبيقيمحمد محمد محمود زيرو307681721511027048

كلية العلوم/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية اشور للبنينتطبيقيقتيبه جمال عطيه شبل307691821511070042

كلية العلوم/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيمرتضى رافع خضير عباس307701921511040031

كلية العلوم/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية الخصم للبنينتطبيقينواف رعد مشعان صيهود30771182051016048

كلية العلوم/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيعالء شعيب محمد بشير خضر307721721511016024

كلية العلوم/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية االبداع للبنينتطبيقيعالء عمار طه ابراهيم307731721511202017

كلية العلوم/جامعة الموصل372.0062.00ايسر- الخارجيات تطبيقيجمانه عدنان ياسين ابراهيم307741721528060023

كلية العلوم/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيدعاء حسن رستم فرهاد307752121522003012

كلية العلوم/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية الخصم للبنينتطبيقيخالد فيصل محمد سالم307761821511015028

كلية العلوم/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية سيوان للبناتتطبيقيريم محمد عياده عبد هللا307773121522004011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577.0096.17ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد ياسر هاشم نايف307783121411008113

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية زينب للبناتاحيائيصفاء نائف احمد حسن307791721422053099

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.4086.90ثانوية المتميزين االولىاحيائيايهاب غانم حمد سليمان307801721411022026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيرسل عمار ثامر حسين307811721422042069

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0083.00ثانوية العوسجة للبناتاحيائيمحاسن صالح خالد سويف307821721422095007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيهاجر ريان محمد نوري احمد307831721424021041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيحسين علي قاسم الياس307841721411057012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشامية اسماعيل شعبو سليمان307853321427004037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمد ابراهيم محمد احمد307861721411147079

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.2481.87ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد خالد احمد ذنون307871721411022103

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد قصي حسين سلطان307881721411024008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيمرتضى جار هللا حمو اسكندر307891721411066053
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية الفراتين للبناتاحيائيزهراء شامل قاسم داود307901721422036060

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.1681.36ثانوية المتميزين االولىاحيائييونس نبراس يونس محمد307911721411022153

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0081.33ثانوية خانصور للبنيناحيائيوليد صالح قاسم سليمان307921721411203056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية سومر للبناتاحيائيصفا تركي جارو محمد307931721422079060

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0081.17ثانوية الثورةللبناتاحيائيايه حسين مرعي حسن307941721422047014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0081.17ثانوية الضحى للبناتاحيائيآية عمر اكرم محمود307951721422081007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0081.17ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيرسل عبد الرحمن عبد القادر عبد الرحمن307963121422001019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0081.17للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيبالل محمد محمود حمد307973321411001021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبة محمد سالم محمود307981721422061178

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائياديب عيدو مراد عتو307993321417004003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينعم صفوان توفيق ابراهيم308001721422003155

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0080.67ثانوية سنوني المختلطةاحيائيسعد عيسى حسن سليمان308011721417010030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0080.67ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيصفاء محمد سليمان عرب308021721422067054

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرسل مضر هاشم محمود308031721422002111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل482.0080.33اعدادية دار السالم للبنيناحيائيسليمان نزار سليمان علي308041721411023052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0080.17ثانوية الموفقية للبناتاحيائيسبأ اسعد حمزه حسن308051721422037035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0080.17ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيشهد عمار عبد الغني ابراهيم308061721424021024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيوسيم عدي زيدان شكر308071721411020079

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية الزهور للبناتاحيائياساور طه حسن محمد308081721422057005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0079.83ثانوية المعرفة للبناتاحيائيايمان نافع صالح احمد308091721422065007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمريم انور ميخا بهنام308101721422020082

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيغصون عامر عبد سلطان308111721422045141

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية دار السالم للبنيناحيائيسالم نزار سليمان علي308121721411023048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيسالم غسان سالم حنون308131721411057025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0079.50ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمرتضى محمد مصطفى خليل308141721513025008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية الشهاب للبنيناحيائيحازم فاضل حميد عبد هللا308151721411134033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0079.33ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيمشعل عبد هللا سالم خضر308163121411007029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمنار عبد الكريم عبد القادر نوري308171721422042148

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسما محمد ثابت ذنون يونس308181721422061144

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم عزام عصام شهاب308191721422063052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل471.0078.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعائشه خالد محي الدين قاسم308201721422055134

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل470.0078.33ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيمحمد حبش سلطان ميكائيل308211721417013031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل469.0078.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيساره رائد سالم صالح308221721422002147
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل469.0067.00اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد اسعد مجيد محمد308232021411090029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل468.0078.00ثانوية سنوني المختلطةاحيائياردالن اسعد الياس ايزدين308241721417010001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيياسمين خليل عبد العزيز خليل308251721422002312

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية عين سفني للبناتاحيائيكلينار خضر حجي حسو308261721422029034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية تلعفر للبناتاحيائيبراء طه خضر صالح308271721422032044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية حمص للبناتاحيائيمروه طالل حميد حمادي308281721422069076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيناديه صدام حسين خلف308291721426001383

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعمار هاني محمود محمد308301721411050076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيغفران محمد مصطفى احمد308311721422034049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل464.0077.33ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيفاطمه خالد سعدون داود308321721424021029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل463.0077.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيتميم عدنان حسين محمد308331721411008085

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل461.0076.83ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائياكرام اكرم سعيد محمود308341721424003007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد فيصل احمد شيخو308351721411011027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية سارية للبنيناحيائيياسين طه ياسين محمود308361721411018230

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية اليمن للبناتاحيائيصهباء وسام يونس شاهر308371721422008115

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل460.0076.67ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيمينا امير خالد حامد308383121427010020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل459.0076.50ثانوية ابو وني للبنيناحيائيياسر فارس احمد حسون308391721411196023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل459.0076.50اسطنبول-ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركيااحيائيمصطفى فدعم علي حسين308403021417024009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل458.0076.33اعدادية تلكيف للبنيناحيائيفيصل شاهر مشعل يونس308411721411080043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل458.0076.33اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيزيد حميدي خلف عكيل308421721511134024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل458.0065.50ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيكوران جهاد جبار محمد308432021415016071

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيلمى صالح سليمان عيسى308441721422072064

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية عين سفني للبناتاحيائيفاطمة حسن عبد الرحمن قرطاس308451721422029029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيفرح عماد الدين بدرالدين محمد شريف308461721422002229

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيسعد بابير حجي قاسم308473321417010014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل454.0075.67ثانوية هاجر للبناتاحيائيفاطمه ناظم موسى مضراب308482021422048023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيمحمود يونس خالد عزيز308491721411010050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد سالم مهيدي احمد308501721411011018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم ياسر فؤاد حامد308511721422001089

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية اليمن للبناتاحيائيسجى جاسم خلف عبد هللا308521721422008103

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيضحى محمد مصطفى احمد308531721422034040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآمنه احمد ياسين علي308541721422041002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعائشة احمد صبحي سليمان308551721422061181
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيحسين عباس ياسين سيد خان308561721511115005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل452.0075.33أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركيااحيائيماريا فخر الدين حسين عزيز308573021427042006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل452.0075.33ثانوية أوات للبناتاحيائيصهباء عبد هللا حسن يحيى308583121422007024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمصطفى ذنون يونس عزيز308591721411026193

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل451.0075.17ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيباسم حسين عبد هللا ابراهيم308601721411053014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية برطلة للبنيناحيائيمحمد علي فارس سعيد صالح308611721411065064

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتبارك وعد احمد حمود308621721422001026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية اليمن للبناتاحيائيزبيده محمد حسن عليوي308631721422008083

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية سومر للبناتاحيائيزينه عماد محمد عبد هللا308641721422079047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل450.3275.05اعدادية دار السالم للبنيناحيائيليث امجد محمد عبد المجيد308651721411023092

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل450.0075.00اعدادية اليمن للبناتاحيائينورا فارس خليل اسماعيل308661721422008157

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائيسعد عبد العزيز محمد حمود308671721411003054

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية زينب للبناتاحيائيرسل رياض احمد خلف308681721422053058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينه جمال سطام هلوش308691721422056078

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل449.0074.83ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيشهد بشار محمد عباس308701721422084045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيمكرم رياض حميد احمد308711021411032023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد الغفور عيادة محيسن صالح308721721415001103

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية تلعفر للبناتاحيائيفاطمة عبد العزيز حسن سليمان308731721422032127

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل448.0074.67ثانوية الثورةللبناتاحيائيسوسن صالح محمد عبد هللا308741721422047041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل448.0074.67ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيهبه حسان عبد هللا سلطان308751721424003054

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد نزار حميد شاكر308762121411021063

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيطيبه معتز عادل طه308771721422002203

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم مسعد الغريب السيد308781721422054224

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل447.0074.50ايسر- الخارجيات احيائياسماء عبدالوهاب زهير عبدالقادر308791721428060014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيشذى رياض شاكر حمود308802121426005065

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل446.0074.33ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ضياء طليع عزيز308811721413018004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل446.0074.33ثانوية القادسية للبناتاحيائيأسماء غسان احمد سليمان308821721422066001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد ياسين محمد فتحي308831721411001062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل445.0074.17ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد خالد ناصر محمود308841721411022104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية الراية للبنيناحيائيزين العابدين عبد هللا ابراهيم رجب308851721411025030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد هللا محمد احمد الياس308861721411027040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزينب مروان يونس حسن308871721422002137

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل445.0074.17ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرسل فارس عبد محمد308881721422036053
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل444.9274.15ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائينادين باسل رشيد سعيد308893321427007017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل444.0074.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد حسين محمد علي حامد308901721411008312

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل444.0074.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعثمان داؤد سليمان سلطان308911721411026102

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل444.0074.00اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمصطفى محمد صالح محمود308923121417001043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل443.0073.83اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيفادي ماهر سالم رشيد308931721511058038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل442.0073.67اعدادية العياضية للبنيناحيائييوسف عماد يوسف احمد308941721411107084

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل442.0073.67ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيعال علي موفق مهيدي308951721422098018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل442.0073.67ثانوية الشروق للبناتاحيائيأالء احمد فتحي يونس308962021422047001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل441.0073.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائيفله ربيع محي الدين امين308971721422056117

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل440.0073.33ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائياحمد حسين حمد محمد308981421417002001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل440.0073.33اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياسراء نوفل قاسم يحيى308991721422080004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيإبراهيم محمد محمد هاني سعيد309001721411016001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد احمد خضر جمعه309011721411027057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيمنار هشام سعيد فتوحي309023321422002102

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيغفران حسن محمود محمد309031721422022119

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية المحمرة للبناتاحيائيأالء نهاد محمود حسين309041721422023003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية المؤمل للبنيناحيائيسالم مهدي مطشر كريم309052321411046065

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمنار مثنى يونس سعد هللا309061721422002256

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية تلعفر للبناتاحيائيعيدة خليل غانم محمد صالح309071721422032123

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية زينب للبناتاحيائيهند اكرم محمد حسن309081721422053158

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية االصمعي للبناتاحيائيايمان علي احمود خضر309091721422056024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيايمان فتحي محمود عواد309101721422057041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل436.0072.67انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيرحمه احمد هادي فاضل309113021427041025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد ماجد محمود ابراهيم309121721411018202

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل435.0072.50ثانوية الفراتين للبناتاحيائيزهراء ذياب محمد حسن309131721422036059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرحمة ياسر عامر حمدي309141721422061083

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل435.0072.50ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيالرفاعي سالم عبد نوح309153121411008020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل435.0072.50ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائينسيم عالء خديده علي309163121417008051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسين علي شيت نجم309171721411028023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية اليمن للبناتاحيائيايه صدام صديق توفيق309181721422008032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية تلعفر للبناتاحيائياية غانم هاشم محمد309191721422032035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية الكفاح للبناتاحيائيرانيه قتيبه خليل سعيد309201721422051044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية المربد للبناتاحيائيايمان سالم عزيز محمد309211721422058018
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل434.0072.33ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيدعاء علي احمد ياسين309221721424016006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل433.0072.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبيدة نكتل عزت احمد309231721411002023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل433.0072.17ثانوية عين زالة للبنيناحيائيحمد خليل خليف حسن309241721411060005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية المربد للبناتاحيائيديما صالح سليمان حسن309251721422058033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل432.0072.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد ماجد حميد علي309261721411008343

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل432.0072.00اعدادية االمين للبنيناحيائيصادق محمود ايوب محمود309271721411019020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية تل عدس للبنيناحيائياحمد ماهر صالح حسن309281721411089003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية عمر كان للبنيناحيائيياسين احمد محمد سعيد309291721411159008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيابرار علي ساقي محمد309301721422012002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيايناس محمد حسين مطر309311721422082014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيزيد شكر عبد الكريم محمود309323121411008047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل431.0071.83ثانوية القبة للبنيناحيائيسجاد احمد علي حسن309331721411077019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية الرصافي للبنيناحيائيايوب رياض حميد صالح309341921411012015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية الحوراء للبناتاحيائيرندة ياسر حيدر قنبر309351721422007039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية زمار للبناتاحيائيصعاب شحاذه نايف عباس309361721422030072

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية ابن االثير للبناتاحيائينبا رائد غانم سالم309371721422042155

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبه محمد عثمان محمد309381721422054182

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية الضحى للبناتاحيائيايه ميسر محمد علي طه309391721422081012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعبد هللا صباح خلف طه309401821411047045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيهشام نشوان خليل محمود309411721411001070

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيأحمد محمد أحمد عبد القادر309421721411012012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى عمار محمد زكي يونس309431721411017174

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية القبة للبنيناحيائياكرم علي حسين محمد309441721411077007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية زمار للبنيناحيائيعثمان حاكم علي احمد309451721411095067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم منتظر عبد العالي ابراهيم309461721422054225

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية القادسية للبناتاحيائيمريم نزار محمد مالو309471721422066049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيسالم محمد احمد مكرو309483121417001019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيفراس خضر حسين دقماش309493121417001036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي امين محمد سعدون309501721411021033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعمر يونس حسين كندل309511721411050081

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل428.0071.33ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائينور الهدى رضوان شكري حيدر309521721422091024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد عادل محمد سعيد309531721411015108

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية الوركاء للبنيناحيائيحسن مقداد جميل مرعي309541721411062012

4148 من 938صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهند سعد هاشم عبد هللا309551721422055209

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية المستقبل للبنيناحيائيصقر اسماعيل احمد شهاب309562021411011039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيحمدي محسن حمدي عبد هللا309571721411028025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائيرغد مقداد حازم ابراهيم309581721422051052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائينور شامل سالم حساني309591721422056143

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيهاجر وليد حامد مرعي309601721422057189

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيمريم عبد المطلب يونس زيدان309611721422059046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيديمه سعد حامد داود309621721422054081

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيشهد احمد ياسين حامد309631721422057111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل425.0070.83ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيرؤى فواز فارس نوري309641721424001018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل425.0070.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء صالح ابراهيم مديد309651721424011033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل425.0070.83ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيوسن محمود شاكر محمود309661721424024046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل425.0070.83ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائياسماء بشير حسن جاسم309671721427012004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الرحمن ابراهيم احميد سور309681821411004034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيايمان شاكر فخري محمد309692321422022026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل424.7270.79ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيعبد هللا جمال محمد موسى309703321417007007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل424.6470.77ثانوية المتميزين االولىاحيائياحمد بديع توفيق مصطفى309711721411022008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل424.0070.67ثانوية خانصور للبنيناحيائيداود خضر علي داود309721721411203017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشروق عمار صالح حسن309731721422001066

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيرسل غسان غانم حامد309741721422057075

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيبسمة علي يونس احمد309751721422080015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية الرياحي للبنيناحيائيجهاد شهاب احمد مرتضى309762721411033029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية عمر كان للبنيناحيائياحمد مزهر حسن كريم309771721411159001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية دار العلوم للبناتاحيائياخالص فتحي محمد عبيد309781721422005006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية المحمرة للبناتاحيائينوفة حسن محمد ابراهيم309791721422023121

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيمريم عمر محمود عبد القادر309801721422064066

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيشمس نصرت عبد الرحيم مداح309813121422009097

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل422.0070.33ثانوية الفراتين للبناتاحيائييسرى فتحي شحاذة محمود309821721422036127

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرحمة احمد يعقوب يوسف309831721422055062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل422.0070.33ثانوية الكويت المختلطةاحيائيشهد عبد الرحمن علي محمد309841721427006004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيكرار محمد مراد عزيز309852021411001163

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل422.0070.33ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيصالح عباس حميد خضير309862021411016004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسن محمد بهجت عبد الرحمن الياس309871721411115035
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية الخصم للبنيناحيائيهذال عباس ناصر عباس309881821411015131

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيأبي علي خزعل جاسم309891721411012005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل420.0070.00ثانوية القوارير للبناتاحيائيمنار مؤيد يحيى عباس309901721422071064

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل420.0070.00ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيرحمه صهيب ناظم محمد309911721424021013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياميمه يونس امين يوسف309921721426001047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقينواف محمد راجح سليمان309931721515002460

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمنتظر محمد عبد الحسن عباس309942521411010252

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيسجى احمد محمد حسن309951721422059032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل419.0069.83للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيعمر وليد عبد هللا احمد309963321411001061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره علي حسين احمد309971721422041065

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياية محمد مصطفى محمد فائق309981721422042038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشهد رضوان منير قاسم309991721422049116

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيماريا مزهر عبود محسن310001921422012162

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية الطيبات للبناتاحيائيغفران رعد محمد يوسف310012121422085181

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل418.0069.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء صبحي كاظم جواد310022321424006175

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيقاسم عبد السالم قاسم اسود310031721411013048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية القبة للبنيناحيائيرضوان محمد حسين زينل310041721411077017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية تل واعي للبنيناحيائيتماره صباح فتحي احمد310051721421034008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية الثورةللبناتاحيائيطيبه وعد بشير حامد310061721422047048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية اشور للبنيناحيائيمحمد حمد حسن خلف310071821411070062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائييوسف كمال حمد ياسين310082021411008050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل417.0069.50انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيعلي جرجيس خضر علي310093021417041040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد شريف الفي عواد310101721411026165

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيزينة حسن يوسف شريف310111721422067046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحسين علي حسين جاسم310122121411051035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمصطفى كمال نجم الدين محمد علي310131721411050118

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل415.0069.17ثانوية القوش للبنيناحيائيمجد ثائر ثمين عزيز310141721411085010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد رفعت محمد طاهر يونس310151721411110056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل415.0069.17انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيلينا فاضل محمد يونس حسن310163021427041064

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل415.0069.17ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد العزيز هشام عزيز احمد310173121411008065

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل415.0069.17ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائياالء مثنى جاسم نفوس310183121422014009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيمنال عيدو سعيد عيدو310193321427002093

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل414.0069.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد شفيع عبد الرحمن حسن خالد310201021411026204
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل414.0069.00ثانوية باقرتة للبنيناحيائيعبد العزيز هيثم احمد ياسين310211721411078006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل414.0069.00اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعلي عصمت علي ناقي بكدش310221721411164061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل414.0069.00ثانوية الثورةللبناتاحيائيرسل زيد ذنون داود310231721422047024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل414.0069.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيغفران هايس صايل جرجيس310241721422049139

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل414.0069.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيضحى زياد محمد طارق رحيم310251721426001353

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل414.0069.00اعدادية الخصم للبنيناحيائياحمد سامي اسماعيل عبد هللا310261821411015004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل414.0069.00 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائيزينب رمضان سلمان خلف310272021422039026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل414.0069.00ثانوية بحركة للبناتاحيائيايمان سالم محمد علي وهب310283121422006003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل414.0069.00ثانوية  التعايش للبناتاحيائينبأ فراس سالم ابراهيم310293121422013059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعمار ياسر ذنون احمد310301721411005066

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل413.0068.83ثانوية الشورة للبناتاحيائيمريم علي حسين علي310311721422039010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية االصمعي للبناتاحيائينور احمد ياسين زين العابدين310321721422056142

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيداؤد صبحي محمد علي عبد هللا310331721511135018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيفارس نجم عبد هللا طراح310341821411004062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية الواسطي للبنيناحيائياحمد علي خليف عبيد310351821411047006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل412.0068.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيادريس غالب علي صالح310361721411008058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد بشير حامد رفاعي310371721411018008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيانور ياسر محمود عمر310381721415008034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية المزرع للبنيناحيائيمنى سالم يونس مصطفى310391721421163023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيدعاء محسن سلمان عبيد310401721422057060

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرحمة باسم محمد عرب310411721422061081

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيكرم شابا بولص شابا310421721511093016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيصدام محمد حسين دخيل310432021411046021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيسيف قاسم محمد محمود310443121411007011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي خضير الياس محمود310451721411003088

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد قحطان لقمان عبد العزيز310461721411017153

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية القيارة للبناتاحيائيايمان محمد احمد سليمان310471721422013021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيريم عبدهللا عيدو حجي310481721422015036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية ابن كثير للبنيناحيائياحمد ازهر ذياب محمد310491821411010002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعالء فاضل محمد كاظم310502321411035028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل410.0068.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيأحمد شعيب ذنون يونس310511721411008003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد ثائر ابراهيم خليل310521721411017136

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل410.0068.33ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيروان صالح خلف محمد310531721421152005
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيتقى مضر ياسين قاسم310541721422054065

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية المربد للبناتاحيائيساره باسم عاصم محمود310551721422058055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل410.0068.33ايسر- الخارجيات احيائياقبال ادريس عبدالقادر عثمان310561721428060022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور هيثم زكي طه310571721422003163

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية المربد للبناتاحيائياالء سعد غانم احمد310581721422058009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد هللا عدنان جبر حمزه310591721411015058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد العزيز غازي حماد شابور310601721411104033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم علي حسن علي310611721422003138

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيهبه عبد الحكيم عبد هللا محمد310621721422032169

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيعبد هللا حمد محمود عبد هللا310631721411038019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزمرد محمد غانم قاسم310641721422056067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائياحمد عبد الرحمن محمد عباس310651821417071014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية البيداء للبناتاحيائيدعاء ابراهيم شكر محمود310662021422037031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيروان صدام عبد الفتاح محمد امين310673121422001023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل406.0067.67ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم خميس فتحي جاسم310681721413002002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل406.0067.67ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعلي امجد ابراهيم عبد هللا310691721413007033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية اليمن للبناتاحيائيمروه محمود ادريس عباس310701721422008134

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية االخاء للبنيناحيائيحمزة خليل كامل محيي310712221411035051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه علوان مزهر هبر310722621422016189

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل405.0067.50االعدادية الغربية للبنيناحيائيخليل ابراهيم زيدان شعبان310731721411007054

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل405.0067.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن هاني فتحي سلطان310741721411008196

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية حمص للبناتاحيائيبراء سالم حمد صادق310751721422069023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل405.0067.50ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمصطفى رضا جليل عبد310762421413011061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل404.0067.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف علي نافع احمد310771721411008452

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل404.0067.33اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيأيوب مناع حميدي حمد310781721411016003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل404.0067.33اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد فارس ابراهيم صالح310791721411018201

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل404.0067.33ثانوية بعويزة للبناتاحيائياية عدنان حسين اسماعيل310801721422035011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل404.0067.33ثانوية السالم للبنيناحيائيحسن عماد محمد حسين310811821411039013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل404.0067.33اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعدنان محمود حسين مسربت310821921411065079

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل404.0067.33ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيازل فالح حسب هللا شهاب310832121426005062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل404.0067.33ثانوية شايستة للبناتتطبيقيهاجر عبد السميع ياسين جلوب310843121522005008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينه عمار محمد مراد310851721422001051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائيزينب خليل ابراهيم عبد القادر310861721422032084
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية اشور للبنيناحيائيمشتاق احمد فاضل ذياب310871821411070079

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل403.0067.17ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعمر عادل احمد صالح310882021411046037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل403.0067.17ثانوية المنزلة المختلطةاحيائياحمد حسن عطية مخلف310892021417012003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين راجح عبد هللا عبد310902321411033052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل403.0067.17ثانوية سيوان للبناتاحيائيهبه ساجد سليمان داود310913121422004048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد هللا علي حسين احمد310923121511003050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل403.0067.17ثانوية جبال العراق المختلطةاحيائيبروين حسين خالد عبد الرحمن310933221427001002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائينعام عاصم ارزو جلنك310943321427003064

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية سارية للبنيناحيائياسماعيل فارس خزعل إسماعيل310951721411018042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية اجحلة للبنيناحيائيعقيل جاسم حمد صالح310961721411043019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية تلعفر للبنيناحيائيحسين صديق محمد توفيق هاشم310971721411110015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية عمر كان للبنيناحيائيسارة صباح سعيد داود310981721421159008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك ياسر نوفل يحيى310991721422003040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيججك شكر فخري محمد311001721422022048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيفاطمة عامر زيدان جبر311011721422042125

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيدالل حسام الدين محمد علي مصطفى311021721422063016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيكنانه حسان خلف احمد311031721422064059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيريمان دريد طه محمود311041721422065022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية مؤتة للبناتاحيائيآيات مشعل غانم معيوف311051721422068001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيفاطمه بشير رشيد حميد311061721424016012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيبنين باسم كاظم موات311072221424062013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل401.0066.83االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود خلف وسمي311081721411007076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائياسامة احمد محمد عمر311091721411096008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل401.0066.83اعدادية الشهاب للبنيناحيائيابراهيم خلدون محمود شهاب311101721411134001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية أبو كله للبنيناحيائيعبدالرحمن هالل سوادي عزبه311111721411204009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل401.0066.83اعدادية المحمرة للبناتاحيائيدنيا شريف عباس محمد311121721422023027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل401.0066.83اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيفاطمة حسين علي صالح311131721422048091

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل401.0066.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينه زهير محمد نوري311141721422054134

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيمريم ابراهيم علي اسماعيل311152121422072069

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل401.0066.83اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيناديه نواف ابراهيم مهندس311163321427003060

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل400.0066.67ثانوية االخوة للبنيناحيائيسعود حسن محمود عبدو311171721411197011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل400.0066.67ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعمر محمد وعد هللا محمد311181721413013042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل400.0066.67ثانوية خانصور للبنيناحيائيصونيا حتو خدر حمد311191721421203028
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرغد قاسم خليفه كاظم311202121422050077

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية زمار للبنيناحيائيمحسن محمد ذياب علي311211721411095085

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل399.0066.50ثانوية وردك للبنيناحيائيايفان ميكائيل محا واراني311221721421071003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية زينب للبناتاحيائيزينة محمد خميس عبد الرحمن311231721422053073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره عمار شهاب احمد311241721422055104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيحنين عمر عبد الرحمن مصطفى311251721422064024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيغفران محمد صبحي محمد311261721422080067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمود جاسم محمود جاسم311271721411147092

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل398.0066.33ثانوية فايدة للبنيناحيائيهيفاء عبيد هللا حسن حسين311281721421091035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيكوثر محمد عبد بكر حيدر311291721422045153

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية االصمعي للبناتاحيائيتقى خالد نوري عبد هللا311301721422056031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل398.0066.33ثانوية الفياض للبنيناحيائيحسام الدين جاسم محمد عبد الرحمن311311821411117007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائياحمد فالح حسن هادي311322121411059014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيفاروق عمر بزيع جاسم311333121417001034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل397.0066.17االعدادية الغربية للبنيناحيائيقصي صدام سلطان برجس311341721411007115

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل397.0066.17اعدادية الرشيدية للبنيناحيائينشأت محمد علي حسن311351721411050125

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيابي وليد سالم محمد311361721413018001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل397.0066.17اعدادية العراق المختلطةاحيائيعبد هللا حجي كبو كني311371721417002045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيموفق رعد احمد حمد311381821411048048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية العال المختلطةاحيائيهاله زياد خالد علي311393121427006013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيايالف غازي نوري سليمان311403321422003004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل396.0066.00ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعلي محمد عبد هللا سلطان311411721411066037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية تلكيف للبنيناحيائيعمار حميد صالح احمد311421721411080036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل396.0066.00ايمن- الخارجيون احيائيعلي خلدون محمدياسين احمد311431721418001192

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيبشرى عبد محمد يونس311441721422034020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيعلياء علي شريف عزيز311451721422042111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيسارة اسامه اكرم احمد311461721422057094

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية الطارق للبنيناحيائيمحمد منتصر محمد جاسم311471021411038021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل395.0065.83االعدادية الغربية للبنيناحيائيعالء احمد حازم قاسم311481721411007094

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية الزهور للبنيناحيائيهمام احمد نجم الدين عبد هللا311491721411015134

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيمحمد هيثم تقي هاشم311501721511110013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد ارسن عمر معروف311512021411001176

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل395.0065.83ثانوية التون صو للبناتاحيائيتبارك غانم صباح نامق311522021422041009
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل395.0065.83ثانوية السهول المختلطةاحيائينبأ ميثاق عبد الحسين جبر311532321427050035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل395.0065.83ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيبشير كمال محمد صادق311543321417014033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد رمضان سعيد حسين311551721411018015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل393.0065.50االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي صباح منصور عسكر311561721411007099

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيسجاد علي أصغر ذنون يونس311571721411012032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد هللا احمد سعدون خضر311581721411022067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية بازوايا للبنيناحيائيحسن باسل محمد قاسم311591721411063004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك خالد عزيز حمادي311601721422041030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائياماني خالد حميد رشيد311611721422056007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمؤمل حيدر جادر عبيد311622221411066106

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد سالم محمد ظاهر311631721411003006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد عمر حسين علي311641721411003010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائيوسام سلطان عبد هللا حمد311651721411003163

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل392.0065.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى ثامر يحيى عزيز311661721411008372

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل392.0065.33ثانوية بازوايا للبنيناحيائياحمد محمود مصطفى خليل311671721411063001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية قرطبة للبناتاحيائيريم محمد علي عبد311681721422002122

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيريا عبد الجبار مربط علي311691721422009042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل392.0065.33ثانوية االحسان للبناتاحيائيرحمه موسى هادي احمد311701721422089006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل392.0065.33ثانوية الكفاح المختلطةاحيائينجيب غزاي عويد عزاوي311712021417071027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.2065.20ثانوية المتميزين االولىاحيائييوسف اياد حامد امين311721721411022148

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية العلياء للبناتاحيائيديما حسين علي كاظم311731621422052018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيبالل بشار هشام عبد القادر311741721411017032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبيده ظافر عبد المنعم امين311751721411023073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيميثم يوسف حلمي عسكر311761721411050123

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيهشام محمود غازي حمصور311771721411050126

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيسجاد خضر محمود حسن311781721411113017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية اليمن للبناتاحيائيامنه زياد عبد العزيز محمد311791721422008018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيطيبه محمد قاسم عيسى311801721422059036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيطيبه عوف عبدالرحيم احمد311811721422063044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيدعاء خالد روضان زعالن311821721422093010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية ميسلون للبناتاحيائيدالل خالد مدلول غيهب311831821422026014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمحمد عبد الباسط حسن حسين311842021411008033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا سعدون علي خلف311852121411009164
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية الكوير للبنيناحيائيداود سالم زاري عبد311863121411009007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية الكسك للبنيناحيائيمشعان مدلول خلف دوخي311871721411108023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية دار الشرقية االهلية للبنيناحيائييونس سالم محمد صالح311881721413027032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيحنين بشار مصطفى داود311891721422064023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيرغد عالء رشاد حميد311901721424024019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية التعاون للبناتاحيائيداليا مروان حمدي محمد311911821422052002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية اشور للبناتاحيائيهدى عبد الهادي جاسم محمد311921821422078147

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية الزاب للبنيناحيائيمحمد احمد ياسين طه311932021411025040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيجنان مجيد اسماعيل محمد311942021422037025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية العامل للبنينتطبيقيعلي حسام عباس شهيد311952321511023016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيحمزه بشار حسن علي311961721411001020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعبد الرحمن هيثم عبد القادر عبد هللا311971721411020088

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيزبيده راكان طالب قاسم311981721422054115

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائينذير عدنان حسين شلش311991921411070051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية داقوق للبنيناحيائيصالح هادي ابراهيم عطية312002021411017014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيحسين محمد ابراهيم محمود312012121411059033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل389.0064.83ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيطيبة نزار سعدي ظاهر312023121422001044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل389.0064.83ثانوية المحبة للبناتاحيائيكريمة محمد احمد عبد هللا312033121422008024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.0064.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيهاشم علي ذنون حمدون312041721411008417

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية اشويرات للبنيناحيائيحسن احمد عبد  عطا هللا312051721411037002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية السالمية للبنيناحيائيعبدالرحمن عبد هللا خليفه علي312061721411072011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية العياضية للبنيناحيائياحمد ذياب شهاب احمد312071721411107001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية خانصور للبنيناحيائيايناس خلف حسن حفو312081721421203006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية اليمن للبناتاحيائيسجى بشار زعال عبد هللا312091721422008102

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.0064.67ايمن- الخارجيات احيائينسيمة عبدالجبار محمدعلي خضر312101721428050171

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيمحمد منصور سلطان علي312111721511038040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيوليد خالد جعاطة ياسين312121821411010048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمصطفى عبد الجليل قادر حسن312131821411031119

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية العبيدي للبنيناحيائيخالد جمال احمد منور312141921411024021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيعبد الحميد خليل ابراهيم محمود312152021417011017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.0064.67مرسين-مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركياتطبيقيعبد الرحمن فائز عبد الرحيم حسين312163021517033002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية حمرين للبنيناحيائياحمد كامل عفات زعيتر312173121411004003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل387.0064.50الخوارزمي االهليه للبنين. ثاحيائيحسين جبار عبد العالي سركال31218222041352002
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل387.0064.50ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيعلي شاكر محمود جاسم312191721411148040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل387.0064.50ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى رافع عزيز خليل312201721413013054

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره غزوان محمد خليل312211721422003096

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل387.0064.50اعددية الفاو للبناتاحيائيزينه شاكر محمود احمد312221721422006082

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل387.0064.50ثانوية زمار للبناتاحيائيبثينه حسن عالوي عبار312231721422030030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيندى احمد صالح خليف312241721422041118

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل387.0064.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياية جاسم محمد علوان312251721424011024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية البيان للبناتاحيائيحنان محمد مهدي خلف312261821422081012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيصباح شكر محمود عبد هللا312272021411005028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل387.0064.50ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائينمر محمد مطر احمد312282021411027018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية االندلس للبنينتطبيقيجعفر علي محمد علي ابراهيم312292821511008015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيرشو كتي بوكو خلف312303321417010009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل386.0064.33اعدادية ربيعة للبنيناحيائيفواز سطم دواس زغير312311721411104054

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل386.0064.33ثانوية الموفقية للبناتاحيائيجميله يحي قاسم احمد312321721422037010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل386.0064.33اعدادية صفية للبناتاحيائيهديل احمد محمد حسين312331721422062047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل386.0064.33ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيزكريا لقمان سطم احمد312341821411057012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل386.0064.33ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيعبد الحكيم لقمان احمد دهام312352021411008021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل386.0064.33ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيزيد مهند غانم صالح312363321517014005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل385.0064.17ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائيمنى غانم فاضل رشيد312371021424003009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحيدر جميل حامد عطيه312381021511020090

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل385.0064.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمود بشار محمود نجرس312391721411008359

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل385.0064.17ثانوية تل عدس للبنيناحيائيايسر محمود ابراهيم سليمان312401721411089004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسرى رافع ذنون عون312411721422061139

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل385.0064.17ثانوية العوسجة للبناتاحيائيوداد احمد سالمه محمود312421721422095008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل385.0064.17ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيطه صالح احمد قدوري312431821411118015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل385.0064.17ثانوية الجرناف المسائية المختلطةاحيائيحسين حسن عالوي صعصيع312441821417068008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسراء عماد ياسين حمود312451321422002010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل384.0064.00ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيسعود عبد هللا سيد مصطفى312461721411038012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل384.0064.00ثانوية فايدة للبنيناحيائينزار الياس صالح علي312471721411091053

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل384.0064.00ثانوية زمار للبناتاحيائياريام حسن محمد بدر312481721422030003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائينجالء حكمت يوسف محمد312491721422032149

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل384.0064.00ثانوية السالم للبنيناحيائيمحمد فضل جاسم محمد312501821411039032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية الرياض للبنيناحيائينوري حسن عزيز سليم312512021411022049
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل383.0063.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا قحطان خطاب عمر312521721411008220

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعلي احمد زهير يونس312531721411017103

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية زمار للبنيناحيائيعبد السالم علي مخلف اسود312541721411095062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسفانه اسماعيل  محمد علي جاسم312551721422049108

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية االصمعي للبناتاحيائينور محمد طه ياسين312561721422056148

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعامر احمد صالح احمد312571721511012032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية باجوان المختلطةاحيائيليلى عيدان محمد سلمان312582021427008014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعبد االعلى علي رحيم ابراهيم312592321411035023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيدلجين طارق خالد علي312603321422003013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0063.67ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيزيد سالم كردي جاسم312611321513017005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد عبد العزيز محمد حمود312621721411003137

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية سارة للبناتاحيائيسارة سامي بهنام بطرس312631721422019041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيطيبة رياض غازي جاسم312641721422048079

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية الكفاح للبناتاحيائيمهى سليمان عبد المحسن داؤد312651721422051117

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه يونس عيدان صالح312661721426001380

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد شامل شهاب احمد312671721511017103

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0063.67ثانوية التعاون للبنيناحيائيعلي عثمان اسماعيل علي312681821411096004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0063.67ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيعلي خليل عبد هناوي312691821411118025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0063.67ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيحسين صدام حسين علي312701821417001009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية الحكمة للبنيناحيائيزياد خالد زينل درويش312712021411004017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0063.67ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيفداء ذياب ولي مهدي312722021413016012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0063.67ثانوية ام البنين للنازحاتاحيائيسازان علي عبد اللة بشير312732021422063017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيروح هللا اسامة سلمان مجيد312742521411012102

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعبد عبد هللا صباح برع312753121417001029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0063.67ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيمراد خلف علي مراد312763321417006020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية عين سفني للبناتتطبيقيريتا جبرائيل كوريل شمعون312771721522029006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيفاطمه طه ياسين مهيدي312781721522051030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل380.0063.33ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيشروق عباس محمد سلطان312793321527015007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية المشروع للبنينتطبيقيعبد الملك ياسين سعدون محيميد312802321511010017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل376.0062.67ثانوية الدرناج للبنينتطبيقيعمر سالم محمد احمد312811721511215002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل375.0062.50اعدادية القيارة للبناتتطبيقيجيهان عزيز عمر سالم312821721522013004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيرحمه سليمان ادم سليمان312831721526001031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل374.0062.33ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيطيبه مصطفى هاشم جاسم312842021522051026
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل371.0061.83الخارجيونتطبيقياحمد صباح صبري جبار312851421518001021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيمحمد حسن خليل خضر312861721511164027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر بسام خالد عبد القادر312871721515002283

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية ربيعة المسائية المختلطةتطبيقيفرحان بطاح شالل نايف312881721515009002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية زنوبيا للبناتتطبيقيهبة سالم حازم يحيى312891721522034006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية زينب للبناتتطبيقيمالك بسمان اكرم احمد312901721522053022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية االندلس للبنينتطبيقياحمد حماد نده عطيه312911921511093003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل370.0061.67ثانوية المعتصم للبنينتطبيقيرسول يونس عطيه احمد312921821511078002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيامنيه ناصر انس يونس312931721522055009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل369.0061.50ثانوية بحركة للبنينتطبيقيعبد هللا صبحي احمد محمد312943121511010009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيبكر ضياء الدين بكر حسين312951721511011011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية الراية للبنينتطبيقيمعاذ اكرم عبد هللا صالح312961721511025062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل368.0061.33ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن حسن خلو312971721515016020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيامنه صالح حسين علي312981721522003005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية االمين للبنينتطبيقيغيث رفعت محمد علي312991021511018037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية زينب للبناتتطبيقيايه يونس ابراهيم سليمان313001721522053006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيرسل فاضل عاصي علي313012021522042011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية االمين للبنينتطبيقيخطاب وميض امجد سليمان313023121511003026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل366.0061.00ثانوية سيوان للبناتتطبيقيتقى ياسر احمد حسين31303312052038008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل366.0061.00ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقيمنتهى عبد الستار حسين يونس313041721522028012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد الودود حسين داود مصطفى313052121511014067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقينبأ جواد جاسم ماضي313062221526002103

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية االمين للبنينتطبيقيروكان رشدي هاشم جياد313071021511018016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد علي محسن علي313081721511024035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمحمد ياسر سليمان عباس313091721511026074

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية النيل للبنينتطبيقيعمر الياس محمد علي313101721511027037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقينور رعد عبد الرزاق احمد313111721526001109

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل364.0060.67ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقينبيل جالطه حمود الحج313121921515016088

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعباس نعيم زعيبط خلف313131621511057095

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمود علي اكبر اسماعيل مصطفى313141721511115016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية الشهاب للبنينتطبيقياحمد نوري صالح عزيز313151721511134012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية الزهور للبناتتطبيقينبأ نوفل غازي احمد313161721522057024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيمصطفى طه ياسين حمادي313171921511013045
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية االمالي للبنينتطبيقيعمر منصور حجاب حمد313181921511038020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية المنصور للبنينتطبيقيسعد حسين حماد حايف31319182051045008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيمحمد حلمي إسماعيل حامد313201721511016031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية دجلة للبناتتطبيقيرقيه قاسم حسن جابر313212321522031014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية الراية للبنينتطبيقياحمد كريم عواد احميد313221721511025006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيدالل عالء محمد علي مال هللا313231721522003013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد الهادي عبد الرزاق هادي علوان313241121511017085

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيايوب طالب طاهر ذنون313251721511135011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمهند طارق محمد حسن313261721515002455

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية بحزاني للبناتتطبيقيبرلين برهيم محمود كته313271721522016003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية الحود الفوقاني للبناتتطبيقيرسل محفوظ عبد هللا ابراهيم313281721522093004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد حامد مزهر محيسن313292221511011057

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل526.0087.67اعدادية تلعفر للبناتاحيائيامل عبد الخالق الياس حسن313301721422032027

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل508.0084.67ثانوية الجماهير المختلطةاحيائياحمد عبد االله عبد القادر احمد313311821417001002

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل493.0082.17اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمود جاسم محمد حمد313321721411015118

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية زينب للبناتاحيائيشيماء خليل قاسم حسين313331721422053094

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية الحود للبنيناحيائيقتيبه عبد الرزاق عبد هللا فرج313341721411040008

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزينب عبد القادر نوري عبد القادر313353121422009085

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل483.3280.55ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمصطفى محب عبد العزيز جميل313363321417007014

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيالزهراء سعد عساف حسن313371721422057019

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل476.0079.33ثانوية الموفقية للبناتاحيائينور خالد جاسم داود313381721422037059

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل470.0078.33ثانوية اليعربية للبناتاحيائيبيداء عبد هللا نايف خلف313391821422100015

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل470.0078.33ثانوية اليعربية للبناتاحيائيساره احمد شهاب حمد313401821422100029

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيمؤمن عامر رشيد ايوب313411721411021049

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل462.0077.00ثانوية النبراس األهلية للبنيناحيائياحمد محمد صديق محمد31342172041154001

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل457.0076.17ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيابراهيم ضاحي محمد جمعه313431821413010001

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل455.0075.83ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيرحمة محمد هاشم فتحي313443321427014008

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل453.0075.50ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائيكوثر ذياب طاهر عجاج313451721422091022

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد صالح احمد مديد313461721415002337

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيسدره ياسين حسين علي313471721422054148

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل446.0074.33ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى رضوان فرج مال هللا313481721413023034

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل446.0074.33ثانوية الوليد للبنيناحيائيهدى اسماعيل كارس حسين313491721421129006

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل442.0073.67اعدادية الصديق للبنيناحيائيعلي عدي يوسف ذنون313501721411028068
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قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية الصديق للبنيناحيائيحمزه نبيل علي زينو313511721411028026

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرحمة رائد محمد محمود313521721422056048

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر احمد علي حسين313531721415002472

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمنى احمد ابراهيم محمد313541721422045171

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية االمالي للبناتاحيائيفاطمه ميسر عطيه فياض313551921422075058

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر رضوان فرج مال هللا313561721413023020

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية االمين للبنيناحيائيمصطفى تحرير هاشم فائق313573121411003055

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية الزهور للبنيناحيائياحمد عماد اسماعيل خليل313581721411015014

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائيلواء عدنان منعم محمد313591721411003115

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيتقى احمد عبد الجبار احمد313601721422054060

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيرباب حسن حيدر عباس313611721422012028

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياسماعيل صالح عبد هللا صالح313621721415002067

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيانتصار طالب هادي عبد هللا313632421426001027

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيعبد الحكيم خضر يحيى عبودي313641721411124013

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية الواسطي للبنيناحيائيفرحان محسن فرحان احمد313651821411047061

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعلي زياد ابراهيم علي313661721411026113

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية اشور للبناتاحيائيشهد احمد فاضل مطلك313671821422078084

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد هللا صالح محمود عبد هللا313681821411032072

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل411.2868.55اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزبيدة زياد طارق عبد313691721422061105

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه دويغون نوري احمد313702021422019087

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل410.0068.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة عز الدين مجيد حسين313712021424014017

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل409.0068.17االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد هللا صالح احمد علي313721721411007084

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد حمزة حسين علي313731721411021055

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية المستقبل للبنيناحيائيبالل حسام طه خطاب313741721411024013

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيلينا سفيان صالح رشيد313751821424005017

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيبيداء صالح حميد محمود313761721422022045

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيسعد سالم شفان خلف313773321417003031

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل400.0066.67ثانوية الراية المسائية للبنيناحيائيسيف سعد جاسم محمد313781921415006053

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم صابر عبد العزيز313791821411051019

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل397.0066.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور عماد مؤيد حسام الدين313801721422055189

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية التسامح للبناتاحيائيحنين فراس محمد نصيف313811421422012030

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل393.2465.54اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد حامد محمد عماش313822021411001187

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية المأمون للبنيناحيائيزيد محمد كاظم عباس313831021411006016
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قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية العزة للبناتاحيائيسجى حسن دخيل جابر313841221422036056

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية طوز للبنيناحيائيمصطفى عماد عباس نقي313851821411033071

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائينور صافي عباس مضعن313861921422132047

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل389.0064.83ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيهدى محمد يونس فتحي313871721427004029

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايه احمد نواف ظاهر313881721422049035

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل386.0064.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيداليا سالم نوري احمد31389172042235042

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيكوثر سبهان يوسف عبوش313901721422009077

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل384.0064.00ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائينبأ عبد القادر محمود قادر313913121422014038

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية حمام العليل للبناتاحيائييمامة فارس محمد حامد313921721422009113

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد خالد محمد طاهر ياسين313931721411028004

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم إبراهيم عبد هللا عباس313941821413021014

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل381.0063.50ثانوية النصر للبناتاحيائيُرسل هشام حسن ابراهيم313952021422035019

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل380.0063.33ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيسعد حردان امين عمر313961721413013023

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل380.0063.33ايسر- الخارجيون احيائيعبدالرحمن طالل ابراهيم عبدهللا313971721418010100

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية القيارة للبناتاحيائيسارة خالد احمد هدهد313981721422013049

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيشهد بشار غانم عيدان313991721422072047

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيمحمد أمين أنور عبد314002021515006145

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل378.0063.00أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيامين عطا هللا حمد جميل314011221511019007

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية اليمن للبناتتطبيقيانفال حازم صالح ابراهيم314021721522008007

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية القيارة للبناتتطبيقيسهى عماش سالم احمد314031721522013010

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيبالل حسين علي زيدان314041921511015018

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل363.0060.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد راكان يحيى احمد314051721511008078

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيفاطمه باسم فنجان ارخيص314061521522014035

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعبد الرحمن مبارك محمد خلف314071921511066020

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل520.0086.67ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيمريم قتيبه توفيق سلطان314081721424019004

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل493.0082.17ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيمنير طايس رجب ابراهيم314091821411057022

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل493.0082.17ثانوية شايستة للبناتاحيائيزهراء شامل كروم توفيق314103121422005010

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل487.0081.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد هللا منذر فتحي زيدان314111721411011132

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائيياسمين قصي علي حسين314121721422061293

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل475.0079.17ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيانوار محمود محمد علي مصطفى314131721422052010

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيايه عصام رمزي طه314141721422072018

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائياسراء رمضان عبد حمد314151721422049013

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل454.0075.67ثانوية حضر موت للبنيناحيائيمحمد صالح هندي محمد314161821411028028
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قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل450.0075.00اعدادية المنارة للبناتاحيائيتبارك عبد هللا يوسف حميد314172121422018021

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل448.0074.67ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائييوسف يزن نذير مرعي314183121417009008

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية حمص للبناتاحيائيتقى عمار محمد نافع اسماعيل314191721422069026

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل445.0074.17ثانوية الدراويش للبنيناحيائيامير عاشور احمد سليمان314201721411155004

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل444.0074.00ثانوية الثورةللبناتاحيائيزينب احمد قاسم خالد314211721422047032

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل442.0073.67ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعبد سعد عبد محمود314221721411013036

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية عين زالة للبناتاحيائينماء جميل محمد عبد314231821422001065

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيميقات محمد غانم خطاب314241721422022144

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية سارة للبناتاحيائيليلى ابراهيم ماميق سلطان314251721422019072

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل436.0072.67ايسر- الخارجيات احيائيايه علي احمد علي314261721428060049

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل436.0072.67ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيرحمه امين حيدر هادي314273321422003019

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيمالك شعبان ابالل سلطان314281721422080082

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمرتجى تحرير حميد خلف314292521411009295

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد ياسين يونس علي314301721422003107

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية المكوك للبنيناحيائيمحمد حسين حسن علي314311721411051039

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية حكنة للبنيناحيائيعبد العزيز مرعي حسن نطاح314321721411101012

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية الموفقية للبناتاحيائيزينه علي خليل داود314331721422037033

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل419.0069.83ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم علي خضر جرجيس314341721424013091

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيمصطفى علي كاظم جاسم314352321417038021

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيربى مروان بشير ابراهيم314361721422003059

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل415.0069.17ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيايناس حميد طالل حميد314371721424018010

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية عين سفني للبناتاحيائيايه جالل سعيد صديق314381721422029008

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية االزاهير للبنيناحيائيعلي احمد مرتضى رضا314391721411162016

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيفاروق فيصل فاروق محمد314401721413023022

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل411.0068.50االعدادية الغربية للبنيناحيائيانور اياد يونس احمد314411721411007034

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل411.0068.50ثانوية اجحلة للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد هللا حسن محمد314421721411043015

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمريم حسن صفاء احمد314431721422002236

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل410.0068.33ثانوية اشور للبناتاحيائيمناهل حسين عبد هللا صالح314441821422078121

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل409.0068.17ثانوية اشور للبناتاحيائيبيان محمد عبد هللا عيسى314451821422078034

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل408.0068.00ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائياحمد جالل مجيد عبو314463321417015026

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائينادية جاسم حسن عيسى314471721422061256

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيحيدر مردان جبر جاسم314482321417003016

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيغفران صالح حمو يونس314491721422042119
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قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيسرسبيل نشوان حازم محمد314501721422080051

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه عدنان شاهر جعفر314511721422037047

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل396.0066.00ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائييونس احمد رمضان خضر314521721411038032

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيأمنه عبد المنعم حازم عبد هللا314531721422054011

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل396.0066.00ثانوية الشجرة للبنيناحيائيميسر طارق مصطفى ابراهيم314542021411048031

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحسن فالح حسن حلواص314552321511017015

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمد بشار رجب هالل314561721411147080

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم منذر فتحي زيدان314571721422053127

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل394.0065.67ثانوية الخصم للبناتاحيائيرويده يوسف عبد درب314581821422115024

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية الرشيدية للبناتاحيائينور محمد كريم قاسم314591721422022158

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل392.0065.33ثانوية اجحلة للبناتاحيائيفاطمة صالح محمود عبد هللا314601721422096012

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية االسحاقي للبنيناحيائيمحمد علي حسن طعمه314611821411043019

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية حمص للبناتاحيائيحنان محمد محمود احمد314621721422069033

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية حمص للبناتاحيائيسراء رعد رشيد احمد314631721422069059

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل389.0064.83ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائينور ناظم عبد هللا اسماعيل314643321427005012

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل388.0064.67اعددية الفاو للبناتاحيائيزبيده ثروه محمد ايوب314651721422006072

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية بادوش للبناتاحيائياية محمد محمود ابراهيم314661721422077003

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيساره محمد قادر حسين314671721522002016

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية الخصم للبنينتطبيقيمحمود حمد عبد هللا جدوع314681821511015062

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد طالل صالح محمد علي314691721411018199

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل386.0064.33للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيمحمود صالح محمود عبد هللا314703321411001082

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيتيسير ميسر عبد يونس314711721422048027

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل384.0064.00اعددية الفاو للبناتاحيائيأيه عبدالخالق احمد غايب314721721422006011

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائياالء ارقم عبد الحميد محمد علي314731721422041014

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيطيبه محمد حازم عبد هللا314741721422080062

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية المودة للبناتاحيائيشهد صالح حسين محمد314752121422042028

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية حمص للبناتاحيائيامنيه بشار حازم محمد314761721422069014

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد مروان عبد الرزاق خضر314771721511019028

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل380.0063.33ثانوية الفجر العربي المسائيةتطبيقياسماعيل عبد القادر محمد عبد القادر314781721515005006

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي حسين جاسم محمد314792721411031079

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية االمين للبنيناحيائيعلي قاسم حسن ايوب314801721411019032

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور بكر صديق سليمان314811721422002284

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم عمار احمد حسن314821721422054219
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قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيضحى عبد هللا سرحان عبوش314831721522080028

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل376.0062.67ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقياحمد هاشم محمد علي314841721511038008

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل376.0062.67ثانوية الريف المسائية المختلطةتطبيقيانس سطم حمد خلف314851821517025007

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل374.0062.33ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقيزيد نزار عبدي شيخو314863321517001007

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيعمر محمود عبد ابراهيم314871921511024047

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية الفداء للبناتتطبيقيسجى سلمان عبد هللا شخيتر314881421522033011

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيزكريا سليمان صالح خلف314891721511038017

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعمر ايمن غني شكر314901721511015033

كلية الحقوق/جامعة الموصل563.0093.83اعدادية حمص للبناتادبيساره محمد هاشم خلف314911721222069022

كلية الحقوق/جامعة الموصل559.0093.17ثانوية حمرين المسائية للبناتتطبيقيمريم ثابت يونس عبو314923121526001016

كلية الحقوق/جامعة الموصل557.0092.83اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيمريم خير الدين علي رؤوف314933321422002097

كلية الحقوق/جامعة الموصل555.0092.50ثانوية زمار للبناتادبياالء عبد هللا حسين حميد314941721222030003

كلية الحقوق/جامعة الموصل541.0090.17اعدادية االمين للبنينادبياحمد نادر فيصل خضر314951721211019006

كلية الحقوق/جامعة الموصل541.0090.17اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيحمزة رائق يحيى قاسم314961721215001041

كلية الحقوق/جامعة الموصل536.0089.33اعدادية االندلس للبناتادبينور انمار عبد الستار محمد314971721222054034

كلية الحقوق/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد هللا رباح عبد الرزاق خليل314981721211012015

كلية الحقوق/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية االمجاد للبنينادبييوسف طه احمد سليمان314991721211026077

كلية الحقوق/جامعة الموصل532.0088.67ثانوية ازهيليلة للبنينادبيوطبان عبد الرزاق علي عائد315001721211182026

كلية الحقوق/جامعة الموصل531.0088.50ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيفاطمه سلطان اسماعيل حسين315013321222003007

كلية الحقوق/جامعة الموصل529.0088.17ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيسليمان عبد الغفور سليمان علي315023321417001006

كلية الحقوق/جامعة الموصل526.0087.67اعدادية مكة المكرمة للبناتادبينور سعد حسن نايف315031721222080038

كلية الحقوق/جامعة الموصل526.0087.67ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيسوزان بركات جردو مراد315043321422005030

كلية الحقوق/جامعة الموصل524.0087.33ثانوية ازهيليلة للبنينادبيشونم طالب شبيب علي315051721221182003

كلية الحقوق/جامعة الموصل523.0087.17ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينادبيعبد الغني سعدي اسماعيل عبد هللا315061721211048006

كلية الحقوق/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية النيل للبنينادبيغسان احمد علي حسن315071721211027048

كلية الحقوق/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية الشهاب للبنينادبيعلي هيثم غني محمد315081721211134056

كلية الحقوق/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية االبداع للبنينادبيعبد هللا حازم محمد يونس315091721211202015

كلية الحقوق/جامعة الموصل519.0086.50ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينادبيعلي خلف حسين يوسف315101721211048008

كلية الحقوق/جامعة الموصل519.0086.50اعدادية تلعفر للبنينادبيعلي حسن ابراهيم عبد القادر315111721211110011

كلية الحقوق/جامعة الموصل519.0086.50ثانوية الفراتين للبناتادبيرحمه هاشم محمد علي مرعي315121721222036020

كلية الحقوق/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية النيل للبنينادبيزهير محمد زهير بشير315131721211027019

كلية الحقوق/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيهديل عبد هللا احمد شنان315141721226001137

كلية الحقوق/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيمسره مصدق يوسف حسن315153321222002049
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كلية الحقوق/جامعة الموصل514.0085.67ثانوية امام غربي للبنينادبيامير سمير جاسم محمد315161721211046005

كلية الحقوق/جامعة الموصل513.0085.50اعدادية قرطبة للبناتادبيسفانه احمد فكاك احمد315171721222002021

كلية الحقوق/جامعة الموصل513.0085.50ثانوية الخوارزمي للبناتادبيضي علي عبد الوهاب عبد الرزاق315183121222015004

كلية الحقوق/جامعة الموصل512.0085.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبينهايه ساطع عباس يونس315193321222002054

كلية الحقوق/جامعة الموصل511.0085.17اعدادية االصمعي للبناتادبيهبة غانم حميد احمد315201721222056046

كلية الحقوق/جامعة الموصل511.0085.17للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقييونس عصام عبدي مراد315213321511001030

كلية الحقوق/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيابو بكر صالح شاكر محمد315221721211012001

كلية الحقوق/جامعة الموصل509.0084.83ثانوية االخوة للبنينادبيمحمد مهدي محمد سليمان ياسين315231721211197009

كلية الحقوق/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية القيارة للبناتادبيبتول محمد علي سهو315241721222013008

كلية الحقوق/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعمار اياد خالد نجيب315251721211001042

كلية الحقوق/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية الحكمة للبنينادبيابراهيم ياسر هاشم صالح315261721211009001

كلية الحقوق/جامعة الموصل508.0084.67ثانوية شمر عجيل للبنينادبيفارس محمد فرحان خلف315271721211105010

كلية الحقوق/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية صفية للبناتادبيأية مهنا عبد هللا يوسف315281721222062003

كلية الحقوق/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية قرطبة للبناتاحيائيآيه علي سامي نوري315291721422002015

كلية الحقوق/جامعة الموصل505.0884.18ثانوية المتميزين االولىاحيائيابراهيم احمد سليمان امين315301721411022003

كلية الحقوق/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية الشهاب للبنينادبييوسف صباح كاوي عبد هللا315311721211134091

كلية الحقوق/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيصفا خليل مختار محمد315321721222020008

كلية الحقوق/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية عين سفني للبناتادبيآيه شاكر محمود هندي315331721222029001

كلية الحقوق/جامعة الموصل504.0084.00ثانوية سيوان للبنينادبيعمران عامر حسن احمد315343121211001014

كلية الحقوق/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية المستقبل للبنينادبيعثمان عبد الكريم خضر علي315351721211024010

كلية الحقوق/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى محمد حسن عليوي315361721211027076

كلية الحقوق/جامعة الموصل503.0083.83ثانوية حمام العليل للبنينادبيروكان عبد حمادي هندي315371721211032011

كلية الحقوق/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية القيارة للبنينادبيمحمد علي خلف عمر315381721211042018

كلية الحقوق/جامعة الموصل503.0083.83ثانوية ابو خشب للبنينادبيعمر محمد محل حثيث315391721211084009

كلية الحقوق/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية حمام العليل للبناتادبيدالل قحطان صالح احمد315401721222009024

كلية الحقوق/جامعة الموصل501.0083.50ثانوية الموفقية للبناتاحيائيكوثر عبد الباسط تقي جرجيس315411721422037049

كلية الحقوق/جامعة الموصل500.0083.33ثانوية تلول ناصر للبنينادبيكرم سعود يونس شاحوذ315421721211036013

كلية الحقوق/جامعة الموصل500.0083.33ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيسلطان حمدان ضحوي عواد315431721215010011

كلية الحقوق/جامعة الموصل500.0083.33ايسر- الخارجيون ادبيزكريا محمد عبدالسالم حمو315441721218010290

كلية الحقوق/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية االمجاد للبنينادبيعامر محمد حروش عبد العزيز315451721211026030

كلية الحقوق/جامعة الموصل497.0082.83ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيصفاء عبد هللا فتحي واوي315461721222084025

كلية الحقوق/جامعة الموصل496.0082.67اعدادية االمين للبنينادبيمحمد نواف احمد عبد هللا315471721211019030

كلية الحقوق/جامعة الموصل496.0082.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائينسرين فالح محمد صالح315481721422041120
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كلية الحقوق/جامعة الموصل496.0082.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبياكرام عصام عبدي مراد315493321222002005

كلية الحقوق/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية الحود الفوقاني للبناتادبيندى مشعل محمد زرزور315501721222093020

كلية الحقوق/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية ابو وني للبنيناحيائيمحمد محمود علو بلو315511721411196019

كلية الحقوق/جامعة الموصل495.0082.50اعدادية الهويرة المختلطةادبيهشام وليد دهام مصرب315523121217002024

كلية الحقوق/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيعائشه احمد كامل عبد الوهاب315533121222014023

كلية الحقوق/جامعة الموصل494.0082.33ثانوية المحلبية للبنينادبيمحمد اسماعيل خلف حمزه315541721211055017

كلية الحقوق/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيرحمة عمار عيسى يحيى315551721422054089

كلية الحقوق/جامعة الموصل493.0082.17ثانوية تل الشعير للبنينادبيحسين محمود حسين درويش315561721211052005

كلية الحقوق/جامعة الموصل493.0082.17اعدادية تلكيف للبنينادبيماهر صايل علي يونس315571721211080028

كلية الحقوق/جامعة الموصل493.0082.17ثانوية خورسيباط للبنينادبيعباس فياض فاضل حسين315581721211209010

كلية الحقوق/جامعة الموصل493.0082.17اعدادية النيل للبنينتطبيقياسامه عبد الستار احمد غايب315591721511027009

كلية الحقوق/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعقيل طالب خليل شهاب315601721211001037

كلية الحقوق/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية البرغلية للبنينادبيسعدون سعد صالح محمد315611721211106011

كلية الحقوق/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايفانة نضير موفق خضر315621721422018001

كلية الحقوق/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيشيماء رائد سالم حميد315631721422056098

كلية الحقوق/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية الزهور للبنينادبيسجاد عباس جمال نجم315641721211015010

كلية الحقوق/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية تل عبطة للبنينادبيثامر محمد غريب نادر315651721211061004

كلية الحقوق/جامعة الموصل489.0081.50ثانوية ازهيليلة للبنينادبيبالل هادي صالح ابراهيم315661721211182009

كلية الحقوق/جامعة الموصل489.0081.50ثانوية بئر الحلو للبنينادبياحمد ناجي محمد ذياب315671721211189003

كلية الحقوق/جامعة الموصل489.0081.50ثانوية الحوراء للبناتاحيائيكوثر احسان عبد الوهاب حسن315681721422007098

كلية الحقوق/جامعة الموصل489.0081.50اعدادية مؤتة للبناتاحيائيصفا محمد نجم عبد315691721422068056

كلية الحقوق/جامعة الموصل488.0081.33ثانوية البعاج للبنينادبيبرزان زهير سليمان علي315701721211045014

كلية الحقوق/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية الزهور للبنيناحيائيسيف مهند حسين جاسم315711721411015040

كلية الحقوق/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية حمرين للبنينادبيعادل هاني سعود اسود315723121211004007

كلية الحقوق/جامعة الموصل487.0081.17ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيمحمد سليمان محمد خلف315731721211041010

كلية الحقوق/جامعة الموصل487.0081.17اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيصفاء ادهم طارق ابراهيم315741721222048046

كلية الحقوق/جامعة الموصل487.0081.17اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيوفاء حسن عوني عباس315751721222072050

كلية الحقوق/جامعة الموصل487.0081.17ثانوية الوفاء المختلطةادبيعمار ياسر علي دنهاش315763121217003004

كلية الحقوق/جامعة الموصل487.0081.17ثانوية كنجان للبناتاحيائيريم محمد عبد السالم محمود315773121422010005

كلية الحقوق/جامعة الموصل486.0081.00ثانوية فينك االهلية المختلطةادبيمحمد سعد احمد الياس315783121217009003

كلية الحقوق/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعبد الرحمن صائب طه عبد315791721211017017

كلية الحقوق/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية تلكيف للبنينادبيبسام خالد محمود شاهين315801721211080008

كلية الحقوق/جامعة الموصل485.0080.83ايمن- الخارجيون ادبيصبري محمود حسين علي315811721218001666
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كلية الحقوق/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبياحمد عبد الرزاق عباس وهب315821721211001003

كلية الحقوق/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيسالم وليد خضر حسن315831721211017011

كلية الحقوق/جامعة الموصل484.0080.67ثانوية امجلجة للبنينادبياحمد علي سراي معيوف315841721211100001

كلية الحقوق/جامعة الموصل484.0080.67ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيانعام صدام نجم حمد315851721226002010

كلية الحقوق/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيجهان حجي خلف مطو315863321227010003

كلية الحقوق/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية االمجاد للبنينادبيكرم موفق وجيه سعيد315871721211026057

كلية الحقوق/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية الشافعي للبنينادبيعبد الرحمن عبد الهادي مهدي صالح315881721211135016

كلية الحقوق/جامعة الموصل483.0080.50ثانوية خورسيباط للبنينادبياحمد عادل علي محمد315891721211209001

كلية الحقوق/جامعة الموصل482.0080.33ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبياحمد اذياب خضر عبد هللا315901721211014002

كلية الحقوق/جامعة الموصل482.0080.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعمر محمد احمد حسين315911721211017030

كلية الحقوق/جامعة الموصل482.0080.33ثانوية اركبة جدعة للبنينادبياحمد صدام علي احمد315921721211044002

كلية الحقوق/جامعة الموصل482.0080.33ثانوية ازهيليلة للبنينادبيعبد السالم محمد ابراهيم عبد هللا315931721211182016

كلية الحقوق/جامعة الموصل482.0080.33ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيمحمد خالد جمعه حمزة315941721411111024

كلية الحقوق/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية تلعفر للبناتادبيسالفة عبد الكريم عاشور خليل315951721222032016

كلية الحقوق/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيهاجر خالد عثمان حسين315961721222072047

كلية الحقوق/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد المنعم ابراهيم احمد عبد هللا315971721211009048

كلية الحقوق/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية االبداع للبنينادبيمحمد قحطان عبد الغني حيدر315981721211202025

كلية الحقوق/جامعة الموصل480.0080.00ثانوية الفضيلة للبناتادبيزمن سمير احمد مرعي315991721222052016

كلية الحقوق/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيغيث عدنان عثمان اسماعيل316001721211001048

كلية الحقوق/جامعة الموصل479.0079.83ثانوية تلول ناصر للبنينادبيوسام اسعد عبد الغفور خلف316011721211036028

كلية الحقوق/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية القيارة للبنينادبيمحمد سعيد علي زرزور316021721211042016

كلية الحقوق/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية قرة قوش للبنينادبيحسن احمد الياس قاسم316031721211067006

كلية الحقوق/جامعة الموصل479.0079.83ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيفاطمة حسن احمد محمد316041721222067034

كلية الحقوق/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيزهراء محسن حسين علي316051721222072022

كلية الحقوق/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمجد اثيل غسان ياسين316061721515002336

كلية الحقوق/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيساميه دخيل يوسف ابراهيم316073321227004007

كلية الحقوق/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيخضر محمود احمد محمود316081721211001021

كلية الحقوق/جامعة الموصل477.0079.50ثانوية العريج للبنينادبيعبد القادر ابراهيم رجب محمد316091721211031017

كلية الحقوق/جامعة الموصل477.0079.50ايسر- الخارجيات ادبينايفه مشعل فارس تركي316101721228060404

كلية الحقوق/جامعة الموصل476.0079.33ثانوية الفراتين للبناتادبيفاطمة نشوان احمد مبارك316111721222036039

كلية الحقوق/جامعة الموصل475.0079.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمصطفى فواز محمد علي316121721211017044

كلية الحقوق/جامعة الموصل475.0079.17ثانوية الجرن للبنينادبيرفاعي ناظم صالح احمد316131721211029010

كلية الحقوق/جامعة الموصل475.0079.17اعدادية الهويرة المختلطةادبيكهالن جهاد عبد هللا حسن316143121217002019
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كلية الحقوق/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد ايمن محمد سعيد316151721211012023

كلية الحقوق/جامعة الموصل474.0079.00ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيعبد هللا علي احمد فرمان316161721211041007

كلية الحقوق/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية عين سفني للبناتادبيزينب ابراهيم حسن فندي316171721222029006

كلية الحقوق/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية الكفاح للبناتادبيهبه عامر حاجي شيخو316181721222051056

كلية الحقوق/جامعة الموصل474.0079.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيجيهان سعد حسن خالد316191721222067010

كلية الحقوق/جامعة الموصل474.0079.00ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقيعمار غانم جميل سليم316203321517001015

كلية الحقوق/جامعة الموصل473.0078.83ثانوية البعاج للبنينادبيعبد هللا سعود مرداس حمادي316211721211045052

كلية الحقوق/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية الرضواني للبنينادبيبرزان علي مرعي حشاش316221721211147020

كلية الحقوق/جامعة الموصل473.0078.83ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيهدى علي حسين خلف316231721221004016

كلية الحقوق/جامعة الموصل473.0078.83ثانوية جوارجرا للبناتادبيشجن خليل ابراهيم موسى316243121222001024

كلية الحقوق/جامعة الموصل472.0078.67اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمود علي عبد هللا خضر316251721211003088

كلية الحقوق/جامعة الموصل472.0078.67اعدادية سارية للبنينادبيالزم ابراهيم حسين درويش316261721211018053

كلية الحقوق/جامعة الموصل472.0078.67اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد جاسم محمد احمد316271721211020035

كلية الحقوق/جامعة الموصل472.0078.67ثانوية تل الشعير للبنينادبيمحمود عبد هللا احمد محمد316281721211052027

كلية الحقوق/جامعة الموصل472.0078.67اعدادية ميسلون للبناتادبيهيام حسين بلو محمد316291721222045073

كلية الحقوق/جامعة الموصل472.0078.67ثانوية شايستة للبناتادبيغصون محمد عيد محمد316303121222005009

كلية الحقوق/جامعة الموصل471.0078.50اعدادية الكندي للبنينادبيعمار واحد محمد شيخو316311721211021030

كلية الحقوق/جامعة الموصل471.0078.50ثانوية خورسيباط للبنينادبيغفران عمر محمد فاضل طه316321721211209015

كلية الحقوق/جامعة الموصل471.0078.50اعدادية الزهور للبناتادبيرغد محمد زكي صالح316331721222057016

كلية الحقوق/جامعة الموصل471.0078.50ثانوية الحود الفوقاني للبناتادبيايمان صالح حسين علي316341721222093007

كلية الحقوق/جامعة الموصل471.0078.50ايمن- الخارجيات ادبيشهد ياسين عيسى حمد316351721228050181

كلية الحقوق/جامعة الموصل470.0078.33ثانوية المكوك للبنينادبيمحمود شكر محمود سلوم316361721211051043

كلية الحقوق/جامعة الموصل470.0078.33ثانوية تل عدس للبنينادبيفاطمة عبد الكريم يوسف عبد هللا316371721221089009

كلية الحقوق/جامعة الموصل469.0078.17اعدادية عين سفني للبنينادبيبشار جاسم رديني نزال316381721211093004

كلية الحقوق/جامعة الموصل469.0078.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الستار محمود سالم حمدان316391721215002135

كلية الحقوق/جامعة الموصل469.0078.17اعدادية صفية للبناتادبيغفران طه عزيز حسين316401721222062037

كلية الحقوق/جامعة الموصل468.0078.00ثانوية حمام العليل للبنينادبيعمار علي سليمان داود316411721211032026

كلية الحقوق/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه عبد الكريم محمد ذنون316421721222055032

كلية الحقوق/جامعة الموصل467.0077.83ثانوية بئر الحلو للبنينادبيتمارا احمد محمد ذياب316431721221189002

كلية الحقوق/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيزهراء فخر الدين محمد جرجيس316441721222020006

كلية الحقوق/جامعة الموصل466.0077.67ثانوية خورسيباط للبنينادبيضياء عدي صباح ابراهيم316451721211209009

كلية الحقوق/جامعة الموصل466.0077.67ايسر- الخارجيون ادبيفارس ازاد حسن حسن316461721218010571

كلية الحقوق/جامعة الموصل466.0077.67ثانوية سيوان للبنينادبيسامال محمد مراد احمد316473121211001009
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كلية الحقوق/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيسفيان مثنى احمد سليمان316481721211005027

كلية الحقوق/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية برطلة للبنينادبيمحمد باقر عمار علي حسين316491721211065032

كلية الحقوق/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية الرضواني للبنينادبيناصر سعد سالم طه316501721211147111

كلية الحقوق/جامعة الموصل465.0077.50ثانوية ازهيليلة للبنينادبياحمد مشل صعب جدعان316511721211182005

كلية الحقوق/جامعة الموصل465.0077.50ثانوية تللسقف للبنينادبيريتا وليد توما متي316521721221082001

كلية الحقوق/جامعة الموصل464.0077.33االعدادية المركزية للبنينادبيابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل316531721211002001

كلية الحقوق/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد ميكائيل عمر ميكائيل316541721215002249

كلية الحقوق/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيحارس محمد عطية محمد316551721211005014

كلية الحقوق/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية ابن البيطار للبنينادبيوليد محمد سعيد حمو316561721211133030

كلية الحقوق/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية الشهاب للبنينادبياحمد غانم فتحي حسين316571721211134005

كلية الحقوق/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية الخضراء للبناتادبيمها محمد أحمد نهار316581721222076012

كلية الحقوق/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية زينب للبناتادبيرنا احمد حامد محمد316591721222053024

كلية الحقوق/جامعة الموصل461.0076.83ثانوية كنجان للبناتادبيتبارك محمد غازي حسن316603121222010002

كلية الحقوق/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعبد القادر علي عبد القادر عبد316611721211017018

كلية الحقوق/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية الشهاب للبنينادبيمحمد فرمان محو حنو316621721211134078

كلية الحقوق/جامعة الموصل460.0076.67اعددية الفاو للبناتادبيعبير حسين علي سلطان316631721222006032

كلية الحقوق/جامعة الموصل460.0076.67ثانوية تل الشعير للبناتادبياميمه صالح احمد عمر316641721222099003

كلية الحقوق/جامعة الموصل460.0076.67ثانوية االمل للبناتادبيغسق اياد حامد احمد316653121222011013

كلية الحقوق/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيصفوك احمد فتحي مجول316661721211005033

كلية الحقوق/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية سارية للبنينادبيمحمد نور الدين صالح عيسى316671721211018067

كلية الحقوق/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية النيل للبنينادبياحمد سمير محمد امين316681721211027004

كلية الحقوق/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية الرضواني للبنينادبيحسام محمد خضر احمود316691721211147027

كلية الحقوق/جامعة الموصل459.0076.50اعددية الفاو للبناتادبينور محمد ذنون يونس316701721222006045

كلية الحقوق/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية سومر للبناتادبيعسل فاروق محمد هيالن316711721222079024

كلية الحقوق/جامعة الموصل458.0076.33اعدادية االمين للبنينادبيعرب عبد االله فيصل محمد316721721211019017

كلية الحقوق/جامعة الموصل458.0076.33اعدادية بعشيقة للبناتادبيتبارك قيس علي محمد316731721222015007

كلية الحقوق/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمود خالص ذنون احمد316741721211003087

كلية الحقوق/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد الرحمن عبد الغفور عبد الوهاب جمعة316751721211009038

كلية الحقوق/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية سارية للبنينادبيابراهيم عمار عواد سليم316761721211018001

كلية الحقوق/جامعة الموصل456.0076.00ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعلي مشل نكاز خابور316771721211105009

كلية الحقوق/جامعة الموصل456.0076.00ثانوية دار العلوم للبناتادبيتبارك محمد ثامر علي316781721222005012

كلية الحقوق/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية التحرير للبناتادبيسارة عدنان شمبي محو316791721222063010

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل490.2881.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيهشام احمد محمد هشام يوسف316801721411008418
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كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل479.0079.83ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيخزعل اسعد محمد خضر316811721411195002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل475.0079.17اعدادية تل عبطة للبنينادبيالزم خالد كاظم نادر316821721211061033

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل457.0076.17ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيهناء مصطفى ابراهيم جانكير316832021422020063

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل443.0073.83ثانوية الرضوان للبناتادبياسراء سعيد عبد هللا حسين316842721222013002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل441.0073.50ثانوية دار العلوم للبناتادبيفائزه عبد الستار حميد احمد316851721222005043

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيسويدالنا كوركيس خوشابا يونان316863321222003006

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية المصطفى للبنينادبيعون محمد كامل مضهضب316871521211009111

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد ناظم علواش غالي31688242041003251

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمعن عبد هللا محمود حمد316891321211004075

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبياحمد خالد احمد ابراهيم316901721211011003

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية شمر عجيل للبنينادبيفهد داود سليمان ليلي316911721211105012

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيافنان عمار حسن محمود316921721222067002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيرانيا فريد كوركيس شابا316931721422020026

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية الزهور للبنينادبيجعفر مضر عبد الغني فتحي316941721211015008

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيخير الدين علي صالح فتحي316951721211117005

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيفجر حرب عصام توفيق316961721224008006

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل422.0070.33ثانوية حمام العليل للبنينادبياحمد نجم عبد هللا ابراهيم316971721211032005

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية االمجاد للبنينادبيراشد محمود احمد عواد316981721211026020

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيآيه عامر عبد حسين316991721426001005

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل420.0070.00ثانوية تلول ناصر للبنينادبيعبد الرحمن صدام حسين صالح317001721211036011

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل418.0069.67ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيرامي احمد محمود حبيب317011721211210006

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية الكويت االولى المختلطةاحيائيامينه صابر رشيد خضر317023121427005003

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيحنين هيمن هاشم محمد317031721222067013

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية الشافعي للبنينادبيعلي خالد رحمن أحمد317041721211135021

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية مؤتة للبناتادبيمودة فارس دحام جرجيس317051721222068039

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية الصديق للبنيناحيائيسطام علي صالح شاهين317061721411028038

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل414.0069.00ثانوية الشورة للبناتادبيمنار احمد اذياب باز317071721222039027

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل414.0069.00اعدادية اشبيلية للبناتادبيدعاء بسام حازم توفيق317081721222064009

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل414.0069.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد حماد فريح طريف317091721411008025

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل414.0069.00ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيمنهل حسن سلو خليل317103321217001015

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية ربيعة للبنينادبينافع عبد وحش عبد هللا317111721211104070

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية الزهور للبناتادبيتبارك ريان عبد الغني ذنون317121721222057008

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل411.0068.50ثانوية البعاج للبنينادبيعبد الهادي حمد محمد احمد317131721211045061
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كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية ربيعة للبنينادبيخالد عماش عفاص سلطان317141721211104023

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية القيارة للبناتتطبيقينبا ناصر عزيز ابراهيم317151721522013013

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل410.0068.33ثانوية الفراتين للبناتادبيعذراء ثائر عبد الجبار حسن317161721222036033

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية امام غربي للبنينادبيمحمد حسين خلف حسين317171721211046022

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية ربيعة للبنينادبيأنور خالد ابراهيم عصمان317181721211104001

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيجواهر بركات علي يوسف317193321427002020

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية غرناطة للبنينادبيبالل حسين علي ذياب317201921211043012

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية شط العرب للبنيناحيائيالحسن علي ياسين حبيب317211621411034006

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية ربيعة للبنينادبيوليد خالد ناصر جاسم317221721211104074

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل404.0067.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمصطفى علي اذياب خلف317231721211001066

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل404.0067.33اعدادية الراية للبنينادبيعلي حسين عواد بكر317241721211025036

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل404.0067.33ثانوية المحلبية للبنينادبيمحمد احمد ابراهيم يوسف317251721211055016

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل404.0067.33اعدادية ربيعة للبنينادبيفهد محسن حمود عجيل317261721211104057

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل403.0067.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيوعد حواس غدير غثوان317271721413005012

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية فينك االهلية المختلطةادبيعلي زهير محسن محمد317283121217009002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية القيارة للبنينادبينسيم شاكر محمد حسن317291721211042021

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية ميسلون للبناتادبيرؤى احمد بالل ذنون317301721222045032

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد رافع عبد عبد الرزاق317311721415001164

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعبد هللا غالب حسين مصطفى317321721411020041

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيبالل قصي حازم محمد نوري317331721511017023

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل398.0066.33ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبياسراء احمد عبد هللا حمه317341721222098003

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية بحزاني للبنيناحيائيايدل خيري ميرزا مشكو317351721411058019

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية عين سفني للبنيناحيائيزياد سعيد خلف علي317361721411093014

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيعلي محمد حازم عبد الرحمن317373121411007019

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل396.0066.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد خليل جالل317381721411007075

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل395.0065.83ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبياالء علي احمد شهاب317391721222067003

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل395.0065.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور الزهراء احمد سهل عبد317402221424012196

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيدنيا علي يونس احمد317411721422042064

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية الحكمة للبنيناحيائيطه عبد السالم أديب فريق317422021411004018

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية االمجاد للبنينادبيغازي محمود جاسم محمد317431721211026050

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية عين سفني للبنينادبيمحمود نجم عبد هللا محمد317441721211093019

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعبد هللا فارس ايوب حسن317451721211020021

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية قادية المختلطة للنازحينادبيحازم قاسم كرو مطو317463321217006003
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كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية الشهاب للبنينادبيابراهيم عبد هللا فتحي بالوي317471721211134001

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية البيان للبنينادبياحمد محمد حسن رشيد317482321211014002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبياوس انمار غازي محمد317491721211020007

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية العيصالنة المختلطةادبيمحمد رعد عمر محمود317502021217014022

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل382.0063.67ثانوية شمر عجيل للبنينادبيماجد محمد احميد ذنون317511721211105014

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية االندلس للبناتادبيهديل مقداد عبد الوهاب ياسين317521721222054035

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد الرحمن هزاع منوه محان317531621511037052

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية صفية للبناتادبيمالك بهاء عبد الحميد محمد نجاتي317541721222062045

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية المستقبل للبنينادبيعبد هللا ميسر فتح هللا محمود317551721211024009

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية الشهاب للبنينادبياحمد محمود نوري محمود317561721211134006

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقياحمد علي عبد الرحمن يحيى317571721511020011

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل379.0063.17االعدادية المركزية للبنينادبيحذيفة محمد محمود علي317581721211002011

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعلي هيثم حمدي محمود317591721211011034

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل379.0063.17ثانوية دار العلوم للبناتادبيحنين حميد خلف صلبي317601721222005014

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل379.0063.17ثانوية االخوة للبناتادبيعبير عبد مجبل خضر317611721222104012

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيطه صفوان ايوب حسن317621721211012010

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية االمجاد للبنينادبياحمد نشأت حسن مجيد317631721211026008

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل376.0062.67ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيغفران منذر محمد علي317641721221004010

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية الحكمة للبنينادبيمصطفى ادريس احمد مسهوج317651721211009081

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية ام البنين للبناتادبيرنا رزاق داوود عطيه317662221222038008

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييوسف بشار عدنان ياسين317671721215002311

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية اليمن للبناتادبيتبارك احمد جاسم محمد317681721222008013

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية الوركاء للبنينادبيعامر رافع سالم حسن317691721211062006

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل370.0061.67ايمن- الخارجيون ادبيخالد عبدالناصر سليمان قاسم317701721218001408

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل370.0061.67ثانوية الخرجه للبناتادبيرسل سعد هللا محمد فتحي317711821222056012

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعبد العزيز سالم رشيد سعود317722121215009036

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل369.0061.50ايسر- الخارجيون ادبييوسف احمد سعدي محمد317731721218010893

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية عين سفني للبنينادبيمحمد نجم عبد هللا محمد317741721211093017

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيزيد يوسف محمد ثرثار317751721211011017

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل366.0061.00ايسر- الخارجيات تطبيقيرفل راكان محمد عثمان317761721528060037

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية الجزيرة للبنينادبيعمار قاسم محمد علي جعفر31777172021121012

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية العامرية للبناتادبينور عبد الواحد عبد الستار عبد الواحد317781021222036051

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيفاضل حسن فاضل حسن317791721211016020
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كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعلي نشوان احمد مبارك317801721215002167

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيالتون خان احمد قادر صالح317812021224001001

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيعمار كافي زعالن محمد317821921515016055

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية البوجواري المسائية المختلطةادبيأيمن محمود خلف عزيز317831821217069001

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية االعتماد للبنينادبيحمزه يحيى حسن صالح317842921211005047

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية النيل للبنينادبياوس بسام يونس شاهر317851721211027008

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية ربيعة للبنينادبيسعدون فواز احمد ثالب317861721211104035

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل360.0060.00ايسر- الخارجيون ادبيسيف سعد غانم علي317871721218010360

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.83اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيتارا ريبوار صالل اجل317882021422093027

كلية التمريض/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية الحكمة للبنيناحيائيحكم حسين عبد عواد317891721411009038

كلية التمريض/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيرافي ناصر يوحنا رفو317901721411067008

كلية التمريض/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية اشور للبنيناحيائييوسف امجد بهنام عبوش317911721411138047

كلية التمريض/جامعة الموصل587.0097.83ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعقيل حسن خضر محمد317921721413023018

كلية التمريض/جامعة الموصل587.0097.83ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيذكرى عزيز سرحان عطو317931721422005030

كلية التمريض/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيليلى خالد كريم عباس317941721422015061

كلية التمريض/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية االصمعي للبناتاحيائياماني صالح عويد عبود317951721422056009

كلية التمريض/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية الخضراء للبناتاحيائيتهاني سعد جدوع خير هللا317961721422076016

كلية التمريض/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيامنة صدام صباح عبد الرزاق317971721422080009

كلية التمريض/جامعة الموصل587.0097.83ثانوية اشور للبناتاحيائيزينه مزهر محمد حسين317981821422078068

كلية التمريض/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسعد خضر خديده درويش317993321417004025

كلية التمريض/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية الصديق للبنيناحيائيبشر عبد اللطيف عبد القادر بالل318001721411028001

كلية التمريض/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية زمار للبنيناحيائيعلي حسين عيدان عبد هللا318011721411095073

كلية التمريض/جامعة الموصل586.0097.67ثانوية المتميزات االولىاحيائيزهراء عماد عبدهللا نجم318021721422004068

كلية التمريض/جامعة الموصل586.0097.67ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتاحيائيآمنه احمد دحام هادي318031721424006001

كلية التمريض/جامعة الموصل585.9297.65اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحيدر عدنان قاسم اسماعيل318041721411011077

كلية التمريض/جامعة الموصل585.8097.63اعدادية دار السالم للبنيناحيائياحمد محمد غزال عواد318051721411023010

كلية التمريض/جامعة الموصل585.0497.51ثانوية المتميزات االولىاحيائيمي عامر عبدهللا فتحي318061721422004147

كلية التمريض/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية الراية للبنيناحيائيعبد الرحمن علي خلف علي318071721411025044

كلية التمريض/جامعة الموصل585.0097.50ثانوية اشوا للبنيناحيائيبثينة جمعة علي حسين318081721421136001

كلية التمريض/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيايمان علي ناظم ياسين318091721422020014

كلية التمريض/جامعة الموصل585.0097.50ثانوية تلكيف للبناتاحيائيزينب فزع جاسم محمد318101721422025035

كلية التمريض/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية زينب للبناتاحيائيساره ناصر محمود جاسم318111721422053079

كلية التمريض/جامعة الموصل585.0097.50ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيبراء صباح حسن يونس318121721424016004
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كلية التمريض/جامعة الموصل584.0097.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد نزار ادريس ذنون318131721411011035

كلية التمريض/جامعة الموصل584.0097.33اعدادية الصديق للبنيناحيائيايهب احمد علي حسين318141721411028016

كلية التمريض/جامعة الموصل584.0097.33اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائياحمد ابراهيم خضير سليمان318151721411133003

كلية التمريض/جامعة الموصل584.0097.33اعدادية الحود للبنيناحيائيندى نهل احمد سليمان318161721421040016

كلية التمريض/جامعة الموصل584.0097.33ثانوية عوينات للبناتاحيائيمنال حامد كامل سلطان318171721422088027

كلية التمريض/جامعة الموصل584.0097.33ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيساره عبد الكريم علي خليف318181721424013057

كلية التمريض/جامعة الموصل584.0097.33ثانوية سنوني المختلطةاحيائياحالم موسى علي خدر318191721427010002

كلية التمريض/جامعة الموصل584.0097.33ثانوية الخانوكة للبنيناحيائينور عبد عطيه حسين318201821421057014

كلية التمريض/جامعة الموصل584.0097.33انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيمنيف مصطفى ابراهيم خضر318213021417041059

كلية التمريض/جامعة الموصل584.0097.33ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائيمصطفى ليث عبد النافع عزيز318223121415001123

كلية التمريض/جامعة الموصل584.0097.33ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائينور شهاب احمد علي318233321427001012

كلية التمريض/جامعة الموصل583.0097.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيممدوح ياسين عبد هللا فتحي318241721411008406

كلية التمريض/جامعة الموصل583.0097.17اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمد زكي زياد الدين محمد زكي ذنون318251721411025082

كلية التمريض/جامعة الموصل583.0097.17اعدادية خزنة للبنيناحيائيعمار هاشم هادي احمد318261721411064043

كلية التمريض/جامعة الموصل583.0097.17اعدادية زمار للبنيناحيائيسيف ميسر عالوي عبد هللا318271721411095050

كلية التمريض/جامعة الموصل583.0097.17اعدادية اشور للبنيناحيائيفرانس بسام فرج اسحق318281721411138032

كلية التمريض/جامعة الموصل583.0097.17اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيفريال صالح خضر احمد318291721422022131

كلية التمريض/جامعة الموصل583.0097.17ثانوية االطياف للبناتاحيائيايمان مالك ذياب عالوي318301821422063009

كلية التمريض/جامعة الموصل583.0097.17اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيتوماس شمو علي سليمان318313321417003013

كلية التمريض/جامعة الموصل582.2097.03االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمود عبد الحكيم لقمان سليم318321721411008363

كلية التمريض/جامعة الموصل582.0097.00ثانوية وانة للبنيناحيائياكرم هادي احمد حسين318331721411086007

كلية التمريض/جامعة الموصل582.0097.00ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيجواد عباس حميد مصطفى318341721411111004

كلية التمريض/جامعة الموصل582.0097.00ثانوية زمار للبناتاحيائياية وعد هللا جلود محمد318351721422030020

كلية التمريض/جامعة الموصل582.0097.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائياية فواز عبد االله محمود318361721422061035

كلية التمريض/جامعة الموصل581.4496.91ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد سعد غاوي صالح318371721411022107

كلية التمريض/جامعة الموصل581.0096.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحمزة محمد عبد الحميد احنيد318381721411017046

كلية التمريض/جامعة الموصل581.0096.83اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمد احمد محمد فتحي318391721411025076

كلية التمريض/جامعة الموصل581.0096.83ثانوية المكوك للبنيناحيائيعمار راكان هادي حمد318401721411051035

كلية التمريض/جامعة الموصل581.0096.83اعدادية برطلة للبنيناحيائيعلي السجاد فاضل احمد ايوب318411721411065039

كلية التمريض/جامعة الموصل581.0096.83ثانوية دار الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبد الستار علي احمد فريح318421721413027011

كلية التمريض/جامعة الموصل581.0096.83ثانوية زمار للبناتاحيائيريناس نكتل حسين محمد318431721422030054

كلية التمريض/جامعة الموصل581.0096.83اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيرائد خليل جوكو قاسم318443321417002024

كلية التمريض/جامعة الموصل581.0096.83اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيتيسير شمو علي سليمان318453321417003014
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كلية التمريض/جامعة الموصل581.0096.83ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيسرحان خليل مراد يوسف318463321417011023

كلية التمريض/جامعة الموصل580.0096.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف إبراهيم جميل عاصي318471721411008448

كلية التمريض/جامعة الموصل580.0096.67اعدادية سارية للبنيناحيائيليث احمد دهام شناوه318481721411018179

كلية التمريض/جامعة الموصل580.0096.67ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيجاسم خلف عبد هللا علي318491721411074007

كلية التمريض/جامعة الموصل580.0096.67ثانوية مهد للبنيناحيائيمحمد وعد هللا قادر فارس318501721411094053

كلية التمريض/جامعة الموصل580.0096.67ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيريان محمد نجم عبد هللا318511721411096023

كلية التمريض/جامعة الموصل580.0096.67ثانوية حكنة للبنيناحيائيقتيبه جبار حسن خضر318521721411101017

كلية التمريض/جامعة الموصل580.0096.67ثانوية سنوني المختلطةاحيائيسليمان سيدو خلف حامو318531721417010034

كلية التمريض/جامعة الموصل580.0096.67ثانوية شاقولي للبنيناحيائيسجى هاشم عباس حسين318541721421070003

كلية التمريض/جامعة الموصل580.0096.67اعدادية بحزاني للبناتاحيائينبأ مراد صبري مراد318551721422016044

كلية التمريض/جامعة الموصل580.0096.67اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيكوثر احمد يوسف مصطفى318561721422059044

كلية التمريض/جامعة الموصل580.0096.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيامنه عطا هللا غانم طه318571721422063006

كلية التمريض/جامعة الموصل580.0096.67ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيساره محمد خلف عيسى318581721422093016

كلية التمريض/جامعة الموصل580.0096.67اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد احمد داثان318591821411032053

كلية التمريض/جامعة الموصل580.0096.67اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيغريبه الياس سعدو جوكو318603321427004046

كلية التمريض/جامعة الموصل579.3696.56ثانوية المتميزات االولىاحيائيبنان لؤي عبد الرحمن حسو318611721422004032

كلية التمريض/جامعة الموصل579.0096.50اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيزينب عبد السالم سعيد عسكر318621721422015039

كلية التمريض/جامعة الموصل579.0096.50اعدادية المحمرة للبناتاحيائيغادة عدنان عوني دبو318631721422023077

كلية التمريض/جامعة الموصل579.0096.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب خالد شاكر محمود318641721422041062

كلية التمريض/جامعة الموصل579.0096.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائياماني سعد عبد الوهاب مصطفى318651721422056008

كلية التمريض/جامعة الموصل578.0096.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيبراء طارق حسن محمد318661721422061053

كلية التمريض/جامعة الموصل578.0096.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائينور عصام حسين محمد318673321422002118

كلية التمريض/جامعة الموصل577.6496.27ثانوية المتميزات االولىاحيائيزينه خلف صالح بالل318681721422004077

كلية التمريض/جامعة الموصل577.0096.17اعدادية زينب للبناتاحيائيسجى نواف علي حسين318691721422053084

كلية التمريض/جامعة الموصل577.0096.17ثانوية القوارير للبناتاحيائيمريم رعد زبير عبد هللا318701721422071059

كلية التمريض/جامعة الموصل577.0096.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيحياة عمر يحيى ابزار318711721426001341

كلية التمريض/جامعة الموصل577.0096.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشهد عواد صالح سلطان318721721426001395

كلية التمريض/جامعة الموصل577.0096.17اعدادية العراق المختلطةاحيائيديانا داود اسماعيل عمر318731721427002023

كلية التمريض/جامعة الموصل577.0096.17ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمريم شاكر محمود عرفي318743121422009142

كلية التمريض/جامعة الموصل576.5296.09اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيذكاء محمد صالح عبد هللا محمد318751721426001371

كلية التمريض/جامعة الموصل576.1696.03اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرفل عبد الرزاق احمد ساجت318761721422061096

كلية التمريض/جامعة الموصل576.0096.00ثانوية البوير للبنيناحيائييسرى ابراهيم خضر علي318771721421194011

كلية التمريض/جامعة الموصل576.0096.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمالك محمد وحيش شحاذه318783121427008051
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كلية التمريض/جامعة الموصل575.9695.99ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرسل عبد الكريم احمد خلف318791721424013041

كلية التمريض/جامعة الموصل575.0095.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيقمر حميد زهير حميد318801721422054200

كلية التمريض/جامعة الموصل574.0095.67اعدادية سارة للبناتاحيائيكوثر حسين حمزه سليمان318811721422019069

كلية التمريض/جامعة الموصل574.0095.67اعدادية زينب للبناتاحيائيضحى نواف علي حسين318821721422053101

كلية التمريض/جامعة الموصل574.0095.67اعدادية صفية للبناتاحيائيدنيا حميد محمود حسن318831721422062015

كلية التمريض/جامعة الموصل574.0095.67ثانوية بادوش للبناتاحيائيطيبة خالد محمد ويس318841721422077018

كلية التمريض/جامعة الموصل574.0095.67ثانوية سنوني المختلطةاحيائياسماء حجي صالح خدر318851721427010004

كلية التمريض/جامعة الموصل573.0095.50اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمريم محمد باقر علي318861721422020084

كلية التمريض/جامعة الموصل573.0095.50اعدادية الكفاح للبناتاحيائيأمنه عمار احمد اسماعيل318871721422051006

كلية التمريض/جامعة الموصل573.0095.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم علي وليد نايف318881721422054218

كلية التمريض/جامعة الموصل573.0095.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائيجمانه سعود احمد يونس318891721422056039

كلية التمريض/جامعة الموصل573.0095.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايه محمد صالح محي318901721424011029

كلية التمريض/جامعة الموصل573.0095.50اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفداء مروان عبد هللا علو318913321427002078

كلية التمريض/جامعة الموصل572.7695.46ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد عبد الواحد وهب318921721424003022

كلية التمريض/جامعة الموصل572.0095.33ثانوية تل عدس للبنيناحيائياسراء فوزي خليل عبد القادر318931721421089001

كلية التمريض/جامعة الموصل572.0095.33ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيسندس عزيز محمد خلف318941721421152010

كلية التمريض/جامعة الموصل572.0095.33ثانوية البوير للبنيناحيائيوالء محمود محمد خالص318951721421194009

كلية التمريض/جامعة الموصل572.0095.33ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيرسل يونس حسون عزيز318961721422005035

كلية التمريض/جامعة الموصل572.0095.33ثانوية البعاج للبناتاحيائيعذراء عناد احمد ابراهيم318971721422038011

كلية التمريض/جامعة الموصل572.0095.33ثانوية الموالي للبناتاحيائيرحمه راكان عواد احمد318981721422097008

كلية التمريض/جامعة الموصل572.0095.33ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتاحيائيحنان عبدهللا لطيف عبدهللا318991721422102004

كلية التمريض/جامعة الموصل572.0095.33ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيوسناء يونس محمود رمضان319001721424003056

كلية التمريض/جامعة الموصل572.0095.33ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيعائشه بدر فرحان يحيى319011721424013075

كلية التمريض/جامعة الموصل571.1295.19ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينه هشام محمد عثمان319021721424008038

كلية التمريض/جامعة الموصل571.0095.17اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمريم ايوب سعيد شابا319031721422020083

كلية التمريض/جامعة الموصل571.0095.17ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرغد سعد ذنون يونس319041721422036055

كلية التمريض/جامعة الموصل571.0095.17اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزبيده نمير داؤد محمد319051721422051054

كلية التمريض/جامعة الموصل571.0095.17اعدادية مؤتة للبناتاحيائياوراد ياسر حسام الدين احمد319061721422068017

كلية التمريض/جامعة الموصل571.0095.17ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيزمن عبد هللا جاجان يونس319071721424016008

كلية التمريض/جامعة الموصل571.0095.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايناس منهل عز الدين مصطفى319081721426001350

كلية التمريض/جامعة الموصل571.0095.17ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيزينه خالص حمود غضا319091921424002003

كلية التمريض/جامعة الموصل570.7695.13ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيمآب يحيى جارو حياوي319101721422083016

كلية التمريض/جامعة الموصل570.0095.00ثانوية زمار للبناتاحيائيانسام محمد احمد صالح319111721422030019
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كلية التمريض/جامعة الموصل570.0095.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائياستبرق عمار عيدان محسن319121721422056003

كلية التمريض/جامعة الموصل570.0095.00ثانوية الموالي للبناتاحيائيآيه حسين علي حمود319131721422097001

كلية التمريض/جامعة الموصل570.0095.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاطمه طارق حميد احمد319141721426001392

كلية التمريض/جامعة الموصل570.0095.00اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيطيبه محمود محمد عبد319152121422029032

كلية التمريض/جامعة الموصل570.0095.00ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيدعاء عبد الستار سعيد علي319163321422003011

كلية التمريض/جامعة الموصل569.4094.90ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياالء عبد السالم سعيد عثمان319171721424011015

كلية التمريض/جامعة الموصل569.0094.83ثانوية عمر كان للبنيناحيائيمعالي عبد المجيد احمد علي319181721421159012

كلية التمريض/جامعة الموصل569.0094.83اعدادية الرشيدية للبناتاحيائينهى بشار طه عبد319191721422022151

كلية التمريض/جامعة الموصل569.0094.83اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسلمى وهب قاسم يونس319201721422023058

كلية التمريض/جامعة الموصل569.0094.83ثانوية الفراتين للبناتاحيائيساره خليل حسين مطر319211721422036063

كلية التمريض/جامعة الموصل569.0094.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائياالء غائب ادريس محمد319221721422049020

كلية التمريض/جامعة الموصل568.5694.76ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمينا كرم سالم جميل319233321427007014

كلية التمريض/جامعة الموصل568.0094.67ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيثامره دخيل حسين قطو319241721421208005

كلية التمريض/جامعة الموصل568.0094.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيماريان ساطع شعيا بابا319251721422018037

كلية التمريض/جامعة الموصل568.0094.67ثانوية الموفقية للبناتاحيائيزينه اكرم توفيق فريق319261721422037032

كلية التمريض/جامعة الموصل568.0094.67اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزينب محمود عبد هللا جرجيس319271721422048055

كلية التمريض/جامعة الموصل568.0094.67اعدادية زينب للبناتاحيائيضحى بسمان غانم محمد319281721422053100

كلية التمريض/جامعة الموصل568.0094.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيتبارك رضوان غانم حامد319291721422057048

كلية التمريض/جامعة الموصل568.0094.67ثانوية القادسية للبناتاحيائيغفران طه ياسين قاسم319301721422066042

كلية التمريض/جامعة الموصل568.0094.67ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيمريم عبد المحسن احمد يونس319311721424024036

كلية التمريض/جامعة الموصل568.0094.67ثانوية سنوني المختلطةاحيائيامينه خيري جومر قاسم319321721427010014

كلية التمريض/جامعة الموصل568.0094.67الخارجياتاحيائيمها عبد اللطيف خيري صالح319331921428050232

كلية التمريض/جامعة الموصل568.0094.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيبدور خالد احمد يوسف319343121422009032

كلية التمريض/جامعة الموصل567.0094.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيآيه اكرم علي محمد319351721422002012

كلية التمريض/جامعة الموصل567.0094.50اعدادية سارة للبناتاحيائيايفلين ابراهيم عزيز خوشابه319361721422019013

كلية التمريض/جامعة الموصل567.0094.50اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيمنار عبد الكريم محمود محمد319371721422022140

كلية التمريض/جامعة الموصل567.0094.50اعدادية عين سفني للبناتاحيائيغاليه عيدو عجم حسن319381721422029027

كلية التمريض/جامعة الموصل567.0094.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى احمد عباس خلف319391721422041068

كلية التمريض/جامعة الموصل567.0094.50ثانوية االخوة للبناتاحيائيتبارك محمد سليم عبد القادر احمد319401721422104012

كلية التمريض/جامعة الموصل567.0094.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيآيه احمد سالم محمد سليم319411721424011003

كلية التمريض/جامعة الموصل567.0094.50ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيهجران خيري قاسم عبد هللا319421721425013014

كلية التمريض/جامعة الموصل567.0094.50ثانوية اليعربية للبناتاحيائيسميه عواد محمد شهاب319431821422100032

كلية التمريض/جامعة الموصل567.0094.50ثانوية الكوير للبناتاحيائيميعاد شبو ابراهيم بلو319443121422018023
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كلية التمريض/جامعة الموصل566.8094.47للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيرسل محمد مالك جودة319452421422037014

كلية التمريض/جامعة الموصل566.0094.33ثانوية حكنة للبنيناحيائيجوان طلعت نايف علي319461721421101003

كلية التمريض/جامعة الموصل566.0094.33ثانوية وانه للبناتاحيائيمفاز محمود خلف حسن319471721422046028

كلية التمريض/جامعة الموصل566.0094.33اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرقية محمود عبد هللا جرجيس319481721422048041

كلية التمريض/جامعة الموصل566.0094.33اعدادية المربد للبناتاحيائيرسل محمد سالم فتحي319491721422058039

كلية التمريض/جامعة الموصل566.0094.33ثانوية سنوني المختلطةاحيائيسوزان سيدو الياس خليل319501721427010061

كلية التمريض/جامعة الموصل566.0094.33ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيميساء خالد شيحان مخلف319511821421057013

كلية التمريض/جامعة الموصل566.0094.33ثانوية العرفان للبناتاحيائيافنان نعمان محمد درويش محي الدين319523121422016005

كلية التمريض/جامعة الموصل566.0094.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيهاجر حسين عباس يونس319533321422002122

كلية التمريض/جامعة الموصل565.0094.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيطيبه داؤد سالم فتحي319541721422002198

كلية التمريض/جامعة الموصل565.0094.17ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيساره فيصل احمد رمضان319551721422005043

كلية التمريض/جامعة الموصل565.0094.17ثانوية القوش للبناتاحيائيشيناز كتي حمو عيسو319561721422027005

كلية التمريض/جامعة الموصل565.0094.17اعدادية مؤتة للبناتاحيائيحنان غانم جاسم محمد319571721422068025

كلية التمريض/جامعة الموصل565.0094.17ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيرغد صباح مجيد سيفو319581721425013013

كلية التمريض/جامعة الموصل565.0094.17اعدادية الخضرانية للبناتاحيائينور امين حسين يوسف319591821422057121

كلية التمريض/جامعة الموصل565.0094.17ثانوية فريشتة للبناتاحيائيهيلين خالد محمد خضر319602121422083050

كلية التمريض/جامعة الموصل564.0094.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيساره قيس جاسم عبد هللا319611721422020052

كلية التمريض/جامعة الموصل564.0094.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايه محمد عبد الرزاق جاسم319621721422045036

كلية التمريض/جامعة الموصل564.0094.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرشا مهدي صالح محمد319631721422045069

كلية التمريض/جامعة الموصل564.0094.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآيه حسين محمود طه319641721422055014

كلية التمريض/جامعة الموصل564.0094.00اعدادية اشبيلية للبناتاحيائينوره عطيه حوان فرج319651721422064078

كلية التمريض/جامعة الموصل564.0094.00اعدادية مؤتة للبناتاحيائيعائشة مالك عبدالعزيز عبدالرحمن319661721422068060

كلية التمريض/جامعة الموصل564.0094.00للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي احيائيغدق طاهر محمد صالح319671821422087018

كلية التمريض/جامعة الموصل564.0094.00ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائياسراء سرحان حمود عواد319683121426001003

كلية التمريض/جامعة الموصل564.0094.00للنازحين- ثانوية األخوة للبنات احيائياالء انس عصمان مصطفى319693321422004001

كلية التمريض/جامعة الموصل564.0094.00ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيآراس قاسم عبد هللا احمد319703321427011001

كلية التمريض/جامعة الموصل563.1293.85ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمرح محسن علي حسين319711721424008062

كلية التمريض/جامعة الموصل563.0093.83ثانوية تل واعي للبنيناحيائيمنال عبد حمد حسن319721721421034026

كلية التمريض/جامعة الموصل563.0093.83اعدادية السيد حمد للبنيناحيائينور علي احمد هالل319731721421073019

كلية التمريض/جامعة الموصل563.0093.83اعدادية بحزاني للبناتاحيائيسنار ازاد درويش خضر319741721422016029

كلية التمريض/جامعة الموصل563.0093.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيانهار عمار فتاح محمد319751721422054038

كلية التمريض/جامعة الموصل563.0093.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيصابرين محمد ارميض محمد319761721422057117

كلية التمريض/جامعة الموصل563.0093.83اعدادية المربد للبناتاحيائيغفران محمد عبدهللا تركي319771721422058085
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كلية التمريض/جامعة الموصل563.0093.83ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطةاحيائيجنه اياد خلف خليل319782121427021008

كلية التمريض/جامعة الموصل563.0093.83ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهاجر بشار خالد بشير319793121422009172

كلية التمريض/جامعة الموصل563.0093.83ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائياستبرق يعرب عبيد تركي319803121426001002

كلية التمريض/جامعة الموصل563.0093.83ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيرامان صباح عباس محمد319813221422005015

كلية التمريض/جامعة الموصل562.0093.67اعدادية بحزاني للبناتاحيائيشموس رفعت خضر مراد319821721422016032

كلية التمريض/جامعة الموصل562.0093.67اعدادية المحمرة للبناتاحيائينور ابراهيم خليل ابراهيم319831721422023118

كلية التمريض/جامعة الموصل562.0093.67ثانوية الثورةللبناتاحيائيتبارك تركي حازم مناع319841721422047019

كلية التمريض/جامعة الموصل562.0093.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيقمر عصام محمد عبد يونس319851721422054201

كلية التمريض/جامعة الموصل562.0093.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم عالء يحيى بالل319861721422054217

كلية التمريض/جامعة الموصل562.0093.67ثانوية اشور للبناتاحيائيشهد محمود حسين علي319871821422078087

كلية التمريض/جامعة الموصل562.0093.67ثانوية راوة للبناتاحيائيايناس عادل عبد العزيز عبد الجبار319881921422009006

كلية التمريض/جامعة الموصل562.0093.67ثانوية الدعاء للنازحاتاحيائيزينب جمال ناصر عبد هللا319892021422067010

كلية التمريض/جامعة الموصل562.0093.67ثانوية الدعاء للنازحاتاحيائيهدى زهير محمد صالح عبد هللا319902021422067022

كلية التمريض/جامعة الموصل562.0093.67ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيزينب غفور محمد يونس محمد319913221422005027

كلية التمريض/جامعة الموصل562.0093.67ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيدنيا خليل بركات خلف319923321422003014

كلية التمريض/جامعة الموصل562.0093.67ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيداليا خنجو جونو حجي319933321427008014

كلية التمريض/جامعة الموصل561.4093.57ثانوية المتميزات االولىاحيائيآمنه شامل يونس عبد هللا319941721422004007

كلية التمريض/جامعة الموصل561.0093.50ايمن- الخارجيات احيائيسارة حسين سالم احمد319951721428050090

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل571.0095.17اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيمصعب طه محمود عواد319961721411010056

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل562.0093.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيريم زياد محمود حسن319971721422055077

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل548.0091.33اعدادية راوه للبنيناحيائينجم عبد هللا حسون علي319981921411022041

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل534.0089.00اعدادية صفية للبناتاحيائيمروه فاضل شاهين قاسم319991721422062035

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية اشور للبنيناحيائيشوان شامل شابا سمعان320001721411138024

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره بشار محمد اسماعيل320011721422055102

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل527.5287.92ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيجمانه احمد صالح مهدي320023321427007001

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل519.0086.50اعدادية حمص للبناتاحيائيرغده يوسف محمود حسن320031721422069045

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل513.0085.50ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيجيهان قيس عبد هللا خضر320041721425013004

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل513.0085.50ثانوية االمل للبنيناحيائيفاروق عمر هاشم رشيد320053121411002020

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل511.0085.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيهمام احمد سالم عبد الجبار320061721411017184

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل511.0085.17ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد خالد محمد320071721413022003

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل511.0085.17ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيمروه جمعه صالح خلف320081821422109024

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية اليمن للبناتاحيائيطيبه نشوان هاشم يونس320091721422008120

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد ميسر سالم محمد320101721411011212
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيهبة رافع ياسين جاسم320111721422034065

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل498.0083.00ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد ابراهيم عبد هللا320121721411152018

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل497.0082.83ثانوية القادسية للبناتاحيائيايه قصي عبد الهادي عبد هللا320131721422066011

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية اجحلة للبنيناحيائياحمد حسين سعد هللا محمد320141721411043005

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل495.0082.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزبيده نبيل عبد الرزاق عبد هللا320151721422055081

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيصفاء محمد حامد محمود320161721422081037

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل493.0082.17ثانوية المنار للبنيناحيائيسعد نصير محمود منصور320171721411088001

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمزهاف حميد صباح وزه320181921411032041

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعهد محمد وجيه سلطان يونس320191721422061196

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية النيل للبنيناحيائيهيثم مروان محمد الياس320201721411027075

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل490.0081.67ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيسيف عاشور مطلك احمد320211721411152011

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل487.0081.17اعددية الفاو للبناتاحيائياوصاف محمد ذنون حميد320221721422006025

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل485.0080.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمن راضي زيدان صالح320231721411002034

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيامنه احمد مجيد احمد320241721422041016

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل482.0080.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك محمود وعد هللا امين320251721422055041

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيانور حسين سرحان ماجد320262421411024010

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل480.0080.00ثانوية الزاوية للبناتاحيائيدعاء سالم سليمان صالح320271721422011008

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيعيسى رائد محمد عمر320281721411021044

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعباس محمد جليل حضيري320292221411046042

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية المربد للبناتاحيائيهدى وعد غانم خليل320301721422058112

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيسراج مازن غانم سعيد320311721411017057

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل476.0079.33ايسر- الخارجيات احيائيهاله عبدهللا عمر علي320321721428060242

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل475.0079.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهنيه حسين محمد احمد320331721422049198

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية النيل للبنيناحيائيعبيدة قتيبه حمد حسن320341721411027042

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل472.0078.67اعدادية االمجاد للبنيناحيائيقحطان عدنان حازم خالد320351721411026139

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل472.0078.67اعدادية اليمن للبناتاحيائيهبه منير احمد يونس320361721422008162

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل471.0078.50اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائييونس عمار محمد نذير320371721411016063

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل471.0078.50اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيوالء شيت شاكر جاسم320381721426001357

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية االمين للبنيناحيائيمصطفى محمد ياسين محمد320393121411003058

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيحمزة ميسر نزار سعيد320401721411134039

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياالء حسان علي محمد320411721422042018

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد هللا شفاء طارق شاكر320421721411011121

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرسل زياد سعدهللا يحيى320431321422015040
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصل465.0077.50االعدادية الغربية للبنيناحيائيحامد علي احمد جاسم320441721411007044

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيمصطفى سعد محمود عبد320451821411037053

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد هللا نايف ياسين عكله320461721411003079

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية اليمن للبناتاحيائيدينا سمير سعيد عبوش320471721422008054

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره عامر بولص جبو320481721422018018

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك باسل صبحي عبيد320491721422055037

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد بشار سعد هللا قادر320501721411050093

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل456.0076.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيخالد ليث فالبيوس شابا320513321411001028

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيبتول خضر صالح حسون320523321422002017

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد ياسر سالم احمد320531721411009027

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيمايكل سالم بهنان يعقوب320541721411067025

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيرحمه فارس حسن رمضان320551721422020028

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل455.0075.83ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيخالده عمر سعيد حسين320563321422003009

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية زمار للبنيناحيائيعماد خضير محمد علي320571721411095076

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية المقدادية للبنيناحيائيحسين علي محمود حسين320582121411038014

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل452.0075.33ايمن- الخارجيون احيائياحمد عائد سليمان طلب320591721418001016

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية الحود للبنيناحيائيفرج سالم عبد هللا فرج320601721411040007

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائيآيه يوسف محمد عادل علي خان320611721422032006

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية االصمعي للبناتاحيائيانوار تحسين حسين علي320621721422056014

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل450.0075.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعثمان اسامة حميد محمد320631721411017099

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل450.0075.00ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائيجمال حردان محمد جمعه320641821413017004

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيامل زياد خيرو عيدو320653321427003009

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل448.0074.67ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيتقى علي عادل جارو320661721424013027

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمشتاق مأمون مشتاق قدوري320672121411060136

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن محمد حسن320681721415001159

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل447.0074.50ايمن- الخارجيون احيائيعبدهللا ابراهيم خلف دينو320691721418001167

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل447.0074.50اعددية الفاو للبناتاحيائيرحاب سعد عطيه احمد320701721422006059

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء ازهر يحيى حسين320711721422055083

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل444.0074.00ثانوية خانصور للبنيناحيائيوهبيه سليمان كارى رشو320721721421203053

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل444.0074.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعدنان فالح حاتم عيال320732321413018146

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل443.0473.84اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور عماد الدين طارق محمد320741721426001370

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل443.0073.83ثانوية المزرع للبنيناحيائياحمد عبد الغني محمود بكر320751721411163004

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل441.0073.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهبة خيري فتحي حميدي320761721422056153
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصل440.0073.33اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيكوزي ميرزا الياس كتي320773321427004051

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعمر محمد سلمان عبد هللا320781721411024050

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية الصديق للبنيناحيائيفراس عبد هللا فتحي محمود320791721411028073

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل438.0073.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيرضوان حسين محمد علي ابراهيم320801721411007055

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيهبه محمد موفق محي الدين320811721422059061

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل438.0073.00ثانوية أوات للبناتاحيائيعائشه محمد جسام عنيد320823121422007026

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيالهام قاسم اسماعيل نعمت320833321427002004

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل437.0072.83ثانوية الجامعة للبناتاحيائيهبه شريف حسين حميد320841021422009103

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل437.0072.83ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيصالح احمد صالح عساف320851721413007021

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية االصمعي للبناتاحيائيدعاء نزار زكريا محمود320861721422056045

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية الشهاب للبنيناحيائيغيث ثائر محمد اكديمي320871721411134095

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيبالل اسعد جرجيس احمد320881721415002089

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبيداء ميسر عبد هللا احمد320891721422055034

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل433.0072.17ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيبكر ضبيان مهند سالم320903121411008033

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية المجتهدون للبنيناحيائيمسلم عقيل رسول عبود320912221411078019

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد صالح عبد الواحد ابراهيم صفاوي320921721413007041

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية البعاج المسائية للبنيناحيائيراغب حسن حمدان رمثان320931721415010003

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبدالرحمن باسل صبحي عبيد320941721411012044

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية الياسمين المختلطةاحيائيرضا حسين غازي علي320951821417019016

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل429.0071.50 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائياحمد حسن يوسف احمد320963321411003001

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية الرضواني للبنيناحيائيطه يحيى محمد احمد320971721411147046

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل428.0071.33ثانوية العدالة للبنيناحيائييوسف تمو مجيد صالح320981721411181032

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية قرطبة للبناتاحيائيعال حارث صالح الدين سعيد320991721422002213

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل428.0071.33ثانوية تلكيف للبناتاحيائياسراء عمر عبد الرحمن علي321001721422025009

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم نافع يوسف محمود321011721422041108

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبة عمار عماد الدين صالح321021721422061177

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية حمص للبناتاحيائيمينا مهدي صالح احمد321031721422069089

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية اشور للبنيناحيائيمصطفى صالح احمد علي321041821411070080

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل428.0071.33ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعبد الهادي عدنان صالح سمو321053321417014015

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمنتهى ذنون يونس عاصي321061721422042150

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل427.0071.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهد علي ترف عبيد321072521422040110

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد هللا فيصل عبد هللا عون321081721411027039

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيسلوان صبار حسين علي321091721411152010
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصل426.0071.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيسنان سمير اديب ابراهيم321103321411001038

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيافراح ليث عبد يونس321111721422064008

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل425.0070.83ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيزهراء رعد قاسم الياس321121721424014005

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية حمص للبناتاحيائيايمان نشوان غانم اسماعيل321131721422069019

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل424.0070.67ثانوية موطلو للبناتاحيائيزينب عدي محمود عبد هللا321142021422075019

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل423.6070.60ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيرانيا اياد علي فالمرز321151321422049030

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل423.0070.50اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيابراهيم جمال طه محمد321161421411020001

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيهشام محمد جاسم محمد321171721411017183

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية زينب للبناتاحيائييثرب زيد محمد حسين321181721422053160

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسدرة رائد عبد شهاب321191721422055114

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية القائم للبنيناحيائيغالب عراك كردي سليمان321201921411023075

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية موطلو للبناتاحيائياسيا محمد عمر محمد321212021422075004

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيحيدرا علي محمد دوخي321222721415001035

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية الوركاء للبنيناحيائيهاني محمد ايوب احمد321231721411062054

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل420.0070.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائييونس محمود سعيد ابراهيم321241721413005015

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل420.0070.00ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيايلين خلف احمد شحو321251721421208004

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل419.0069.83اعددية الفاو للبناتاحيائيغفران عبدالرحمن جارهللا احمد321261721422006110

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية العامرية للبناتاحيائيرحمة عبد هللا حسين احمد321271021422036049

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية الرواد للبنيناحيائياحمد انور عمر قنبر321282021411021005

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزمن رعد دحام كتاب321292221422039144

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد حسين علي حسين321301721411018192

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسماء عبد الحكيم عبد هللا يونس321311721422045009

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمالك احمد نديم عبد الرحيم321321021422033162

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل416.0069.33ايمن- الخارجيون احيائيفرحان سلمان خضر عثمان321331721418001234

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية حضر موت للبنيناحيائيعمر احمد صالح خضر321341821411028021

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية زينب للبناتاحيائيسارة احمد نصر الدين محمد321351721422053075

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل414.0069.00ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيزينب فواز هزاع شريف321362021422065015

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل413.0068.83االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر حسان عبد الغني ابراهيم321371721411007103

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل413.0068.83ثانوية البسمة للبناتاحيائيساره ثائر طلب غيدان321382021422016031

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل413.0068.83ثانوية اربيل للبنيناحيائيابراهيم حسام سند عبد الرزاق321393121411005001

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبدالرحمن بشار نزار يحيى321401721411012046

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية المزرع للبنيناحيائيمحمد اسماعيل حسين يوسف321411721411163019

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية سارة للبناتاحيائيساندي سعد حنا سمعان321421721422019045
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسارة رضوان عدنان محمد فائق321431721422055100

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى ميسر محمد صالح فائق321441721415002398

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل411.0068.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائيبسمه خلف جروت قاسم321451721427010018

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيياسين بالل نعيم سالم321462021411001263

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعمر علي محمد فتحي321471721411005071

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيعبد الرحمن وليد حميد رشيد321482021411002030

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد خالد عطية محمد321492021411003087

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل409.0068.17ثانوية النضال للبناتاحيائيالق عمار فالح حسن321501021422020002

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيمرتضى قيصر فالح جبار321512321411007190

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية الحويجة للبنيناحيائياحمد خلف حمد داود321522021411019007

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيرحمة احمد فاروق يونس321531721424007003

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيرحاب ظاهر محسن جواد321542321427038001

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعبد الكريم زياد باقي توفيق321551821411037027

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل452.0075.33ثانوية الصادق المختلطةاحيائيفاطمه خالد مالك عبيد321562321427006032

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل411.0068.50ثانوية االنبار للبناتاحيائيرحمه ربيع عبد الستار بديوي321571921422016030

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل400.0066.67ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيوجدان جمعة صالح خلف321581821422109032

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعبد المالك يحيى عبد الخالق يحيى321591721511023032

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفاطمه علي عدنان ابراهيم321601321422039186

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل386.0064.33ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيرنا فاضل جبير خربيط321611921422107019

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمحمد احمد صالح سليمان321621721411057049

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل375.0062.50ايمن- الخارجيات احيائيهدى عامر عبد سلطان321631721428050188

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل372.0062.00ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد محمود محمد علي321641721413013026

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية االخوة للبنيناحيائيشهاب احمد طه يونس321651721411197013

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسورين اياد احمد يونس321661721422055117

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبه احمد زهير عبد العزيز321671721422055124

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيسناء خالد محمد عبد هللا321681721424020009

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيايه طالل محمد عبد هللا321691721424024005

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيماريا جبار عبود محمد321701221422025108

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيامير علي فاضل عبد هللا321711721411011048

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيحنان سليمان حاجي سليمان321723321422002025

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية اليمن للبناتاحيائيغاده علي طه سليمان321731721422008122

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية القيارة للبناتاحيائيمكارم عبدالمنعم سالم محمد321741721422013074

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل366.0061.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيمحمود عبد الكريم حسين اسماعيل32175332041001104
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كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد ثامر رحمان سلطان321761121411017113

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم رافع جاسم حمادي321771721422041107

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائياوس فارس نجرس حسن321781821411037007

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيزين العابدين حسن خليف رزن321792321511017021

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمصطفى علي عبود علوان321801421511001039

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيشهد فارس تحسين حسين321811721422015048

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية الرشيدية للبناتاحيائياسراء نشوان ذنون جرجيس321821721422022010

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية تلكيف للبناتاحيائيرحمه حميد جاسم حسن321831721422025027

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد محمد ثامر محمود321841721515001018

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبيدة عصام موسى محمد321851721515002243

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية اشور للبنينتطبيقيغازي بطيخ عشوي دلوم321861821511070039

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية البارزاني للبنيناحيائيعماد هاشم خضر عباس321873121411006007

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى طارق محمود احمد321881721411011230

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية الزهور للبنيناحيائيعلي عبد هللا هاني عبد العزيز321891721411015069

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائينبأ زياد يوسف اسماعيل321901721422080087

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل358.0059.67ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيسمية عزير محمد حسين321911721422098012

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل358.0059.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقييحيى محمد غانم صابر321921721511002024

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه هالل كريم عبيد321932721422014121

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيمريم خيري صبري عمر321943321427003056

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمحمود معن عدنان يوسف32195172051144046

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل357.0059.50ثانوية بردى للبنيناحيائيصالح احمد صالح حسن32196212041229034

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل357.0059.50ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيسحر رياض طالع مصطفى32197312042058020

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية اليمامة للبناتتطبيقينور صباح نوري عبد هللا321981621522012054

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل357.0059.50ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائينوال عبد هللا محمد مظهور321991721421152013

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل357.0059.50ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنينتطبيقيزكريا باسل ويس خضر322001721513007001

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية اليمن للبناتتطبيقيايه ناصر جاسم محمد322011721522008010

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياسامه سالم خلف عامر322021921411009032

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية البخاري للبنينتطبيقيمحمد هاشم خيري مخلف322031921511101062

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيليث مصطفى فاضل عبد322041121411041104

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية القيارة للبناتاحيائيزينة عبد المنعم مجيد طابور322051721422013046

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيغفران رياض ابرهيم خليل322061721422048085

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية القادسية للبناتاحيائيملك ياسر صباح ياسين322071721422066053

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحمزة بشار وليد اسماعيل322081721515002121
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كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية االندلس للبنيناحيائيمؤمل مهند راضي عبيد322092321411033183

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيسعود فراس محمد شريف322101721411017058

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل355.0059.17ثانوية قره تبه عرب للبنيناحيائيعلي حازم محمد يونس322111721411207005

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل355.0059.17ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيرؤى صابر فاضل حسين322121721422005031

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائيزينب احمد مصطفى عبود322131721422032083

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيالماز خضر احمد خلف322141721422045014

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية المربد للبناتاحيائيعذراء طه فتحي محمد322151721422058077

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيبسمة تمام سالم محمد طاهر322161721422061055

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب هالل محمود احمد322171721426001146

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيأسامة اسعد سالم إسماعيل322181721511016003

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية زينب للبناتتطبيقيتبارك عمار شكر محمود322191721522053007

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل354.0059.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيكهالن صالح جبيل احمد32220172051008089

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيسجاد احمد عبد الكريم خضير32221232051008031

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل354.0059.00ثانوية قره تبه عرب للبنيناحيائياحمد عبداالله محمود محمد322221721411207001

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائياالء قحطان خطاب عمر322231721422002035

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائينبأ ابراهيم محمد منيف322241721422002263

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبيدة خالد نزال سلو322251721511011053

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيإبراهيم ليث خليل ابراهيم322261721511026003

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل354.0059.00ثانوية تلكيف المسائية للبنينتطبيقيياسر فائز علي خلف322271721515008020

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل354.0059.00ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقياواب سفيان رعد مهدي322281921513003004

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايمان جاسم عطيوي عبيد322292621422013015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل518.0086.33ثانوية هةولير زانستي للبنينادبيحارث ذنون غانم ذنون322303121211007003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيباسمه سليمان مراد اصالن322313321227004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية اشبيلية للبناتادبيندى حسين علي محمد322321721222064037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيعزيز خدر باجو عباس322333321217002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية تل عبطة للبنينادبينايف فرحان حماد فهيد322341721211061041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل496.0082.67اعدادية ربيعة للبنينادبيذياب فهاد ادويليب شلي322351721211104026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل2491.0081.83الخارجيون ايمن ادبيمحمد مازن عبدالرحمن محمد322361721218002412

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0081.50ثانوية ابليج للبنينادبيحسام محمد احمد عواد322371721211199006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيربيع ثري سليمان عسكر322381721211017008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0080.83ثانوية الشهيد اسماعيل طالبادبينزار ياسين محمود حميد322391721211131014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0080.83ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيدنيا ارشد عبد المجيد بكتش322401721422067034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية تلعفر للبناتادبينائلة صباح حسين احمد322411721222032030
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482.0080.33اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبياحمد عبد هللا رمضان احمد322421721211020003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0080.17ثانوية عمر كان للبنينادبيمحمد علي عاشور علي322431721211159009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية االصمعي للبناتادبيافراح انس موفق احمد322441721222056003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيرسول صكبان علي حسين322452121211037038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية حمام العليل للبناتادبياسراء سالم حسن حميد322461721222009006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية الخنساء للبناتادبيسدرة احمد حازم حمدون322471721222041023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية الشرقاط للبنينادبيرامي عبد هللا محمد عبد322481821211004023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية ربيعة للبنينادبيعبد االله نواف فيصل سالم322491721211104042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476.0079.33ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيرهف يونس خلف صالح322501721222084018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية النيل للبنينادبياحمد يونس ذنون يونس322511721211027006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0078.83ثانوية الشهيد اسماعيل طالبادبيعبد هللا احمد محمد صالح322521721211131007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0078.67ثانوية دار العلوم للبناتادبيرغد عبد الغني عبد الرزاق حسو322531721222005024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0078.50اعدادية اليرموك للبنينادبيعبد هللا فتحي صالح فتحي322541721211003054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0078.17ايسر- الخارجيون ادبيمصطفى عماد عبدالجبار حسين322551721218010786

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0078.00ثانوية حضر موت للبنينادبيعمار محمد صالح خلف322561821211028014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0077.83ثانوية ابن سينا للبناتادبيافنان خالد محمود حبيب322571221222044001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0077.83ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيمؤيد علي مرعي حسن322581821211048032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0077.50ايسر- الخارجيات ادبيريم صباح ذنون جاسم322591721228060188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمصطفى هاشم محمد احمد322601721211017045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية ربيعة للبنينادبيعبد هللا بدر سرفاح كركس322611721211104049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0077.17اعددية الفاو للبناتاحيائيحنين محمد حواس محمد322621721422006050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0076.67ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيعبد هللا فتحي عوده رمضان322631721211168004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0076.50ايمن- الخارجيات ادبيايه عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن322641721228050056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0076.33اعدادية القيارة للبنينادبيانس احمد حمد سليمان322651721211042005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0076.33اعدادية تل عبطة للبنينادبيعواد هاشم نجرس حمزه322661721211061027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.17اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد هه لكورد فائق رفيق322672021411087122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0075.83ثانوية المكوك للبنينادبيمحمود عبد هللا مطر محمود322681721211051044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية برطلة للبنينادبيمحمد سالم سعيد سليمان322691721211065035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية ابن االثير للبناتادبيدعاء فتحي صالح خلف322701721222042022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0075.67ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيمحمد هاشم احمد رزيك322711621513003009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية الحود للبنينادبيعمر صالح رمضان عسكر322721721211040006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية ربيعة للبنينادبيعبد العزيز صالح حمود منصور322731721211104047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية النيل للبنينادبيمالك صالح حمد جاسم322741721211027056
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0075.50ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيقاسم تمو الياس خلف322751721415008033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية اليرموك للبنينادبيباسم محمد تبين ختالن322761721211003019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0075.33ثانوية البعاج للبنينادبيطارق احمد علي حسن322771721211045042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0075.33ثانوية البعاج للبنينادبيعبد هللا احمد حسن عباس322781721211045050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيزهراء محمد احمد عبد هللا322791721226001061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيعبد الرحمن ليث سالم اسماعيل322801721411016024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية بلقيس للبناتادبيرونق نزار طالل حامد322811721222055023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0075.00ثانوية حمام العليل للبنينادبياحمد شكر حامد علي322821721211032001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0075.00ثانوية المصطفى للبنيناحيائيمروة خزعل ذياب خلف322831721421075023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0075.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيامينة زينل سليمان عبد القادر322841721422032031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.9274.82االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد بشار ادريس إسماعيل322851721411008306

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية ربيعة للبنينادبيميسر عارف غضوي عايد322861721211104069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية قرطبة للبناتادبيزبيدة طالل صالح الدين عبد العزيز322871721222002017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيمجيد فتحي مجيد سنجار322881721211004008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية ابليج للبنينادبينبهان يعقوب يوسف علي322891721211199029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية القيارة المسائية للبنينادبياحمد رضوان محمد نامس322901721215015012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيسبأ سحبان صالح سعيد322911721222048033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية صفية للبناتادبيمنار موفق محمد تمو322921721222062046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0074.00اعدادية شفق النور للبنينادبيمصطفى طالب حسن طعمة322931421211044064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0074.00اعدادية القيارة للبنينادبياحمد علي صالح احمد322941721211042003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0074.00ثانوية ازهيليلة للبنينادبيفهد خوام عراك فهد322951721211182021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0073.67اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب صالح يونس احمد322961721222045046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0073.67اعدادية الكفاح للبناتادبيامينة حسن خضر اسماعيل322971721222051008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0073.67اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيرنا مال هللا احمد بطاح322981721422022074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0073.50ثانوية المحلبية للبنينادبيمحمد حسام الدين مصطفى يوسف322991721211055018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0073.50اعدادية تلعفر للبناتاحيائيراغدة حسن علي عبد هللا323001721422032069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0073.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعلي احمد شكر محمود323011721211001038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0073.33اعدادية النيل للبنينادبيمحمد باسل رشدي زكي323021721211027059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية ابو خشب للبنينادبيشايع حمود رشيد شغيل323031721211084004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية صفية للبناتادبيسيماء جاسم محمد علي323041721222062031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية العبيدي للبنينادبيابراهيم ذياب عطا هللا محسن323051921211024001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0072.67ثانوية تل سروال للبنينادبيعمر عبد المولى محمود نايف323061721211056012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيانعام عطيه حسن مطلك323071721422003020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0072.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيدرة جاسم محمد حسو323081721424008018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0072.67ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقيياسر جاسم محمد مخلف323091821513010006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية الفتوة المختلطةادبيحذيفة ترف ياسين محمد323103121217001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية زينب للبناتتطبيقيوئام حسن محمد فرحان323111721522053029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0072.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائييوئيل اكرم سعد هللا متي323121721413025034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد هللا حسين خلف حسين323131821411032069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية سارية للبنينادبيياسين فارس حسين عبد323141721211018077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية االبداع للبنينادبيايمن شامل مؤيد احمد323151721211202011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0072.17ثانوية ربيعة المسائية المختلطةاحيائياميرة حماد عودة عنادي323161721425009001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية حديثة للبنيناحيائيعالء ابو القاسم عطية جاسم323171921411019048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0072.17ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيضحى عباس بكر سليمان323183321427008032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية البعاج للبنينادبيعيسى زهدي محمد سلطان323191721211045073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية جرناف غربي للبنينادبياحمد خضير عبد نفر323201721211047002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0072.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيحسين يونس محمد محسن323211721211050015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية ابو خشب للبنينادبيعلي محمد وسمي غيث323221721211084008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0072.00اعدادية ربيعة للبنينادبياذعار فائز محمد كنيفذ323231721211104007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0072.00اعدادية برطلة للبنينتطبيقيغيث خالد داود شابا323241721511065029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية سارية للبنينادبيصالح حسن حسين حسن323251721211018034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0071.83ثانوية اسكي موصل للبنينادبيخير هللا مظهر علي مد هللا323261721211038005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيمصطفى حميد ابراهيم قاسم323271721411010053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0071.83ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد علي مصطفى323281721422074057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية المتنبي للبنينادبيادريس عمران ادريس عبد اللطيف323291021211027011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيابراهيم احمد ابراهيم حسين323301721211016001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية بارزاني المسائية للبنينادبيعايد فائز حميد ونيس323313121215001041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية كنجان للبناتادبيداليا سعد خضر حسن323323121222010003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية النيل للبنينادبيعبد الحكيم حسين علي سلطان323331721211027026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية البعاج للبناتادبيمها فرحان ليتون عواد323341721222038011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية الوركاء للبنيناحيائيقتيبة جمال خطاب احمد323351721411062036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية اليرموك للبنينادبيمصطفى الزم حامد عبو323361721211003092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية الزهور للبنينادبينشوان يونس بلو فتحي323371721211015032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية الراية للبنينادبيوليد عثمان رمضان محمد323381721211025080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية ربيعة للبنينادبيصباح عكيل اسعد علي323391721211104038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية حمام العليل للبناتادبيناديه محمد احمد صالح323401721222009060
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيحمزة خليل عبد الكريم خليل323411721211020013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية االمجاد للبنينادبياوس شكري محمود خليل323421721211026011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0071.17ثانوية البعاج للبنينادبيركاد حماد سوعان الفي323431721211045028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0071.17ثانوية البعاج للبنينادبيسليمان نايف حماد ابتر323441721211045033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية البعاج للبنينادبيراكان عبيد خليف هالل323451721211045026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيابي عبد المنعم محمد مهدي323461721511011001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية تللسقف للبنينتطبيقيمارك منير شمعون جبو323471721511082006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية برطلة للبنينادبيمحمد حميد حمزه اسماعيل323481721211065033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0070.83ثانوية ابو خشب للبنينادبيممدوح حماد مناح جهاد323491721211084013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.9670.83ثانوية المتميزات االولىاحيائيسرار نعمان مهدي يعقوب323501721422004093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيحسين يحيى حسين علي323511721211001019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0070.67ثانوية وانة للبنينادبيعبد الرحمن محمد عبد هللا محمود323521721211086010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية مؤتة للبناتادبيإكرام بشار عبد الهادي عزيز323531721222068003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيضحى فارس فاضل حسين323541721422048077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0070.67ثانوية شايستة للبناتاحيائيحنين احمد حماده علي323553121422005008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية االمجاد للبنينادبياحمد قحطان علي حمد323561721211026004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةادبيعبد هللا احمد نجم احمد323571721217013007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0070.50ايمن- الخارجيون ادبيعبدالرزاق محمد حروش سالم323581721218001759

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية ابن االثير للبناتادبيهبه مؤيد غانم عزيز323591721222042085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية الكفاح للبناتادبياسراء عبد نوري حمودي323601721222051002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0070.33ثانوية البراق المختلطةادبيحسن هادي علي جاسم323611221217007011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعز الدين صالح احمد نامس323621721211133017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية الكفاح للبناتادبيأيه مثنى غازي احمد323631721222051001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية االصمعي للبناتادبيسبأ محمد يحيى شريف323641721222056026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0070.33ثانوية شميط للبنينادبيعبد الرحمن اسماعيل نعمة حماده323652021211034020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية البعاج للبنينادبيمحمد رائد حميد سلطان323661721211045086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية تل عبطة للبنينادبيمدلول احمد خلف علي323671721211061039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية بازوايا للبنينادبيابراهيم حسين ياسين مصطفى323681721211063001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية قرة قوش للبنينادبيابراهيم يونس سليمان عبد هللا323691721211067001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية جوارجرا للبناتادبيسارة قحطان عدنان سلو323703121222001019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيفرحان محمود ياسين سلطان323711721215001118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيداليا الياس محمد اسماعيل323721721222072015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية الشهاب للبنينادبياسماعيل عبد هللا فتحي بالوي323731721211134009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل419.0069.83ايمن- الخارجيون ادبيانور فالح حماد ابتر323741721218001210

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل419.0069.83ثانوية الفراتين للبناتادبيرؤى سالم محمد عاصي323751721222036016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي زينل زكر زين العابدين323761721211113011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية القيارة للبنينتطبيقيفاضل مهدي صالح محمود323771721511042012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية اسكي موصل للبنينادبيعلي بالل فتحي احمد323781721211038016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعيسى محمد عمر يوسف323791721215001112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيمريم خالد حارس فتاح323801721222084034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي اكبر بهجت زينل بكتاش323811721411115079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية االمين للبنينادبيعبد الحميد بزيع نايف شالل323821721211019011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل416.0069.33ايسر- الخارجيون ادبيعبدهللا فتاح محمد عبدهللا323831721218010441

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل415.0069.17االعدادية المركزية للبنينادبيمحمد نور عبد اللطيف صالح خليل323841721211002032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيحسين حسن مطر عبد هللا323851721211005016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل2415.0069.17الخارجيون ايمن ادبيمبارك حاتم عبدالرزاق مجبل323861721218002247

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل414.0069.00ثانوية الكندي للبنينادبيعبد الرحمن قاسم راشد حنفوش323871121211039012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل414.0069.00ايسر- الخارجيون ادبيمصطفى نشوان غانم يونس323881721218010800

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل414.0069.00اعدادية الهويرة المختلطةادبيحسام جهاد عبد هللا حسن323893121217002006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل413.0068.83االعدادية المركزية للبنينادبيسلوان موفق سالم احمد323901721211002020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل413.0068.83ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيحارث محمد حمد محمد323911721211004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية االمجاد للبنينادبيعمار قيدار علي احمد323921721211026048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية تل عبطة للبنينادبيكامل محمد غريب نادر323931721211061031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية الغزالني للبنينادبيعلي مؤيد نافع خطاب323941721211212007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل413.0068.83ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيمريم اسماعيل خليل جرجيس323951721222084033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية الخصم للبنينادبيأحمد سالم احمد عطيه323961821211015001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية البعاج للبنينادبيمفرج هليل خليف نهار323971721211045098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم فارس ميسر عزيز323981721424013092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعلي رعد عزيز محمد شيت323991721211001039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد ابراهيم علي حسن324001721211021035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية برطلة للبنينادبيحمزه هاشم احمد يونس324011721211065018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل411.0068.50ثانوية وانة للبنينادبيادريس مجول عطية اسماعيل324021721211086002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعبد محمود محمد حشاش324031721215001090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية الرشيدية للبناتادبيحسنى محمود سليمان محمود324041721222022008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية الخضراء للبناتادبينوف راشد مرجان خلف324051721222076016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيرغد احمد نزال هليل324061721222080017
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل411.0068.50ثانوية سيوان للبناتادبيريم محمد يونس محمد324073121222004014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيقصي مرزا بكر خلف324083321217004007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبييوسف نافع حسن علي324091721211012035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية سارية للبنينادبيعمر صالح خلف عبد هللا324101721211018047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل410.0068.33ثانوية اصفية االولى للبنينادبيعبد الرحمن احمد مطلك حويج324111721211035008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل410.0068.33ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيمعن رياض ابراهيم احمد324121721211041011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل410.0068.33ثانوية البعاج للبنينادبيهيثم فرحان محمد عبيد324131721211045103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية الشهاب للبنينادبيوليد صالح ابراهيم محمد324141721211134088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية ابن االثير للبناتادبيريا محمود حامد عبد هللا324151721222042034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيحنين محمد سالم بشير324161721222059012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل410.0068.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيامل حسن محمد عزاوي324171721224011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية الحكمة للبنيناحيائيفالح عواد عبد جاسم324181721411009095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل410.0068.33ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيهدى خالد يونس جاسم324191721426002130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل409.0068.17ثانوية الكندي للبنينادبياركان جسام راشد حنفوش324201121211039001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل409.0068.17ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيمثنى صالح احمد عواد324211721211004007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمحمد مثنى عبد المجيد حسن324221721211017039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية تلكيف للبنينادبيمحمد علي صادق أيدين324231721211080033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية اليمن للبناتادبيمالك مازن حامد انور324241721222008040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل409.0068.17ثانوية تلكيف للبناتادبيورقاء سكر حمود علي324251721222025027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية تلعفر للبناتادبيحسينه احمد حسن محمد324261721222032005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل409.0068.17ثانوية كنجان للبناتادبيزهراء محمد سعيد مجيد324273121222010006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية الراية للبنينادبياحمد وعد محمد عبد هللا324281721211025010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية الحود للبنينادبيسيف الدين احمد حسين زعال324291721211040003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل408.0068.00ثانوية وانة للبنينادبيمحمود حسن محمد ابراهيم324301721211086018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية ميسلون للبناتادبيريم احمد فتحي عاصي324311721222045042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل408.0068.00ثانويةشهده بنت االبري للبناتادبيسحر اياد موفق هاشم324321721222060011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل408.0068.00ايسر- الخارجيات احيائيرحمة ميسر نايف فرحان324331721428060094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية قرة قوش للبنينادبيمجد نوئيل يوسف توما324341721211067014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية ابو خشب للبنينادبيمزاحم هواش مخلف حسن324351721211084012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية الشهاب للبنينادبيحكم عبد الكريم علي حمدون324361721211134022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية العدلة للبنينادبياحمد فارس تركي اسماعيل324371721211171004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيعلي احمد علي احمد324381721213023003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية فايدة للبنيناحيائياحمد محمود طه محمود324391721411091005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيمريم ميسر قاسم يحيى324403121522003022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعمر فراس ابراهيم الياس324411721211017029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية االمجاد للبنينادبيكرم عبد خضر عزيز324421721211026056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل406.0067.67ثانوية البعاج للبنينادبيعلي قاسم حسن خلف324431721211045066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية تل عبطة للبنينادبيخالد شرابي عدو معطش324441721211061008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية الرسالة للبناتادبيسميره نايف محيسن طلق324451721222049048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية اشبيلية للبناتادبينبراس اسامة عبد هللا ابراهيم324461721222064036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائيعائشه عبد الرحمن محمد علي حسين324471721422002208

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمريم مخلص مولود يونس324481721422056131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل406.0067.67ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيمرتضى عادل خضير حسين324491821413022011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405.0067.50االعدادية المركزية للبنينادبياحمد عبد الحميد حازم سعيد324501721211002002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية تلعفر للبنينادبيعمران عزيز صبار حسن324511721211110012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405.0067.50ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيمحمود غانم احمد حميد324521721215015112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405.0067.50ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيعبد هللا امين ذياب امين324531721217012011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية الزهور للبناتادبيمرح احمد رياض عبد الرحمن324541721222057040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية اشبيلية للبناتادبيزهراء علي عداي عيسى324551721222064018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية الزهور للبنيناحيائيعلي معن صديق بشير324561721411015076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعلي رزوقي حمادي محمود324571721411026112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405.0067.50ثانوية الحارث المسائية المختلطةاحيائيصالح خلف محمد حمد324581821417027019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية الموفقية للبنينادبيعنيد مدلول سبهان سعيد324592621211039103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية الفتوة المختلطةادبيمحمد خالد طعمه اسماعيل324603121217001018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل404.0067.33اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمصطفى جاسم محمد جاسم324611721211020044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل404.0067.33اعدادية تلكيف للبنينادبيحسام مهدي صالح خليل324621721211080009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل404.0067.33ثانوية دار العلوم للبناتادبيلقاء فتحي حمادي رحيل324631721222005047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل404.0067.33ثانوية سنجار للبناتادبيشيرين اسماعيل سليمان حيدر324641721222010002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل404.0067.33اعدادية الخصم للبنينادبيمحمد يونس خلف عبد هللا324651821211015037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمحمد هيثم عبد الكريم اسماعيل324661721211001063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمؤمن سرمد محمد هشام324671721211020032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية االمجاد للبنينادبيعلي شكير محمود حامد324681721211026046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية عوينات للبنينادبيمحمد عبد الكريم نشمي طالع324691721211103027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل403.0067.17ثانوية الشروق للبنينادبيهيثم جليل اعبيد مصطفى324701721211205009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل403.0067.17ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيعناد عبد عيسى جلو324711721215010019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل403.0067.17ايمن- الخارجيون ادبيخالد جاسم محمد حمود324721721218001392
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيغفران معن وعد غريب324731721222001025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية المربد للبناتادبيازهار خالد حمدان سعيد324741721222058002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية تلكيف للبنيناحيائيمحمد فتحي محمد مال324751721411080052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل403.0067.17ثانوية شايستة للبناتادبياالء ابراهيم عواد عبادي324763121222005002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبياحمد علي حسين عباس324771721211001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيانس ذاكر علي احمد324781721211004003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية االمين للبنينادبيهمام احمد زكي محمد324791721211019034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية اسكي موصل للبنينادبيمحمد عبد هللا فتحي سعيد324801721211038023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية المنار للبنينادبيعبد القهار شاكر محمود منصور324811721211088005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعلي عبد الخالق هادي محمد شيت324821721215001097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية حمام العليل للبناتادبيغفران أحسان خضير عصفور324831721222009050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية حمص للبناتادبيسرى عبد الحق محمد سلو324841721222069024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنينادبيابن الخطاب عمر مخلف عبد هللا324851921211008001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل401.0066.83اعدادية الكندي للبنينادبياحمد ابراهيم اسماعيل حسين324861721211021002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية تل سروال للبنينادبياحمد صالح خلف علي324871721211056001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية تل سروال للبنينادبيتركي محسن نومان عبوش324881721211056003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية بادوش للبنينادبيعمار سليمان حسن محمد324891721211156019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية الهرم الثانية للبنينادبيهوزان فيصل علي الهادي محمد324901721211191006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل401.0066.83اعدادية قرطبة للبناتادبيرغد عمر نصرت علي324911721222002016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية جبة المختلطةادبيحمزه عبد السالم رحيم بربوتي324921921217040008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل401.0066.83اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيساره حقي اسماعيل علي324933321222002029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية الحكمة للبنينادبييونس احمد عبد ابراهيم324941721211009093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400.0066.67ثانوية بادوش للبنينادبيحسام عبد هللا رشيد هاشم324951721211156005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييوسف غسان عبد الجبار خضر324961721215002312

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا نواف ادريس نايف324971721411017094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية العراق االهلية للبنينتطبيقيعبد الغفور خضر محمد حسن324981721513001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية العبيدي للبنينادبيصالح جمال صالح غريب324991921211024023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400.0066.67ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائييوسف عبد القادر جاسم ناصر325003121417010011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيحسن احمد شهاب حسن325011721211001017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية الراية للبنينادبيمحمد عبد هللا علي عبد هللا325021721211025059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية الشافعي للبنينادبيمصطفى عماد صالح عبد هللا325031721211135049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبياسيل رياض احمد شيت325041721222059005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيزينه عوف عبد الرحمن داؤد325051721222059018
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل399.0066.50ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيعيسى يونس محمود خلف325063321217001009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيفراس فارس سبعو محمد32507332021051020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعمر محمد حازم احمد325081721211020027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية االمجاد للبنينادبيعمار محمد يونس شهاب325091721211026049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية النيل للبنينادبيمحمد عبد الرحمن ابراهيم محمد325101721211027063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية ربيعة للبنينادبيفارس احمد حميد علي325111721211104055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيهبه يحيى قاسم حمزه325121721222020018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيغاده ياسين ذنون يونس325131721222059022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشيماء اسماعيل ابراهيم حسين325141721422001068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398.0066.33ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم محمد محمود325151721513013004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398.0066.33ثانوية الفردوس االهلية للبناتتطبيقيشهد بكر نعمان امين325161721524007003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398.0066.33ثانوية االمل للبناتادبيملك عبد الناصر هادي جاسم325173121222011017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيشيماء ابراهيم علي حسن325183321222002035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيهناء عبيد عبد اللطيف عبيد325193321222002062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل397.0066.17اعدادية ابن االثير للبناتادبيرحمة ثامر حسن علي325201721222042026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل397.0066.17اعدادية ميسلون للبناتادبيرحاب ياسين ابراهيم سلطان325211721222045038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل397.0066.17اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيكوثر زياد محمد ياسين325221721222080033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل397.0066.17اعدادية الشرقاط للبنينادبيفارس مدلول سباح مهوس325231821211004047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية النيل للبنينادبيمحمد صالح حمد جاسم325241721211027062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل396.0066.00ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيمازن بشار ابراهيم رمو325251721211210015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية التحرير للبناتادبيسوريه محمد طه حسين325261721222063016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية اشبيلية للبناتادبيسعاد صالح خلف محمود325271721222064023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيمريم غسان حازم حسام الدين325281721226001105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل396.0066.00ثانوية جبة المختلطةادبيطارق احمد خيري ناجي325291921217040009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية المقدادية للبنينادبيعلي عبد االمير علي حسين325302121211038012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية اليرموك للبنينادبيطه صالح عران معيوف325311721211003046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية الكندي للبنينادبيفتيان عبد السالم طالب ابراهيم325321721211021032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل395.0065.83ثانوية اسكي موصل للبنينادبيعلي فاضل عباس خلف325331721211038018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية ربيعة للبنينادبياحمد نواف محمد كنيفذ325341721211104005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمد عمر عبد العزيز مصطفى325351721211135041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد يوسف احمد عطا هللا325361721215001014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل395.0065.83ثانوية البعاج للبناتادبيانوار خليل ابراهيم علي325371721222038001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد الرحمن رفعت محمد اسماعيل325381721411015046
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل395.0065.83ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيفالح خلف حسن علي325391721411053037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل395.0065.83ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيمحمد سلطان محمد صالح325401721511041023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل395.0065.83ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيساره اياد مظفر يونس325413121422001031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقيزمن محمد عز الدين احمد32542332052040012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية الراية للبنينادبيمحمود عبد الرزاق اسماعيل عبد هللا325431721211025067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية تل عبطة للبنينادبيركاد خالد هجيج عبيد325441721211061011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية عوينات للبنينادبيراكان فارس نشمي علي325451721211103007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية االندلس للبناتادبيمريم عامر عبد الحميد علي325461721222054025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد سعيد سالم محمد سعيد محمود325471721411011191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394.0065.67ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيراضي طه اعبيان إفنيسان325481721411013022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمود علي حسين عبد325491721411018208

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394.0065.67ايسر- الخارجيات احيائيصفا شاكر محمود ذنون325501721428060171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعز الدين طه مصعب فياض325511921511009030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائياالء قاسم محمد عبد325521321422045004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية البعاج للبنينادبيمحمد موسى محمد قاسم325531721211045094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيرواء عامر محمد جاسم325541721222072019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية الراية للبنيناحيائيعبد القادر معتز حمادي شحاذه325551721411025048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمود اكرم صالح محمد325561721411050111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية سيوان للبناتادبيطيبه خليل ابراهيم قاسم325573121222004022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيعبد السالم عماد الدين عبد السالم عبد الباقي325581721211016013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل392.0065.33ثانوية اصفية االولى للبنينادبيبسام سالم محمد علي325591721211035003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية الرضواني للبنينادبيغزوان سلطان علي حسن325601721211147080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية القيارة للبناتادبيايناس سعيد محمد عبد الرحمن325611721222013006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية الخنساء للبناتادبيانفال فارس سلطان حمد325621721222041004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية الصديق للبنينادبيمعاذ فالح خليل ابراهيم325631221211020040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية الحريري للبناتادبيرفل عامر يوسف ابراهيم325641421222060017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد عبد المحسن علي متعب325651721211003006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية اصفية االولى للبنينادبيأكرم جاسم محمد عبد هللا325661721211035002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية المحلبية للبنينادبيعماد اياد عابد جاسم325671721211055012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية زمار للبنينادبيمزهر حسن علي ظاهر325681721211095036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391.0065.17ايسر- الخارجيون ادبيابراهيم خالد محمد خطاب325691721218010005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية االندلس للبناتادبيندى سامر احمد فتحي325701721222054032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية صفية للبناتادبياسراء موفق فتحي عون325711721222062009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية صفية للبناتادبيغفران مثنى علي حسين325721721222062040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد القادر ليث محمود محمد325731721411017082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية دار السالم للبنيناحيائينمير عبد الناصر حسام الدين فائق325741721411023126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية القبة للبنيناحيائياكرم يونس خضر فتحي325751721411077008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية الزهور للبنينادبياحمد عبد هللا محمد حمادي325761721211015003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية الفضيلة للبناتادبينور ليث محمد قاسم325771721222052039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعلي االكبر قاسم حسين علي325781721411017104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية النسائم المختلطةادبيمحمد رشيد حسب هللا ابراهيم325792121217057008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبد الرحمن سمير عبد علي احمد325802121511003018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية الزهور للبنينادبياسامة عامر محمود حسن325811721211015005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية الراية للبنينادبيمصطفى اياد هاشم يحيى325821721211025070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل389.0064.83ثانوية العريج للبنينادبياحمد هاشم يونس حسن325831721211031004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل389.0064.83ثانوية تلول ناصر للبنينادبيامجد عامر جاسم محمد325841721211036004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية الرشيدية للبنينادبيحسين علي خير الدين جواد325851721211050013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية زمار للبنينادبيصفوك عبد الكريم ابراهيم علي325861721211095013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية زمار للبنينادبيليث كامل صالح جاسم325871721211095028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيابراهيم عوني محمد ادهام325881721211117001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية االصمعي للبناتادبيحنين صدام حسين سليم325891721222056014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل389.0064.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيمنيرة سالم محمد خضر325901721224008007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية حديثة للبنينادبيعمار حمد سالمه جرو325911921211019022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية االمين للبنينتطبيقيحاتم ثائر خميس فياض325923121511003019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية البوسيف للبنينادبيصكر سلطان ادريس نجم325931721211030004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية حمام العليل للبنينادبيراكان فاضل احمد عطا هللا325941721211032010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية البعاج للبنينادبيرياض محمد صالح هايس325951721211045029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية تل عدس للبنينادبيازهار اسماعيل حامد موسى325961721221089001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية حمام العليل للبناتادبيهجران طارق عبد احمد325971721222009072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية سومر للبناتادبيساره علي خضر حيدر325981721222079015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعمار خالد احمد عبيد325991721411104043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسان ثابت سعيد جرجيس326001721413013015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية عين زالة للبناتادبينور الهدى عبد محمد محمود326011821222001029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية القيارة للبنينادبيحارث محمود خلف عبد هللا326021721211042006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل387.0064.50ثانوية البعاج للبنينادبياحمد محمد بوكان صالح326031721211045003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية ابن البيطار للبنينادبياحمد طارق خلف عليوي326041721211133005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية الشهاب للبنينادبيسيف الدين عبد المالك خضير حسن326051721211134032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيزكريا احمد عصيب خضر326061721215002090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية الرشيدية للبناتادبيرحمه ابراهيم فتحي محمود326071721222022013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية الرسالة للبناتادبيزهراء محمد فكاك احمد326081721222049042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية صفية للبناتادبيعائشه علي غازي قاسم326091721222062035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل387.0064.50ثانوية الضحى للبناتادبيغيداء فيصل وسمي بطي326101721222081023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية الزهور للبنيناحيائيعلي صالح قدو عباس326111721411015068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل387.0064.50ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيضحى وليد حسن حمود326121721422098016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل387.0064.50ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةاحيائيعلي اكبر عماد علي هادي326132921415004066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل386.0064.33ثانوية اصفية االولى للبنينادبيمحمد عبد هللا علي عبد هللا326141721211035013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل386.0064.33ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيهشام خليل ابراهيم عزيز326151721211041012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل386.0064.33ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيصكر حامد ضحوي عواد326161721215010014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل386.0064.33اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيساره ميسر يحيى قاسم326171721222080022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل386.0064.33ثانوية بعويزة للبناتاحيائيسكينه عبد العزيز عباس ولي326181721422035029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل386.0064.33ثانوية سيوان للبناتاحيائيازهار جهاد ذياب جاسم326193121422004002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل386.0064.33ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيفهد مشعان نادر خضر326203321417011036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمد سعدي كاظم علي32621192041041049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل385.0064.17ثانوية الكبر للبنينادبيراكان مناع دحام سعود326221721211190005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية االبداع للبنينادبياحمد فواز ناصح مصطفى326231721211202006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل385.0064.17ايسر- الخارجيون ادبييحيى محمد عبد محمد326241721218010891

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل385.0064.17ثانوية وانه للبناتادبيرحاب يوسف حسن ابراهيم326251721222046005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية اليرموك للبنيناحيائيبدر عامر سعيد يعقوب326261721411003022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية عوينات للبنيناحيائيعلي محمد خضير علي326271721411103031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيايهاب عمار طالب ابراهيم326281721511001012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل385.0064.17ثانوية رواد السالم المختلطةاحيائيرباح اكبر علوان عطيه326292121417069005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل385.0064.17ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيدنيا جالل امين خلف326303321427015007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل384.0064.00الخارجياتتطبيقيميرنا وسيم عادل سليم326311421528050123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد قصي ممتاز محمود326321721211009010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيحسين ذنون محمد سلمو326331721211050012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية ربيعة للبنينادبيثامر عصري مخلف حسين326341721211104013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية العياضية للبنينادبيخير هللا جاسم صالح سليمان326351721211107009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد هللا محمود حازم محمود326361721211147057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل384.0064.00ثانوية حكنة للبنيناحيائيمروة علي محمود عزو326371721421101012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل384.0064.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد هيثم مظفر سعيد326381721511008012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية االوفياء للبنينادبيعمر ضياء وحيد رجه326391921211077044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل384.0064.00ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيعذره حامد عردان زعيالن326403321427001010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل384.0064.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيساره علي كنعان بشير326413321427014012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية سنوني المختلطةاحيائيخالده خضر علي داود32642172042348024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد غانم بكر رجب326431721211003008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد الرزاق نزار ابراهيم سليم326441721211009041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيياسر عامر علي حسين326451721211011050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية االمين للبنينادبيسيف سعد محمد سالم326461721211019009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد غزوان عدنان محمد شيت326471721211024015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية تل سروال للبنينادبيعبد الكريم حمود هلوش مد هللا326481721211056011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية ربيعة للبنينادبيحمود فواز احمد ثالب326491721211104021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية ربيعة للبنينادبيطالل عبد هللا صبار رحيل326501721211104040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد عدنان حسين خضر326511721215002232

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية التحرير للبناتادبينور شامل طارق محمود326521721222063024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيامنه مؤيد علي عبد هللا326531721222067005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الواحد وهب326541721424020005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية االبداع للبنينتطبيقيعمران عبد الوهاب احمد علي326551721511202021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةادبياحمد قيس نجم عبد هللا326561921217034001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيرضوان رائد خليل حسين326573321217001005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعبد القادر ازهر عبد القادر جاسم32658172051005025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية الزهور للبنينادبييوسف جاسم محمد مولود326591721211015036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعبد هللا عبد الغفور سلطان عبد هللا326601721211133015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية الغزالني للبنينادبيزكريا قيس نايف اسماعيل326611721211212004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد زياد طارق محمد326621721215001132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية الميثاق للبنينادبيعالء مجيد هندي صالح326631921211006025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيناديه بركات جولي اوصمان326643321227004009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل381.0063.50االعدادية المركزية للبنينادبيبشار عمار فتحي عبد هللا326651721211002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية الزهور للبنينادبياحمد حاتم حازم شيت326661721211015002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل381.0063.50ثانوية الحود فوقاني للبنينادبييونس طالل عبد المحسن محمد326671721211041013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل381.0063.50ثانوية الفراتين للبناتادبيهاله منتظر محمد ايوب326681721222036048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيآية احمد مؤيد مجيد326691721222059003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائييوسف رافع احمد خضر326701721411005112
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيفاطمه محمد سعيد احمد326711721422002226

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن محمد نجم326721021411013124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل380.0063.33إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعز الدين حسين مخلف احمد326731421211013068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبياحمد انمار صالح محمد326741721211011002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيسمير حلمي سعيد محمود326751721211011019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيزهراء خالد احمد حسون326761721226001059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياسماعيل محمود اسماعيل محمود326771721411005015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية زينب للبناتاحيائيسجى محمد زهير مصطفى326781721422053082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية هيت للبنيناحيائيناصر عايد منيف درج326791921411025067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية البرغلية للبنينادبيخباب خضير طه صالح32680172021114011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد الرحمن عبد الناصر هاتف عمر326811721211009039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمد سعد محمد رمضان326821721211009072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل379.0063.17ثانوية وانة للبنينادبياحمد محمود سنجار احمد326831721211086001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية ربيعة للبنينادبياكرم علي سليم محمد326841721211104008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية ربيعة للبنينادبينايف صالح تركي عران326851721211104071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد هشام سامي سليمان326861721411026185

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيساره محمد شفاء محمد326871721422002154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية برطلة للبنينتطبيقيجابر محمد علي خليل ايوب326881721511065045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل379.0063.17االعدادية الشرقية للبنينادبيسليمان داود سليمان الياس326892221211009018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل378.0063.00ثانوية العريج للبنينادبيريان ابراهيم احمد اسود326901721211031008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية صفية للبناتادبيغفران عبد السالم محمود ابراهيم326911721222062038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيسهير احمد عبد العزيز سلطان326921721222072028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى سامان يونس علي326931721411017171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية البرغلية للبنيناحيائيبراء يونس عايز جاسم326941721411106005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل378.0063.00ثانوية الفردوس االهلية للبنيناحيائيطه قبس غانم طه326951721413026003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيحسن سعد حازم سعيد326961721415001234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائيعبير سالم بالل جوير326971721422051093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب احمد سمير محمد326981721422055087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائياية ياسر عامر حمدي326991721422061038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل378.0063.00ثانوية الحارث المسائية المختلطةاحيائيخلف عز الدين عزيز خلف327001821417027012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية النيل للبنينادبيفالح حسن حسين عطية327011721211027049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل377.0062.83ثانوية اسكي موصل للبنينادبيغيث محمود جمعه سليمان327021721211038019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية ربيعة للبنينادبيزايد عايد زايد عكيل327031721211104028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمناع محمد علي ابراهيم327041721215001152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل377.0062.83ثانوية الفضيلة للبناتادبيزهراء سمير احمد مرعي327051721222052017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية مؤتة للبناتادبيزينة خليل محسن حسين327061721222068022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية الصديق للبنيناحيائيذو الفقار مقداد شوكت علي327071721411028031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية اليمن للبناتاحيائيعائشه زيدان عبد حميد327081721422008121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيصفا عمار ابراهيم حسين327091721422057119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل377.0062.83ثانوية المأمون للبناتاحيائينسرين سالم جاسم محمد327101721422082074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل377.0062.83ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيعبد الرحمن عماد عيدان زيدان327111821411034006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيزهراء وليد ناظم رقيب327123321222002025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيحسن علي حازم سعيد327131721211001018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0062.67ثانوية خورسيباط للبنينادبيرمضان فرحان مجيد خضر327141721211209006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0062.67ثانوية ربيعة المسائية المختلطةادبياحمد محمود صالح حسين327151721215009002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية الرسالة للبناتادبيسجى محمد صالح احمد صالح327161721222049047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0062.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عبد االله قاسم327171721411008189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0062.67ثانوية كبرلي للبنيناحيائيسرمد باقر شريف هايس327181721411068009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0062.67ثانوية وانة للبنيناحيائيمحمود احمد حسن قاسم327191721411086031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيزينل عباس محمد بشير عبود327201721411115059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيلقمان حسن علي سرحان327211721415002304

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد احمد327221721415002322

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية زينب للبناتاحيائينور عبد هللا علي عادل327231721422053146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية االمين للبنينادبييونس ابراهيم عطية سحاب327243121211003063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0062.67ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيبتول علي كاظم محمد327253121226001011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيياسين عدنان ياسين لجي327263121417001048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0062.67ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيمحمد عدنان رمضان خورشيد327273321417015020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50االعدادية المركزية للبنينادبيريان احمد صالح شطيب327281721211002017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50االعدادية المركزية للبنينادبيعبيدة ماهر ابراهيم ذنون327291721211002023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50اعدادية الراية للبنينادبيحمزه ياسين عبد اللطيف محمد سليم327301721211025020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية المنار للبنينادبياحمد صالح منصور محمود327311721211088001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية المنار للبنينادبيساره فنر جاسم محمد327321721221088004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50اعددية الفاو للبناتادبيآمنه عامر جاسم محمد327331721222006001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء خالد عزيز عبد الباقي327341721222057021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50اعدادية اشبيلية للبناتادبيجمانه محمد غانم اسماعيل327351721222064006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيزينب اسامه حازم محمد327361721222084021
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية الفردوس االهلية للبنيناحيائياحمد سعد حامد حجاب327371721413026001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية المصطفى للبنيناحيائيرحاب احمد ماني صالح327381721421075008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50اعدادية الخصم للبنينادبيمحمد عروة ابراهيم سبهان327391821211015035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيحسن ابراهيم خليل عبد القادر327403021417041017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية كنجان للبناتادبيغفران عبد الرحيم كاظم محمد327413121222010008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائياحمد عبد القادر محمد جاجان عبد القادر327423321417014004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيليندا سالم حسن عيدو327433321427003055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيرسالة الياس قاسم حسين327443321427010009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمصطفى فارس شهاب احمد327451721211001068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية تلكيف للبنينادبييوسف هاشم محمود خليف327461721211080041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد الرحمن علي حسين مطلك327471721211134039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيفارس احمد حضيري رحيل327481721211168006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33ثانوية النركزلية للبنينادبيداود سالم عبيد كربو327491721211175007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية الخنساء للبناتادبيسجى عصام ابراهيم عبود327501721222041022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية ميسلون للبناتادبيامل عبد العزيز فتحي عاصي327511721222045007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية حمص للبناتادبياستبرق فراس طه بكر327521721222069006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية سارية للبنيناحيائيعلي فارس شاهين حسين327531721411018139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائييوسف صدام عبد علي327541721411152032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسجى سالم محمد صالح عبد القادر327551721422023052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33ثانوية بعويزة للبناتاحيائيسراب محمد غايب اسماعيل327561721422035028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياسراء حامد حسين خلف327571721422042007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيطيبه احمد وعد هللا الياس327581721422084048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33ايمن- الخارجيات احيائيشهد يعرب طارق خليل327591721428050110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33ايمن- الخارجيات احيائينازلي عصام سالم جاسم327601721428050164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية الخصم للبنيناحيائيحسان علي صالح محي327611821411015030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيأسراء عبد هللا ابراهيم عبيد327621821422109001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمنتظر صالح هادي كاظم327632421417015031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيبسمه سعيد خلف خديدا327643321427004008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية القدس المختلطةادبيبالل نعمه اسمر سويدان327651121217011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيفتحي عبد هللا فتحي خليل327661721211005048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيعبد هللا جرجيس حسون عجاج327671721211053011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية الشهاب للبنينادبيعلي خضير جاسم حماد327681721211134053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية ابو وني للبنينادبيابراهيم احمد ابراهيم ثالج327691721211196001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد منير ناطق صالح327701721215001012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية اليمن للبناتادبيزينب محمد مطرود احمد327711721222008022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية اليمن للبناتادبيشيماء ابراهيم خليل داود327721721222008033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية تلعفر للبناتادبينسرين جاسم محمد سليمان327731721222032035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية البعاج للبناتادبيدليل وكاع كعجيل عايد327741721222038003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد عبد الكريم زيدان خلف327751721411007019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية الصديق للبنيناحيائييوسف وسام الدين حازم حميد327761721411028100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيصهيب ميسر حسن محمد327771721411073009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية تلعفر للبنيناحيائيحسن علي عبد الرحمن حسين327781721411110014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسن علي ذنون يونس327791721411113010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17اعددية الفاو للبناتاحيائيبراء احمد طه احمد327801721422006035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية القوش للبناتاحيائيعيدي سعيد خدر رشو327811721422027008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية الثورةللبناتاحيائيامنه رضوان شيت اصويفي327821721422047009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرشا ماهر محمود احمد327831721422055068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية القادسية للبناتاحيائيرغد فارس ابراهيم حميد327841721422066023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية حمص للبناتاحيائيسما مروان يونس سليمان327851721422069060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء محمد عبدالستار عبدالرحمن327861721424008012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايه عبد هللا محي الدين عبد هللا327871721424011028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية دار االندلس االهلية للبنينتطبيقيزيد محمد غانم محمد علي327881721513006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية الفارس العربي للبنينادبيعلي غائب محمد حسين327891921211013020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقياحمد قاسم محمد طه327901921511013007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائينور مقداد ولي محمد327913321427005011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد الرحمن احمد عبد الوهاب حمودي327921721211009036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل372.0062.00ثانوية حمام العليل للبنينادبيمحمد وعد هللا يونس فتحي327931721211032034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل372.0062.00ثانوية االخوة للبنينادبييوسف صديق موسى خالد327941721211197014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل372.0062.00ثانوية الفراتين للبناتادبيمياده سعد هللا محمد سليم327951721222036045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيطيبة عبد الهادي احمد محمد327961721222048050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية زينب للبناتادبيزينب عبد هللا عز الدين نجم327971721222053028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية المربد للبناتادبيمريم وعد محمود محمد327981721222058025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية صفية للبناتادبياسماء نشوان عبد المالك اسماعيل327991721222062010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل372.0062.00ايسر- الخارجيات ادبيفرح فائز محمدنوري حسين328001721228060335

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيزينه احمد محمد زكي يحيى328011721422064041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل372.0062.00ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيفاطمه رافع عبد هللا حسن328021721425013010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمصطفى مروان محمد علي328031821411004090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل372.0062.00ثانوية سيوان للبناتادبيامنه غسان حميد ابراهيم328043121222004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيليلى صادق محمد سعيد حمو328053321422002090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل371.0061.83الخارجياتتطبيقيزينب هاني طعمه معيوف328061621528050278

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعبد هللا حارث مؤيد توفيق328071721211020020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية القصر للبنينادبيعمر غازي نصر هللا حميد328081721211185008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد هللا محمد يوسف جميل328091721411023068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية تلكيف للبنيناحيائيفواز محمد فاضل منصور328101721411080042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمد عبد هللا احمد امين328111721411134112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية العدالة للبنيناحيائييسرى حواس دحام حمد328121721421181007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيحنان عباس غائب عباس328131721422074015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية سومر للبناتاحيائيطيبه قحطان محمود فتحي328141721422079062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائياحمد فصيح حميد مطر328151921417037002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمصطفى نبراس محمود رمضان328162021411008045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية النزاهة للبنيناحيائيحسن سلمان خلف صكبان328172221411085003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية االمين للبنينتطبيقيفيصل خميس طراك صعب328183121511003072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية الياسمين للبناتاحيائيهبه عمار عبد الرحمن ابراهيم328193221422003029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايالف عبد الكريم محمد احمد32820202042144013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.0061.67ثانوية الجرن للبنينادبيعمر عبد الهادي شحاذه حسن328211721211029026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.0061.67ثانوية كنهش للبنينادبيمحمد حاتم احمد صالح328221721211076008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية ميسلون للبناتادبيخولة عمر محمد حبيب328231721222045025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية زينب للبناتادبيدنيا نزار حسين علية328241721222053019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية بلقيس للبناتادبيورقاء اسالم خالد طه328251721222055047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية الزهور للبناتادبيجنه يعرب محي الدين محمد صالح328261721222057011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الجليل محمد غانم عبد الجليل328271721411011099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية ربيعة للبنيناحيائيحارث مطلك سريع حلبي328281721411104011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.0061.67ثانوية بادوش للبناتاحيائييسرى احمد خلف ياسين328291721422077025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.0061.67ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائياسراء طالل احمد حمد328301721424013005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.0061.67ثانوية االمام علي للبنينتطبيقينهر نايف نور الدين ظاهر328311821511013022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن نزار يحيى حسن328322421211012011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.0061.67ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيباسمه برجس ذيبان فندي328333321422005008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسناء داود سليمان خلف328343321427004033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50ثانوية الموفقية للبناتاحيائينبأ عبد االمير عباس محمد32835172042269062
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيعلي جاسم عبيد حسين32836272051009015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50ثانوية الحكمة للبناتادبيتبارك غالب زاحم عدوان328371021222025011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50االعدادية المركزية للبنينادبيوسام نزار عبد الرحمن سليمان328381721211002037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50ثانوية البعاج للبنينادبيعمر حسين علي حسين328391721211045068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيلقاء محمد فتحي عبد هللا328401721222001031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية الخنساء للبناتادبيايه نبيل معيوف شعبان328411721222041008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب حمدون فاضل حمدون328421721222041018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيمأرب بشير فتحي خلف328431721226001099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعثمان زيد صالح عبد هللا328441721411011138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية الراية للبنيناحيائيعبد هللا نوفل يونس حمدون328451721411025053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50ثانوية باقرتة للبنيناحيائيمحمد احمد عبد هللا احمد328461721411078014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50ثانوية مهد للبنيناحيائيزياد شرف جوكي يوسف328471721411094022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمينا سلوان نافع عبد الرحمن328481721422002262

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائينور نجم عبد هللا قادر328491721422065041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائيجواهر حاتم محمد سودان328501721422065044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيزيدون معن عبد المجيد حميد328511721511011029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر عبد اليمه رزوقي328522321415002161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية االبراج للبنينادبيسرمد فؤاد جواد كاظم328532521211023049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50ثانوية االنتصارات للبناتاحيائينمأ حسين مخلف ضباب328542621422002046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزينب صاحب كريم محمد328552621522016032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33االعدادية المركزية للبنينادبيبكر نشوان سالم ناصر328561721211002010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمحمد محمود عماش فتحي328571721211005057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33ثانوية حمام العليل للبنينادبياحمد عبد هللا منديل صالح328581721211032002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية القيارة للبنينادبيعطا هللا لفتة علي مشاري328591721211042013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية الشافعي للبنينادبيعدنان نشوان جدوع محمد328601721211135019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33ثانوية الشروق للبنينادبيالزبير حسين هادي فتحي328611721211205002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية بلقيس للبناتادبيناديه وليد خالد طه328621721222055042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33ثانوية سنوني المختلطةادبيسهام بكر حسو بكر328631721227010014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيزيد هاشم فتح هللا عزيز328641721411012031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية برطلة للبنيناحيائيمحمد مسعود جعفر ابراهيم328651721411065066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية دهوال المختلطةاحيائيفادي جميل سفوك دومان328661721417009020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرحمه معن غانم حسن328671721422003069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسوسن احسان محمد يونس حيدر328681721422007069
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33ثانوية الموفقية للبناتاحيائيسجىى حيدر علي جبرائيل328691721422037037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمنى عامر صالح محمد328701721422049163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية الكفاح للبناتاحيائياسماء حازم محمود مصطفى328711721422051017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيعال عامر حسن محمد علي328721721422057134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33ثانوية القوارير للبناتاحيائيدعاء بشار فتحي محمد328731721422071025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية العراق المختلطةاحيائياقبال برجس ملكو خلف328741721427002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية العراق المختلطةاحيائيمدينه داود علي خلف328751721427002051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمصطفى مثنى علي حسين328761721511135058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيخالد محسن دحام حمود328771921411031012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33ثانوية هاجر للبناتادبيهبه حميد احمد علي328782021222048017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيسيف مهند منعم جاسم328793021417041029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيمنتهى خلدون محمد ياسين احمد328803121422001059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبياشرف فارس شكر محمود328811721211001011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد المنعم صالح حسن عزيز328821721411026095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.0061.17ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمارفن خالص يوسف يعقوب328831721413025023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية المربد للبناتاحيائيايه حسن اسماعيل مرعي328841721422058021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم نامق جالل عبد القادر328851721422061240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية حمص للبناتاحيائيزينب محمد حسين يونس328861721422069052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.0061.17ايسر- الخارجيات احيائيرحاب سالم صالح طه328871721428060093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعمر بركان ذنون مال هللا328881721511024031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.0061.17ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيعمر باسل توفيق حسون328891821515006076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسن داود سلمان مجذاب328902621211049028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.0061.17ثانوية الكوير للبنينادبيوضاح صدام عبد هللا علي328913121211009014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.0061.17ثانوية ذو الفقار المختلطةادبييوسف ياسين احمد حسين328923121217007024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.0061.17ثانوية اربيل للبنيناحيائياحمد اياد غانم سعيد328933121411005003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيجازية دخيل شمو خلف328943321427004011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيزيد ثائر محمود منصور328951721211012008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية الزهور للبنينادبيمحمد محمود محمد مصطفى328961721211015028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبياحمد ايمن احمد فخري علي بهجت328971721211017002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية الراية للبنينادبيمحمد وليد خالد صديق328981721211025064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية النيل للبنينادبيزكريا جمال علي طه328991721211027016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية تل عبطة للبنينادبيراكان حسن عبد هللا حسين329001721211061010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية الشهاب للبنينادبياوس ظافر حمدي فتحي329011721211134011
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00ثانوية الضحى للبناتادبيايناس ماهر عبد الرزاق عبد هللا329021721222081003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرانيا عدنان ابراهيم محمد329031721226001037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيسعيد يونس صالح محمد329041721415015018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيسارة ثامر محمد ناصر329051721422042087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيجميله موفق هادي محمد رشيد329061721422064021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00ثانوية العريج للبناتاحيائيدالل فيصل غازي عاكوب329071721422073004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00ثانوية القوش للبناتتطبيقيالينا نمرود صليوا ايليشا329081721522027002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00ثانوية الفرات للبناتاحيائينسيبه محمد صالح حسن329091921422011124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينتطبيقيحمزه عدنان ابراهيم جاعد329102521515009006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية الفتوة المختلطةادبيخليل ادريس ابراهيم محمود329113121217001006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبينواف فنر احمد صفوك329123321211001034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيبركات حسين علي خديده329133321417003009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيفاروق عمر اكرم عبد هللا329143321417014022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمصطفى احمد سمير جوحي32915282051006145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0060.83ثانوية البعاج للبنينادبيعبد العزيز عويد حماد سند329161721211045048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0060.83ثانوية تل سروال للبنينادبيايهاب احمد ابراهيم احمد329171721211056002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية ربيعة للبنينادبيضاري خالد امطير جرو329181721211104039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0060.83ثانوية العدلة للبنينادبيعبد الناصر موفق سلمان محمد329191721211171011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية اشبيلية للبناتادبياية ابراهيم محمود احمد329201721222064003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائييوسف محمد جرجيس حمدو329211721411020084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية القيارة للبنيناحيائيمنهل غانم عطيه حسن329221721411042027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه حازم محمود امين329231721422001076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيسرى محمد صالح عبد هللا329241721422048062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0060.83ثانوية الضحى للبناتاحيائيسمر عقيل صالح الدين سليمان329251721422081029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0060.83ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيرنا عبد هللا محمود ويس329261721422084033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيرحمه يوسف وعد هللا حسين329271721522003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية غرناطة للبنينادبيعز الدين احمد جميل سليمان329281921211043030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0060.83ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد سرحان329292121511074020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيزهراء وضاح نجم عبد القادر32930232052080023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمحمد سالم حميد ذنون329311721211001059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية االمين للبنينادبيمحمد سبهان محمد فوزي احمد329321721211019028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67ثانوية تل عدس للبنينادبيتاج الدين نواف بشير علي329331721211089002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية ربيعة للبنينادبيهادي خضر نايف نحيطر329341721211104072
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67ثانوية االخوة للبنينادبيكرم باسم مصطفى حاجي329351721211197006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية عين سفني للبنيناحيائيفؤاد عجم حسن عجم329361721411093019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67ثانوية االخوة للبنيناحيائيفنر احمد عبدالكريم توفيق329371721411197022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية اليمن للبناتاحيائيمريم محمد إسماعيل ذنون329381721422008135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيلمى سالم وهب عبود329391721422059045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائيخديجه عاني عكاب مرعي329401721422091008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبد الرحمن وليد احمد ياسين329411721511015019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد السالم احمد عبد السالم راجح329421721515002215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية حديثة للبنينادبيعكله مهيدي صالح عبد اللطيف329431921211019020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية راوه للبنيناحيائيمحمد ماهر مهدي سمرمد329441921411022035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيتاج الدين عمار جلوب نجم329452621413009008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيكاميران خضر باجو خليفه329463321417004054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائياسراء مسلم حسين داود329473321427008003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية الزهور للبنينادبيمحمد اياد ابراهيم مجيد329481721211015021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمحمود احمد فيصل داؤد329491721211017040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيحامد دريد طه عبو329501721211020010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية النيل للبنينادبيمحمد عبد العظيم محمد خضر329511721211027065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية القبة للبنينادبيحسن محمد يونس احمد329521721211077004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية ابن البيطار للبنينادبياحمد ساهر احمد خضر329531721211133003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمر علي سعدي حميد329541721215002175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعبد القادر عواد علي عبيد329551721215015064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية الفراتين للبناتادبيدالل حسين يوسف حسين329561721222036014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية ابن االثير للبناتادبيهبه عالء الدين سعيد جرجيس329571721222042083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية زينب للبناتادبيزهراء غازي احمد بالوي329581721222053027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية الزهور للبناتادبينبأ احمد هاشم عبد الرحمن329591721222057046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيابرار محمد نجم عبد هللا329601721421038001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية وانه للبناتاحيائياسماء حسين خلف صالح329611721422046001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايمان عبد الواحد نجم عبد هللا329621721422049032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية مؤتة للبناتاحيائيغسق بسام محمد شاكر محمود329631721422068062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية الدرناج للبنينتطبيقيعبد الحافظ جبار محمد جاسم329641721511215001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيبالل نزار محمود ذهب329651921511020006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية النضال للبنيناحيائيعبد هللا خالد مهدي صالح329662021411012036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية دجلة للبناتاحيائينور محمد شده سلطان329672021422010074
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيمصطفى جاسم جبار حسين329682521511010059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيذو الفقار احمد عادل جواد329692721411034080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية االمل للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد نجيب329703121411002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيااليهم صالح الدين باسل محمد كاتو329713321411001016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية الحوراء للبناتاحيائيافراح غائب عابد محمد32972172042236004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيابراهيم وليد ابراهيم رحاوي32973312051101001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية التاجي للبنينادبيعبد العزيز حاتم خزعل اسماعيل329741221211010016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية الراية للبنينادبيعبد الرحمن شكيب محمود مجيد329751721211025033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية حمام العليل للبنينادبيمحمد خميس ابراهيم محمد329761721211032030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية تلول ناصر للبنينادبييحيى خيري حسين صالح329771721211036029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية ربيعة للبنينادبيبدر علي احمين غثوان329781721211104011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية الشهاب للبنينادبييونس مروان يونس خليل329791721211134093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية العدلة للبنينادبيابراهيم صالح محمد عبد العالي329801721211171002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيبارق حسن ابراهيم حسين329811721215001025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33ايسر- الخارجيون ادبيحسن علي سالم عبد329821721218010196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية زينب للبناتادبيهند محسن محمود اسماعيل329831721222053055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيضيغم عيد عالوي رحيل329841721411001030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية تلكيف للبنيناحيائيابراهيم عثمان عبد الموجود محمود329851721411080001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعددية الفاو للبناتاحيائيدالل ناصر جاسم محمد329861721422006056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيابراهيم بسام عزيز محمد شيت329871721511134002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية دمشق للبنينتطبيقييوسف خالد ذنون يونس329881721511146022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسيف وليد علي محمد329891721515002177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيمحمد صالح محمد طارش329901821413019017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية االوفياء للبنينادبيمصطفى احمد سالم مطلك329911921211077067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعثمان خليل حسن كمر329921921211099029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية بروانة للبناتاحيائيزهراء خالد فرحان حسين329931921422020023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية القدوة الحسنة للبناتتطبيقياستبرق محمد سليمان مشوح329941921522107002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد زيدان خلف خليل329952021411007054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية داقوق للبنيناحيائيعلي ثامر عجم صالح329962021411017019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية المشروع للبنيناحيائيرضا موسى منهل حمود329972321411010041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية بابل االهلية للبنيناحيائيحسين حسن بدر حسن329982321413020003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينرجس صادق عبد هللا بريج329992521422010326

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيطاهر غائب طاهر عبدو330003321411002021
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيمحمد مصلح يوسف قاسم330013321417001020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد فراس محمد توفيق330021721211012026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية النيل للبنينادبيمحمد قصي خليل شيت330031721211027068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية اصفية االولى للبنينادبيحسام صباح محمد حمد330041721211035004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية البعاج للبنينادبيجمال صالح محمد عبد330051721211045019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية السالمية للبنينادبيعبد هللا نجم عبد هللا فتحي330061721211072010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية كنهش للبنينادبيمحمد طه فاضل كليب330071721211076010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية بعويزة للبنينادبيحمزة عباس جاسم محمد علي330081721211079002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية ابن االثير للبناتادبيرفل عمار مجيد عبد الكريم330091721222042031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيشيماء محمود حازم ناصر330101721222080029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيضحى سعد محمد حميد330111721224011011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيناحيائيمصطفى نزار عبدالرزاق محمد علي330121721413022008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيدينا احسان محمد حمزة330131721422020024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية مؤتة للبناتاحيائيرحمة ابراهيم يونس رشيد330141721422068031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية االحسان للبناتاحيائيشيماء هاشم هادي احمد330151721422089009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعبير الزم غازي احمد330161721426001216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائياحمد محمد صادق هادي330171921413019007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية االيالف للبنينتطبيقيعامر فؤاد خميس عبيد330181921511102027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيورود نجيب مجيد جاسم330192021424005097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائيانس علي صيهود محمود330202121411009045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية الزهراء للبناتادبيصفا يحيى قاسم محمد330212321222033048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمؤمن بسام جميل احمد330223121411008095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمود عدي خير هللا بطي330231021511026127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00أعدادية الطارمية للبنينتطبيقييوسف ثامر وهاب احمد330241221511019058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمود عبد الكريم بالل عبد العزيز330251721211026066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية الرسالة للبناتادبيانوار فالح دخيل محمد330261721222049012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية الكفاح للبناتادبيانوار صبحي علي محمد330271721222051009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيوالء احمد عبد هللا حبيب330281721222084045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية سارية للبنيناحيائيايمن مؤيد مزعل طلفاح330291721411018050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية دار السالم للبنيناحيائيياسر عمار جمال خليل330301721411023129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد محسن احمد حسن330311721415002354

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيزينه محمد اكرم عزيز330321721422005042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيايه عباس صادق حميد330331721422007016
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشيماء بشار جبر حمادي330341721422045117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائينور حيدر خليل اسماعيل330351721424020013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00ايمن- الخارجيات احيائيمنار عمار علي اسماعيل330361721428050150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية الراية للبنينتطبيقيحمزه عبد هللا محسن عبد هللا330371721511025019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد عبد القادر محمد امعيد330381721511028043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية عين سفني للبنينتطبيقياشورايا شالم امو خيو330391721511093003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيبسمه محمد احمد علي330401721524008002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية الياسمين المختلطةاحيائيعلي صدام غازي علي330411821417019028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةتطبيقيهدى علي حسين صالح330421821527071013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمحمد زياد خلف مرشد330431921211031030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية القائم للبنيناحيائيايهم علي فاضل حردان330441921411023019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيزياد خلف حسين رمضان330452021411024026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية الوطن للبنيناحيائيعبد الرحيم صالح حسين علي330462121411070014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة ناظم فخري عبد هللا330472121422048114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد عبد الهادي رشيد محمود330482421411002030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيخديجة هاشم ايوب مصطفى330492721422036048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية سيوان للبناتاحيائينبأ شكر شاكر اسد330503121422004046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0092.50ثانوية الحضر للبنيناحيائيحلى حردان محمد ابراهيم330511721421006003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0091.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيضحى نشوان عبد الرازق شاهين330521721422002194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل542.0090.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزين العابدين عبد هللا فاضل محمد330531721411008146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل530.0088.33اعدادية سارة للبناتاحيائيايلين خضر ايليا يعقوب330541721422019014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل529.0088.17اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد محمود ابراهيم محمد330551721411001060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل529.0088.17ثانوية وردك للبنيناحيائيمهند كمال ابراهيم حسين330561721411071028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل528.0088.00ثانوية الموالي للبناتاحيائيايه معمر عبد هللا يونس330571721422097004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل527.0087.83ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيمصطفى عمر عادل زيدان330583121417009007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل525.9687.66ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم داؤد سالم مولود330591721424010025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل524.0087.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائينوره عبد الستار اجبيش شرابي330601721422045192

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل523.0087.17اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيوسام مروان صالح علوش330611721411133061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل523.0087.17اعدادية القيارة للبناتاحيائيشكران علي خلف علي330621721422013054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل523.0087.17ثانوية المأمون للبناتاحيائيجواهر متعب محسن حسن330631721422082024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522.0087.00ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحميد هليل خليف نهار330641721411013009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522.0087.00اعدادية عوينات للبنيناحيائياحمد حمود مشعان بشر330651721411103001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية القيارة للبناتاحيائياية فاضل خلف عبد هللا330661721422013013
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيرحمة عبد الغني حميد حسين330671721422034027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياية شيت ابراهيم خلف330681821422057028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل520.0086.67انقرة-مدارس الفرات االهلية تركياتطبيقياالء سالم محمد سعيد علي330693021527046001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل519.0086.50اعدادية زينب للبناتاحيائيبشرى جمعه عواد احمد330701721422053031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل519.0086.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيايمان وعد هللا صالح حبيب330711721422057043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل519.0086.50ثانوية باقرتة للبنينتطبيقيتحرير عبد الناصر احمد عبد330721721521078002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل518.0086.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيجواد محمد علي حسين330731721411008086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل517.0086.17ثانوية بعويزة للبنيناحيائيميثاق صالح سليمان هالل330741721411079053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل517.0086.17اعدادية بعشيقة للبناتاحيائياالء مال عجاج صالح330751721422015005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل517.0086.17ثانوية الموفقية للبناتاحيائينور فاضل عباس احمد330761721422037061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل516.0086.00االعدادية الغربية للبنيناحيائييونس هادي احمد لويزان330771721411007174

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل516.0086.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعمر جاسم سعيد عبد هللا330781721411026128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل516.0086.00ثانوية اجحلة للبنيناحيائيانس غانم عثمان محمد330791721411043010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل516.0086.00ثانوية وانه للبناتاحيائيعبير محمد حسن شيخو330801721422046026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائياحمد عماد الدين عبد السالم عبد الباقي330811721411016007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية سارية للبنيناحيائيقاسم طه عبد ادهم330821721411018172

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل515.0085.83ثانوية خانصور للبنيناحيائيخالد سفوك عمر الياس330831721411203014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل515.0085.83ثانوية الضحى للبناتاحيائيحنان حسن علي حميدي330841721422081015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل515.0085.83ثانوية الكوير للبناتاحيائيمروه مروان علي حسن330853121422018020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل514.0085.67ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيحسن حميد محمد حسين330861721411053016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل514.0085.67ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيهمام احمد خلف عيسى330871721411053045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل514.0085.67ايسر- الخارجيات احيائيسلوى محمود محمد حسن330881721428060146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل513.0085.50ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيرحمه صباح عبد المحسن محمد330891721421038005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل513.0085.50ثانوية البعاج للبناتاحيائيشهد عبد هللا حسين احمد330901721422038009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل513.0085.50ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيهبة علي يونس علي330911721422067083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل512.0085.33ثانوية دار العلوم للبناتاحيائينور محمد احمد طه330921721422005068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل512.0085.33ثانوية الفراتين للبناتاحيائيعبير مرعي حسن علي330931721422036078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل512.0085.33ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيايات محسن عبد هللا ياسين330941721424013016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل511.0085.17ثانوية خانصور للبنيناحيائياالن بكر خدر سعدون330951721411203003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل511.0085.17اعدادية العراق المختلطةاحيائيفيصل بركات رشو خديدا330961721417002062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل511.0085.17ثانوية المحلبية للبناتاحيائينوره نذير محمد صالح احمد330971721422017021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0085.00ثانوية الموالي للبنيناحيائيمحمد احمد صالح نهار330981721411054019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0085.00ثانوية فايدة للبنيناحيائيتحسين عواد احمد علي330991721411091013
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0085.00ثانوية المزرع للبنيناحيائيعبد هللا محمود تايه خضير331001721411163012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنة محمد دحام صالح331011721422061023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية مؤتة للبناتاحيائيضحى موفق خلف عبد هللا331021721422068057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيساره عبد الغني طه احمد331031721422080048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0085.00ثانوية العال المختلطةاحيائيعمر سعد عبد الكريم مصطفى331043121417006021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيمروه لقمان محمد سليمان331053321422002096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل509.0084.83ثانوية الكسك للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد خلف331061721411108019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل509.0084.83ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيحازم حسن علي يوسف331071721411109009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية زنوبيا للبناتاحيائياية عبد الغني حميد حسين331081721422034015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيلمى طارق ذنون يونس331091721422049150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائيتقى غانم احمد خليل331101721422061066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل509.0084.83ثانوية العال المختلطةاحيائيسيف سعد عبد الكريم مصطفى331113121417006010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل508.0084.67ثانوية العوسجة للبنيناحيائيعدي حسين محمد عيسى331121721411049007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيزينب خليل محمد سنجار331131721422022084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل508.0084.67ثانوية زمار للبناتاحيائيجوري شحاذه نايف عباس331141721422030036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدالل لقمان ابراهيم خليل331151721422055057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد عمار علي عفر331161721411018023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية اجحلة للبنيناحيائيمروان جالل عبد هللا علي331171721411043027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية العياضية للبناتاحيائيالهام قحطان عزيز محمد علي331181721422031010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية مؤتة للبناتاحيائياالء عبد هللا فتحي مالو331191721422068011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيسارة عبد العزيز محمد الياس331201721424020007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل506.0084.33ثانوية سنجار للبنيناحيائياحمد شهاب بيناف حمد331211721411206002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائياميرة رحال عواد محمد331221721422049026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية زينب للبناتاحيائيهاجر محمد محي الدين محمد331231721422053154

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبه رائد وعد هللا بكر331241721422054178

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل506.0084.33ايسر- الخارجيات احيائيفاطمه داود محمد علي331251721428060189

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيخالد خليل عبد هللا ناصر331263321417002022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل505.0084.17االعدادية الغربية للبنيناحيائيحواس جاسم حمود جدوع331271721411007051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل505.0084.17ثانوية وانه للبناتاحيائيعبير فهمي جعفر الياس331281721422046025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينه حمدان حسن حسين331291721422072043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل505.0084.17ثانوية المأمون للبناتاحيائيرنا يونس عواد يونس331301721422082038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل504.0084.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيطارق عبد محمد علي331311721411026075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل504.0084.00ثانوية كنجان للبناتاحيائيهناء عبيد محيسن خليف331323121422010020
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسماء احمد مشعل جبر331331721422045006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيهند مشير محمد صعب331341721422057194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية مؤتة للبناتاحيائيمنار حازم احمد شهاب331351721422068080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل503.0083.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينور حسن حسين حسن331361721424011130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيراكان مرعي ابراهيم شخير331371721511003010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل502.0083.67االعدادية الغربية للبنيناحيائيصادق احمد حسن مهيدي331381721411007061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل502.0083.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيرغيد عصام هندي احمد331391721411008132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيعباس جميل فتح هللا فرحان331401721411067016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهدى جاسم خميس ستاوي331411721422045199

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيكرم خليل حسن عبد هللا331421721511147034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية اليمن للبناتتطبيقيالزهراء عائد غازي محمد331431721522008005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل502.0083.67ثانوية بحركة للبنينتطبيقيرضا حمزه فاضل خليل331443121511010006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل501.0083.50اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيفراس محمد سعيد صالح عبد الرحمن331451721411050082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل501.0083.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد طه محمد مختار331461721411115120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل501.0083.50اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيزمزم حسن احمد حسن331471721422022079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل500.0083.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد رياض هشام حسن331481721411008318

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل500.0083.33ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيعبد الغني محمد محمود ناصر331491721411124015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل500.0083.33ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الغالي سعيد حمودي331501721413011005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل500.0083.33ثانوية المزرع للبنيناحيائيهبه اسماعيل حسين يوسف331511721421163026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل500.0083.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرحمه عادل حسين محمد331521721422001035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل500.0083.33اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيرحمة قحطان سليم محمد علي331531721422059015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل500.0083.33اعدادية مؤتة للبناتاحيائيكوثر محمود محمد علي331541721422068070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل500.0083.33اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيقمر ساطع فاضل مجيد331551721422080073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية الحكمة للبنيناحيائيفؤاد فلح حسن محمد331561721411009093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل499.0083.17ثانوية العوسجة للبنيناحيائيعدي وعد جاسم محمد331571721411049008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيبراء خليل خلف علي331581821422057036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيسارة وليد شاكر محمود331591721422042092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية اشبيلية للبناتاحيائياالء حذيفه غانم محمد331601721422064011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية العراق المختلطةاحيائيشادية بركات قاسم رشو331611721427002040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل498.0083.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيليما عيدو رشيد مخسو331623321421003028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية زمار للبنيناحيائيصفوان ارشد ابراهيم احمد331631721411095054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل497.0082.83ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائياسماء محمد احمد حسين331641721421038002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل497.0082.83ثانوية ابو وني للبنيناحيائيرنا ابراهيم عيد مصطفى331651721421196005
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيميديا صباح سعيد مال هللا331661721422020088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعبد الرحمن سلو اوسي صالح331673321417002049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496.0082.67اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الخالق ذاكر شكر محمود331681721411018111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496.0082.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم محمد ايوب ابراهيم331691721422057153

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496.0082.67انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيمنار عماد محمد نور وهب331703021427041067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496.0082.67ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائينسيمه خليل نمر جردو331713321427011028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيقصي عبد هللا جاسم محل331721721413023023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية بعويزة للبناتاحيائيزهراء ابراهيم احمد رضا331731721422035023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل495.0082.50اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيوعد خليل اسماعيل خلف331743321417004070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيمهدي محمود ولي حيدر331753321417005005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيشهد يونس توفيق مصطفى331763321427001006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعلي اسماعيل عكلة محمد331771721411026111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية برطلة للبنيناحيائييوسف عصام عبد الواحد يوسف331781721411065080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية االبداع للبنيناحيائييحيى رائد سالم حميد331791721411202023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0082.33ثانوية دار الشرقية االهلية للبنيناحيائيغسان داود ياسين نومان331801721413027016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد حسون خلف عبيد331811721415001162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيامنه محمود اسماعيل سليمان331821721422049025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيتقى مهند احمد قاسم331831721422059009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0082.33ثانوية سنوني المختلطةاحيائيجشناء حسن خلو بدل331841721427010026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعبد الوهاب محمود فتحي مصطفى331851721511005039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيحنين مؤيد يونس محمد331861721522002008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.0082.17اعدادية النيل للبنيناحيائيغسان احسان حامد مصطفى331871721411027052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.0082.17ثانوية المزرع للبنيناحيائياسماء حسن عوض خلف331881721421163003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.0082.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائيعبير علي محمد علي اسماعيل331891721422032122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.0082.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك مشعان ذنون يونس331901721422063013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية سارية للبنيناحيائيكرم خضر محمد علي331911721411018173

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد وعد هللا قاسم صالح331921721411026186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0082.00ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيعبد الرحمن خلف محمد شريده331931721411053026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0082.00ثانوية تل واعي للبنيناحيائينور احمد سليمان منصور331941721421034028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائياسماء باسم محمد احمد331951721422002025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيحوراء حسين علي رجب331961721422020021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0082.00ثانوية تلكيف للبناتاحيائيأمنيه عبد الجبار محمد منصور331971721422025003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنى محمد احمد عبد القادر331981721422055171

4148 من 1006صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية المربد للبناتاحيائيمريم سعد هاشم رشيد331991721422058096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0082.00ثانوية المحلبية للبنينتطبيقيمحمد عصام حسين عبد القادر332001721511055014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0082.00ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيمحمد رمضان حمادي احمد332011821411034011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيرعد محمد جاسم عباس332021721411001023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية دار السالم للبنيناحيائياحمد طارق عبد السالم محمود332031721411023006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائياحمد عمار سالم صديق332041721411133006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيرانيه عامر خلف حسين332051721422009029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيلوسيه زياد نافع عبدهللا332061721427013010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيمنى احمد ابراهيم اطفيل332071721522061056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعدنان موسى اوصمان قاسم332083321417002051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيليلى سليمان خلف سليمان332093321427004053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائينور عباس بكر سليمان332103321427008054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد هللا طه خليف موسى332111721411005053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد زياد طارق ياسين332121721411009107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيفهد صالح الدين فتحي مطلك332131721411050084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0081.67ثانوية الموالي للبنيناحيائيسعد محمد ابراهيم حسين332141721411054010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائينزار نوح محمد حيمو332151721415001207

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية اليمن للبناتاحيائيمها احمد عمر حمد332161721422008142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيميالد عطا هللا حسن محمد332171721422009093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية القيارة للبناتاحيائيهدى عثمان مخلف خلف332181721422013099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيساره سليمان محمد سليمان332191721422061128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0081.67ثانوية بادوش للبناتاحيائيهيام كنعان فتحي احمد332201721422077022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعدي صدام حسين مظحي332211721511135033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0081.67ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيزيدو عزت الياس عبدو332223321417011018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0081.50ثانوية المصطفى للبنيناحيائياسامة عبد الرحمن مهدي صالح332231721411075006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0081.50ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيرائد صالح خضر محمد332241721411096021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0081.50اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيكرستين عادل بهنام يعقوب332251721422020075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0081.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهاله وليد محمود يوسف332261721422041131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0081.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايه ياسر نجم عبو332271721422045038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0081.50اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيدعاء سعد خليل عبد هللا332281721522061024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0081.50اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيحنان قوال مراد عسو332293321427002028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد دحام صبري عبد332301721411005083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن فيصل غازي محمد332311721411011104
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية الزهور للبنيناحيائيعثمان محمد غانم عزيز332321721411015062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0081.33ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيطه محمد قاسم محمد332331721413007023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0081.33ثانوية سنوني المختلطةاحيائيرغدان رشو علي خدر332341721417010021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية زينب للبناتاحيائيطيبه محمد محي الدين محمد332351721422053103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيملك رياض خليل اسماعيل332361721422057160

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية المربد للبناتاحيائينبأ محمود جاسم محمد332371721422058103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0081.33ثانوية االخوة للبناتاحيائيرسل محمد فخري قادر332381721422104022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل487.0081.17اعدادية النيل للبنيناحيائيمصطفى ليث شاكر محمود332391721411027073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل487.0081.17اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائياكرم عبد هللا جرجيس يونس332401721411133010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل487.0081.17ثانوية ابو وني للبنيناحيائيميالد جمعة محمد بلو332411721421196012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل487.0081.17اعددية الفاو للبناتاحيائيافنان صالح مهدي عبد هللا332421721422006019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل487.0081.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرحمه محمود اسماعيل سليمان332431721422049075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل487.0081.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيخديجة مثنى محمد صالح مهدي332441721424012007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبدالغني عصام عبدالغني عبدهللا332451721411012052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0081.00ثانوية القبة للبنيناحيائيحمزه هيثم احمد حسين332461721411077015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية عوينات للبنيناحيائيمشعان احمد الركعي ليلى332471721411103042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0081.00ثانوية سنجار للبنيناحيائيوسام زيد خلف فارس332481721411206066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0081.00ثانوية دار الشرقية االهلية للبنيناحيائيفراس محمود ياسين نومان332491721413027017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيمنار مروان طلب عبد332501721422034055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره محمد هاشم داود332511721422055107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0081.00ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيديما ثائر محمود رمضان332521721424001013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمحمد فارس محمد يحيى332531721511001040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيامل حسو سيفو قاسم332543321427002005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائيفارس بشير خضر محمد332551721411003105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعمر جاسم سالم جاسم332561721411005069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمصطفى ماهر يونس جهاد332571721411005100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0080.83االعدادية الغربية للبنيناحيائييوسف محمد رمضان فتحي332581721411007170

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0080.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا فتحي احمد سليمان332591721411008218

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0080.83ثانوية تلكيف للبناتاحيائيآالء حمزه محمد فتحي332601721422025001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0080.83ثانوية وانه للبناتاحيائيامنه جرجيس عبد الحميد حسين332611721422046004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيمريم حسن فالح حسن332621721422048098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0080.83ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرحاب صالح رجا جار هللا332631721422067036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0080.83ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيزينب سالم احمد مرزاب332641721422074028
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0080.83ثانوية الكسك للبنينتطبيقيبرزان احمد عبد هللا عمر332651721511108005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيايناس خالد خلف احمد332661721522042011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية سومر للبناتتطبيقياسراء عمر خضر حيدر332671721522079002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيايناس بدل رفو علي332683321427003012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد الرزاق وعد يونس احمد332691721411005046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0080.67االعدادية الغربية للبنيناحيائيصالح رمضان صالح محمد332701721411007062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية النيل للبنيناحيائييحيى منهل يحيى اسماعيل332711721411027078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0080.67ثانوية امام غربي للبنيناحيائيعلي محمود مضحي شبيب332721721411046038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0080.67ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيمجبل اسماعيل ظاهر خلف332731721411098020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيزين العابدين وليد طعمه خلف332741721415002148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية اليمن للبناتاحيائيأروى عبد الستار عزيز فندي332751721422008001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0080.67ثانوية زمار للبناتاحيائيغفران عبد القادر حسن محمد332761721422030078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتبارك شعالن محمود عيسى332771721422049047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية صفية للبناتاحيائيخديجة سمير يوسف يعقوب332781721422062012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0080.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيآيه ثائر صالح محمد332791721424011005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0080.67ايسر- الخارجيات احيائيروز سعد حاجي خدر332801721428060109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0080.67ثانوية البسمة للبناتاحيائيفاطمه سعد حميد محمد332812021422016046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيجمعة صالح جمعة عبوش332821721411017035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية العراق المختلطةاحيائيهياف بركات حمو خدر332831721417002078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهديل محمد احمد حسين332841721422001109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيرحاب زياد شاكر حسن332851721422022061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيمسرة عماد حمدون حسن332861721422048101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية صفية للبناتاحيائيدالل عمار محمد سعيد332871721422062014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0080.50ثانوية المأمون للبناتاحيائينسرين عامر وعد نجم332881721422082075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقياحمد سعد صالح حسين332891721511020006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0080.50ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيريان عباس حمد عزير332903321417011015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482.0080.33اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياحمد علي عبد العزيز احمد332911721411001007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482.0080.33اعدادية االمجاد للبنيناحيائيطه مثنى هادي طرفة332921721411026077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482.0080.33اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيسرور طالل ذنون يونس332931721422042093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482.0080.33اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرحمه عماد عادل احمد332941721422048035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482.0080.33ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم عاصم عبد الرحمن علي332951721424003041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482.0080.33ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيجيهان كمال بيناف عمر332963321427008010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0080.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحذيفه محمد حميد محمد332971721411008098
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمعتز محمد دهام احمد332981721411011245

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيخطاب حسن محمد شيخو332991721411021013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيمايكل عامر مارزينا ابراهيم333001721411067026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياسيل خالد احمد شهاب333011721422001008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرحمه عامر حمودي سلطان333021721422003064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيسجى صبحي دحام هالل333031721422034034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمها يونس رمضان حمادي333041721422049165

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية المربد للبناتاحيائيمريم حسين محمد حسن333051721422058095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيعبير احمد محمد فتحي333061721522056024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمود احمد مظفر مجيد333071721411011217

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد علي محمد خلف333081721411018022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0080.00ثانوية اجحلة للبنيناحيائيعبد هللا محمد عثمان محمد333091721411043016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0080.00ثانوية الموالي للبنيناحيائيعبد الكريم ابراهيم علي سليم333101721411054012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية زمار للبنيناحيائيمحمد عبد هللا فتحي عبد هللا333111721411095090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيحنان محمد قادر حسين333121721422002075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرؤى محمد احمد ابراهيم333131721422002095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسيل عاصم محمد عرب333141721422061008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية صفية للبناتاحيائيدالل طه عزيز حسين333151721422062013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0080.00ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائياسماء غانم خليل قمبر333161721422091003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيقمر بشير محمد بدر333171721426001244

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائياسماء جار هللا حمدي احمد333183321422002006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.3679.89اعدادية االندلس للبناتاحيائيرحمه بندر طالل فتحي333191721422054090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0079.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيامجد الياس خضر خلف333201721411008066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0079.83ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيمروان عبد هللا سلطان علي333211721411074026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية الكفاح للبناتاحيائيرسل محمد حسيب يونس333221721422051051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0079.83ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيصفاء ابراهيم جبرائيل هاشم333231721422074047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0079.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرشا محمد قاسم يحيى333241721424008026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيفؤاد عماد حميد محمود333253121417001033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد القادر محمود مد هللا محمود333261721411003072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية االمين للبنيناحيائيرياض محمد احمد جاسم333271721411019013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد هللا نشوان مرعي حسن333281721411026094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمود عصام خليل عبد هللا333291721411050115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0079.67ثانوية مهد للبنيناحيائيجاسم قاسم خديدا خلف333301721411094011
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعلي غانم محمد طاهر يونس333311721411110039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0079.67ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيمحمد سعود شهاب محمود333321721411111026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية اليمن للبناتاحيائيزهراء رضوان عز الدين صالح333331721422008085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيرحمه عبد هللا فتحي عبد هللا333341721422009036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمرام نوفل مصطفى سليمان333351721422056120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيسمية قصي صادق خضر333361721422057107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية مؤتة للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد العزيز عبد الكريم333371721422068064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا احمد عبيد333381721422080071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيمحمد فارس داؤد سليمان333391721411016054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيريان صالح مناور مضحي333401721411050047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0079.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائيلفه شمو خضر جندو333411721417010058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمالك هاني طالل معيوف333421721422002252

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0079.50ثانوية القوش للبناتاحيائيبسي مردان حمد رشو333431721422027002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائينظيرة محمد علي صالح الدين سليمان333441721422045180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية حمص للبناتاحيائيشهد عمار خالد محمد333451721422069064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية حمص للبناتاحيائيهبه مهند محمد زكي طه333461721422069108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشهد عماد حازم محمد333471721426001186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0079.50ثانوية قوش تبة للبناتاحيائيسرور علي شاحوذ مخلف333483121422017012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيروناك هادي ملكو خلف333493321427004022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعمر احمد حسن حسين333501721411003095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحسن زياد محسن صالح333511721411017039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمؤمن محمد علي حسن333521721411050087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0079.33ثانوية منارة شبك للبنيناحيائياحمد علي محمد فتحي333531721411066005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0079.33ثانوية خانصور للبنيناحيائيماهر قاسو بركات حسن333541721411203045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0079.33ثانوية فايدة للبنيناحيائينور احمد خضر محمد333551721421091031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيأمل شهاب جاسم خليل333561721422003015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0079.33ثانوية الموفقية للبناتاحيائيحوراء فاضل بشير حمزه333571721422037013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0079.33ثانوية الضحى للبناتاحيائيرسل محمود حسن ياسين333581721422081018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0079.33ثانوية قوش تبة للبناتاحيائينور علي شاحوذ مخلف333593121422017018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475.0079.17ثانوية القوش للبنيناحيائيبرجس بابير مراد محمود333601721411085003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475.0079.17ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيابراهيم سلمان محمد سلمان333611721411109001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475.0079.17اعدادية اليمن للبناتاحيائينبأ حافظ صالح محمد333621721422008145

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475.0079.17اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيعذراء احمد علي خلف333631721422009070
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475.0079.17ثانوية الثورةللبناتاحيائيرنا حامد جاسم حمدي333641721422047027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475.0079.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبة وعد هللا موسى عبد الجليل333651721422061179

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475.0079.17اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيكلمان طالل مرزا ابراهيم333663321417003060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475.0079.17ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيعمران برزان كيجو عزير333673321417011034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعمر احمد محمد عبد333681721411005067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية سارية للبنيناحيائيحاتم طه ياسين ملوش333691721411018060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية زمار للبنيناحيائيالنشمي شذر فياض هندي333701721411095024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسراء غزوان حازم حمدي333711721422003005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0079.00ثانوية المحلبية للبناتاحيائينضال علي محمد حسن333721721422017020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0079.00ثانوية تلكيف للبناتاحيائيسجى علي خليل حمودي333731721422025039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيرجاء شاكر الياس مصطفى333741721422032070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيبراء عبد هللا محمود احمد333751721422049041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0079.00ثانوية االخوة للبناتاحيائيانوار جمال ابراهيم اسماعيل333761721422104003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيجوناء فائز حميد طه333771721422002070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية اليمن للبناتاحيائيمريم محمد يونس محمد333781721422008138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية تلعفر للبناتاحيائياماني يونس خضر مصطفى333791721422032026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية تلعفر للبناتاحيائيزينب محمد بشير محمد امين جاسم333801721422032088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمروة علي سعد هللا سعيد333811721422045160

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياية عبد الوهاب صالح حامد333821721422048018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية الكفاح للبناتاحيائينبأ عامر عائد هاشم333831721422051123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0078.83ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرنا ياسر محمود جرجيس333841721422052024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب بشار خليل اسماعيل333851721422056072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية المربد للبناتاحيائيسجى محمد عيسى دواس333861721422058058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0078.83ثانوية القادسية للبناتاحيائيساره اشرف رياض ابراهيم333871721422066032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيريهام بشير محمد بدر333881721426001132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيسيف حسام شمس الدين محمود333891721511023017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية النيل للبنينتطبيقيمحمد بسام خليل فتحي333901721511027046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0078.83انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيوفاء ميعاد نجيب محمد صالح333913021427041076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل472.0078.67ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد سعد عبد محمود333921721411013053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل472.0078.67اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد علي الياس سلطان333931721411023106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل472.0078.67ثانوية الثورةللبناتاحيائيهدى اسود حسن غدير333941721422047080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل472.0078.67اعدادية مؤتة للبناتاحيائيهاجر فوزي حمزة عباس333951721422068093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل472.0078.67ثانوية المأمون للبناتاحيائيرقيه خميس محمود صالح333961721422082037
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل472.0078.67ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيحنين ابراهيم محمد جاسم333973321427014006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل471.0078.50اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد عمار جاسم محمد333981721411020061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل471.0078.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينه علي احمد خلف333991721422045093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل471.0078.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيأيه حسن جيبو علي334001721422049004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل471.0078.50اعدادية مؤتة للبناتاحيائيهالة ادريس يحيى قاسم334011721422068095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل471.0078.50ثانوية البوير للبنينتطبيقيحسن علي شهاب احمد334021721511194002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل471.0078.50ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيرحمة اسامه عبد القادر احمد334033121422014016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل471.0078.50ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيهادي جوكو اسماعيل نافخوش334043321417011044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية الحكمة للبنيناحيائيحيدر دريعي عبد المحسن حنش334051721411009041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيزيد احمد محمد علي334061721411017053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0078.33ثانوية االزاهير للبنيناحيائيمحمد زينل دخيل يونس334071721411162018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرغد سعيد مصطفى احمد334081721422001037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزهراء جاسم عبد هللا الياس334091721422020039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينب هاني محمود عبد هللا334101721422049096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحفصه محمود عبد القادر شريف334111721422055047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيمنى نبيل عز الدين محمد علي334121721422057164

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية سومر للبناتاحيائيايه عماد داؤد علي334131721422079019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيهبه فارس امين خليل334141721526001114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينوري حسن علي ابراهيم334153321417004068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائياسيا قاسم رشو موسى334163321427002003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل469.0078.17اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر خطاب عمر يوسف334171721411018152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل469.0078.17اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم محمد ابراهيم334181721411018186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل469.0078.17اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعباس حسن علي رشيد334191721411062022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل469.0078.17ثانوية ابو جربوعة للبنيناحيائيعماد احمد بالل علي334201721411178014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل469.0078.17اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزهراء فيصل غازي خليل334211721422020042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل469.0078.17ثانوية المأمون للبناتاحيائيبراء احمد مصطفى يونس334221721422082018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل469.0078.17ثانوية سنوني المختلطةاحيائيساهره حسن حجي علي334231721427010052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل469.0078.17ايسر- الخارجيات احيائيمنى عبدهللا رمضان خلف334241721428060215

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمصطفى احمد اخضير محمود334251721411003150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد حازم محمد جمعه334261721411026157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمعتز فارس سعيد سلو334271721411135076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه محمد يونس ابراهيم حمزة334281721422001077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0078.00ثانوية تلكيف للبناتاحيائيفرح ميسر خليل عبد القادر334291721422025054
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيهبه محمد عبد هللا سلمان334301721422048122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية االمين للبنينتطبيقياحمد معن عز الدين ساعد334311721511019008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0078.00ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيساره رمضان احمد اسعد334323121426001101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية الراية للبنيناحيائيعلي حسين قحطان نايف334331721411025061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83ثانوية المحلبية للبنيناحيائيمصطفى مالزم جاسم بكر334341721411055019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمصعب عارف علي مخلف334351721411104068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية تلعفر للبنيناحيائيوميض وجيه محمد علي ابراهيم334361721411110080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83ثانوية خانصور للبنيناحيائيدلشاد مجبل سوسو خلف334371721411203018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83ثانوية تل عدس للبنيناحيائيفيان احمد ابراهيم سليمان334381721421089013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83ثانوية خانصور للبنيناحيائينازي ناصر مراد الياس334391721421203045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيدعاء عالء الدين مال هللا عزيز334401721422003052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمالك عدنان عز الدين ذنون334411721422020086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية الرشيدية للبناتاحيائياحالم محسن حسين وهب334421721422022004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين محمود يونس رديني334431721422041037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية الكفاح للبناتاحيائياسيل جالل طه محمد334441721422051019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيهديل لؤي زهير احمد334451721422054278

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيايه امجد ياسين محمود334461721422063009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيمريم زياد حياوي قاسم334471721422064064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83ثانوية بادوش للبناتاحيائيايمان احمد جاسم سلطان334481721422077004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائياسالم عبد الواحد احمد خلف334491721424013007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83ايمن- الخارجيات احيائيسميرة سعيد عمر حسن334501721428050106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيصادق عبد هللا محمد صادق عبد هللا334511721511135024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيهيلين الياس جاسم حسين334523321422002127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.1677.69اعدادية االندلس للبناتاحيائيرزن نزار مخلف ياسين334531721422054092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية االمجاد للبنيناحيائيفهد محمد علي حديد334541721411026137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيرغد عمار جالل ياسين334551721422034028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحنين رائد عبد الجبار محمد334561721422045054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائينور محمد خزعل حميد334571721422048116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزهراء ربيع اسماعيل صالح334581721422056069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0077.67للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائياحمد بسمان عادل قاسم334593321411001004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيابراهيم ميسر ابراهيم احمد334601721411010004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية دمشق للبنيناحيائيبرزان احسان عالوي قاسم334611721411146012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك جمال محمود ذنون334621721422003037
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية تلعفر للبناتاحيائيوصال يونس محسن الياس334631721422032178

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0077.50ثانوية بعويزة للبناتاحيائيتمارا محمد عقيل محمد334641721422035018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيصفا محمد عبد الوهاب حسن334651721422049126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية زينب للبناتاحيائيسجى نبيل حازم محمد334661721422053083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0077.50ثانوية الرجاء للبنينتطبيقيعصام علي حسين جمعه334671721511165004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0077.50ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيغاده علي عطيه اخليف334681821422039020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد الرحمن عماد حسين هالل334691721411027035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل464.0077.33ثانوية الموالي للبنيناحيائيزكريا ميسر احميد طه334701721411054008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية زمار للبنيناحيائيعالء احمد خضير علي334711721411095069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيحنين علي محمد ياسين334721721421073008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيانفال حاتم احمد عثمان334731721422042029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل464.0077.33ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيرنده خالص خلف حسين334741721422084034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيهمام تحسين نادر سليمان334751721511135064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمانع ابراهيم جاسم ليلي334761821411004070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل464.0077.33ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيعهد ادريس يونس رمضان334771821427071019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل464.0077.33ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائياالء صالح محمود يوسف334782021427011002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية بحزاني للبنيناحيائيغازي محمد غازي عزيز334791721411058051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل463.0077.17ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيريم سالم عبد الرحمن عيدان334801721422005037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل463.0077.17ثانوية سد الموصل للبناتاحيائيدالل مزهر علي احمد334811721422028009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل463.0077.17ثانوية القوارير للبناتاحيائيرقيه دريد حسن حسين334821721422071032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيعبير سمير عارف عبد334831721422080065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل463.0077.17ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيمشاعل جاسم محمد حمادة334841721425016008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل463.0077.17ثانوية سنوني المختلطةاحيائيحنان حجي جندي حسن334851721427010032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل463.0077.17ثانوية النعمان بن مقرن للبنينتطبيقيحارث ليث عبد هللا علي334861721511198002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحوراء عبدالجبار فخرالدين علي334872321422048036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيليث محمد الياس محمود334881721411003116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية سارية للبنيناحيائيصالح عدنان احمد سنجار334891721411018099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية اشبيلية للبناتاحيائياآلء ياسين عبد هللا عبو334901721422064010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتبارك احمد علي مهدي334911721422072024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل462.0077.00ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيزبيدة الزم سالم داود334921721424010017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمد فاضل عباس اسماعيل334931721511020058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيجعفر عقيل حبيب خضر334941721511113005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمحمد سلطان جاسم محمد334951721511135049
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقياالء زياد ابراهيم محمد سعيد334961721522042003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمود احمد ذنون احمد334971721411005088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمصطفى مؤيد خضر عيسى334981721411005099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية الوركاء للبنيناحيائيياسر رفعت ادريس محمد334991721411062055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0076.83ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيمحمود حسون عليوي صالح335001721411098023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية اشور للبنيناحيائيماربن منصور بطرس منصور335011721411138035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم بشار سليمان خضر335021721422018042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية سارة للبناتاحيائيوارينه رائد قريو حنا335031721422019084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزهراء سعود ويس علي335041721422023030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآمنه حسين علي حسين335051721422041003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور احمد جاسم محمد335061721422049177

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيعبير فرحان جاسم سليمان335071721422063047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيمنار شامل ابراهيم عبد335081721522051033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0076.83ثانوية النعمان للبنيناحيائياحمد جاسم محمد منادي335091921411030001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل460.0076.67ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد خلف حسن335101721411053028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمحمد محمود شكر محمود335111721411135063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياغادير احمد محمد صالح خلف335121721422003012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل460.0076.67اعددية الفاو للبناتاحيائيسمر يوسف خليل اسماعيل335131721422006094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل460.0076.67اعددية الفاو للبناتاحيائيسميه سلطان علي حمودي335141721422006096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل460.0076.67ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيزهراء طالل محمود رجب335151721422040021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيافين صالح غازي احمد335161721422064009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية العراق المختلطةاحيائيندى جالل ايزدين الياس335171721427002055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسعدون ذنون يونس صالح335181721515002165

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيحنان نايف هسن رشو335193321427010007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى مجيد حسين احمد335201721411012095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية عوينات للبنيناحيائياحمد خالد محمد درفيل335211721411103002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل459.0076.50ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد ياسين ابراهيم حسين335221721413007046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيخلود سيف الدين صالح الدين يعقوب335231721422054073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية المربد للبناتاحيائيفاطمه خسرو اسماعيل مصطفى335241721422058087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل459.0076.50ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيداليا عمار اخليف عبدهللا335251721426002038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل459.0076.50ثانوية النعمان بن مقرن للبنينتطبيقيمحمد حسين علي غزال335261721511198005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية قرطبة للبناتتطبيقينجالء عالء الدين ادريس محمد335271721522002032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقياطياف احمد صالح حسين335281721522042002
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيايالف علي مصلح عبد هللا335291721522080010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل459.0076.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد هاشم حسن رستم335302521413013304

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل458.0076.33اعددية الفاو للبناتاحيائيبلقيس علي حميد شاحوذ335311721422006039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل458.0076.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيكوثر رافع عبد الكريم محمود335321721422041100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل458.0076.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائياية ياسين محي الدين شامي335331721422061039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل458.0076.33اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيجاسم ابراهيم محمد دودح335342021417003005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل458.0076.33ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيآمنه فنر عبد الستار عبد الكريم335353321427014002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457.0076.17ثانوية الكسك للبنيناحيائيخالد ثابت عويد عباس335361721411108007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457.0076.17ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيعبد النافع صباح عائد علي335371721411124016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيآيه وليد غانم محمود335381721422002018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشذى ياسر حازم محمد335391721422045110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائينبا الزم غانم اسماعيل335401721422061259

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية النيل للبنينتطبيقييوسف عمار حمودي ابراهيم335411721511027060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457.0076.17ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيحسن عبد صالح عطية335421821511013005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457.0076.17للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيرائد سليمان رشو كتي335433321411002014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيفؤاد مصطو قاسم عمر335443321417003052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيخالد برو سمو حسين335453321417004012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياحمد باسم ادريس جرجيس335461721411001002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمود محمد خضر محمود335471721411012089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد انس محمد صالح335481721411017135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية سارية للبنيناحيائياكرم سلطان عبد هللا محمد335491721411018044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيكرم عمار ذاكر محمد335501721411026143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية عوينات للبنيناحيائيعبد العزيز عبد هللا مطر سالم335511721411103023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمد عبد الهادي يوسف ابراهيم335521721411134114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية دمشق للبنيناحيائياركان علي صالح احمد335531721411146010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.0076.00ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن سعود خلف سرحان335541721415016027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائينبأ رياض حسن خالد335551721422002265

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائياالء طه احمد سلطان335561721422009008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمالك هاشم صالح بدر335571721422020087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.0076.00ثانوية العياضية للبناتاحيائيسجى جاسم محمد يونس عبد القادر335581721422031034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائيآمنه يونس سلطان خليل335591721422051007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيبراق بالل فوزي احمد335601721511024013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد سعد يونس احمد335611721411003007
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمود بدران محمود حميد335621721411007144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية سارية للبنيناحيائيسعود محمد محمود حسن335631721411018088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد سعد يونس يحيى335641721411021056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيمحمد صديق امين موسى335651721411157015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83ثانوية البوير للبنيناحيائيعالء بشار شهاب احمد335661721411194012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي محمد احمد محمد335671721415002256

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83ثانوية امام غربي للبنيناحيائيبلقيس احمد حمد محمد335681721421046006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيسميه فتاح عايد سليمان335691721421152007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83ثانوية زمار للبناتاحيائيليلى احمد خلف حسين335701721422030085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائياسيل محمد صالح اسماعيل335711721422049018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيكوثر هايس ممدوح عبيد335721721422064060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83ثانوية شمر عجيل للبناتاحيائيصلفه محمد خليف ورور335731721422100003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيرجاء عبدهللا محمد يعقوب335741721427013004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى عدنان طه حسن335751721511028055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية موصل الجديدة للبناتتطبيقياية عبد الهادي محمود علي335761721522048005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية االندلس للبناتتطبيقيكوثر كنعان سامي مصطفى335771721522054025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيامنه احمد وعد هللا قاسم335781721522061008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية الحكمة للبنيناحيائيامجد جاسم راضي خضر335791721411009031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454.0075.67ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمفوز صالح فندي كناصي335801721411013064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيفؤاد هاني محمد فؤاد احمد335811721411016039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية سارية للبنيناحيائيجهاد موفق عبد محمد335821721411018059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية سارية للبنيناحيائيسعد خضر محمود علي335831721411018086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454.0075.67ثانوية امام غربي للبنيناحيائيغسان ابراهيم عبيد عنتر335841721411046042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454.0075.67ثانوية شاقولي للبنيناحيائيوعد احمد محمد علي335851721411070038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454.0075.67ثانوية دار الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد محمود فريح335861721413027021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454.0075.67ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرغد نجم عبد هللا خورشيد335871721422036056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية الكفاح للبناتاحيائيماريه غانم فتحي صالح335881721422051110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينه زهير محمد صالح حسن335891721422055099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقياية سعد محمد يونس335901721522080007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453.0075.50ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيعمر عبد المنعم محمد شهاب335911721411053033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453.0075.50ثانوية فايدة للبنيناحيائياحمد هذال احمد محمود335921721411091006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد يونس خضر مصطفى335931721411164096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيدعاء اكرم يونس محمد علي335941721422001030
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453.0075.50اعددية الفاو للبناتاحيائيدالل فارس فتحي سلطان335951721422006055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم باسل يوحنا كرومي335961721422018041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية تلعفر للبناتاحيائيرند بهجت عثمان حسن335971721422032077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيوئام فؤاد علي جاسم335981721422057196

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية سومر للبناتاحيائيايه سليمان محمد طاهر عبد القادر335991721422079016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453.0075.50ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيرشا ماجد محمد اسماعيل336001721424024017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعمر عامر يوسف حسن336011721511011067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل451.0075.17ثانوية البوير للبنينتطبيقيعبير حسن شهاب احمد336021721521194001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيرمزية يحيى فتحي عبد هللا336031721522042019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل449.0074.83ثانوية باقرتة للبنينتطبيقيعمار محمود حمادي مصطفى336041721511078004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل449.0074.83ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيآمنه ماجد فتحي صالح336051721522065002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل449.0074.83ايسر- الخارجيات تطبيقيسرى ياسين مرعي حسن336061721528060053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل448.0074.67ثانوية نور الهدى االهلية للبناتتطبيقيسجى فائز فتاح عزيز336071721524024004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية الراية للبنينتطبيقيعبد الرحمن رشيد عبد هللا حسن336081721511025032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية تلول ناصر للبنينتطبيقيإبراهيم سعود علي محمد336091721511036001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل446.0074.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقينوح علي احمد عبد هللا336101721511001049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل444.0074.00اعدادية الرضواني للبنينتطبيقياحمد محمد احمد حسين336111721511147006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل443.0073.83اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيتقى معن جالل علي336121721522051013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل442.0073.67اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعبد هللا ابراهيم احمد عبد هللا336131721511009020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل441.0073.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمحمد محسن علوان شاهر336141721511005063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل440.0073.33اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعثمان خليل احمد حسين336151721511026052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل440.0073.33ثانوية الفراتين للبناتتطبيقيمعالي محمد مسفوه لطو336161721522036007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية العياضية للبنينتطبيقياحمد عبد صالح خليف336171721511107001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيمريم مثنى عبد السالم محمود336181721522056032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيبراء محمد عبد النافع فتحي336191721522055012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل437.0072.83ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيحمد صالح اسود صالح336201721511038016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل436.0072.67ايمن- الخارجيون تطبيقيظافر محمود حمد محمود336211721518001121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد نادر فيصل خضر336221721511019029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل435.0072.50ثانوية النعمان بن مقرن للبنينتطبيقياحمد ياسر علي غزال336231721511198001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية حمص للبناتتطبيقينبأ مقداد فتحي يحيى336241721522069022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية سومر للبناتتطبيقيفرحه احمد عزاوي رمضان336251721522079011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل434.0072.33ايمن- الخارجيات تطبيقينوره صايل مهيدي صالح336261721528050046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل433.0072.17ايسر- الخارجيون تطبيقيمصطفى خالد فتحي عثمان336271721518010134

4148 من 1019صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل432.0072.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد هللا حازم محمد مجيد336281721511026047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم عطا هللا خضر336291721511038037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيامنة هاني عبودي علي336301721522042006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية البوير للبنينتطبيقيحسين علي شهاب احمد336311721511194003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية اليمن للبناتتطبيقياالء عبد هللا سلطان عبد هللا336321721522008004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية االندلس للبناتتطبيقيشهد محمد عزيز طعمه336331721522054019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل428.0071.33ثانوية الفراتين للبناتتطبيقينور الهدى ماهر طه أبرأهيم336341721522036009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية الطالئع للبناتتطبيقينور يشكر محمود حامد336351721522061067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيرغد محمود علي مصطفى336361721522080018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيامين احمد سالمه غربي336371721511134016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية دمشق للبنينتطبيقييوسف ميسر جبر حامد336381721511146024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية صفية للبناتتطبيقيتيماء علي حسين غريب336391721522062004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيعبير نور الدين ابراهيم حسين336401721522032025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيشيماء حسن مصطفى عبد الرحمن336411721522032024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية سومر للبناتتطبيقيمياسه خضر جمعه يونس336421721522079015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية االندلس للبناتتطبيقيغفران علي شكري احمد336431721522054022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية حمص للبناتتطبيقيفاطمه زكي حسين محمد336441721522069017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيمحمد عماد صالح يونس336451721511080017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي احمد علي سعد هللا336461721515002255

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية موصل الجديدة للبناتتطبيقيسارة احمد خزعل حميد336471721522048012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيحال عقيل يونس حسن336481721522061020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيرحمة فتحي عبد هللا عباس336491721522003014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل415.0069.17االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمصطفى صالح محمد محمود336501721511007048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل415.0069.17ثانوية الدنج للبنينتطبيقينبأ صدام حسين بالل336511721521214007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل414.0069.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيايوب ثائر محمد سعيد يحيى336521721511017020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل414.0069.00اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيابو بكر مضر سعدي محمود336531721511023002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل414.0069.00اعدادية النيل للبنينتطبيقيإبراهيم وليد زكي ياسين336541721511027002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية بلقيس للبناتتطبيقياسراء باسل محمود سليمان336551721522055006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية حمص للبناتتطبيقيسرى زياد طارق هادي336561721522069009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل410.0068.33ثانوية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد الياس خضر عباس336571721511114009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمصطفى جاسم محمد سعيد الياس336581721511115017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيملك بسام نوزت شيتاوي336591721522042035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيناريمان ثامر محمود عبد336601721522002030
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرحمه محمد اسماعيل محو336611721522055017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل405.0067.50ثانوية الشهداء للبنينتطبيقيداود حسن داود سليمان336621721511114005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل404.0067.33االعدادية الغربية للبنينتطبيقيهيثم نشوان محمد توفيق قاسم336631721511007054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيحسن ناصر علي محمود336641721511011013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيآيه خالد صالح يحيى336651721526001005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمنتظر سعدون سلمان سهيل336662221511017084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيزكريا تركي ذنون يونس336671721511009014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيتغريد فارس طارق محمود336681721522042013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيمريم وليد غازي عبود336691721522042034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية صفية للبناتتطبيقيغفران فؤاد علي احمد336701721522062008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد هللا محمد بشير خليل336711721511027028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعلي امير قاسم محمد336721721511005043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل398.0066.33ثانوية الشهداء للبنينتطبيقيرضا علي عبد الغني خضر336731721511114006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل397.0066.17االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمحمد ياسين نايف اسماعيل336741721511007046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعلي مروان يونس سلطان336751721511026057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر عبد المنعم نوري ابراهيم336761721515002290

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقياحمد عبد اللطيف حميد عبو336771721511005004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم فاضل عبد هللا336781721511005016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل395.0065.83ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيمحمد حازم محمد حسين336791721515016019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل393.0065.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيأيهم حامد عيسى سليمان336801721511008004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية االبداع للبنينتطبيقيعلي طالل حامد حمد336811721511202018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل391.0065.17ايسر- الخارجيون تطبيقياحمد محمد علي يونس عمر336821721518010014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيعهد كامران سليمان صادق336831721522015009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية المحلبية للبنينتطبيقياحمد عبد الوهاب خضر عيسى336841721511055001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمحمد مرتضى محمد خلف336851621511055190

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيعبد هللا رياض داؤد سليمان336861721511016019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقياية خضر محي الدين يونس336871721522042009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية موصل الجديدة للبناتتطبيقياكرام احمد غانم سعيد336881721522048002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية الرمانة للبنينتطبيقياركان هاشم عبيد خلف336891921511112010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيحميد عبد حميد يونس336901721511010006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل386.0064.33اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمد وعد هللا محمد علي خليل336911721511009035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيتقى يونس احمد جاسم336921721522061017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل385.0064.17ايمن- الخارجيات تطبيقيابتهال حسين علي سليمان336931721528050001
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمد ذنون ابراهيم محمد336941721511134066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعلي انور علي جمعة336951721511028035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيقاسم محمد صابر قاسم رضا336961721511115011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعمر محمد عواد مطر336971721511135038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيعطا هللا سعدون حسين عاصي336981721515015074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية زمار للبنينتطبيقياحمد محمود احمد محيمد336991721511095006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل381.0063.50ثانوية العبير المسائية المختلطةتطبيقيفواز غانم محمد فتحي337001721517012013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية القائم للبنينتطبيقيعلي دحام كردي سليمان337011921511023026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل380.0063.33ثانوية القوش للبناتتطبيقياندريال امير منصور هرمز337021721522027003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيعامر محمد خلف صالح337031921511112031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل379.0063.17ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيمتعب جابر عطيه شاهر337041621515015035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية الشافعي للبنينتطبيقياحمد يونس يحيى قاسم337051721511135010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيرنا جاسم محمد صيدان337062321522050010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعلي ثامر سالم شاكر337071721511135035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد وليد خالد إبراهيم337081721511011097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل377.0062.83ثانوية الكسك للبنينتطبيقيسفيان عبد علي الياس337091721511108010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيسدرة يحيى محمد محمد علي337103321522002016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580.0096.67اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء اسامه عبد الغفار عبد337111721222057020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0094.83ثانوية البوير للبنينتطبيقيطه علي شهاب احمد337121721511194005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل548.0091.33اعدادية الكندي للبنينادبيحيدر شاكر احمد محمد337131721211021011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل543.0090.50ثانوية اجحلة للبنينادبيضياء غني احمد محمد337141721211043008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0089.17ثانوية تل الشعير للبناتادبيزهراء حسين علي حسين337151721222099008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0088.67ثانوية اجحلة للبنينادبيلقمان محمد مخلف سليمان337161721211043013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية الشرقاط للبنينادبيعبد السالم علي عبد هللا حسين337171821211004034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0088.33ثانوية البعاج للبنينادبيدحام حماد صلبي سالمه337181721211045024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0087.83ثانوية بادوش للبنينادبيعمر علي رمضان محمود337191721211156022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0087.83ثانوية كنهش للبنينادبياسراء محمد خليل خضر337201721221076001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0087.67ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبياسحق فيصل نايف محمود337211721211180003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0087.50اعدادية حمام العليل للبناتادبيوديان اديب رمضان صالح337221721222009074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0087.33ثانوية امام غربي للبنينادبيداليا جاسم صالح عبد هللا337231721221046002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0087.33ثانوية الضحى للبناتادبيخوله طالل جاسم محمد337241721222081004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0086.83ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبيياسين نايف محمد صالح337251721211180014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0086.50اعدادية الكفاح للبناتادبيايه عمار احمد اسماعيل337261721222051015
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0086.33ثانوية الثورةللبناتادبيآيه حسين عبد هللا ابراهيم337271721222047001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية الشهاب للبنينادبيفارس الياس ابراهيم هيجل337281721211134065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0085.50اعدادية قرطبة للبناتادبينور جاسم محمد ارحيل337291721222002035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0085.33اعدادية حمام العليل للبناتادبياية فراس طارق عباس337301721222009012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0085.33اعدادية ميسلون للبناتادبيهاجر حسين محمد علي هادي337311721222045070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0085.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيشميران زهير حنا ملكشة337323321222002034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0085.17اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمحمود عبد السالم نجم محمود337331721211001065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0085.17ثانوية المكوك للبنينادبيادريس عبد علي محمود337341721211051007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية االمجاد للبنينادبيعبد الستار ابراهيم حمادة جاسم337351721211026032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0085.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيايمان عادل سليمان داؤد337361721222098006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيسناء ساطع ياسين احمد337371721222048040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0084.33ثانوية الجرن للبنينادبيعمر محمود عواد محمود337381721211029027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية ميسلون للبناتادبيندى نائف عباس احمد337391721222045068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية موصل الجديدة للبناتادبياسماء عبد الواحد عبد الدايم يوسف337401721222048006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية الرسالة للبناتادبيزبيده وعد هللا شعبان حمدي337411721222049040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية التحرير للبناتادبيامنه علي يوسف ابراهيم337421721222063002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0084.00ثانوية مجمع برزان للبنينادبييونس عبد صالح محمود337431721211098019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0084.00اعدادية حمام العليل للبناتادبيغفران عامر خلف محمود337441721222009051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية التحرير للبناتادبيحنين محمد محمود داؤد337451721222063003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيريه محمد حاجي حسين337463321222002022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0083.67االعدادية المركزية للبنينادبيكرم هللا غانم محمد احمد337471721211002026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية الرشيدية للبناتادبيمنار محمود احمد عبد هللا337481721222022033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية عين سفني للبناتادبيغفران عامر محمود هندي337491721222029009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0083.50ثانوية وانه للبناتادبيكوثر يوسف قادر محمد337501721222046017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0083.50اعدادية الهويرة المختلطةادبيعبد هللا صدام فيصل حاوي337513121217002012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0083.33ثانوية الجرن للبنينادبيطارق جاسم محمد حميد337521721211029013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0083.33اعدادية ابن االثير للبناتادبيانفال محسن علي محمد337531721222042006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0083.33ثانوية الثورةللبناتادبيمها يونس عبد هللا محمود337541721222047024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0083.33ثانوية الثورةللبناتادبينور نشوان اكرم محمود337551721222047029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0083.00ثانويةشهده بنت االبري للبناتادبيرقية محمد حسين عبد العزيز337561721222060008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيبسام محمد عايف حامد337571721415001038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0083.00ثانوية المرتقى للبنينادبيمحمد عثمان عبد خليل337583121211012017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0082.83اعددية الفاو للبناتادبياالء حسام الدين حمدون مال هللا337591721222006010
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية بلقيس للبناتادبيرنا لؤي حازم حميد337601721222055022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0082.83ثانوية هةولير زانستي للبنينادبيخالد عبد الحميد محمود عطيه337613121211007008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0082.50اعدادية ابن البيطار للبنينادبيجاسم حسن عبد ثرثار337621721211133007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0082.50اعدادية موصل الجديدة للبناتادبييسرى محمود خضر حسن337631721222048073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0082.50للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  ادبيعمر طه ابراهيم يونس337643321211002005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0082.50اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيزينب شامل ابراهيم ياسين337653321222002027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية سارية للبنيناحيائيبشار جمعة محمد محمود337661721411018054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0082.17ثانوية الفراتين للبناتادبيزينب محمد حسن يحيى337671721222036025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0082.17ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيروان حسام هاشم حمدي337681721222084019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0082.17ايمن- الخارجيات ادبياسماء احمد عبدهللا احمد337691721228050014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية الرسالة للبناتادبينبأ حسن عبد هللا دعبو337701721222049075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية قرطبة للبناتادبيايناس نشوان حميد مجيد337711721222002007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية الشورة للبناتادبيهدى محمد ياسين عبد هللا337721721222039035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491.0081.83ثانويةشهده بنت االبري للبناتادبيطيبة قاسم محمد حسن337731721222060014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية اجحلة للبناتادبياشجان وعد ثامر حمد337741721222096003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية جوارجرا للبناتادبيمريم احمد رمزي توفيق337753121222001035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد عباس ويس محمد337761721211003080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0081.67ثانوية الشورة للبنينادبيابراهيم فرمان فيصل منصور337771721211033002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0081.67ثانوية مجمع برزان للبنينادبيراكان نايف محمد جاسم337781721211098006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0081.67ثانوية دار العلوم للبناتادبياشواق يوسف حسين علي337791721222005006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية القيارة للبناتادبيميناء ناصر ابراهيم سكران337801721222013041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية التحرير للبناتتطبيقياكرام معن حسين محمد337811721522063002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0081.50ثانوية تلكيف للبناتادبيشهد عبد القادر محمد شاهين337821721222025016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0081.50ثانوية الثورةللبناتادبياسماء خالد محمد سلطان337831721222047002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0081.50اعدادية االصمعي للبناتادبيتقى فراس سعد الدين شيت337841721222056010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0081.50اعدادية صفية للبناتادبيزينب خضر عمر خضر337851721222062024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0081.50ثانوية سنجار للبناتاحيائيتيما احمد عبد هللا ماصي337861721422010006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0081.50اعدادية سارة للبناتاحيائيايتانا ياس خضر مجيد337871721422019012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0081.50ثانويةشهده بنت االبري للبناتاحيائيرنا سعد شلش عداي337881721422060020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعبد هللا علي حمدون محمد337891721211011025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية حمام العليل للبناتادبيرحال عبد هللا حسن عطيه337901721222009027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0081.33ثانوية الثورةللبناتادبيزينب وليد محمد عبو337911721222047013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0481.17اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيآيه سعد امين فيصل337923321422002003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0081.17ثانوية الموالي للبنينادبيطاهر ابراهيم محمد بلو337931721211054008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0081.17اعدادية تل عبطة للبنينادبيغزوان زيدان خلف حسين337941721211061028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0081.17ثانوية الثورةللبناتادبيامنه فارس يونس جاسم337951721222047004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0081.17ثانوية الثورةللبناتادبيتبارك زيدان عبد الهادي محمد337961721222047006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0081.17اعدادية حمام العليل للبناتاحيائينور جمال عويد محمد337971721422009097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0081.17ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيمنى علي ذنون يونس337981721422012088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية الحكمة للبنينادبيعلي محمود احمد عبو337991721211009055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل486.0081.00ثانوية الشهيد اسماعيل طالبادبيسامح عبد الماجود محمود حميد338001721211131003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية االندلس للبناتاحيائينجالء عزام ابراهيم سليمان338011721422054251

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية مؤتة للبناتاحيائيفردوس صديق محمود دبو338021721422068066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0080.83ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبييونس عبد هللا أخليف اسماعيل338031721211180017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0080.83ثانوية تلول ناصر للبناتادبيرتاج احمد عبد هللا عبد338041721222033005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر احمد صالح احمد338051721422055196

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية الهويرة المختلطةادبياحمد ياسين محمد صالح338063121217002003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية ابن االثير للبناتادبيفاطمة مظهر عبد المنعم محمد علي338071721222042062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيغفران خالد ذنون فتحي338081721222048054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرنا فراس مؤيد جياد338091721422080033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0080.67ثانوية المرتقى للبنينادبيابراهيم خضير عبد هللا احمد338103121211012001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل483.0080.50ثانوية تل سروال للبنينادبياسيل محمد عجيل حسين338111721221056001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية حمام العليل للبناتادبيمنى احمد جاسم محمد338121721222009057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل483.0080.50ثانوية الثورةللبناتادبيغفران يونس احمد ياسين338131721222047019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0080.33االعدادية المركزية للبنينادبيحكم بشار شهاب احمد338141721211002014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0080.33ثانوية العريج للبنينادبيحيدر فارس احمد محمود338151721211031007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0080.33اعدادية عوينات للبنينادبيعلي احمد علي حسين338161721211103020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0080.33ثانوية البعاج للبناتادبيمنى فرحان ليتون عواد338171721222038010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0080.33اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيكوثر حسين هاشم بكر338181721422072061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0080.33انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياادبيعبد الستار داود حسن عبد هللا338193021217041007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0080.17ثانوية امام غربي للبنينادبيعبد القادر ذنون محمد حسين338201721211046016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية اليمن للبناتادبيسندس صفوان محمد فاضل338211721222008029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية ميسلون للبناتادبيرواء عبد الحافظ محمود عبو338221721222045040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيمها ثامر سالم شاكر338231721222059028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0080.17ثانوية االخوة للبناتادبيداليا نادر عمر عبد الكريم338241721222104003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0080.00ثانوية الجرن للبنينادبيعلي عواد محمود محمد علي338251721211029022
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية الزهور للبناتادبيايه خالد احمد حسون338261721222057006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية التحرير للبناتادبيرحمه عزام سالم فتحي338271721222063006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0080.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيآمنه احمد عبد الكريم محمد338281721222084003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية الشهاب للبنينادبيحسين حامد معيوف محمد338291721211134020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية الرضواني للبنينادبيحسن فارس طه حسن338301721211147028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل479.0079.83ثانوية دار العلوم للبناتادبينور ثوبان حازم خالد338311721222005050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية ميسلون للبناتادبيدعاء عمار حازم ناصر338321721222045026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل478.6879.78ثانوية المتميزات االولىاحيائيضحى رعد فتحي عبدهللا338331721422004104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية اليرموك للبنينادبيفهد غازي حسين فتحي338341721211003068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعمر خالد حمد مدبغ338351721211017027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية ميسلون للبناتادبيدنيا محمد علي جاسم338361721222045030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية حمص للبناتادبينور محمود ثامر احمد338371721222069033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيآيات غانم سالم صفاوي338381721222048002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية الرسالة للبناتادبيمها عبد هللا فتحي حمود338391721222049073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية الرضواني للبنينادبيطايس حمادي حسن علي338401721211147047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية الرشيدية للبناتادبيشهد عدنان علي حسين338411721222022018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيهبة رياض حميد يونس338421721222048072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية حمص للبناتادبياروى خالد محمود رجب338431721222069005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيديانا خالد سالم يونس338441721226001036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية تلعفر للبناتاحيائياسراء شاكر محمود محمد338451721422032017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0079.17ثانوية البعاج للبنينادبيعبد هللا طركي عويد فلجي338461721211045053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0079.17ثانوية الهرم الثانية للبنينادبيدعاء يونس محمد نمش338471721221191001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0079.17اعدادية الكفاح للبناتادبيندى خضر عبد الغني علي338481721222051053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0079.17اعدادية اشبيلية للبناتادبياهله حسام حازم طاهر338491721222064002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0079.17ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيفاطمة ايوب صالح حاجم338501721222067033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0079.17ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيفاطمة كاظم عباس محمد338511721222067035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية الراية للبنينادبيفارس فالح سليمان محمود338521721211025046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.0079.00ثانوية السالمية للبنينادبيمحمد ميسر حسين علي338531721211072015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية الرضواني للبنينادبيمحمود عبد خلف كدحي338541721211147098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.0079.00ثانوية مسقالط للبنينادبينهال احمد محمد شكري محمود338551721221211003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيمها مؤمن محمود صالح338561721222001038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية زينب للبناتادبيناهده ياسين محمد شريف عيسى338571721222053047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية اشبيلية للبناتادبيطيبه عمار جاسم محمد338581721222064030
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.0079.00ثانوية العريج للبناتادبيدعاء جمال علي جاسم338591721222073005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.0079.00ثانوية زمار للبناتاحيائيصبحة خليف احمد حسين338601721422030071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية الحكمة للبنينادبيصالح احمد مرعي حشاش338611721211009029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0078.83ثانوية الجرن للبنينادبيطليع مجبل خميس عبد338621721211029015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0078.83ثانوية حمام العليل للبنينادبيمحمد عادل احمد سلطان338631721211032031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0078.83ثانوية تل سروال للبنينادبيسفيان صالح سليمان خليف338641721211056007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0078.83ثانوية بئر الحلو للبنينادبيأخالص محمود محمد علي338651721221189001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيسارة علي حسين علي338661721222048032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0078.83ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيزهراء علي رضا هاشم338673221222006022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.0078.67ثانوية بادوش للبنينادبيمحمد جاسم محمد حسن338681721211156024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.0078.67ثانوية القصر للبنينادبيعبد القادر محمد نايف عبد هللا338691721211185004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.0078.67ثانوية الشورة للبناتادبياسراء ذنون اسماعيل صالح338701721222039002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.0078.67اعدادية ميسلون للبناتادبيامنة عمار سالم حسين338711721222045009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0078.50اعدادية االمجاد للبنينادبييونس طه فتحي عبد هللا338721721211026080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0078.50ثانوية حمام العليل للبنينادبيمحمد فتحي محمد نوار338731721211032033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0078.50ثانوية الموالي للبنينادبيبسام فرمان ابراهيم حمود338741721211054005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0078.50ثانوية الموالي للبنينادبيمحمد وعد ابراهيم صالح338751721211054019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0078.50اعدادية الرضواني للبنينادبياسماعيل مهدي صالح محمد338761721211147014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0078.50ثانوية المستنطق للبنينادبيوسن خالد يونس ذياب338771721221059004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0078.50اعدادية الرشيدية للبناتادبيفاطمه فارس احمد رجب338781721222022027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0078.50اعدادية حمص للبناتادبيزهراء سمير سالم سليمان338791721222069015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية االمجاد للبنينادبيحسان حسين سلمان دخيل338801721211026016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء ميسر مزعل محمد338811721222045045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيرفل بدران محمد علي احمد338821721222059014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0078.33ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيمريم وليد عبد الكريم اسعد338831721222067041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0078.33ثانوية السالمية للبناتادبيخاتون نائف حسين صالح338841721222086003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0078.33ثانوية الموالي للبناتادبيدينا ذنون يونس محمود338851721222097006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0078.33ايمن- الخارجيات ادبيرحمة وليد محمد سعيد338861721228050102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل469.0078.17اعددية الفاو للبناتادبيسمية ياسين طه محمود338871721222006026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل469.0078.17اعدادية ميسلون للبناتادبيايالف سعد غانم دحام338881721222045012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل469.0078.17ثانوية الثورةللبناتادبيحنين صالح حازم محمد بشير338891721222047007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل469.0078.17ثانوية العريج للبناتادبيريم عبد الجبار فاضل مصطفى338901721222073008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل469.0078.17ثانوية المأمون للبناتادبيفاطمه يونس محمد مجول338911721222082028
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل469.0078.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبياسراء أحمد موفق مصطفى338921721224011002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل469.0078.17ايسر- الخارجيات ادبينور طه حيدر داود338931721228060429

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل469.0078.17ثانوية الكوير للبناتادبيبراء تركي علي حماده338943121222018004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0078.00ثانوية اجحلة للبنينادبيبالل شكر صالح خلف338951721211043004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية الشهاب للبنينادبيمحمد بشار ابراهيم علي338961721211134075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية الرضواني للبنينادبياحمد محمد علي مجيد محمود338971721211147010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0078.00ثانوية المزرع للبنينادبيخطاب احمد غضدي رحيل338981721211163005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية اليمن للبناتادبياية فواز عباس احمد338991721222008008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0078.00ثانوية البعاج للبناتادبيمنتهى فرحان ليتون عواد339001721222038009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية ميسلون للبناتادبيسجى يونس عبد محمد339011721222045051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية صفية للبناتادبياسراء محمود سليمان محمد339021721222062008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0078.00ثانوية الثورةللبناتاحيائيطيبه يسار خلف مطلوب339031721422047049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد طه خلف احمد339041821211047030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0077.83ثانوية كنهش للبنينادبيعمر خالد مال حمدو339051721211076004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية ربيعة للبنينادبييوسف مساعد معيوف برغش339061721211104077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0077.83ثانوية ابليج للبنينادبيبسمان يونس محمد شحاذة339071721211199005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية السيد حمد للبنينادبيصبا محسن جاسم حميد339081721221073010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية زنوبيا للبناتادبيضحى رمزي عبد الرزاق عبود339091721222034030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية الزهور للبناتادبيشهد سعد صكر محمد339101721222057031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0077.83ايسر- الخارجيات ادبيفاطمة محمد جاسم محمد339111721228060324

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0077.83ايسر- الخارجيات ادبينبا عارف عبدالرحمن محمد339121721228060406

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبياميرة حسين حمو باجو339133321227004004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية ابي تمام للبنينادبياسامة محمد سالم عزيز339141721211010006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0077.67ثانوية الجرن للبنينادبيبارق جاسم محمد حميد339151721211029005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0077.67ثانوية البعاج للبنينادبيعبد المحسن نايف حسن ربيعان339161721211045060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية الشهاب للبنينادبيمحمد ياسين عبد هللا تركي339171721211134081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0077.67ثانوية بادوش للبنينادبياحمد خالد محمود محمد339181721211156002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0077.67ثانوية ابليج للبنينادبيعبد هللا خالد زيدان خلف339191721211199016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية قرطبة للبناتادبيمالك خالد سعيد توفيق339201721222002032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية حمام العليل للبناتادبيهند فراس طارق عباس339211721222009073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيأمنة ماهر محمد فتحي339221721222048001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية االندلس للبناتادبيساجده ادريس اسماعيل علي339231721222054019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيجوان عامر محمد ابراهيم339241721222072011
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد الرحمن محمود احمد خضر339251721211001032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0077.50ثانوية الشهيد اسماعيل طالبادبيصباح نواف ابراهيم عباس339261721211131005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0077.50ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيساجد ميسر سليمان احمد339271721211210008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية القيارة للبناتادبيسلوى عطية محمد حمد339281721222013023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيافراح عدنان عبد الكريم احمد339291721222072006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0077.50ثانوية السالمية للبناتادبيمنى احمد سعيد محمد339301721222086005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0077.50ثانوية المزرع للبنيناحيائينور اكرم ابراهيم عبد هللا339311721411163024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية المروءة للبنينادبيسيف محمود صالح خلف339321821211024006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0077.50ثانوية حضر موت للبنينادبياسماعيل مناضل احمد سليمان339331821211028002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0077.50 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبياستفتاء وليد سيدو قولو339343321227009001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد حازم عبد هللا فتحي339351721211009002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464.0077.33ثانوية المحلبية للبناتادبيامل جالل سعيد بالل339361721222017002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية الرشيدية للبناتادبيكوثر محمود احمد عبد هللا339371721222022030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية الخنساء للبناتادبيطيبه محمد فيصل محمد339381721222041030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية ابن االثير للبناتادبيكوثر زيدان خلف حرحير339391721222042065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزينب نوفل شيت صفو339401721222080019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيسارة محمد ابراهيم خليل339411721222080021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464.0077.33ثانوية السالمية للبناتادبيأنسام محمود حميد شهاب339421721222086001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464.0077.33ثانوية حضر موت للبنينادبيامير عبيد دخيل خلف339431821211028003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية الحكمة للبنينادبيضامن طه علي محمد339441721211009033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463.0077.17ثانوية الثورةللبناتادبيسرور عمر عبد فتاح339451721222047016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية الكفاح للبناتادبياميرة ذنون محمد عبيد339461721222051007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبياحمد عبد الباسط محمود عبد الرزاق339471721211017003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0077.00ثانوية الجرن للبنينادبيعبد العزيز احمد سالم محمود339481721211029018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0077.00ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبيصالح حسين عبود خلف339491721211180005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0077.00ثانوية ابليج للبنينادبيصالح سهيل رشيد خضر339501721211199012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية الخنساء للبناتادبيطيبه احمد اسماعيل ابراهيم339511721222041028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية الخنساء للبناتادبيمياده عقيل حازم خليل339521721222041040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية ابن االثير للبناتادبيافنان ظافر احمد توفيق339531721222042002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0077.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيزهراء ياسر محمد عبد الرحمن339541721222067020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية مؤتة للبناتادبيغصون وليد وعد نجم339551721222068028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0077.00ثانوية  التعايش للبناتاحيائيسرى محمد هاشم عبد العزيز339563121422013032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية الراية للبنينادبيجمال اركان محمد حسن339571721211025014
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية القيارة للبناتادبيكوثر نزال خلف عواد339581721222013033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل461.0076.83ثانوية الفراتين للبناتادبيرغد فاضل عبد خليف339591721222036022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل461.0076.83ثانويةشهده بنت االبري للبناتادبيامنة اسود عبد سالم339601721222060005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460.0076.67االعدادية المركزية للبنينادبيمعن عبد الباسط مصطفى علي339611721211002034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيحسن رضوان حسن احمد339621721211005015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460.0076.67ثانوية العدلة للبنينادبيعمر احمد علي داغر339631721211171013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460.0076.67ثانوية ابليج للبنينادبيسعد خضر عويد خضر339641721211199010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460.0076.67ثانويةشهده بنت االبري للبناتادبيمها احمد محمد عبيد339651721222060021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460.0076.67ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيحنين محسن عمر حسن339661721222067012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460.0076.67ثانوية المأمون للبناتادبيأيالف ثائر عبد هللا عمر339671721222082001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460.0076.67ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيعبد الرحمن موسى خليل محمد339683121217007014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبييونس فتحي غزال محمود339691721211005065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيفراس ماجد محسن بشير339701721211016021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0076.50ثانوية ابليج للبنينادبيفهد عبد الستار حسن علي339711721211199023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية الرشيدية للبناتادبييقين اسعد صالح محسن339721721222022040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية ميسلون للبناتادبيهاجر مرشد كنعان انويران339731721222045071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0076.50ثانوية الثورةللبناتادبيمنى جسام عبد حمراوي339741721222047023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0076.50ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيغسق بسام وعد هللا حسين339751721222067030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل458.0076.33اعدادية تلكيف للبنينادبيعبد الحي طه محمود محمد339761721211080018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل458.0076.33ثانوية فايدة للبنينادبيابراهيم عبد المجيد خضر محمود339771721211091001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل458.0076.33اعدادية حمام العليل للبناتادبييمامة خضر طارق عباس339781721222009076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل458.0076.33ايسر- الخارجيات ادبيتسنيم رعد سالم عبدهللا339791721228060089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل458.0076.33ايسر- الخارجيات ادبيساره عبدالسالم طه عبدهللا339801721228060232

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية االمجاد للبنينادبيابراهيم نبيل نذير يحيى339811721211026002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية النيل للبنينادبيعبيده بسام عبد الواحد عبد هللا339821721211027039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل457.0076.17ثانوية تل سروال للبنينادبيمهدي عبد هللا احمد عبد339831721211056014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل457.0076.17ثانوية القصر للبنينادبييونس فتحي يونس محمد339841721211185011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية زنوبيا للبناتادبيمريم عمار خليل اسماعيل339851721222034034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية الرسالة للبناتادبيشذى فالح احمد سهيل339861721222049050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل456.0076.00ثانوية البوير للبنينادبيخضير عطوان حمادي حسن339871721211194005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمتعب سامي ابراهيم طه339881721215002205

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل456.0076.00ثانوية امام غربي للبنينادبيعنود مطلك جهاد عبد هللا339891721221046013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية زنوبيا للبناتادبيبشرى احمد محمود حسين339901721222034011
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل456.0076.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيمريم عالء حسين علي339911721222067039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيبراء علي يوسف علي339921721422042045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحامد امرؤ القيس كمال عبد هللا339931721211133009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية الرضواني للبنينادبيمحمود فاضل عباس عبد339941721211147099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيشيماء امير ابراهيم عيسى339951721222001023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية القيارة للبناتادبياسراء مخلف امديد محمد339961721222013002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية القيارة للبناتادبيزينة احمد سليم احمد339971721222013022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية الخنساء للبناتادبيبيداء صباح ذياب حسن339981721222041010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية ابن االثير للبناتادبيمسرة زهير يونس احمد339991721222042071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيهاجر رعد ياسين عارف340001721222080041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0075.83ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيالعذراء عبد الجبار فاضل مصطفى340011721226002006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0075.83ايسر- الخارجيات ادبيدعاء صالح حمش صالح340021721228060116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيسيف الدين عدي فاروق فاضل340031721411016018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية اليرموك للبنينادبيعبد هللا راغب جاسم بلو340041721211003053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية اليرموك للبنينادبيوسام حسين خضر خلف340051721211003099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية االمين للبنينادبيزيد بشار عاصي ذنون340061721211019007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية الكندي للبنينادبيزين العابدين محمد جاسم محمد340071721211021015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0075.67ثانوية ابليج للبنينادبياحمد فرحان عبد هللا حمود340081721211199002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية قرطبة للبناتادبيشهد اياد طارق ياسين340091721222002023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية الكفاح للبناتادبيرحمه عبد المنعم احمد صالح340101721222051027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية الزهور للبناتادبيهديل رافع سفاح عفاص340111721222057055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0075.67ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبينور الهدى احمد شاكر محمد340121721222084039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب يونس قادر داؤد340131721422072042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0075.67ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيايناس عبد الحسين محمد صالح340143221222006009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيرسل ناجح سهيل محمد340153321222002019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0075.50ثانوية الموالي للبنينادبيخير هللا احمد محمود ثالج340161721211054007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية الرضواني للبنينادبيعمر احمد عزيز احمد340171721211147073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0075.50ثانوية تلكيف للبناتادبياحالم علي بالل هالل340181721222025001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية الخنساء للبناتادبيغفران رافع عبد الكريم محمود340191721222041034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0075.50ثانوية الثورةللبناتادبييسرى يونس صالح محجوب340201721222047032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيايناس علي حسين علي340211721222048012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0075.50ثانوية الضحى للبناتادبيمنار بشار فوزي حسين340221721222081028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0075.50ثانوية المأمون للبناتادبيلقاء حمادي شعبان رمضان340231721222082029
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0075.50ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيدنيا مؤيد احمد جاسم340241721422084023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452.0075.33ثانوية البعاج للبنينادبيسيف عويد حماد سند340251721211045035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية الرضواني للبنينادبيمصعب يوسف محمد كامل حمزة340261721211147107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452.0075.33ثانوية فايدة للبنينادبيايمان رمضان محمود احمد340271721221091005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452.0075.33ثانوية الفراتين للبناتادبيام كلثوم محمد محمود احمد340281721222036003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452.0075.33ثانوية الموالي للبناتادبيآيه صباح حمود خليف340291721222097001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن اثير كامل عبد الرحمن340301721411023055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452.0075.33ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيعبد هللا عبدالرحيم كردي اسماعيل340311721411111013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيغاليه عمار عبد الهادي داؤد340321721422057135

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452.0075.33ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمروه عمر حمادي عمر340331721424013089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمشفي محمد بردان سلمان340341721211012030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0075.17ثانوية الموالي للبنينادبيابراهيم عبد الهادي احمد علي340351721211054001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0075.17ثانوية مجمع برزان للبنينادبيخليل احمد صبري حميدو340361721211098005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية ميسلون للبناتادبيتبارك حسن فتحي مجول340371721222045018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية ميسلون للبناتادبيخنساء عبد الرزاق عبد هللا جاسم340381721222045023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0075.17ثانوية الضحى للبناتادبيرسل رائد محمود عبد هللا340391721222081011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0075.17ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيايمان عزيز محمد خلف340401721421152002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيساره خالد حازم سلطان340411721422045097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0075.00ثانوية المستنطق للبنينادبيمحمد عبد اسماعيل ذياب340421721211059006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0075.00اعدادية تل عبطة للبنينادبيريان حمد سليمان عليل340431721211061014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0075.00ثانوية المزرع للبنينادبيعمر محمد علي محمد340441721211163009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0075.00اعدادية االصمعي للبناتادبيايالف نشوان طه محمد غزال340451721222056007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0075.00اعدادية صفية للبناتادبيدينا فارس سعد هللا محمد340461721222062019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0075.00ايسر- الخارجيات ادبيامنة اياد احمد شريف340471721228060045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0074.83ثانوية امام غربي للبنينادبيعبد الرحمن محمد خلف صالح340481721211046013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0074.83ثانوية المصطفى للبنينادبيحسين محمد مخلف جدوع340491721211075011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية الشهاب للبنينادبيعمر بشار محمد جنجل340501721211134058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0074.83ثانوية عمر كان للبنينادبيعمر محمد حمد حسين340511721211159005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيكرم عبد الكريم علي سليمان340521721215001123

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية الحود للبنينادبيشهد فوزي احمد فياض340531721221040009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية ميسلون للبناتادبيرايه هاشم عبد برجس340541721222045034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0074.83ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيمنيره يونس خضير احمد340551721222067043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية سومر للبناتاحيائيامنة عصمت احمد ابراهيم340561721422079010
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0074.83للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيحسين حميد حسن احمد340573321211001007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيهدى حنتو تعلو شمو340583321227002006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0074.67ثانوية اركبة جدعة للبنينادبيرعد مخلف عائد رحيل340591721211044006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0074.67ثانوية ابو وني للبنينادبيرجب حسن علي حسن340601721211196002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد فارس جاسم حسن340611721215001136

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0074.67ثانوية المصطفى للبنينادبيزبيدة هيثم احمد خلف340621721221075008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية حمام العليل للبناتادبينجالء نوفل احمد رجب340631721222009063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية عين سفني للبناتادبيالرا علي ارميض محمد340641721222029012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية االندلس للبناتادبيعمره مروان بشير عبد الغفور340651721222054022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية التحرير للبناتادبيساره صالح الدين عبد الهادي عبد الكريم340661721222063011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0074.67ثانوية التميز االهلية للبناتادبياسماء ثابت يونس صالح340671721224012001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيوليد مخلف احمد يوسف340681721411001075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية بحزاني للبنيناحيائياثير زينل حمد عطا هللا340691721411058004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنة احمد عباس علي340701721422061018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيزهراء صباح جميل خلف340713321222002023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0074.67ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيساره عمر حسين علي340723321222003005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد بشار محمد رجب340731721211012024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية الجرن للبنينادبيعلي سالم خليل ابراهيم340741721211029020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية البعاج للبنينادبيصهيب محمد حسن مصطفى340751721211045041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية تل عبطة للبنينادبيحذيفه محمد عبد هللا داود340761721211061006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية عوينات للبنينادبيسالم احمد سالم عروش340771721211103010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية ربيعة للبنينادبياحمد سعدون عجيل احويدر340781721211104003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية سنوني المختلطةادبيادريس قاسم حسن خرو340791721217010002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية القيارة للبناتادبيجمانة صالح خضر ابراهيم340801721222013015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية ميسلون للبناتادبيتمارا عمر عادل احمد340811721222045020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية الثورةللبناتادبيغفران سطام حسن غدير340821721222047018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيسجى عبد الحكيم حسن احمد340831721222048036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية الكفاح للبناتادبيمريم غانم محمود يوسف340841721222051047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية اشبيلية للبناتادبيرحمه عماد طارق ياسين340851721222064013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية الموالي للبناتادبيدالل اسماعيل محمد اسماعيل340861721222097005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيبسمه حسن علي حمد340871721226001028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعبد العزيز يونس احمد عمر340881721411009062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية زمار للبنيناحيائيجهاد صالح خضر سليمان340891721411095031
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيهبة امير احمد سعيد340901721422022164

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزينب محمد خلف عبد هللا340911721422080045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية االخوة للبناتاحيائينورا غازي احمد سليمان340921721422104048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0074.33ثانوية حمام العليل للبنينادبيرياض سالم خليف مصطفى340931721211032012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0074.33ثانوية كنهش للبنينادبيابوبكر غانم محمد مرعي340941721211076001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0074.33اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيصالح فاضل الياس جميل340951721215001069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0074.33ثانوية دار العلوم للبناتادبيمنار ياسين يونس محمد340961721222005048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0074.33اعدادية حمام العليل للبناتادبيصبا رياض فتحي حسن340971721222009045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0074.33اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيتبارك احمد محمد حسن340981721222059008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0074.33ايسر- الخارجيات ادبياسراء اسامه ابراهيم عزاوي340991721228060008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0074.33ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيميمونة حسن حمد عطية341001721421074002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0074.33ثانوية الثورةللبناتاحيائيسارة احمد نوري عبد هللا341011721422047039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0074.17االعدادية المركزية للبنينادبيخالد جمال طارق احمد341021721211002015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية النيل للبنينادبيعدنان كريم شامي مصلح341031721211027040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية تلكيف للبنينادبيطالب جمعه بالل هالل341041721211080017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية الرضواني للبنينادبيامير احمد علي هالل341051721211147015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0074.17ثانوية ابليج للبنينادبياحمد شيخان دهام مشكور341061721211199001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية حمام العليل للبناتادبيابتسام محمود يوسف فريح341071721222009003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية المربد للبناتادبيهند جمال سلمان عبد الرزاق341081721222058030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0074.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيصهيب بشار محمد كريم341091721411002019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيريان رائد توفيق غزال341101721411017050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن صدام طارق ذيبان341111721411017074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0074.17ثانوية سنجار للبناتاحيائيمانيا فارس رشو عمر341121721422010032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيمودة بشار ابراهيم جاسم341131721422048106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0074.17ثانوية القادسية للبناتاحيائيطيبة محمد عزيز محمود341141721422066037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية الفتوة المختلطةادبيوردة محمد طابور عسكر341153121227001008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيهيوان راكان عباس مطو341163321227003010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0074.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيهيثم احمد محمد شيت محمد341171721211001072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0074.00اعدادية ابي تمام للبنينادبياحمد هيثم عبد هللا ياسين341181721211010005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0074.00ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيمحمد صالح خضر ابراهيم341191721215015103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0074.00ثانوية سنوني المختلطةادبيرينان زيدان خلف حسين341201721217010009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0074.00اعدادية حمص للبناتادبيغادة قيصر عيسى خلف341211721222069027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0074.00ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيودق علي حسين علي341221721222078011
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0074.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبينور الهدى نبيل مال هللا حسين341231721222080037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0074.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيسارة ابراهيم يونس محمود341241721422048059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0073.83اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد الزم محمد احمد341251721211003083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0073.83اعدادية الحكمة للبنينادبياركان نوفل عثمان نجم341261721211009012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0073.83اعدادية ربيعة للبنينادبيمجيد طه محمود سلطان341271721211104062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0073.83ثانوية ابليج للبنينادبيعمار عبد الحافظ حميد حماد341281721211199020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0073.83اعدادية القيارة للبناتادبيزهراء جاسم حسن حسين341291721222013020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0073.83ثانوية المحلبية للبناتادبينور عبد الستار عصمان اسماعيل341301721222017019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0073.83ثانوية وانه للبناتادبيحنان محمد حسن يونس341311721222046003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0073.83اعدادية زينب للبناتادبيسدره عمر ضرغام فيصل341321721222053036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0073.83اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيعذراء فالح يونس سليمان341331721222072036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0073.83اعدادية سومر للبناتادبيزهراء اسماعيل ياسين محمود341341721222079010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0073.83اعدادية الزهور للبنيناحيائيريان شهاب احمد محمد341351721411015032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0073.83ثانوية الفراتين للبناتاحيائياماني صدام علي حسين341361721422036009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0073.67ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيامل محمد نصيف جاسم341371321224009001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0073.67اعدادية الحكمة للبنينادبيراغب طالل فاضل محمود341381721211009026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0073.67اعدادية النيل للبنينادبيعبد الرحمن منهل يحيى اسماعيل341391721211027030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0073.67اعدادية عوينات للبنينادبيحارث سلطان عبد هللا جاسم341401721211103003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0073.67اعدادية عوينات للبنينادبيوليد خالد تبين مضحي341411721211103035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0073.67ثانوية ابي ماريه للبنينادبيالياس محمد علي محمد341421721211109004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0073.67ثانوية المزرع للبنينادبيايمن علي طه محمد341431721211163002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0073.67ثانوية المصطفى للبنينادبيايمان محمود محمد سلطان341441721221075002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0073.67اعددية الفاو للبناتادبيفاطمه قحطان اسامه ادريس341451721222006036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0073.67اعدادية ابن االثير للبناتادبيبنان عبد المحسن حامد طه341461721222042015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0073.67اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيزينب محمد جاسم محمد341471721222048030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0073.67اعدادية اشبيلية للبناتادبيزهراء ياسر خالد محمود341481721222064019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0073.67ايمن- الخارجيات ادبيايناس عماد علي حمو341491721228050053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0073.67ايمن- الخارجيات ادبيساهرة جمعة علي خلف341501721228050148

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0073.67ايسر- الخارجيات ادبيسدره فارس خليل اسماعيل341511721228060247

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0073.67ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيانوار عبد احمد منديل341521721424014001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0073.50اعدادية تل عبطة للبنينادبيرمضان كامل رمضان عطيوي341531721211061012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0073.50ثانوية فايدة للبنينادبيحامد هاشم صالح محمود341541721211091007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0073.50ثانوية بادوش للبنينادبيمحمد فتحي محمد جاسم341551721211156028
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0073.50اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيقاسم علي احمد صالح341561721215001120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0073.50اعدادية الرشيدية للبناتادبينور عادل حاجي قادر341571721222022035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0073.50ثانوية الفراتين للبناتادبيحنين عبد هللا عداي عيسى341581721222036012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0073.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي صالح دخيل اسماعيل341591721411115086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0073.50اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيهفال خيرو الياس جندي341603321217003008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0073.50اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيزهراء محمد ادريس قاسم341613321422002051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0073.33اعدادية الحود للبنينادبيهاني محسن خلف عبد هللا341621721211040009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0073.33ثانوية تل سروال للبنينادبينهى حسن عالوي امحيميد341631721221056003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0073.33اعدادية ميسلون للبناتادبياخالص رايد محمد عبد هللا341641721222045002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0073.33اعدادية الزهور للبناتادبيسميرة ربيع حميد ابراهيم341651721222057029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0073.33اعدادية التحرير للبناتادبينور محمد سعد محمد يوسف341661721222063026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0073.33اعدادية حمص للبناتادبيشيماء جاسم محمد حسن341671721222069025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0073.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيغسق احمد خالد عبد االمير341681721422061197

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية الموالي للبنينادبييوسف ذنون احمد محمود341691721211054025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية المحلبية للبنينادبيعبيده عبد القهار محمد الياس341701721211055010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية تل عبطة للبنينادبيمنيف خلف رجا عواد341711721211061040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية مجمع برزان للبنينادبيضياء احمد اعويد عيسى341721721211098010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية مجمع برزان للبنينادبيعمر احمد محمد علي341731721211098013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية الشهاب للبنينادبيسامي احمد نجم عبد هللا341741721211134029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية الشهاب للبنينادبيمصطفى قيدار محمود عبد الرحمن341751721211134085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد ميسر حسن كردي341761721215001013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية المحلبية للبناتادبيسهى سالم احمد سليمان341771721222017008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية ميسلون للبناتادبيرباب خضر خلف عباس341781721222045035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية زينب للبناتادبيامل جاسم محمد صالح صالح341791721222053005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية تويم للبنيناحيائيعلي يونس حسين خلف341801721411179015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيعبد الجواد محمود صالح محمود341813121217007013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية االمجاد للبنينادبيمصطفى محمد احمد حمادي341821721211026069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية الرضواني للبنينادبيمحمد فارس يونس محمد341831721211147097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية االبداع للبنينادبياكرم مثنى ياسين شطيب341841721211202010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيسيف داؤد سالم يونس341851721215001065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد ثائر احمد محمد341861721215002213

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية الحود للبنينادبيسارة حميدي عمر ذياب341871721221040007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0073.00ثانوية الفراتين للبناتادبيعليه احمد حسين مطر341881721222036034
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية ميسلون للبناتادبيايناس محمود صالح احمد341891721222045016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية بلقيس للبناتادبيفرح رافع محمود داود341901721222055034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0073.00ثانويةشهده بنت االبري للبناتادبيزينب راكان احمد شعبان341911721222060009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية حمص للبناتادبيرحمه عماد الدين احمد خطاب341921721222069012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبينادية نشوان احمد عزيز341931721222080036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0073.00ثانوية الموالي للبناتادبيحواسم باسم عمر محمد341941721222097004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0073.00ثانوية االخوة للبنيناحيائيابراهيم جالل فارس نعمان341951721411197001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبراء عادل جميل سلطان341961721422003031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائياخالص ياسين طه اسماعيل341971721422056001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية النيل للبنينادبيخطاب عبد الوهاب عبد الخالق اسماعيل341981721211027013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد الرحمن باسل ادريس حسين341991721211134038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية حمص للبناتادبيغفران سعدي طاهر ذنون342001721222069028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيديار عمار ابراهيم اسماعيل342011721222080014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.0072.83ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيآمنة عبد هللا غازي حسن342021721222098001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.0072.83ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيمريم احمد عبد الوهاب عبد هللا342031721226002041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.0072.83ثانوية العياضية للبناتاحيائيوالء ناطق اسماعيل يوسف342041721422031060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيخوله عبد الرحمن ابراهيم محمد342053321522002008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية الرضواني للبنينادبيعلي ذنون يونس محمود342061721211147066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0072.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينادبييوسف غنام محمد ابراهيم342071721213005006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0072.67ثانوية امام غربي للبنينادبيشهد عبد ياسين حمد342081721221046010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0072.67ثانوية امام غربي للبنينادبيهبه مطلك خلف ناصر342091721221046018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0072.67ثانوية دار العلوم للبناتادبيصفا اسماعيل احمد اسماعيل342101721222005040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية ابن االثير للبناتادبيفاطمة عبيد محمد صالح342111721222042061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية ابن االثير للبناتادبينور نافع صبري علي342121721222042080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيساره جمال صالح موسى342131721226001066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية خزنة للبنيناحيائيقاسم شاكر ظاهر داود342141721411064047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيزهراء محمد علي نجم342153321222002024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0072.50ثانوية تللسقف للبنينادبيسافيو عمر بولص عزيز342161721211082002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0072.50ثانوية مجمع برزان للبنينادبياورنس داود سليمان جمعه342171721211098003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0072.50ثانوية المحلبية للبناتادبيعائشه نبيل عذابه مصطفى342181721222017010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية الرسالة للبناتادبياخالص محمد يونس سعيد ابراهيم342191721222049007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية الرسالة للبناتادبيجهان فواز سلطان حمد342201721222049023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية الكفاح للبناتادبيدالل عبد الرحمن خالد ابراهيم342211721222051023
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية زينب للبناتادبيسارة مظفر عثمان محمد342221721222053032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0072.50ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبياسماء خالد ذنون محمد342231721222098004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0072.50ثانوية الحسينية للبنينادبيعمر عثمان خلف دبليس342242021211032003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية الهويرة المختلطةادبيحسين ياسين حسين عبد هللا342253121217002009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0072.50ثانوية شايستة للبناتادبيدنيا عامر سالم داود342263121222005004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية اليرموك للبنينادبيفاهم ادريس تبين ختالن342271721211003067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية البرغلية للبنينادبيمحمود ابراهيم احمد طه342281721211106029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية الخنساء للبناتادبيهديل ثائر عبد الهادي اسماعيل342291721222041046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية االصمعي للبناتادبيغفران خالد ابراهيم حسن342301721222056036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية الزهور للبناتادبيايه فارس مصطفى عبد الكريم342311721222057007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0072.33ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيهبة عمار خالد احمد342321721222084040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0072.33ثانوية اجحلة للبناتادبيمنتهى علي محمد صالح342331721222096007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0072.33ثانوية الكوير للبنينادبيبالل عاصي ابراهيم بلو342343121211009002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0072.33ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيعمر موسى خليل محمد342353121217007018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية البرغلية للبنينادبيرياض صالح بلو خضير342361721211106010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0072.17ثانوية كاخرتة للبنينادبيمعاذ محمد الياس علي342371721211213017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0072.17ثانوية تلكيف للبناتادبيامنه طارق بالل حسن342381721222025006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0072.17ثانوية تلكيف للبناتادبيدنيا احمد حسن محمد علي342391721222025010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0072.17ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيحامد عبد هللا جدوع هجرس342401821211034008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0072.17ثانوية بارزاني المسائية للبنينادبيعبد السالم ياسين طه محمد342413121215001046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل432.0072.00اعدادية اليرموك للبنينادبيغيث حسام زيدان محمود342421721211003065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية بئر الحلو للبنينادبينواف لقمان محسن ذياب342431721211189012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية البوير للبنينادبيهيثم محمد محمود محمد342441721211194014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل432.0072.00اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيزبيده محمود خلف ياسين342451721222048023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل432.0072.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيشهد محمد نهر كسار342461721222072029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل432.0072.00ايسر- الخارجيات ادبيساهره ياسر حازم علوان342471721228060241

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية االمجاد للبنينادبيحسين علي باسم ياسين342481721211026018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0071.83ثانوية الحود فوقاني للبنينادبييونس ياسين احمد داود342491721211041014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0071.83ثانوية الموالي للبنينادبياسامة جاسم محمد سليم342501721211054004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0071.83ثانوية المستنطق للبنينادبيحسن محسن حسن عبوش342511721211059003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0071.83ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيقحطان فيصل نايف محمود342521721217012022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0071.83ثانوية المستنطق للبنينادبيايالف حامد عبود بالل342531721221059002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية السيد حمد للبنينادبيبشائر ماهر سلمان محمد342541721221073007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0071.83ثانوية دار العلوم للبناتادبيسجى عمر اسماعيل حميدان342551721222005030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية زينب للبناتادبيجينان ميسر مرعي سليم342561721222053015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية صفية للبناتادبيريم عمر اديب محمد سليم342571721222062022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0071.83ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيرشا نشوان محمد عجم342581721222067018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية الهويرة المختلطةادبيعلي يوسف اسيود خلف342593121217002017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0071.83ثانوية المحبة للبناتادبيشروق يحيى شاهر علي342603121222008004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيزيدان غسان محسن حسون342611721211005024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية الرشيدية للبنينادبيسيف محسن حجي مصطفى342621721211050023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية الشهاب للبنينادبيبرزان صالح عبد الكريم منديل342631721211134013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية الشافعي للبنينادبيهشام عبد الكريم علي عمر342641721211135052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية دار العلوم للبناتادبياماني حبش يونس حساني342651721222005007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية زنوبيا للبناتادبيجهان محمد محمود محمد رشاد342661721222034015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية ميسلون للبناتادبيغفران حسين صالح محل342671721222045058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية الرسالة للبناتادبيرحمه يحيى محمد احمد342681721222049031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية الكفاح للبناتادبيهالة عبد الرحمن محمود محمد342691721222051054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيدالل سبهان يوسف ياسين342701721222084012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيتبارك حسن راكان محمد342711721224011006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0071.67 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبياحمد اسماعيل مراد حجي342723321217009001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمصطفى عمر غانم حمدون342731721211001067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبينواف عبد الستار محمد علي342741721211005061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية مجمع برزان للبنينادبيمحمود داؤد سليمان علي342751721211098016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية الرضواني للبنينادبيمحمد عبد الرزاق حنوش محمد342761721211147094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبيجاسم محمد سالم نزال342771721211180004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية االبداع للبنينادبيهيثم محمد حازم اسماعيل342781721211202032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمؤمن عناد رجب يحيى342791721215002204

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية سنوني المختلطةادبيسفيان مراد حسن جردو342801721217010010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية السيد حمد للبنينادبينور صباح نجم عبد هللا342811721221073016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية الفراتين للبناتادبيسندس سليمان ضامن مجيد342821721222036029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية الفراتين للبناتادبيمروة فواز احمد عبد هللا342831721222036041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية الشورة للبناتادبينوال صالح خضر احمد342841721222039031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيتقى زياد طارق حميد342851721226002012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمحمد علي محمود عمر342861721211001061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428.0071.33ثانوية الموالي للبنينادبيعبد هللا فالح حمود خليف342871721211054011
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428.0071.33ثانوية سنجار للبنينادبيعمار جندي حسين عمو342881721211206005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية اليمن للبناتادبياسماء علي جاسم محمد342891721222008003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية ابن االثير للبناتادبيسجى عبد الرزاق خليل ابراهيم342901721222042043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية زينب للبناتادبياسيل رافع يونس عيدان342911721222053003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية مؤتة للبناتادبيمروة منهل فاضل عبد هللا342921721222068034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428.0071.33ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيفائزه جاسم محمد احمد342931721222084029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427.0071.17ثانوية الحود فوقاني للبنينادبياحمد عبد هللا خلف حمد342941721211041001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427.0071.17ثانوية النركزلية للبنينادبيصالح سالم صالح احمد342951721211175008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية الرشيدية للبناتادبيدالل عامر جرجيس علي342961721222022010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية ابن االثير للبناتادبيامنة شهاب حمد حرحير342971721222042003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427.0071.17ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيمريم ثائر علي حسين342981721222067038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية الكندي للبنينادبيمحمود حسن حميد علي342991721211021040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية النيل للبنينادبيمحمد زيد محمد طاهر اسماعيل343001721211027061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية البعاج للبنينادبيعماد عباس سليمان محمد343011721211045067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية امام غربي للبنينادبياسامه خالد خضر احمد343021721211046003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية بادوش للبنينادبيعمار يونس علي احمد343031721211156020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية ابو وني للبنينادبيمحمد عنتر محمد عبد هللا343041721211196008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية االبداع للبنينادبيمحمد محمود ياسين علي343051721211202026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية الحود للبنينادبيضحى سبهان خضر علوش343061721221040010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرونق راكان ابراهيم محمد343071721222003006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية حمام العليل للبناتادبيصفا علي عبد هللا عطيه343081721222009046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية ابن االثير للبناتادبيلبنى خالد محمود احمد343091721222042066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية الثورةللبناتادبيزهراء انمار ياسين عبد الواحد343101721222047011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية بلقيس للبناتادبيزبيدة زياد ذنون فتحي343111721222055024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيايالف غانم خضر محمد امين343121721222067006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيحنين عدنان عبد الكريم احمد343131721222072013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية االخوة للبناتادبيرنا محمود عزيز خلف343141721222104009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية جوارجرا للبناتادبيرفيدة فارس محمود رجب343153121222001013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد فزع نوح قداوي343161721211009009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيعلي محمد علي بلو343171721211016017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية سارية للبنينادبيخليل عز الدين جاسم دحام343181721211018026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية الحود للبنينادبيبيداء محل علي محمد343191721221040002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425.0070.83ثانوية الشورة للبناتادبيمنى ليث عجاج خلف343201721222039029
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية الكفاح للبناتادبيايناس حاتم عبد هللا حسن343211721222051014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية التحرير للبناتادبيساره عمار محمد علي احمد343221721222063012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425.0070.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبينبأ محمد ياسين عباس343231721224011015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425.0070.83 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيفائزة رشو حمو خديدا343243321227009006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمصطفى غانم يونس سليمان343251721211005060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية االمين للبنينادبياحمد خالد فاضل محمد343261721211019001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية االمين للبنينادبيعبد الرحمن محمد داؤد يونس343271721211019012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0070.67ثانوية المحلبية للبنينادبيحسين عبد الغفور محمد شيت يوسف343281721211055005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية الشهاب للبنينادبيحسين احمد محمد مجيد343291721211134019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد هللا يونس حسن عمر343301721211147059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0070.67ثانوية خورسيباط للبنينادبيسليمان شهاب احمد عزيز343311721211209008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيطارق عبد الوهاب حسن حمد343321721215001075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيمنار كامل علي عبد343331721222001037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0070.67ثانوية دار العلوم للبناتادبيآيه احمد حكمت عزيز343341721222005003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0070.67اعددية الفاو للبناتادبيمسره محفوظ سهيل نجم343351721222006040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية حمام العليل للبناتادبيايمان خالد خليل خلف343361721222009014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية الرسالة للبناتادبيمريم ياسر ابراهيم محمد حسين343371721222049068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0070.67ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبينور محمد ابراهيم خليل343381721222067047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0070.67ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيفاطمه عمار حسين علي343393321227001008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية اسكي موصل للبنينادبيامجد عبد هللا احمد حميد343401721211038003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية البرغلية للبنينادبيجاسم احمد جاسم حمادي343411721211106004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد محمد خلف عبدو343421721215002031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبياسيل نذير محمد علي343431721221004003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيبتول نور الدين عطا هللا عبد هللا343441721221004006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيرؤى حسين محمد علي محمد343451721222001013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية تلعفر للبناتادبينور جسام شعيب محمد343461721222032036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية الفراتين للبناتادبيعهد سعيد احمد هليل343471721222036035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية ابن االثير للبناتادبيطيبة ياسر وليد سالم343481721222042052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيتبارك محمد عبد الرزاق محمود343491721222059009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية مؤتة للبناتادبيجنان عماد يونس جرجيس343501721222068011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية اجحلة للبناتادبيخالدة عبد الناصر احمد مطر343511721222096004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية االخوة للبناتادبيشيرين ادريس درويش عمر343521721222104011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية غطفان للبنينادبياحمد علي خليفه عواد343531821211038005
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد هللا محمد شاكر محمود343541721211001035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0070.33ثانوية اسكي موصل للبنينادبيريان فتحي محمود عبد هللا343551721211038008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية الشهاب للبنينادبيفارس داعي خضر محمد343561721211134066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0070.33ثانوية الكبر للبنينادبيعمر احمد جاسم محمد343571721211190011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية تلعفر للبناتادبيعبير عدنان سليمان محمد343581721222032019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0070.33ثانوية الثورةللبناتادبيكوثر نذير رشيد حسن343591721222047021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية الكفاح للبناتادبياية فراس ذنون علي343601721222051011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية زينب للبناتادبيايالف مشهل سليمان داود343611721222053009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية اشبيلية للبناتادبيحنين جعفر احمد صالح343621721222064008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0070.33ايمن- الخارجيات ادبيروجين جميل خضر خلف343631721228050115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0070.33ايمن- الخارجيات ادبيمغفرة بشار محمد سامي343641721228050252

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0070.33ايسر- الخارجيات ادبيبسمه حاجم سلطان منصور343651721228060083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0070.33ايسر- الخارجيات ادبيدالل صفوان محمد قاسم343661721228060120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيزينب وعد جاسم محمد343671721526001051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية زينب للبناتتطبيقيفرح بشار عبد الجبار عبد الرحيم343681721522053020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل376.0062.67ثانوية القوش للبناتتطبيقياديار بشار نجم شعو343691721522027001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيرسل محسن محمد علي حميد343701721526001035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل375.0062.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيياسين محمد يونس فتحي343711721511002023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل375.0062.50اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد خضر343721721511134064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل375.0062.50اعدادية القيارة للبناتتطبيقيسارة محمود عزيز ابراهيم343731721522013009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيدعاء محمد حامد صالح343741721526002018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيمحمد ناظم شاحوذ حميد343751921511112062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعلي محمود عبد الهادي عبد الغفور343761721511026056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيزين العابدين عماد عبد االله عبد الرزاق343771721511134026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصعب رعد محمد احمد343781721515002450

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيرنين احمد مظهر اكزار343791721522061032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيسلوى يونس خليل ابراهيم343801721526001067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيزينة عبد الباسط عبد الحارس يونس343811721522042021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل595.0099.17اعدادية الفاروق للبناتادبيندى زيد عجاج حنشول343821021222037028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل579.0096.50ثانوية مجمع برزان للبنينادبيشامل محمد شهاب بلو343831721211098008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل578.0096.33اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيمريم محمد عواد محمد343841721222072042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0096.00اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيزينب حبيب محمد سعيد عبد القادر343851721522023011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل572.0095.33ثانوية البعاج للبنينادبيعمر عطا هللا منصور عبيد343861721211045069
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0095.00اعدادية الزهور للبناتادبيكرم ضياء غانم محمد343871721222057039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0094.83ثانوية وانه للبناتادبيسعاد موفق خليل مصطاوي343881721222046008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل566.0094.33اعدادية المربد للبناتادبيلمياء حازم عبد هللا حياوي343891721222058022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل565.0094.17اعدادية ابن االثير للبناتادبينعم حسين علي محمد343901721222042076

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0094.00ثانوية الشورة للبناتادبيزينب حسن يوسف ابراهيم343911721222039013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل563.0093.83ثانوية المأمون للبناتادبيامنه انمار هادي يونس343921721222082007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل563.0093.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيقندهار صالح جلعو اذياب343931721422049145

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل562.0093.67اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيآمنه طه ذنون يونس343941721222001001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل560.0093.33اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيريان مشير ذنون حامد343951721211016007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل558.0093.00اعدادية االبداع للبنينادبيمحمد احمد هايل جمعه343961721211202020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل558.0093.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيمريم محمود هادي علي343971721224011014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل557.0092.83ثانوية البعاج للبناتاحيائيعال يحيى احمد اسود343981721422038012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل555.0092.50اعدادية ابن االثير للبناتادبيعال حسين علي محمد343991721222042055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل554.0092.33ثانوية جوارجرا للبناتادبييسرى نواف نوري محمود344003121222001048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل553.0092.17اعدادية زنوبيا للبناتادبيحنان سهيل نجم عبد هللا344011721222034017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل551.0091.83اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد الكريم مطير االبتر عايد344021721211001034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل551.0091.83اعدادية االمجاد للبنينادبيحسن ابراهيم عزيز احمد344031721211026017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل551.0091.83اعدادية الفتوة المختلطةادبيعدنان ابراهيم توفيق محمود344043121217001015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل550.0091.67اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيسجى ازهر هادي مرعي344051721222048034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل548.0091.33اعدادية تلعفر للبناتادبينجالء غالب محمد طاهر يونس344061721222032033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل547.0091.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيرسل محمد مظفر محمود344071721224011008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل547.0091.17ثانوية الكوير للبناتادبياسماء مرعي حسن ياسين344083121222018001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0091.00اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد هللا عايد خليف مطفي344091721211134045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0091.00اعدادية ابن االثير للبناتادبييقين حسين علي محمد344101721222042090

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0091.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيدنيا عادل عبد عزيز344111721222098007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0091.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيمريم نزار اليشع زورا344123321222002048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل545.0090.83ثانوية الفراتين للبناتاحيائيفاطمة احمد علي وهب344131721422036082

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل544.0090.67ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيتبارك عمر عبد احمد344141321226002006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل544.0090.67اعدادية ابي تمام للبنينادبيخالد يونس عذاب نزال344151721211010011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل543.0090.50ثانوية ابو ماريا المسائية للبنينادبيرداد سليمان احمد محمد344161721215017007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل543.0090.50اعدادية زنوبيا للبناتادبيصفاء محي محمد جاسم344171721222034028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل543.0090.50ثانوية الكوير للبنينادبياحمد ابراهيم محمد حسن344183121211009001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل542.0090.33اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد الرحمن عبد محمود عبد هللا344191721211147050
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل542.0090.33ثانوية تلكيف للبناتادبياسراء جاسم حازم فتحي344201721222025002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل542.0090.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيعهد فراس علي عبد344211721224011013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل541.0090.17اعدادية الشهاب للبنينادبيعلي حسنين مرعي حسن344221721211134052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل541.0090.17ايمن- الخارجيات ادبيفرحه محمد ابراهيم جاسم344231721228050227

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0090.00اعدادية االمجاد للبنينادبيعبد هللا بدران احمد عبد الخالق344241721211026035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0090.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيرغيد وعد سلطان مصطفى344251721211050019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0090.00اعدادية مؤتة للبناتادبيصفا طالل عبد عزيز344261721222068027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0090.00ثانوية االخوة للبناتادبيرانيا عبد الحكيم عالء الدين ضياء الدين344271721222104006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0090.00ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيايمن محمد حسين احمد344281721411038007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.0089.83ثانوية الجرن للبنينادبيحمد محمود حمد محمود344291721211029009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0089.67ثانوية الفراتين للبناتادبيامنه رافع محمود عبد الرزاق344301721222036004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0089.67اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيسمر رفعت محمود زيرو344311721222072027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0089.67ثانوية تويم للبنيناحيائيحاكم موسى عفريتي طالب344321721411179003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل537.0089.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعلي محمد حازم اسماعيل344331721211012018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل537.0089.50ثانوية البعاج للبنينادبيوضاح حسن محمد عكله344341721211045105

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0089.33ثانوية الشورة للبنينادبيمحمد محمود حمدي صالح344351721211033019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0089.33اعدادية الشهاب للبنينادبيمصطفى راشد فتحي احمد344361721211134084

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0089.33ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبيمحمد طه سالم عواد344371721211180009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0089.33اعدادية زينب للبناتادبيايه احمد محمود عزو344381721222053011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0089.33اعدادية سومر للبناتادبيايالف فارس خلف محمد344391721222079004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0089.17اعدادية اليرموك للبنينادبيمعتز ابراهيم احمد محمود344401721211003094

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0089.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعمر محمد صديق عبد الواحد344411721211011037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0089.00ثانوية ازهيليلة للبنينادبياسماعيل طالب شبيب علي344421721211182007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0089.00ايمن- الخارجيون ادبيبالل محمد احمد حسن344431721218001264

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0089.00اعدادية اليمن للبناتادبيرحمه ناظم بدر سلطان344441721222008016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0089.00ايسر- الخارجيات ادبيرغدة عدي تحسين يونس344451721228060161

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل533.0088.83ثانوية العدلة للبنينادبيمحمد وعد محمد حسين344461721211171016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل533.0088.83اعدادية اشبيلية للبناتادبيايمان صديق حسين محمد344471721222064005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد خليل جاسم عالوي344481721211003077

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0088.67ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيسعاد خليل ابراهيم حسين344491721221014002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية زنوبيا للبناتادبيعهد حسين علي محمد344501721222034032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية ابن االثير للبناتادبيسارة ازاد بشار حسين344511721222042042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية ابن االثير للبناتادبيغفران ماهر عبد الغني عبد الرحمن344521721222042060
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية اشبيلية للبناتادبيدينا احمد سعدون قادر344531721222064011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية مؤتة للبناتاحيائينجاح هيثم ذنون محمد علي344541721422068085

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0088.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمحمد عبد الجواد اسماعيل عبد اللطيف344551721211017036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0088.50ثانوية تلول ناصر للبنينادبيمحمد عامر خلف محمد344561721211036020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0088.50اعدادية ابن االثير للبناتادبيمها طه عبد العزيز عبد هللا344571721222042074

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0088.50اعدادية الرسالة للبناتادبيتبارك احمد ادريس عبد هللا344581721222049021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0088.50اعدادية المربد للبناتادبيمالك بسمان عبد الجبار داود344591721222058027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0088.50ثانوية العريج للبناتادبيبراء عبد الجبار فاضل مصطفى344601721222073004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0088.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيسمية محمد ياسين سليمان احمد344611721422063037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0088.50انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركيااحيائيشيماء محمد صالح عثمان علي344623021427044017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0088.33ثانوية المنار للبنينادبيختام خالد الياس خضر344631721221088002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0088.33اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي عمار عبد المنعم محمود344641721411027048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0088.17اعدادية صفية للبناتادبيطيبة سعود خالد سليمان344651721222062033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية اليرموك للبنينادبيوسام فتحي ويس محمد344661721211003100

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0088.00ثانوية البوسيف للبنينادبيعمر سعد احمد مرعي344671721211030009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0088.00ثانوية المصطفى للبنينادبيدينا فارس مخلف جدوع344681721221075006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيرحمه مؤيد محمد جاسم344691721222001015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيمالك بشار حميد حمدي344701721222080035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0088.00ثانوية اجحلة للبنيناحيائياركان سعد مطلك صالح344711721411043008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0088.00ثانوية الدراويش للبنيناحيائيعلي طه حيدر حسن344721721411155020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية اليرموك للبنينادبياشرف احمد فاضل عباس344731721211003011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0087.83ثانوية تل الشعير للبنينادبيعمار حمزه عمر عالوي344741721211052016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0087.83ثانوية الموالي للبنينادبيمحمد وعد علي سليم344751721211054020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية القيارة للبناتادبيبراء محمد مطلك محمد344761721222013009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0087.83ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيمريم سعد ذنون يونس344771721222084035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد حسين اسماعيل حمزة344781721411018011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0087.67ثانوية زمار المسائية للبنينادبيليث صالح احمد حمود344791721215016003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0087.67ثانوية القصر للبنينادبيهند علي ياسين محمد344801721221185003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0087.67ثانوية الفراتين للبناتادبيرشا ابراهيم عبد سلطان344811721222036021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0087.67ثانوية الموالي للبناتادبيانفال سبهان محمد صالح حمود344821721222097002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0087.50اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد عبد الحق فتحي حمد344831721411050102

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0087.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيراكان حسين يونس عبد العزيز344841721211001023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0087.33ثانوية اصفية االولى للبنينادبيمصطفى فرحان حسن عبد هللا344851721211035015

4148 من 1045صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0087.33اعدادية ربيعة للبنينادبيمصطفى عواد عبيد داود344861721211104066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0087.33ثانوية اشويرات للبنينادبيأنوار خميس خضر طميش344871721221037001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0087.33ثانوية الفراتين للبناتادبينور بسام احمد عزيز344881721222036047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0087.33ثانوية فايدة للبنيناحيائيعلي احمد يونس احمد344891721411091037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0087.33اعدادية تلعفر للبنيناحيائيابراهيم صالح حسن عبد هللا344901721411110001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0087.33ثانوية كنجان للبناتادبينور محمد خلف خضير344913121222010011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0087.17اعدادية الحكمة للبنينادبيمازن طه محمود علي344921721211009067

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0087.17اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد االله خالد ابراهيم محمود344931721211147049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0087.17اعدادية بلقيس للبناتادبيفوزية فارس اسماعيل حمد344941721222055035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0087.17اعدادية سومر للبناتادبيتقى جمال محمود حسين344951721222079005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0087.17ثانوية الموالي للبناتادبيزينب ميسر احميد طه344961721222097008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0087.17ايسر- الخارجيات ادبيزمن عبدهللا عزيز جاسم344971721228060193

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0087.17اعدادية ابن االثير للبناتاحيائينور حازم محمد مهيدي344981721422042161

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0087.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمحمد حسين احمد محمد344991721211005052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0087.00اعدادية الكفاح للبناتادبيعبير حامد سالم حسين345001721222051042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0087.00اعدادية بلقيس للبناتادبيتقى فائز قاسم يحيى345011721222055013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0087.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيخديجه ذنون يونس جاسم345021721222072014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0087.00اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيعمر محمد فخر الدين احمد345031721411016035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0086.83ثانوية الثورةللبناتادبياالء احمد بشير يونس345041721222047003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية الحكمة للبنينادبيسفيان عبد هللا حسين حمود345051721211009028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية الشهاب للبنينادبيامير زياد جاسم غربي345061721211134010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية الشهاب للبنينادبيعلي احمد محمد شويخ345071721211134050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية الرضواني للبنينادبيعلي حسن علي حبش345081721211147064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0086.67ثانوية العدلة للبنينادبياسماعيل خلف احمد خلف345091721211171007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية الخنساء للبناتادبيطيبه احمد سالم عبد هللا345101721222041029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية ابن االثير للبناتادبياية رافع عبد الرحمن سليمان345111721222042008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية التحرير للبناتادبيرغده رعد محمد عبد هللا345121721222063007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية اليمن للبناتاحيائيرنا ادهام هادي صالح345131721422008073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0086.50اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيحاتم علي حازم وافي345141721211001015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0086.50ثانوية العريج للبنينادبيعبد الرحمن ابراهيم يونس احمد345151721211031015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0086.50ثانوية وردك للبنينادبيرغد نوزاد حمود علي345161721221071001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0086.50ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبينجالء علي قادر محمد345173321222003011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعلي يوسف محمد حسن345181721211011035
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية التحرير للبناتادبيوسن اسماعيل عبد الوهاب اسماعيل345191721222063027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0086.33ثانوية الضحى للبناتادبيغفران عماد سليمان فتاح345201721222081022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0086.17ثانوية المحلبية للبنينادبيمحمد هيثم نايف دليمي345211721211055023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0086.17ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبيسهام محمود جاسم محمد345221721221184004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0086.00اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيسعد يوسف عبد هللا ياسين345231721211016008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0086.00ثانوية امام غربي للبنينادبيطارق علي ياسين حمد345241721211046010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0086.00اعدادية تل عبطة للبنينادبيعماد اخليف اسماعيل هادي345251721211061025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0086.00اعدادية الرضواني للبنينادبياحمد حميد محمد جاسم345261721211147003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0086.00ثانوية الفراتين للبناتادبييقين باسل محمد داؤد345271721222036053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0086.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيمروه عبد هللا محمد حميد345281721222084032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيعلي فواز محمد محمود345291721211005044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0085.83ثانوية البعاج للبنينادبيعبد هللا غربي شطي عبد345301721211045054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية حمام العليل للبناتادبيدنيا نافع احمد حسن345311721222009026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية بلقيس للبناتادبيآية نوار سعد هللا ياسين345321721222055002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية المربد للبناتادبيفاطمه حميد عبد احمد345331721222058020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية الخضراء للبناتادبيشوق بالل حبيب حديد345341721222076008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0085.83ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيأزهار عبد الخالق سلطان عبد هللا345351721226002001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية ابن االثير للبناتادبيامنة ماجد توفيق حسن345361721222042004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0085.67ثانوية الثورةللبناتادبيسبأ بشار خليل حسن345371721222047015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيسجى يحيى زكريا سلطان345381721222048037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0085.67اعدادية الرسالة للبناتادبيأسماء وعد احمد حمود345391721222049001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0085.67ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيرقيه عبد الواحد احمد اخضير345401721222084016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية التحرير للبناتتطبيقيانعام معن حسين محمد345411721522063003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0084.00اعدادية برطلة للبنينتطبيقيمحمد فيصل فتحي احمد345421721511065036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0084.00ثانوية الرجاء للبنينتطبيقيحمزة عباس حمزة بكر345431721511165002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية التحرير للبناتتطبيقيملك خالد محمد علي خضير345441721522063017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل528.0088.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيتبارك برع سلطان منوه345451721422008039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل525.0087.50اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب رباح عبد الرزاق خليل345461721222055026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل524.0087.33اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسارة محمد حسن جاسم345471821422057069

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل522.0087.00ثانوية الشورة للبناتادبيفاطمه عبد الجبار صالح مجيد345481721222039023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل519.0086.50ثانوية زمار للبناتاحيائيشمامة ذياب محمد علو345491721422030065

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل517.0086.17ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيعال عبد هللا ابراهيم عطيه345501721421038007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل514.3285.72ثانوية المتميزات االولىاحيائيزينب محمد مخلف ادريس345511721422004076
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل492.0082.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمروه شمس الدين سليمان رجب345521721424013088

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيلمى سعود خالد حسين345531721422093023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل489.0081.50اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزينب جمال حسين جواد345542721422039108

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل487.0081.17اعدادية زينب للبناتادبيمنى راكان حميدي حروش345551721222053046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية سومر للبناتاحيائينادين وليد يونس محمد345561721422079084

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبه جاسم محمد رجب345571721422055127

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0079.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه رعد يونس عبد هللا345581721422055143

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0079.00ثانوية القصر للبنينادبينهى ذنون جمعه علي345591721221185002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل470.0078.33ايسر- الخارجيات ادبيزينة قاسم محمد علي345601721228060221

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية بحزاني للبناتاحيائيدالين ثائر حسن سوري345611721422016013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه نائل عبد المجيد عبد الحميد345621721222001030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيضحى بشار عبد الجبار حامد345631721222048048

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية السيد حمد للبنينادبيهبه حازم عبد هللا محمد345641721221073017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهاجر يونس ياسين قادر345651721222001041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0076.33اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائينور احمد فتحي محمد345661721422048112

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية تلعفر للبناتادبيخديجه شعيب امين محمد345671721222032006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيسجى اياد جرجيس حامد345681721222048035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0076.17ثانوية العريج للبناتادبيضحى ابراهيم يونس عطيه345691721222073011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية تلعفر للبناتادبيايمان مصطفى علي احمد345701721222032003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائياسراء محمود مصطفى مشعل345711721422049015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0076.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائيرحمه رمزي محسن علي345721721422051048

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيامنة شاهر محمد صالح حمودي345731721422045018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0075.50أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركيااحيائيغاليه علي نوري اسماعيل345743021427042005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل452.0075.33ثانوية سيف الجهاد للبناتاحيائيصفا صالح احمد عبدهللا345751721422014014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية تلعفر للبناتاحيائيهبة انور عبد الرحمن ياسين345761721422032167

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسجى فاضل مصطفى خضر345771721422002161

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيزينب قاسم سالم احمد345783321522002012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل450.0075.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيآمنه صبري محمود حزام345791721222084002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل450.0075.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيللوه محمود احمد محمود345801721422055146

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل450.0075.00ثانوية االحسان للبناتاحيائيبنت الهدى سعد الدين رجب حامد345811721422089003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0074.83ثانوية الحود الفوقاني للبناتادبيامل لطيف عطيه عبد هللا345821721222093005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0074.83ثانوية القادسية للبناتاحيائيزبيده اسماعيل عبد الحميد اسماعيل345831721422066027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية اليمن للبناتتطبيقيآيه بسام احمد داود345841721522008001
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل448.0074.67ثانوية تلكيف للبناتاحيائيزينه حازم محمود محمد345851721422025036

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل448.0074.67ثانوية الثورةللبناتاحيائينورالهدى محمد عبدالرحمن محمد345861721422047076

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل448.0074.67ثانوية الجواهري للبناتاحيائيالزمة علي قاسم عبد هللا345873221422008016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل446.0074.33اعدادية حمام العليل للبناتادبيدعاء خميس خلف محمود345881721222009023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل446.0074.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيدالل محمود احمد سلطان345891721422045062

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية الرشيدية للبناتادبيعلياء سليمان احمد خليف345901721222022024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيوئام مهدي داود عبد هللا345911721222072049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمها رياض يعقوب الياس345921721422003147

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل444.0074.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء سامي احمد اسماعيل345931721422057084

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل444.0074.00اعدادية صفية للبناتاحيائياسراء عبد الواحد اسماعيل الياس345941721422062007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل444.0074.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرواء رياض خليف محمد345951721424013044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0073.50ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيرحمه داود فاضل داؤد345961721427004014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0073.33ثانوية وانه للبناتاحيائيهاله شاكر حسن علي345971721422046033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0073.33اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيآية سالم احمد عبد هللا345981721422072003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية الشروق للبنينادبيشيماء سليمان احمد حسين345991721221205002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية الخضراء للبناتادبيلطيفه خليل ابراهيم حمود346001721222076010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائياسماء عبد احمد عبد346011721422084008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0073.17انقرة-مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركيااحيائيجذل عبد الكريم محمد باقر346023021427040003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية العرفان للبناتاحيائيابراء عدنان غدير حسن346033121422016003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيعبير خالد حازم ابراهيم346041721422064053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائياريج علي محمد علي346051721422045002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية حمص للبناتاحيائيحمديه علي اصغر ذنون يونس346061721422069031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0072.83ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمريم محمد نوري ابراهيم صالح346071721426002106

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائياستبرق هيثم احمد ياسين346081721422002020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0072.67ايمن- الخارجيات احيائيحنان حمزة عثمان مختار346091721428050051

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0072.67ايسر- الخارجيات احيائيرقيه عقيل دحام ناصر346101721428060104

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0072.50اعددية الفاو للبناتاحيائيمزدلفه خليل محمود حسين346111721422006126

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0072.50ثانوية المحلبية للبناتاحيائيسميه عبد الصمد فتحي حسن346121721422017010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشيماء اياد ابراهيم شاكر346131721422041081

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0072.50ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائينور نشوان حسن محمد346141721422091026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيازهار علي ابراهيم عبد هللا346151721422020001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية المحمرة للبناتاحيائيبتول جعفر محمد يونس حسين346161721422023014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية السيد حمد للبنينادبيهديل خالد حازم طلب346171721221073018
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0072.17ايسر- الخارجيات ادبيعائشه محمد نجم عثمان عبدالرحمن346181721228060302

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهاجر صالح احمد حسن346191721422003167

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية زينب للبناتاحيائيرحمه زياد سعيد حميد346201721422053054

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0072.00اعدادية ابن االثير للبناتادبيعهود محمد شهاب احمد346211721222042057

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيساره سعيد نجم خليل346221721226002025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0072.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائياية تليد عباس حسن346231721422061032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0072.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمالك منهل غازي احمد346241721422061249

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0071.83ثانوية الشروق للبنيناحيائيازهار شاكر احمود احمد346251721421205001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية زينب للبناتادبياسيا حروش حميدي حروش346261721222053002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهدى نزار سليمان سلطان346271721422003172

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية حمام العليل للبناتاحيائياالء احمد محمد صالح346281721422009007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر عصام سالم حامد346291721422055200

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيعائشة ياسين طلب عبد346301721422034043

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيتبارك محمد وعد مجيد346311721422081013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0071.33ثانوية اشور للبناتاحيائيهناء محمد حدو جفال346321821422078155

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0071.33ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيحنان حجي عيدو خلف346333321427008012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0071.17ثانوية الشورة للبناتاحيائيزهراء ابراهيم نامس عبد هللا346341721422039004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك علي جاسم محمد346351721422041032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية زينب للبناتادبيامنه مروان حازم محمود346361721222053007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية بعشيقة للبناتاحيائياالء بهاءالدين خزعل بللو346371721422015003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية الثورةللبناتاحيائيهدى عادل عكله عبد هللا346381721422047081

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية التحرير للبناتتطبيقيرغد ليث سعدي عزيز346391721522063005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل425.0070.83ثانوية ابو وني للبنيناحيائيذكرى خالص خضر محمد346401721421196004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل425.0070.83ثانوية الهناء للبناتاحيائيساره محمود حسن حماده346412021422057033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية التون صو للبناتاحيائيعذراء عبد مجيل خضر346422021422041022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية الرشيدية للبناتاحيائينورهان رجب جهاد عبد القادر346431721422022162

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائينور رافع محمد جاسم346441721422080091

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية تلول ناصر للبناتادبيريم مجيد داود سلمان346451721222033006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية الحوراء للبناتاحيائيجنان فالح والي عاشور346461721422007020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية اليمن للبناتاحيائيغفران رعد علي حسن346471721422008124

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية الكفاح للبناتاحيائيفرح موفق عباس حمزة346481721422051103

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل420.0070.00ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيرحاب حسن علي عويد346491721421098005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية حمص للبناتاحيائيدنيا مثنى اكرم ابراهيم346501721422069036
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل420.0070.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيدالل رياض احمد قادر346511721422084022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية المربد للبناتادبيشهد حامد طه سلطان346521721222058014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل419.0069.83ثانويةشهده بنت االبري للبناتادبيلينا جودت وصفي سامي346531721222060020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل419.0069.83ثانوية الضحى للبناتادبيمناهل سعد يونس حميد346541721222081029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمريم سعد هللا طه علي346551721422002237

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائياماني عماد محمد عبد يونس346561721422041015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل419.0069.83ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيسارة ربيع محمد عبد الغني346573121222014016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل419.0069.83ثانوية كنجان للبناتاحيائيسجى سعد احمد محمد346583121422010008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية الرشيدية للبناتادبيمنال هاشم محمود اسماعيل346591721222022034

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل418.0069.67ثانوية المأمون للبناتادبيابتهال حمد محمود عبوش346601721222082002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياسماء رعد عمر خطاب346611721422042014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل418.0069.67ثانوية المحبة للبناتاحيائينورا اسكندر مولود معروف346623121422008029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية دار العلوم للبناتادبيسجى هواس فاضل خالد346631721222005032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية الرشيدية للبناتادبيفرح انور محمود حمد346641721222022028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية ميسلون للبناتادبيصفاء محمود حسين هلش346651721222045057

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية الرسالة للبناتادبيمريم شوقي احمد حمود346661721222049067

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايه احمد امين محمد علي346671721422001017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية بعويزة للبناتاحيائيمريم احمد اسماعيل مسيح346681721422035040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيصفا حميد سعيد ذنون346691721422045130

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور عبد العظيم زكريا ابراهيم346701721422061273

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية المصطفى للبنينادبيثريا غازي عبد الجليل اسماعيل346711721221075003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية حمام العليل للبناتادبيجميله عامر صالح احمد346721721222009019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية القيارة للبناتادبيشروق محمود احمد حسين346731721222013024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيدعاء قيس محمود محمد346741721222067015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية الرشيدية للبناتاحيائياالء شهاب عثمان خلف346751721422022017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية العياضية للبناتاحيائيدعاء عدنان عباس يونس346761721422031024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيليلى رائد مصطفى محمد346771721422040037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنال صائل جاسم غائب346781721422055170

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيداليا محمود عبد حمدون346791721426002039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيتماره طالل خالد خليل346801721427004008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية الزهور للبناتادبيزينب مهند اكرم عبد الرحمن346811721222057023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل415.0069.17ثانوية الفراتين للبناتاحيائيفاطمة فراس ناجي عايش346821721422036084

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل414.0069.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينب قحطان علي رضا احمد346831721222001018
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل414.0069.00ثانوية الضحى للبناتادبيشهربان غفور ياسين محمد346841721222081020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل414.0069.00ثانوية الشورة للبناتاحيائيزينب احمد حسين فرج346851721422039005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل414.0069.00ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيسرى صدام سهيل نجم346863121426001049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية حمام العليل للبناتادبيابتهال حسين احمد حسين346871721222009004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل413.0068.83ثانوية الشورة للبناتادبيمريم خليف احمد خلف346881721222039026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية ابن االثير للبناتادبينور ماجد توفيق حسن346891721222042079

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل413.0068.83ثانوية الضحى للبناتادبيزهراء ابراهيم شيت علي346901721222081013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل413.0068.83ثانوية الحود الفوقاني للبناتادبيشهباء فواز مجيد عبد هللا346911721222093015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل413.0068.83ثانوية الشرقية االهلية للبناتادبيايالف احمد سالم حمدون346921721224013002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل413.0068.83ثانوية الشروق للبنيناحيائيزينه ابراهيم يوسف محمد346931721421205005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل413.0068.83ثانوية الفراتين للبناتاحيائيهاجر احمد شهاب احمد346941721422036114

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل413.0068.83ثانوية سنوني المختلطةاحيائيسندره رشو يوسف احمد346951721427010057

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل413.0068.83ثانوية الكويت االولى المختلطةاحيائيفردوس سالم احمد علي346963121427005008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبينور محمود خلف تمر346971721221074005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية المحلبية للبناتادبيامينه ابراهيم احمد بالل346981721222017003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية الخنساء للبناتادبيهدى صالح الياس جاسم346991721222041045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية ميسلون للبناتادبيغفران عمار محمد حسين347001721222045059

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيشيماء حازم عواد حسين347011721222084024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية حكنة للبنيناحيائيآية ماهر اوسف حمو347021721421101002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيمريم محمد ابراهيم احمد347031721422072067

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية دهوال المختلطةاحيائيهند ماهر جالل مراد347041721427009026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل412.0068.67ايسر- الخارجيات احيائيزهراء حاتم حازم مصطفى347051721428060119

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيطيبه مظفر احمد داود347061721522055031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية ميسلون للبناتادبيلبنى ذاكر حسين علي347071721222045063

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية الكفاح للبناتادبيتقى محمد عبد الرزاق علي347081721222051018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل411.0068.50ثانوية القوارير للبناتاحيائيشروق نامق حسين حميد347091721422071045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل411.0068.50ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرحمه عبدالجبار خضير ذنون347101721426002047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية ميسلون للبناتادبياسراء محمدين محمد طاهر حمودي347111721222045003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية الرسالة للبناتادبيرحمة فارس حازم علي347121721222049028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل410.0068.33ثانوية الضحى للبناتادبيلبنى ميسر احمد محمد علي347131721222081025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية عين سفني للبناتاحيائيريهام عبود جمعه جليل347141721422029019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيفاتن مدحت سالم غزال347151721222001026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية اشبيلية للبناتادبيصفاء سعد هللا خليف خضر347161721222064028
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرواء شامل احمد ذنون347171721422048047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل409.0068.17ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيمسرة صهيب ابراهيم توفيق347181721422084061

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل408.0068.00ثانوية دار العلوم للبناتادبيشهد عطيه سوس سنيح347191721222005037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية اشبيلية للبناتادبيريم عمار يونس احمد347201721222064016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيايه ليث يونس حسن347211721222080010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل408.0068.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتادبييسرى محمود اسماعيل علي347221721224013005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل408.0068.00ايسر- الخارجيات ادبيسرى ظاهر علي بليخ347231721228060254

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل408.0068.00ثانوية بعويزة للبناتاحيائيهدى محسن علي جلود347241721422035049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل408.0068.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائياقبال خالص خلف حسين347251721422084012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية الشهيد اسماعيل طالباحيائيرغده حسن حسين علي347261721421131002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية المحمرة للبناتاحيائيحوراء محمد نور حسن حسين347271721422023021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل407.0067.83ثانويةشهده بنت االبري للبناتاحيائيرحمة عادل صالح محمد347281721422060017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية صفية للبناتاحيائيرامه محفوظ علي ذنون347291721422062016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيريهام داود سليمان ابراهيم347303121422009080

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية قرطبة للبناتادبيرسل محمد طاهر حسن347311721222002014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل406.0067.67ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيمريم مؤيد توفيق محمد علي347321721222067040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية سومر للبناتادبينور عامر عبد الرحمن احمد347331721222079028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيضحى تركي احمد داؤد347341721422009062

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيطيبة محمد عزيز جاسم347351721422045138

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياخالص محمد عكله خضير347361721422072005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيشهد نشوان احمد خلف347371721422080056

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية العراق المختلطةاحيائيرغده الياس جردو رشو347381721427002024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية حمام العليل للبناتادبيمنتهى خضير محمد بالل347391721222009056

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية الرشيدية للبناتادبيريم طالب محو حنو347401721222022014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية زنوبيا للبناتادبيتغريد بشار حامد محمد علي347411721222034014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل405.0067.50ثانوية التميز االهلية للبناتادبيريه بدر جاسم محمد347421721224012003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل405.0067.50ثانوية الحضر للبنيناحيائيايمان حردان محمد ابراهيم347431721421006001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى قنبر محمد طاهر سعيد347441721422041069

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية زينب للبناتاحيائياسيل عبد الرحمن سالم عبد الرضا347451721422053003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل405.0067.50ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيفاطمه مظهر حاجم خليفه347463121427008047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل404.0067.33ثانوية المحلبية للبناتادبيكوثر اسماعيل ابراهيم خضر347471721222017017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل404.0067.33اعدادية تلعفر للبناتادبيرحاب حسين محمد حسين347481721222032008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل404.0067.33اعدادية زينب للبناتادبيزينب عمار عبد الكريم مجيد347491721222053029
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل404.0067.33ثانوية تل الشعير للبناتادبيسباء ضياء محمد عبد347501721222099010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل404.0067.33اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيفضه يونس عبد هللا علي347511721226001096

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل404.0067.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينسرين شاكر محمود قاسم347521721422001099

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل404.0067.33اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيمنار احمد محمد صالح عبد اللطيف347531721422022139

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل404.0067.33اعدادية تلعفر للبناتاحيائيعائشه اسماعيل حسن محمد347541721422032117

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل404.0067.33ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيجوهرة ياسر حازم محمد347551721422067027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل404.0067.33ثانوية الكوير للبناتادبيشهباء حسين علي حسن347563121222018005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل403.0067.17ثانوية الدنج للبنينادبيزمن نشوان لطس تركي347571721221214003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية اليمن للبناتادبيمريم سعد محمد جبر347581721222008039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية ميسلون للبناتادبيليلى اسماعيل ابراهيم محمد علي347591721222045065

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيمروة محمود نجم سليمان347601721222048063

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية الرسالة للبناتادبيرسل ياسر محمد صالح حمدون347611721222049034

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية مؤتة للبناتادبيشهد احمد رياض عبد347621721222068026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية سومر للبناتادبينور نزار سهام بيومي347631721222079030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياسراء صفوان حمزة حامد347641721422042012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل403.0067.17ثانوية بادوش للبناتاحيائييقين حمادي مصطفى ناصر347651721422077026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل403.0067.17ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيزينب علي اسماعيل عبد هللا347663121427008034

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبيهناء محمود جاسم محمد347671721221184007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيرغد احمد عثمان محمد347681721222048021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبينسرين وليد احمد محمود347691721222059029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية الموالي للبناتادبيزينب طه احمد ثالج347701721222097007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية المحلبية للبناتاحيائيمروه محسن غانم سليمان347711721422017015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراء احمد فتحي احمد347721721422041026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائيتسنيم اياد محسن عبو347731721422051037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عيسى محمد347741721424013048

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيرغد محمد حسن محمد347751721526001039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية الموعظة للبناتاحيائيعبير جمعه طاهر حماده347762021422049035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية اشويرات للبنينادبيسجى أحمد اسماعيل عابد347771721221037006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل401.0066.83اعدادية الكفاح للبناتادبينبأ وعد هللا فتحي حسن347781721222051052

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل401.0066.83اعدادية االصمعي للبناتادبيمريم شامل يوسف محمد347791721222056040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيوسن صدام محنش عمر347801721224011016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل401.0066.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيصفا براق عبد الكريم عبد الرحمن347811721422002189

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية زمار للبناتاحيائياميرة اسماعيل اسماعيل زعل347821721422030018
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل401.0066.83اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيمهجة حسان حسين يونس347831721422034056

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية الفراتين للبناتاحيائيدالل عمار يحيى بشير347841721422036041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل401.0066.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشهد سالم صالح عباس347851721422045113

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيآمنه محمود عواد سلطان347861721424011002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية البتول للبناتاحيائيبشائر نواف تركي محمد347871121422013027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية زنوبيا للبناتادبياية ميسر فرحان حسين347881721222034007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل400.0066.67ثانوية الثورةللبناتادبيايالف حسن عبد هللا خضير347891721222047005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية موصل الجديدة للبناتادبياسماء فواز جبوري عزيز347901721222048007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل400.0066.67ثانوية الفضيلة للبناتادبيغفران فاضل محمد راكان347911721222052028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائياسراء محمود حسن حيدر347921721422020005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل400.0066.67ثانوية البعاج للبناتاحيائيعائشه خليل ابراهيم علي347931721422038010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائياسراء محمد احمد حسين347941721422049014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية زينب للبناتاحيائيهاجر بدر انور احمد347951721422053152

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل400.0066.67ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائيسبأ خزعل صديق شريف347961721422091013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل400.0066.67ثانوية الكوير للبناتاحيائيهوازن ناظم محمد احمد347973121422018024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسناء حجي خدر حيدر347983321427002053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل399.0466.51ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيامنه عارف محمد سعيد يوسف347991721424011020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل399.0066.50ثانوية الفضيلة للبناتادبيرحمه نجم عبد هللا احمد348001721222052012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية زينب للبناتادبيلينا عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الرحمن348011721222053038

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل399.0066.50ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب غائب وهب خالد348021721422012041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية القيارة للبناتاحيائيريم عوني يونس احمد348031721422013039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيايفان محمد غالب محمد348041721422034016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيحرير علي احمد مصطفى348051721422054067

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل399.0066.50ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيهاله طارق حسن عبد هللا348061721422083017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسجى حرب جاسم محمد348071721222001020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية زنوبيا للبناتادبيرغد فائز محمد جمعة348081721222034021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل398.0066.33ايمن- الخارجيات ادبينور خيري الدين الياس خضر348091721228050292

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايمان طه محمد طه348101721422045023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية االصمعي للبناتاحيائيغفران لقمان حسن عبد هللا348111721422056112

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية حمص للبناتاحيائيهبه صدام وعد مجيد348121721422069107

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل398.0066.33ثانوية بازوايا للبناتاحيائيكوثر عبد الجبار جالل حيدر348131721422070032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل398.0066.33ثانوية الموالي للبناتاحيائيرايه محمود ذنون يونس348141721422097007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل398.0066.33ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيغفران احمد علي عطا هللا348151721427012033
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيمالك باسم يوسف عبد هللا348161721221004012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل397.0066.17اعدادية القيارة للبناتادبيغفران عزيز خلف صالح348171721222013031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية الشورة للبناتادبياستبرق سليمان ذنون علي348181721222039001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل397.0066.17اعدادية ميسلون للبناتادبيشهد رعد فضيل يونس348191721222045053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل397.0066.17اعدادية المربد للبناتادبيايمان احمد مصطفى ابراهيم348201721222058003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل397.0066.17اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيزينب سالم زينل رزا348211721422015038

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل397.0066.17اعدادية الرشيدية للبناتاحيائينور عبد السالم محمود فتحي348221721422022156

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية الفراتين للبناتاحيائيضحى قاسم علي محمد348231721422036073

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية الفراتين للبناتاحيائينور محمد غزال عواد348241721422036112

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهيام علي اسماعيل معيوف348251721424011137

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية سنوني المختلطةاحيائيوسني وحيد مندو حمو348261721427010106

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيديانا يوسف خميس حسين348271721427012012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل396.0066.00ثانوية الثورةللبناتادبيلبنى حسن علي سليمان348281721222047022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية الرسالة للبناتادبيعبير زيدان خلف احمد348291721222049056

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية زينب للبناتادبيمريم ذاكر عبد الرزاق ذنون348301721222053041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية اشبيلية للبناتادبيفاتن خليل ابراهيم خليل348311721222064032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل396.0066.00ايمن- الخارجيات ادبياالء قيس علي حسين348321721228050024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل396.0066.00ثانوية المكوك للبنيناحيائيحياة سعد عطية شريدة348331721421051010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل396.0066.00ثانوية الفراتين للبناتاحيائيتبارك رياض فتحي محمود348341721422036031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيدانية محمد عبد هللا حسين348351721422048031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائينور علي حسني علي348361721422059056

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل396.0066.00ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيايه عبد هللا حسين علي348371721424010004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيبسمه شهاب محمد حميد348381721426001381

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية سومر للبناتتطبيقياكرام صفوان مجيد حسين348391721522079003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيسوزان حجي حمي علي348403321422002065

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيرغد بسام يونس اسماعيل348411721222072018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل395.0065.83ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيشهد عبد الستار محمد سالم348421721227012020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية حمام العليل للبناتاحيائينبا طه علي خلف348431721422009094

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل395.0065.83ثانوية الفراتين للبناتاحيائيسناء ياسين محمد رمضان348441721422036067

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمروة فخري محمد جميل احمد348451721422045161

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67ثانوية المصطفى للبنينادبيحنين خالد ابراهيم حسن348461721221075005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية الرشيدية للبناتادبيهديل محمد جاسم محمد348471721222022039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب علي احمد خلف348481721222045047
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية ميسلون للبناتادبييقين فتحي عطا هللا عبد الرزاق348491721222045075

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67ثانوية الفضيلة للبناتادبياماني شعالن مال هللا محمود348501721222052004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67ثانوية اصفية للبناتادبياسراء سعيد رمضان حميد348511721222092001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67ثانوية الشرقية االهلية للبناتادبيرحمه عمر حمزه حسان348521721224013003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيحنين ماجد حامد احمد348531721226002016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67ايمن- الخارجيات ادبينور محمد جاسم سلطان348541721228050294

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67ثانوية الحوراء للبناتاحيائيخوله رضوان ابراهيم عيسى348551721422007031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيشهربان صباح ياسين محمد348561721422022100

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيرحمة حمدان محمود احمد348571721422034026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيامنة صدام زينو محمد348581721422042022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيرنا عبد العظيم حميد يونس348591721422042071

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائينجالء زيدان خلف محمد348601721422084065

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67ثانوية عوينات للبناتاحيائيوجدان حمداوي ضحوي زغير348611721422088039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيهبه عبدالصمد مصطفى سليمان348621721426002119

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل394.0065.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايحاء حواس محمد سليمان348631821424004004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية حمام العليل للبناتادبينسرين عطيه اخليف حجل348641721222009066

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبينجوى فرحان محمود جاسم348651721222072043

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية تل عبطة للبناتادبيبيان حسن سليمان محمد348661721222087002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية تطوان المسائية للبناتادبياذكار عبد الحكيم جاسم محمد348671721226001006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيمريم شكر محمود حسين348681721422022136

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية تلكيف للبناتاحيائيسجى محمد حسين حسن348691721422025040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية الفراتين للبناتاحيائيسلوى خالد مخلف نجم348701721422036065

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيرباب نقي علي رشيد348711721422040015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيرمله نقي علي رشيد348721721422040018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمروه بسام عبد الوهاب احمد348731721422061225

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائياخالص اسماعيل جردو اوسو348741721427010003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية زنوبيا للبناتادبيضحى حقي اسماعيل خليل348751721222034029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل392.0065.33ثانوية الفراتين للبناتادبيصفا وليد محمود حسن348761721222036032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل392.0065.33ايمن- الخارجيات ادبيشهد غانم فاضل طه348771721228050179

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل392.0065.33ثانوية المحلبية للبناتاحيائيمنال محمد كرموش عبد هللا348781721422017017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل392.0065.33ثانوية تلكيف للبناتاحيائيميعاد فيصل موسى حمكو348791721422025060

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل392.0065.33ثانوية زمار للبناتاحيائيايه طالل فرج احمد348801721422030026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيسارة سلطان عزيز احمد348811721422034033
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرنا حسين علي خليف348821721422049082

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل392.0065.33ثانوية المأمون للبناتاحيائيايه محمد عبدالسالم محمد348831721422082017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقياسراء يوسف احمد حسن348841721526001014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية زنوبيا للبناتادبينبأ زينل محمد عباس348851721222034042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرهام عباس محمود بلو348861721422001040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب حقي اسماعيل سعيد348871721422007047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيمكارم عبدهللا احمد حسين348881721422009085

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم حسين احمد سلطان348891721422057150

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية القادسية للبناتاحيائيمنار حسان سعدون عمر348901721422066054

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائييمامه عبد السالم جميل مرعي348911721422091029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيمريم نعيم موسى ميخا348921721425013012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيوسن محمود علي محمد348931721426002128

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل391.0065.17 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيوصال صالح حمو حسن348943321227009008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسورة خالد يونس يوسف34895172042232089

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيورود علي محمود عبد هللا348961721222001042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية دار العلوم للبناتادبيرؤى علي عطيه صالح348971721222005019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية اليمن للبناتادبيشهد حازم محمود سليمان348981721222008031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية حمام العليل للبناتادبيايمان فتحي علي بالل348991721222009015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية الرشيدية للبناتادبيتبارك حقي محمد شيت زينل349001721222022006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية زنوبيا للبناتادبيدعاء يعقوب يوسف حسين349011721222034018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية زنوبيا للبناتادبيهناء موسى محمد يونس349021721222034049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية ميسلون للبناتادبييمامة عبد الستار محمد خضر349031721222045076

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية تل عدس للبنيناحيائيساره اكرم عباس عبد الرحمن349041721421089009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية بحزاني للبناتاحيائيهفين سالم اسماعيل سليمان349051721422016048

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية وانه للبناتاحيائيايه احمد حسن قاسم349061721422046007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيرسل غانم اسماعيل يحيى349071721422063021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية القوارير للبناتاحيائيسجى فالح اسماعيل داؤود349081721422071040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل390.0065.00ايمن- الخارجيات احيائيحنين نواف عبدالكريم فتحي349091721428050053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيجاكلين جانكير سيفو عمر349103321427003017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية الكفاح للبناتادبيمالك احمد الياس يونس349111721222051048

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل389.0064.83ايمن- الخارجيات ادبيرغد احمد حسن مصطفى349121721228050105

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنار ميسر جميل عرمان349131721422003145

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل389.0064.83ثانوية المحلبية للبناتاحيائيدعاء سعيد اسماعيل امين349141721422017007
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل389.0064.83ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمريم فريد شوقي مطلك349151921422040016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل389.0064.83ثانوية فريشتة للبناتاحيائيمريم ناظم محمود مدحت349162121422083040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائينور الهدى ضياء هاشم دواس349172421422026203

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية الفتوة المختلطةادبيرسالة محمود عبد هللا لجي349183121227001004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيخاتون جميل جتو حسو349193321422002027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية دار العلوم للبناتادبيريم طه غانم عبوش349201721222005026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية حمام العليل للبناتادبيرقيه خالد صالح حمد349211721222009030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية تلكيف للبناتادبيصابرين خزعل اسماعيل علي349221721222025018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية الفراتين للبناتادبيشيماء عبد الرزاق محمود شيت349231721222036031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية الرسالة للبناتادبياالء فيصل محمد الياس349241721222049010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية الفضيلة للبناتادبيزينه محمد عبد الستار محمد349251721222052018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية المأمون للبناتادبيزهراء ميسر حردان جاسم349261721222082016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيسلسبيل اسامه يونس كنعان349273321222002032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية قرطبة للبناتادبياسراء رضوان حميد مجيد349281721222002003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية حمام العليل للبناتادبينبأ رياض فتحي حسن349291721222009061

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية سارة للبناتادبيمريم ابراهيم صالح حسين349301721222019019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء احمد عاكوب صالح349311721222057019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل386.0064.33ثانوية الفضيلة للبناتادبيطيبه أبي محمود علي349321721222052025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل386.0064.33اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك صهيب محمود مصطفى349331721222055012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل386.0064.33ثانوية المأمون للبناتادبيامنه جاسم محمد حميد349341721222082008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيساره بسمان ابراهيم محمد349351721222003010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية زنوبيا للبناتادبينجاة صباح فتحي سلطان349361721222034044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية ميسلون للبناتادبياقبال سلطان عبد هللا حمد349371721222045006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية ميسلون للبناتادبيمروى هالل غازي يونس349381721222045066

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية الرسالة للبناتادبياالء غانم حنوش سعيد349391721222049008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية زينب للبناتادبيرحمه رضا خضر عزيز349401721222053020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيآية احمد محمد اسماعيل349411721222059004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيايالف سمير جليل جاسم349421721222080004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل385.0064.17ثانوية الموالي للبناتادبيمنى عبد احمد عبد هللا349431721222097011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه رسول عبد هللا شهاب349441721222001028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل384.0064.00ثانوية الشورة للبناتادبيايمان حسين خلف صالح349451721222039006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية الزهور للبناتادبيآمنه يحيى عبد النافع توفيق349461721222057001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيهاجر ربيع غثيث احمد349471721522061069
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيهناء علي صالح محمد349481721221014004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية حمام العليل للبناتادبينرجس نوري محمد حسين349491721222009064

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية زمار للبناتادبيهند سعيد حديد حسين349501721222030019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيهاجر ممتاز شاكر محمود349511721226001130

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل382.0063.67ثانوية المصطفى للبنينادبياسراء سالم محمد خليل349521721221075001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية عين سفني للبناتادبيغيداء محمد علي احمد349531721222029010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية تلعفر للبناتادبيفاطمه جودت محمد نور عمر349541721222032023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية االصمعي للبناتادبيزينب نشوان محمد قاسم349551721222056022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل382.0063.67ثانوية المأمون للبناتادبيرحمه عمار اخليف عبد هللا349561721222082013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل382.0063.67ثانوية المأمون للبناتادبيسحاب صالح عبد هللا احمد349571721222082021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل382.0063.67ثانوية اجحلة للبناتادبينور الهدى صالح سعد هللا محمد349581721222096008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل382.0063.67ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيمياده جسام محمد حسون349591721226002044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل382.0063.67ايسر- الخارجيات ادبيشيماء طه صالح حسون349601721228060281

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل381.0063.50ثانوية المنار للبنينادبيايه مهدي عبد القادر صالح349611721221088001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل381.0063.50ثانوية المحلبية للبناتادبيفيان قاسم احمد سليمان349621721222017016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية الرشيدية للبناتادبييمامة قطب الدين عبد المطلب عبد الهادي349631721222022041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل381.0063.50ثانوية تلكيف للبناتادبيامنه احمد علي محمود349641721222025004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية الرسالة للبناتادبيشروق عبد الحميد فنش محمود349651721222049051

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية الرسالة للبناتادبيصفا عمار محمد صالح خضر349661721222049053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية صفية للبناتادبيرانيه عمر حازم فائق349671721222062020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيموج سالم عبد هللا فتحي349681721222048070

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية الكفاح للبناتادبيريم اياد ذنون حسن349691721222051032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية مؤتة للبناتادبيفاطمة بشار كاظم خليفة349701721222068029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيدعاء خضر احمد علي349711721222072016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل380.0063.33ثانوية الحود الفوقاني للبناتادبيشروق مهدي سالم خلف349721721222093014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيمروه عالء الدين محمد عبد هللا349731721226001104

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل380.0063.33ايسر- الخارجيات ادبيايفان ياسر عبيد حمود349741721228060061

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية الفتوة المختلطةادبيعذراء وعد طعمه اسماعيل349753121227001006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل379.0063.17ثانوية المكوك للبنينادبيفرح سعد عطية شريدة349761721221051009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل379.0063.17ثانوية المحلبية للبناتادبيرنده رافع حسين علي349771721222017006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية مؤتة للبناتادبيإسراء يحيى حسين يحيى349781721222068001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل379.0063.17ثانوية التميز االهلية للبناتادبيزينب احمد عبد القادر شيت349791721224012004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل379.0063.17ايسر- الخارجيات ادبيبراء ناشئ بدرالدين ابراهيم349801721228060078
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيميعاد هاشم علي محمد349811921222012068

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل378.0063.00ثانوية الفضيلة للبناتادبيدعاء محمد احمد محمد349821721222052011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية شايستة للبناتتطبيقيربى وليد محسن محمد علي349833121522005002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية االندلس للبناتتطبيقيسنا عمر عبد المحسن محمد علي349841721522054016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيانعام سالم محمد عباس349851721522032006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل365.0060.83ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيفاطمه معن احمد عبد هللا349861721526002037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل365.0060.83ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيروان قاسم محمد مهدي349872221526001009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيايه محمد عبد الرزاق عبد اللطيف349881621522006002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقيسجى صالح محمود حسن349891721522028007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقياماني ناصر خليل سليمان349901721526002007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل358.0059.67ثانوية المدينة المنورة للبناتتطبيقيندى حسين احمد الياس349911721522012013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية القيارة للبناتتطبيقيزينب ابراهيم عبد هللا خلف349921721522013008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية زينب للبناتتطبيقيفرح عادل مصطفى قدو349931721522053021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيانفال يحيى خضر علي349941721526001016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية زنوبيا للبناتتطبيقيايه هاني رمضان اسود349951721522034002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل357.0059.50ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيايه عمار نظام عبد هللا349961721526002013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل357.0059.50ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيمريم رائد كامل عبد االحد349973121522003020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية زنوبيا للبناتتطبيقيرفل طالل حازم حميد349981721522034004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيزينب باسل محفوظ شكر349991721526001047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية حمص للبناتتطبيقيزبيده خالد نعمه هللا فتحي350001721522069005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية القيارة للبناتتطبيقيهالة خالد رمضان محمد350011721522013014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية مؤتة للبناتتطبيقيأنفال راكان حسون أحمد350021721522068004

كلية اآلداب/جامعة الموصل556.0092.67ثانوية جوارجرا للبناتادبيفاطمة احمد وطبان كاظم350033121222001031

كلية اآلداب/جامعة الموصل546.0091.00ثانوية سيوان للبناتادبيخديجه ابو بكر كنعان بشير350043121222004011

كلية اآلداب/جامعة الموصل540.0090.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيآمنه اياد عزيز جميل350053121422009006

كلية اآلداب/جامعة الموصل531.0088.50اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائياحالم شرو مراد حمو350063321427004001

كلية اآلداب/جامعة الموصل530.0088.33ثانوية سنوني المختلطةاحيائيرازية شكر ملحم الياس350071721427010040

كلية اآلداب/جامعة الموصل529.0088.17اعدادية االندلس للبناتادبيمالك سمير محمد يونس350081721222054027

كلية اآلداب/جامعة الموصل524.0087.33اعدادية النيل للبنينادبيفيصل حمود حروش عبد العزيز350091721211027051

كلية اآلداب/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيدالل حسن علي عبد هللا350101721222048017

كلية اآلداب/جامعة الموصل513.0085.50ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيشاهه محمد حامد صالح350111721222098014

كلية اآلداب/جامعة الموصل511.9285.32ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد السالم سنان عبد السالم ياسين350121721411022066

كلية اآلداب/جامعة الموصل511.0085.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيصفا مروان نجيب توفيق350131721422002190
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كلية اآلداب/جامعة الموصل509.0084.83ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيمنى عدنان علي احسان350143321427014033

كلية اآلداب/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية الزهور للبناتادبيدينا اثير جودت عبد المجيد350151721222057014

كلية اآلداب/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيايه احمد ياسين مجيد350163321222002011

كلية اآلداب/جامعة الموصل506.0084.33ثانوية سنوني المختلطةادبيسعاد خضر درويش قاسم350171721227010012

كلية اآلداب/جامعة الموصل505.0084.17ايسر- الخارجيات احيائيمريم سعد حازم سعيد350181721428060207

كلية اآلداب/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائينديمه صبري خلف حسو350193321422002113

كلية اآلداب/جامعة الموصل498.0083.00ثانوية مهد للبنيناحيائيهديل دخيل حسن الياس350201721421094010

كلية اآلداب/جامعة الموصل495.0082.50للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيحارث حسين محمد صالح ابراهيم350213321211001005

كلية اآلداب/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيوفاء داود رشو دربو350223321422001011

كلية اآلداب/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية ابن االثير للبناتادبيهبه فراس ابراهيم خليل350231721222042084

كلية اآلداب/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية مؤتة للبناتادبيسمية صالح عبد هللا حسن350241721222068025

كلية اآلداب/جامعة الموصل490.2481.71ثانوية المتميزين االولىاحيائيمازن رياض محمد امين سعدو350251721411022100

كلية اآلداب/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية القيارة للبنينادبيالعباس صالح سلطان وسمي350261721211042004

كلية اآلداب/جامعة الموصل489.0081.50ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيمالك محمد عبد الكريم احمد350271721424024039

كلية اآلداب/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرند رعد خليل الياس350281721422015030

كلية اآلداب/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية اليمن للبناتتطبيقيسنا علي غانم عبد الكريم350291721522008023

كلية اآلداب/جامعة الموصل487.0081.17اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيمريم نواف حمود خليف350301721222059027

كلية اآلداب/جامعة الموصل487.0081.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائياسماء ازهر محمد طاهر عبد هللا350311721422032019

كلية اآلداب/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيايمان حميد صالح عبد الحميد350321721222048009

كلية اآلداب/جامعة الموصل484.0080.67ثانوية االمجاد للبناتادبيود حيدر نوري عاتي350331621222099028

كلية اآلداب/جامعة الموصل483.0080.50ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيساره قاسم محمد حسن حسين350341721422012045

كلية اآلداب/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيشهد نايف جهاد حمصور350351721422022099

كلية اآلداب/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية زنوبيا للبناتادبيامنة محمد صابر يونس350361721222034004

كلية اآلداب/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيياسمين حكمت سالمه قاقو350371721422018056

كلية اآلداب/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيسفيان بدل رفو علي350383321417003034

كلية اآلداب/جامعة الموصل480.0080.00ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيبراء ريان توفيق خليل350393121511008014

كلية اآلداب/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيوردة اياد غانم محمد نوري350401721222080043

كلية اآلداب/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية الحكمة للبنينادبيياسر فزع نوح قداوي350411721211009091

كلية اآلداب/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية الخنساء للبناتادبيغفران غانم حميد حسين350421721222041035

كلية اآلداب/جامعة الموصل474.0079.00ثانوية وانه للبناتاحيائيشام محمد احمد عبد هللا350431721422046021

كلية اآلداب/جامعة الموصل474.0079.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيمحمد محمود مال محمد حسين350443321211001028

كلية اآلداب/جامعة الموصل472.0078.67ثانوية فايدة للبنينادبيلمياء بشار محمود احمد350451721221091014

كلية اآلداب/جامعة الموصل472.0078.67اعدادية االصمعي للبناتادبيايالف عبد هللا حسين فرج350461721222056006
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كلية اآلداب/جامعة الموصل472.0078.67ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيسماح احمود عبد عبدهللا350471721426002075

كلية اآلداب/جامعة الموصل472.0078.67للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبييوسف عبد الجبار ابراهيم خالد350483321211001035

كلية اآلداب/جامعة الموصل472.0078.67اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيعامر الياس خلف عتك350493321417003045

كلية اآلداب/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعمار محمود نجم عبد هللا350501721215001100

كلية اآلداب/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية الكفاح للبناتادبيهديل عباوي محمد حميد350511721222051057

كلية اآلداب/جامعة الموصل470.0078.33ثانوية تل عبطة للبناتادبيمريم صالح نجرس حمزه350521721222087011

كلية اآلداب/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية دهوال المختلطةاحيائيمياسه برجس بقال سليمان350531721427009025

كلية اآلداب/جامعة الموصل469.0078.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبه مشعل هاشم عبود350541721422054183

كلية اآلداب/جامعة الموصل468.0078.00ثانوية الحود الفوقاني للبناتادبيخوله عادل رمضان محمد350551721222093010

كلية اآلداب/جامعة الموصل468.0078.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيزادينا زيدو مراد قاسم350563321421003012

كلية اآلداب/جامعة الموصل467.0077.83ثانوية زمار للبناتادبياسماء حاتم حسين خليف350571721222030002

كلية اآلداب/جامعة الموصل467.0077.83ثانوية الخوارزمي للبناتادبيغفران سالم دهام محمد350583121222015005

كلية اآلداب/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيراكان شعالن محمد سلطان350591721211005021

كلية اآلداب/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية النيل للبنينادبيمهند صالح حمد جاسم350601721211027077

كلية اآلداب/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهبه انس يونس محمد350611721422041133

كلية اآلداب/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية بلقيس للبناتادبيتماره بشار محمد اسماعيل350621721222055014

كلية اآلداب/جامعة الموصل462.0077.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرنا زياد محمد عمر350631721424008027

كلية اآلداب/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعلي فتحي ادريس حميد350641721211001040

كلية اآلداب/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية الزهور للبنينادبيايمن مؤيد بشير حميد350651721211015006

كلية اآلداب/جامعة الموصل460.0076.67ثانوية زمار للبناتادبيهناء عبد هللا حسين حميد350661721222030018

كلية اآلداب/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية االمجاد للبنينادبيعلي طارق علي جمعة350671721211026047

كلية اآلداب/جامعة الموصل459.0076.50ثانوية الخوارزمي للبناتادبيهاجر اياد شريف عبد هللا350683121222015012

كلية اآلداب/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية ربيعة للبنينادبيخالد علي كروان عياش350691721211104022

كلية اآلداب/جامعة الموصل455.0075.83ثانوية تلكيف للبناتادبيحسينه محمد جرجيس عبوش350701721222025009

كلية اآلداب/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية قرة قوش للبنينادبيميالد عدي عزيز سوالقا350711721211067021

كلية اآلداب/جامعة الموصل454.0075.67ثانوية دار العلوم للبناتادبيشهد محمد مطلك عبوش350721721222005038

كلية اآلداب/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية القيارة للبناتادبيزهور سعدي محمد حسن350731721222013021

كلية اآلداب/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية سومر للبناتادبيسارة هشام خزعل محمد شيت350741721222079014

كلية اآلداب/جامعة الموصل454.0075.67ايسر- الخارجيات ادبيهنوف احمد درويش محمود350751721228060476

كلية اآلداب/جامعة الموصل454.0075.67ثانوية القوش للبناتاحيائيمريم وليم كامل ميه350761721422027013

كلية اآلداب/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيامنه زياد هاشم اسماعيل350771721422054036

كلية اآلداب/جامعة الموصل454.0075.67ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيزهراء عبد العزيز خضير احمد350783121226001020

كلية اآلداب/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية قرطبة للبناتادبياسراء عامر صباح عزيز350791721222002004
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كلية اآلداب/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية الخضراء للبناتادبياماني مبارك فضي زيد350801721222076001

كلية اآلداب/جامعة الموصل453.0075.50ثانوية المأمون للبناتادبياالء هيثم حسن احمد350811721222082004

كلية اآلداب/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد فارس محمد شريف عيسى350821721511028044

كلية اآلداب/جامعة الموصل451.7275.29اعدادية دار السالم للبنيناحيائيبهاء احمد عيسى سليمان350831721411023026

كلية اآلداب/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيهالة عبد هللا خلف محمد350841721422064079

كلية اآلداب/جامعة الموصل450.0075.00ثانوية الشورة للبنينادبيمهدي صالح فاضل محمود350851721211033020

كلية اآلداب/جامعة الموصل449.0074.83ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيعمر دهام عبد هللا مصطفى350863121411007021

كلية اآلداب/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيفارس يوسف الياس خليل350873321417004046

كلية اآلداب/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية الغزالني للبنينادبيياسين احمد محمد يونس350881721211212016

كلية اآلداب/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية زينب للبناتاحيائيوئام توفيق اسماعيل عبد الكريم350891721422053159

كلية اآلداب/جامعة الموصل447.0074.50ايسر- الخارجيات ادبيحنين محمد محمود حسين350901721228060106

كلية اآلداب/جامعة الموصل446.0074.33اعدادية ربيعة للبنينادبيعبد الكريم عيد عبيد داود350911721211104048

كلية اآلداب/جامعة الموصل446.0074.33اعدادية الشهاب للبنينادبيعمر ليث محمد نوري حمادي350921721211134060

كلية اآلداب/جامعة الموصل446.0074.33ثانوية اصفية للبناتادبيبراء احمد ابراهيم سالم350931721222092003

كلية اآلداب/جامعة الموصل446.0074.33ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيرهف منيف علي خلف350941721421152004

كلية اآلداب/جامعة الموصل446.0074.33للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيحمزه عبد الستار عبد الرحيم عبد الرزاق350953321211001008

كلية اآلداب/جامعة الموصل445.0074.17ثانوية ابي ماريه للبنينادبيبسام حسين علي محمد350961721211109005

كلية اآلداب/جامعة الموصل445.0074.17ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزهرة عباس يونس حسين350971721422007042

كلية اآلداب/جامعة الموصل444.0074.00ثانوية زمار للبناتادبيغفران علي حسين جدوع350981721222030015

كلية اآلداب/جامعة الموصل444.0074.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيخوله عبدهللا يونس عباس350991721426001088

كلية اآلداب/جامعة الموصل443.0073.83ايسر- الخارجيات احيائيامنه محمد طه يحيى351001721428060033

كلية اآلداب/جامعة الموصل442.0073.67ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيعمر سامي فرمان محمد351011721211041008

كلية اآلداب/جامعة الموصل442.0073.67ثانوية سنجار للبناتاحيائيسناء خالد حسو علي351021721422010024

كلية اآلداب/جامعة الموصل441.0073.50 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائينهلة خيري كسو رشو351033321421003031

كلية اآلداب/جامعة الموصل440.0073.33ايسر- الخارجيات ادبيجهان محمود عاكوب عبد351041721228060096

كلية اآلداب/جامعة الموصل440.0073.33ثانوية تللسقف للبنيناحيائيديانا وعد ياقو حنا351051721421082001

كلية اآلداب/جامعة الموصل440.0073.33ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيزياد مراد خلف عبد هللا351063321417011016

كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية االصمعي للبناتادبينبأ رافع غانم حميد351071721222056042

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0073.00ثانوية اسكي موصل للبنينادبيايمان سلوم حميد حسين351081721221038001

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0073.00ثانوية تللسقف للبنيناحيائيمريم حكمت فرج هرمز351091721421082011

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيشفاء نصر الدين عبيد عبد الغفور351101721422002178

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيحسام مروان نافع حميد351111721211012005

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0072.83ثانوية اسكي موصل للبنينادبيراكان احمد محمود صالح351121721211038006
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كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0072.83ثانوية اسكي موصل للبنينادبيماريا سلوم حميد حسين351131721221038003

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية زينب للبناتاحيائيهاجر ياسر سالم يوسف351141721422053155

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيفدوى عاصم فرج فتحو351151721522015010

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0072.83ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيبالل رمضان طه عثمان351163321217001003

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيحلى خيرو سعدو جريبان351173321227010004

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيزيد حجي علي شمو351183321417003026

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية النيل للبنينادبياحمد حسين علي حسن351191721211027003

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيطيبه سمير احمد عبد هللا351203321222002039

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد بسام شريف عزيز351211721215002008

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية السيد حمد للبنينادبيوسن عادل عبد السالم احمد351221721221073019

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية صفية للبناتادبيآهين عمار حازم يوسف351231721222062002

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0072.33ثانوية المأمون للبناتادبيزينب بشار محمد مجول351241721222082017

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيمريم رياض محمد سيتو351253321222002047

كلية اآلداب/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية الرشيدية للبناتاحيائينور الهدى حسن محمد علي رضا351261721422022152

كلية اآلداب/جامعة الموصل433.0072.17ثانوية بعويزة للبناتاحيائيضحى علي اسماعيل خليل351271721422035031

كلية اآلداب/جامعة الموصل433.0072.17ثانوية اشور للبناتاحيائيميعاد خالد علص حسين351281821422078125

كلية اآلداب/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعبد الرحمن محمود احمد حسين351291721215015059

كلية اآلداب/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيزينه محمد طاهر حسين محمد351301721222059019

كلية اآلداب/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيابتسام عكاب عبيد عبد هللا351311721422009001

كلية اآلداب/جامعة الموصل431.0071.83ثانوية الخانوكة للبنيناحيائييحيى لقمان سطم احمد351321821411057023

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيمنار هيثم ابراهيم خليل351331721522065016

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية أوات للبناتاحيائيآمنه حسان معجل بديوي351343121422007002

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية الزهور للبنينادبيمؤمن عبد الغني حامد اسماعيل351351721211015020

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية بحزاني للبنينادبيسالم رغيد حسين عسكر351361721211058007

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبياسماء سليمان احمد عبد القادر351373321222003002

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية زاخو المختلطة للنازحينادبينسرين حاجي ابراهيم صالح351383321227008013

كلية اآلداب/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية حمام العليل للبناتادبيريام عبد هللا فتحي عبد هللا351391721222009032

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد عبد الكريم عبد الرحمن عبد هللا351401721211020037

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية الحكمة للبنينادبيفارس عماد هادي ناصر351411721211009064

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0070.83ثانوية الفراتين للبناتادبيغسق ياسر قاسم حسون351421721222036036

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية حمص للبناتادبيحنين فائز عصمت اسماعيل351431721222069011

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية حمص للبناتادبيساره محمد عبد الوهاب محمود351441721222069021

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيفاطمة قيس ابراهيم محمد351451721222048058
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كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية اليرموك للبنينادبيبسام محمود مد هللا محمود351461721211003021

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية الشورة للبنينادبيأيهم محمد خلف احمد351471721211033001

كلية اآلداب/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية بعشيقة للبناتادبيدنيا حسين محمد صالح اسود351481721222015010

كلية اآلداب/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية بحزاني للبنينادبيزيد سيروان خدر الياس351491721211058005

كلية اآلداب/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية االندلس للبناتادبيسما محمد ادريس ابراهيم351501721222054020

كلية اآلداب/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية االمين للبنينادبيعبد هللا ممتاز احمد سليم351511721211019014

كلية اآلداب/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعادل محمد حسين يوسف351521721215015054

كلية اآلداب/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية الرضواني للبنينادبيعمر عماد فوزي عبد351531721211147077

كلية اآلداب/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيأمنيه ايمن عبد النافع حسين351541721224011004

كلية اآلداب/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية الكندي للبنينادبييوسف نوفل حامد علي351551721211021046

كلية اآلداب/جامعة الموصل415.0069.17 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيفاطمة جمال فيصل حسين351563321227009007

كلية اآلداب/جامعة الموصل414.0069.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيهديل هيثم ابراهيم قاسم351571721222084042

كلية اآلداب/جامعة الموصل414.0069.00ايمن- الخارجيات ادبيسجى عبدهللا محمدنجيب مصطفى351581721228050153

كلية اآلداب/جامعة الموصل414.0069.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيرنا جاسم محمد خورشيد351593321222002021

كلية اآلداب/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية سارية للبنينادبيعبد هللا محمود جلود حسن351601721211018040

كلية اآلداب/جامعة الموصل413.0068.83ثانوية تل عدس للبنينادبيعبد هللا محمود سليمان محمود351611721211089005

كلية اآلداب/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبياحمد اياد شريف احمد351621721211017001

كلية اآلداب/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية كنهش للبنينادبيمحمود عبد احمد عبد351631721211076013

كلية اآلداب/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية الثورةللبناتادبيدجله عمار امين حامد351641721222047008

كلية اآلداب/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية المأمون للبناتادبينور عبد هللا محمود نوري351651721222082034

كلية اآلداب/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية القيارة للبناتادبينور زيدان خلف ويس351661721222013047

كلية اآلداب/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية ابن االثير للبناتادبيغفران حازم عمر احمد351671721222042058

كلية اآلداب/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية اليمن للبناتادبينبأ ناظم ذنون ايوب351681721222008042

كلية اآلداب/جامعة الموصل410.0068.33ثانوية الشورة للبناتادبيزينه ثائر علي محمود351691721222039015

كلية اآلداب/جامعة الموصل410.0068.33ثانويةشهده بنت االبري للبناتادبياستبرق عماد فهمي صديق351701721222060002

كلية اآلداب/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية تلكيف للبنينادبيعز الدين عبد الستار خليل ابراهيم351711721211080023

كلية اآلداب/جامعة الموصل409.0068.17ثانوية بادوش للبنينادبيعمر عبد علي حسين351721721211156021

كلية اآلداب/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية القيارة للبناتادبيوجدان خلف جمعة محمد351731721222013051

كلية اآلداب/جامعة الموصل409.0068.17ايسر- الخارجيات ادبيطيبه شكر محمود حمدان351741721228060297

كلية اآلداب/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية اليرموك للبنينادبيعبد هللا احمد حسن حسين351751721211003051

كلية اآلداب/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية النيل للبنينادبيعبد الرحمن مروان غني خليل351761721211027029

كلية اآلداب/جامعة الموصل408.0068.00ثانوية السالمية للبنينادبيمحمد فتحي محمود محمد351771721211072013

كلية اآلداب/جامعة الموصل408.0068.00ثانوية خورسيباط للبنينادبيخضر نعمت الياس خضر351781721211209005
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كلية اآلداب/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية حمام العليل للبناتادبيهبه محمد جاسم معيوف351791721222009071

كلية اآلداب/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية القيارة للبناتادبيايمان علي ابراهيم حمد351801721222013005

كلية اآلداب/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية وانة للبنينادبيصالح فارس جار هللا حمو351811721211086009

كلية اآلداب/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية اشبيلية للبناتادبيعائشه ادريس سليمان عزيز351821721222064031

كلية اآلداب/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية ربيعة للبنينادبيبرزان زبن عياده نايف351831721211104012

كلية اآلداب/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيحوراء قاسم حسين علي351841721222020004

كلية اآلداب/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية الحكمة للبنينادبيعمار عباس ابراهيم محمد351851721211009057

كلية اآلداب/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية الغزالني للبنينادبيمصطفى احمد محمد يونس351861721211212013

كلية اآلداب/جامعة الموصل405.0067.50ثانوية تل عدس للبنينادبياسماء احمد ابراهيم محمد351871721221089002

كلية اآلداب/جامعة الموصل405.0067.50ثانوية المزرع للبنينادبينعيمه حسن عوض خلف351881721221163005

كلية اآلداب/جامعة الموصل404.0067.33اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيروعة علي اسد خليل351891721522032017

كلية اآلداب/جامعة الموصل403.0067.17ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيامجد محمود محمد دخيل351901721211004002

كلية اآلداب/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية الغزالني للبنينادبيعبيدة ياسين نايف اسماعيل351911721211212006

كلية اآلداب/جامعة الموصل403.0067.17للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  ادبيصفوان عدنان علي احمد351923321211002004

كلية اآلداب/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية ربيعة للبنينادبيخالد مثكال اسعد كنعان351931721211104024

كلية اآلداب/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية الشورة للبناتادبيرنده عادل محمد هويدي351941721222039010

كلية اآلداب/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية االخوة للبناتادبيزينه ادريس درويش عمر351951721222104010

كلية اآلداب/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية السالمية للبنينادبيصفوك سعدي محمد مرعي351961721211072004

كلية اآلداب/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية فايدة للبنينادبيايمن مقداد طه عبد الرحمن351971721211091006

كلية اآلداب/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيزينة عبد الخالق محمد عبد القادر351983321227001005

كلية اآلداب/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية االمين للبنينادبيمحمد اشرف شاكر عزيز351991721211019024

كلية اآلداب/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمود عبد هللا جمال محمد352001721211024016

كلية اآلداب/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية عين سفني للبنينادبيحمودي نعمان صديق محمد352011721211093007

كلية اآلداب/جامعة الموصل400.0066.67ثانوية شمر عجيل للبنينادبياسامة جاسم نايف عبار352021721211105003

كلية اآلداب/جامعة الموصل400.0066.67ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبييونس صالح يونس فتحي352031721215008012

كلية اآلداب/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية موصل الجديدة للبناتادبياستبرق كنعان يونس سليمان352041721222048004

كلية اآلداب/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيماريا حاتم عبد هللا سليم352051721222059025

كلية اآلداب/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية الرشيدية للبنينادبيعبد الرحمن صباح ياسين محمد352061721211050025

كلية اآلداب/جامعة الموصل398.0066.33ثانوية فايدة للبنينادبيحسن فتحي صالح اسماعيل352071721211091009

كلية اآلداب/جامعة الموصل398.0066.33ثانوية خورسيباط للبنينادبياسماعيل محمود شاحوذ خضر352081721211209002

كلية اآلداب/جامعة الموصل398.0066.33اعددية الفاو للبناتادبيهاجر عبد الكريم حمدون احمد352091721222006046

كلية اآلداب/جامعة الموصل398.0066.33ايمن- الخارجيات ادبيمروة فكرت طه محمد352101721228050244

كلية اآلداب/جامعة الموصل397.0066.17اعدادية قرطبة للبناتادبيبراء مظفر سعد هللا حمدون352111721222002008
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كلية اآلداب/جامعة الموصل397.0066.17اعدادية سومر للبناتادبيحنين خالد عبد هللا احمد352121721222079007

كلية اآلداب/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية زاخو المختلطة للنازحينادبيورقاء حسين الياس خضر352133321227008015

كلية اآلداب/جامعة الموصل397.0066.17 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيحكيمة حجي ملكو حجي352143321227009003

كلية اآلداب/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمحمد عبد هللا محمد نجيب مصطفى352151721211005054

كلية اآلداب/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية الشهاب للبنينادبيمحمد امير طه شهاب352161721211134074

كلية اآلداب/جامعة الموصل396.0066.00ثانوية الحود الفوقاني للبناتادبينور عبد هللا حسين هزاع352171721222093021

كلية اآلداب/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيملك محمد علي حسين352183321222002051

كلية اآلداب/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيريان صالح محمود خضر352191721211005023

كلية اآلداب/جامعة الموصل395.0065.83ثانوية المنار للبنينادبيمعتز مشعان الياس خضر352201721211088013

كلية اآلداب/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية زمار للبنينادبييونس محمد صالح علي352211721211095042

كلية اآلداب/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية زينب للبناتادبيرسل مسعود عمر حاجي352221721222053021

كلية اآلداب/جامعة الموصل395.0065.83اعدادية الخضراء للبناتادبيشروق نايف عماش نزال352231721222076007

كلية اآلداب/جامعة الموصل394.0065.67الخارجياتادبياسيل سالم كويطع عباس352241621228050081

كلية اآلداب/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية عوينات للبنينادبيفرحان محمد سالم عروش352251721211103023

كلية اآلداب/جامعة الموصل394.0065.67ايمن- الخارجيون ادبيحسين نمر سلو خلف352261721218001362

كلية اآلداب/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية الخنساء للبناتادبيرحاب يونس ابراهيم رحيم352271721222041013

كلية اآلداب/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية بلقيس للبناتادبيشهد احمد محمود حمودي352281721222055030

كلية اآلداب/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية الخضراء للبناتادبيسدرة متعب ذيب عكلة352291721222076004

كلية اآلداب/جامعة الموصل394.0065.67ثانوية الفرات للبناتادبيساره صبر داوود سليمان352301921222011034

كلية اآلداب/جامعة الموصل394.0065.67للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  ادبيابراهيم نشوان علي حسين352313321211002001

كلية اآلداب/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمصطفى موفق عبد حمد35232172051023082

كلية اآلداب/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد مقداد محمد نجم352331721211075031

كلية اآلداب/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيمحمد طالل خليل تائه352343321217001013

كلية اآلداب/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبياحمد نواف عباس احمد352351721211011007

كلية اآلداب/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية الراية للبنينادبيكرم روضان علي ازغات352361721211025050

كلية اآلداب/جامعة الموصل392.0065.33اعددية الفاو للبناتادبيشهد ابراهيم سلطان عبد هللا352371721222006027

كلية اآلداب/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبياحمد سعد عبد الكريم غزال352381721211005004

كلية اآلداب/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية ابي حنيفة للبنينادبييوسف رائد اسماعيل عبد هللا352391721211016031

كلية اآلداب/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية المستقبل للبنينادبيحمزه هايس فتحي محمود352401721211024004

كلية اآلداب/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية البرغلية للبنينادبيحسين عطيه خضر أحمد352411721211106005

كلية اآلداب/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية الحداثة للبناتادبيسجى صالح جاسم خلف352422121222026014

كلية اآلداب/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيابراهيم محمد ابراهيم محمد352431721211011001

كلية اآلداب/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد احمد غانم محمود352441721211012022
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كلية اآلداب/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية الشافعي للبنينادبيأنس محمود حسن سليمان352451721211135003

كلية اآلداب/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيمحمد حكمت محمد طاهر صالح352463321217001011

كلية اآلداب/جامعة الموصل389.0064.83ثانوية تلول ناصر للبنينادبيعامر جميل عبد هللا محمد352471721211036010

كلية اآلداب/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية اليمن للبناتادبيايه سكران رديني مسهوج352481721222008011

كلية اآلداب/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية زينب للبناتادبيايمان صباح احمد محمد352491721222053010

كلية اآلداب/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية الخصم للبنينادبيعلي بشار عبد الستار احمد352501821211015022

كلية اآلداب/جامعة الموصل389.0064.83ثانوية كنجان للبناتادبيرانيا ابرهيم أحمد حمودي352513121222010004

كلية اآلداب/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيسالم علي سلو بريندار352523321217010003

كلية اآلداب/جامعة الموصل388.0064.67االعدادية المركزية للبنينادبياسامة عبد الفتاح عبد الوهاب محمود352531721211002004

كلية اآلداب/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد خليل عبد الوهاب محمد352541721211009005

كلية اآلداب/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية فايدة للبنينادبيمحمد علي سليمان احمد352551721211091023

كلية اآلداب/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية الشافعي للبنينادبيخالد راكان حسين علي352561721211135010

كلية اآلداب/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية القيارة للبناتادبيمريم سالم جمعة محمد352571721222013037

كلية اآلداب/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية ابن االثير للبناتادبيعال نجمان عبد هللا سعد352581721222042056

كلية اآلداب/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية االندلس للبناتادبيدانيا عمر صالح الدين احمد352591721222054013

كلية اآلداب/جامعة الموصل386.0064.33االعدادية المركزية للبنينادبيمحمد جسام عبد حمراوي352601721211002029

كلية اآلداب/جامعة الموصل386.0064.33اعدادية االمين للبنينادبيليث فاضل فتحي رجب352611721211019022

كلية اآلداب/جامعة الموصل386.0064.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبييقين سالم احمد حسين352621721222003016

كلية اآلداب/جامعة الموصل386.0064.33ايسر- الخارجيات ادبيرسل محمد غازي نجم352631721228060150

كلية اآلداب/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبييوسف لقمان سعد هللا يونس352641721211012033

كلية اآلداب/جامعة الموصل385.0064.17ثانوية الثورةللبناتادبيمياده علي محمد علي352651721222047026

كلية اآلداب/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية الرسالة للبناتادبيفاطمه محمد محمود عبد هللا352661721222049061

كلية اآلداب/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيسيف سعد سهيل عبد الرحمن352671721211005029

كلية اآلداب/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعلي يونس عبد هللا علي352681721511017078

كلية اآلداب/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد ميسر علي محمد352691721211003010

كلية اآلداب/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية الكندي للبنينادبييوسف لقمان هاشم عباس352701721211021045

كلية اآلداب/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية الشافعي للبنينادبينواف مال حميد احمد352711721211135050

كلية اآلداب/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية الكفاح للبناتادبيانوار فؤاد ابراهيم حامد352721721222051010

كلية اآلداب/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية بلقيس للبناتادبيحنين ياسر محمود احمد352731721222055017

كلية اآلداب/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبينور الهدى عماد عادل قاسم352741721222067046

كلية اآلداب/جامعة الموصل382.0063.67ثانوية البعاج للبنينادبيماهر عبد هللا عياده سلمان352751721211045081

كلية اآلداب/جامعة الموصل382.0063.67ثانوية سنوني المختلطةادبيداود سليمان ابراهيم علي352761721217010006

كلية اآلداب/جامعة الموصل382.0063.67ايمن- الخارجيون ادبيشمو قاسم علي يزدو352771721218001636
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كلية اآلداب/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية حمام العليل للبناتادبيرغد محمود احمد محمد352781721222009029

كلية اآلداب/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية االندلس للبناتادبيايثار سعدون حامد محمد352791721222054006

كلية اآلداب/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد الرحمن محمد ميسر قاسم352801721211009040

كلية اآلداب/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية االمين للبنينادبييحيى قاسم حسين يحيى352811721211019036

كلية اآلداب/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية االندلس للبناتادبينور الهدى ياسر عدنان صابر352821721222054033

كلية اآلداب/جامعة الموصل381.0063.50ثانوية سنوني المختلطةادبيسيفي خلف مراد رشو352831721227010015

كلية اآلداب/جامعة الموصل380.0063.33ثانوية اجحلة للبنينادبيصفوان غازي علي خلف352841721211043006

كلية اآلداب/جامعة الموصل380.0063.33ثانوية الشورة للبناتادبيصفيه محمد علي عبيد352851721222039019

كلية اآلداب/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية المربد للبناتادبيمأل بشار حسين أحمد352861721222058026

كلية اآلداب/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيياسمين عامر مرعي حسن352871721222080044

كلية اآلداب/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعلي نوفل محيسن عجيل352881721211011033

كلية اآلداب/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية بعشيقة للبنينادبيحسام احمد حمزة فتاح352891721211057003

كلية اآلداب/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية عين سفني للبنينادبيحسين عماد نايف كريم352901721211093006

كلية اآلداب/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية اليمن للبناتادبيهاجر سعد حسين سلمان352911721222008047

كلية اآلداب/جامعة الموصل379.0063.17ثانوية الريف المسائية المختلطةادبيمحمد عبد هللا أحمد خلف352921821217025045

كلية اآلداب/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد حمود سليمان خلف352931721211009003

كلية اآلداب/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية النيل للبنينادبيعلي عبد الرزاق عيدان علي352941721211027042

كلية اآلداب/جامعة الموصل378.0063.00ايسر- الخارجيون ادبيمحمد عمار محمد محمود352951721218010709

كلية اآلداب/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية الزهور للبناتادبيريمة اياد يونس جاسم352961721222057018

كلية اآلداب/جامعة الموصل378.0063.00ثانويةشهده بنت االبري للبناتادبياسراء بشار حازم عبد القادر352971721222060003

كلية اآلداب/جامعة الموصل378.0063.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتادبينور هاني عزيز حمادي352981721224013004

كلية اآلداب/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية الكندي للبنينادبيصالح الدين محمد ايوب موسى352991721211021018

كلية اآلداب/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية اليمن للبناتادبينجالء صالح احمد لقطة353001721222008043

كلية اآلداب/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية القيارة للبناتادبيمعالم عبد المنعم سالم محمد353011721222013038

كلية اآلداب/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية ابن كثير للبنينادبيثائر محمد ابراهيم خلف353021821211010012

كلية اآلداب/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيوليد خالد عويد شعبان353031721211005063

كلية اآلداب/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية برطلة للبنينادبيمحمد علي فارس مجيد محمد353041721211065039

كلية اآلداب/جامعة الموصل2376.0062.67الخارجيون ايمن ادبيمحمود قيس محمود احمد353051721218002461

كلية اآلداب/جامعة الموصل375.0062.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبياحمد علي محمد يحيى353061721211012002

كلية اآلداب/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية النركزلية للبنينادبيادريس ياسين احمد حسين353071721211175004

كلية اآلداب/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية الكبر للبنينادبيعيسى موسى غريف عكيل353081721211190012

كلية اآلداب/جامعة الموصل375.0062.50اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيزينب صهيب ابراهيم سلطان353091721222048028

كلية اآلداب/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية الفضيلة للبناتادبيايناس نوفل ياسين محمد353101721222052006
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كلية اآلداب/جامعة الموصل375.0062.50اعدادية الشرقاط للبنينادبيجميل حميد سليمان عفات353111821211004014

كلية اآلداب/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية بعشيقة للبنينادبيزياد هالل عبد الليل مراد353121721211057005

كلية اآلداب/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية حمام العليل للبناتادبيسفانه فاضل صالح حمد353131721222009041

كلية اآلداب/جامعة الموصل374.0062.33ثانوية الشورة للبناتادبيسميه صباح جمعه احمد353141721222039017

كلية اآلداب/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية الكفاح للبناتادبيمروة احمد محمد رجب353151721222051045

كلية اآلداب/جامعة الموصل374.0062.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيكهالن بنيان مجيد خليفة353161721513005005

كلية اآلداب/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيأسامة حسين صالح بطي35317192051078002

كلية اآلداب/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية التجدد للبناتادبيرغد اياد كامل احمد353181221222037012

كلية اآلداب/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية العقيدة للبناتتطبيقياالء وليد جايد بكر353191621522055004

كلية اآلداب/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية الجرن للبنينادبيمحمود خميس خليل ابراهيم353201721211029031

كلية اآلداب/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية ميسلون للبناتادبيامنة علي احمد عبد هللا353211721222045008

كلية اآلداب/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية المربد للبناتادبيفاطمه منيف ياسين عبد هللا353221721222058021

كلية اآلداب/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيدنيا رعد مجيد حمادي353231721222067016

كلية اآلداب/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية جوارجرا للبناتادبيهاجر احمد مجو معجون353243121222001046

كلية اآلداب/جامعة الموصل372.0062.00االعدادية المركزية للبنينادبييوسف محمد جار هللا علي353251721211002040

كلية اآلداب/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية القيارة للبناتادبينبأ صالح مخلف صالح353261721222013043

كلية اآلداب/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية االندلس للبناتادبياسراء محمود حميد هندي353271721222054003

كلية اآلداب/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية صفية للبناتادبيدالل زياد فاروق صديق353281721222062017

كلية اآلداب/جامعة الموصل372.0062.00 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيالهام عامر ناظم جميل353293321227009002

كلية اآلداب/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيغاليه خيرو سعدو جريبان353303321227010010

كلية اآلداب/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية تلكيف للبنينادبيأسامة طه علي محمد353311721211080001

كلية اآلداب/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية عين سفني للبنينادبيمحمود احمد محمد حسين353321721211093018

كلية اآلداب/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية ربيعة للبنينادبيمشعل عبد وحش عبد هللا353331721211104064

كلية اآلداب/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية االصمعي للبناتادبيسارة بسام ابراهيم خليل353341721222056023

كلية اآلداب/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية اصفية للبناتادبيزينه محمود مهدي محمد353351721222092004

كلية اآلداب/جامعة الموصل371.0061.83اعددية غرناطة للبنينادبيمحمد غانم علي احمد353361821211104038

كلية اآلداب/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية هةولير زانستي للبنينادبينواف حميد محمد عوده353373121211007018

كلية اآلداب/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية االخالص للبناتتطبيقيسرور علي عبد هللا بديوي353381121522046022

كلية اآلداب/جامعة الموصل370.0061.67ثانويةشهده بنت االبري للبناتادبيشهد داؤد سالم محمد353391721222060012

كلية اآلداب/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية صفية للبناتادبيأسيل فلح حسن محمد علي353401721222062001

كلية اآلداب/جامعة الموصل369.0061.50ثانوية الشورة للبناتادبيمها عسل حسن ياسين353411721222039030

كلية اآلداب/جامعة الموصل369.0061.50ثانوية المأمون للبناتادبيرحمه مشعان نجم عبد هللا353421721222082014

كلية اآلداب/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية االمجاد للبنينادبيعدنان قصي عدنان عبد الرحمن353431721211026043
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كلية اآلداب/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية زمار للبنينادبييوسف صديق ابراهيم محمود353441721211095041

كلية اآلداب/جامعة الموصل368.0061.33ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبيسعدي صالح بالل عبد العزيز353451721211184004

كلية اآلداب/جامعة الموصل368.0061.33ثانوية الثورةللبناتادبيوسن سالم حسن غزال353461721222047031

كلية اآلداب/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية زينب للبناتادبيرقيه محمد خضر سيف الدين353471721222053023

كلية اآلداب/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية بلقيس للبناتادبيآيه خالد يونس عبد القادر353481721222055003

كلية اآلداب/جامعة الموصل367.0061.17االعدادية المركزية للبنينادبيراضي حسين محمد حسن353491721211002016

كلية اآلداب/جامعة الموصل367.0061.17ثانوية تل عدس للبنينادبيمحمد صالح محمد خلف353501721211089010

كلية اآلداب/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية الرشيدية للبناتادبينور ياسين جاسم محمود353511721222022037

كلية اآلداب/جامعة الموصل367.0061.17ثانوية الشورة للبناتادبيزهراء عبد هللا احمد طه353521721222039012

كلية اآلداب/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية الخضراء للبناتادبيهبه شبل وهب ابراهيم353531721222076017

كلية اآلداب/جامعة الموصل367.0061.17ثانوية بارزاني المسائية للبنينادبيحاتم هيثم حاتم رشيد353543121215001021

كلية اآلداب/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعلي محمد صالح محمود353551721211020026

كلية اآلداب/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية ربيعة للبنينادبيخير هللا صالل جلوي حماد353561721211104025

كلية اآلداب/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية قرطبة للبناتادبيرحمه سعد عبد الستار عبد353571721222002013

كلية اآلداب/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية ميسلون للبناتادبيبراء احمد عبد الكريم فتحي353581721222045017

كلية اآلداب/جامعة الموصل366.0061.00ايسر- الخارجيات ادبيرحمه مولود خليل اسماعيل353591721228060147

كلية اآلداب/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد هللا يونس علي عسكر353601721211012017

كلية اآلداب/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية االمجاد للبنينادبيضياء احمد عبد هللا محمد353611721211026027

كلية اآلداب/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية النيل للبنينادبيكريم صدام حسين محمود353621721211027054

كلية اآلداب/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية عوينات للبنينادبيمهدي عراك شالل هادي353631721211103030

كلية اآلداب/جامعة الموصل365.0060.83ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيشيماء داود سالم محمد353641721221004009

كلية اآلداب/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية بعشيقة للبناتادبيقطر الندى سالم هادي خدر353651721222015021

كلية اآلداب/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية مؤتة للبناتادبيحنين محمد عدنان علوان353661721222068013

كلية اآلداب/جامعة الموصل365.0060.83ثانوية قادية المختلطة للنازحينادبيناجي نايف الياس حسون353673321217006008

كلية اآلداب/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية الرضواني للبنينادبيزياد عبد الرحمن حسين جاسم353681721211147038

كلية اآلداب/جامعة الموصل364.0060.67ثانوية تلكيف للبناتادبيهناء ابراهيم حسين خالد353691721222025026

كلية اآلداب/جامعة الموصل364.0060.67ثانوية الخلفاء للبنينادبيعمر حمد نايف عرميط353701921211036023

كلية اآلداب/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية بعشيقة للبنينادبييوسف محمد قيس حامد353711721211057014

كلية اآلداب/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية مجمع برزان للبنينادبياحمد خضير احمد حسن353721721211098002

كلية اآلداب/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية الكفاح للبناتادبيايناس بشار امجد كمال353731721222051013

كلية اآلداب/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية المأمون للبناتادبينور فائز محمد علي353741721222082035

كلية اآلداب/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيضحى يونس ياسين طه353751721226001078

كلية اآلداب/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمة فاضل كاظم حسين353761521222001097

4148 من 1072صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية بعويزة للبنينادبيمصطفى سيف عبد الحميد محمد353771721211079015

كلية اآلداب/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية ابو خشب للبنينادبيفهد سطم عايد ثرثار353781721211084011

كلية اآلداب/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية تل الهوى للبنينادبيعبد هللا سديري اعكاب كنعان353791721211167006

كلية اآلداب/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيصفا وعد هللا يونس علو353801721222072032

كلية اآلداب/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيريتا معن عبد الحميد مجيد353813121522003010

كلية اآلداب/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيماريه حجي رفو خدر353823321222002046

كلية اآلداب/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيالمتوكل على هللا معتصم رجب حسين353831721211005007

كلية اآلداب/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية تل الهوى للبنينادبيخالد عنيزان عيد جدوع353841721211167004

كلية اآلداب/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيوطبان سامي رمضان حسين353851721215015125

كلية اآلداب/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيمارتينا هيثم اسحق شابا353861721222020014

كلية اآلداب/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيطيبة ادهام أدريس امين353871721222048049

كلية اآلداب/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية صفية للبناتادبيازياء أيسر سالم حسن353881721222062005

كلية اآلداب/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية التحرير للبناتادبيرفل غانم حازم محمد353891721222063008

كلية اآلداب/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية حمص للبناتادبينور ابراهيم خضير محمد353901721222069032

كلية اآلداب/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية اصفية للبناتادبينور عطية برجس غرب353911721222092007

كلية اآلداب/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية المحبة للبناتادبيآمنة بكر رشيد عبد هللا353923121222008001

كلية اآلداب/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيساره ناظم مطر حداد353933121222014018

كلية اآلداب/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيزينب اكرم حاجي صالح353943321227001004

كلية اآلداب/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيعبد هللا محمد غائب علي353951721211005041

كلية اآلداب/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية تل عدس للبنينادبيمحمد يونس صالح عبد القادر353961721211089012

كلية اآلداب/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية االبداع للبنينادبيمصطفى معن محمد شاكر خليل353971721211202031

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية الحكمة للبنينادبيفرحان فيصل فرحان حسين353981721211009065

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبياحمد عماد محمد عبد العزيز353991721211011005

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيهيثم نادر محمد قدو354001721211017046

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية سارية للبنينادبيعبد الرحمن جاسم محمد علي354011721211018036

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية البوسيف للبنينادبيعبد هللا بشير جاسم سالم354021721211030007

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية البعاج للبنينادبييوسف علي احمد حمد354031721211045107

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية المحلبية للبنينادبيمحمد عبد الغفور رشو حسين354041721211055020

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية الوركاء للبنينادبييونس احمد عيسى محمد354051721211062024

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية منارة شبك للبنينادبيمحمد صدام زينل محمد354061721211066021

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية البرغلية للبنينادبيظاهر خضر احمد علي354071721211106015

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبيعمر عصمان محمد عبد354081721211184005

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمثنى خالد فتحي خلف354091721215002206
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كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيسعدون فرحان ادروس جروح354101721215010010

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية قرطبة للبناتادبيرحمه ثائر حكمه خليل354111721222002012

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعددية الفاو للبناتادبياسماء بشار فتحي حامد354121721222006008

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية بعشيقة للبناتادبيآمنه خضر نافع رحو354131721222015002

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية ابن االثير للبناتادبيبراء موفق حمدون عبد354141721222042014

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية ميسلون للبناتادبيايمان مهند غانم محمد354151721222045014

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية الفضيلة للبناتادبيفرح قحطان نايف خليل354161721222052030

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية اشبيلية للبناتادبينور سعيد طه سعيد354171721222064039

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيوسن وعد ذنون عبد هللا354181721222084044

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد صدام رضوان محمد علي354191721511011087

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية الصديق للبنينتطبيقيياسر عمار ياسين عبد الواحد354201721511028062

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية الطالئع للبناتتطبيقينبأ عبد اللطيف يونس علي354211721522061059

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية الواقدي للبنينادبيابراهيم شاكر اسود عباس354221921211083003

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمحمد احمد علي حسين354231921511065063

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيمحمد شيال عبد عكار354242221217073056

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية سيوان للبناتادبيطيبه حامد ابراهيم مصطفى354253121222004021

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيمصطفى شامل ابراهيم ياسين354263321211001030

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية الصادق االمين للبنينادبيزيد محمد حسين سليمان35427172021178015

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد رمضان عبد حمد354281721211003004

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيحسن فارس حسن شهاب354291721211020011

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية االمجاد للبنينادبياركان محمد شفك مشحن354301721211026009

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية الشهاب للبنينادبياحمد خليل عزيز احمد354311721211134003

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية الشهاب للبنينادبيسبهان محمد شهاب احمد354321721211134030

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبياحمد عبد الكريم نايف محمود354331721211180002

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67ثانوية االخوة للبنينادبييوسف عمار عبد المنعم عبد هللا354341721211197015

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية تلعفر للبناتادبيعمشة عصام محمد شلش354351721222032021

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية زنوبيا للبناتادبيمنى اسماعيل ابراهيم جمعة354361721222034037

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية سومر للبناتادبيشيماء بشار حازم عبد هللا354371721222079021

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67ثانوية المأمون للبناتادبيصفا علي محمد سلطان354381721222082025

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية الواسطي للبنينادبيضرغام وجدان عبد هللا سعيد354391821211047013

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67ثانوية ابو البشر المختلطةادبيأحمد طوفان احمد تايه354402121217071001

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية كوثا للبنينادبيعلي ناظم عبيد مخيف354412321211040035

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيحسن علي خلف قاسم354423321211001006
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كلية اآلداب/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية تلكيف للبنينادبيحسين علي حسين عواد354431721211080010

كلية اآلداب/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد هللا وعد حسين محمد354441721211147058

كلية اآلداب/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية الرضواني للبنينادبيعمر ذنون سلطان صالح354451721211147074

كلية اآلداب/جامعة الموصل357.0059.50ثانوية سنجار للبنينادبيوعد داود خلف قاسم354461721211206011

كلية اآلداب/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيزيد فائز محمد علي354471721215001054

كلية اآلداب/جامعة الموصل357.0059.50ثانوية دار العلوم للبناتادبيهدى احمد عواد مرهاش354481721222005053

كلية اآلداب/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية ابن االثير للبناتادبيصبا قتيبة حازم محمود354491721222042047

كلية اآلداب/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية مؤتة للبناتادبيفرح بشار محمود جمعة354501721222068033

كلية اآلداب/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية العاصفة للبنينادبيوعد هللا اسماعيل جمعه عبيد354511821211032069

كلية اآلداب/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد الرزاق عبد هللا محمد اعويد354521821211047019

كلية اآلداب/جامعة الموصل357.0059.50اعددية غرناطة للبنينادبيعبد الرحمن عزيز خليفه حطاب354531821211104023

كلية اآلداب/جامعة الموصل357.0059.50ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيغفران سعد ابراهيم جنكو354543321227001007

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيداؤد حسن علي محمد354551721211005020

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية ابي تمام للبنينادبيمحسن راكان حميدي حروش354561721211010027

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبييوسف ايمن ادريس مصطفى354571721211020050

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية النيل للبنينادبيعبد الرزاق فهر عبد الرزاق حامد354581721211027032

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية تلول ناصر للبنينادبيساجر محمد احمد محمد354591721211036008

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية المحلبية للبنينادبيعيسى حسين حامد محمد354601721211055014

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية المصطفى للبنينادبيباهر محمد علي محمد354611721211075008

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية كنهش للبنينادبيمحمد عبد الوهاب مهدي صالح354621721211076011

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية تل عدس للبنينادبيعبد الرحمن عبد الخالق احمد خلف354631721211089004

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيسعد نضال مصطفى خليل354641721211117006

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية الكبر للبنينادبيزكم احمد طركي اسعد354651721211190006

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية الشروق للبنينادبيعمر غانم نجم فرحان354661721211205007

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيعلي صالح احمد بلو354671721211210013

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية القيارة للبناتادبيمها قتيبة علي محمد354681721222013040

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية الفراتين للبناتادبيرانيه نشوان محمود فتحي354691721222036019

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية الخنساء للبناتادبيبراء قاسم حسن قاسم354701721222041009

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية الخنساء للبناتادبيهديل كنعان محمد عبو354711721222041047

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية الفضيلة للبناتادبينهى سعد هللا احمد جدوع354721721222052035

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية آل بدير المسائية للبنينادبيمحمد منيهل زواد علوان354732421215009027

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية شايستة للبناتادبيرسل ماجد سعيد عبد354743121222005006

كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبياحالم راكان فيصل علي354753321222002002
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كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد محمود حسين محمد354761721211003084

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعبد هللا قتيبة زكي عبد القادر354771721211011026

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية االمين للبنينادبيمصطفى احمد رشيد صادق354781721211019033

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية النيل للبنينادبيكمال عمر كمال محمد354791721211027055

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17ثانوية تل عدس للبنينادبيعلي حسين عز الدين حسين354801721211089006

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية عوينات للبنينادبيخالد زهير عطيه حميدان354811721211103005

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17ثانوية سنوني المختلطةادبيصباح خديدا الياس مراد354821721217010012

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبياالء قيس عايد حسين354831721221004004

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17ثانوية المستنطق للبنينادبيرسل صباح كردي حسين354841721221059003

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيدعاء محمد علي يحيى عباس354851721222001010

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية القيارة للبناتادبيصبحة فرحان عطية عساف354861721222013028

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية ابن االثير للبناتادبيرحمة هاشم ثامر عزيز354871721222042029

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية الرسالة للبناتادبيصفاء فرحان دخيل محمد354881721222049054

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية الزهور للبناتادبيهاجر محمد جمال جاسم354891721222057052

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتادبيايه يحيى عبد هللا نهر354901721222102002

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17ايسر- الخارجيات ادبيزينب ثامر صالح مهيدي354911721228060209

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17ثانوية حضر موت للبنينادبيحذيفة عطيه عبد هللا محمد354921821211028006

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية بروانة للبنينادبيبشير عبد هللا حسن جربوع354931921211066008

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية الزاب للبنينادبيصالح صبحي صالح عبوش354942021211025014

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيعدنان صالح محمد زيدان354953121217007016

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17ثانوية كنجان للبناتادبيطيبه عبد الستار عزيز ياسين354963121222010007

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية اليرموك للبنينادبيحذيفه بشار محمود يونس354971721211003026

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00ثانوية الجرن للبنينادبيعمر خالد حسن عجاج354981721211029024

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية بعشيقة للبنينادبيعمر صدقي محمد احمد354991721211057009

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية ربيعة للبنينادبياحمد خلف احمد عوض355001721211104002

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية البرغلية للبنينادبيعمر ذياب صالح محمد355011721211106021

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية السيد حمد للبنينادبياسراء سالم عبد احمد355021721221073001

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية اليمن للبناتادبياسالم وسامه هاشم احمد355031721222008002

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية زنوبيا للبناتادبينبأ فتحي حنش صالح355041721222034043

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية ابن االثير للبناتادبيطيبة محمد محمود علي355051721222042050

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية الرسالة للبناتادبيهبه نشوان سالم ابراهيم355061721222049085

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية الرسالة للبناتادبيهند محمد رمضان سحل355071721222049088

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية الكفاح للبناتادبيطيبه سبهان رجب حسين355081721222051041
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كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية الزهور للبناتادبيرغد ايمن جاسم محمد355091721222057015

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيصبا حسام الدين حمدون مال هللا355101721226001076

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية حمرين للبنينادبيمحمد حسن خضر حاصود355113121211004021

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية الفتوة المختلطةادبيعبد الرحمن احمد ابراهيم عسكر355123121217001010

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0071.17ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتاحيائيزينه عبدالمطلب ادريس عبدهللا355131721422102006

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية خزنة للبنيناحيائيعمار جعفر شاكر محسن355141721411064042

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق ابراهيم مصطفى355153221411004070

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائيطيبه صباح حسين اعقاب355161721422056104

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل404.0067.33ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيآيه لقمان ياسين شاهين355171721422040004

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل401.0066.83اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر عبد ال اسماعيل عبد الرحمن355181721411018156

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد الرحمن محمد صبحي محمد355191721211012012

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعباس خميس دخيل حسون355202221411019101

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل392.0065.33ثانوية االندلس للبناتاحيائيسارة عبد الهادي زين العابدين مهدي355211821422079030

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيطيبه مخلد عبد الرحمن محمد355221721422002202

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية خانقين للبنينتطبيقيمحمد عقيل بابا اسفنديار355232121511011045

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية االمجاد للبنينادبيسيف الدين صدام سالم خالد355241721211026024

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية خورسيباط للبنينادبيعلي انور ابراهيم مجيد355251721211209013

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيساره وسام صباح متي355263121522003014

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيمحمد منهل عثمان عزيز355271721511016037

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية قرطبة للبناتادبيهدى صالح احمد علي355281721222002037

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيآيه صباح حسين صادق355293321222002001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية البعاج للبنينادبيعزام مجيد خليف هالل355301721211045063

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد فالح ابراهيم محمد355311721411110060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0083.67ثانوية الكوالت للبنينادبيناصر علي محمود ناصر355321721211123005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0083.00ثانوية الفردوس االهلية للبنيناحيائيحسن هاني مسلم احمد355331721413026002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية الحكمة للبنيناحيائياسماعيل قاسم حسن محسن355341721411009030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0080.17ثانوية البعاج للبنينادبيعبد الكريم فالح جدعان فويران355351721211045049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0079.83ثانوية الجرن للبنينادبيطايس يوسف محمود عبد355361721211029014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية الرسالة للبناتادبيزبيده عبد هللا حامد احمد355371721222049039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل477.0079.50ثانوية ابليج للبنينادبيفيصل سالم سعيد خضر355381721211199024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0079.33ثانوية الكوالت للبنينادبيبارق خالد عويد احمد355391721211123002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية اليرموك للبنينادبيمصطفى محمد جبر عبد355401721211003093

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0078.83ثانوية الموالي للبنينادبيعلي رضا علي امين355411721211054012
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية زنوبيا للبناتادبيزينب قصيد محمد حميد355421721222034024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية ميسلون للبناتادبينور محمد عبد الرحيم حسن355431721222045069

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0078.67اعدادية النيل للبنيناحيائيسيف الدين طلب حميد عبو355441721411027029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0078.33ثانوية الهرم الثانية للبنينادبيسارة يونس محمد نمش355451721221191002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0078.00ثانوية ابليج للبنينادبينزهان يوسف علي جاسم355461721211199030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0077.83ثانوية البعاج للبنينادبيعبد هللا محمد حسين عبد355471721211045058

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0077.83ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياحالم سعود عبد العزيز فرحان355483121422009011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية ميسلون للبناتادبياية مهدي صالح خضير355491721222045011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية اليمن للبناتاحيائيآية بسام طه ياسين355501721422008005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0077.00ثانوية تل عدس للبنينادبياحمد حسين محمد سعيد حسين355511721211089001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية الرضواني للبنينادبيمحمود محمد عبدهللا حسن355521721211147100

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية صفية للبناتادبيكوثر حكمت رشاد خورشيد355531721222062043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبينور طارق رجب يونس355541721222072044

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0077.00ثانوية تل الشعير للبناتادبيابتسام علي خضر احمد355551721222099001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية تل عبطة للبنينادبيعبد الكريم خليل احمد محمود355561721211061021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية اليمن للبناتادبيزينب يونس عبد هللا داود355571721222008023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0076.67ثانوية زاخو المختلطة للنازحينادبيرحمة رمضان اسماعيل عيسى355583321227008004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية اليرموك للبنينادبيمشعل فواز انهير االفنش355591721211003090

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0076.50ثانوية دار العلوم للبناتادبينور فوزان علي محمود355601721222005052

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0076.50ايمن- الخارجيات ادبيغفران علي حسين علي355611721228050218

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية العراق المختلطةاحيائيالياس بركات كجان يوسف355621721417002008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينعمة عبد هللا ابراهيم عباس355631721422072077

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0076.33ثانوية مجمع برزان للبنينادبيلقمان محمد دالوي خضر355641721211098015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0076.33ثانوية الهرم الثانية للبنينادبياحمد غازي عبد الهادي محمد355651721211191001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية الكندي للبنينادبياحمد عالء مجيد يحيى355661721211021004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0076.17اعددية الفاو للبناتادبيفاطمه غسان محمد عباوي355671721222006035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية زينب للبناتادبيمريم عمر موفق ذياب355681721222053043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0075.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزيد عبد الرحمن عبد هللا محمد355691721411008143

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي فراس علي سعيد355701721211133019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية الخنساء للبناتادبيشهد ادريس جرجيس احمد355711721222041024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزمن محمد محمود جراد355721721422045082

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية الكندي للبنينادبيحسن نشوان علي سليمان355731721211021008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية زمار للبنينادبيياسين عراك محمد حسين355741721211095040
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية االندلس للبناتادبيجنه علي طالل محمد علي355751721222054011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0075.33االعدادية المركزية للبنينادبيايوب عامر ابراهيم ذنون355761721211002006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية الكندي للبنينادبيحسين جاسم محمد ذياب355771721211021009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية اليمن للبناتادبيرفح وسام يونس شاهر355781721222008019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرواء صالح ابراهيم محمد355791721422045078

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيامير فيصل جعفو حسن355803321217010001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائيرحمه محمد نور زيدان حسين355811721422032072

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0075.00اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد عمر احمد حسن355821721211009008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0075.00اعدادية زمار للبنينادبيراكان خلف علي حسو355831721211095011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0075.00ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيحمد سالم سعيد خلف355841721411096013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0075.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيحنان سليمان خليف موسى355851721422049055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية سارية للبنينادبيعضيد عبد هالل حسن355861721211018041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0074.83ثانوية المزرع للبنينادبيعبد الجبار محمود موسى عيسى355871721211163007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينه محمد مرعي حسن355881721222001019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية الزهور للبناتادبيفرح بشار فاضل جاسم355891721222057037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيياسين احمد خلف عبد355901721211074016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية المكوك للبنينادبيايمان علي ابراهيم صالح355911721221051001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيمؤيد عزيز خلف احمود355921721411053038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0074.33ثانوية عين الحصان للبنينادبيعبد القادر خضر يحيى عبودى355931721211124013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0074.17ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيمحمد جاسم محمد حاجي355941721211053021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0074.17ثانوية عين الحصان للبنينادبيمحمد علي صالح حسن355951721211124021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمة عادل صالح شيت355961721222055031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0074.00ثانوية عين الحصان للبنينادبيعيسى شعالن نوح عبودى355971721211124019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0073.83ثانوية المحلبية للبنينادبياسعد سالم احمد سليمان355981721211055003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0073.83ثانوية الشروق للبنينادبيصفا ابراهيم يوسف محمد355991721221205003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0073.83اعدادية الخنساء للبناتادبيصفا ادريس جرجيس احمد356001721222041025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0073.67ثانوية الشورة للبنينادبيهمام محمود محمد صالح356011721211033021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0073.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائياسماء زياد امجد عبدهللا356021721422002026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0073.67اعددية الفاو للبناتاحيائيعائشة مهند محمود خليل356031721422006104

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0073.50اعدادية الراية للبنينادبيمحمود فارس طاهر محمد356041721211025068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0073.50اعدادية قرطبة للبناتادبيفاطمه عادل سعدي صالح356051721222002029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0073.50اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبينور غسان شهاب احمد356061721222072045

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440.0073.33اعدادية النيل للبنينادبيعمار فتحي عبد الرحمن احمد356071721211027043
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية اسكي موصل للبنينادبيترفه احمد محمود صالح356081721221038002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيخالدة الياس عبد العزيز صالح356091721422045057

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيشيالن يونس فتحي صالح356101721422098015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل439.0073.17اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد نشوان محمد سعيد356111721511026013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائياسراء محمد سالم هزاع356123321427008002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل438.0073.00ثانوية المكوك للبنينادبياحمد خلف محمد حسن356131721211051002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد صالح احمد محمود356141721211003079

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية الحكمة للبنينادبيعمر عبد الستار علي معجون356151721211009060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0072.83ثانوية البعاج للبنينادبيخالد محسن شطيط حمد356161721211045023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعلي سعد طالع موسى356171721411009077

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحنين محمود جمال محمد356181721422045055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائياركان خيرو مرزا شمو356193321417002005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436.0072.67ثانوية الموالي للبنينادبيمحمود عبد العزيز سالم محمود356201721211054021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436.0072.67ثانوية ابليج للبنينادبياسماعيل محمد خلف عبدو356211721211199003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436.0072.67ثانوية الموالي للبنيناحيائيمحمد صالح محمود شيت علي356221721411054020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية تلعفر للبنيناحيائيزكريا عبد السالم نايف خضر356231721411110021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية تلعفر للبناتاحيائيبشرى جاسم ياسين محمد356241721422032045

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية االصمعي للبناتاحيائيشاهه فواز حكيم احمد356251721422056092

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436.0072.67ثانوية االمل للبناتادبيشفق فوزي عبد الحميد عبد الكريم356263121222011012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبياحمد حمزة غريب نعس356271721211005002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل435.0072.50ثانوية المحلبية للبنينادبيعمار شكر محمود عزيز356281721211055013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل435.0072.50االعدادية الغربية للبنيناحيائيتركي احمد محمود عبد هللا356291721411007038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية تلكيف للبنيناحيائيمحمد احمد حسين علي356301721411080048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيأبو بكر محمد شيت محمد محمود356311721415002001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيكرم بسام صالح طه356321721422045152

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية مؤتة للبناتاحيائيرواء غانم عباس سلطان356331721422068040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد العزيز محمود خليل356341721415002342

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل434.0072.33ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيفاطمة نذير سليمان محمد356353321427005008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل433.0072.17ثانوية البعاج للبنينادبيزيد فارس مشعان كسار356361721211045030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل433.0072.17ثانوية العدلة للبنينادبياسامه يونس طه كعود356371721211171006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيطه باسم ادريس جرجيس356381721411001031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتركية سعيد عبد اللطيف صالح356391721422045046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل432.0072.00اعدادية اليرموك للبنينادبيغانم صباح خضر احمد356401721211003064
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل432.0072.00اعدادية الرسالة للبناتادبيفريال ابراهيم حمود هالل356411721222049063

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية البوير للبنيناحيائيواصف احمد ياسين سلطان356421721411194020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل432.0072.00اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحسين علي محمود سعيد356431721415002458

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية ربيعة للبنينادبيحبيب علي احمد محمد356441721211104015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيليث رائد حامد صالح356451721411001054

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية الراية للبنيناحيائيعبد هللا مثنى سالم جارو356461721411025051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياسماء حسن ظاهر حسين356471721422072011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل431.0071.83ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعبد الحميد شهاب احمد فرج356482021217007017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل430.2471.71ثانوية المتميزات االولىاحيائينبأ عبد الستار عبدالقادر علي356491721422004149

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية الشورة للبنينادبياحمد عبد الرحمن شاكر محمود356501721211033004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية المصطفى للبنينادبيوليد خالد حسن علي356511721211075037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحسام الدين هاشم عبدهللا علي356521721411026040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية االمجاد للبنيناحيائييوسف نوفل عمر خضر356531721411026221

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور خيري حسن علي356541721422045188

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينب جاسم محمد يونس356551721422049094

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل428.0071.33ثانوية البعاج للبنينادبيماهر عواد خليف غدير356561721211045082

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل2428.0071.33الخارجيون ايمن ادبيماهر فاضل شذران سيد356571721218002242

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايناس صالح ابراهيم محمد356581721422045031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية الواسطي للبنيناحيائيانور ثائر سالم عمر356591821411047012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية الكندي للبنينادبيعماد رجب اسماعيل موسى356601721211021026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية الرسالة للبناتادبيفيحاء عمر محجوب هالل356611721222049064

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل427.0071.17ثانوية تل الشعير للبناتادبيساره يوسف سالم حمد356621721222099009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية المربد للبناتاحيائينور صالح امديد حسين356631721422058109

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائياحمد الياس علي شيخو356643321417003002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية اليرموك للبنينادبيهزاع يونس محمود مصطفى356651721211003098

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية تل عبطة للبنينادبيثاني حسين كاظم نادر356661721211061005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي حيدر ابراهيم جاسم356671721211133018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية الرضواني للبنينادبياياد شهاب احمد جمعة356681721211147018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيعمر يحيى عبد هللا سليمان356691721215010018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية المحلبية للبناتاحيائيمؤته محمد صادق خضر احمد356701721422017014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيامنه ليث حازم محمود356711721422057028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية المربد للبناتاحيائيغاليه حسن اسماعيل مرعي356721721422058082

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائينور فراس باسل احمد356731721422080092
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية االخوة للبناتاحيائيزينا محمد رشيد محمد356741721422104028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل425.0070.83ثانوية بازوايا للبنينادبيمحمد عاني عكاب مرعي356751721211063012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية تلكيف للبنينادبيمحمد علي رمضان نزال356761721211080032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيطيبه ضمير عبد حقي356771721222059021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل425.0070.83ثانوية تل عبطة للبناتادبيعيده احمد محمد فرج356781721222087010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية االمجاد للبنيناحيائييوسف صفوان يوسف عبد هللا356791721411026219

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد يونس طه احمد356801721415002063

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزينب محمد قاسم رضا356811721422020049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية العراق المختلطةاحيائيهديه سيدو كبو كني356821721427002065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية سارية للبنينادبيايمن عدي محمود سلطان356831721211018016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية النيل للبنينادبينشوان موفق خضر محمد356841721211027080

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0070.67ثانوية البعاج للبنينادبيحواس محسن حماد عزيز356851721211045021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية الشهاب للبنينادبياحمد خالد احمد ابراهيم356861721211134002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية الرضواني للبنينادبياحمد حمد محمود محمد رشاد356871721211147002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0070.67ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبيمحمد ياسين فرحان صالح356881721211180011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0070.67ثانوية زمار للبناتادبيسارة ابراهيم حسين حسن356891721222030009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية اشبيلية للبناتادبيشيماء علي احمد فرج356901721222064025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0070.67ثانوية السالمية للبناتادبيبيداء عبد هللا عبيد حمادي356911721222086002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرحمه عبد هللا يونس عبد العزيز356921721422049074

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية الغزالني للبنينادبيمحمد راكان محمد سليمان356931721211212012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعلي اياد علي زينو356941721411017106

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية باقرتة للبنيناحيائيياسين رعد محمود حميد356951721411078020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية المربد للبناتاحيائياسراء فتح هللا حازم فتحي356961721422058004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيرحمة احمد ناطق عبد الهادي356971721422059014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيوجدان صدام عطيه محمد356981721422080099

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزمن جاسم محمد ذياب356991721424012013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية العياضية للبنينتطبيقيحسين خصر محمد حسين357001721511107004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيعامر علي هبش درويش357013321417010019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية الكندي للبنينادبيعلي حسين علي حسين357021721211021025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية القيارة للبنينادبييوسف محمد احمد سليمان357031721211042022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0070.33ثانوية المكوك للبنينادبيانمار شعالن هادي حمد357041721211051011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية تل عبطة للبنينادبيوعد محمد حامد احمد357051721211061042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية ميسلون للبناتادبيدالل احمد صالح احمد357061721222045027
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0070.33ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيمجاهد حسن محمد خضير357071721415013014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0070.33ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيهديل وعد هللا محمود شاهين357081721424020017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0070.33ثانوية شميط للبنينادبيرمضان محمد عويد خضر357092021211034013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0070.33ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيدخيل امان صالح امان357103321417006007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية سارية للبنينادبيحسن ابراهيم حسن عبد هللا357111721211018021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية سارية للبنينادبيعلي خلف عيسى موسى357121721211018043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية االمين للبنينادبيمؤمن بكر سالم داؤد357131721211019023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية االمجاد للبنينادبييوسف احمد عبد رضا357141721211026076

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية منارة شبك للبنينادبيحسين علي قنبر حمزة357151721211066004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية فايدة للبنينادبيحسن صالح يونس فتحي357161721211091008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية العياضية للبنينادبيمحمود محمد ابراهيم بلو357171721211107014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية الشهاب للبنينادبيحسين عطا هللا طه احمد357181721211134021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية خورسيباط للبنينادبياياس قاسم محمد يونس357191721211209003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعثمان عماد عبد الستار حميد357201721215001091

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية دار العلوم للبناتادبيسناء حسين عطيه صالح357211721222005035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية صفية للبناتادبيساره عمار محمد محمود357221721222062030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيسحر زياد محسن عبد الحميد357231721222072026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيايه سعد محمود شيت357241721222080009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد ابراهيم صالح الدين احمد357251721411011010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيعمر صدام محمد موسى357261721411074017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية بحزاني للبناتاحيائيينار جمعه خدر حسو357271721422016056

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائينبأ عوف عبد الرحمن محمد357281721422045177

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيخديجه فالح مصطفى خورين357291721422057057

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيآيه حيدر عبو سليمان357301721427004001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيعيدو زيدو عيدو درويش357313321217009008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيشهاب الدين محمد هادي احمد357321721211005032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0070.00ثانوية امام غربي للبنينادبيبسام محمد صالح احمد357331721211046006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية تل عبطة للبنينادبيمحمد احمد محمد مضحي357341721211061035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0070.00ثانوية مجمع برزان للبنينادبيميعاد برهاوي صالح عبد هللا357351721211098017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0070.00ثانوية ابليج للبنينادبيمحمد امين محمد شحاذة357361721211199025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية ميسلون للبناتادبيفاطمة محمد صباح جبر357371721222045062

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيزهراء بشير حمدون خليل357381721222072021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0070.00ايمن- الخارجيات ادبيفاديه محمد غضبان عطيه357391721228050222
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0070.00ايسر- الخارجيات ادبيمروه عبدهللا احمد حسين357401721228060361

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية العياضية للبنيناحيائيريسان رباح محمود عبد هللا357411721411107025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية مؤتة للبناتاحيائياماني عبد الستار احمد امين357421721422068012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0070.00ثانوية ام وهب للبناتاحيائيزينه عبد هللا عبد عبد هللا357432021422118010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيليلى ابراهيم حسن مراد357443321222002044

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية اليرموك للبنينادبيمهند احمد محمود محمد357451721211003096

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية سارية للبنينادبياحمد خليل سلطان فرج357461721211018006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية الرشيدية للبنينادبياكرم شهاب حامد سحل357471721211050005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية تلكيف للبنينادبيمحمد سامي خليف محمود357481721211080030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية زمار للبنينادبيحسن محمد حسن محمد357491721211095009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0069.83ثانوية مجمع برزان للبنينادبيعجيل محسن خلف صالح357501721211098012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية الشهاب للبنينادبيحمزة فالح محمد سليمان357511721211134024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0069.83ثانوية البوير للبنينادبيياسين محمد لطيف محمد357521721211194016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0069.83ثانوية ابليج للبنينادبيعلي فزع خلف ياسين357531721211199019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية اليمن للبناتادبيزينب ليث محمد نجم357541721222008020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0069.83ثانوية زمار للبناتادبيدموع احمد عيدان حسين357551721222030006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية ابن االثير للبناتادبيصفا اسالم سامي عبد المجيد357561721222042048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0069.83ثانوية االخوة للبناتاحيائيجيهان خليل محمد صالح جليل357571721422104015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمساعد صباح جاسم حمدي357581721515001197

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0069.83ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيمحمود احمد بالل عرب357593321417001021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية بحزاني للبنينادبيميالد سعيد رشيد دشتو357601721211058013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية الشهاب للبنينادبينواف صالح بلو ابراهيم357611721211134087

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمد أحمد شكر محمود357621721211135036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418.0069.67ثانوية الشهيد اسماعيل طالبادبيبشرى الياس محمد حسن357631721221131001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418.0069.67ثانوية تلكيف للبناتادبيفاطمه الزهراء محمد ابراهيم فتحي357641721222025020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيمروة فارس جمعة احمد357651721222048062

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418.0069.67ثانوية تل عبطة للبناتادبيعائشه محمد سليمان محمد357661721222087007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيزكريا يحيى عثمان حسين357671721411005033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية الراية للبنيناحيائيسالم مثنى سالم جارو357681721411025032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418.0069.67ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيراكان عمر صالح حسن357691721411096022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418.0069.67 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيخالد خديدا رشو صفوك357703321411003012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50االعدادية المركزية للبنينادبيلؤي جاسم فتحي عبد هللا357711721211002027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية المكوك للبنينادبيحارث محمد خلف رشيد357721721211051016
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيجمال صالح عيدان جروان357731721211053004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية المحلبية للبنينادبيمحمد محمود محمد علي357741721211055022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية قرة قوش للبنينادبيميسم بهنام نيسان يسي357751721211067020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية ربيعة للبنينادبيفائز خالد احمد بدر357761721211104053

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية الرضواني للبنينادبيزياد عماد يحيى ابراهيم357771721211147039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية الهرم الثانية للبنينادبيمصطفى يونس محمد نمش357781721211191005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيامجد محمد امين خلف صالح357791721215001019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعبد الهادي هالل الياس محمد357801721215015068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيفهد حميد شريدة اسعد357811721215015089

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية الرشيدية للبناتادبيفضيلة محمد فاضل احمد357821721222022029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية الفراتين للبناتادبيبراء عبد المنعم محمد عبطان357831721222036008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية زينب للبناتادبيمسره محسن عبد هللا علي357841721222053044

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية بلقيس للبناتادبييسرى ليث احمد امين357851721222055048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية االصمعي للبناتادبيتمارا ماهر خليل محمد علي357861721222056011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيفاطمه احمد ياسين قاسم357871721222072038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50ايسر- الخارجيات ادبيرحمة محمود عبدهللا جاسم357881721228060142

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية سومر للبناتاحيائيايه عبد الجبار عبد السالم جاسم357891721422079018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0069.50اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيجميل حسن حسين علي357903321417003016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية االمجاد للبنينادبينوري صباح علي حسن357911721211026074

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية تلول ناصر للبنينادبيلؤي عبد هللا خلف علي357921721211036014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية المستنطق للبنينادبيمحمد عبد رفاعي سليمان357931721211059007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية ابي ماريه للبنينادبيمحمد رضوان محمد الياس357941721211109022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية الشافعي للبنينادبيعلي خالد علي محمود357951721211135022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية العدلة للبنينادبيأسامه خليل ابراهيم خلف357961721211171001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية البوير للبنينادبيعلي احمد طه حسن357971721211194009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية الفراتين للبناتادبيمنار احمد حازم عبد هللا357981721222036043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية الخضراء للبناتادبيهيام صالح عبدو عاصي357991721222076018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية الرضواني للبنيناحيائيعلي مجيد محمد خالد358001721411147062

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية فايدة للبنيناحيائيشهد عامر علي خلف358011721421091020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية زمار للبناتاحيائيعهود حسن علي صالح358021721422030076

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيبراء عبدهللا عزيز حمود358031721422067022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية العريج للبناتاحيائيجيهان احمد غازي عاكوب358041721422073002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0069.33يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيعلي هاشم شيت علي358053021417038010
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0069.33اعدادية الهويرة المختلطةادبيعبد هللا فرحان ابراهيم زعيان358063121217002013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيساهر خضر فارس حسن358073321417011022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيكرم احمد سالم محمود358081721211005049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.0069.17ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيعبد هللا ابراهيم وكاع محمد358091721211014021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.0069.17ثانوية البوسيف للبنينادبيحذيفه ذر فتحي يونس358101721211030002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية تلكيف للبنينادبيايمن احمد يونس حسن358111721211080007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية عوينات للبنينادبيحسن اسماعيل اسود ابراهيم358121721211103004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية عوينات للبنينادبيعساف صالح خليل حنوش358131721211103019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.0069.17ثانوية ابي ماريه للبنينادبيمحمد الياس ابراهيم محمد358141721211109021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية الرضواني للبنينادبيحسين عبد الجبار خلف محمد358151721211147030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.0069.17ايسر- الخارجيون ادبيمحمود عبدالعزيز مجيد داؤد358161721218010758

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.0069.17ثانوية اشويرات للبنينادبيانوار ازهر صالح محمد358171721221037003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.0069.17ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيايه فواز وجيه مصطفى358181721222084008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعامر عمر سمو حسين358193321417002047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل414.0069.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيفيصل زينل قاسم محمد358201721211050033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل414.0069.00ثانوية المحلبية للبنينادبيعبد هللا احمد رمضان علي358211721211055008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل414.0069.00اعدادية الشهاب للبنينادبيعلي احمد جرجيس عبد هللا358221721211134049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل414.0069.00ثانوية بادوش للبنينادبيحيدر حميد محمد خلف358231721211156006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل414.0069.00اعدادية النيل للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم علي عمر358241721511027043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل413.0068.83اعددية الفاو للبناتادبيايمان عبد محمد فرج358251721222006014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية االندلس للبناتادبيتقى هشام عبد الرحمن احمد358261721222054010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل413.0068.83االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد شامل محمد عبد هللا358271721411007015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمحمد حسن نعمة حمادة358282021411024056

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيابراهيم ثامر احمد محمود358291721411010002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية الشهيد اسماعيل طالباحيائياحمد خليل اسعد عبد هللا358301721411131001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيزهراء عبدالحكيم محمد عمر358311721422067042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف محمود عبد الوهاب نايف358322021411001276

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل411.0068.50ثانوية الثورةللبناتاحيائينجالء عيد عجاج علي358331721422047069

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحسين سعد عبد الحمزة عباس358342421411013042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل410.0068.33للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيعمر ادريس خليل توفيق35835332041001077

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد صالح عيسى سبع358361721415001167

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب ثامر علي حسن358371721422063027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعلي شعالن محمد حسون358381721411026114
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل409.0068.17ثانوية وردك للبنيناحيائيمعتصم سعدي عابد عبد هللا358391721411071026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل409.0068.17ثانوية مهد للبنيناحيائيوسام خضر حسين موسى358401721411094061

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل409.0068.17ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيياسين محمد طه سليمان358411721411096084

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية الزهور للبناتاحيائياالء ذاكر علي محمود358421721422057017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل409.0068.17ثانوية اصفية للبناتاحيائيريحانه مهدي احمد محمد358431721422092006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408.0068.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقياحمد عبد الباسط محمد سليمان35844332051001003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408.0068.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد جودت محمد محمود358451721411008309

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي عبد الستار حسين علي358461721411115088

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408.0068.00اعددية الفاو للبناتاحيائيرسل علي خيري ابراهيم358471721422006065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه مثنى محمد نوري خليل358481721422055144

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية زمار للبنيناحيائيوليد عبد محمد عبد358491721411095117

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيعبير امجد جمعه محمد358501721422002211

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل406.0067.67ثانوية فايدة للبنيناحيائيماهر عواد احمد علي358511721411091044

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية العراق المختلطةاحيائياركان خيرو مجو تمر358521721417002005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيحذيفة رعد عبو حسين358531721511005015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائييوسف طه فتحي خضر358541721411012107

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية النيل للبنيناحيائيابو بكر احمد نشأة سليمان358551721411027005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل404.0067.33ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيمريم إبراهيم حسين عبيد358561721526002040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل398.0066.33للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيامين شمال عبد هللا حسين358573321511001007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل394.0065.67ثانوية الحود الفوقاني للبناتتطبيقيرقيه عيدان خضر حسن358581721522093006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل394.0065.67ايمن- الخارجيات تطبيقيدالل شامل طارق محمود358591721528050009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعبد هللا علي عبد القادر مصطفى358601721511135032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيريان محمد صالح احمد358611721511003011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية االصمعي للبناتتطبيقينور زياد خليل ابراهيم358621721522056036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعبد هللا نضال شكر محمود358631721511005036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل384.0064.00ثانوية ابي ماريه للبنينتطبيقيحمد عبد الرحمن محمود محمد358641721511109004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيفيصل يونس عويد طه358651721511003023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل379.0063.17ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيعبد هللا محمود احمد جابر358661721511038027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل379.0063.17ثانوية الخوارزمي للبناتتطبيقياية حمد نايل ظاهر358673121522015002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية الراية للبنينتطبيقياحمد عمار عبد الجبار غزال358681721511025004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيتقوى احمد جاسم محمد358691721522051012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيبشار شتيوي حمد محسن358701921511112014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيمحمد سرحان خلف صالح358711921511112055
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقييوسف مهند محمد علي358721721511011127

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية العبير المسائية المختلطةتطبيقيعلي ياسين محمد صالح358731721517012011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرؤى احمد محمود حاضر358741721522057008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقياسراء حازم محمد سلطان358751721526001011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيوائل احمد شهاب حمد358761921511065077

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية زمار للبنينتطبيقيمؤمن رضوان حسين احمد358771721511095028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية راوه للبنينتطبيقيعلي نزار مزعل محمد358781921511022025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل365.0060.83أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيياسر احمد سهيل نجم358791221511019055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل365.0060.83ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيمحمد ياسر حسين احمد358801721511038042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل365.0060.83ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيعادل حمدان شهاب حمد358811921515016037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمود عبد القادر ادريس عبد القادر358821721511012065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية العبير المسائية المختلطةتطبيقيعامره عامر خضير احمد358831721527012011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد هللا فواز راكان احمد358841721511017066

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد رعد حبيب محمد سعيد358851721515002360

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييوسف نبيل سالم عبد الرزاق358861721515001244

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيعبير فراس حسين جمعه358871721522015008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0090.83ثانوية الفضيلة للبناتادبيعبير نجم عبد هللا طماش358881721222052026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0088.33ثانوية الجرن للبنينادبيمصطفى مجبل خميس عبد358891721211029036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل527.0087.83ثانوية البعاج للبنينادبيعلي حسين اسماعيل رمضان358901721211045064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل527.0087.83ثانوية دار العلوم للبناتادبيرحاب داؤد سلطان احمد358911721222005021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل525.0087.50ثانوية الجرن للبنينادبيمحمود يوسف محمود عبد358921721211029034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية ابن االثير للبناتادبيمنار ليث محمود علي358931721222042073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل518.0086.33اعددية الفاو للبناتاحيائيتمارا محمد غازي عوفي358941721422006041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0086.00ثانوية البعاج للبنينادبيعبد هللا كنيهر ضحوي هجيج358951721211045057

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0086.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائينجوى ابراهيم فارس شاهين358963321427003061

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل514.0085.67ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيمحمد محمود محمد سليمان358971721211074012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل514.0085.67ثانوية كنهش للبنينادبيأيه فتحي حسين عزيز358981721221076004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل514.0085.67ثانوية الشهداء للبنيناحيائيمحمد ايدين حيدر يونس358991721411114021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0085.50اعدادية اليرموك للبنينادبيحسن فرحان احمد جاسم359001721211003028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0085.50ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيليث عبد الجبار محمد دخيل359011721211004006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0085.50اعدادية زمار للبنينادبيعبد الرحمن سعد عطية عبد هللا359021721211095016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0085.50ثانوية العدلة للبنينادبيمحمود عبد هللا خلف علي359031721211171018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0085.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزبيدة عمار عزيز قاسم359041721222003008
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0085.50اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزهراء يونس قادر مصطفى359051721222080018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0085.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الجليل عدنان جوير علي359061721411008171

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0085.50اعدادية صفية للبناتاحيائيهبه يعرب يوسف قاسم359071721422062046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل512.0085.33اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء عبد الخالق احمد خلف359081721426001378

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0085.17اعدادية المربد للبناتادبينهايه احمد محمد رحيل359091721222058028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0085.17ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبينور الهدى عدنان شاغي احيمد359101721222067045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0085.17ثانوية الموالي للبناتادبيفرح وعد هللا محمد عبد هللا359111721222097010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0085.17اعدادية اليرموك للبنيناحيائيسطام حافظ عبد ويس359121721411003052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0085.00ثانوية الشهيد اسماعيل طالبادبيسعود سعد حسين سعد359131721211131004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0085.00ثانوية المحلبية المسائية المختلطةادبيعلي حميد علي عبودي359141721215014006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية االمين للبنينادبياحمد عدنان اسماعيل حمودي359151721211019004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية ميسلون للبناتادبيايمان عبد هللا فتحي احمد359161721222045013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0084.83ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيايالف رعد ادريس خضر359171721226002011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية الرضواني للبنينادبيبسمان يوسف حديد علي359181721211147021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0084.67ايمن- الخارجيات ادبينمارق وعد هللا ياسين قاسم359191721228050286

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيمحمد يحيى محمود يحيى359201721211016028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية كنهش للبنينادبياسماء عبد الجبار عمر صالح359211721221076003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية الثورةللبناتادبيزهراء داود سالم محمد علي359221721222047012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية عوينات للبناتاحيائيحنان احمد ابراهيم محمد359231721422088010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل507.0084.50 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيهيماء شمو ميرزا شفان359243321421003032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد رسول محمد علي359251721211003078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية زنوبيا للبناتادبيبراء احمد عداي ابراهيم359261721222034009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيسمر معتز محمود يونس359271721222080025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية البرغلية للبنينادبيصالح حمود خضر الياس359281721211106013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل505.0084.17ثانوية الشهيد اسماعيل طالبادبيمهند محسن بلو عبد القادر359291721211131013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل505.0084.17ثانوية تل الشعير للبناتادبيشيماء احمد يوسف محمد359301721222099011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0084.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد نصر محمد احمد359311721211012028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0084.00ثانوية المستنطق للبنينادبيجاسم عبد جاسم سليمان359321721211059002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمحمد علي خليل حميدان359331721211001060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0083.83ثانوية البعاج للبنينادبيمحمد احمد شاهر عبدي359341721211045085

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0083.83ثانوية شمر عجيل للبنينادبيهاني حسن خليف ثعيلب359351721211105017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0083.83ثانوية الشورة للبناتادبيفاطمه حسن خلف صالح359361721222039021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيصادق سليمان صبرو خدر359373321217002008
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0083.67ثانوية الجرن للبنينادبيمزاحم يوسف عبد هللا ذياب359381721211029035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0083.50اعدادية البرغلية للبنينادبيفالح عدنان حمود الياس359391721211106025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل500.0083.33ثانوية عين الحصان للبنينادبيعامر ابراهيم خليل حنوش359401721211124011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل500.0083.33ايمن- الخارجيات ادبيهيام سالم محمود صالح359411721228050312

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0083.17ثانوية البعاج للبنينادبيمجيد ذياب احمد مرعي359421721211045084

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيتقى احمد علي مهدي359431721222072010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0083.17ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيعاليه حازم سليمان محمد359441721222084028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائيساره خالد خضر خضر359451721422032093

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية ربيعة للبنينادبيعطا هللا عيادة عبود علي359461721211104051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0083.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيايالف نشوان هاشم احمد359471721222084007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0082.83ثانوية ازهيليلة للبنينادبيشيالن طالب شبيب علي359481721221182004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0082.83ثانوية الشورة للبناتادبيرحمه عبد الستار ناصر نجم359491721222039009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0082.67ثانوية بادوش للبنينادبيعبد القادر فرج رجب حسين359501721211156015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0082.67ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيميسم لؤي عبد الرزاق حامد359511721222084038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية البعاج للبنينادبيعيسى راكان علي خلف359521721211045072

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية المحلبية المسائية المختلطةادبيداود مصلح جلعوط عوفان359531721215014003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية المكوك للبنينادبيلقاء ابراهيم جاسم محمد359541721221051010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0082.33ثانوية البعاج للبنينادبيظاهر نايف حسين اسماعيل359551721211045044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية تل عبطة للبنينادبيفالح محمود علي دغش359561721211061030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0082.33ثانوية العدلة للبنينادبيصالح موفق محمد حسين359571721211171008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيفرحان حسن عيدو عجو359583321217004006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0082.17ثانوية اسكي موصل للبنينادبياركان احمد جاسم محمد359591721211038001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0082.17اعدادية عين سفني للبناتادبيغفران احمد جاسم محمد359601721222029008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0082.00ثانوية دار العلوم للبناتادبيرانيا بشار رجب محمد359611721222005020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية حمام العليل للبناتادبيبتول عمار فتحي خضر359621721222009017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية ابن االثير للبناتادبيايالف عمار يونس علي359631721222042011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية بلقيس للبناتادبيشدن فائز محمد طه359641721222055029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0082.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيرحمة عماد حامد عمير359651721222084014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية ابي ماريه للبنينادبيريان ابراهيم يوسف ابراهيم359661721211109009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية تل عدس للبنينادبيهنادي محمد عبد القادر محمد359671721221089010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية الرسالة للبناتادبيايه محمد غانم سالم359681721222049017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية مؤتة للبناتادبيمريم زياد غانم محمد359691721222068035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمد سالم فتحي محمود359701721211009071
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيزهراء عمر يونس احمد359711721222048027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية اليمن للبناتتطبيقيهبه بدران عباس بدر359721721522008036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0081.50ثانوية الموالي للبنينادبيمعاذ احمد محمد موسى359731721211054023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0081.50ثانوية العبير المسائية المختلطةادبينواف ابراهيم خلف خليل359741721217012030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0081.50اعدادية حمام العليل للبناتادبيسجى محمد سالمه محمد359751721222009040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0081.50اعدادية حمام العليل للبناتادبينغم احمد خلف كردي359761721222009067

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية سارية للبنينادبيبهاء صائب ابراهيم حميدان359771721211018020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0081.33ثانوية العريج للبنينادبيريان سليمان محمود حسن359781721211031009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية الرسالة للبناتادبيتبارك انور احمد مطر359791721222049022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0081.17اعدادية زمار للبنينادبياحمد غدير حنش محمد359801721211095002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0081.00ثانوية تل سروال للبنينادبيطه محمد سلطان حسين359811721211056009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0081.00ثانوية عمر كان للبنينادبيعلي فاضل محمد علي359821721211159004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0081.00ثانوية دار العلوم للبناتادبينور خالد حميد علي359831721222005051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0081.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيهدى عمار خالد احمد359841721222084041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية الحود للبنينادبيعز الدين جاسم اعبيد منديل359851721211040005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية البرغلية للبنينادبياحمد عبد المحسن سالم حميد359861721211106003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد القادر عبد هللا حسن محمد359871721211134041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية الرضواني للبنينادبيوعد يوسف عبيد حمد359881721211147115

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية حمام العليل للبناتادبيسماح يوسف عبد هللا ذياب359891721222009042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية زنوبيا للبناتادبيهجران حافظ حسن احمد359901721222034048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبينور الهدى طارق عبد الرحمن صالح359913321222002056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمحمد امير نذير عبد القادر359921721211001055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي مهدي صالح علي359931721211003058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0080.33ثانوية الموالي للبنينادبيمدين محمد عويد حسن359941721211054022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0080.33اعدادية بعشيقة للبناتادبيأمنه احمد حازم حسن359951721222015001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0080.33اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيهدى طه قدو حيدر359961721522032034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية حمص للبناتتطبيقيرحمه نبيل احمد محمد359971721522069003

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيدانيه جاسب جبر موسى359981121422006058

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل410.0068.33ايسر- الخارجيات ادبياسراء محمد خلف حسين359991721228060016

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل406.0067.67ثانوية الفضيلة للبناتادبينور علي خلف عبد هللا360001721222052037

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية االخوة للبناتادبيرانيه محمد سليمان محمود360011721222104007

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل396.0066.00ثانوية الحضر للبنيناحيائينور حردان محمد ابراهيم360021721421006009

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآمنه نمير عبد المنعم محمود360031721422055010
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قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل392.0065.33ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيريم احمد طالل حازم360041721222084020

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية ابن االثير للبناتادبيسما خالد مال هللا سلطان360051721222042046

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية الثورةللبناتادبيرحمة عبد هللا ابراهيم حمادي360061721222047010

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية الفراتين للبناتاحيائيدينا عبير عبد الكريم عبد الرحمن360071721422036044

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرحمه شيت حمزه عيسى360081721422049073

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهند خليف صالح خليف360091721422045203

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل386.0064.33اعدادية زينب للبناتادبيزينب محمد سالم اسماعيل360101721222053031

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائينركز فخري سعيد محمد علي360111721422032153

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية زينب للبناتاحيائيسبأ محمد سالم فاضل360121721422053080

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل385.0064.17ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائياسيل ابراهيم خلف حسين360131721422084010

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل385.0064.17ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيشهد محمد عبد حسين360141721424018029

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيدعاء عالء ضياء نجم360152621422004039

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيريتا منصور موسى منصور360161721422018017

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية دهوال المختلطةاحيائيجنار خضر قاسو ملحم360171721427009006

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل384.0064.00ايمن- الخارجيات احيائيمالك طالل بدر خليل360181721428050148

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية سومر للبناتادبيعطاء خالد يحيى عبد هللا360191721222079025

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيانتصار منهل فتحي حسن360201721426001049

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية بحزاني للبناتاحيائيفرح عمار حمزه الياس360211721422016033

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل381.0063.50ثانوية الثورةللبناتاحيائيتبارك ريان غانم يحيى360221721422047020

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائينوال نافع ابراهيم عزيز360231721422041123

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل379.0063.17ثانوية جواهر العلم االهلية للبناتاحيائيمالك زياد طارق هادي360241721424025006

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية ميسلون للبناتادبيامنة هوار عبد الهادي فتحي360251721222045010

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل378.0063.00ثانوية سيوان للبناتادبيايمان سالم غانم معيوف360263121222004006

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية زينب للبناتادبيايه نزار ناظم محمد علي360271721222053012

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية بلقيس للبناتادبيامنه محمد حازم عبد القادر360281721222055006

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل375.0062.50اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيسندس مقداد عبد الرزاق احمد360291721222080027

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل372.0062.00ايسر- الخارجيات ادبيزهراء جمال يونس عبدهللا360301721228060197

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية بلقيس للبناتادبيبسمه ليث محمد طاهر صبري360311721222055011

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيايه زياد صابر فتحي360321721226001023

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية زنوبيا للبناتادبياية محمود محمد يونس360331721222034006

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية حمام العليل للبناتادبيايالف تحسين حميد صكر360341721222009013

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية الرشيدية للبناتادبيتسواهن وعد هللا محمد حسن360351721222022007

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية ميسلون للبناتادبيسارة بشار حمد حسين360361721222045049
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قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل365.0060.83ثانوية االخوة للبناتادبيهبه محمد احمد خلف360371721222104019

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل364.0060.67ايسر- الخارجيات ادبيساره وليد شهاب احمد360381721228060236

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية اشبيلية للبناتادبيزينب رافع شاكر يوسف360391721222064020

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيسعاد نايف جوكي علو360403321227004008

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيزينب عوني عساف علي360413321222002028

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية سارة للبناتادبيشذى ذنون يونس محمد360421721222019013

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0076.83ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبياحمد علي صالح محمد360431721211074002

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمحمد باسل رجب ذنون360441721211001056

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية الراية للبنينادبيمحمد حمدون سلطان هرماس360451721211025054

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408.0068.00ثانوية تلول ناصر للبنينادبيسليمان عبود موسى حمد360461721211036009

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية الزهور للبنيناحيائيزيد ارقم اسماعيل محمد360471721411015034

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيمراد علي متو ابراهيم360483321417003066

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل400.0066.67ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبينور محمد عثمان خلف360493321222003012

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل399.0066.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائيراغب كلش يوسف رشو360501721417010020

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل398.0066.33ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيرشيد حسين رشيد حسين360511721211074005

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل397.0066.17ايسر- الخارجيات احيائيديانا امير متي رفو360521721428060088

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية المرتقى للبنينادبياحمد محمد سعدهللا قاسم360533121211012003

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيرائد برجس سليمان مراد360543321417011011

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية ابي حنيفة للبنينادبياحمد منير صديق عبد360551721211016002

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل396.0066.00ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيتفيق ياسين احمد حسين360563121217007003

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل395.0065.83ثانوية المرتقى للبنينادبيعلي عامر احمد حسن360573121211012013

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل394.0065.67ثانوية الشورة للبنينادبيبارق عبد الرزاق شاكر محمود360581721211033005

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيحارث ياسر ابراهيم محمد حسين360591721211001016

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية الموالي للبنينادبيعمر بسام احمد عبد هللا360601721211054016

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية الكندي للبنينادبيعبد الكريم حازم لعود خلوف360611721211021022

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية سارية للبنينادبيسالم دحام رمضان صالح360621721211018031

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية سارية للبنينادبيمحمد صالح ابراهيم موسى360631721211018060

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية القيارة للبنينادبياحمد دحام عبد نزال360641721211042002

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد القادر محمد جاسم محمد360651821211047021

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمد حافظ راضي خضر360661721211009070

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل387.0064.50ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبيلؤي قحطان عبد هللا محمود360671721211180008

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل386.0064.33ثانوية كنهش للبنينادبيمحمد صدام كامل ترف360681721211076009

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية البرغلية للبنينادبيفرحان محمد خضر محمد360691721211106024
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قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية بعشيقة للبنينادبيوسام سلوان حجي سلو360701721211057013

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية الشورة للبناتادبيزينب محمود ناصر عبد هللا360711721222039014

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية االصمعي للبناتادبيسارة مضر محمد زكي حامد360721721222056024

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبياستبرق حازم ذياب حسن360731721222072002

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل382.0063.67ثانوية المحلبية للبنينادبيمحمد خير الدين مسلم ابروش360741721211055019

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية النيل للبنينادبيمحمد فارس محمود محمد360751721211027067

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية االمجاد للبنينادبيعالء غالب عطية عيدان360761721211026044

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل379.0063.17ثانوية المحلبية للبنينادبيعقيل مسلم محمد يونس ابروش360771721211055011

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية البرغلية للبنينادبيصباح ادريس خضر الياس360781721211106014

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل379.0063.17ثانوية بادوش للبنينادبيبهاء فتحي محمد جاسم360791721211156004

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل378.0063.00ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيحمزة محمد سليم احمد360801721211014012

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل378.0063.00ثانوية فايدة للبنينادبيياسر فاضل جمعه عباس360811721211091026

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل378.0063.00ثانوية ازهيليلة للبنينادبيعبد الرحمن حميد سرحان عصمان360821721211182014

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية الفتوة المختلطةادبياسماء غالب محمد منصور360833121227001001

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية االمين للبنينادبيعبد القادر عمار ادريس اخضير360841721211019013

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية البرغلية للبنينادبيعيد محسن ابراهيم محمود360851721211106023

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل376.0062.67ثانوية بادوش للبنينادبيعبد هللا اخضير عليوي محمد360861721211156016

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل374.0062.33ثانوية شمر عجيل للبنينادبييوسف حسن مطر احمد360871721211105018

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمود وعد ابراهيم خليل360881721215001146

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية حمام العليل للبنينادبيعلي كاظم عطية ابراهيم360891721211032024

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى حازم حسين احمد360901721211027072

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل371.0061.83ايسر- الخارجيات ادبيساهرة محمد فخري محمد360911721228060240

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية الزهور للبنينادبيايهاب محمد عيسى حسين360921721211015007

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية المربد للبناتادبيرحمه حازم ذياب عبد هللا360931721222058012

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية الكندي للبنينادبيعمار جمال حسن يونس360941721211021027

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد الرحمن احمد عبد هللا فتحي360951721211134037

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية الكفاح للبناتادبيايالف عبد االله محمد علي محمود360961721222051012

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل368.0061.33ثانوية ازهيليلة للبنينادبيخالد احمد خلف محمد360971721211182010

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيحسين محمد جاسم حسن360982221511017026

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية السيد حمد للبنينادبيمئاب طه جاسم احمد360991721221073011

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمحمود رفعت خليل اسماعيل361001721411057059

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0075.00اعدادية قرطبة للبناتادبيهند اياد محمود محمد361011721222002038

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبياالء محمد رياض محي الدين مصطفى361021721224008003
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قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيسمير محمد جاسم محمد361031721211005028

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيساميه مراد خلف علي361043321427002045

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيعبير ازهر احمد مصطفى361051721422042110

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية سارية للبنينادبيمحمد ثائر شعبان محمد361061721211018056

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية سارية للبنينادبيعمر محمد زيدان خلف361071721211018048

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية مؤتة للبناتتطبيقيحنين فارس عبد العليم قاسم361081721522068006

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد هللا بسام اعكيل حمدون361091721411011116

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغفران علي حسين حسن361101721422003122

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0070.33اعدادية زنوبيا للبناتادبياسراء حسين علي عبد هللا361111721222034002

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية النركزلية للبنينادبياحمد دحام عبيد كربو361121721211175002

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل413.0068.83ثانوية الجرن للبنينادبيعبد الرحمن مرعي حسن مطر361131721211029017

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية اليمن للبناتادبيبسمة خالد رمضان محيميد361141721222008012

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية الكفاح للبناتادبيسماء شهاب احمد عدوان361151721222051037

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية ابي ماريه للبنينادبيصالح عبد الحميد صالح محمد361161721211109011

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد هللا فتحي احمد محمود361171721211147056

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية الفضيلة للبناتادبيضحى جمال حازم شيت361181721222052023

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل411.0068.50ثانوية البعاج للبنينادبياسامه عدنان كمر روضان361191721211045005

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل411.0068.50ثانوية المكوك للبنينادبيسرى مجيد كصب احمد361201721221051005

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية المربد للبناتادبيايمان ياسين حسن جاسم361211721222058004

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية الحكمة للبنينادبيعمار طاهر محمود احمد361221721211009056

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل410.0068.33ثانوية الموالي للبنينادبيمحمد محمود احمد ثالج361231721211054018

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد ياسر سالم محمد361241721215001138

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد باسم محمد يحيى361251721211020034

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل409.0068.17ثانوية المزرع للبنينادبيعمر احمد جاسم حمدي361261721211163008

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل409.0068.17ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبيعامر خالد زيدان خليف361271721211180006

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل409.0068.17ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبيمحمد فتحي محمود ذياب361281721211180010

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية تطوان المسائية للبناتادبينور احمد خليل ابراهيم361291721226001118

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408.0068.00ثانوية ابي ماريه للبنينادبيمحمد احمد جاسم محمد361301721211109020

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408.0068.00ثانوية القصر للبنينادبييعكوب يوسف احمد يونس361311721211185010

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية ميسلون للبناتادبيفاطمه علي جدعان علي361321721222045061

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408.0068.00ايمن- الخارجيات ادبيهيام ابراهيم لطيف حمود361331721228050311

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبياحمد عكاب يوسف جمعة361341721211011004

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية تل عبطة للبنينادبييونس حنظل احمد محمود361351721211061043
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قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية ابي ماريه للبنينادبيزيد محمود احمد خضر361361721211109010

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية السيد حمد للبنينادبينبأ فوزي عبد هللا احمد361371721221073014

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية االصمعي للبناتادبيشام محمد عباس بدر361381721222056029

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية الحود الفوقاني للبناتادبياسراء عبد هللا ابراهيم نجم361391721222093001

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل406.0067.67ثانوية ازهيليلة للبنينادبيهزاع مطر سالم عبد هللا361401721211182025

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل406.0067.67ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيفاتن فخر الدين اسماعيل جاسم361411721222067032

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية الرسالة للبناتادبيرحاب عواد مصطفى مشعل361421721222049027

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل405.0067.50ثانوية الرضوان للبناتادبيمريم سعيد عبد هللا حسين361432721222013043

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل404.0067.33ثانوية ابي ماريه للبنينادبيجابر حسين علي محمد361441721211109006

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل404.0067.33اعدادية قرطبة للبناتادبيمريم صباح فارس كريم361451721222002030

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل403.0067.17ثانوية المصطفى للبنينادبييونس محمد عثمان خليل361461721211075041

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل403.0067.17ثانوية بادوش للبنينادبيعبد الرحمن جالل مصطفى ناصر361471721211156014

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية االمجاد للبنينادبيعبد المهيمن سليمان ضامن مجيد361481721211026039

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل402.0067.00ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبيعلي احمد يونس محمد361491721211180007

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية الرسالة للبناتادبيآية عبد المنعم نجم عبد هللا361501721222049002

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية العريج للبنينادبيمهند صالح رمضان مناع361511721211031024

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبييونس طه سالم عواد361521721211180016

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية الشورة للبناتادبينور مثنى عبد العزيز مطلك361531721222039034

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيبسام ثائر هشام ابراهيم361541721211005010

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية الزهور للبناتتطبيقينبأ احمد محسن حسين361551721522057028

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء عماد حامد محمود361561721422003080

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية العرفان للبنيناحيائيحسام قاسم عبد هللا حمد361571921411029012

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية اليمن للبناتاحيائيشهد عبد الستار فتحي محمد361581721422008111

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرحمة خالد عبد هللا طلب361591721426002135

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل368.0061.33ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائياحمد محسن علي عطيه361602121417060004

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية النعمانية للبنيناحيائيرسول ناجح عبد هللا جاسم361612621411009065

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل363.0060.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبيده زيدان مصطفى محمد361621721411008237

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد رياض عبد القادر محمد361632821511005125

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية الميسرة االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد سهل عبد361642221424021002

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل359.0059.83الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائييوسف رائد عبد الزهرة حسن361651021411028113

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم عبد الوهاب رمضان عبد هللا361661721422001087

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيشيرين هاشم محمد حسن361671721422074046

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفريدة مطو خلف سعيد361683321427002080
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كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيكرار علي سالم إسماعيل361691721411011175

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيميرنا ثابت مجيد سيفو361701721422018050

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيعمار عماد ابراهيم نوفان36171182051099023

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيسهيم سلمان سليمان جمعة361721721511057015

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيكدي وعد كدي خدر361731721511058040

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد عصام حمدون يونس361741721411012079

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية تللسقف للبنيناحيائيروتانا امير داؤد شمعون361751721421082004

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية االيالف للبنينتطبيقياحمد سعد هللا حسان حمود361761921511102005

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعادل محمد عادل عمر36177172051020037

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية الرباط للبناتتطبيقيتبارك عبد السالم مهدي عالوي361781121522055004

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية الشهاب للبنيناحيائيحارث فواز محمد علي عبد361791721411134031

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل354.0059.00ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيمحمد حسين قاسم علي361801021417004018

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيهديل احمد سالم محمد361811721422022167

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل354.0059.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيرحمه ياسين قدوري اخضير361821721422081017

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية تلعفر للبنينتطبيقياحمد مصطفى رمو عباس361831721511110003

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيمزاحم شاكر فرحان صالح361842021417021034

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيايمن اسماعيل نور الدين شامار361852121511009010

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل354.0059.00ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيزينب كاظم جبار حمد361862221427052006

كلية االثار/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية العباسي للبنينادبيسعد هللا خلف صالح عبد هللا361872021211020018

كلية االثار/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيآمنه حميد محمد فتحي361881721422084001

كلية االثار/جامعة الموصل386.0064.33اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمود صهيب ياسين طه361891721411012087

كلية االثار/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيكاظم عباس محمد علي361902721411034181

كلية االثار/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهدى فواز خليف حسن361911721422001108

كلية االثار/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرحمة وعد هللا محمد شريف361921721422003070

كلية االثار/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيداليا محمد جرجيس محمد361931721424012008

كلية االثار/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيسرى باسل حيدر يونس361941721422057103

كلية االثار/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعائشه نزار نوري محمود361951721422041092

كلية االثار/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيفضل هللا سعد حسن جاسم361962521411001349

كلية االثار/جامعة الموصل362.0060.33للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا تطبيقيمهدي صالح حسين عليوي361972621511043031

كلية االثار/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية الشهداء للبنيناحيائيسجاد طه عابد حسين361981721411114015

كلية االثار/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيغفران ابراهيم علي محمد361991821227068014

كلية االثار/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيفاتن احمد حميد رجا362001921422110034

كلية االثار/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية تل علي للبنينادبياسامه صديق بكر احمد362012021211030004
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كلية االثار/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيصديق طارق صديق مصطفى362021721411017066

كلية االثار/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية سومر للبناتاحيائيامنه سعد انور فاضل362031721422079011

كلية االثار/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية اشور للبنيناحيائيحاتم فاضل محمد فندي362041821411070018

كلية االثار/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمهدي علي نقي تقي يونس362052721511030109

كلية االثار/جامعة الموصل357.0059.50ثانوية تلكيف للبناتاحيائيمحاسن يونس صالح عبد362061721422025057

كلية االثار/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية عين زالة للبناتاحيائيرحمه صباح محمد حسين362071821422001024

كلية االثار/جامعة الموصل357.0059.50ثانوية االطياف للبناتاحيائيمروه خلف علي خلف362081821422063054

كلية االثار/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية القصواء للبناتاحيائيقمر محمد ابراهيم سلمان362091221422051100

كلية االثار/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية عين سفني للبناتادبيزينه بسام عبد الرحمن مراد362101721222029007

كلية االثار/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمود اسماعيل عبد هللا احمد362111721411020067

كلية االثار/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية االندلس للبناتاحيائياية هيثم هاشم توفيق362121721422054041

كلية االثار/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن محمد تقي362132521413031657

كلية االثار/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيمي مؤيد احمد ابراهيم362141721422054240

كلية االثار/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيشكر فندي محمود عارف362152021515007036

كلية االثار/جامعة الموصل355.0059.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن باسم عبد الحسن عبد هللا362162521413013067

كلية االثار/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية االمجاد للبنينادبيفتحي محمد فتحي سعيد362171721211026053

كلية االثار/جامعة الموصل354.0059.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيعبد الرحمن صالح خلف علي362181721213023001

كلية االثار/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعمر إبراهيم طه حسن362191721515001143

كلية االثار/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي موسى عبيد عباده362202321411046115

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل516.0086.00ثانوية الضحى للبناتادبيسرى رافع نافع مصطفى362211721222081017

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية جوارجرا للبناتادبيأميمه محمد سالم فدعم362223121222001001

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية صفية للبناتادبيمريم ماجد رمزي محمد362231721222062044

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية تلكيف للبنينادبيمحمد نواف جرمل زيدان362241721211080036

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل395.0065.83ثانوية الضحى للبناتادبيرحمه مجول طه جمعه362251721222081010

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية فايدة للبنيناحيائيباسم محمد صالح علي362261721411091011

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية اليرموك للبنينادبيعبد الرحمن محمود احمد محمود362271721211003047

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيابراهيم محمد خالد فتحي362281721411021001

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل384.0064.00ايسر- الخارجيون احيائيابراهيم جمال عبدالجبار مجيد362291721418010002

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل377.0062.83ثانوية وانه للبناتادبيرحمه لقمان حسين محمد362301721222046006

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية زينب للبناتاحيائيشهد لقمان سعد هللا حيدر362311721422053092

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعلي حسين سالم محمد362321721411005061

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيقمر سلوان احمد جاسم362331721422057143

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية الشورة للبناتادبياالء رائد احمد محمد362341721222039003
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كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيمحمد سعد صالح حسن362351721211016025

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية فايدة للبنينادبيعبير صالح احمد خلف362361721221091010

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية موصل الجديدة للبناتادبياسماء شامل ابراهيم يونس362371721222048005

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية الزهور للبناتادبيتقى محمد مجيد محمد362381721222057010

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية والدة للبناتاحيائيمريم سعد جاسم محمد362392121422099036

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل370.0061.67ثانويةشهده بنت االبري للبناتادبيفاطمة عالء الدين فيصل فخري362401721222060016

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية زنوبيا للبناتادبينورس رياض عطا هللا عبد هللا362411721222034047

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل367.0061.17ثانوية فايدة للبنينادبيرحمه جبرائيل فرخو رشو362421721221091008

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل366.0061.00ثانوية زمار للبناتادبيسارة حسن طه حسين362431721222030010

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعلي حسين علي احمد362441721411009074

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهدى علي ابراهيم محمد362451721422045200

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسجى حاجم سلطان محمد362461721422049105

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيصبا رياض حازم يونس362471721222048044

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيآمال احمد علي محمد362481721422003014

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية ابن االثير للبناتادبيدالل هذال عدنان علو362491721222042024

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية ميسلون للبناتادبياسراء ميسر مزعل محمد362501721222045004

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفنار احمد ذنون يوسف362511721422045149

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية تل عدس للبنينادبيفيصل خليل محمد مرعي362521721211089008

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيفاطمه محمد امين حسن الياس362531721222020009

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيحسين عمران عباس عليوي362542321417026015

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيانفال مصطفى احمد حساني362551721422052009

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية حمص للبناتاحيائيخديجه محمد علي شريف صافي362561721422069034

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيعبد الواحد حسن عطيه حماده362571821217071073

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيهاجر دحام محمد شاهين362583321427005013

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية533.0088.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعمر ثائر ناجي ابراهيم362591321511010074

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيرنا معد عبد هللا كاظم362601321522025013

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية507.0084.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمحمد حسين محمد محمد362611621511035115

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي عالء الدين مزهر عبد362621321511035041

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيغدير علي فرعون منشد362631321522017029

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83ثانوية نور االبداع االهلية للبنينتطبيقيابراهيم عمار وهيب نجم362641421513031001

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسين جبر362651421515002060

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسون رحيم حسون كزار362661521511004012

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيزهراء محمد فؤاد معروف362671121522036020
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قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقييوسف معن سلمان حسن362681121513007019

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم فاضل عبد362691421511016131

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيطيبه لؤي حسن سلمان362701121522015032

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيهديل فاضل نعمه عبد هللا362711121524014026

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي جلوب ناعم خزعل362722821511016063

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي هادي عباس علي362731621511001182

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيكرار حيدر كاظم رشيد362742021511001057

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيفاطمه رعد جابر ام معين362751421522057028

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمحمد باقر سالم هاشم جار هللا362761521511017067

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيسجاد حسن هومان حميدي362771621511034076

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد لؤي كريم خليل362781021511026122

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي تحسين عبد جمعه362792821511011077

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية الرباط للبناتتطبيقيايات محسن جواد كاظم362801121522055002

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيمحمد صائب محمد درب362811321511019032

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسن محمد علي محمد362821421511020019

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية الناصرة للبناتتطبيقينغم يونس دشر جبر362831421522056018

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيعذراء سرمد هادي صالح362841321522039035

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي محمد صادق محمد362851421511015073

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية عائشة للبناتتطبيقيرؤى محمد عبد الحسين زيدان362861421522010013

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا فراس شريف عبد الحميد362871021511026069

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية الخبير للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد حسين362881121511007025

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00إعدادية المروج للبنينتطبيقياسامه محمد عبد حسن362891421511011013

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمنتظر غازي فيصل قاسم362901621511070100

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية485.4080.90الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيخالد وليد محمد علي362911021511028007

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيجعفر رياض نعيم حمدان36292282051017014

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين رضا فالح علي362931321511017020

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67ثانوية البطولة للبنينتطبيقيمحمد حيدر ظاهر عباس362942121511061035

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية العزة للبنينتطبيقيسعود سعد جبار حسين362952621511007027

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي عبد الزهرة صبيح عبد الزهرة362962821511010063

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمصطفى عباس حسين سلمان362971121511018070

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية سيناء للبنينتطبيقيحسين اسعد حسين مجيد362981321511018005

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيجعفر محمد فرحان افهيد362991421511016022

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمحمد حمادي بدر عاشور363001521511003068
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قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيمريم العيبي ساهي محمد363011421522032030

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيتحرير كاظم رحمة حسين363021521511008013

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعلي فراس محمد أسهيل363031321511001072

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيبدر ماهر بحر محمد363041121511018011

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيرضا فراس محمود جمعه363051121511049059

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيمريم هشام غايب عبد363061121522044048

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمخلد وسام فليح حسن363071221511002060

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية الشروق للبنينتطبيقيهمام عبد الرضا حسن عبد363081221511029109

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمصطفى عيسى علوان سنيد363091321511022089

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيايه حسن جاسم محارب363101421522056001

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمصطفى محمد محسن مزعل363111521511017091

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيعادل مؤيد محمد عبد هللا363123221511004016

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسين صباح زيدان خلف363131221511007033

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعلي فريد سعيد اسماعيل363141221511028121

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياحمد محمد فرحان فياض363151321511029016

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية المهج للبناتتطبيقيشهد حسين يحيى محمد363161421522035025

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية االندلس للبنينتطبيقياحمد صالح نعيم عبد هللا363172821511008008

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيمريم رائد سالم محمد363181121522009030

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي قاسم علي دعدوش363191221511022086

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية513.7685.63الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيعز الدين محمد ناهض نجم الدين363201021511002006

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي مجيد بديوي سلومي363211421511020069

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحيدر حسين حاتم كامل363222921511016039

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية497.0082.83ثانوية الشروق االهلية للبنينتطبيقيالحسين احمد عبد الجبار عبد العزيز363231421513005003

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيحسين عبد الرحمن علي حسين363241121511002014

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية491.0081.83ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقيحسين عالء احسان فرج363251421513027003

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83الخارجيونتطبيقيمحمد علي عبد هللا عيسى363261221518001143

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفرح حسنين باسم عبد الجبار363271421522014019

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية478.1679.69ثانوية االمل للمتميزاتتطبيقييقين محمد صالل جعفر363281321522049005

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقياحمد عدي علي بديوي363291421511019009

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية الخلود للبناتتطبيقيروان باسم هاشم محمد363301221522012007

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية سومر للبناتتطبيقيعسل رائد محمد رزوقي363311421522008048

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسجى قصي كاظم شنيشل363321521522014027

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعلي حسن فليح منحوش363331121511019047
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قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمصطفى هشام عجيل محمد363341221511028165

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية476.0079.33ثانوية ام سلمة للبناتتطبيقيفرقان فيصل طعيمه هبول363351221522016016

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية475.0079.17اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد الملك قاسم عبد الزهره عبود363361121511004093

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية475.0079.17اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيزينه عبد الحسين جبار عبد هللا363371521522014023

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية474.0079.00اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيفهد رائد حسين حازم363381421511050062

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية474.0079.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيغدير حسين نجم عبد هللا363391421522044022

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمصطفى سامي محمود حسين363401021511016094

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية472.0078.67اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد عبد هللا خلف363411021511017047

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية472.0078.67اعدادية االمال للبناتتطبيقيتبارك وسام علي ظاهر363421121522011010

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية472.0078.67ثانوية اسماء للبناتتطبيقيهاله بشير صبري سلمان363431121522035024

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية472.0078.67ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقياحمد عصام قدوري علي363441221511002002

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية471.0078.50ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيمريم وسام اسماعيل عبد هللا363451421522058026

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية471.0078.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيكرار تحسين عيدان موسى363461521511017058

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية470.0078.33اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعلي فرحان خليل عبد الرحمن363471121511020111

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية469.6078.27ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيسنان عادل سلمان عبد الغني363481021513012003

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية469.0078.17ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمنتظر باسم شنان نعيم363491221511002065

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية السبطين للبنينتطبيقيأحمد عالء حسان رضا363501221511022009

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية الحرية للبناتتطبيقيمريم ثائر عبد الصاحب محمد علي363511221522026057

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمهدي صالح نعمه رسن363521521511015080

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية469.0078.17ثانوية الهداية للبنينتطبيقيعبد المهيمن محمد عبد الرحمن محمود363532121511085015

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية468.0078.00ثانوية التاجي للبنينتطبيقيانس قيس بدر محمد363541221511010006

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية فدك للبناتتطبيقيايات عبد الحسن حميد ارحيمه363551421522006003

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمصطفى ستار نعمه عبد هللا363561621511034152

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد انس غالب عبد الكريم363571021511026109

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعلي حمدان جامع خالد363581221511007092

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحيدر عالء صوب هللا سعيد363591321511012041

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية467.0077.83إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيحامد عادل حميد مجيد363601421511021024

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية467.0077.83ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيزهراء حسين علي هادي363611421522039009

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية الخبير للبنينتطبيقياحمد سليم كامل عاكول363621121511007006

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيذو الفقار خالد علوان سلمان363631221511027060

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية466.0077.67إعدادية المروج للبنينتطبيقيموسى شوقي ناصر علوان363641421511011129

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمحمود رافد حميد مجيد363651121511041140

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية465.0077.50ثانوية اسماء للبناتتطبيقيهبه اسامه فنر سلطان363661121522035025
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قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية التعاون للبناتتطبيقيزينه غسان عدنان عبد المنعم363671121522040019

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية االعظمية للبنينتطبيقياحمد يوسف يعقوب يوسف363681321511001012

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعبد هللا حميد سوري فهد363691421511039066

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمحمد امين محي الدين مهنا363701621511051086

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية464.0077.33ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيحسن قيس لطيف حسين363711021511003013

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعيسى صفاء عباس راهي363721121511004119

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمحمد مالك عبد الستار ناصر363731121511006135

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية المعراج للبنينتطبيقيجعفر جاسم محمد حسون363741121511023009

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيسجاد احمد حسين علي363751421511003019

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيكرار عالء حنون حسن363761521511001095

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية463.0077.17اعدادية االمال للبناتتطبيقيمريم ابراهيم عوده عبد العظيم363771121522011038

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية463.0077.17اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد حسين مدلول مرعي363781421511039101

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية463.0077.17اعدادية قباء للبنينتطبيقييوسف فاضل عباس راضي363791521511010095

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية463.0077.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزهراء رضا حسون عاصي363801521522006016

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية584.0897.35ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء نهاد حسين عزيز363811421422027078

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية578.0096.33اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسين كاظم مطير جهلول363821421411019033

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية577.5696.26ثانوية المتميزيناحيائياحمد علي اسماعيل خليل363831421411005008

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية573.8895.65زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي وسام حسن علي363841421411008071

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية572.0095.33اعدادية الدجيل للبناتاحيائيحوراء حسن هادي موسى363851821422071029

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية571.0095.17اعدادية اغادير للبناتاحيائيرنا وسام عبد الكريم يوسف363861121422038039

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية570.0095.00اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمجتبى احمد حميد رستم363872721411028131

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية569.0094.83اعدادية النهروان المختلطةاحيائيزهراء موسى شابث خضير363882321427011011

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية568.0094.67اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيشمس حسن راهي عبطان363891221422029047

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهبه محمدعلي حمادي كاظم363901321422002157

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية564.9694.16ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى محمد عبد الرضا عبد363912721411039093

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية564.0094.00ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيمريم محمد زكي جابر363921421424020020

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية564.0094.00ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيحمزه رحيم عباس ساير363931821413006004

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية563.0093.83اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيرواء زهير حقي سعيد363941021424004015

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية562.0093.67اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيشيماء زهير حقي سعيد363951021424004022

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية562.0093.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيابراهيم محمود طالب حسين363961121411015004

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية561.0093.50اعدادية المنصور للبنيناحيائييحيى عباس مراد محمد363971021411026260

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية561.0093.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيروان انمار عبد هللا حمودي363981321422039087

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية561.0093.50اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي نهاد حسون زغير363991421411020074
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هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية561.0093.50ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيروان علي حسن عبد الرضا364001421424003019

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية561.0093.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب بهاء حمزه محمد364012321422038066

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية560.0093.33الثانوية المعينية للبنيناحيائيعلي عماد عبد الكريم خلف364021121411021014

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية560.0093.33ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيزينب صالح عبيد زغير364031121424006007

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية560.0093.33ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزينب جاسم محمد رضيوي364041421422024053

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية560.0093.33اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيزيد محمد غالب محمد364052421411024022

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيهدى عبد المنعم سلمان مدلول364061021424004037

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية النور للبنيناحيائيحسين فراس هادي عبد الساده364071221411023051

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء ضياء حمدان داغر364081521422004052

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية558.5693.09ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه فالح حسن عباس364091421422027048

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية558.3693.06ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عبد الجبار ابراهيم رشيد364101321422032074

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية558.0093.00ثانوية اسماء للبناتاحيائيتبارك فؤاد سباهي عباس364111121422035010

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية558.0093.00ثانوية الضحى للبناتاحيائياية جاسم حسن سنيد364121221422038003

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء خالد حسين نعمت364131521422006054

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية557.1692.86ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمصطفى احمد سعيد عبد الشهيد364141121411042046

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرقيه اياد فاضل عباس364151321422015046

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية زها حديد للبناتاحيائيطيبة عائد فالح حسين364161321422048046

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية557.0092.83ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح حسن علي364171421424019013

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية557.0092.83ثانوية النرجس المسائية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء احمد حنون محمد364182121426006013

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية556.6492.77ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبا صالح مهدي رجب364191321422043122

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية556.5292.75ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيصالح محمود عبد الرحمن ناصر364201321411019074

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية556.4492.74ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعبد هللا علي عماد عبود364211121411042029

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية546.0091.00اعدادية النور للبنينتطبيقياحمد راضي عبد الحسين جبار364221221511023003

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية536.0089.33اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمنتظر حسين صالح حسين364232821511016108

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية533.0088.83ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتتطبيقيزهراء خليل ابراهيم حسن364241421524020005

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية531.0088.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينور الزهراء صفاء كاظم محمد364251321522018027

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية524.0087.33ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيعلي فالح حسن علي364262721511041037

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية518.0086.33اعدادية االمين للبنينتطبيقيمؤمل حامد عبد النبي فنجان364271021511018040

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية518.0086.33اعدادية المنصور للبنينتطبيقياوس وقاص عدنان حامد364281021511026022

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية517.0086.17اعدادية التسامح للبناتتطبيقيمريم عبد الواحد صالح سبع364291421522012048

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية516.0086.00اعدادية البيان للبناتتطبيقيجنه حيدر عباس أمين364301021522014006

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية515.0085.83اعدادية العامرية للبناتتطبيقيتقى عبد الرحمن حسن علي364311021522036011

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية515.0085.83اعدادية النصر للبناتتطبيقينرجس محمد ابراهيم عطيه364321221522031039
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هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية514.0085.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسن حيدر جبار علوان364331121511041029

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية514.0085.67ثانوية الفرات للبناتتطبيقيهاجر بيان حروش تركي364341921522011049

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية513.0085.50اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي السجاد حسين سلمان حسون364352721511032045

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية585.0097.50ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمحمد صباح عبد الرحمن عيسى364363121417008042

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية582.8097.13الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي رحيم خضير كاظم364371021411028057

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية572.5295.42زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد رافد خالد عبد364381421411008005

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية569.0094.83ثانوية الخنساء للبناتاحيائيرسل سالم عباس علي364391421422040016

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية567.0094.50ثانوية السجود للبناتاحيائيغدير حيدر احمد جيخاو364401421422001046

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اعدادية البيان للبناتاحيائيكوثر مجيد خنجر عالوي364412821422028082

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية564.6094.10ثانوية المتميزاتاحيائيشهد وليد ناطق رضا364421421422027096

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية564.0094.00اعدادية السياب للبنيناحيائيسهيل احمد خلف ذهب364431321411028044

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية564.0094.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيساره عادل عبد الغني حسين364441321422001160

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية561.0093.50ثانوية الغفران للبناتاحيائيرانيه قيصر غالب جاسم364451221422034004

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية561.0093.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب حسن عبود حسين364461421422062066

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية560.0093.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرحمه حكيم حامد نعمه364471521422014090

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية559.0893.18ثانوية المتميزيناحيائيزيد ماجد حسن عبد364481421411005039

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية559.0093.17ثانوية عشتار للبناتاحيائيرفل رياض سالم عيدان364491121422027022

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيمنار محمد هالل حاجم364501221422026231

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية البتول للبناتاحيائيفاطمه يحيى حمزه عواد364511121422013101

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية يافا للبناتاحيائينسرين رعد محمد حافظ364521321422031176

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية556.0092.67ثانوية ايالف للبناتاحيائيريام ناصر محمد خلف364531421422038030

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية الطارق للبنيناحيائيعبد هللا احمد فائق شفيق364541021411038010

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمصطفى سمير موحان عبد هللا364551121411022050

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية555.0092.50ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيضحى باسم عبد كيطان364561221422033039

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية555.0092.50ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيآللي احمد حسن حردان364571921424006036

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية554.5692.43ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعبد هللا حسين عبد شايع364582221411001023

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية554.0092.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيرحمه قحطان عبد مراح364591421422014028

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية554.0092.33ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيمحمود جاسم محمد رحيم364601921413003012

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية553.0092.17ثانوية مؤتة للبناتاحيائيغاده فارس محمود حميد364611121422050022

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية553.0092.17إعدادية المروج للبنيناحيائيمحمد رعد عبد هللا عبد364621421411011085

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية553.0092.17اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء علي كريم مونس364631521422011107

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية553.0092.17اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيريان وقار بشير غضيب364642621422031047

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية552.7692.13ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم جالل ناصر احمد364651321422043107
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قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية552.0092.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائينور صالح الدين قدوري شكر364661021422012055

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية552.0092.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمحمود ياسر محمود احمد364671121411015098

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية552.0092.00ثانوية الخلود للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الحسين مشتت364681221422012024

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية552.0092.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيبدور موفق حسن هادي364691221422026026

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية552.0092.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة قاسم كاطع فليح364701421422040051

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية552.0092.00اعدادية الفرح للبناتاحيائيبنين محمد زبالة عزيز364711421422053007

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية552.0092.00اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد هللا حسن364722721415005116

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية551.9691.99ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمود ميثم مسلم عباس364731321411019169

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية551.3691.89ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد باقر احمد هاشم364742321411056129

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية551.0091.83اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيامنه عصام خليل عبد الغني364751121422009010

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية الضفاف للبناتاحيائينور الهدى رعد محمد رضيوي364761421422024094

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمحمد عدنان محمد عبد هللا364771421511026075

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية540.0090.00اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيرقيه رشاد عبد الحسن مبارك364781421522065020

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية540.0090.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد تقي اسماعيل محمد شاه محمد364791521511011107

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية535.0089.17اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيمالك حسن خلف سلمان364801321522017043

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية524.0087.33ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيساره جمال عبد محمد364811421522028015

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية522.0087.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي سجاد باقر رزوقي364821321511012071

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد ازهر سمير جاسم364831321511028003

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية516.0086.00ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمسك علي سعد فاضل364841421522014024

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية513.0085.50اعدادية بدرة للبنينتطبيقيتبارك محمد عبد الرضا كمر364852621511021003

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيزهراء رياض عبد الرضا حسين364861221522007012

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية512.0085.33ثانوية المعالي للبناتتطبيقيموج البحر حسن نجم محمد364871421522054021

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية509.0084.83اعدادية القناة للبناتتطبيقيرحمه ماهر حميد رشيد364881321522003009

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية509.0084.83اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقياحمد محمد معروف راشد364891421511017011

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية508.0084.67اعدادية العامرية للبناتتطبيقيفرح عبدالسالم مجيد خميس364901021522036034

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية585.9297.65ثانوية الكوثر للمتميزاتتطبيقيتوحيد سعد محمد حسن364911221522028003

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية579.0096.50األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد شوقي واثق محمد علي364922521513005022

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية524.0087.33اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي جميل عباس صالح364932721511030043

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية513.0085.50اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيكرار حيدر صبحي محمد364941521511006058

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية511.0085.17ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيحسن جعفر فاضل عباس364951621513089005

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية510.0085.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزينب مثنى فالح سلمان364961121522043025

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية504.0084.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا لقي عبد محمد364971821513005008

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية500.0083.33ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيفرات عبد هللا صدام عزيز364981621513052022
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قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيشمس جعفر فيصل خضير364991421522044019

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعداية الهدى للبناتتطبيقيتقى احمد عداي علي365001421522013009

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية النجاة للبناتتطبيقيفاطمه محمد هاشم لفته365011521522003034

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية496.0082.67ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيزهراء فرحان حامد سمير365021421522024014

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية495.0082.50ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمرتضى عقيل حسين علي365031621513022078

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيحسين احمد خشن حموده365042221511037026

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية493.0082.17ثانوية التكامل األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين عبد محمد365051221513001006

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمرتضى جبار ستار صلبوخ365062621511014072

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد صادق بدر نصر غضيب365072821511005128

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعلي عماد حسن عبود365081121511004109

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الكريم سلمان حسن365091421511017068

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد شاكر محمود شنون365101421511039107

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيكرار حيدر عاشور شاطي365112621511005073

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية490.0081.67ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقيمقتدى خالد عبد الرضا عبد الحسن365121421513012010

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيهاجر حسين علي نوار365132121522003045

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمحمد حسين جرو كاظم365141121511018058

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيتبارك حسن جعفر عليوي365151121522006013

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعباس خليل صفر حيدر365161321511029055

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية داقوق للبنينتطبيقيمرتضى منور عادل خورشيد365172021511017028

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية العامرية للبناتتطبيقيشمس مصطفى عبد الحميد عبد المجيد365181021522036024

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية االمال للبناتتطبيقياسراء حكمت احمد علوان365191121522011003

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية البتول للبناتتطبيقيمريم سعد كمر حسين365201121522013054

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمرتضى ناهض رشيد سعيد365211421511019118

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية487.0081.17ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعبد الحسين محمد خليل ابراهيم365221621513117013

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية486.0081.00إعدادية المروج للبنينتطبيقيكرار عبد الكاظم راضي حمادي365231421511011082

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية485.1680.86ثانوية المتميزاتتطبيقيدانيه هيثم سلمان نجم365241321522032001

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية484.0080.67إعدادية المروج للبنينتطبيقيسجاد محمد عيال حمدان365251421511011047

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيحيدر زياد طارق يوسف365262221511002025

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياتطبيقيعمار وجدي رشيد مصطفى365273021517028015

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحسام احمد فاضل جبارة365281021511008009

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعبد الكريم عباس عبد الكريم خضير365291421511019056

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية482.0080.33الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيضحى حسين حمزه عيدان365301421522030019

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيمصعب خضر عبد هللا صالح365311821511063069
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قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم وسام عدنان يوسف365321021522035036

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية480.0080.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر احمد نجم عبد الحسن365331321511010034

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية480.0080.00ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينتطبيقييوسف الصادق عادل حسين خفي365341421513017008

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية بغداد للبناتتطبيقيساره صالح الدين محضار عبد هللا365351021522035018

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية478.0079.67ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيفنار حسن علي جاسم365361121522008034

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعبد هللا شكر احمد حيدر365371321511012061

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية السياب للبناتتطبيقيرونق عدي احمد عبد الملك365381021522002016

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية االمال للبناتتطبيقيصفا لؤي عبد القادر محمد شريف365391121522011029

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية المعرفة االهلية للبناتتطبيقيرانيه علي امجد حسن365401321524010002

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية دجلة للبناتتطبيقيغفران عامر عبد الرحيم سلمان365411421522014016

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيدانيه عدي هشام عبد الستار365421521522014011

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي حمزة حبيب حسن365431521511011073

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية583.0097.17إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد عبد هللا365441421411014123

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية569.5294.92اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيقسيم مهند نعيم عباس365452721411028124

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية568.0094.67اعدادية القرطبي للبنيناحيائيايوب جمال طالب عبد هللا365462121411051026

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية567.0094.50ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد محمد علي كاظم365471421413001012

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحيدر وليد جاسم حسن365481521411001037

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية566.0094.33اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمحسن راسم حميد حسن365492721411027101

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية564.0094.00ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيأم البنين ليث خضر عبد العباس365501021422039002

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية561.0093.50ثانوية الجهاد للبنيناحيائيابو الفضل محمد شعيبط عبيد365512821411027001

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية560.0093.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيسيف ابراهيم قاسم علوان365521121411015038

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية560.0093.33ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه ميثم عبد العزيز نوح365531221424001019

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية559.0093.17ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيكرار ياسر نصيف جاسم365541321411032057

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية558.5293.09ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيصفا انمار ناظم جعفر365551421422055029

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا ايهاب عبد الجبار كامل365561021411013085

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.0092.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيشهد محمد صالح حمادي365571021422019072

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.0092.83أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيمريم سمير هاشم لطيف365581221422021067

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب طارق كامل ابراهيم شفيق365591521422014154

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية كربالء للبناتاحيائينرجس عبد االمير علي برغش365602721422033322

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية556.1292.69اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمنتظر حسين قاسم محمود365612721411028188

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية556.0092.67مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةاحيائيسناريا قصي احمد محمد365621021421007004

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية556.0092.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيحمزه عماد هادي هاني365631321411010041

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية555.3692.56ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيعسل وسام فوزي محمد سليم365641421424019023
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قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية الكرخ للبناتاحيائيعال عمار حامد رشيد365651021422001026

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية التعاون للبناتاحيائيزهراء محمد ياسين خضير365661121422040067

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء سالم قاسم حسين365671521422004086

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية554.8492.47ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيرند عارف منشد ابو الليل365681421422055019

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية554.0092.33الخارجياتاحيائينبأ فاروق محمد ندى365691121428050326

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية554.0092.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب احمد هاشم احمد365701221422026122

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية553.7692.29ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد توفيق غازي توفيق365711321411019011

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية552.0092.00ثانوية الكرخ للبنيناحيائيعمر محمد طعمة نصيف365721021411003015

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية552.0092.00ثانوية النضال للبناتاحيائياسراء علي سامي فرج365731021422020001

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية552.0092.00ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيهاجر علي محسن سلطان365741121422039067

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية552.0092.00ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيغسق محمد يحيى علي365752721422050080

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية551.0891.85اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمنتظر عبد االمير جساب شياع365762721411028191

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية551.0091.83اعدادية العامرية للبنيناحيائييوسف طيف حسن عبد365771021411020192

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية الفردوس للبناتاحيائياسراء طيف حسن عبد365781021422008008

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية السالم للبنيناحيائيعيسى عبيد عيسى حسن365791821411039030

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيالحسين احمد اسماعيل احمد365803121411008019

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية550.0091.67ثانوية السياب للبناتاحيائينور عبد المهدي جاسم محمد365811021422002097

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية550.0091.67ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيرؤى عقيل خليل عبد الحسين365821221426001069

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب صالح الدين داود خانه365831521422014151

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمحمد رسول علي حسين365841321511014034

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية546.0091.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيغانم علي غانم عبد هللا365851821513014030

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية540.0090.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي مرتضى عبود عزيز365861421511019078

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية539.1689.86ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقييحيى محمد جواد علي365871321511019039

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية538.0089.67اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمنير احمد فرحان فياض365881321511029098

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية535.0089.17اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيلجين وسام عدنان جسام365891321522025028

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية532.0088.67ثانوية المتميزاتتطبيقيصفا علي غالب زبون حرفش365901421522027003

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية529.0088.17ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقيضحى عمار طبك دهموش365911921524010004

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية525.0087.50ثانوية السالم للمتميزينتطبيقيمنتظر حيدر محمد ناجح عبد الرضا365921121511010015

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية525.0087.50اعدادية الزهور للبناتتطبيقيغفران زمان محمد نوري محمد علي365931221522024048

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية524.0087.33اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيحسن عامر حسن خميس365941521511013014

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية523.0087.17اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيابراهيم قاسم حمزة عريبي365951021513007001

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية523.0087.17اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعلي اكبر مازن محمود مناتي365961321511029063

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية518.0086.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيعباس فاضل عبد الحر عبد365972521511009042
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قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية571.0095.17اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمحمد عدنان مطير دهيم365981421411029047

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية571.0095.17اعدادية فدك للبناتاحيائيتقى يقظان حسن حمزه365991421422006031

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية569.0094.83ثانوية القصواء للبناتاحيائيمريم هيثم اسماعيل حمادي366001221422051106

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية568.0094.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيصفا عباس فاضل صالح366011121422006124

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية567.0094.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائيهديل سامي عبد علي عبد الهادي366021421422039055

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية566.8494.47ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيرامي وليد ابراهيم عبد366031321411019069

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية566.8094.47اعدادية المنصور للبنيناحيائيبكر فارس فؤاد نجم الدين366041021411026061

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية566.0094.33اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمحمد بسام حاتم عباس366051321411009030

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية564.0094.00اعدادية فدك للبناتاحيائيتقى سعد راهي منسي366061421422006030

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية563.0093.83اعدادية المنصور للبنيناحيائييوسف حيدر محمد رشيد366071021411026264

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية563.0093.83اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي حميد نعيم خليف366081421411017055

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية563.0093.83ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيتقى حامد يوسف حميد366091421424015004

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية561.0093.50اعدادية التعاون للبناتاحيائيامنه علي حسن ناصر366101121422040011

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية560.0093.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد هللا مجيد عبد الحسين مجيد366111121411041069

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية560.0093.33اعدادية الرميلة للبناتاحيائيرقيه سعدون جلوب خريبط366121521422004069

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبتول رعد حميد حمزه366132321422043020

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم أيهم حمزة نور366142721422037270

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية556.4092.73الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيزين العابدين حيدر صباح غني366151021411028031

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية556.0092.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء عبد ذياب حسن366162321422043068

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية556.0092.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر عبد الرضا ابراهيم عفن366172421411027031

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية556.0092.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء علي حسن علي366182721422033141

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد عبد الجبار عبد الستار سعيد366191021411019015

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية555.0092.50ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيطيبه غيث عامر جواد366201121424014034

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية554.6092.43اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد العزيز عامر خضير حسين366211021411026134

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية554.0092.33ثانوية الفردوس للبناتاحيائينعمه هللا عبد الهادي نعمه خليفه366221021422008125

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية554.0092.33ثانوية سومر للبناتاحيائيفاطمة محمد نويم جاسم366231421422008103

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية554.0092.33اعدادية الفداء للبناتاحيائيميالد صالح خلف عليوي366241421422033117

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية554.0092.33ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزينب عباس فاضل جواد366252121422058031

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية553.7692.29ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيعدنان محمد دعومي عجون366261321415007030

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية553.0092.17اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمرتضى محمد جبر حسين366271421411019118

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية552.0092.00اعدادية االمال للبناتاحيائيزينب احمد خضر داود366281121422011061

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية551.0091.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي ابراهيم ظاهر366291121422017084

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيزهراء جاسم علي جاسم366301221422015025
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قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية551.0091.83اعدادية فدك للبناتاحيائيانمار شاكر حسين كاظم366311421422006013

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية551.0091.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ هادي ميرزك ايرام366321421422044192

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية النور للبنيناحيائيمصطفى محمد قاسم موسى366331221411023158

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية550.0091.67إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد القادر ناجي يوسف اسحاك366341421411014075

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية النجاح للبناتاحيائينور حسام علي زيدان366352721422037324

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية549.0091.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيمريم حسام علي محمود366361021422019108

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية549.0091.50اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائياسراء جاسم عوده عبيد366371521422015003

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية549.0091.50ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائينبأ ناثر يوسف محمد حسين366381621424014034

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية547.0091.17إعدادية المروج للبنينتطبيقيمنتظر مظهر هادي ياسين366391421511011123

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية542.0090.33ثانوية الزوراء للبنينتطبيقياسامه رائد سامي نجم366401421511001005

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية541.0090.17اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياحمد عبد الجبار مطير احمد366411321511029011

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية539.0089.83اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياحمد نبيل محمد رضا محسن366421321511029018

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية534.0089.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي عباس خزعل سنكي366431521511005135

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية527.0087.83اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي ابراهيم عبد القادر خليل366441321511028067

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا فارابي شفيق ياسين366451021511020155

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية518.0086.33اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحيدر تحسين جليل ابراهيم366461221511022042

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية518.0086.33ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيدانيه عدنان كريم حسن366471321522039009

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية517.0086.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي فراس غالم اكبر366481121511049104

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية517.0086.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقياحمد حيدر عدنان جياد366491221511027005

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية517.0086.17الخارجيونتطبيقيحسين جاسم سالم محمد366501421518001075

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية517.0086.17اعدادية االغادير للبناتتطبيقيرانيه منذر محمد علي ولي366511421522071004

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية516.8486.14ثانوية االمل للمتميزاتتطبيقيمينا نصير طه جاسم366521321522049004

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرنا ستار جبار عبيد366531521422005038

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية555.0092.50ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيوسام علي حسين كاظم366541221511013059

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية552.0092.00الخارجياتاحيائيميادة صبار نجم كريدي366551121428050314

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية االمال للبناتاحيائيسجى ستار جبار عسل366561421422041108

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية التسامح للبناتاحيائيريهام محمد غفوري حسين366571421422012051

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية549.0091.50اعدادية الحكيم للبنيناحيائييوسف احمد عبد المجيد عبد الكريم366581121411030071

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية547.7291.29المنصور- ثانوية المتميزات احيائيحوراء حسين عبد الكريم هادي366591021422003019

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية545.0090.83اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيأحمد كريم ياسر حسين366602621411010003

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية543.0090.50اعدادية حديثة للبنيناحيائياكرم عباس رحيل حردان366611921411019013

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية542.0090.33ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيعائشه راجي عبد الكريم خليل366621921424006028

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية541.8890.31ثانوية السالم للمتميزيناحيائيأيمن طالب كاظم عباس366631121411010003
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قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية541.8090.30ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيفهد نمير فائق حكمت366641321411019145

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية541.0090.17ثانوية عمر المختار للبنيناحيائياحمد عباس علي يوسف366651021411004003

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية541.0090.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيقطر الندى سعد محمد عبد الرضا366662721422021102

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية541.0090.17ثانوية  التعايش للبناتاحيائيشمس فواز خزعل علوان366673121422013037

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية540.5290.09ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف مهند فاضل محمود366681321411019207

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية540.0090.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيماهر حامد ابراهيم مصلح366691121411015085

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية539.0089.83اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائياسالم ستار جبار خلف366701121422006006

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية538.0089.67اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياسامة سالم خليل محمد366711421411019014

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية537.1289.52زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد العزيز اسامه عبد العزيز فرج366721421411008050

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية536.0089.33اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيابراهيم هادي عدنان علي366731221411027004

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية536.0089.33اعدادية العقاد للبنيناحيائيحيدر عبد الكريم هالل حربي366741221411028054

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية536.0089.33إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيطه محمد عباس محمد366751421411021043

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية535.0089.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيطارق زياد جميل عفيف366761021411026119

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية535.0089.17ثانوية التراث العربي للبناتاحيائينادين قيس فواز شرتوح366771021422039051

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية535.0089.17إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي ياسين محمد محمود366781421411014105

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية535.0089.17ثانوية الربيع المختلطةاحيائيحاتم عواد جارهللا عباس366791921417004004

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية535.0089.17اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمرتضى عمران حراب مرير366802621411038079

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية534.0089.00أعدادية الطارمية للبنيناحيائييوسف اسماعيل خليل جواد366811221411019109

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية534.0089.00اعدادية قباء للبنيناحيائياحمد علي جاسم راضي366821521411010004

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية533.0088.83ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيأبراهيم محمد مظهور علي366831021413026001

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية533.0088.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائيكوثر نبيل نور سوادي366841221422009055

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية533.0088.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيمنال رزاق كطوف الزم366851221422024170

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية533.0088.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيّدره كريم صدام جعفر366861321422001073

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية532.0088.67اعدادية النور للبنيناحيائيمصطفى فارس عبد الغني محمد366871221411023156

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية531.4888.58ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحسين ابراهيم صالح عبد الحسن366881121411010019

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية531.0088.50إعدادية المقدام للبنيناحيائياسامة اسماعيل خليل ابراهيم366891421411015012

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية531.0088.50اعدادية الفرح للبناتاحيائيتقوى عمار كاظم عبيد366901421422053010

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية530.0088.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيامير محمد مهدي محمد366911021411026050

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية530.0088.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيبسمه سليمان موفق سليمان366921321422039036

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية530.0088.33اعدادية النهوض للبنيناحيائيعمار ياسر حميد محسن366931421411039125

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية528.0088.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيعذراء عبد الحسين صافي حسين366942321422039166

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية528.0088.00اعدادية العمارة للبناتاحيائيملتقى فاضل صبيح هالل366952821422009129

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية527.0087.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء عقيل كاظم هيجل366961321422040097
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قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية526.8487.81ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسام ضياء عبد المنعم نصر هللا366971321411019045

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية526.0087.67اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيكرار حيدر جبار اسدخان366981321411029046

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية526.0087.67الثانوية الشرقية للبناتاحيائيشمس حسين ناصر علي366991421422030028

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية526.0087.67اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين محمد كاظم مراد367002321411008024

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية526.0087.67اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي حكمت كطن داود367012821411001067

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية525.1687.53ثانوية المتميزيناحيائيطارق محمد طارق شرهان367021321411016054

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية525.0087.50اعدادية النهار للبناتاحيائيزينب صاحب حبيب درباش367031121422056030

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية525.0087.50ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمحمد فالح محيسن عليوي367041421411001035

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية515.0085.83اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعمر احمد قاسم احمد367051321511001076

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمصطفى زعيم صاحي حسوني367061421511021131

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية506.0084.33ثانوية الرسول للبنينتطبيقيمنتظر علي حسين علي367072821511030032

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيحسين قاسم كاظم جبار367082821511032011

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيفيصل وسام عباس عبيدان367092921511016086

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيعالء حسن حسين باتول367102821511032030

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمنذر حليم مطرود مزعل367112221513004039

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمحمد تقي عوده فرحان عيسى367122621511014062

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد عبدالرؤوف رستم ناصر367131221511027138

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيحسن هادي سعد خنجر367141421511041011

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية االنصار للبنينتطبيقيمهيمن عقيل خالد شنين367151321511003077

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد باجي367161621513007015

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمحمد حسن هادي حمادي367171121511008057

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية النهروان للبنينتطبيقيمصطفى حميد عبد الزهره شلتاغ367181521511018065

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمنتظر صباح المي غريب367192821515001575

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمصطفى كامل براك سرهيد367201121511018071

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية670.0095.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقييحيى نجاة عبد الكريم سعيد367212021511088049

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية583.6897.28ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرسل حليم صالح رسن367221321422039076

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية583.0097.17اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد مكصد ابراهيم علي367231821411106044

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية582.0097.00اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحمد ثجيل اصعيصع كاطع367242221411007002

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية581.0096.83اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمنتظر عبد مسلم فاخر عبد المهدي367251321411012146

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية580.0096.67اعدادية الوطن للبنيناحيائيفاروق معمر غالب محمد367261821411027020

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية580.0096.67ثانوية الرمادي للبنيناحيائيسيف فرحان عساف عبود367271921411001029

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية579.0096.50ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد هللا محمد خلف محمد367281921411001043

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33اعدادية هيت للبنيناحيائيحسام خالد بديوي خلف367291921411025020
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قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية577.7296.29الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيماريا مصطفى عواد كريم367301021422018111

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية577.6896.28ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيزيد محمد هاشم حسين367312221411001017

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية577.2096.20ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيسلمى معاذ سعدون مصطفى367321421422055026

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد المجيد عبد الغفور367331021411019122

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمه صادق موسى محيسن367342821426001105

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد طالب كرم معرض367351421411019008

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00اعدادية طوز للبنيناحيائيمهدي صالح جاسم صالح367361821411033075

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية575.0095.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيتقى نعيم عبد االمير مجيد367371221422026057

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية575.0095.83اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد المهدي خليل محمود احمد367382121411011087

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية575.0095.83ثانوية النيل للبنيناحيائيعبد هللا محمد موجد شياع367392321411029071

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية575.0095.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك حامد حسان راضي367402521422022188

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية574.0095.67ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيفاطمه حسين علي ناصر367411021422024023

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية574.0095.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد الحكيم احمد367421021511026059

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية574.0095.67اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد المهدي نصير عزيز كاظم367431221411028120

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية574.0095.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيعذراء علي محسن عباس367441221422026174

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية574.0095.67ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيمريم سمير موسى صادق367452821422003117

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية573.8095.63ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف محمد هاشم قاسم367461321411019206

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية573.0095.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيسنابل جهاد كاظم محمد367471221422026155

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية573.0095.50اعدادية الشماسية للبنيناحيائيعبد الهادي زهير عبد الهادي محمد علي367481321411021031

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية573.0095.50ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيساره علي جعفر عبود367492321422040034

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية573.0095.50ثانوية براعم كربالء االهلية للبنيناحيائيامير عبد الصاحب ابراهيم رمضان367502721413007001

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية572.7695.46اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد صباح مهدي ناصر367512721411028151

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية572.0095.33اعدادية النور للبنيناحيائيحسين عباس فاضل علوان367521221411023045

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية572.0095.33الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيشمس محمد كريم كاظم367531321422012012

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية572.0095.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمينا احمد شاكر رشاد367541321422039243

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية572.0095.33الخارجياتاحيائيشان صالح ادهم صالح367551421428050238

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية572.0095.33اعدادية حديثة للبناتاحيائيطيبه راقي غازي مصلح367561921422063029

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية572.0095.33ثانوية النظامية المختلطةاحيائيباسم احمد باسم علي367572121417011006

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية572.0095.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم نجم حسن367582321422072220

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية572.0095.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى علي محمد علي حسين367592721411034242

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية571.0095.17اعدادية اجنادين للبناتاحيائينورا محمود نايف حمد367601021422038122

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية571.0095.17اعدادية الفاروق للبنيناحيائيسجاد علي محيسن عبد367611321411014017

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية571.0095.17اعدادية السياب للبنيناحيائيحسن صباح عمران حسين367621321411028020
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قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية571.0095.17اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمهند محمد جباره دعيم367631521411007184

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية571.0095.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد باقر ياس كاظم مطرود367642721411025177

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية570.8895.15ثانوية المتميزيناحيائيعلي ثامر كامل كاظم367652421411041065

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية570.0095.00ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيسرى احمد عبد الشهيد حمد367661121424006008

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية570.0095.00اعدادية الزوراء للبنيناحيائيزين العابدين حكيم خضير عودة367671221411006016

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية570.0095.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفاطمه محمد هالل كاظم367681321422024095

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية570.0095.00ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيحيدر ناظم فعيل جبره هللا367691421411042017

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية570.0095.00ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيايه سعد محمد علي حسن367701421424020003

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية570.0095.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيكرار ابراهيم عباس بريس367712721411025163

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية569.0094.83ثانوية الشباب للبنيناحيائيبشير عماد زيدان شهد367721021411023003

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية569.0094.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيفيض معن صالح هادي367732221411062148

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية566.0094.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيحسن فاضل عبد العباس ابراهيم367742521511009021

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية561.0093.50ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيبر عدنان عبد االمير كاظم367751321522039008

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية561.0093.50إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمرتضى عالء موسى عبد هللا367761421511021127

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية561.0093.50اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيكرار كريم فرحان سلمان367772221511037075

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية560.0093.33اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيياسين خالد مجيد عواد367781321511031054

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية560.0093.33اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيطه ستار كريم ابراهيم367791321511035029

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية559.8093.30زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيمحمد شمس علي نياز367801421511008006

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية558.0093.00ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيتبارك حامد محمود جاسم367811021522007003

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية558.0093.00ثانوية الهداية للبنينتطبيقيصهيب محمد خلف جميل367822121511085013

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية556.0092.67اعدادية القدس للبنينتطبيقيسلطان احمد تركي مجباس367831021511014054

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيحمود ربح حامد عاكول367842221511079011

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية554.0092.33اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيابراهيم سعد ابراهيم محمد367851521511001001

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية554.0092.33اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمحمد فهد علك عبد الحسن367861521511015067

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية553.0092.17اعدادية بغداد للبناتتطبيقيبنين علي عبد الواحد رسن367871321522001010

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية552.0092.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي قصي نكه غيدان367882121511014077

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية558.0093.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد العظيم محمود هادي367892921424004074

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية549.0091.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيسفانه حيدر عبد الحسين حنتوش367901421422023021

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية539.0089.83االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد فالح ممدوح محمد367911721411007140

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية531.8088.63ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيابراهيم سمير عبود علي367921021413012002

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية529.0088.17ثانوية التسامح المختلطةاحيائيمصطفى مالك عبيد محمد367932321417051035

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية528.0088.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسن ماجد حميد عودة367941421411026020

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية527.0087.83اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد وسام محمد عبد النبي367951521411007159
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قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية526.0087.67اعدادية حديثة للبنيناحيائيعبد هللا ايهاب عبد هللا صالح367961921411019039

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية525.0087.50اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمقتدى جواد عبد الحسين عبد الصاحب367971021411008053

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية525.0087.50ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيسجى عبد الناصر جبر غايب367981621424061031

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية524.0087.33اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد االمين محمد عبد داغر367991221411028119

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية524.0087.33ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمنتظر رياض طعمه عبيد368001421413002031

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية524.0087.33اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيحذيفه جميل رافع بدوي368011921411020010

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية523.0087.17ثانوية الخنساء للبناتاحيائيرقيه حيدر فليح حسن368022121422028013

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية522.0087.00ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيسوزيار يوسف اسماعيل الماس368031221424001014

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية522.0087.00ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمرتضى سعد هوير سويلم368042821411027030

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيبكر عبد الرحمن صائل محمد368052121411050016

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيياسر عمار عامر فاضل368061421411019142

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد صالح ثلج علي368072121411014137

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية519.0086.50ثانوية الشجعان للبنيناحيائيكامل ثامر زامل سلمان368082621411046017

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية518.0086.33ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيسجاد فتحي صبيح ياسين368091121415005069

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية517.0086.17ثانوية الخلود للبناتاحيائينبأ محمد صالح قحطان حمد368101221422012055

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية517.0086.17ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيصفا وسام طاهر رسن368111321424007005

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية517.0086.17ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيطيبه عباس ذياب غالي368122621424004106

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية516.0086.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيتبارك رائد عبد محمد368131421422057039

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية516.0086.00ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيسارة رعد لبيب رحيم368141421424009066

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية514.7285.79ثانوية المتميزيناحيائيعلي احمد زرزور فالح368152821411023029

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية514.2485.71ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيحسنين مازن عبد الصاحب حسن368161121411042019

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية514.0085.67ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي سلمان عبد هللا سلمان368171121411010056

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية514.0085.67اعدادية التعاون للبناتاحيائيحوراء لؤي فوزي ابراهيم368181121422040040

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية514.0085.67ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم ياسين محسن عبد الهادي368191421422037059

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية514.0085.67اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد عبد المنعم علي درويش محمد368202121411049126

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50اعدادية الكندي للبنيناحيائياسامة محمد قاسم محمد368211021411019022

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيساره فرحان احمد كاظم368221421426006150

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعلي عباس حنش شبار368231521411013066

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية512.8885.48الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد فالح مهدي حمادي368241021411028094

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية512.6485.44ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد حسن صالح الدين حسن فاضل368251321411032068

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية512.4885.41ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف غسق صباح صالح368261321411019202

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي الهادي اكرم مهدي عباس368271021411019072

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيميسم كاظم قاسم حسوني368281121422006175
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قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية االمال للبناتاحيائيفرح مصدق محسن محمد368291121422011107

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيرباب مؤيد حسب غضبان368301221422033026

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي خميس محمد عبد368311321411028066

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمحمد فيصل عبد الرضا جابر368321521411016072

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية داقوق للبنيناحيائياحمد عماد علي عسكر368332021411017003

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية511.8485.31ثانوية المتميزيناحيائيياسين نشوان غازي شاكر368341321411016115

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17اعدادية سيناء للبنيناحيائييوسف محمد رضا احمد368351321411018035

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي فاضل علي خالد368361421411021063

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17اعدادية عشتار للبناتاحيائيحوراء فيصل مهدي بدر368372321422049026

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة عبد الباقي احمد شهاب368382621422026116

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائياحمد كريم لعيبي عليخان368391121411008005

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد محمد كاظم عبد هللا368401121511017013

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي استبرق فؤاد جابر368411021511026082

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمحمد عايد فاخر حسن368421221511007131

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية474.0079.00اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمصطفى احمد خالد ابراهيم368432621511014075

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية الشروق للبنينتطبيقياحمد عبد المهدي نوري عبد المهدي368441221511029007

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية471.0078.50ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد وليد جاسم محمد368451121511049021

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية470.0078.33اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحمزة ماجد جعفر حمود368461021511026034

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية468.0078.00إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقينور العلي احسان سمير جياد368471421511009085

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيفهد احمد عباس عبيد368481121511015096

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيابراهيم جبار شعيع عبيد368491521511005001

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية462.0077.00اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيسفانه عيسى سلمان جاسم368501121522041037

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية462.0077.00اعدادية البشير للبنينتطبيقيحسين مؤيد شلش جبار368511421511033020

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية462.0077.00ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي زياد محمد عبد علي368521621513027068

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية460.0076.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسين علي صكبان محمد368531021511026032

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية460.0076.67اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيايوب انمار عباس غافل368541121511013017

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقياحمد اياد عبد عبيد368551421511025004

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية فدك للبناتتطبيقيمالك علي مكطوف طاهر368561421522006021

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي سالم محمد حاتم368571321411028067

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيامير علي مهدي اسماعيل368582921413005005

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية السياب للبنيناحيائيابراهيم هيثم ساهر محمود368591321411028006

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية544.0090.67اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعلي مصلح محمود معله368602621411038053

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية543.0090.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد باقر علي محمد فرحان368612421411044133
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قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية540.0090.00ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة الزهراء قاسم وحيد خلف368621421422037041

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية532.0088.67اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد حمزة368632121411003143

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية530.0088.33اعدادية المحبة للبنيناحيائيموسى جعفر كاظم فالح368641121411003029

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية524.0087.33اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد خالد شاكر عماش368651021411013121

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية520.8886.81ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيقطوف عبد الكاظم جويد مزيعل368661321422043105

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية النور للبنيناحيائيحسين عالء مهدي حسن368671221411023049

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسن كامل شريف لفته368682221411033068

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمصطفى عامر ابراهيم محمد368692121411017069

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية517.0086.17اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعلي فرحان شناوة علوان368701421411040077

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية515.8885.98ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى علي فرحان رحيم368711421411005105

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية515.0085.83ثانوية الرائد للبنيناحيائيحسن هادي عبد وادي368721021411001003

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيبارق رعد كريم عبد الرضا368731421411007015

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيقاسم بشير عوني حسن368741721411111019

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيمصطفى جاسم عطيه سلطان368752621413009058

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائينور الهدى كاظم غانم زاير368761121422031043

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيدينا سالم محمود محمد368771321422001078

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيشهد رحيم حسين محمد368781321422001180

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الهدى مؤيد مطشر عذاب368791321422001314

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي ماجد حميد عباس368801421411021066

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد كومار جميل رشيد368812121411011097

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعبد المهيمن مسلم عبد الجبار عوده368822221411033181

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83اعدادية النور للبنيناحيائيمصطفى تحسين بدر حسن368831221411023154

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83ثانوية بابل للبناتاحيائيرقيه عبد اللطيف بهلوان علي368841221422014016

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيرقية رحيم رهيف حسين368851421422002032

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء عبد الرسول ماهود خفي368861421422016031

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمصطفى صباح حسن كاظم368872421413008056

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية508.8884.81ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيبشار رائد عبد الحي ابراهيم368881321411019041

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية508.0084.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمصطفى عباس محمود علي368891121411041139

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية508.0084.67اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيبراء باسم جواد كاظم368901121422022002

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية508.0084.67اعدادية الفاروق للبنيناحيائيطه وسام عيسى عمران368911321411014022

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية508.0084.67اعدادية الباهلي المختلطةاحيائياحمد هيثم احمد عباس368921821417006003

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية507.0084.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد المهدي نعيم عبد علي رسن368931521411001102

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية507.0084.50ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء جبار رحيم سيد368942821422003052
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قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية506.8484.47ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيايات علي ابراهيم سالم368951221422028004

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية506.3684.39ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه احمد كاطع عبود368961321422043092

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية506.0084.33ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيبنين عباس علي مجباس368972621424004031

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية505.0884.18ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمحمد عبد الناصر عزيز ناصر368981421411038035

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى فراس حامد موسى368991321411016105

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمنار عباس خضير داغر369001521422005116

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيسجى باسم نواف مزهر369012121424004015

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية504.0084.00اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد رازق جعفر عبد الحسين369022221411077178

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83ثانوية السجى للبناتاحيائيفاطمه علي عبد هللا رحيم369031121422063028

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83ثانوية االعتدال للبناتاحيائيشمس ناطق شعالن محمد369041321422008031

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية الهارثة للبناتاحيائينبأ علي حسين نعاس369051621422021098

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية502.2883.71الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد عبد الزهرة كاظم دهام369061121411038037

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيامير حيدر محمد علي عباس369072721411025022

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية الداودي للبنينتطبيقياحمد مهدي حسين علوان369081021511029008

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعبد هللا ميثم احمد قاسم369091621511018078

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمختار صالح مهدي صالح369101321511004038

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية463.0077.17اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيامير عماد عبد الحسين عباس369111421511020010

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية462.0077.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمصطفى يعكوب يوسف عبد الرزاق369121021511013149

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية461.0076.83اعدادية السويس للبنينتطبيقيفاروق فراس فخري داود369131321511006058

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية461.0076.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي فالح حسن جبر369141521511011086

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية السبطين للبنينتطبيقياحمد محمد داود حنوش369151221511022011

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمحمد علي امير حاشوش حامي369161321511012105

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيابراهيم فارس محمد حيدر369171321511001003

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمجتبى مشعل فخري محمد صالح369181421511020081

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعبد الهادي جاسم جميل عبد الهادي369191521511005110

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية456.0076.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا احسان صادق كاظم369201021511013076

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية456.0076.00اعدادية النور للبنينتطبيقيليث محمد حطيحط حميدي369211221511023087

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية456.0076.00ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينتطبيقيسجاد االء جبر كاظم369222321515005005

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية455.1275.85ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيحسن محمد محمد حسن جاسم369231021513012002

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي احمد غني عبد الحسين369241221511027084

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية563.0093.83ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسنين يحيى صالح جواد369251321413017014

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية561.2093.53الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد النور حسام عبد السميع محمد369261021411028051

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحيدر علي طالب علوان369271421411050026
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قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية548.7691.46ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيهاجر عبود فليفل رهيف369281221422028115

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية548.0091.33اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمهند دلشاد احمد علي369292121411032143

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية529.1688.19ثانوية المتميزيناحيائيعمر امين عبد اللطيف علي369301421411005075

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية528.0088.00الخارجيوناحيائيابو الحسن علي فريد خليفة369311121418001005

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية528.0088.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسين التقي رحيم علي محمود369321521411005027

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية523.0887.18ثانوية المتميزيناحيائيموسى مرتضى صالح مجيد369331321411016110

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية518.7286.45الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد غسان عامر محمد369341021411002089

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية513.4085.57ثانوية المتميزيناحيائيحسن حيدر ناصر ظاهر369351421411005021

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50ثانوية دجلة للبنيناحيائيمحمد قاسم عواد سعيد369362821411011062

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكرار جاسب محمد جويت369371421411014108

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية507.0084.50اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيابراهيم احمد محمد علي جدي369382521411018002

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعبد الرضا عبد الكريم صباح غني369391321411012073

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسن فرج حسن فرج369401421411041024

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمحمد اركان طه احمد369411421413002027

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيسجاد علي بوان بديوي369422621411011083

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية504.0084.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيمجتبى عبد التواب طالب نعيم369432221411070147

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر عبد عطيه369442221413019004

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية502.5283.75ثانوية المتميزيناحيائيحسن مهند علي محسن369451421411005024

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك دريد محمد عبد الكريم369461121424014006

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية النهوض للبنيناحيائيعبد السالم شاكر محمود نصار369471421411039076

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية501.0483.51ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي عبد الكريم عبد الحسين عزيز369481321411019128

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيهبه هللا صباح محسن كاظم369491221422026252

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية500.7283.45ثانوية بابل للبنيناحيائيمنتظر احمد فؤاد عبد االمير369502321411056160

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية السياب للبنيناحيائيعبد المجيد ابراهيم مجيد احمد369511321411028061

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغفران حميد حسن عبيس369522321422044102

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية القدس للبنيناحيائيسيف سداد حمدي شاكر369531021411014037

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيمصطفى صالح عبد الواحد عبد الخضر369541121413005026

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائييحيى ماجد قاسم حسين369551421411020113

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية األسود للبنيناحيائيطه محمد صالح حبيب369562121411069023

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية غماس للبنيناحيائيباقر محمد حسن عباس369572421411011006

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية السيدية للبنيناحيائيعدنان مصطفى مال هللا غزال369581121411004070

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيمالك هشام فخري صابر369592121422003098

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي نمير صالح هادي369601321411008093
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قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهبه محمد قاسم مسلم369611321422040236

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيغدير احمد محمد جرعيط369623021427041055

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمصطفى عصام كاظم تقي369631021411008051

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33ثانوية الرسل االهلية للبنيناحيائيمؤمن راهي مطلك رهيف369641421413024013

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33ثانوية الشروق االهلية للبناتاحيائيشمس فراس عبد الكاظم كريم369651421424006001

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعلي عماد سلمان خليف369661021411013104

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسن نوفل غانم علي369671021411017019

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد باقر سمير اغا حيدر369681521411011153

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية الحسينية للبنيناحيائيشاهر نعمه صلبي هادي369692721411031141

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية السويس للبنيناحيائيحسن خليل اسماعيل محمود369701321411006010

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية بلد للبنيناحيائيطه عبد حسين سليم369711821411006073

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيالحسين ليث عبد الكريم عبد الرسول369722521411009032

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيعبد الوهاب ابراهيم عبد هللا علوان369731821411036036

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية جلوالء للبنيناحيائيشعبان كريم صالح اسماعيل369742121411009111

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائياحمد ناصر حسن فليح369752221413030010

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية475.0079.17إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد جاسم جواد نعمة369761421511015090

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية468.0078.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد كريم خلف ماين369771421511015105

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية464.5677.43ثانوية المتميزينتطبيقيالحسن محمد داخل زيدان369781321511016004

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية462.0077.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقياسامه محمد فالح جالل369791621513022011

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية460.9676.83الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد بشير خالد حسن369801021511002007

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية458.0076.33إعدادية المروج للبنينتطبيقيحيدر فؤاد عبد الكريم دعيم369811421511011037

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية457.0076.17ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقيابو تراب حسين عالوي سفيح369821021513001002

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمجتبى علي فيصل تركي369831121511004129

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيصهيب صفاء عبد الحسين عبود369841121511009034

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية454.0075.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيابا ذر حمد فضل عويد369851121511041013

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية454.0075.67ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيحسين عامر حسن باقر369861421513001005

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية453.0075.50اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمود جمال عبد الكريم علي369871021511022049

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية453.0075.50اعدادية بغداد للبناتتطبيقيايه اياد ثامر عبد الحميد369881021522035004

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية453.0075.50اعدادية داقوق للبنينتطبيقيمرتضى اياد عبد اللطيف عزيز369892021511017027

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية452.0075.33اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى زكي عدنان جعفر369901421511020099

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية452.0075.33ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعيسى ناصر حسن ناصر369911421513016012

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية450.0075.00اعدادية السويس للبنينتطبيقيعبد الرحمن عماد تعبان محمد369921321511006038

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة فائز تركي عطية369932421422024255
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قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية574.0095.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيعال احمد محمد خضر369942321422013345

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية573.1295.52ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزبيده سبتي عبد اللطيف محمد369951321422049039

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية573.0095.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم مزهر سلمان جعفر369961221422026222

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية572.0095.33ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم احمد عدنان علي369971421422037052

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية572.0095.33اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد وليد عزيز غريب369982121411003014

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية571.6095.27ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه قبس وعد رشيد369991421422027049

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية571.0095.17اعدادية الصفا للبنيناحيائيحسن عصام عدنان جواد370001321411027018

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية571.0095.17اعدادية بدرة للبنيناحيائيمرتضى حمدان راشد مرشد370012621411021009

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية570.4495.07ثانوية المتميزاتاحيائيضحى ابراهيم محمد عبد370021321422032062

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية570.0095.00اعدادية اغادير للبناتاحيائيبراء حميد مصحب ردام370031121422038012

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية569.8894.98ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمريم رسول اسماعيل خليل370041221422028096

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية569.0094.83ثانوية المتميزاتاحيائيشهد مهند مهدي حسين370051321422032060

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية568.7694.79ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي عدنان كاظم رومي370062221411001034

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية568.0094.67ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزينب منعم عباس علي370072121422058033

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية568.0094.67اعدادية النجدين للبنيناحيائيحسين اياد حسن كاظم370082421411033028

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية567.6494.61ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى اسعد محسن عبود370091421411005102

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اعدادية السيدية للبنيناحيائيياسين وائل محمد اسماعيل370101121411004139

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة جالل واحد عبد370111321422002112

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية567.0094.50ثانوية النور االعظم االهلية للبناتاحيائينور العيون ضياء جاسم كريم370121321424008006

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية567.0094.50ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيجنان هاشم حمزه حسن370131421426001080

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم احمد صبري شايع370141521422014253

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائينوهارا يوسف عوديش يوخنه370153321422002121

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية566.0094.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيايه محمد سامي حسين370161021422019022

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية566.0094.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيغسق زياد طارق عياش370171021422035078

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية566.0094.33اعدادية البتول للبناتاحيائيآيه نافع عزيز احمد370181121422013003

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية566.0094.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حسن فليح حسن370191321422002066

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية566.0094.33ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيمينا اياد عبد الحسين نجم370201621424001044

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية565.8894.31ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيداليا اسامه مكي كامل370211321422039062

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية565.1694.19اعدادية المنصور للبنيناحيائياسالم عمار احمد قاسم370221021411026037

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية اجنادين للبناتاحيائيثمار ثامر بنيه موسى370231021422038026

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية565.0094.17ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائيعبد هللا خالد ابراهيم جاسم370241121411035021

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية565.0094.17ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيعلي وليد يوسف عناد370251321413016003

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية االعظمية للبناتاحيائينور قصي عبد الرزاق رشيد370261321422004106
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قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية565.0094.17ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيميريام توفيق عباس علي370271321424009015

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحسن جواد كاظم بدن370281421411025007

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى داود كشاش حسين370291421411050078

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيلبنى محمد هادي كاظم370301421422057164

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية565.0094.17ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيذو الفقار عبد الرحمن عبد غركان370312221413008021

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية554.0092.33اعدادية الثبات للبنينتطبيقياسامه شعبان سعيد سهيل370322721511011008

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية553.0092.17ثانوية العرفان االهلية للبناتتطبيقيرعده سعد بطيل حبوش370332221524049004

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية541.0090.17اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقياحمد ياسين صبار فياض370342821511015014

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية540.0090.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد علي غضبان جبر370352821511015176

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية538.0089.67اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنينتطبيقيمنتظر محمد حسن زعيل370362621513009007

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية536.0089.33اعدادية االمال للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد االله محمد علي370371121522011034

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية536.0089.33إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمحمد قاسم كطافة مزعل370381421511013061

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية536.0089.33ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمريم سعدي ميخا جرجيس370391421522014022

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية536.0089.33اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد ستار جبار حطاب370402821511010085

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية535.0089.17اعدادية االمال للبناتتطبيقيآيه احمد عباس صايل370411121522011001

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية535.0089.17اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيامين احمد هادي جواد370421321511009006

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية533.0088.83اعدادية االصيل للبناتتطبيقيساره حسنين عبد الكريم داود370431121522005013

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية533.0088.83اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيبتول علي فرحان مطشر370441521522013003

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية533.0088.83اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمحمد جواد عبود نعمه370452821511037111

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد عباس عبد الحسين شاكر370462621413004003

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية573.0095.50اعدادية المعراج للبنيناحيائيمحمد عبد الوهاب عبد خضير370471121411023035

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية573.0095.50اعدادية الوحدة للبناتاحيائيزينب علي طالب عبد الحسين370482221422036053

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية572.0095.33ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن حميد كطه سليمان370491921413019016

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية572.0095.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد جنديل عبد370502221424017188

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية571.0095.17اعدادية الفداء للبناتاحيائيتقى نبراس عبد الحليم محسن370511421422033032

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية570.8895.15ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسن مؤيد خضير عدوان370521321411019048

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية570.0095.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيهدى مهدي كريم عبد الحسين370532721422036185

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية569.0094.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيحمزه ماهر ذياب عبود370542321411020107

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية567.0094.50ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزينه باسم احمد عبود370551321422024053

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية566.8094.47ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيمنار عقيل علوان حسين370562221422001038

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية566.0094.33اعدادية النور للبنيناحيائيباقر صدام كاظم علوان370571221411023030

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية566.0094.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمبين طارق خضير يوسف370581621411001122

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية565.0494.17الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا سعد احمد فياض370591021411002054
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قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائينور عدنان هاشم عباس370601121422006185

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية565.0094.17ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيتقى ضياء محمد داود370611321422024020

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية564.6094.10الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعلي محمد رضا محمد علي370621121411038031

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية564.0094.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيبنين عويد محيسن شمخي370631321422044009

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية564.0094.00الخارجياتاحيائيطيبه لؤي فاضل حسن370641321428050160

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية564.0094.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه هادي حمزه مالح370651421422002086

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية564.0094.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسما قاسم داود سلمان370661421422036035

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية564.0094.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسين علي حسين موات370671521411005031

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية563.2893.88ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي مهند منعم كامل370681321411032055

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية563.2893.88ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيديمة فراس ابراهيم محمد370691321422043040

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية563.0093.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيبتول حامد صبيح صالح370701421422065049

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية563.0093.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء خضير عسوري عبيد370712221424017087

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية562.1693.69الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحسين جاسم محمد حسن370721121411038012

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية562.0093.67ثانوية السالم للبنيناحيائياسامة وجدي خلف خالد370731821411039005

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية562.0093.67ثانوية بابل للبنيناحيائيموسى خلدون عبد الحسين عبد علي370742321411056165

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية562.0093.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب حسين منخي جابر370752621424007118

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية556.0092.67اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيمريم حيدر عزيز عبد هللا370761321522035027

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية553.0092.17اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعز الدين عمار مجيد خضير370771121511020097

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية552.0092.00اعدادية المأمون للبنينتطبيقيعبد هللا عوف عبد الرحمن راغب370781021511006032

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية552.0092.00ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيبتول حيدر هاشم منشد370792221524028002

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسين فرحان نجدي محمد370802821511017034

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية548.0091.33ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيزهراء كريم كبن زاير370812821522030016

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية546.0091.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقينبأ عبد علي خلف حردان370821521522006034

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية545.0090.83إعدادية المروج للبنينتطبيقيمحمد حسين طاهر علوان370831421511011093

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية544.0090.67اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد حيدر صالح عبد المهدي370841021511018042

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية544.0090.67اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيابراهيم عباس ابراهيم حسون370851421511050002

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية584.0097.33اعدادية االندلس للبنيناحيائيمؤمل الصدر جعفر عريان صالح370862821411008041

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية583.0097.17اعدادية التعاون للبناتاحيائيدانيه فراس احمد عبد370871121422040044

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية583.0097.17ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر خالد خلف عبد370881821413005010

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية582.0097.00اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد الرحمن رائد حماد عبيد370891021411006027

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية582.0097.00ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمصطفى رائد عبد الكريم حبيب370901421411001042

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية582.0097.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيضحى عباس حسن حسين370911521422014194

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية582.0097.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيمؤمل اسماعيل ناهي عبود370922921411017233
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قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية581.0096.83ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمنار شهاب احمد فرحان370931121422008107

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية581.0096.83ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمريم نجم عبد هللا كاظم370941121422048083

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية581.0096.83اعدادية النهوض للبنيناحيائيجعفر عارف جواد فالح370951421411039032

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية580.0096.67اعدادية االعظمية للبناتاحيائيوسميه يوسف مطر غدير370961321422004110

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية580.0096.67ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائياحمد المصطفى وميض جليل مزهر370972221413060002

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية580.0096.67اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمحمد عبد الحمزه عباس بجاي370982721511011077

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية580.0096.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي رائد محمد جاسم370992821411002030

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية580.0096.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء جميل عويد عليوي371002821422010042

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية579.6496.61الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رائد عبد الكريم احمد371011021411028088

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية579.4496.57الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيفاطمة الزهراء ثائر خضير عباس371021021422018096

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية579.2096.53ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء احمد مطر حميدي371031121422047030

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية579.0096.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسنين ظافر ابراهيم صالح371042221413023043

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية579.0096.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيامل فواد عبدالستار داود371052921422024022

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية578.7296.45االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى حيدر عبد الرحيم علي اكبر371061321411010145

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية578.5696.43اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسن عبد السالم عبد الحسين شياع371071221411028031

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية578.4096.40ثانوية المتميزيناحيائياثير جبار حسين سويلم371082821411023007

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيعلي جاسم جبار قاسم371091421411029027

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمنار حيدر حراز حنفش371101421422036058

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيفاطمه يوسف جوامير عباس371111421424005030

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيعال احمد عبد الكريم ابراهيم371121621424072176

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيباقر عامر حمزه خلف371132621411027020

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمصطفى محمد غازي عبد الرضا371142721411031125

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية577.8496.31ثانوية المتميزيناحيائيابو الحسن سعد راضي حميدي371152821411023004

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعمار نجم عبد الزهرة فلحي371161321411012101

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيآمنه عبد راضي كاظم371172321422008001

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء احمد عزيز شبيب371182621424007159

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية576.5296.09ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحيدر عقيل موسى كاظم371192521413031204

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية576.1296.02زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمرتجى علي عبد الرضا عجيل371201421411008084

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمحمد عادل حميد رشيد371211121413007010

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00ثانوية الزقورة للبناتاحيائيوالء حسين عبد هللا علي371221121422065028

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيساره شهاب احمد صالح371231321422025047

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيطيبه عبدالرزاق امين مهدي371242121422071030

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيمحمد رضا حميد عباس سعد371252721411036044
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قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه خالد عبد الزهره حبيب371262721422037233

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية575.8895.98الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد حمود وكاع371271021411002080

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية575.0095.83اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيحسن محمد رضا سلمان عويد371282621511023018

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية569.0094.83اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمرتضى صباح هادي خلف371291421511010042

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية564.0094.00اعدادية السياب للبنينتطبيقيليث ماهر عبد المنعم محمود371301321511028091

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية559.0093.17ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيخنساء محمد صالح منزل371311021524013001

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيعلي غالب سعد فاخر371321121511008045

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي عبدالكاظم جواد اصغر371332621511019037

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمرتضى رفعت قاسم حمودي371342821511002112

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية558.0093.00ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيمنتظر مهدي سدخان عشب371352821517005023

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيممدوح صبيح بريد زغير371362921511008105

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية بغداد للبناتتطبيقينور عمار محمود لطيف371371321522001060

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية556.0092.67ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيباقر جمعه حسان عباس371382221513023004

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية راوه للبنينتطبيقياسامه عبد الستار خضر حمود371391921511022007

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيغيث نديم عبد الرحيم عبد االمير371402521511009064

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية583.8897.31ثانوية المتميزاتاحيائيمريم غسان عبد الرحمن مكي371411321422032092

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية583.0097.17ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيبنين جاسم محمد هادي371421121422007010

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية583.0097.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائياسراء زياد خليل مهدي371431121422015001

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية583.0097.17اعدادية الكلية الجامعة االهلية المختلطةاحيائيميثم يعرب عبد الجبار حاتم371441421417003001

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية582.2897.05ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفرح عبد السالم جبر عبد الساده371451521422017045

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية582.1697.03ثانوية المتميزيناحيائييوسف مظفر عبد الكاظم جابر371462421411041133

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية582.1297.02ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عامر حسن محمد علي371471421422027115

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية582.0097.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايالف حامد محمد داود371481821424004005

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية581.1296.85ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمنار امير عامر خضر371491321422043114

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية581.0096.83ثانوية الصمود للبناتاحيائيزينب مازن فاضل حسن371501421422034027

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية581.0096.83ثانوية المعالي للبناتاحيائيفاتن عادل كاظم جواد371511421422054030

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية581.0096.83اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيفرح محمود صالح مهدي371522121422032155

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية581.0096.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيشيماء عادل جاهل عبد الحسين371532721422033203

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية580.4096.73ثانوية المتميزاتاحيائيآيه رعد جبار العيبي371541421422027005

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية580.2096.70اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرائدي محمد حسين فدعوس371551321422002048

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية580.0096.67اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمصطفى جمال خزعل مهدي371561221411027157

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية580.0096.67ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيفاطمه محمد عطيه محيسن371571221422016017

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية580.0096.67ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيرنين اسعد جواد حسين371581221426001068
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هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية580.0096.67اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيحسن فالح عراك علي371591921411092027

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية580.0096.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرتاج صباح مهدي عبيد371602321424006125

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية580.0096.67اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد مهند عبد القادر صبري371612621411001016

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية579.7696.63ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور الهدى زاهر خزعل مظلوم371621321422043126

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية579.4896.58الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي ناصر عبد الرزاق سالم371631021411028065

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية579.4496.57الخضراء- ثانوية المتميزات احيائينبأ عبد الرزاق عبد الوهاب حمدان371641021422018128

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية579.0096.50ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيتبارك طالب هاشم طارش371651021524012002

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية579.0096.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيساره عدنان خضير حسن371661221422026141

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية579.0096.50ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيدينا احمد عبد الرحمن محمود371671321422024030

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية579.0096.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم اياد جحيل راشد371681321422039209

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية579.0096.50اعداية الهدى للبناتاحيائيزينب علي حسين سعود371691421422013023

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية579.0096.50ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيمريم كريم حسين هالل371701421424011008

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية579.0096.50اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيامامه احمد عبد المحسن حسن371711921422039009

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية579.0096.50اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائييوسف ضرغام جواد عبد الحسين371722521411041074

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية579.0096.50اعدادية البيان للبناتاحيائيرانيا ليث خلف جوهر371732821422028029

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.9696.49ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسين وسام طاهر علي371742221411001014

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.5696.43الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيطه ليث قيس مجيد371751021411002033

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.1696.36اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيفاطمه احمد حازم بيكان371762121426007066

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33ثانوية الفردوس للبناتاحيائيتقى محمود مثنى خلف371771021422008025

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدانيا علي كاظم محمد371781021422033045

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيطيبه اسعد عبود ناصر371791021422033114

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33اعدادية الزهور للبناتاحيائينور الهدى عماد حسن جبار371801221422024182

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمصطفى مؤيد كاظم غافل371811321411017063

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيطيبه سعد مجيد حميد371821321522039033

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33إعدادية المقدام للبنيناحيائيياسر عمار كريم صادق371831421411015160

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33ثانوية المتميزاتاحيائيزينب عبد المنعم عطيه ابراهيم371841421422027083

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيجمانه محمد شوين شالكه371851421422036011

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33ثانوية المعالي للبناتاحيائيملكه محمد عطيه حمزة371861421422054040

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيعلي باسم لعيبي شريجي371871421511001025

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيطيبه موسى جاسم مهدي371881521422005082

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد فائق لطيف صالح371891921413009013

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيرسل عباس فاضل علوان371902121422071016

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد الواحد اياد عبد الواحد فرحان371912321411001040
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هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33ثانوية المجد للبنيناحيائيسجاد حامد محيسن عبيد371922321411065022

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية578.0096.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك قاسم ثابت زاحم371932621424007047

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.3296.22ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيهاجر حسين عبد علي عيسى371941321422049095

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.1296.19ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيتقوى عارف لفته هوبي371951321422049014

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17ثانوية الوثبة للبناتاحيائيامنيات احمد طاهر نعمه371961021422023004

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائييوسف حميد خلف صالح371971121411034089

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17اعدادية التقى للبناتاحيائيحوراء جواد كاظم عبد371981121422012021

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم عمار فاضل عباس371991121422014115

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17ثانوية النعمان للبناتاحيائيمينا حارث رياض طه372001321422026015

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرزين علي عبد هللا كريم372011521422014091

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرسل وضاح عبد الكريم جراد372021921424010053

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي جاسم محمد محسن372032121411002095

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17اعدادية تماضر للبناتاحيائيميس حاتم سلمان محمد372042121422002132

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب لؤي جمعه كاظم372052121422049121

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد خلف موسى372062221424012157

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي فارس نبيل جاسم372072321411020231

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم امجد حقي اسماعيل372082321422072260

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيميقات احمد عبد الرزاق خميس372092621424007200

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيداليا عامر حميد حافظ372102621424015044

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيمحمد غسان حميد ابراهيم372113121411007027

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية576.7696.13ثانوية المتميزاتاحيائيانوار رائد محمد كاظم372121421422027017

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية576.6496.11ثانوية الفراقد للبناتاحيائيأيالف محمد وليد رشيد372132121422058006

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية576.2496.04زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيميثم منير صادق جعفر372141421411008092

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيعسل احمد سليم جواد372151021422033118

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائيصفا احمد فخري حمود372161021422037047

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00ثانوية بابل للبناتاحيائيتانيا فرحان عبد االمير عبد الحسين372171221422014007

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفاطمه عقيل فاروق حامد372181321422024090

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيسنا ثامر حمدي عزاوي372191921427037022

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب احمد خالد نافع372202121422049111

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00ثانوية الطائف للبناتاحيائيزهراء حسن خميس كاظم372212121422070023

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيفاتن بارز عبد المؤيد عبد هللا372222621422025126

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد المهدي صالح عباس ناصر372232721411003107

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية576.0096.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي سليم كاظم محمد372242721411025147
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هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية569.0094.83اعدادية المهج للبناتتطبيقيشمس فاضل عباس داود372251421522035024

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية هند للبناتتطبيقيهوادل هاني خليل حسون372261121522020023

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية564.0094.00اعدادية البيان للبناتتطبيقينرمين صبحي حسن حمد372271021522014038

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية562.0093.67إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحيدر فاضل فخري خزعل372281421511014049

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية560.0093.33ثانوية الضحى للبناتتطبيقيانيتا اديب حبو عوديش372291421522023004

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيدعاء بشير عبد الجبار عباس372301321522015012

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيالحسن حيدر لطيف حسين372312221511034010

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية البخاري للبناتتطبيقيتبارك حسين محمد خلف372321821522080004

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية اسماء للبناتتطبيقيابرار سامر عبد االمير كافي372332421522011001

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعقيل محمد هالسه حلو372342921511025147

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية556.5692.76اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد باقر عمار حبيب ظاهر372352721511028035

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية556.0092.67الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيهبه جواد كاظم ناصر372361421522030035

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية556.0092.67ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتتطبيقيزينب علي جار هللا حسن372371421524031002

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية556.0092.67اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيعز الدين جعفر دواح حمد372382621511038025

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية556.0092.67اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيزهراء اياد جبار حسين372392721522054016

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية556.0092.67ثانوية النضال للبناتتطبيقيسارة عبد الرضا جوحي داخل372402821522001039

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيياسر خالد حسين نجم372411121511032018

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية الحلة للبنينتطبيقيامثل حسام عبد الوهاب جواد372422321511020008

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين علي حسين عبيد372432821511007029

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية554.0092.33اعدادية النصر للبناتتطبيقياستبرق محمد منذور دايخ372441221522031003

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية554.0092.33ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيمريم صباح رمضان موازي372452221524024004

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية553.0092.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيوداع محمد عبد جاسم372461121522044064

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية553.0092.17اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمحمد جاسم العيبي منحوش372471221511029080

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية553.0092.17الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين تطبيقيعلي عماد كاظم حميدي372482321511064021

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية569.0094.83اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد زيد محمد حسن372492321411003067

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0093.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الجواد فراس جواد مصلح372501021411026125

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية543.0090.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيرواسي مصطفى كامل طعمه372511021422035045

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية534.0089.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيابو الحسن امير سعيد سابط372521321411010010

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية533.0088.83اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيرضا حيدر عادل هادي372531521411006051

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية528.0088.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيهاجر حازم محمد زرزور372542621422031134

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية527.0087.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيصادق صباح شالكه منذور372552221413006082

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0087.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمنتظر رعد جاسم محسن372561621413014012

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية525.0087.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين جواد كاظم نعيمه372572221413006034
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قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية521.0086.83اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيتبارك طه حسين عبد372581121422009022

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية521.0086.83ثانوية البالد للبنيناحيائيمصعب ماهر علي عبد هللا372591221411008024

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية521.0086.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيالمنتظر بارع قاسم رهك372602421411036022

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية االمال للبناتاحيائيمها عمار ياسر عناد372611121422011134

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية التضحية للبناتاحيائيورود سلمان عيسى علوان372621221422010052

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية518.0086.33ثانوية الفردوس للبناتاحيائيدانيه بالل صالح توفيق372631021422008029

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية517.0086.17اعدادية جرير للبناتاحيائينور الهدى عادل ضمد زوير372641221422008060

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية517.0086.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي هادي طاهر جاسم372652221411003207

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية514.0085.67ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي محمد مسافر كريم372662521413014065

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية513.0085.50ثانوية الملوية االهلية للبنيناحيائيفهد ستار جاسم محمد372671821413002013

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية512.0085.33ثانوية االعتماد للبناتاحيائيسكينه سعد خزعل جبر372681421422067043

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية511.0085.17ثانوية العبور للبناتاحيائيفرحه صكب حميد عبد372691921422086107

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية510.0085.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزحل بهجت عزت عثمان372702621424004063

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية509.0084.83ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيمريم خالد قاسم ريحان372711121424013030

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية509.0084.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمروه حسنين هادي احمد372721321422039203

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية508.0084.67اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيصفا عبد الكريم جواد اسماعيل372732121422032126

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية508.0084.67ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيليث حسين جبار حسوني372742221413048076

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية506.2084.37ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيغسق محمد عليوي ناصر372751121422069040

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسين حيدر عباس عزيز372761121411041035

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية505.1684.19ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيطيبه علي عبد اللطيف فخري372771421422055033

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية505.0084.17اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب شاكر خويط خضير372781221422031128

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية504.0884.01ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيغفران عدنان عبد الرسول موسى372791221422028073

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية504.0084.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد علي خضر مجيد37280112041049086

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية504.0084.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم عدنان خلف عاتي372811521422007168

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية504.0084.00اعدادية الشطرة للبنيناحيائيالمرتجى خضير عواد شريف372822221411018016

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية االنصار للبنيناحيائيابراهيم عقيل ابراهيم قصير372831321411003002

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية503.0083.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد فالح زيبك مهوس372841621411001156

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية502.0083.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائينورهان احمد صدام عجيل372851421422028085

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية النجاة للبناتاحيائيبنين ماضي سالم ثجيل372861521422003021

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية502.0083.67ثانوية المروة للبناتاحيائيورود عبد القهار رحيم اسماعيل372872121422069043

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية501.1683.53ثانوية المتميزيناحيائيأمير ضياء عزيز زاير372881321411016002

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيضياء حازم مهدي حسن372891121411020022

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيصفا قاسم جخيم كزار372901421422044126
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قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد ماجد اسماعيل خليل372912121411060125

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد هللا كاظم محمد رضا علوان372922421411044086

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية498.0083.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء عماد صادق محمد372931021422006014

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيتبارك احمد جاسب عداي372941221422024027

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائياساور لؤي صالح الدين عزيز372951021422033002

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية التعاون للبناتاحيائيمريم علي فالح حسن372961121422040134

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية497.0082.83ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيبراء ابراهيم غزال عبد372971321422034003

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية العامرية للبنيناحيائيباسم ثامر سلمان زيدان372981021411020041

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية496.0082.67ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمنتظر ميثم هاشم هادي372991221413011010

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية495.4882.58ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد العزيز عمر فاروق احمد اديب373001321411019098

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية495.0082.50إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمحمد طالب نوري حردان373011021415004067

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمصطفى محمد قحطان محمد373021121411006090

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيروان حامد كعيبر مهنا373031121422017067

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية495.0082.50إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيجعفر بشار سلمان داخل373041421411009021

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية هيت للبنيناحيائيمحمد عبد السالم عناد سبتي373051921411025059

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي المرتضى فارس كاظم سلمان373061021411026163

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية493.0082.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الغني عبدالوهاب غني وهيب373071321411010074

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائياحمد عالء قاسم الزم373081321411012009

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية االعظمية للبناتاحيائيعائشه عمر مجيد جميل373091321422004070

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية492.6082.10ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيمينا مهند ذياب طاهر373102221422001039

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيتبارك جواد كاظم لفته373111221422026048

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية492.0082.00ثانوية الشمائل للبناتاحيائيتبارك صباح جاسم محمد373121421422042023

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية حديثة للبنيناحيائيصالح الدين بالل مشرف عبد العزيز373131921411019033

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية الميمون للبنيناحيائيمجتبى احمد ناجي ياسر373142621411033119

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية النصر للبناتاحيائيحنين غالب جميل حمد373151221422031056

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمرتضى وسام كريم عجرش373161421411017085

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيابراهيم محمد عبد جوده373172221415013001

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية491.0081.83انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيخبيب جمال خلف عبد هللا373183021417041024

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية490.0081.67ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيرحمه ستار خماط قصار373191421424010011

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية بابل للبناتاحيائياسراء عامر زعيل ساجت373202121422051002

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية الشطرة للبنيناحيائيسجاد علي شغناب عفات373212221411018074

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية489.8081.63ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيهاجر عالء محمد رسن373221221422028116

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحب الدين احمد حسيب حسن373231021411017063
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قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيالزهراء حيدر سالم حسن373242221422004020

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية483.0080.50ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيرفل علي عارف صالح373251021522009013

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيدانيه حسام خالد محمد373261321522019008

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية463.0077.17اعدادية البتول للبناتتطبيقيرند عبد الستار علي احمد373271121522013021

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية461.0076.83اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعباس ماجد كريم عبيد373281221511007077

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية458.0076.33إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعبد الرزاق جاسم عبد الرزاق جاسم373291421511007040

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيصادق ابراهيم اسماعيل عبد الرضا373301021511008034

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية454.0075.67اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيمصطفى خلدون سعدون روضان373311121511002041

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية450.0075.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسين سالم محسن حسين373322821511011033

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية449.0074.83اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد الكريم مهدي صالح373331321511027044

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية449.0074.83ثانوية المعالي للبناتتطبيقيدعاء علي كاظم جواد373341421522054003

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية447.0074.50اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن زياد ياسين محمود373351021511020124

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية447.0074.50أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيحسين علي ابراهيم جاسم373361221511019011

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية447.0074.50اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيميثم محمد قاسم عكباية373371521511007179

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية447.0074.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمصطفى حسن بدر علي373382221511021031

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية446.0074.33اعدادية السويس للبنينتطبيقيمصطفى جابر عبد خاجي373391321511006077

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية446.0074.33إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد داود درويش ياسين373401421511015096

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية443.0073.83للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيصادق عدي غالب رسن373411321511002035

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية442.0073.67اعدادية القدس للبنينتطبيقيمصطفى غسان سلمان حمودي373421021511014117

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية442.0073.67اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقياحمد محمد كاظم فليح373431121511016004

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية442.0073.67اعدادية الحكيم للبنينتطبيقياحمد ستار عباس جاري373441121511030004

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية442.0073.67اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين علي حسن نعمه373451321511035022

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية442.0073.67اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد قاسم احمد كريم373461421511020093

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية441.0073.50اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيخضر عدي كريم علي373471121511031016

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية440.0073.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمصطفى شامل حافظ عبد الجبار373481021511020258

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عبد الرحمن أزغير شجر373491321422017115

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية517.0086.17ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيفاطمة سرحان فرج حسن373501521426001125

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية510.0085.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه علي عبد عواد373511421422002083

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية510.0085.00ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيمنار ليث اسماعيل ابراهيم373522221424065047

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية507.0084.50ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيمؤمن مهند عبد الحسن مخيف373532321413003031

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرحمه علي سلمان ناصر373541121422016018

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية506.0084.33ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيحوراء علي عبد الكريم رحيم373551221422015014

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية504.0084.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيدعاء عماد محمد علي373562121422046044
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قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية503.0083.83ثانوية الوثبة للبناتاحيائيهدى علي سعدون سويدان373571021422023038

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية التضحية للبناتاحيائيآيات فالح حسن حسين373581221422010001

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية503.0083.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد حمزه مهدي373592521413031663

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية503.0083.83 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيزين العابدين حسون مذري ايدام373602621411024009

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية الخالدات للبناتاحيائياسراء احمد هادي محي373612721422007006

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية االعظمية للبنيناحيائياحمد بشار رحيم حسين373621321411001004

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية االخاء للبنيناحيائياحمد هادي جاسم موسى373632221411035016

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية501.0083.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياسعد كاظم عبيد سطيح373642221413023013

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية500.0083.33ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزينب عماد كامل حمزه373652321422040032

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية البشير للبنيناحيائيعلي المرتضى هيثم زاير حسين373661421411033026

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية497.0082.83أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمد مولود لطيف جاسم373671221411019084

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية497.0082.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيدعاء علي عبد خنيفس373681421422036013

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية العبيدي للبنيناحيائيعلي حمد عبيد مخلف373691921411024052

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيريزان مشتاق طالب حنوش373702221426002065

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية الداودي للبنيناحيائيمحمد جمعه حمادي خليفة373711021411029030

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب كريم زغير عبد الساده373721521422004120

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحيدر خالد عبد علي غيدان373732121411014057

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية492.0082.00ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائينور الهدى حيدر مدلول بدر373741421424022023

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيمريم سميع خشان شاكر373752221422047188

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية491.0081.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيميعاد لفته ساجت حسين373761621424018027

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية491.0081.83ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيداليا رائد طه محمود373771721424018015

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية االنصار للبنيناحيائيحسين احمد جمعه جاسم373781321411003026

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية489.0081.50ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينب رائد كاظم حمادي373791421422028043

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيآيات صالح هادي محمد373802221422055001

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية488.2881.38ثانوية المتميزيناحيائيعلي مرتضى يحيى سالم373811421411005070

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيمريم منعم رشيد فرحان373821021422027090

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية488.0081.33ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيفرح رائد مهدي خميس373831421422058030

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمصطفى محمد هاشم عنكوش373842221411019209

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية487.0081.17ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمحمد ماهر كريم طعيمه373852221413040090

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي عارف عبد مسلم مخيف373862521411012186

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيبتول موفق حسين علي373871121422046016

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية486.0081.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيليث علي فاضل عباس373881321413017034

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية486.0081.00ثانوية الزوراء للبنيناحيائيرضا احمد جاسم قليم373891421411001014
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قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد حازم محمد سلمان373901421411050069

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية486.0081.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرتاج نجم عبد هللا حمد373912121422005041

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية القدس للبنيناحيائياسامة خالد برجس مطرود373921021411014011

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية485.0080.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه امين جمعه زغير373931421422014072

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين طالب حافظ موحان373941521422001027

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء علي جواد كاظم373952721422033140

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية484.4080.73ثانوية بابل للبنيناحيائيزين العابدين علي عبد الحسين علي373962321411056062

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية484.0080.67ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائياسراء هاشم عبد شياع373971121424014001

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية484.0080.67ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزينب علي مزهر هادي373982221424065026

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية483.0080.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسما محمد كاظم جعفر373992221422038033

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية االبرار للبنيناحيائيرضا مجيد داود منهل374002621411016054

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية482.0080.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرند جمال سليم مهدي374011321422039085

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمنتظر مهدي كريم عنجور374022221415008156

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمود سعد جاسم محمد374032721411016112

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية481.0080.17ثانوية مؤتة للبناتاحيائيزينه منتصر ابراهيم جاسم374041121422050017

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين احمد محمد عبد هللا374051221411027034

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية النيل للبنيناحيائيسيف خالد جدوع حميد374061721411027030

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية481.0080.17ثانوية مكحول للبنيناحيائيحمزه محمد بداي سلمان374071821411052006

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمؤيد مخلد راضي خضير374081121411025100

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية480.0080.00ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائينبأ احمد حديد حمود374091121424008031

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية القناة للبناتاحيائيام البنين عبد االمير كريم موزان374101321422003005

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية480.0080.00ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمحمد وحيد جبر والي374112221413001023

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسنين محمد حطحوط جاسم374122621411002023

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية479.6079.93ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد عباس خليل الفي374131321411019018

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية479.4079.90ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيرقيه احمد شاكر جواد374141121422069020

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية السيدية للبنيناحيائياحمد وليد عبد الستار عبد الوهاب374151121411004015

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية479.0079.83ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد ابراهيم خلف374161321411016089

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية479.0079.83ثانوية الضفاف للبناتاحيائيامل لطيف خليف ساجت374171421422024006

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيهدى جاسم محمد سايه374181521422007204

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن علي كوكز عبدهللا374192221411034087

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحسين جابر خشان فيوح374202321411001015

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيريمان سعدون عبد علي مصطفى374211221422026099

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية البراق للبنيناحيائيحسين عادل ابو الهيل جاسم374221521411002018
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قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره ربيع محمد جاسم374232321422012158

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين مجيد صالح374242421411038082

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية463.0077.17اعدادية النهضة للبنينتطبيقيحسين عبد الصادق مسعود شنيار374252221511045004

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية460.0076.67اعدادية القدس للبنينتطبيقيمؤمن طه عبد عبد هللا374261021511014094

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيجعفر ابراهيم محمد حمودي374271321511004007

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية456.0076.00اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعلي رحيم عبد الرضا محمد374281321511003045

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية451.0075.17إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيسيف جاسم محمد حسن374291421511009033

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية450.0075.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمي امين حسن رسن374301321522001057

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية448.0074.67ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عزيز هاشم عزيز374311621513021129

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية447.0074.50اعدادية حماة للبناتتطبيقيزهراء علي فاضل ابراهيم374321121522025013

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية447.0074.50اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسين عادل ثجيل عبد الواحد374332221511077019

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية443.0073.83اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيسجاد حسن محسن صالح374342821511021055

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية442.0073.67اعدادية اغادير للبناتتطبيقيروان سيف الدين دريد عبد القادر374351121522038011

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية442.0073.67اعدادية المشرح للبنينتطبيقيسهل عبد الزهره عبد الحسين داغر374362821511017059

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية440.0073.33اعدادية المعراج للبنينتطبيقيبكر عالء عباس موسى374371121511023008

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية439.0073.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد كاظم عباس جبر374381621513006096

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية439.0073.17ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيزهراء حسين عبود عيدي374392821522011005

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية438.0073.00اعدادية المأمون للبنينتطبيقيالحسن وليد عبد هللا ارحيمه374401021511006010

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية438.0073.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمنتظر عباس فاضل محمد374411021511019110

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية438.0073.00اعدادية الداخلية للبنينتطبيقياحمد سلمان عبد الكريم عبد الرزاق374421021511033002

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية438.0073.00اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم عواد عبد374431221511029077

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية438.0073.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيابراهيم علي ابراهيم عبد الحسين374442621511027001

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية437.0072.83اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيهمام اركان محمد حسين محمد سعيد374451221511027171

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية437.0072.83ثانوية المتميزينتطبيقيعبد هللا حازم محمد علوان374461321511016013

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية437.0072.83اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي حسين كامل محسن374471321511028074

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية437.0072.83ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيفاطمه سالم عبد سبتي374481421522031017

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية437.0072.83ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسين غفار جبار علي374492221513035020

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية542.0090.33ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيهدى حيدر محمد علي374501321422024131

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية537.2889.55ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيانس فارس حسن خلف374511121411042011

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية524.9687.49ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزهراء حيدر علي جواد374521321422024041

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية521.9686.99الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيهاجر عالء عبد الحسين ناهي374531021422018134

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية520.0086.67ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيتبارك ناقد فرحان ذياب374541021424012003

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية518.0086.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن كاظم رحيم374552321424006282
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قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية516.0086.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد القادر احمد ابراهيم حمادي374561021411019059

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية502.0083.67االعدادية المركزية للبناتاحيائينور غسان عبد الرزاق جاسم374571321422041035

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية502.0083.67ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيهبة حازم عبد الوهاب حمد374581421424009107

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمرتضى محمد صدام خضير374591421411019119

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد صوفي374602321411020340

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيفاطمه عصام رزوقي مهدي374612621422037083

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية493.0082.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيام البنين هادي بدر ناصر374622221424045029

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيالزهراء عالء عبد الشهيد كاطع374631121422017012

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية490.8481.81ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائياشرقت احمد عباس مهدي374641421422055003

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية490.0081.67ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيميمونه طه ابراهيم خليل374651021426002075

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية488.0081.33ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيغدير رحيم جوده سهر374661221522039037

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي بسيم محسن كاظم374672321411017088

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية487.0481.17ثانوية المتميزاتاحيائيسبأ عبد الكريم لطيف ناصر374681321422032050

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية487.0081.17ثانوية اسماء للبناتاحيائيمريم جميل ابراهيم خضير374691121422035035

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه امير شيال كريدي374701221422031177

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعلي فبصل عبد الرضا جابر374711521411016049

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايه حسين الفت مراد374722121422013018

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عادل محمد خلف374731421422062058

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية الرميثة للبنيناحيائياحمد مجيد عبد الهادي عليوي374742921411016009

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيشهد يونس جاسم داغر374751221422026166

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية الشعب للبناتاحيائينورة محمود شهاب احمد374761321422022170

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيشيماء سالم علي هادي374772121422085160

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية479.0879.85ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيامين منصور محمد تبنه374781021413012006

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمحمد واثق محمد حسين374791321411001091

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية التسامح للبناتاحيائيفاطمه احمد صباح عباس374801421422012091

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية477.8479.64ثانوية المتميزاتاحيائيمالذ عبد الوهاب امين يحيى374811421422027136

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية477.0079.50الخارجيوناحيائيطه مازن عبدالستار عزيز374821121418001100

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية االخالص للبناتاحيائينورهان حسين علوان سلطان374831121422046135

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية الفوز للبناتاحيائييسر عمار حافظ كطيش374841321422023071

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعلي كريم نحو احول374851421411048057

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيعماد سرحان مطر سويف374862321415007082

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبدالحسين جبوري374872321422013383

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيشرف الدين احمد جاسم محمد374882621413005016
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قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمريم اياد سعيد رشيد374891321422004088

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية476.0079.33 تموز للبنات14ثانوية احيائيمنار ايمن كاظم عبد الحسين374901421422007069

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية عائشة للبناتاحيائيهبه خلف جاسم فيصل374911421422010222

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية476.0079.33ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسين عيسى محمد عيسى374921621413021014

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية خانقين للبنيناحيائيعلي مؤيد جاسم محمد374932121411011078

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي سلمان رباط حسين374942421411024033

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية476.0079.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيزكريا ميثم رحيم لطيف374952421411036116

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية475.8879.31ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد سمير جعفر ياسين374961321411019014

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية475.5679.26ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور الهدى امير عبود مفتن374971321422043125

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية475.0079.17اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائييوسف رعد ذياب ضاري374981121411020070

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية475.0079.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرغده خالد خلف فاضل374991821424006074

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية474.0479.01اعدادية بغداد للبناتاحيائيبراءة احمد كاظم عبد الحسين375001321422001028

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية474.0079.00اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل عباس عبد375011021422014069

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية474.0079.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيميثم رياض مجحم علي375021921411101134

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية474.0079.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمصطفى عبد المحسن عبد الحسن خلف375032021411005082

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية474.0079.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي عالء عبد الحسين نجيب375042121411002104

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية474.0079.00اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمصطفى ابو بكر رجب ابراهيم375052321411001077

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية474.0079.00ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيطيبة جهاد عبداالمير حسين375062321424012018

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية474.0079.00ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيبتول عبد الحسين علي غافل375072321424014005

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائياحمد حيدر عبد االمير عبد الحسين375081121411041008

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيصفا قيس رشيد عبد375091121422009063

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية االمال للبناتاحيائيفرح منير سامي حسن375101121422011108

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية473.0078.83ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد حسن علي375111321413017022

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية473.0078.83ثانوية الفوز للبناتاحيائيدانيه محمود رسن محمد375121321422023018

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعبد الرحمن باسم عباس خضير375131421411047034

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية473.0078.83ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيعلي جعفر كاظم خنوبة375141421413021009

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيالحسين خالد نوري فشاخ375152221411033036

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية472.0878.68ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمريم مرتضى هاشم عباس375161221422028101

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية472.0078.67اعدادية السبطين للبنيناحيائيباقر ساجد عبد الرحمن فليح375171221411022010

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية472.0078.67ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيوفاء صباح حسن حمد375181221422020046

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية472.0078.67اعدادية المستنصرية للبنيناحيائياحمد هادي هاشم حسين375191321411029007

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية472.0078.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين فراس غالب عبد الخالق375201421411050021

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية472.0078.67الخارجيوناحيائيمصطفى هيثم جمعه مهدي375211421418001343
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قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية472.0078.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيجابر حسين ماهود حايف375222221411012022

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية472.0078.67ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمرتضى علي كاظم مهودر375232821411027032

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية471.0078.50اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد عادل عبد الواحد ماجد375241421411019009

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية471.0078.50ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيصفا احمد جميل خضير375251421424014032

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية471.0078.50اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد عقيل محمود عبود375262621413010071

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية467.0077.83ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقياسل محمد محمد ايوب375271321522039004

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية464.0077.33ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقيمحمد رعد حميد علي375281021513002012

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية453.0075.50إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمحمد ماجد حميد عباس375291421511021121

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية453.0075.50ثانوية الريحاني االهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر سامي محمد375301421513015005

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية452.0075.33اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعبد العزيز غسان برزان عبد العزيز375311921511019041

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية449.0074.83اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد علي حمزة مزعل375321321511005069

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية449.0074.83اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعبد هللا عدي جاسم خلف375331421511019057

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية448.0074.67اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرحمن حسين عبد الرحمن375341121511020169

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية446.0074.33ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيامير حسين منهل صالح375351021511003009

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية446.0074.33اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي شهاب احمد خليل375361321511028077

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية445.0074.17ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيحسين زيد محمد رضا مير أحمد375371321513008003

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية444.0074.00اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيامير حامد رشيد محمد صالح375381221511027013

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية444.0074.00ثانوية سومر للبناتتطبيقيسرى احمد عبد هللا سلمان375391421522008040

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية444.0074.00اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيحيدر عماد ثامر مسلم375402621511038014

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية443.0073.83اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيامير محمد محمود عليوي375411421511020011

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية441.0073.50اعدادية حديثة للبناتتطبيقيدالل سعد حسن علي375421921522063007

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية440.0073.33اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمحمد عادل هاشم جاسم375431021511016078

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية439.0073.17اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقياحمد عباس جبار حسين375441321511022008

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية439.0073.17اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيحسين عالء جبر ردين375451421511017037

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية438.0073.00ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيمريم خالد عبد هللا خضير375461021522032022

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية438.0073.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا اياد كاظم عوده375471121511008037

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية438.0073.00ثانوية الرسل االهلية للبنينتطبيقيمسلم عيسى قاسم سلمان375481421513024004

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية438.0073.00اعدادية فدك للبناتتطبيقيأفنان وليد عباس جمعة375491421522006001

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية533.0088.83ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيريم اياد الدين محمد زكي ذنون375501021424013026

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء علي كاظم علي375512721422037134

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية497.0082.83ثانوية سومر للبنيناحيائيسعد عبد االمير محمد خلف375521221411035012

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية495.0082.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحذيفة هاشم محمد عباس375532121411004034

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية488.6881.45االعدادية الشرقية للبنيناحيائيوضاح محمد وضاح محمود375541721411008429
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قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيزين العابدين عباس جاسم محمد375552321411020133

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية482.0080.33ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيحسنين عالء جابر عباس375561121413005009

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيُعال بهجت كاظم سعيد375572621422013079

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية476.0079.33ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيجنه سمير ابراهيم عمران375581021422015018

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية فدك للبناتاحيائيبنين نبيل عناد عودة375591421422006025

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية476.0079.33ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيعلي محمد نعمة حسين375602421417022019

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية474.0079.00ثانوية زبيدة للبناتاحيائياماني صباح عبد الرضا علي375611121422042005

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية473.0078.83ثانوية الجبل للبنيناحيائيابراهيم عمار عبد الجبار كاظم375622121411035003

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية473.0078.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيوصال بشير مصلح محمد375632621424013087

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية472.3678.73ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسنين ستار منعم حسين375642721411039021

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية472.0078.67اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيرمزي وجدي ناجي سلمان375651421411047022

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية471.0078.50ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمحمد حامد محمد علي375661121411049092

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية471.0078.50ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائينور اركان مجيد احمد375671321422010055

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية471.0078.50اعدادية النورين للبنيناحيائيعبد القدوس جاسم محمد دوحان375681421411004019

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية471.0078.50اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيسامر سعد عبد الوهاب محمد علي375692121411003055

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية471.0078.50اعدادية الخيزران للبناتاحيائينور الهدى جمال حسين فرحان375702121422057168

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية470.0078.33ثانوية الشمائل للبناتاحيائيزهراء حسين صالح نجم375711421422042045

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمصطفى احمد حمزة صاحب375721421411018077

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية فدك للبناتاحيائيوفاء جاسم كاظم لفته375731421422006177

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية469.0078.17ثانوية الحريري للبناتاحيائيزهراء صدام حسين علي375741421422060023

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب صالح رشيد محمد375751521422014152

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزينب احمد حامد محسن375762321422050041

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية469.0078.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيبنين محمد عبد الكريم حسن375772621424015030

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد سرمد احمد مهدي375781121511017116

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب امير مذبوب الزم375791321422001139

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية البسالة للبناتاحيائيساره جواد عكله حسوني375801321422016049

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية468.0078.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم زيدان خلف375811721411007135

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحيدر حامد كامل ياسر375822221411021069

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية468.0078.00ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيسجاد قاسم محمد سلمان375832321413003014

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية468.0078.00ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيمصطفى فاضل عبد الزهره كريم375842321413023022

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية467.6077.93زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيكميل كريم جعفر محسن375851421411008080

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية467.0077.83ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيشروق زياد طارق حسين375861121426005037

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية عدن للبناتاحيائينبأ محمد كاطع سيد375871321422030078
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قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحسين جواد كاظم بدن375881421411025009

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنار عالء حسين جاسم375891421422062131

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء راضي علي يونس375901521422014115

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفرح قاسم فزع رشيد375911521422014241

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الكريم عمار كريم قادر375922121411009155

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية467.0077.83سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركيااحيائيعبد هللا ثامر ناصر حسين375933021417047004

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية السيدية للبنيناحيائينواف عالء الدين طه محمد375941121411004133

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد هللا حسن جبار سلمان375951121411017069

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية تطوان للبنيناحيائيمهند فراس مجيد رشيد375961121411017152

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية466.0077.67ثانوية الخلود للبناتاحيائيسماره عادل جابر فريح375971221422012034

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية الفتح للبنيناحيائيمنتظر صاحب عبد الحسين موسى375982721411003133

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد عماد فخري قنبر375991221411028135

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمة هيثم نعمه كاظم376001221422013080

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد الرحمن هيثم عبد الرحمن علي376011021411006030

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيعبد هللا فاضل مزهر حميد376021321411009023

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسبا ايهاب احمد عبد الوهاب376031321422018037

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيحيدر فراس سمير كريم376041421511047019

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيهيمن امين عيسى جعفر376052221411003351

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية464.0077.33ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء ريسان خضير خليف376062221424012075

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين سعد سلمان نعمه376072721411032054

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية463.0077.17اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود احمد محمود376081021411020093

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية463.0077.17اعداديه االنوار للبناتاحيائيغدير امير سويل رسن376091121422026044

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية463.0077.17اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيرياض الدين حيدر رياض عبد المجيد376101321411029019

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية463.0077.17ثانوية العامل للبنيناحيائيعلي صباح راضي محمد376112321411023017

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية462.0077.00اعدادية االمال للبناتاحيائيرند مسلم حمد خضير376121121422011050

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية462.0077.00اعدادية التقى للبناتاحيائيزينب عبد محمد عبد376131121422012062

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية462.0077.00ثانوية االالء للبناتاحيائيرسل شاكر محمود علي376141121422059005

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية462.0077.00ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه باسم مجيد محمد376151421424014038

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية461.0076.83اعدادية اغادير للبناتاحيائيايات احمد علي خير هللا376161121422038006

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية461.0076.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيتقى عماد حسن عبد الحسين376171321422001054

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية461.0076.83اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمصطفى شهاب احمد يوسف376181421411019125

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية461.0076.83اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيزين العابدين جاسم محمد جريح376191621415008009

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية461.0076.83اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيزهراء جميل حسين جاسم376202221425013010
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قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية460.0076.67ثانوية الحكمة للبناتاحيائيطيبه منصور علي احمد376211021422025037

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية460.0076.67اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمحمود محمد حسين علوان376221321411004045

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية460.0076.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيعال عامر مزهر ياسين376231321422039173

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية460.0076.67اعدادية فدك للبناتاحيائيايه اسامه محمد فدعم376241421422006016

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية اغادير للبناتاحيائيمنن تحسين جبار عوده376251121422038098

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية459.0076.50ثانوية الخلود للبناتاحيائيآيه احمد محمود حسين376261221422012004

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم صالح هادي علي376272121422046106

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية453.0075.50اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحسين جاسم كاظم دويحي376281521511003017

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية450.0075.00ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيمشكاة مشتاق يحيى عبد المجيد376291421522024020

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية441.0073.50اعدادية النهروان للبنينتطبيقيتاج الدين محمد يوسف خرموش376301521511018014

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية441.0073.50اعدادية الهبة للبناتتطبيقيزينب عائد اسماعيل صاحب376312221522018007

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية437.0072.83ثانوية االحرار للبنينتطبيقيعبد الحليم حاتم حسين حمد376321121511043010

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية437.0072.83اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيصالح مهدي صالح علي376331421515002091

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية437.0072.83اعدادية النهروان للبنينتطبيقيحسين ليلو اكريم سلطان376341521511018025

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية436.0072.67اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمازن داود عبد الخالق حميد376351021511020216

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية436.0072.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد باقر مصطفى عبد الصمد مبارك376361021511026111

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية436.0072.67اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيصالح رياض مهدي زوره376371421511020042

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية436.0072.67ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيفاطمه صالح محمد علي ابراهيم376381421522058021

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية435.0072.50اعدادية الرسالة للبنينتطبيقياحمد ياسين موسى ياسين376391321511005006

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية435.0072.50اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيكرار حيدر سعيد عبد علي376401321511005058

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية434.0472.34الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيمصطفى وجيه عبد هللا احمد376411021511002010

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية434.0072.33ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيعلي عمار غائب محسن376421021515002029

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية434.0072.33ثانوية الرواد االهلية للبناتتطبيقيمريم ماهر مزهر جاسم376431021524014001

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية434.0072.33اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي االكبر محسن علي عبد الحسن376441321511012064

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية434.0072.33للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيانس مالك خليل مهدي376451321511023005

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية434.0072.33إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد باقر حسين فرحان جنيو376461421511015088

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية434.0072.33اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيابراهيم صبيح لفتة حميد376472821511021001

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية433.0072.17اعدادية االمال للبناتتطبيقيحور العين هيثم ذياب ضاري376481121522011011

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية433.0072.17اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمرتضى هشام شهيد شمخي376491321511009044

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية432.0072.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيغفران سالم كاظم دفاك376501021522012026

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية539.0089.83اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمحمد رافع علي حيدر376511321411004042

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0087.67ثانوية التحرير للبناتاحيائيحوراء فاضل جاسب فرج376522821422007006

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية522.0087.00اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحسن الزكي محسن شاكر عبد376531521411007021
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قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعمر احمد انهاب صالح376541821411032091

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية517.0086.17اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمصطفى رائد حسن حيدر376551321411004047

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية509.0084.83اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيرواء علي عبد مخلف376561521422015046

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية508.0084.67ثانوية النيل للبنيناحيائيمسلم عقيل طالب حنتوش376572321411029120

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية ميسان للبنيناحيائيحيدر نعمان حميد علي376582521411011046

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية485.0080.83ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائييوسف زياد طارق عبد376593121411008134

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية482.0080.33ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد عدنان فرحان مبارك376601521411012067

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية الخصم للبنيناحيائيعمر علي عبد محمد376611821411015090

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم محمد كاظم محمد376621421424019031

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية القناة للبناتاحيائيدانيه احمد علي عبد الهادي376631321422003023

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية476.0079.33ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيامنه مهدي حسام مهدي376641321422024003

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حسن هاشم حميد376651421422062049

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائيجعفر محيسن عبد شمخي376662221411019027

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية474.6079.10ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب محمد حسين محمد علي جدوع376672721422043047

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية474.0079.00اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيرقيه سعد ظاهر حبيب376681121422022012

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية474.0079.00إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر فاضل عباس طاهر376691421411014050

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه رعد اكرم هادي376701321422001218

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمتعب احميد مخلف الكنعير376711921411024065

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية حطين للبنيناحيائيمؤمن نجم عواد حسين376722321411022021

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية472.0078.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب علي كاظم روضان376731321422039121

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية472.0078.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد علي عوده نجم376742221511013071

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية472.0078.67ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيريام علي مطر جوده376752621422002015

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية472.0078.67ثانوية الحسنين للبنيناحيائيعلي احمد حسين جمعه376762821411036007

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية471.0078.50ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيجاسم عدنان خليفه عصفور376772121417063002

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية471.0078.50اعدادية الحدباء للبناتاحيائيروان خليل جهاد علي376782221422047066

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية470.0078.33ثانوية سومر للبناتاحيائيفاطمة حسين جبار قاسم376791421422008098

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية470.0078.33اعدادية غرناطة للبنيناحيائيسجاد فضل هللا عبد العالي عبيد376802221411017068

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية ذو النورين للبنيناحيائياحمد شهاب احمد بطي376811121411018002

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيساره عباس فاضل نعيم376821421422057113

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية467.0077.83ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيسارة محمود شكر حسن376832121421015013

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية466.0077.67ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينماء حافظ كاظم كبيش376842621424002143

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية465.0077.50ثانوية عشتار للبناتاحيائيايه محمود خليف هالل376851121422027010

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية465.0077.50ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيريم نعيم كاظم محمد376861421424011003
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قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية صنعاء للبنيناحيائيديار حسين مهدي عبد376872321411011015

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيوليد جواد كاظم حمود376882321411063131

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي حسن خلف حافظ376892821411005078

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية464.8877.48ثانوية المتميزاتاحيائيمينا عباس فاضل محمد376901321422032100

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية464.2477.37ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيايهاب اركان شمخي جبر376911121411042012

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية463.0077.17ثانوية الدورة األهلية للبناتتطبيقيوهج بالل عبد الكريم محمد376921121524002006

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية463.0077.17إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيصادق حازم بوري حمد376931421411014065

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية463.0077.17ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمينا رعد جبار ضايف376942221424012186

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية462.0077.00ثانوية منار العلم االهلية للبنيناحيائيخضر دلف عبد هللا محمد376951221413005001

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية462.0077.00ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيرونق اياد خالد علي376961321522039018

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية462.0077.00ثانوية الدور للبناتتطبيقيرونق فائق خليل ابراهيم376971821522005003

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية462.0077.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيفاطمه حميد جاسم محمد376982721422008114

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية461.0076.83اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيعبد هللا سبتي معجل زعال376991921411013030

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية460.0076.67ثانوية المتميزيناحيائيحسين فالح حنش عذاب377001421411005031

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الوهاب اسماعيل ابراهيم377011121411005033

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد قيصر مؤيد حاتم377021221411027146

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية االعظمية للبناتاحيائيبراء غزوان عطا عبد اللطيف377031321422004019

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية الفكر للبناتاحيائينبأ حسن ناصر محسن377041521422016096

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية459.0076.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد الكاظم جودي377052521413033151

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اعدادية النصر للبناتاحيائيمينا مهدي ضاحي طه377061221422031229

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور عدي قحطان وهيب377071321422002150

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اعدادية عدن للبناتاحيائينورهان عبد هللا جياد هاشم377081321422030084

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيغزوان حسن عبد علي مزبان377091421411048062

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية458.0076.33ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيايه لفته كاظم سرحان377102321422019006

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية457.0076.17اعدادية اغادير للبناتاحيائيمروة عزيز ياسين مزعل377111121422038089

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية457.0076.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى عماد عبد الواحد خماس377122221411004427

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية457.0076.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيكرار علي شاطي زغير377132221413004119

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية457.0076.17المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيحسن كريم حيال عبدالرضا377142221417018004

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية456.6476.11ثانوية المتميزاتاحيائييمامه اياد صالح زيدان377151321422032114

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية456.0076.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيلينا صباح اسماعيل محمد377161021422019099

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية456.0076.00ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائينور مصطفى قاسم محي377171221424005025

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية456.0076.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيامنه شاكر حمود حاتم377181321422039018

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية456.0076.00ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيتانيا جليل غالم امام علي377191421422037010
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قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية456.0076.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائيايثار ناهض كمر عبعوب377201421422056006

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية456.0076.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيحمزة عباس حسن مشجل377212221411013039

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية456.0076.00ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي نزيه عبد االمير فهد377222221413019028

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية456.0076.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي اياد حسين سعيد377232621411001101

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية455.8875.98ثانوية المتميزيناحيائيهمام محمد يونس سليمان377241321411016112

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياحمد رياض خرباط صالح377251121411025010

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية455.0075.83الثانوية الشرقية للبناتاحيائيروان ياسر حسام مهدي377261421422030014

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيساره سالم غانم ماهود377271421422059035

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية455.0075.83ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيحنين كريم قاسم هويدي377281421522058004

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينور كمال رجه محمد377291921422053146

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد هللا باسم ذهيب خلف377302621411012088

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية454.0075.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمصطفى علي كاظم محمد377311121411041144

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية454.0075.67اعدادية اغادير للبناتتطبيقيرند طه حمدان حمود377321121522038010

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية453.0075.50اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيسيف الدين ثامر محسن علوان37733142051026023

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية453.0075.50اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحسين علي جواد خلف377341021511008020

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية453.0075.50اعدادية البتول للبناتتطبيقياالء علي سلمان داود377351121522013004

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية452.0075.33اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد المعز ثامر برد مهدي377361121511004092

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية450.0075.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيخليل علي خليل ابراهيم377371021511026039

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية450.0075.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا عزيز علي377381021511026089

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية450.0075.00اعدادية النهار للبناتتطبيقييسر عباس عبد الواحد رشيد377391121522056026

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية449.0074.83ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيابراهيم طالب حومد هلوس377401421513013002

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية447.0074.50إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعلي خليل عبد السادة سلمان377411421511007051

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية446.0074.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا خليل احمد عباس377421021511020152

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية446.0074.33اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيعلي قاسم حسوني شلش377431521511004044

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية446.0074.33ثانوية منارة عنه للبناتتطبيقيمنار نزار احمد عبيد377441921522110015

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية445.0074.17اعدادية التحرير للبنينتطبيقيامير عبدالرزاق هادي ياسين377452621511002004

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية444.0074.00اعدادية سكينة للبناتتطبيقيتبارك سعد عباس حميدي377462221522016004

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية443.0073.83ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتتطبيقيرانيا علي صادق علي377471421524005005

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية443.0073.83اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيبنين احمد عبد الرضا ناجي377481621522065007

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية442.0073.67اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعلي حسين خليل جابر377491021511013098

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية442.0073.67اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي اثير حمودي حسن377501221511022071

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية442.0073.67ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحمزه اياد سلمان عبد377512221513035023

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية573.0095.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيبنين عادل محمد مهدي377521321422001032
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية556.0092.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائيتبارك محمد مرتضى عباس377531321422015030

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية551.0091.83اعدادية الحرية للبناتاحيائينبأ خالد نوري عبد الحسين377541221422026236

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية548.0091.33اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحسام حميد نصرت صمد377551021411013038

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية541.0090.17ثانوية الضحى للبناتاحيائياية عصام هادي احمد377561221422038005

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0089.33اعدادية االخالص للبناتاحيائيمروه صفاء عبد الواحد غضبان377571121422046104

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية534.7289.12ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزينب علي كاظم ساريد377581321422049052

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية534.0089.00اعدادية االمال للبناتاحيائينورهان حسين علي غرب377591121422011148

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية533.0088.83اعدادية االنتصار للبناتاحيائيناديه وليد حميد حسن377601321422015105

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية532.0088.67اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمحمد واثق علي محي377612721411027119

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية527.0087.83اعدادية العامرية للبنيناحيائيبكر ماجد فارس عبد الجبار377621021411020047

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية526.0087.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنه هللا احمد عبد الرسول عبد الواحد377632521424018240

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية525.0087.50ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيايه ياسر محمد صادق عباس377641321522039006

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية524.0087.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيشهد علي محمد علي377652721422033199

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية523.0087.17اعدادية التحرير للبنيناحيائيعبد هللا حيدر محمود زبار377662621411002056

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية521.0086.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهاجر مهند طارق حسن377671321422039269

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية521.0086.83ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيعذراء حسين علي هادي377681521426001116

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية521.0086.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبسمه مؤيد كاظم عبد الواحد377692221424005008

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية521.0086.83اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد حيدر فالح حسن377702521411005138

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية517.0086.17ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهيام محمود محمد عبد377711121422008146

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية517.0086.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء صالح جابر عبد377721421422044077

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية517.0086.17اعدادية الفكر للبناتاحيائيزهراء جاسب جرو حسن377731521422016038

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية515.0085.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه فاضل عباس عبد377741321422002120

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية515.0085.83اعدادية فدك للبناتاحيائينبأ وميض مرزه حمزه 377751421422006161

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية515.0085.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم سلمان دراج377761421422016063

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية515.0085.83اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين علي منعم محمد377772421411048096

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية513.0085.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيزيد احمد عبد الصاحب نوري377781021411026105

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية513.0085.50ثانوية الخنساء للبناتاحيائيليديا يوسف عبد يوسف377791421422040055

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية513.0085.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي اكرم رزاق مجيد377802521413013184

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية عدن للبناتاحيائيزينب ستار جلوب حاتم377811321422030039

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية512.0085.33ثانوية الخنساء للبناتاحيائيسما ايمن صديق عبيد377821421422040038

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيمرتجى فراس كريم عبود377832721411025214

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية512.0085.33ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيبراء محمد سعد محمد377842821422003024

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية511.2485.21زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحمزه عبد الزهره عطوان حزيم377851421411008033
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية511.0085.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء منقذ كريم عبد العباس377862321422012130

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية510.8885.15ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا احمد حسين عباس377871321411016063

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية510.2885.05ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيقمر حيدر فؤاد ابراهيم377881121422069051

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية510.0085.00ثانوية السجود للبناتاحيائيفرح عبد الرسول عباس عبد هللا377891421422001055

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية510.0085.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد احمد حاجم377902521413033092

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية509.0084.83ثانوية الصمود للبناتاحيائيزهراء حيدر شاكر حبيب377911421422034020

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية508.4484.74ثانوية المتميزيناحيائياحمد عالء عبد الحسن عطيه377921421411005007

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية508.0084.67ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيبنين فراس فاضل حسن377931121424013005

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية508.0084.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيايناس علي حسين سلمان377941521422005008

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية507.0084.50ثانوية المأمون للبناتاحيائيمينا محمود حسين علوان377951021422034065

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية507.0084.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبنين موسى علي محسن377961521422005021

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية506.0084.33ثانوية الخضراء للبناتاحيائيايه علي عبد المجيد كله377971021422007007

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية حماة للبناتاحيائيزهراء حسين علي حمزه377981121422025087

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية506.0084.33الخارجياتاحيائينغم جعفر مهدي امين377991121428050334

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية النهوض للبنيناحيائيمنتظر احمد حسن خضير378001421411039187

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيفنار عبد الحسين عبد الرضا علي378012721422033264

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية505.0084.17اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائياحمد قاسم نصير بريج378021121411006013

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية505.0084.17ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي حسين تبن محمد378031121411010054

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية505.0084.17اعدادية التضحية للبناتاحيائيزينب صالح عبد المهدي موسى378041221422010021

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية505.0084.17ثانوية التفوق للبناتاحيائيرقية محمد جعفر صادق378051221422032015

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية505.0084.17ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيحواء عامر سامي صبري378061321422045008

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية505.0084.17اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمسلم عقيل فيصل عمير378072221411018168

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية504.0084.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيروان طالل زكي خماس378081021422017014

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمختار علي عبد راشد378091021411013130

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائييقين عالء كريم حاجم378101321422025097

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية503.0083.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيشمس بشار خالد عبد378111421422014057

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية503.0083.83ثانوية الخنساء للبناتاحيائيريتا سمير خليل حنا378121421422040021

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر علي حسين دخيل378132221411034143

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمينا عمار نصيف جاسم378141021422038113

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية502.0083.67ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيزهراء حيدر صالح مرزوك378151221426002026

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية502.0083.67ثانوية الضفاف للبناتاحيائيغدير رحيم جبير عنبر378161421422024067

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمروان حامد صالح محمد378172121411009277

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية501.0083.50ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيرسل محمود خليفة عطا هللا378181321422034008
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية501.0083.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزهراء علي حامد كريم378191421422039018

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائييسر هاني كريم خليفه378202121422009215

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية500.6483.44الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيهديل علي سليم عبد الحميد378211021422018139

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية500.0083.33ثانوية الزقورة للبناتاحيائيمريم رائد فنر سلطان378221121422065022

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيبنين جواد كاظم حسن378231221422024022

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمه كامل فاهم عبد378241421422006127

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية499.2083.20ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيتبارك قاسم يحيى حمود378252121422007010

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية499.0483.17الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيخالد عبد الناصر خالد رشيد378261021411002020

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية499.0083.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفرقان جميل صافي سالم378271121422015068

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشهد محمد فائق نعمان378281421422044120

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمريم مزهر محمد سلمان378292121422085215

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية499.0083.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب ناطق نعيم مكطوف378302221424001054

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية499.0083.17ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزهراء رحيم كريم عذيب378312821422023033

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيبتول فراس عبد هللا فزاع378321121422006029

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية دمشق للبنيناحيائيياسر سليمان محمود مرعي378331721411146030

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب صادق حيدر حمد378342121422050109

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية498.0083.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزهراء حيدر صبر محان378352321422040020

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية498.0083.00ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيميس عارف زهراو مطشر378362821424001020

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية497.8482.97اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيكرار عباس احمد فاضل378371621411068034

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية497.0082.83ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمالك اثير عبد الستار محسن378381121422048084

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين محمد حسن علي378391821411019029

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية497.0082.83ثانوية جمانة للبناتاحيائيمريم امين عبد الوهاب محمد378402121422006046

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية497.0082.83ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيوتين حاكم سعدون عبيد378412321424012032

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية497.0082.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيمريم حسين عليوي محمد378422821422003116

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية496.0082.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء احمد محمد علي مهدي378431321422039097

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية الفداء للبناتاحيائيبراء فالح حسن محمد378441421422033026

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرفل حسين هادي قادر378452121422057065

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية495.0082.50ثانوية اليرموك للبناتاحيائيسيرين عبد الهادي يحيى عبد الهادي378461021422011020

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمينا محمد عبد الكريم ياسين378471021422033171

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية العامرية للبناتاحيائيهبه جبار خلف محمد378481021422036148

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية االنصار للبنيناحيائياحمد حسن محمد جاسم حمود378491321411003005

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية494.0082.33ثانوية االسوار للبناتاحيائيكوثر عبد الرضا محمد برهان378501321422007042

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية494.0082.33إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيحسين علي حسين نايل378511421411021024
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية494.0082.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد يونس طه سعيد378522121411004145

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيبسمه محمود حاكم عناد378532721422037038

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية493.0082.17ثانوية اسماء للبناتاحيائيضحى طه ناموس خضير378541121422035029

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيهاجر صادق عبد الرضا محمد378551521422009113

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيسجاد علي عادل محمد378561321411008051

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمنتظر وليد نجم زغير378571321411012148

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيعال حسين فاضل كاظم378582121422049173

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيبنين اسماعيل حسين حسن378592421422047034

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية491.0081.83ثانوية الوثبة للبناتاحيائيديانا كامران مراد امام علي378601021422023010

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعبد هللا عصام عبد هللا مرزا علي378611221411027088

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيدعاء ضياء حامد طالب378621921422042022

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية491.0081.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حبيب حسين حالوب378632221424012152

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي نصر احمد حمزه378642721411031092

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية490.5681.76اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم ابراهيم عبد الجبار سلمان378651021422033147

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيسجى بشير حسين كاطع378662821422012095

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية489.0081.50ثانوية اليرموك للبناتاحيائيموج شهاب احمد حسون378671021422011033

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية489.0081.50ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء عقيل سلمان حمد378681021424006002

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية489.0081.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائينبأ حسين ناصر حسين378691121422015078

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيميس اسامه محمد مهدي378701121422022031

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية489.0081.50ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد حسين اكريم378711121424013011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية488.9681.49ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن عامر محمد زيدان378721321411019085

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية488.7281.45ثانوية المتميزاتاحيائيغسق عالء حسن حمود378731121422047052

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية النور للبنيناحيائيحيدر عدنان خلف مذكور378741221411023055

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية484.0080.67ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيابا الحسن فاضل محمد صبر378752821511022002

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعداية الهدى للبناتتطبيقيزهراء عمار حسن جعفر378761421522013017

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيامير احمد منذر فاضل378771021511026018

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية468.0078.00ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيمروه مازن محمد حسن عباس378781321522039048

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمحمد الصدر عمار واحد رسن378791221511007117

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية463.0077.17ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيبتول مزهر جدي زويد378801421522024002

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية461.0076.83ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمحمد مبدر محمد سليم378811621513032020

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية460.0076.67ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيمينا صالح الدين عبد اللطيف صالح378821021522012035

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية457.0076.17اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعبد هللا عامر عبد علي محمد378831321511011028

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية452.0075.33اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيزمن عوني كريم سلمان378841121522006026
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية452.0075.33ثانوية الصمود للبناتتطبيقيساره مثنى ثامر عبد هللا378851421522034011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية450.0075.00اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيغدير فالح حسن كاطع378861321522040054

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية449.0074.83اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيهاجر عبيد فخري شلش378871621522035086

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية448.0074.67اعدادية العقاد للبنينتطبيقيجعفر عبد الكاظم عباس عوده378881221511028034

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية447.0074.50إعدادية المروج للبنينتطبيقيعلي يحيى علي هادي378891421511011075

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية447.0074.50إعدادية المروج للبنينتطبيقيمنتظر كاظم علي شناوه378901421511011122

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية447.0074.50اعدادية المهج للبناتتطبيقيزينب هيثم حميد ظاهر378911421522035020

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية446.0074.33ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيهديل مثنى محمد حميد378921221522035037

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية446.0074.33ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيدانيه حازم محمد عبيد378931321522024012

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية446.0074.33اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد نجم محسن عزيز378941621511020111

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية445.0074.17اعدادية العقاد للبنينتطبيقياحمد محمد ناصر كاظم378951221511028017

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية445.0074.17اعدادية النصر للبناتتطبيقيفاطمة مخلد ستار جبار378961221522031031

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية444.0074.00اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي فائق جعفر حسين378971421511050054

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية444.0074.00ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيزينب فاضل دريبي شحل378981421522024015

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية443.0073.83اعدادية أبي غريب المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين علي حمد378991021515001016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية443.0073.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمحمد عبد الستار جبار حمادي379001121511041133

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية443.0073.83اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسن سامي كريم علي379011421511019027

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية442.0073.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزينب بشير سلطان داير379021521522006019

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية441.0073.50اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيفاطمه يوسف عبد الكاظم يحيى379031121522006051

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية441.0073.50اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيفاطمه عبد الجليل خلف صالح379041121522009027

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية441.0073.50اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيرند منتظر حمزة كاظم379051121522036016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية441.0073.50اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي دريد صبيح علي379061421511050049

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية440.0073.33ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيمالك هيثم ابراهيم شهاب379071021522007016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية440.0073.33اعدادية الخبير للبنينتطبيقيحسن محمد ناظم لفتة379081121511007014

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية440.0073.33اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعثمان سالم حاتم عباس379091121511031025

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية440.0073.33اعدادية التعاون للبناتتطبيقينورهان صادق فاخر رسن379101121522040040

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية440.0073.33اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين محمد صادق بنيان379111221511022039

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية440.0073.33ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيرقيه عبد االمير حسن عبد االمير379121221522039016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية440.0073.33ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتتطبيقيزهراء مناف عامر فلفل379132221524059004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية439.0073.17اعدادية جرير للبناتتطبيقيهدى ناظم جواد محمد علي379141221522008043

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية577.0096.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه قيس حسين علي379151121422017147

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية574.9295.82ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمحمد ريسان فيصل وزير379162921411021028

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية572.0095.33ثانوية عشتار االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد السيد محسن379171621413009003
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قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية571.0095.17ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعلي احمد محمد عبد الرسول379181421413002015

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية570.0095.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائيبسمه عمر يوسف حسن379191321422015018

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية569.0094.83ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزينب محمود سرحان مهبول379201021422009039

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية569.0094.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء حسن عبد الكريم جويعد379211521422001061

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية568.0094.67ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيحوراء احمد شنون فتحي379221121422031007

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اعدادية البصرة للبناتاحيائيهدير سعد عبد عبد الحسين379231121422043074

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية567.0094.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيبنت الهدى ميثم مجيد صالح379241321422039038

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اعدادية حطين للبنيناحيائيحسن اركان شاكر مرزوك379252321411022003

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية566.0094.33اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيطه حسن ضيهود مهدي379262521411014096

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية564.0094.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائياسراء مسلم جعفر محمد379272921422026004

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية562.0093.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيتبارك زياد فخري لفته379281321422039043

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية562.0093.67اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيكوثر كريم عبد الرضا كريم379291521422015110

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية561.2093.53االعدادية المركزية للبنيناحيائيقسوره جعفر احمد شفي379301321411010109

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية561.0093.50ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم مدلول محمد379311921413019018

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية560.0093.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه مازن حسين الزم379321321422001234

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية560.0093.33اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيحذيفه اباء عبد المنعم خلف379332121415001029

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية الناصرية للبناتاحيائيرقيه محمد خماط ساجت379342221422035026

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية557.0092.83للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء عباس كاظم رحيمه379352221422013031

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية556.0092.67ثانوية السياب للبناتاحيائيتقى فراس عباس خضير379361021422002017

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية556.0092.67ثانوية الفردوس للبناتاحيائيساره حازم عبد هللا حمد379371021422008055

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية556.0092.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيتبارك ابراهيم خضير عبد العباس379381221422026046

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية556.0092.67اعدادية ابابيل للبنيناحيائياالمير علي دوشان كاظم379391321411011008

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية556.0092.67ثانوية السجود للبناتاحيائينور الهدى رياض صباح خلف379401421422001066

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية النهوض للبنيناحيائيمصطفى سليم زبون عليوي379411421411039178

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية554.0092.33ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيابرار علي مظفر خورشيد379421221426001008

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية552.0092.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيزهراء فراس ابراهيم عبد الرحمن379431021422021027

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية552.0092.00اعدادية االمال للبناتاحيائيامنه سامي عباس محل379441121422011009

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية536.0089.33اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيرقيه سالم حاوي مفتن379451321522040028

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية535.0089.17اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسين حسن كاطع نعمه379461221511007032

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية531.0088.50اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيسجاد منقذ حسين مهدي379471321511031017

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية527.0087.83اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيساره جاسم محمد عبد الكريم379481321522017023

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية526.0087.67اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد حيدر محمد عبد379492721511025096

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية525.0087.50ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيطه حسين قاسم احمد379501121513007004
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قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية525.0087.50اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسن هادي كلش حسن379511221511022027

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية524.0087.33اعدادية الكلية الجامعة االهلية المختلطةتطبيقيرلى نايل موسى عبادة379521421527003001

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية523.5287.25اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمجتبى محمد عبد الحسين داود379532721511028034

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية521.0086.83اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمنتظر مجيد حوم بشت379541421511017123

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية568.0094.67ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزهراء عماد عبد االمير ناجي379551421424003026

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى موسى محمد حسن خضر379562721411034247

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية564.0094.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيزهراء زياد هادي حسن379571121422016025

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيمروه ثامر ابراهيم حايف379581021422036111

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية555.0092.50ثانوية الفردوس للبناتاحيائيشيماء ربيع مراد حميد379591021422008072

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية جرير للبناتاحيائينور أحمد عبد محمد تقي379601221422008058

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية552.0092.00إعدادية المروج للبنيناحيائيبشار مظفر جابر علوان379611421411011019

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية552.0092.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيرؤى كريم عناد رشك379621421422010062

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية551.6091.93ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيعال باسم صالح الدين يوسف379631421424005024

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية551.0091.83اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي رحمان خليل محمود379642121411007093

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائياسماء ابراهيم هالل هاشم379652321424011002

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآيات عاشور جبار حسين379661321422002006

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية الديوانية للبناتاحيائيهدى عادل حربي موازي379672421422010129

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية549.0891.51ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيابراهيم حسنين اكرم شاكر379681321411019006

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية549.0091.50أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيفاطمه باسم محمد محسن379691221422021058

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية549.0091.50ثانوية باب العلم للبناتاحيائيصفا محمد عادل عبد علي379701221422040012

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية549.0091.50ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب عبد هللا فليح حسين379711421422008068

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية548.0091.33اعدادية اجنادين للبناتاحيائيسجى اسماعيل حميد خضير379721021422038062

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية548.0091.33ثانوية الربيع للبناتاحيائيفرح عمار ضاري ذياب379731221422002015

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية548.0091.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء هادي حسين عليوي379742321422072136

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد هللا محمد حسين كريم379751121411017077

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية547.0091.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهاله محمد احمد سعيد379761321422039271

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمريم صالح حسن فهد379771421422065267

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيابراهيم خليل حميد عبد الحسين379782421411042001

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيتبارك عدنان سامي حمد379792721422040031

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية546.0091.00ثانوية مؤتة للبناتاحيائينور ازهر جمعه ياسين379801121422050031

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية546.0091.00اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد الرحمن علي محمد عبد القادر379811321411001046

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية546.0091.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيغدير عمار ياسر محمد379821421422057137

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية546.0091.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد علي خليل محمد379832221413023187
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قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية546.0091.00بولو- مدارس المتنبي االهلية في تركيا احيائياسراء موفق رجب عبد هللا379843021427020001

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية537.0089.50اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقياحمد صالح هادي صالح379851421511047004

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية532.0088.67ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقييوسف كريم احمد خميط379861421513007012

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية523.0087.17اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيجعفر رائد هالل جالب379871521511001020

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية523.0087.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمصطفى عباس هاشم محمد379881521511017086

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية البشير للبنينتطبيقيصادق صباح جاسم عبد هللا379891421511033033

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيفاطمه عماد صباح سلمان379902721522039040

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية االمال للبناتتطبيقيهاجر ثمار عبد الرحمن عواد379911121522011052

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيفاطمه عادل كاظم عبد هللا379921421522065059

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية519.0086.50ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقيزهراء طعمه كريم مزعل379931421526002017

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية517.0086.17اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيهارون موسى رحم دخيل379942721511035100

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية591.9298.65الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقينور الدين مهدي صالح مهدي379951021511028017

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية585.0097.50ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيريام فارس حمد علوان379961321522039019

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية582.0097.00ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيعال رعد عبد الستار صالح379971321522024021

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية581.0496.84الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيسلسل اكرم سعيد احمد379981021511028008

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية580.6896.78ثانوية المتميزاتتطبيقيميمونه عبد الرحمن زهير توفيق379991321522032004

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية574.0095.67اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقينرجس قيس حسن حمادي380001421522057035

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية572.0095.33ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتتطبيقيزهراء عالء عبد الحسين عبد الغني380011421524005006

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية568.0094.67اعدادية السويس للبنينتطبيقيمصطفى اسعد رضا طه380021321511006076

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية568.0094.67اعدادية السياب للبنينتطبيقيليث رائد انور محمود380031321511028090

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية568.0094.67ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيفرح رعد عيدان محمد380041321522006021

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية566.0094.33اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي ضياء عامر كريم380051121511018043

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية566.0094.33ثانوية الريحاني االهلية للبناتتطبيقيرحمه حيدر جبار كاظم380061421524017002

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية566.0094.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيرقيه ستار جبار رطين380071521522006012

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية566.0094.33اعدادية تازة للبنينتطبيقيعلي اكرام حسين قاسم380082021511018014

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية565.0094.17ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيلينه ناصر رشيد قفطان380091021522017015

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية المهج للبناتتطبيقينوران صالح محمد صالح380101421522035038

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية564.0094.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقياوس سرمد داود سلمان داود380111021511026021

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية564.0094.00ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيزهراء قاسم شاكر عبد الصاحب380121421524003007

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية563.0093.83اعدادية القدس للبنينتطبيقيامين كمال اكرم عبد المنعم380131021511014024

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية563.0093.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمار عادل سالم زباله380141021511020196

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية563.0093.83ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيايه عامر شوكت محمود380151321522006004

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية563.0093.83اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيعلي الرضا زهير عبد الحميد عبد العباس380162421511028029
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هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية561.0093.50اعدادية التقى للبناتتطبيقياساور احمد وفيق غياض380171121522012005

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية561.0093.50اعدادية جرير للبناتتطبيقيزهراء غسان علي حسين380181221522008018

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية560.0093.33إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد عائد سليم عبد الكريم380191421511014120

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية560.0093.33اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيامير محمد عباس بريسم380202421511048009

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية560.0093.33ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيأديان نوري عبد الحسن حميدي380212821522045001

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية الطارق للبنينتطبيقيكرار عبد الوهاب عبد الرزاق احمد380221021511038018

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمرتضى حسن مكي عبد الرزاق380231121511018067

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية559.0093.17ثانوية تبوك للمتفوقاتتطبيقيمالك حامد صالح محمد380241121522037012

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيسيف مازن اياد جواد380251221511027073

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية جرير للبناتتطبيقينبأ سعد عبد الستار احمد380261221522008034

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعلي حيدر انور عيسى380271321511029066

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية الناصرة للبناتتطبيقينوران علي شنين تعوبي380281421522056019

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية558.3693.06ثانوية المتميزاتتطبيقيصفا نبيل عبد االله عباس380291321522032002

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيشهد فراس جبار كشاش380301021522035024

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقيكرار حيدر مالك فرحان380311121511004122

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيحسام مهند خالد جميل380321321511029033

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعلي جبار عكيب رجي380331121511019044

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسين حسن حميد حسن380341221511027041

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية556.0092.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي نبيل سالم محمد380351321511010072

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية556.0092.67اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب محمد جبره هللا حسين380361321522018011

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية556.0092.67ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيفرقان محمد سعدي حمدان380371321522039044

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية556.0092.67ثانوية الصمود للبنينتطبيقيحسين علي ليلو عبد380382221511010018

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية555.6492.61االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس مكي عباس حسن380391321511010052

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية555.0092.50أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيسجى عبد االمير جبار380401221522021013

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية555.0092.50ث بنت الهدى للبنات الوقف الشيعيتطبيقيريم حيدر عبد الرضا عباس380411221522053002

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيزينب حسنين فاروق حسن380421321522004013

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية555.0092.50ثانوية الضحى للبناتتطبيقيآيه جبار موحان هواس380431421522023001

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيتقوى كريم حنون رباط380441421522056002

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية554.0092.33اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيمالك باسم كريم ابراهيم380451121522009033

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية554.0092.33ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيحسنين فائق مكي فاضل380461421511001012

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية554.0092.33ثانوية دجلة للبناتتطبيقيزينب باسل داود حبيب380471421522014009

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية554.0092.33ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيسما بشار بهاء مكي380481421524003009

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية554.0092.33اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيالر مهند نعيم عباس380492721522055005
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هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية553.0092.17اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيفاطمه علي سلمان داود380501121522041047

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية552.0092.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيابراهيم محمد لفته سلمان380511021511020010

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية552.0092.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرحمن يونس ثجيل380521121511006149

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية552.0092.00ثانوية الصمود للبناتتطبيقيزهراء علي محمد عبد االمير380531421522034009

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية552.0092.00اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقينور الهدى صباح عبد الزهره فرحان380541421522068031

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية551.0091.83اعدادية اغادير للبناتتطبيقيسالي نعيم عبد الحسن جواد380551121522038017

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية الثائر للبنينتطبيقيياسين احمد لفته كريم380561221511011039

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية551.0091.83اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد علي مازن حسين عبد هللا380571221511027143

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيزينب هيثم جاسم خلف380581421522058013

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية550.6491.77ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقياحمد محمد كامل محمود380591321511019003

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيفاروق خضير محمد حسين380601021511013112

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمار ثامر ناجي ثامر380611021511020195

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية550.0091.67ثانوية السياب للبناتتطبيقيزينب يونس مزعل خريبط380621021522002022

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية550.0091.67ثانوية النضال للبناتتطبيقيدانيا سعد حسين علي380631021522020011

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيرضوان حسين مهدي جلوب380641121511030023

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية السبطين للبنينتطبيقيأحمد مازن هاشم حيال380651221511022004

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعباس ياسر عبد الصاحب عبد الجبار380661321511003033

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية550.0091.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا رضا حسين كاظم380671321511010055

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية القناة للبناتتطبيقينبأ عمار عبد الجبار محمد380681321522003031

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية المهج للبناتتطبيقيزينب محمد منصور حسين380691421522035019

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية550.0091.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيأزل سرمد توفيق عبد الكريم380701821522034001

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيانس احمد جاسم حمادي380711921511009005

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية549.0091.50اعدادية النور للبنينتطبيقيلواء الدين عباس عبود سالم380721221511023086

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية549.0091.50اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيايه عمار محمد عالوي380731321522040011

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية549.0091.50اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقياحمد عبد السالم كنوش حمادي380741921511009004

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية549.0091.50اعدادية بروانة للبناتتطبيقيفاطمة عبد الجبار اسعد عبد الوهاب380751921522020016

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية549.0091.50ثانوية الخوارزمي للبناتتطبيقياالء كريم قاسم سالم380763121522015001

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية548.0091.33ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيفاطمه بسام عبد الجبار عبد المهدي380771121524014016

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية548.0091.33ثانوية سومر للبناتتطبيقيفاطمة عبد الرزاق محمد كشاش380781421522008057

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية548.0091.33ثانوية ايالف للبناتتطبيقيبنين محمد تركي تمر380791421522038005

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية548.0091.33اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيرقية احمد سلمان عباس380801421522056003

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية548.0091.33اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعبد المنتقم محمد جسام محمد380811921511013026

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية548.0091.33ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيحمد شحاذه حسن صالح380821921511081010
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هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية547.0491.17ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيمروان كريم ابراهيم صالح380831321511019035

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية547.0091.17ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيالق فراس محسن حسن380841021522024001

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزهراء عمر ابراهيم حسن380851321522025015

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية546.0091.00ثانوية االنفال للبناتتطبيقينور محمد صالح حمادي380861021522019043

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية546.0091.00اعدادية الرسالة للبنينتطبيقييوسف حيدر سعيد عبد علي380871321511005086

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية546.0091.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي عدنان علي عاتي380881321511010068

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية546.0091.00ثانوية الفوز للبناتتطبيقيميس سداد حاتم نصيف380891321522023033

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية546.0091.00ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقياحمد حسن كاظم يوسف380902821511009001

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية545.0090.83اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيامنه فالح ضاري سالم380911121522014005

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية545.0090.83اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي حافظ حسن جاسم380921421511020059

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية545.0090.83ثانوية سومر للبناتتطبيقيازل عبد الكريم سلمان حسين380931421522008002

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية545.0090.83اعداية الهدى للبناتتطبيقيزينب حسين محمد عبيد380941421522013019

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية544.3690.73الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد فارس فاروق فارس380951021511028014

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية544.0090.67ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيرحمه نوأل سامي جابر380961121524014005

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية544.0090.67ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيايه عالء محمد علوان380971221522035004

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية544.0090.67ثانوية العلوم للبنينتطبيقيمصطفى احمد رحيل كاظم380981321511036025

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية544.0090.67ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقيصباح حسين محمد خلباص380991421513027008

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية544.0090.67الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيشمس قاسم محمد جواد صادق381001421522030017

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية544.0090.67اعدادية الفرح للبناتتطبيقيبتول عالوي حسن فرج381011421522053005

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية578.0096.33اعدادية االمال للبناتتطبيقيمريم هشام ابراهيم اسماعيل381021121522011041

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية577.0096.17اعدادية الكوت للبنينتطبيقياحمد ناصر كامل غاوي38103262051001005

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية577.0096.17اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيايمن قصي عبد الرحمن حسين381041321511029026

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية577.0096.17إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى عداي جريان سلطان381051421511014150

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية576.0096.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمريم هادي مهدي عبد الحسين381061221522024064

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية574.0095.67اعدادية اليمن للبنينتطبيقيوائل اكرم حاتم كعود381071021511016102

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية574.0095.67اعدادية بغداد للبناتتطبيقيساره حسنين عباس عبد الغني381081021522035017

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية574.0095.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعيسى باسم محمد خليفة381091421511013045

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية574.0095.67ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمرتضى ضياء حافظ علي381102121511025052

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية573.0095.50ثانوية المنصور األهلية للبناتتطبيقيحسنى عالء عبد العباس عبد المطلب381111021524002001

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية573.0095.50اعدادية سيناء للبنينتطبيقياسامه سعد علي حسين381121321511018003

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية573.0095.50إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيالمنتظر ناصر عبد المنعم ابراهيم381131421511007012

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية573.0095.50إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيرغيد ايمن حكمت نعيم381141421511016053

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية572.0095.33اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم عبد الكريم عبد الرزاق381151421511019091
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قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية572.0095.33اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعبد الوهاب فائز عزيز فليح381161921511013027

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية571.0095.17ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقينور الهدى رياض محمد حسن381171221524006011

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية570.0095.00اعدادية الجوالن للبنينتطبيقيمصطفى حاكم جاسم حسن381181121511036039

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية569.0094.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن طارق شاكر حمود381191021511020126

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية569.0094.83اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيارشد حسان عباس عبد381201121511013011

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية569.0094.83اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعمار عبد الخالق كريم عبود381211121511020117

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية569.0094.83ثانوية سومر للبناتتطبيقيام البنين نعيم مدلول زويد381221421522008005

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية568.0094.67اعدادية المحبة للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد هللا حميد381231121511003033

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية568.0094.67اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيتبارك حسن عكله عبيد381241121522014007

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية568.0094.67إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيغيث رياض كاظم عباس381251421511016105

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية568.0094.67ثانوية سومر للبناتتطبيقيشهد محمد يونس كاظم381261421522008045

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية568.0094.67اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيساره محمد علي سلمان381271421522062020

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية568.0094.67اعدادية بدرة للبنينتطبيقيمؤمل جبار ميره بيرك381282621511021016

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعلي عمار منعم مشعل381291121511006108

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزينب حيدر عطيه ضيدان381301121522043024

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعلي سعد يوسف عطيه381311321511014019

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي فاخر حسون بندر381321421511017082

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد سعد هللا مجيد381331421511020054

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية566.0094.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقيناجي بكر ناجي سليم381341021511020272

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية566.0094.33اعدادية النور للبنينتطبيقيحيدر عباس كريم صحين381351221511023030

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية565.3694.23ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيعلي حسن امين عبد الحسين381362721511039003

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيمحمد ضياء حسن حسين381371121511005068

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيكرار محمد جالب بدن381381421511027065

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيماريان ناطق كورئيل زورو381391421522044025

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية565.0094.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيمرتضى كاظم عبد علي كريم381402221513036025

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية الرسول للبنينتطبيقيحاتم عباس حسن هادي381412421511026007

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية564.0094.00اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيحسين رضا جاسم محمد381421121511013020

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية564.0094.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيايوب دخيل جبر ثامر381431121511049032

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية564.0094.00اعدادية االنصار للبنينتطبيقييوسف اسماعيل حمدي سلوم381441321511003084

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية563.0093.83اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمنيب زاهد عبد المحسن جميل381451021511013152

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية563.0093.83إعدادية المروج للبنينتطبيقيرامي عقيل ستار ارحيم381461421511011038

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية563.0093.83إعدادية المروج للبنينتطبيقيعلي نبيل سعدي خلف381471421511011073

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية563.0093.83اعدادية التسامح للبناتتطبيقينور مصطفى عباس فاضل381481421522012056
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قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية563.0093.83ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيمصطفى زهير مزعل ثابت381491921511109018

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية563.0093.83اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمجتبى محمد عمران صفر381502621511002044

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية562.0093.67اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيعلي جابر شهاب احمد381511321511024031

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية562.0093.67اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيبسام باسل حازم بشير381521421511019022

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية562.0093.67اعدادية الفجر للبنينتطبيقيسامي عدنان شبيب عساف381532221511029031

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية561.0093.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمريم فالح كاظم حاتم381541321522018022

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية561.0093.50ثانوية ايالف للبناتتطبيقيآيه احمد خلف محسن381551421522038001

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية561.0093.50اعدادية السالم للبنينتطبيقيبهاء مجيد حميد هالل381561921511058011

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية561.0093.50اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى حمود كرم حمود381572821511001184

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية561.0093.50ثانوية السالم للبنينتطبيقيوالء الدين عبد رسن شالكه381582821511004061

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية560.0093.33اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد وليد محمد ابراهيم381591021511017077

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية560.0093.33ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيديار حمدي سعدي عبد الواحد381601221524006003

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية560.0093.33اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزينب مكي اكرم محمد صالح381611321522040043

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي عقيل مهدي ناصر381621021511008051

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد طلحه عدنان محمد381631021511019088

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية بغداد للبناتتطبيقيايه سامر نايف جودي381641021522035005

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية559.0093.17ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيغفران سعد عمران موسى381651121522039023

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية559.0093.17إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى عباس فواز زغير381661421511014146

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيحيدر رجى غبن خليف381672321511008018

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيحميد كريم هالل حميد381682621511014017

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية559.0093.17الخارجيونتطبيقيعلي كاظم طاهر حسب381692821518001193

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين كريم خشان مطلك381701021511019024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0091.50ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيايات محمد كاظم مجيد381711321522024003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد جالل فالح امين381721321511021068

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية541.0090.17ثانوية اسماء للبناتتطبيقيسالي فارس سعيد مالك381731121522035013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0090.00اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعمار خالد مجذاب بطي381741421511018067

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية538.0089.67اعدادية فدك للبناتتطبيقيزينه عدي عادل عودة381751421522006013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0089.50اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيارسالن إسماعيل سعيد محسن381761321511012010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0089.50ثانوية الفوز للبناتتطبيقيساره حسين هاشم خضير381771321522023016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0089.50ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيخالد حسين عوده حمود381782121511025020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية536.0089.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيابراهيم صالح فاضل حمد381791121511017004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية536.0089.33اعدادية فلسطين للبنينتطبيقياحمد سالم إسماعيل زيدان381801921511002004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية536.0089.33اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء رعد قاسم زامل381812821522009028
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية535.0089.17ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيزينب محمد عبد المنعم حالوب381821421522020009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية535.0089.17اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيعلي ناطق ابراهيم عبد381831521511004046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0088.83اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيايه عالء عبيس حسون381841321522014005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0888.68االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسان محمد ثابت نعمان381851321511010025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية531.0088.50اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيطاهر محمد رضا محمد381862721511030035

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية531.0088.50اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمنتظر صادق جعفر كاظم381872821511002121

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية529.0088.17اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعلي حاتم كريم خضير381881321511029064

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية529.0088.17للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيأطياب محمد قاسم محمد381891421522029001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية529.0088.17ثانوية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيزينب احمد محسن حسين381901421524001004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية529.0088.17اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيعلي حبيب حسن عزيز381912321511005027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية528.0088.00اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيعلي فاضل عبد خلف381921521511004042

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0087.83اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحسين فاضل ناهي شطيب381931421511025023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية526.0087.67ثانوية المتميزينتطبيقياحمد علي عبد الحسين علي381941321511016001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية526.0087.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقياحمد تحسين حامد عبد381951921511026005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية525.0087.50ثانوية اسماء للبناتتطبيقيآفي فاروق علي تايمز381961121522035001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية525.0087.50اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي فالح حسن حسين381971421511020068

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية525.0087.50ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيزيد نافع فاضل عباس381981421513013008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية525.0087.50ثانوية سومر للبناتتطبيقيفاطمة حاتم هامل بريغش381991421522008052

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية525.0087.50اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيباقر سعدون عبد محي382001521511006007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية524.0087.33ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيجنه خضير صالح جواد382011421524003002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية523.0087.17اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي جواد عباس حسن382021121511018039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية523.0087.17اعدادية النور للبنينتطبيقيعباس فاضل عبد الرحمن نجم382031221511023047

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية523.0087.17إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحارث نديم عبد الرحمن محمد382041421511016023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية523.0087.17اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيوليد خالد وليد عبد الغفور382051921511099031

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية522.0087.00ثانوية تبوك للمتفوقاتتطبيقيامنة رائد عبود عواد382061121522037003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية522.0087.00ثانوية الفوز للبناتتطبيقيفضيله عمر هادي حميد382071321522023025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية522.0087.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمقتدى سعد جاسب يسر382081521511005212

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية521.0086.83مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةتطبيقيعلي محمد عبد يصغ382091021511007004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية521.0086.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي محمد طاهر ياسين382101021511020191

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية االمال للبناتتطبيقيشهد هيثم حسن محمد382111121522011027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية519.0086.50ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيسرى حبيب محمد محمود382121021522007008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية الحرية للبناتتطبيقيرقيه رائد طارق منفي382131221522026021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية النصر للبناتتطبيقيتبارك حسين صالح كاظم382141221522031009
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية الحق المبين للبناتتطبيقيابرار قادر عاتي مشالي382151221522050001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية السويس للبنينتطبيقيليث رائد عبد الجبار خلف382161321511006061

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيسيف الدين سعد عبد الكاظم جابر382172921511016046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية518.0086.33ثانوية النضال للبناتتطبيقيصفا محمد جبر سلوم382181021522020017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية518.0086.33اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيساره بشار احمد محمد382191021522038022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية518.0086.33اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحيدر حسن عبد الحسين حيدر382201121511004056

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية518.0086.33اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا حسن قهرمان حسن382211121511005044

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية518.0086.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقياحمد عمار محي عبد382221121511015016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية518.0086.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد هللا قيس خالد سلمان382231121511017078

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية518.0086.33ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيدانيه وسام عالء ناجي382241121524014004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية517.9686.33الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيايهم محمد عباس محمد382251021511028004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية517.7286.29ثانوية السالم للمتميزينتطبيقيعلي محمد عبد اآلله كريم382261121511010011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية516.0086.00اعدادية الحضارة للبناتتطبيقيساره العراق هاشم جعفر382271021522026009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية515.0085.83اعدادية البصرة للبناتتطبيقيغاده عامر حمزه عطيه382281121522043031

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية515.0085.83اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزينب محمد علي ايتيم382291321522025016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية515.0085.83إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقياحمد سمير حاجي عبد عون382301421511007006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية515.0085.83ثانوية الصمود للبناتتطبيقيطيبه محمود الزم محمد382311421522034014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية514.0085.67اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيجواد صفاء عبد الحسين احمد382321421511025015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية514.0085.67ثانوية سومر للبناتتطبيقيسجى اركان حسن عبد علي382331421522008039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية514.0085.67اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحيدر رضا مهدي قلي382342721511026054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية514.0085.67ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيمحمد خالد حميد مهبول382353221511004029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيحمزه عمار عبود علوج382362221515010007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيمصطفى علي حسين صفر382371021511004030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية القدس للبنينتطبيقيعمار ياسر منير بكر382381021511014088

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيرسل محمد مناف حسن382391121522015015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد حيدر مهدي اصغر382401221511027129

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية العزة للبناتتطبيقيفاطمه فريد عبد االمير محمد382411221522036038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية511.2885.21ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيخطاب عمر حسين علي382421321511019009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمصطفى عدي كريم خليل382431021511026135

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيزينب عماد الدين محمد علي عبد الكريم382441021522025010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين سلمان داود راضي382451421511014034

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسنين عالء قاسم محمد382461421511020020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17ثانوية التاخي للبناتتطبيقيمريم عدنان حامد رسم382471421522017016
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفرقان فالح خليل هادي382482721522055070

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية510.0885.01ثانوية القيروان للمتميزينتطبيقيمحمد كريم عبد الوهاب عبد القادر38249132051037018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيكرار سامال عادل عبود382501121513007010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيكرار شياع كاظم عبد382511321511022067

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00ثانوية جوارجرا للبناتتطبيقيزهراء عبد الرازق نعيم عبد الرزاق382523121522001008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمحمد فائز غفوري جبوري382531121511008064

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي باسم يوسف هندي382541421511016088

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83اعدادية االغادير للبناتتطبيقيمريم سالم حسن مظلوم382551421522071008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحسين محسن وجين جبر382561521511003026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية508.2084.70ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيعلي احمد غني كاظم382571121511042002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية508.0084.67اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمحمد باقر رعد عبد الساده شالل382581021511008055

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية508.0084.67اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي فاضل جاسم احمد382591121511018046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية508.0084.67ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيمريم حسن جاسم عبد382601121522008036

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية508.0084.67ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيهالة مؤيد سلوم جبر382611221522035036

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية508.0084.67الخارجياتتطبيقيهاجر موفق خزعل حسن382621221528050080

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية508.0084.67ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مروان غالب فزع382631421513003006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية508.0084.67اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقياديان طالب سلمان ثابت382641521522014002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية507.0084.50اعدادية تطوان للبنينتطبيقيخطاب حسن هادي جار هللا382651121511017046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية507.0084.50اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعبد هللا خلدون عبد الخالق علي382661321511005038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية507.0084.50ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيسحر خالد يوسف مهدي382671321522039029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية507.0084.50اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسن فالح سليم جواد382681421511019030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن زياد محمد طارق محمد صالح382691321511029057

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعباس خالد كاظم سليم382701421511020044

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية هيت للبنينتطبيقياحمد براق حماد مرهج382711921511025006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17اعدادية السيدية للبنينتطبيقياحمد مهدي شنشل جعفر382721121511004022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17ثانوية الرشيد للبناتتطبيقينور الهدى نجم عبود رشيد382731321522020017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمصطفى علي عامر ستار382741421511015115

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17اعدادية الفرح للبناتتطبيقيرغد حسين خضير عزيز382751421522053011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية504.0084.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيامين فراس منعم داود382761021511013027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية504.0084.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحيدر صالح حسن مصطفى382771421511019043

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية504.0084.00ثانوية الخنساء للبناتتطبيقينور احمد هادي مير احمد382781421522040025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية503.8083.97ثانوية الكوثر للمتميزاتتطبيقيمريم مهدي حسين علي382791221522028008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيثامر رائد محمد عبد382801021511017027
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيفاطمة نبيل فالح عبد382811021522037016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمد عمار علي محمد382821121511015112

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية السبطين للبنينتطبيقيسجاد علي جبر كاظم382831221511022055

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمر سلمان طه382841321511031022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحيدر علوان جري دخان382851521511004024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعلي حسين مرشد جواري382861521511016037

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيكرار علي جاسم مهدي382871121511020135

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيأحمد فرج عادل فرج382881121511041009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسن عالء شكر محمود382891121511049040

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيدانيا عباس مجبل دليان382901121522008013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67ثانوية وهران للبناتتطبيقيفدك علي عوده محمد382911121522049007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسين سمير علي عبد الحسين382921221511027044

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين جبار عبد هللا382931421511018064

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية النهروان للبنينتطبيقيمحسن احمد راشد جوحي382941521511018054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيحسان كاظم جلوب حسان382951021511015014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسن محمد عبد الحسن كاظم382961021511019022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية العامرية للبنينتطبيقياّصف هادي رشيد هندي382971021511020003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية حماة للبناتتطبيقيزهراء حاتم عبد هللا جياد382981121522025012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيحسن عدنان محمد فرج382991321511009011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية سيناء للبنينتطبيقيحيدر ثامر اكرم جعفر383001321511018007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينتطبيقيعلي وليد محمود سلوم383011321513014012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيرغده رافد جميل عبد الجبار383021321522006009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيالنه موفق ظافر حسب هللا383031321522024026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيوائل حسن عويد علي383041421511007090

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقييوسف عبد العزيز شهاب احمد383051421511019141

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي عدنان جبار محسن383061521511011083

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية الخالدية للبنينتطبيقياحمد محمد ريكان خليل383071921511007011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50ثانوية النجاح االهلية المختلطة تركيا سكارياتطبيقيحيدر هيثم سليم علي383083021517054001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية العامرية للبناتتطبيقيسجى غالب علوان علي383091021522036020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0083.33ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيمحمد رياض هاشم حسن383101121511034054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيابراهيم نجم الدين عبد هللا محمد383111421511018002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية الفرقان للبنينتطبيقينذير ارجان حسن جمعة383121421511050096

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0083.33ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيرغد رياض ارحيمه عطيه383131421522024011
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0083.33ثانوية ايالف للبناتتطبيقياالء بشار عبد الستار محسن383141421522038003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيبراء منعم عسكر سبع383151421522062007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد رسول عبد الرضا علوان383161521511001107

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيفوز حسن يوسف عطية383172621522040018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد وليد سعدي مجيد383181021511020041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17ثانوية االنفال للبناتتطبيقيمياده عبد هللا عدنان رشيد383191021522019037

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17ثانوية افق االهلية للبناتتطبيقينغم اسامه ياس وفيق383201021524016001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية السبطين للبنينتطبيقياحمد رعد رسول جعفر383211221511022008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي محمد رضا عبد الواحد فنجان383221221511022087

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد اركان فاضل مهدي383231421511050070

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيياسر ناصر نصر هللا حيدر383241421511050098

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعداية الهدى للبناتتطبيقيسما فيصل غازي جاسم383251421522013022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيرعد حامد علي جاسم383262321515007017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية الميمون للبنينتطبيقياحمد عماد صبيح تايه383272621511033002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.5683.09ثانوية المتميزينتطبيقيعبد هللا عماد تعبان محمد383281321511016014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقييوسف حازم محمد ذاكر383291021511020292

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيامير عالء حسين عودة383301021511026019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمهيمن رعد عبد الحميد سعيد383311021511029052

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمد سعيد طارق محمد سعيد صوفي383321121511004137

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقياحمد باسم محمد حسين383331121513016001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيعلي عباس سعيد خليل383341221511019029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00الخارجيونتطبيقيمحمد سليم جاسم حمودي383351221518001133

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيابراهيم عبد الكريم عبد الجبار عبد383361321511015002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيميثم التمار حسين غالي ياسر383371421511016172

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد الملك علي حسين عبد الرزاق383381021511017054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيايمن احمد علي عباس383391121511005019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية تطوان للبنينتطبيقيسجاد حيدر علي عيسى383401121511017053

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية497.0082.83ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عدنان حسن وهيب383411121524014018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي فالح حميد حسين383421221511023071

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيسيف الدين ثائر جبار عوده383431421511028032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية497.0082.83ثانوية السما االهلية للبنينتطبيقيحيدر قيس فرحان حنفيش383441421513032002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقياحمد سعد نعمان عبدهللا383452621511038005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد سعد عبداالئمة كاظم383462821511002105
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمصطفى اركان عون عامر383471021511016091

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية الطارق للبنينتطبيقيحسنين عبد الوهاب نوري عبد الوهاب383481021511038006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية السبطين للبنينتطبيقيشهاب احمد خزعل ابراهيم383491221511022060

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقينورة عزيز عبد الرحمن صالح383501221522021028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء محمد حسن امين383511321522011018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقياالمير مثنى كاظم حسن383521421511047009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمحمد كريم معود منشد383532221513035067

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيايهم وائل حمادي دخيل383541121511006026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعلي ثامر سعيد هاشم383551121511006094

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50ثانوية االحرار للبنينتطبيقيامير شاكر حسن محمد383561121511043003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية التعاون للبناتتطبيقيزينب احمد حميد جهاد383571121522040015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية الرباط للبناتتطبيقيايه عبد مشعان فريح383581121522055003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية الزهور للبناتتطبيقيفاطمة عدي مطشر كاطع383591221522024054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية بغداد للبناتتطبيقيرحمه انور صبحي صبري383601321522001016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50ثانوية الرافدين للبناتتطبيقينبأ مجيد خضير مجيد383611321522019022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيرضوان فاضل عجالن عليوي383621421511017041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقيمصطفى باسم جواد كاظم383631421513003012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50ثانوية حطين للبناتتطبيقينور صائب ستار كاظم383641421522004034

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية التسامح للبناتتطبيقيرند جاسم مطر صالح383651421522012018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50ثانوية الصمود للبناتتطبيقيضحى بهجت نصرت مطلك383661421522034012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعلي فالح حسن مجيد383672821511019052

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0882.35الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقياحمد بهاء زهير محمد صالح383681021511002002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية اليمن للبنينتطبيقيسيف عمار هادي صالح383691021511016031

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية المنصور للبنينتطبيقياحمد قيس محمد صالح383701021511026007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد العزيز محمود ابراهيم عبد383711121511015064

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمد ماجد محمد جراد383721121511015114

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية البتول للبناتتطبيقيطيبه عمار شهاب احمد383731121522013037

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية السبطين للبنينتطبيقيامير عباس ناجي جاسم383741221511022017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعبد العزيز حسام جالل سعيد383751221511028092

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيباسم شفيق جاسم غانم383761321511009009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي رشاد كاظم حسين383771321511028076

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيدر ظافر طالب عبد الكريم383781421524003003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيكرار ماجد حميد فارس383791521511007122
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيأالن ديار اسماعيل غالب383801021511019001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيابراهيم علي ناصر غزال383811021511024001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيامير جالل عذاب كاظم383821121511016008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17الخارجيونتطبيقيبالل محمد قيس حمادي383831121518001065

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيثريا عبد الجليل عبد النبي كلخان383841121522039008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية العقاد للبنينتطبيقياحمد محمد رشيد طالب رشيد383851221511028015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيتقى عالء رسول كاظم383861221522035008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17ثانوية األزل االهلية للبناتتطبيقيضحى احمد عبيس خضير383871221524007007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعلي صالح حسن عبد هللا383881421511018061

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17ثانوية دجلة للبناتتطبيقيدانيا محمد عادل داود383891421522014001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيكوثر رائد كاطع ماجد383901421522030026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحسن انيس عبداالمير علوان383912621511002008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.8882.15ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد هللا ليث عبد الغني محمد مصطفى383921321511019026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيسيف يشار احمد محمد383931021511013059

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيمها ليث صباح يونس383941021522009037

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعلي محمد فاضل عباس383951121511020113

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيامنه سعد ابراهيم عواد383961121522008005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00ثانوية االالء للبناتتطبيقيطيبه طاهر محسن صالح383971121522059008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحيدر يوسف محمد كاظم383981221511027058

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية الحق المبين للبناتتطبيقيزينب صفاء سلمان خلف383991221522050017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعلي رائد فيصل شرهان384001321511011032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية البسالة للبناتتطبيقيرانيا عبد االمير علي عبود384011321522016011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيسرور حيدر عبد الرزاق محمد384021321522025018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيسبأ رائد يونس عبد الستار384031321522039027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00ثانوية التاخي للبناتتطبيقيفاطمه محمد فهد جاسم384041421522017013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيشيرين احمد محمد اسماعيل384051421522030018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيحسين محمد عبد الرضا عاجب384061521511016014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيرسل ثامر ابراهيم مجيد384071821522006004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيحسين ستار جابر عشبه384082621511038009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبد هللا جمال نجم ذباح384093221511005017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية المأمون للبنينتطبيقيعلي مهند علي جابر384101021511006041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية491.0081.83إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقياحمد عبد القادر عيسى خليل384111421511014004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي عباس عبد الرضا خلف384121521511011082
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قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية567.6494.61ثانوية المتميزاتاحيائيامنه اياد شاكر محمود384131321422032002

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيياسر عامر خالد عبد الكريم384142321411020404

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية541.0090.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعبد هللا سعد خلف محيسن384151421411050041

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية540.1690.03الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى علي جبار زعيل384161021411028107

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية538.0089.67ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيبتول مكي فرحان عيسى384172821422003022

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية537.5289.59ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسين احمد سالم حمود384181321411019051

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية536.0089.33ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيقمر احمد محسن صبري384191321424015005

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية535.0089.17اعدادية التسامح للبناتاحيائيدانيه عمار حنتوش محمد384201421422012038

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية534.0089.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائينورا باسم حسن سلمان384211021422012058

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية528.0088.00اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعبد الرزاق ضرغام ياسين عبد الرزاق384221221511027079

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية527.0087.83اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد الرحمن علي مال هللا علي384231021411006028

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية527.0087.83اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيفاطمه نبيل جباري كنهور384242221522031044

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية525.0087.50ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمحمد يلماز صباح شكري384252021411013093

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية523.0087.17ثانوية االندلس للبنيناحيائيحسين علي محمد روؤف384261021411012002

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية523.0087.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيديمة ايار علي كزار384271121422044029

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية522.0087.00اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي قائد صباح حمزة384282421411010088

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية518.0086.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه عمار اسهيل سبهان384291521422006178

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية516.0086.00اعدادية الرشد للبناتاحيائيغدير جمعه حميد موسى384301321422033043

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية515.0085.83اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين عامر صالح سلطان384311321411012042

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية514.0085.67ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائينائل نبيل عباس محمد384321321413002021

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية514.0085.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ اياد محمد فنجان384332521424018254

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمؤمل مراد راضي محمد384342221411038120

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيرند عطاء فليح عطو384352621422014014

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية511.0085.17اعدادية حديثة للبنيناحيائيجنيد هشام معروف ذاكر384361921411019028

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية507.0084.50ثانوية ام البنين االهلية للبناتاحيائيهبه علي جالل عبد384372621424005010

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيالمؤتمن اسماعيل عبد هللا محمد384381121411015019

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية الفوز للبناتاحيائيمريم علي جعفر علي384391221422013090

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية505.0084.17اعدادية الرباط للبناتاحيائيحوراء عيسى خزعل عليوي384401121422055025

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية505.0084.17اعدادية خانقين للبنيناحيائيحسين يوسف إبراهيم عبد الحسين384412121411011032

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية504.5284.09ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحسين عدي داود علي384421121411010023

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية503.0083.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيام البنين منعم حسين حفيان384431121422015002

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية القناة للبناتاحيائيصفا صالح عزيز حمزه384441321422003057

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي محمود عبد الحسن ساجت384452821411001080
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قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمقتدى اركان ناصر سلمان384461521411003086

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد غسان سعدي أبراهيم384472121411010088

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية501.0083.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسهى ثائر ناصر شاوي384481121422015052

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية501.0083.50ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائينازك احمد قحطان امين384491121424006014

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية السويس للبنيناحيائيمصطفى محمد شهاب حمد384501321411006069

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيآسيا علي طاهر احمد384512821422005001

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية االزدهار للبناتاحيائينيرفان صباح عباس حسين384521221422009077

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية االعظمية للبنيناحيائيهيثم غسان نصيف جاسم384531321411001100

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية499.0083.17ثانوية العلوم للبنيناحيائيياسر احمد جاسم محمد384541321411036031

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمحمد احمد محمد نمر384551421411047057

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية498.9683.16ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي الزم محمد حسين384561321411019132

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية498.0883.01ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي هادي كريم ديوان384571521411012057

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية االنصار للبنيناحيائيحسين ازهر عبد االمير مهدي384581321411003027

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية498.0083.00ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائييوسف ميثم محمد علي محمود384591321413014027

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه صادق محي دهام384602621424012169

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمد مقبل سعيد عمر384611921411019066

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ قصي عيسى علوان384621321422002140

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي حامد فاضل داخل384631421411039092

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيتبارك عبد الستار خشان هاشم384641421422057041

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيخالد احمد قيدار ذنون384651121411005012

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيهبه نعيم حسين علي384661521422015141

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية الكوت للبناتاحيائيام البنين ناهض حسين امير384672621422025014

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية الفاروق للبناتاحيائيساره فراس محسن فهد384681021422037041

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمحمد باقر محسن محمد حسن384691321411008105

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء طلعت عبد الباقي حسين384702121422048057

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد حسن عمار امير جاسم384712321411017118

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد قيس مجيد كاظم384722621411005134

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية492.4882.08ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفاطمه عامر عبد الحميد محمد384731321422039184

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية492.4082.07ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائييوسف فواز فاضل هديد384741021413012037

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية490.2481.71الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيالحسن حامد عبد الرزاق جواد384751021411002011

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية الوثبة للبناتاحيائيالرا ماجد امين امان384761621422065027

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد المهيمن مهدي بدر فريح384771021411009032

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية الشروق للبنيناحيائيخضر رياض مسلم عبد384781221411029021
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قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي احمد عمر سبع384792721411031075

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيدانيه فراس خيون علي384801121422043022

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمنار احمد ساده محمد384811521422001127

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية485.0080.83إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمحمد كريم ذياب سلمان384821421411013065

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيتبارك احمد حسين فرج384832721422004017

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية485.0080.83ثانوية مناهل العلم االهلية للبنيناحيائيامجد محمد حسن عالوي محمد حسين384842921413004002

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيحسن طالب صادق حسن384851121411008014

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية484.0080.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيميالء علي حسين ناصر384861421424013008

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية المشروع للبنيناحيائيمحمد فالح هاشم عبار384872321411010118

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية484.0080.67ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائياحمد قيس عبد العزيز علي384883221411004012

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية483.0080.50ثانوية اليرموك للبناتاحيائيبنين حسن موسى شاكر384891021422011008

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفوز رعد عبد الحميد بنيابك384901521422005100

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسن محمد حسن شعبان384912721411028036

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية الفارابي للبنيناحيائيمحمد خالد خليف محمود384921121411002039

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية حماة للبناتاحيائيريام حسين سلمان حسون384931121422025082

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية الفرح للبناتاحيائيمالك مازن خميس جلوب384941421422053046

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية479.0079.83إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمصطفى نعمة هاشم نعمة384951421511015118

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمصطفى هاني حسن محمود384961021511026142

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيريام ياس حسن سعود384972121422049086

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيمحمد محسن هاشم سريح384982721511045048

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية475.0079.17ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيساره فراس معد حسين384991321522039026

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية474.0079.00ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيحسنين عبد الحسين عاشور علي385001621513108005

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية471.0078.50للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيغنى ستار جبار سليم385011421522029017

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية العامرية للبنينتطبيقيطه احمد ودود احمد385021021511020113

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمجتبى مجيد دوجل فزع385032121511012032

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعبد المهيمن اسماعيل حسن جابر385041121511041083

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية حديثة للبنينتطبيقيياسر عمار فياض سالم385051921511019082

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية461.0076.83اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمهند حامد طالب رشيد385061421511025076

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية460.0076.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيفاروق حميد دعير كلش385071221511027110

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية460.0076.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا سعدي عبد هللا مسلم385082521511009045

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية460.0076.67ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمصطفى وليد عبد القادر محمد385092821511019085

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية العامرية للبنينتطبيقيخضر كريم محمد سلطان385101021511020095

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية459.0076.50إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيكرم نهاد كامل هاشم385111421511013049
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قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اعدادية العامرية للبناتتطبيقيهاجر حميد خابور عبد385121021522036045

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية458.0076.33ثانوية الخلود للبناتتطبيقيسراء سالم جليل نصيف385131221522012011

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية457.0076.17اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي باسم صدام عطية385141421511050046

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية457.0076.17اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيمينه زيد صالح قدوري385151421522056016

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية456.0076.00ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد حيدر محمود عاصي385161221511013044

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية456.0076.00اعدادية الشعب للبناتتطبيقيساره رياض جدوع علوان385171321522022019

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية456.0076.00اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى محمود محمد منصور385181421511020103

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية455.0075.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الرزاق حيدر جواد385191621513059011

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية455.0075.83ثانوية الفالح للبنينتطبيقيرسول عبد الحسن طعيمه ضاحي385202221511075002

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية566.0094.33ثانوية بابل للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الكاظم عبد385211221422014039

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية551.4491.91المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمنيه زيد معد احمد صميم385221021422003131

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيضحى عبد الرزاق احمد حاتم385231321422039164

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية546.0091.00اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائياحمد علي حسين حمزة385241121411022004

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية540.0090.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمحمد صباح غازي عزيز385251321511012102

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية539.0089.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيود فراس هادي عبد االمير385262621424007238

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية525.0087.50ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد الحميد امجد عبد الحميد خضر385271121411010038

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية524.0087.33اعدادية العامرية للبنيناحيائيفوزي عمر فوزي فريد385281021411020145

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية518.0086.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي صالح حناي طاهر385292221413006134

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية517.0086.17اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد نعيم سلمان موسى385302221415007267

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية516.0086.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمسلم قحطان باقر جعفر385312521411012291

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية515.3685.89اعدادية المنصور للبنيناحيائيمرتضى سمير مزهر غانم385321021411026224

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية511.3285.22ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد باقر مرتضى جعفر محمد علي385331321411019150

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية509.0084.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب ميثم زاهد رحيم385342721422035191

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية505.0084.17ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائياحمد ناجي عبيد مالغي385351421413003006

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية اغادير للبناتاحيائيرانيا غسان سعدون خليل385361121422038030

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية501.0083.50ثانوية الكراده االهليه للبنينتطبيقيعلي األكبر محمد حمزة مصطفى385371421513020004

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحيدر عالء عبد االمير عبد الرزاق385382321411019062

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية497.0082.83إعدادية المقدام للبنيناحيائياحمد كاظم جبار بريدي385391421411015009

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية496.0082.67إعدادية المروج للبنينتطبيقيحسن تركي كحيوش حسن385401421511011025

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية494.0082.33ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيزينب سعد ابراهيم صاحب385412321424012011

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي احمد عبد الحميد امين385421221411027091

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية493.0082.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيدانيه بسام مهدي جعفر385432621424007062

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية493.0082.17انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيرند صالح مهدي علي385443021427041027
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قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية بغداد للبناتاحيائينور خالد عبد الحكيم احمد385451021422035113

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية السيدية للبنيناحيائيعلي صادق جعفر عباس385461121411004078

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية485.0080.83ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيحيدر مصطفى عبد االمير عبد الرزاق385473221511005009

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية482.0080.33الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيمريم سامي كيورك موسى385481421522030030

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية481.0080.17ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن جواد كاظم385491121424014015

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية481.0080.17ثانوية السالم للبنيناحيائيعمرو حسين علي حمدان385501821411039029

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية التفوق االهلية للبناتتطبيقيغدق حسين مراد محمد385511021524004003

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيهدى محمد عبيد حمود385522321422018171

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية تطوان للبنيناحيائيمرتجى فرات حبيب عبيد385531121411017131

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة حسين علي كريم385541321422002113

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية476.0079.33ثانوية االقصى األهلية للبنينتطبيقيمقتدى صالح مهدي عبد االمير385551121513005007

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرند محمد قاسم كاطع385561321422002057

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية475.0079.17ثانوية ايالف للبناتاحيائينورا لؤي محمد عيدان385571421422038090

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية475.0079.17اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد طالب ياسين حسين385582621411033138

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية الرسالة للبنيناحيائيليث كامل راضي كاظم385591321411005052

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي راقي رحيم مصطفى385602621411012113

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية471.0078.50ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيهمام عقيل يوسف محمود385612321413003045

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية471.0078.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد حسين علي كعيم فزيع385622621411001156

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية470.6878.45الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحامد محمود مولود خلف385631021411002017

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية470.0078.33اعدادية البصرة للبناتاحيائيايه حسن علي كصاب385641121422043006

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية470.0078.33ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقياسراء ستار جبار حسن385651421522031003

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية470.0078.33اعدادية خانقين للبنيناحيائيعلي محمد علي احمد385662121411011079

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية470.0078.33اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد ريسان عويد بداي385672621411001161

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية469.0078.17ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائياحمد فريد وحد الدين صالح385681421413013003

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية469.0078.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيايمن نزار غالب حمود385692521413031088

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية العزة للبنيناحيائيمنتظر مازن جاسم محمد385702621411007137

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي رافد علي عبود385711421411026054

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية468.0078.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيلبنى فرات فيصل رشيد385721421422014077

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي خالد علي ياسر385732421411048179

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية السيدية للبنيناحيائيابراهيم رياض جبار كاظم385741121411004002

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية467.0077.83ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيدر باقر علي هاشم385751221422019019

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية467.0077.83ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيرقيه معين حكمت ناظم385761321522006011

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية االصيل للبناتاحيائيتبارك حسين فاضل جليل385771121422005017

4148 من 1169صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعداية الهدى للبناتاحيائيمريم عبد الكريم علي حسين385781421422013059

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية466.0077.67ثانوية المعالي للبناتاحيائيايمان احمد عباس قنبر385791421422054003

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية466.0077.67ثانوية الهدف األهلية للبنينتطبيقيامير محمد صالح عطية385801421513004001

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية الكفاح للبنيناحيائياوس كريم عبد خزعل385811621411002007

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية465.0077.50ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيشبر حيدر محمد رسول385821321413017020

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية الفرح للبناتتطبيقيايه حسنين جواد كاظم385831421522053004

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية الوارثين للبنيناحيائييوسف عباس حنش شبار385841521411013121

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية464.5677.43ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن بسمان صبري خلف385851321411019084

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية البسالة للبناتاحيائيكوثر محمد سلمان خضر385861321422016068

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية464.0077.33ثانوية المجتهدون للبنيناحيائيسيف اشريف عبد هللا محمد385872221411078007

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية464.0077.33ثانوية رابه رين للبنيناحيائيحسين محمد حسين حمود385883221411001008

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية463.0077.17اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسين علي فنجان عبد الحسن385891421411027029

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية463.0077.17ثانوية سومر للبناتاحيائينبأ علي داخل عبد385901421422008120

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية463.0077.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيالحسن غسان حميد فرهود385911621413006008

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية463.0077.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيريهام يعقوب عيسى خليل385922321422018059

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية461.0076.83اعدادية الداودي للبنينتطبيقيعبد هللا عالء حسين حمود385931021511029028

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية458.0076.33إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمسلم عباس لفته ساجت385941421511014137

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيرسل حميد حسون علي385951521522008026

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية456.8076.13االعدادية المركزية للبنينتطبيقيابراهيم مصطفى عبد الجليل ابراهيم385961321511010007

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين علي جاسم عبود385971221511028057

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية454.0075.67اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمرتضى محمد توفيق سلمان385982721511025107

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية453.0075.50اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمحمد علي عبد العظيم جاسم بديوي385991621511051091

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية449.0074.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيابراهيم عبد المنعم عمر محمد سعيد386001021511020007

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية449.0074.83ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيعلي قاسم صافي عوده386012321511025023

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية586.0097.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيالحسن علي فاروق عبد هللا386021421411050005

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية565.0094.17ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد عبد المنعم هاشم كمال386031921415020002

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيخيرات حسين هادي عبد الرضا386042421422028055

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية554.0092.33اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيسجاد زهير سليم هاشم386052121415003083

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية545.0090.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك علي كريم عبد386062221424010057

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية541.0090.17اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائييحيى عالء جبر جاسم386072621411010198

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية538.0089.67ثانوية اسماء للبناتاحيائيحوراء محمد خليل كاظم386081121422035012

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية538.0089.67اعدادية المآثر للبناتاحيائيافراح رعد عبد الرضا محسن386091521422011005

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية537.5689.59الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعمر احمد فاضل شفيق386101021411028068
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قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية537.0089.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء عباس عبيد ناجي386111121422017080

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية533.0088.83اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي ماجد عوض مكراض386122421411048200

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية531.2088.53زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد الرحمن عدي يونس مراد386131421411008049

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية531.0088.50اعدادية عائشة للبناتاحيائيمريم ازاد احمد رشيد386141421422010176

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية530.0088.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعبد هللا ساهر رزاق محمد علي386152521411001273

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية530.0088.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق فاضل حنتوش386162521413033131

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية527.0087.83ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائياسراء رشيد جمعه طراد386171421427001001

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية526.0087.67إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيبارق معمر عبد المنعم عبد اللطيف386181421411014024

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية526.0087.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره سعد حسين ثجيل386191521422014170

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية524.0087.33اعدادية العامرية للبناتاحيائيفيء هيثم ابراهيم اسود386201021422036105

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية524.0087.33ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعباس حازم كاظم مدير386212221413040048

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية523.0087.17اعدادية النضال للبنيناحيائيمصطفى فراس جاسم عبد386222121411028102

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية522.0087.00ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيمريم مثنى حميد حسن386231021424008002

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية520.5686.76ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيامنيه مصدق يوسف طاهر386241321422043014

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية519.2486.54ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم زهير لفته حنون386251321422043108

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية519.0086.50ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن سالم شريف صلبي386262021413007006

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية القدس للبناتاحيائيرقيه سليم جواد حمزه386272621422033060

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية518.0086.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيجعفر ظافر طالل هاتف386282421411036048

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية516.0086.00اعدادية الفوز للبناتاحيائيسراء محمد سوادي عبد386291221422013062

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية515.0085.83ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيمهدي حازم محمد ندب386301421413019024

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية514.7285.79المنصور- ثانوية المتميزات احيائيحسناء محمد هذال سباهي386311021422003018

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية514.2085.70ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعمر قتيبه كمال علي386321321411019139

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية514.0085.67ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيهارون رشيد جمعه طراد386331421417001005

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية514.0085.67ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيرقيه جهاد علي عبد الرزاق386341421424005009

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية514.0085.67انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيالزهراء عالء عبود شبيب386353021427025001

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية512.0085.33ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزهراء حيدر حسن محمد علي386361421426006061

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية511.0085.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيزيد مزهر عبد الحسن قاسم386371421411050030

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية511.0085.17اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي غسان صاحب جابر386382421411038064

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية510.0085.00اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيبسام شهاب احمد زيدان386391121411005006

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية510.0085.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائينبأ كريم عويد جياد386401421422026076

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية510.0085.00اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعلي نعيم ميذاب عليوي386412621411009135

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية509.0084.83ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمرتضى عباس جبار مذكور386421121411010083

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية509.0084.83اعدادية القدس للبناتاحيائيتقى علي ناصر حبيني386432621422033037
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قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية508.6484.77زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد مخلد قاسم علوان386441421411008014

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية508.0084.67ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمريم وسيم ريمون اسحاق386451421522014023

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية507.0084.50اعدادية االخالص للبناتاحيائيريان يونس خليل ابراهيم386461121422046040

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية القدس للبناتاحيائيكوثر عادل هويدي عامر386472621422033156

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية505.0084.17ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيعبد هللا عباس فريد مجيد386482721413008015

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية504.7284.12ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى رائد عبد الرضا عبد الحسن386491321411032084

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية504.0084.00ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيايمان هاشم كعيد محمد386501021422041004

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية504.0084.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيساره غالب عبد الكريم عزيز386511321422001161

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية504.0084.00اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر سعد خليل ابراهيم386522621413005031

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيرؤى حامد نوار احمد386531121422009032

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد هللا جالل حبيب عبد علي386542121411012102

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيحوراء رافع عبد الصاحب مجيد386552421422024087

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمنتظر نمير عبد االمير حمودي386561321411008136

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية498.8083.13ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد وعد عوني عبد القادر386572021411040013

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيأُمنيه طالل ريسان مهاوي386581321422001002

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي احمد عمران عبد الكريم386591121411041076

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية عدن للبناتاحيائيازهار طارق عبد هللا شمخي386601321422030005

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية496.7682.79ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيسامر هاشم عباس محمود386611321411019070

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية496.0082.67ثانوية البنوك االهلية للبنيناحيائيابراهيم طارق عبيس عبد الحسن386621321413009001

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية496.0082.67ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمؤمل نجاح دعام جالب386632221413004125

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية494.0082.33ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائياية علي فالح هاشم386641421424004002

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية494.0082.33ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيساره سعد حبيب صالح386652221424065031

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمرتضى طالب وسيل فرهود386662221411019197

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد عادل حسن جبر386672321411009130

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى باسم جابر رهيف386682421411048283

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعمر اياد فرهاد عبد الحميد386692121511011034

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية الشباب للبنيناحيائيعباس طالب ظاهر امير386702221411031106

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية البتول للبناتاحيائينور عماد فاضل عيدان386711121422013128

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية487.0081.17ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيزهراء عصام محمد علوان386721121422007033

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية العامرية للبنيناحيائياحمد محمد اسماعيل عبد الجبار386731021411020027

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية المهج للبناتاحيائيتقى محمد عبد الوهاب عبد الرزاق386741421422035009

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحميد اياد حميد ردام386752121411014055

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية الرشد للبناتاحيائيزينب عباس عوده فليح386761321422033029
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قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية يافا للبناتاحيائيهدى احمد فلحي حسن386771321422031194

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعثمان صالح هادي فهد386781921411040046

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس نعمان عبد الحسن مزعل386792421411027048

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية التحرير للبنيناحيائيمهدي جاسم محمد رضا عزيز386802621411002144

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعباس جواد يوسف عبطان386812621411011096

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيعلي رعد عبيد حسن386822721411014035

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا نصير عبد االمير يحيى386832721411028089

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية482.0080.33ثانوية السياب للبناتاحيائيشمس عمار عبود حسن386841021422002063

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية العزة للبناتتطبيقييسر احمد عبد الجبار حسين386851221522036048

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيعبد العظيم عبد الرحمن جدعان علي386862121415004025

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمها بسام محمود نديم علي386871121422014120

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيتبارك غسان عيسى حسين386882921422024060

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية االعظمية للبناتاحيائياثمار عدي زكي عبد المجيد386891321422004005

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياسحاق نعيم جاسم محمد386902221411033030

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية478.0079.67ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسين عالء ناصر حسين386912221413060038

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيزيد علي طاهر محسن386921321411009010

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية477.0079.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير طالب مهدي وثيج386932421411036026

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيزينب عبد هللا عباس مطلك386941421422068060

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية476.0079.33ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحيدر منير عبد الحسن كلكه386951521415001085

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية475.0079.17ثانوية الكرادة االهلية للبناتتطبيقيفاطمة زيد عبد الكريم علي386961421524015004

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية475.0079.17اعدادية تماضر للبناتاحيائيصبا يونس عبد الجبار عبد386972121422002086

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية475.0079.17اعدادية الغدير للبنينتطبيقيعلي احمد غاوي مايح386982421511045035

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية474.0079.00ثانوية النسرين للبناتاحيائينبأ مؤيد عبد هللا جابر386991321422047030

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية474.0079.00ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقيعمر بهاء عمر بكر387001421513007006

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية474.0079.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيطيبة صدام حسين علي387012121422032131

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية474.0079.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيياسر احمد جواد جعفر387022421411042202

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية474.0079.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب كاظم محمد سعيد كاظم387032721422033176

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية473.0078.83ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمريم مالك عبد علي حسين387041221422035050

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية473.0078.83ثانوية الرشيد للبناتاحيائيديما غسان حسن مهدي387051321422020009

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية473.0078.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين احمد لفته جثير387062921411020074

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية472.0078.67ثانوية النجاة األهلية النموذجية للبناتاحيائيهدير هادي جلوب جاسم387071321424004004

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية472.0078.67اعدادية الخالص للبنينتطبيقيفرقان ياسين هاشم احمد387082121511002047

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية470.0078.33اعدادية االمال للبناتتطبيقيزينة محمود عطية محمد387091121522011019
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قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقياسماعيل اسعد خلف صالح387101221515007008

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية قباء للبنينتطبيقيعلي احسان مزعل علي387111521511010045

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية465.0077.50ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعيسى ضياء حسين قاسم387123121517008019

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيمريم قحطان لعيبي مناتي387131421522068026

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية462.0077.00ثانوية دجلة للبناتتطبيقيريما نعمان منذر مصطفى387141421522014007

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية461.0076.83اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقياحمد هاشم افليح حسن387152621511027005

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية460.0076.67ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء بشير نجم عبد387161021522032011

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية460.0076.67ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيمحمد الهيثم عبد الرحيم طارش387172821511006043

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية458.0076.33ثانوية بدر الدجى االهلية للبناتتطبيقيمريم جار هللا ماهود جار هللا387181421524028004

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية456.0076.00ثانوية السالم للمتميزينتطبيقيعلي زيد علي حسين387191121511010010

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية456.0076.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمصطفى وصفي جمعه جاسم387201421511019129

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية455.0075.83الخارجيونتطبيقيحسين عدنان عبد الكاظم ساجت387211421518001079

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية454.0075.67اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد نعيم محمد علي387221521511001117

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية453.0075.50اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعلي رضا رافد عاشور جوامير387232621511014045

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية452.0075.33ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيالحسن احمد هاشم ماذي387241221515002010

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية452.0075.33اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي صالح الدين جبار عليوي387251421511050052

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية452.0075.33ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيكاردينيا جعفر صادق شكر387261421522058022

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية452.0075.33اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعلي كاظم جواد توفيق387271521511013042

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعبد هللا فوزي عبد هللا سهيل387281221511007080

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية451.0075.17ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيمريم صاحب اكبر جعفر387291221522039044

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية الصفا للبنينتطبيقيمصطفى احمد محمود نديم رجب387301321511027095

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية هيت للبنينتطبيقيمولود حسن احمد ناصر387311921511025087

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية450.0075.00اعدادية االنصار للبنينتطبيقيحسن عصام عبد هللا منصور387321321511003016

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية449.0874.85ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد طارق محمد387331321511019016

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية449.0074.83ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيرغد مهند محمود محمد387341421522042007

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية449.0074.83ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمحمد اركان خلف رحمه387351521515001166

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية574.0095.67اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمنتظر عدنان عوده حسن387361521411016090

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية571.0095.17اعدادية المصطفى للبنيناحيائيجعفر اثير محمد ناجي عزت387371021411017017

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية568.7294.79ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيسارة محمود نوري عبد األمير387382321422077056

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية568.2894.71ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيمحمد ايمن ابراهيم يوسف387391321511019030

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية568.0094.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيهديل علي كاظم محسن387402721422035340

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية566.0094.33اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعمير شوقي عبدو بيازيد387411321411029041

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية566.0094.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيصفا مهند عبد اللطيف مجيد387421421422014061
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قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيعبد هللا محمد علي عايد387431121411031017

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية564.0094.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيلينا امير محمد مشعل بدر387441721422003134

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية563.0093.83ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيحسين صائب عباس مهدي387451021413012010

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية561.6093.60ثانوية المتميزاتاحيائيعائشه عمر بدري جاسم387461321422032064

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية561.0093.50ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيأيه عبد الكريم غيدان صالح387472821422003004

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية560.0093.33إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد باقر سعدون نعمه خضير387481421411015108

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعبد هللا عالوي قحطان كريم387491121411030026

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي حيدر صادق جاسم عيدان387501421411019070

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايالف جبار عويد عليوي387512321422038017

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية556.0092.67ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيزينب اسماعيل ابراهيم حمزه387521421424004016

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية554.0092.33اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزينب عمار مجيد امين387531321422015054

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية553.6892.28ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف علي ساجد سبع387541321411019201

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية553.0092.17اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد محمود حمد هللا فنوص387551921411007113

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية النضال للبناتاحيائيزبيده رعد فخري يونس387561021422020016

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم حمود عثمان387571221511027136

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية550.0091.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيفاروق عاصم خالد عاصم387581621413123100

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية549.0091.50اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيعلي فاضل محمد عبد387592621511027030

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية548.0091.33ثانوية الخلود للبناتاحيائيفدك احمد ليث اكرم387601221422012044

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية548.0091.33اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعلي عباس راضي حسن387611321511003049

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية الناصرة للبناتاحيائينور صباح غركان كريم387621421422056116

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية546.0091.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد محمود ابراهيم اسماعيل387632121411004138

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية544.0090.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه ماهر علوان كمر387641121422014102

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية544.0090.67اعدادية االنصار للبنيناحيائيعباس مثنى عباس حاوي387651321411003052

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية544.0090.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيديمه لواء عبد الحميد حسين387661321422001076

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية544.0090.67اعدادية عدن للبناتاحيائيعذراء محمد ماضي جاسم387671321422030048

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0090.50اعدادية القدس للبنيناحيائيمصطفى محمد شاكر محمود387681021411014091

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0090.50اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي عاطف عبد الرزاق عبد387691221411022038

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0090.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمنتظر صبيح راضي عباس387702721411029150

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية542.0090.33الخارجياتاحيائيانهار ياسين عبدالرزاق جاسم387711121428050039

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية542.0090.33اعدادية النور للبنيناحيائيابراهيم عالء حسين جياد387721221411023003

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية541.4490.24ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا يونس سليم يوسف387731321411019115

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية541.0890.18ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيعبد العزيز عمر ثامر نجم387741421411038022

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية541.0090.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمحمد عامر حسن جبار387751121411015092
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قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية541.0090.17ثانوية الزقورة للبناتاحيائيسجى عدي سعدي حسون387761121422065011

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية541.0090.17اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيزهراء هيثم حميد كريم387771221422029041

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية541.0090.17الخارجياتاحيائيبنين حسن شاكر ظاهر387782521428050084

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية540.0090.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد لؤي كاظم هادي387792321411007183

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية539.0089.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيسجاد جميل علي عباس387801221411005021

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية539.0089.83اعدادية النهوض للبنيناحيائيجعفر جراح محمد شحيل387811421411039031

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية539.0089.83ثانوية سومر للبناتاحيائيسرور سلمان داود سلمان387821421422008079

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية539.0089.83اعدادية المسيب للبناتاحيائيسكينة ابراهيم خليل ابراهيم387832321422041124

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية539.0089.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيمنار مؤيد جبار كريم387842821422003124

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية538.1689.69اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء هاشم مرجاح شبيب387851321422001067

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية538.0089.67اعدادية االنصار للبنيناحيائيعلي حسن رمضان كماش387861321411003065

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية538.0089.67ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد منشد محيسن387871521413001005

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية538.0089.67اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيحسام عبد الرحمن حمادي شمهود387881921411009069

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية538.0089.67اعدادية المستقبل االهلية للبنيناحيائياسامة زيد محمد جاسم387892321413009002

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية537.0089.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين ضمد خلف جبار387902221413013039

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية537.0089.50ثانوية المسعودي للبناتاحيائيجنى مازن علي مصطفى387912321422020031

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية536.0089.33ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمالك عدنان خميس غزال387921021422009091

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية536.0089.33اعدادية االنصار للبنيناحيائيمحمد احمد كريم جاسم387931321411003090

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية536.0089.33سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياتطبيقيياسمين حازم محمد أحمد387943021527037006

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية534.0089.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد ابراهيم شهاب احمد387951121511017005

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية534.0089.00اعدادية الفداء للبناتاحيائيزهراء رعد علي حسين387961421422033046

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية534.0089.00اعدادية الغدير للبنينتطبيقيمحمد احمد غاوي مايح387972421511045052

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية534.0089.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمجتبى مؤيد حميد محمد387982721411016098

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية533.0088.83ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد هللا عمر كامل فزع387991121411010048

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية533.0088.83اعدادية الشعب للبناتتطبيقينور امير برغيل فرحان388001321522022050

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية533.0088.83اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد بشير ابراهيم حسين388011421411020087

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية533.0088.83اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي حسين صباح عبد الحسن388022121411007091

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية533.0088.83ثانوية الصديق للبنيناحيائيحسين عالء عبد الرزاق جواد388032321411024015

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية532.0088.67ثانوية االنفال للبناتاحيائيالق ستار جبار احمد388041021422019012

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية532.0088.67اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيامير احمد راضي نجم388051321511015012

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية531.0088.50اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد سعد محمد محل388061021511022045

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية528.0088.00اعدادية الداودي للبنينتطبيقينزار وسام محمد علي محسن388071021511029053

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية528.0088.00اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي فاضل اجميل شذر388081421511039087
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قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية528.0088.00اعدادية التحرير للبنينتطبيقيسجاد عبد الرزاق هادي ياسين388092621511002023

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية526.0087.67اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي سعد علي عبد هللا388101421511017080

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية525.0087.50ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيطيف جبار حمود فريح388111921511081015

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية524.0087.33اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيامير عالء خضير عباس388121421511050015

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية522.0087.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيقمر حسن كريم راضي388131321511012085

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمرتضى كريم عطيه سلهام388142721511035085

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية القدس للبنينتطبيقيطيف خالد سامي حمودي388151021511014061

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد عماد فالح حسن388161521511001114

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية575.0095.83اعدادية المربد للبنيناحيائيعبد هللا صالح حسين علي388171921411056036

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية575.0095.83اعدادية الكرمة للبنيناحيائيامين محمد علي احمد388181921411065026

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية573.5295.59ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسين عادل محمد خصاف388191321411019052

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية573.0095.50ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيتبارك خليل خضر هذال388201221522039008

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية572.0095.33ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي حسن ضاري388211321413017045

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية572.0095.33ثانوية الشمائل للبناتاحيائيآيات نبيل جواد فالح388221421422042004

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية572.0095.33اعدادية الرافدين للبنينتطبيقياحمد مالك قاسم رسن388231521511001013

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية568.0094.67ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيابراهيم رعد فرحان عذيب388241221417001001

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية568.0094.67اعدادية االنصار للبنيناحيائيعباس فاضل عباس حسن388251321411003051

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية568.0094.67ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبيد كريم شرهيد388262221413012171

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعبد الكاظم جبار حواس سباهي388271521411007074

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد رضا عباس جلوب حاتم388282821411001105

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية565.9694.33ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمد طالب حميد خضير388291121411042042

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعلي صدام رحيم جاسم388302121411010060

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية562.0093.67ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيحوراء محمود شاكر عبد االمير388312421424003017

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية560.0093.33اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي سليم محمد علي جاسم388322321411016064

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيرقيه عماد محمد حسين عبد الكاظم388332421422024119

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية557.8492.97الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائياحمد عباس حسين حسن388341121411038003

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية557.4892.91ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزينب ريسان سعد محمد388351121422069025

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيسديل كريم حافظ معيجل388361321422001167

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية الرشد للبناتاحيائيمريم زياره عبد المحمد حمادي388371321422033051

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية النبوة للبناتاحيائيطف عدي عدنان ابراهيم388382121422055093

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية556.0092.67ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائينور عمار سمير عبد الوهاب388391121424006016

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية555.0092.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيساره عمار يوسف كساره388401321422039135

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية555.0092.50ثانوية الضفاف للبناتاحيائيدعاء حسن وثيج عليوي388411421422024032
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قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيسجاد عدنان وهاب جواد388422521411012116

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية554.0092.33ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيسجاد ليث محمد جاسم388431221415006015

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية554.0092.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء علي جبار عبد هللا388441321422025038

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية554.0092.33اعدادية االمين للبنيناحيائيمصطفى عبد الحميد يحيى جاسم388453121411003057

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية553.0092.17اعدادية السيدية للبنيناحيائيعلي مهند كامل محمد388461121411004084

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية553.0092.17ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيزينة عمر عادل عبد هللا388471121422048044

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية552.0092.00اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيامير فائز عباس كاظم388482521511001021

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية552.0092.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمهدي عبد االمير جبوري عبد الحسين388492721411025244

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية552.0092.00ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيمريم شعالن علي صالح388502721424006034

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية551.0091.83اعدادية المعارف للبنيناحيائيعباس احمد سالم حميد388512121411005058

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية الهداية للبنينتطبيقياحمد محمود حافظ محمد388522121511085004

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرقية سعدون كطفان حسين388532621424015056

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية550.0091.67ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيسجاد كاظم مناتي صويح388542821511020042

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية549.5291.59ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمرتضى سمير هاشم حسين388551321411032080

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية549.0091.50ثانوية الكراده االهليه للبنيناحيائياحمد حيدر صباح فارس388561421413020001

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية549.0091.50اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيمهدي نصير ناجي محسن388572521511026041

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية548.0091.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين عامر جواد محمود388581121422068005

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية548.0091.33اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمصطفى ضياء لعيبي معطل388591121511009073

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية548.0091.33إعدادية المقدام للبنيناحيائياحمد رحمن عبيد جابر388601421411015006

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية548.0091.33اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمحمد هاشم عبد العباس كاظم388611521411006110

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية548.0091.33ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم جليل عبد علي388622221426001112

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية547.4091.23ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمرتضى علي رزاق جاسم388632721411039087

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى رعد حسن طه388641021411026235

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية الشروق للبنيناحيائيمقتدى منتصر عبد محمد صالح388651221411029058

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء علي جامل هاشم388661521422014128

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء حسين علي هاشم388672321422038053

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين عدنان فياض نعمه388682821511002029

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية546.0091.00اعدادية االصيل للبناتاحيائياسراء ستار مهلهل سوادي388691121422005005

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية546.0091.00اعدادية البسالة للبناتاحيائيزينب عباس بداي جبر388701321422016044

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية546.0091.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد رعد جبار هبس388711321511010009

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية546.0091.00ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء ستار مدحوس سلمان388722321422006052

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية546.0091.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسنين سجاد كاظم عبد الحسين388732821511008018

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية545.0090.83ثانوية السعادة للبناتاحيائيأيه طعمه كريم نجم388741421422049002
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قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية545.0090.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيزيد جاسم كريم خضير388752521513031030

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية545.0090.83اعدادية المشرح للبنيناحيائيكرار منصور فالح محمد388762821411017013

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية544.0090.67ثانوية االنفال للبناتاحيائينبأ كريم شالل فرحان388771021422019125

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية544.0090.67ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيرهف عمر نائل حسن388781421424003018

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية544.0090.67ثانوية الزوراء للبنينتطبيقييوسف عبد الغني نجيب عبد الغني388791421511001051

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية544.0090.67اعدادية النصر للبنيناحيائيزين العابدين عبد الستار جبار خليف388802221411025042

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية544.0090.67اعدادية المسيب للبنيناحيائيسجاد حاكم عبد خنياب388812321411009053

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية544.0090.67اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد المنتظر محمد وحيد خليل388822821411005111

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0490.51الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعمر لؤي صبحي فليح388831121411038032

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0090.50اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيحسين علي مطشر ماهود388841121411019025

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0090.50اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء عبد العزيز حسين علوان388851121422021056

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0090.50ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض حاشوش جابر388862221513023018

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0090.50اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين علي عامر راهي388872321511003021

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0090.50اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيياسين بهاء خليل ابراهيم388882321511039004

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0090.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي احمد حمودي صالح388892521413031333

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية542.0090.33ثانوية سومر للبناتاحيائيميس صباح طالب عوده388901421422008119

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية542.0090.33اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمحمد حسين علي عزيز عليوي388912321411061113

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية542.0090.33ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد احمد حسين خلف388923121411008103

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية541.0090.17اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعبد الكريم سالم ابراهيم محمد388931121511020078

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية541.0090.17اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيفاضل عباس عبود معارج388941621511040064

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية540.0090.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين مجيد داود388951321511012077

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية540.0090.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيقاسم ذياب سرحان فنخير388962421513010044

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية540.0090.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيرفد سالم عيدان راضي388972721522040010

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية593.0098.83اعدادية بغداد للبناتتطبيقيسما احمد والي حمد388981321522001034

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية591.0098.50اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيادريس انس جاسم علي388991121511002003

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية590.0098.33اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيكرار يوسف محمد علي عبد االمير389001221511027119

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية590.0098.33ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيفاطمه علي حليم عاشور389011321522024022

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية590.0098.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيزين العابدين مثنى جعفر عبد الرحيم389021621513123023

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية590.0098.33اعدادية هيت للبنينتطبيقيحسن امجد كامل دحيح389031921511025028

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية589.0098.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائينور محي الدين جواد محي389041121422006187

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية589.0098.17اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد ضياء محمود مهدي389051321511005067

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية589.0098.17اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيساره احمد قاسم صالح389061321522004016

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية589.0098.17اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقينشات محمد عبد عيادة389071521511016071
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هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية589.0098.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين قصي أحمد دايم389082421511036035

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية588.0098.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزينب علي فرج تعيب389091221522024038

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية587.0097.83اعدادية المأمون للبنينتطبيقيعلي حسن عبد الرزاق حسين389101021511006037

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية587.0097.83اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيفاطمه عباس ساجت بيد هللا389111421522057030

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية587.0097.83اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد صبيح علي389122121411077014

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية587.0097.83ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتتطبيقييقين حسين قاسم حسن389132821524001007

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية586.0097.67اعدادية الخضراء للبنيناحيائييوسف حيدر عدنان جعفر389141021411013152

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية586.0097.67اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيرغد عالء محمد سعيد جاسم389151021424004013

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية586.0097.67ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب سامي خليل ابراهيم389161221424001012

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية586.0097.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيشهد توفيق محمد كاظم عبد الحسين389171321422039159

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية586.0097.67اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيدانيه صباح جيجان سلمان389181321522025010

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية586.0097.67الثانوية الشرقية للبناتاحيائيحوراء رعد صاحب عبد االمير389191421422030008

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية586.0097.67اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيمريم احمد محمد عنبر389201421522068023

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية586.0097.67ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيايات عالء يعقوب محمود389211621424014007

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.7297.62الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عدي محمد رؤوف محجوب389221021411002088

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.5697.59ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد اياد مراد طخاخ389231121411010066

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.5297.59ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيموج اريج رياض ابراهيم389241521422017057

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.3697.56ثانوية المتميزاتاحيائينبا نزار عبد الرزاق محمد علي389251321422032101

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.3697.56ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعقيل عزيز روضان شويلف389261521411012042

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.2497.54ثانوية المتميزيناحيائيمقتدى فاضل حسن عبد الحسين389271321411016107

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.2497.54ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعلي كريم جفات جاسم389282421411049018

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.1297.52الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعبد الرحمن عماد محمد ناصر389291121411038022

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50ثانوية المتفوقين االهلية للبنيناحيائيأدهم مظفر عبد الجبار فياض389301021413018001

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيأميرة عايد جميل صبحي389311021424015001

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50اعدادية المعراج للبنيناحيائيأوس ميثاق عباس محمود389321121411023006

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمنار خالد ناجي احمد389331121422015075

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50اعدادية االصالة للبناتاحيائيتمارا عماد حسين مطلك389341121422024020

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيتبارك يحيى علي خليفه389351121427001009

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم حازم ايوب مكي389361321422001265

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيماريه مهدي عوفي زبير389371321422025070

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياماني محمد علي فاضل389381421422065016

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيبنين مصطفى غركان صدام389391421424004008

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيرفل احمد حسون محمد جواد389401421424016015
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هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد سالم علي هاشم389411421511015097

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائييونس هليل صالح شاهين389421721411013073

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50اعدادية النبوة للبناتاحيائيناثره غانم عوني سلمان389432121422055124

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيسجى عباس زكي جمعه389442121522003019

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيعلي صفاء محسن كاظم389452821411007061

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50ثانوية االصالة للبناتاحيائيرسل خيون مهدي هارف389462821422002125

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.9697.49اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي فاضل حسين علوان389471421411041070

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.7297.45الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عادل محي نور389481021411028090

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.5297.42ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيدينا نازك محمد كريم389491121422069015

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.4497.41ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا حاتم جسام محمد389502021411040040

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.1297.35ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا قيس زهير عبد الجبار389511321411019112

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.0097.33اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيحنين جمعة عبد الهادي حسن38952132042093037

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.0097.33اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف احمد عباس خضير389531021411019139

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.0097.33ثانوية الحارثية للبناتاحيائيميمنة حازم جاسم محمد أمين389541021422030019

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.0097.33اعدادية االمال للبناتاحيائيضحى وليد ناصر حسن389551121422011088

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.0097.33ثانوية وهران للبناتاحيائيزينب ماجد حميد كريم389561121422049015

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.0097.33اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمصطفى حسن محسن حسين389571221411027159

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.0097.33اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيحيدر حسن داود زري389581321411031011

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.0097.33ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفاطمه مثنى احمد جاسم389591321422024093

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.0097.33ثانوية المناهل للبناتاحيائيفاطمه عباس جبار شرهان389601321422046061

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.0097.33اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف حافظ خزعل رشيد389611421411020114

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.0097.33اعدادية الفرقان للبنيناحيائيبرهان رحيم برهان وضاح389621421411050013

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.0097.33ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعمر حسان عيدان ابراهيم389631421413002022

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.0097.33ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء خالد خضير لفته389641421422008055

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.0097.33اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيحسين عباس خليفة مراد389651521411016023

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.0097.33اعدادية الرواد للبنيناحيائيهاشم عدنان محمد سليمان389662021411021136

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية584.0097.33اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء ابراهيم خالص هايل389672121422067032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية581.0096.83ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتفاؤل صبحي فاضل ابراهيم389682321424003041

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0096.17اعدادية النهار للبناتاحيائيزينب احمد عبد الرزاق محمد علي389691121422056028

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية573.0095.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيرانيا حيدر محمد يونس389701321422017054

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية571.0095.17ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفاطمة ناصر حسين احمد389711321422024085

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية570.0095.00ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيفاطمه جمال عبد الستار علي389721521422019014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية564.4894.08الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعمر جنيد اوهيب عبد الرزاق389731021411028070
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية564.3294.05ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمة سعد شاكر حسن389741521422017043

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية563.0093.83ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيشهد احمد ابراهيم اسماعيل389751921427037023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية562.8093.80ثانوية المتميزاتاحيائيناز احمد حميد هاشم389761421422027145

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية562.0093.67ثانوية الفردوس للبناتاحيائيتبارك قيس رمضان مجول389771021422008022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية561.0093.50اعدادية رفيدة للبناتاحيائيزهراء حيدر جميل محمد389781121422041036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية561.0093.50ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد نوري عالوي389791921413009111

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية560.0093.33ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمآب ناظم جواد رشيد389801221422035046

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينورس عدنان احمد عبيد389811521422014320

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية االخالص للبناتاحيائينور البتول سعد رزاق حمد389821121422046123

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية الرشد للبناتاحيائيزهراء حسين فاخر حسن389831321422033020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية556.2892.71ثانوية ايالف للبناتاحيائيشغاف حسين جبير الزم389841421422038047

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية556.0092.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيضحى طالب حيدر احمد389851521422014193

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية555.0092.50ثانوية السياب للبناتاحيائيبسمه سنان عدنان عبد اللطيف389861021422002012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيضحى عماد عبد الواحد محمد علي389871321422014063

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية555.0092.50ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء علي عبد صابط389881421422008058

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية555.0092.50ثانوية بدر الدجى االهلية للبناتاحيائيساره علي متعب حسين389891421424028001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغدير نعيم مزهر بداي389901521422006156

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية555.0092.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم صباح حميد عبد389911921422037048

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية554.0092.33اعدادية الجمهورية للبناتاحيائييقين فاهم ثابت أصطيف389921121422009104

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية554.0092.33ثانوية النجوم للبناتاحيائينرجس محمد ظاهر راضي389932321422054056

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية553.0092.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايات حسين فرمان حسن389941521422014020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية552.0092.00اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمرتضى عباس غريب حمزه389951421411029048

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية552.0092.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا عدنان عبد اللطيف عبد العالي389963121411008066

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية551.0091.83اعدادية التعاون للبناتاحيائيموج علي عزيز محمود389971121422040143

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم مازن رشيد محمد389981321422024106

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيفاطمه علي عبد الحسين سلمان389991321522040061

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية549.0091.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور هادي حمود حمزه390002321422050088

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية548.0091.33ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيسبأ عماد علي لفته390011421426001079

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية548.0091.33ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيبهجت محمد نوري عالوي390021921413009030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيجمانه محمد جواد عبد الحسين390031021422033043

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيماجد جاسم ناصر عبد الرضا390041321411029047

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية547.0091.17ثانوية تدمر للبناتاحيائيرسل علي حسين محمود390052121422041003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية546.0091.00ثانوية االمال للبناتاحيائيامل رزاق رمضان شكبان390061421422041015
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية545.0090.83ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيحوراء عالوي عبيد هجوج390071121422007019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية545.0090.83ثانوية نور العلم للبناتاحيائيساره لؤي ايوب عبد الكريم390081121422052015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية543.7690.63ثانوية المتميزاتاحيائيدعد حامد سلمان مهدي390091421422027053

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية543.2890.55ثانوية المتميزيناحيائيعلي لؤي نزار باقر390101421411005068

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية543.0090.50ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عباس ماضي390111421424016024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية542.0090.33ثانوية المأمون للبناتاحيائيرقيه جبار عباس محمود390121021422034025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية542.0090.33اعدادية التقى للبناتاحيائيزينب احمد كاظم حميد390131121422012055

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية541.0090.17ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيغدير جعفر اسامه عبد الكريم390141021422006026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية541.0090.17اعدادية االخالص للبناتاحيائياساور عرفان عبد الحميد عبد الرحمن390151121422046002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية541.0090.17اعدادية الزهور للبناتاحيائينسرين صباح حبيب عبد هللا390161421422016086

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية541.0090.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيحمزه احمد حمزه عمران390172321411027023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية540.0090.00ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيتبارك حميد ابراهيم خضير390181021422045016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية539.0089.83ثانوية الوثبة للبناتاحيائيرنين خالد ناصر عبود390191021422023013

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية539.0089.83اعدادية عائشة للبناتاحيائيمها جواد كاظم علي390201121422023048

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية539.0089.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيساره علي كاظم فهد390211421422044100

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية539.0089.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء سالم بدر حمادي390222721422054132

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية538.0089.67اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيياسر سعد ناجي محمود390231021411015056

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية538.0089.67ثانوية فلسطين للبناتاحيائيمينا خطاب عمر محمد390241021422032037

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية538.0089.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزهراء شمخي رحيم جبر390251121422006083

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية538.0089.67اعدادية ام البنين للبناتاحيائيعلياء حسين هادي حسن390261321422011064

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية537.0089.50اعدادية العامرية للبنيناحيائييوسف ياسين جرجيس عبد هللا390271021411020195

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية537.0089.50ثانوية الحكمة للبناتاحيائيقدس خالد عبد الكريم رجب390281021422025042

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية537.0089.50ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزينب علي رضا كاظم390291221424006035

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية537.0089.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء حسن نجم عبد هللا390301321422025036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية536.2489.37ثانوية المتميزاتاحيائيتانيا سعد علي محمد390311421422027033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية535.4489.24ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيخالد حسين غازي عبود390321521411012029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية535.0089.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه احمد كريم فرحان390331321422001016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية535.0089.17اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيمجتبى علي احمد عبد الرضا390341321511024038

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية534.0089.00اعدادية النور للبنيناحيائيعلي طاهر جبر كاظم390351221411023100

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية534.0089.00ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيايه عمر عبد الكريم فجر390361221422015005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية534.0089.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيايالف سعد عبد الوهاب عبد الرزاق390371321422039025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية534.0089.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيبتول علي حسين مولى390381521422015020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية533.0088.83اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمنيف محمد صالح هدمه390391921411028052
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية532.0088.67اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمالك جمهوري عطا هللا عبود390401221422017148

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية532.0088.67ثانوية الرياحين للبناتاحيائيكوثر حسين داود فهد390411221422039043

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية532.0088.67اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعمار اسماعيل احمد داور390422621411014127

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية531.0088.50اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيشهاب احمد علي حسين390431421411006048

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية531.0088.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيامل عادل عصام عبد الحميد390441421422014010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية531.0088.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسارة صباح حزام هليل390451821424006093

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية531.0088.50اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب باسم عبود حسين390462121422067038

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية530.0088.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيحنين خالد صادم جاسم390471521422005028

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية530.0088.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم محمد خلف عبد390481921422037050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية529.0088.17ثانوية المأمون للبناتاحيائيسميه جبار عباس محمود390491021422034037

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية529.0088.17اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمكرم جاسم لعيبي فالح390501521411019028

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية529.0088.17اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيضحى جليل خصيف هادي390511521422010103

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية529.0088.17اعدادية فدك للبناتاحيائينبأ صالح فهد حسين390522121422067087

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية528.1288.02ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة محمد غازي محمد كامل390531421422027108

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية528.0088.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيدالل صباح عبد الهادي صالح390541021422024014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية528.0088.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسدره جعفر عبد هللا خازي390551521422014179

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية527.0087.83اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمرتضى جالل عباس حسين390561321511035053

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية526.8087.80ثانوية المتميزاتاحيائيايالف نجم عبود كاظم390571421422027020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية526.0087.67اعدادية الشعب للبناتتطبيقيغدير نعيم رميله منادي390581321522022030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية526.0087.67ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيغسق فالح هاشم حميد390591921424006033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية525.0087.50ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيزهراء بسام عبد الجبار احمد390601021522024008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية525.0087.50اعدادية بلد للبناتاحيائيفرح علي عبد الحسين عبد الحسن390611821422017114

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية525.0087.50اعدادية المسيب للبناتاحيائيسكينة عبيس عبد هللا محيمد390622321422041125

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية524.4487.41ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيجابر اسامه احمد جابر390632321411058011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية524.0087.33اعدادية االصيل للبناتاحيائيزينب مصطفى عبد السادة هاشم390641121422005045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية523.0087.17اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيفاطمة حيدر حسن جواد390651221422029053

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية523.0087.17ثانوية االنتصار للبناتاحيائيسجى وليد محمد فياض390661221422042008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية523.0087.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب حسان عبد الهادي هاشم390671321422039114

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية523.0087.17اعدادية الفرح للبناتاحيائيديما علي موسى جعفر390681421422053015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية523.0087.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين خضير عباس احمد390691521422007034

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية523.0087.17ثانوية الفراقد للبناتاحيائيايمان حسين عبد االمير عبد الحسن390702121422058007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية522.0087.00ثانوية معصومة للبناتاحيائينبأ علي عبد الحسن عبد فرحان390711421422045031

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية522.0087.00ثانوية حلوان للبنيناحيائيصالح عالء اسماعيل حنظل390722121411052039
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية522.0087.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين عبد االمير محمد ذياب390732221413013042

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية522.0087.00اعدادية الحفرية للبناتاحيائيعلياء مالك عبد الرزاق داوود390742621422020045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية522.0087.00اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيرقية عالء حسين سالم390752621422040045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية521.5686.93المنصور- ثانوية المتميزات احيائينعم رائق نعمه عبد الرزاق390761021422003137

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية521.0086.83اعدادية التعاون للبناتاحيائيشوق علي عزيز محمود390771121422040095

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية521.0086.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرقيه ابراهيم عباس عبد390781421422036017

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية521.0086.83ثانوية االمال للبناتاحيائينور محمد نعيم خليف390791421422041176

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية521.0086.83ثانوية العقيدة المختلطةاحيائياحمد سمير زغير سلمان390802221417022003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية521.0086.83اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيحسن وائل محمد عبد علي390812521411041008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية المعراج للبنيناحيائيعلي ناجي عبد كرنتي390821121411023025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية520.0086.67ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمالك محمد عامر يوسف390831321422024112

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب حبيب حسين عليوي390841421422043139

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمريم حيدر عبد الرضا ناجي390851421422057170

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيامير علي جابر عبد390862621413005003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية هند للبناتاحيائيساره محمود خليل اسماعيل390871121422020045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية519.0086.50ثانوية البالد للبنيناحيائيحسين قيصر وليد ضاري390881221411008010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية519.0086.50إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمصطفى لفته سكر عودة390891421411016163

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي حسن عبد الحسين مهدي390902521411005087

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية518.0086.33ثانوية الرحمن األهلية للبنيناحيائيعبد هللا مهند حمدي احمد390911121413001004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية518.0086.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيهاجر يعقوب علي غضبان390921121422068023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية518.0086.33ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيسجاد كاظم جاسم حنين390932221417022016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية518.0086.33ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيمنار حسنين طالل جبر390942421424006011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية517.0086.17ثانوية الحارثية للبناتتطبيقياسماء نبيل عبد الستار حمدان390951021522030001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية517.0086.17اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائييوسف عيسى طامي جاسم390961121411022058

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية517.0086.17ثانوية القصواء للبناتاحيائيآيه مالك خضير صالح390971221422051002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية517.0086.17ثانوية سومر للبناتاحيائيرقية مهدي صالح جودي390981421422008044

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية517.0086.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايات عبد االمير مهدي كاظم390992321422013051

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية516.0086.00ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائياسامه احمد ياسين جواد391001221411014008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية516.0086.00اعدادية االعظمية للبناتاحيائيضفاف خاطف عبد القادر عيفان391011321422004066

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية516.0086.00اعدادية اليقظة للبنيناحيائيسجاد خالد جسب عنيد391021421411027051

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية516.0086.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد رحيم كاظم طعمة391031521411011160

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية515.0085.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيدنيا محمد سالم خطل391041121422015026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية515.0085.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء احمد عطيه عبد الحسين391051321422014040
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية515.0085.83ثانوية الفوز للبناتاحيائينور عبد المنعم جواد علي391061321422023069

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية515.0085.83ثانوية السجود للبناتاحيائيمريم مؤيد جبار جبر391071421422001060

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية515.0085.83ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائينهى زياد داود رشيد391083121427008058

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية514.0085.67ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيمريم وليد معارج عودة391091121426001110

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية514.0085.67ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيايه عقيل صادق كاظم391101621424050015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية514.0085.67اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء عباس علي ملوح391112721422007051

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد الوهاب حسين عالء الدين عبد المحسن391121121411005036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيمنار احمد خير هللا حميد391131121422044075

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50ثانوية الرتاج للبناتاحيائيفاطمه هالل شلهب جاسم391141421422050056

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء حسين غرب طاهر391151521422014112

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيبراء بشار فاضل عباس391162121422003022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزينب ساهر هاتف محمد391172121422008070

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50ثانوية الصفوه للبناتاحيائيمريم سالم لفته عبد الحسين391182421422043047

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد صباح حسن صكر391192721511034055

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية المتنبي للبنيناحيائياحمد حميد دعيج فرحان391201321411017002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائينرجس علي هاشم عطيه391211321422040212

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية النبوة للبناتاحيائيدنيا حسين جدوع محمد391222121422055035

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33ثانوية التسامح المختلطةاحيائيغسق عدي ياسين محمد391232321427051010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17اعدادية التعاون للبناتاحيائيهبه همام كاظم كريدي391241121422040165

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيساره ماجد محمد وحيوح391251221422017100

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيطيبه مهدي رضيو جابر391261221422026172

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائينسمه هادي صالح صدام391271321426001079

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيمريم صالح محسن سعيد391281321522039054

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيرنا جاسم كريم عاكول391292621422040047

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيام البنين عبد الهادي عبد الحسن حسون391302621424012023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00اعدادية االعظمية للبناتاحيائياساور موسى حبيب ظاهر391311321422004006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزهراء هاشم سابط جابر391321421522062016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00اعدادية الضلوعية للبنيناحيائييوسف محمد حاتم احمد391331821411005041

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيتبارك عباس خضير محيل391342321422019010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيمروه نبيل حسن محمد علي391352421424019011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية509.7684.96اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائينمير عمار جمعة محسن391361121415001035

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83ثانوية المأمون للبناتاحيائيضحى صباح كرمل رسن391371021422034042

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيعائشه صالح عادل حمد391381021422045039
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83اعدادية النهار للبناتاحيائيشهد حسن خماس تامول391391121422056046

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83ثانوية الوفاق للبناتاحيائييسرى قحطان عدنان نكه391401221422022031

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين عبد الكريم علي حسين391411421411026025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83اعدادية البشير للبنيناحيائيمصطفى علي خلف مزعل391421421411033048

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83اعدادية زينب للبناتاحيائيرسل محمد جاسم محمد391431421422043087

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيايمن احمد ياسين حمادي391441921413009027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية508.0084.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور عبد هللا خزعل كاظم391451521422006234

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية508.0084.67ثانوية الجبل للبنيناحيائيمحمد صالل حسين علي391462121411035034

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية508.0084.67اعدادية الخيزران للبناتاحيائيفاطمه اسامه عباس محمود391472121422057140

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية508.0084.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتبارك عماد رزاق عبدالنبي391482221424045057

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية508.0084.67اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد زهير عجاوي عباس391492721411037099

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية507.0084.50ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيمهى شالل حمود خلف391501021422017036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية507.0084.50ثانوية الزهور للبناتاحيائيدينا دريد داود محمود391511121422019008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية507.0084.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيذكرى محمد قاسم علوان391521421422014027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية507.0084.50ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيايناس حسين ذروان علوان391531421424004003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية507.0084.50ثانوية سومر للبناتتطبيقيزينب عدنان جمعه محيلب391541421522008036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية507.0084.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه باسم شاكر وحيد391551521422007145

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية االمال للبناتاحيائيمروج محمد كريم ضاري391561121422011115

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية506.0084.33ثانوية النزاهة للبناتاحيائييقين حميد خلوف حماده391571421422026093

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية المحمرة للبناتاحيائيفذك محسن محمد يونس391581721422023093

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية البخاري للبنيناحيائيجاسم علي ادهم عايد391591921411101024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية الياقوت للبناتاحيائيمينا كمال ناجي طراد391601921422109094

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية حيفا للبناتاحيائيلينا ميثاق عبد االحد عاصي391612321422046033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17اعدادية الرحمن للبناتاحيائيميسم حسين عباس امين391621021422021062

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء احمد صبيح عبد391631021422033123

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيحسين جاسم غاوي حسين391641421411042011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه هيثم علي خليل391652121422048097

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية504.0084.00اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمصطفى باسم محسن حسان391661421411019123

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية504.0084.00ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيعباس حسين محمد راضي391672221413048047

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية504.0084.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائينيزر فؤاد شرماهي خرم391682921424004097

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم بالل صبار ناصر391691021422035093

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمحمد هائل عبد هللا محمد391701121411025113

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزينب علي حيدر حسن391711121422021068
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83ثانوية البالد للبنيناحيائيعمار ياسر علوان عليوي391721221411008016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيندى كريم محمد غالم391731221422011050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد باقر نزار حاتم حميد391741321411028094

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمها مجيد احمد عبد هللا391751321422002136

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياحمد سامي امحان حمد391761921411009019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية الطيبات للبناتاحيائياسماء نجم عطية نجم391772121422085020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية الفاروق للبناتاحيائيهاجر اسماعيل عفيف مصطفى391781021422037082

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67ثانوية المبدعات للبناتاحيائيضحى صالح مهدي محمود391791021422046009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمرام عادل نايف مرعي391801121422017155

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية الحفرية للبناتاحيائيمودة صالح حسن ظفير391812621422020057

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اعدادية المباهلة للبنيناحيائيزين العابدين سجاد جواد كاظم391822721411008030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين عامر حسين جواد391831021411019035

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50الخارجياتاحيائيتبارك عادل فاضل محمد391841021428050024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50الخارجياتاحيائينبأ حاتم سلطان حسين391851121428050325

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه حامد عبد الحسين علي391861221422024131

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50ثانوية الفوز للبناتاحيائيرشا عباس عبد الرحمن فرحان391871321422023020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيموسى محمد حسن عودة391881421411013074

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيهيام عبد الرزاق هاشم محمد391891421522057041

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائييقين سمير عباس كاطع391901521422008219

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعثمان عبد الحميد رشيد حمد391911921411020031

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية جرير للبناتاحيائيآيه ضياء صاحب عبد الكريم391921221422008003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيحنين عالء حسين جبار391931421422065085

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحوراء علي محيبس علوان391941221422017052

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية النصر للبناتاحيائيحنان عباس حسن جاسم391951221422031054

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعداية الهدى للبناتاحيائيزينب عصام محمد هادي عباس391961421422013022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينب عبد الحليم دايح علي391971821422071061

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيانتظار عماد احمد ابراهيم391982621424004017

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيسيف عمر نوري حسين391991021411019047

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية البيان للبناتتطبيقيامنه فاضل أبهر جاسم392001021522014001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمؤمل محمد علي حصين392011121411022041

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمالك عبد علي حمزه392021121422009085

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيمنار أحمد خزعل جبار392031321422001295

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00ثانوية الشمائل للبناتاحيائيحوراء عبد الكريم محسن سلمان392041421422042033
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرسل عدنان عبود عليوي392051121422017058

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد علي محسن موسى392061321411012117

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية497.0082.83األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيكاظم محمد حمود كاظم392072421413005032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيفردوس ساجد محمد رضا جعفر392082421422011179

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية الكرخ للبناتاحيائيمريم سعد علوان صادق392091021422001036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية العزة للبناتاحيائيزهراء محمد جعفر محمد392101221422036046

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسينين محمد عطيه فنيان392111321422015068

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعذبه قاسم عبد هللا محمد392121321422025060

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب رائد حميد مخيلف392131421422016039

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيشهد حيدر اسماعيل ولي392141421422028050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية البخاري للبنيناحيائيابوبكر سالم خلف عواد392151921411101002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية495.2082.53الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياوس علي ازهر سعيد392161021411028015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50ثانوية السالم للمتميزيناحيائيزين العابدين سيف كاظم كاطع392171121411010033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية النور للبنيناحيائيمرتضى نبيل عاجل طاهر392181221411023151

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيمينا جميل ابراهيم شبيب392191221422015051

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيسناريا سردار محمد عزيز392201221422024111

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50ثانوية دجلة للبناتاحيائينبأ هيثم وافي يوسف392211421422014097

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزهراء هادي جواد سكندر392221421422056047

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيسميه مسلم حديد كمر392231521422009068

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية الفكر للبناتاحيائيزهراء حسن فليح عبد الحسن392241521422016039

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتقى احمد ابراهيم تايه392252121422009052

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50ثانوية الطائف للبناتاحيائيحوراء سمير حسين عباس392262121422070014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية التميز للبنيناحيائيفؤاد مسلم حميد جار هللا392272221411077151

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية الشموخ للبناتاحيائيرقيه صاحب عاجل حسن392282221422028056

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية العزيزية للبناتاحيائيحوراء سالم عماد رحمان392292621422039016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.3282.39ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيآيات احمد شاوي عبد392301521422017001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية االصيل للبناتاحيائيحوراء احمد فرحان حسن392311121422005020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم صالح حماده ياسين392321121422014112

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمروه نعمان موسى حمزه392331121422018054

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيسما علي عبد االله عبد الخالق392341121422048051

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه عباس عبد الحميد عبد الرضا392351221422007052

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية التضحية للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم حسن392361221422010034

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيدنيا عذاب محسن جبار392371221422033024
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية الشماسية للبنيناحيائيابراهيم صادق سجاد علي392381321411021001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية الناصرة للبناتاحيائيفاطمة احمد حنون زبون392391421422056081

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر جاعد جاسم392401421424031017

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيرسل قاسم عواد حسين392411521422007068

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيزهراء سعد عبد هللا طعمه392422621422009030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعلي عامر كاظم جاسم392432721411016084

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.4882.25ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيتبارك حيدر طالب علي392441221422028014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.2082.20ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيطيبه مثنى يحيى حسين392451121422069038

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17ثانوية السياب للبناتاحيائيانوار عماد محسن حمزه392461021422002007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمريم ميثم عبد المنعم محجوب392471021422009087

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيحسين علي حسين عاجب392481121411008016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمريم احمد عبد الساده بردي392491221422017138

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية النصر للبناتاحيائيرحاب احمد محمد غانم392501221422031069

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم حسن علي392511321422002071

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الستار عجاج392521421422006072

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17ثانوية االقمار االهلية للبناتاحيائيزينب مهدي صالح خماس392531421424027001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمحمد سالم خلف كاظم392541521411008062

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17الخارجياتاحيائيزهراء محمود طعمة محسن392551521428050137

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية العرفان للبنيناحيائيايمن محمود سالم سرحان392561921411029007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.4082.07ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيسجا فائز عبد طاهر392571421422055024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية البطولة للبناتاحيائيمنى محمد عليوي كاظم392581021422028115

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيشمس صفاء احمد كمي392591121422006119

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية االمال للبناتاحيائيمريم سعد طالب عبيد392601121422011122

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيمريم فالح حسن عبود392611121422044071

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00ثانوية التجدد للبناتاحيائيشهد احمد مجبل ردام392621221422037020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00ثانوية السلوى االهلية للبنيناحيائيالعباس عبد المجيد هشام عبد المجيد392631321413010001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمة وليد عبد الواحد اموير392641321422001208

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00ثانوية االستقالل للبناتاحيائيامينه ابراهيم محسن حسن392651321422006005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب حسن هادي حيمد392661321422011045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية الشعب للبناتاحيائيرسل عباس نافع محمد392671321422022057

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر محمد حسن عزيز392681421411014152

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائياسراء جالل علي حسين392691521422004005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء خضير موات طعمه392701521422011096
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيتبارك حسن عيسى عبد الحسن392711521426001186

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائينبأ عبد االمير حسين عبود392722721422048132

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية491.0081.83ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم صفاء حسين لفته392731121422008096

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية491.0081.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيالكوثر سعد محسن راضي392741321422039015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية491.0081.83ثانوية الشمائل للبناتاحيائيبتول اسعد بحت محمد392751421422042016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية491.0081.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيايه سعدون كريم سلمان392761421424001003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية عشتار للبناتاحيائياسيل مهند خضر حمزه392772321422049008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي عبد الغفار شاكر كريم392782721411037077

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.9681.83ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حامد سلمان سرحان392791421422027070

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.4881.75ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه مهدي عبد جواد392801321422032077

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه ستار جبار محسن392811321422001094

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67ثانوية االسوار للبناتاحيائينور الهدى علي صبري مزيد392821321422007051

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائييقين خليل عبد الرضا كاظم392831321422017177

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67ثانوية حنين للبناتاحيائيسما سعد محمد رحيم392841321422028051

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمؤمل عبد الرحيم كريم مهدي392851521411009071

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياحمد جبار زايد نعمة392861521411011006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيداليا علي عبد الحسن خلف392871521424001009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67ثانوية الهجرة للبناتاحيائيغسق عبد هللا جاسم محمد392881821422015024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية بلد للبناتاحيائينور علي حاتم عبود392891821422017156

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمد مراد سويد عرموش392901921411019065

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية الفجر للبنيناحيائيحسين عظيم فرحان لفته392912221411029025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50ثانوية الحكمة للبناتاحيائيهبه يحيى علي حسين392921021422025050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50ثانوية مؤتة للبناتاحيائيسبأ عباس فاضل عباس392931121422050018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيفاطمة طه عباس طه392941221422029057

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50ثانوية باب العلم للبناتاحيائيفاطمه صادق طارق عبد الحسين392951221422040014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية االعظمية للبنيناحيائيسيف عماد حميد عبد الكريم392961321411001040

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء سلطان هادي عبعوب392971421422009056

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية عائشة للبناتاحيائينبأ كريم جلوب جبر392981421422010199

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيطيبة صادق حسن ساجت392991421422016055

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيتبارك حاتم سلمان عبد الساده393001421422059012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيزهراء كريم كاظم توفيق393011421424005014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيريام علي نعمه صالح393021521422014107

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية الروافد للبناتاحيائيمريم سلوان سبتي جمعه393031921422062072
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعبد هللا جاسم حسين عبد هللا393042121411001049

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية جلوالء للبنيناحيائياسامة مال هللا علي محمد393052121411009039

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء احمد سرمد اسماعيل393062121422050089

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزهراء حمزه محمد جاسم393072621422037038

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزينب كريم خلف حسن393082721422008080

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.9281.49الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى عالء مخلف نجم393091021411002103

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيضحى حامد محمد فرحان393101021422027071

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمينة عامر فاضل ناجي393111021422033173

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيرحمه خالد خلف غريب393121021426002019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيغفران حسين محسن خلف393131121422008088

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب محمود عبد علي محيميد393141221422017096

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم حسن علي محمد393151221422024156

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم عزيز علي393161321422014079

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية االنتصار للبناتاحيائيداليا علي حسين خضير393171321422015037

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية البسالة للبناتاحيائيمروج رائد عبد الزهره جمعه393181321422016069

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية عدن للبناتاحيائيمريم ستار عبد الجبار ميرزا393191321422030066

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33إعدادية المقدام للبنيناحيائيمنتظر عبد الصاحب محسن سعدون393201421411015152

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي وليد خالد شريف393211421411041075

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين كاظم عودة والي393221421413019019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33ثانوية دجلة للبناتاحيائينعم محمد كامل مهدي393231421422014101

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيمريم عليم ياس خضير393241421422058035

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد سعد حسين نجم393251921411009200

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيشمس عماد محمد احمد393261921422057081

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33ثانوية عدن للبنيناحيائيعبد هللا حيدر علي حسين393272021411055039

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائياسراء ابراهيم اسماعيل علي393282121427084002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعلي مسلم سعدون عبد393292321411001054

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اعدادية النجدين للبنيناحيائيعلي حيدر كاظم مكي393302421411033076

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد قيس حميد علي393311021411019112

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيغادة حيدر علي عبد العباس393321221422029050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيضحى مصطفى عدنان عباس393331321422001190

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17ثانوية االعتدال للبناتاحيائيدعاء جاسم رمضان زوير393341321422008017

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمينا حيدر جابر كاظم393351321422011092

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد هللا محمد عبد المجيد علي393361421411008056
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية الرميلة للبناتاحيائيبنين محمد عفلوك فليح393371521422004034

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب عادل كاظم جبر393381521422010079

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعلي عبد السالم احمد محمود393391921411112068

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين محمد ناجي شكاحي393402221411077062

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيضي احمد كاظم عويد393412221424044047

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17ثانوية التراث األهلية للبنيناحيائيمحمد صادق نصير طيار مردان393422421413001043

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائياكرام فالح داود سلمان393432621424004010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائينرمين محمود زايد نزال393441021422017038

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائينور ياسين جميل عبد الرزاق393451021422037081

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمنتظر جمال علي كل محمد393461121411006092

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية البتول للبناتاحيائيشمس صباح عبود احمد393471121422013073

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيرسل رائد صباح حزام393481121422048031

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيروان حاتم حسين حمزه393491121424008016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء صباح صاحب عبد االمير393501221422026109

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيامير طارق حسين كاظم393511321411002013

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق كريم الزم393521321411012092

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية السياب للبنيناحيائيموسى صباح فرج علي393531321411028136

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيسجاد هيثم احمد حسن393541421411013021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيهاجر سعد قاسم صندل393551421422010219

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائياحمد رامي حازم محسن393561521415001239

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ شمخي رسن عبد393571521422006214

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب الحوراء عالء ناصر عبد393581521422007102

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء عالء صباح جبار393591521426001197

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00ثانوية الرجاء للبناتاحيائيسفانه حسن خليفه شهاب393601921422024045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيانمار علي خلف هديد393611021424010001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83ثانوية الضحى للبناتاحيائيزهراء اكرم قاسم خليل393621221422038019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية االنصار للبنيناحيائيحسن قاسم محمد مبارك393631321411003025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيحنين اكرم طه صالح393641321422005010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية البسالة للبناتاحيائيساره سعيد صابر علي393651321422016050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرويده علي داود محمد393661321422025033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائينور رفيق محمود توفيق393671421422037072

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83ثانوية ايالف للبناتاحيائيغدير علي سمير عبد علي393681421422038057

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83ثانوية سومر للبناتتطبيقينور الهدى حسين ناهي شطيب393691421522008076
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية المآثر للبناتاحيائينبا سالم فاضل سلمان393701521422011198

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء فاضل حسن شكر393711521422012037

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية قباء للبنينتطبيقيمنتظر صباح سلمان مراد393721521511010084

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيزينب محمود سليمان عليوي393731921422014047

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياسامة احمد محمد اسماعيل393742021411005013

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد جبار نعمه حمادي393752121411012006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيتبارك سعدي دليل سعيد393762621424004038

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيسراء حماد سهيل حمد393771021422013047

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعداديه االنوار للبناتاحيائيندى نزار عبد هللا جاسم393781121422026061

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائينبأ ثامر فاضل حمدي393791121422048094

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد عبد االمير نعمه كاظم393801221411023142

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيايه احمد جبار دعبول393811221422026018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية القناة للبناتاحيائيهاجر ماجد ابراهيم عبد هللا393821321422003099

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيهبه خالد مصالوي رفش393831321422017165

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية يافا للبناتاحيائيبنين كاظم جبار ادهيم393841321422031032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية بغداد للبناتتطبيقيشهد انمار محمد صالح393851321522001038

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعلي فاضل فريح عباس393861421411025027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد كريم عبيد393871421424014024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقينور حامد كاظم زنيد393881421522003038

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية النجاة للبناتاحيائيحوراء عادل جلوب علي393891521422003032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية الرميله للبنيناحيائينور الدين صالح محمد عبد393901921411003093

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67ثانوية الصادقات للبناتاحيائياناهيد صباح رحمان مزبان393912121422096004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيبراء اركان حسين حسن393922121427063004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيمريم علي مكي عبد393932421422024287

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية االمير للبناتاحيائيرند عبد الحر جاهم جبر393942521422021049

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عبد القادر مراد393952621413006020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب حسين عباس ثيل393962621422063009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرتاج صالح مهدي شعيب393972621424004055

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيسجاد سعد جابر أعطيه393982721411021042

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد علي جاسم إبراهيم393991021411019016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية العامرية للبناتاحيائياسماء محمد حسين ضهد394001021422036012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائينور احمد مجيد عباس394011021424004033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد الباقر قاسم كاظم رحيمه394021121411041108
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50ثانوية ذات العيون للبناتاحيائينبأ واثق ابراهيم جاسم394031121422039062

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمه قحطان عدنان عباس394041121422043051

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية الرباط للبناتاحيائيصديقة صدام عباس عبد394051121422055054

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعبد الرحمن بسام سعدي ارزوقي394061221411013027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيمالك هوبي حسون مهدي394071221424001024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيسارة صباح نصيف جاسم394081321422024055

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيغسق فاضل احمد حميد394091321422024083

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيدانيه طارق عبد الرحيم سعيد394101321422039066

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50ثانوية المتميزيناحيائيرضا رياض عبد الرضا كاظم394111421411005036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي اسعد زيدان خلف394121421411028049

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيشهد باسم فاضل مجيد394131421422016050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ فاضل فضلي عبد394141421422062136

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم علي جاسم محمد394151521422007169

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيحيدر جبار صالل عليوي394162621411023035

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيهمام صالح فتاح صلبوخ394172621413006032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية القدس للبناتاحيائينوراء هيثم احمد علي394182621422033187

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيمرتضى حيدر جواد كاظم394192721411034226

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية الحكيم للبنيناحيائياسامة قاسم احمد عبد394201121411030004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيرقيه عبد الرزاق رسن عنبر394211221422011023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسجى ثائر مهدي طالب394221221422017103

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمرتضى محسن رشم ناصر394231321411012131

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرغده فراس اسماعيل ابراهيم394241321422025024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33ثانوية الفوز للبناتتطبيقيتبارك زياد وحيد كاظم394251321522023002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33الثانوية الشرقية للبناتاحيائيسهام مثنى سامي جبار394261421422030026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33ثانوية ايالف للبناتاحيائيمريم وليد نعيم عبد الحسين394271421422038079

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبنين عادل حسين عاشور394281521422014050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيوئام علي حمد عبيد394291921422012205

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمرتضى انور جابر موسى394302221411021222

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية الغدير للبنينتطبيقيمصطفى صاحب عبد االمير جابر394312421511045064

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17ثانوية الجامعة للبناتاحيائيسما مصطفى فؤاد عبد الكريم394321021422009050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزينب حسين عبد عريبي394331121422006101

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية هند للبناتاحيائيزهراء جاسم موحان جودي394341121422020032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيحوراء قائد سريع لفتة394351221422050033
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيبنين محمد هاشم رؤوف394361221424006012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيسجاد بهاء الدين حسين نصيف394371321411029020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم ماجد صبار صالح394381321422040193

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيعمار ياسر حسين رسن394391421411042034

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيعلي احمد حامد شهاب394401421413013018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيانسام سعد شكر اسماعيل394411421422003007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيتقى باسم حسين داخل394421521422010029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيهبه علي نجم عبدالعزيز394432221427013016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم فالح هادي حسين394442421422015130

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية االبراج للبنيناحيائيعلي احمد حمزه محمد394452521411023024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00ثانوية الحكمة للبناتاحيائيروان هيثم علي بديوي394461021422025025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية العامرية للبناتاحيائينبأ اياد محمد مصطفى394471021422036133

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية الفارابي للبنيناحيائيمحمد بهاء محمد رضا مهدي394481121411002037

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيشهد محمد حسن علوان394491121422046070

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية السبطين للبنيناحيائيجعفر لؤي عباس لفته394501221411022014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00ثانوية االنتصار للبناتاحيائيسلمى ستار هنون ابراهيم394511221422042009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي جالل محي الدين جعفر394521321411028064

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00ثانوية االسوار للبناتاحيائيصفا صادق عبد زهيان394531321422007033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00ثانوية الفوز للبناتاحيائينور احمد عبد الوهاب حسن394541321422023066

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00ثانوية سومر للبناتاحيائيفاطمة كاظم عبد الزهره زيارة394551421422008102

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية الفداء للبناتاحيائيعلياء رعد محمد اسماعيل394561421422033080

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00ثانوية المعالي للبناتاحيائيساندرا فارس كمال شكر394571421422054021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم سالم حسن محمود394581521422007167

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب قاسم عبيد محسن394591521422014157

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية راوه للبنيناحيائياسامه نادر كريم شاكر394601921411022006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية العكيكة للبنيناحيائيكرار عبد الباري ياسين سرحان394612221411038114

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسن علي جبار علوان394622221413013027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيطيبه جالل جاسم حسين394632621424013057

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيغدير رسول مطر غزال394642721422052084

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيمصطفى صالح شمشير طهماز394651021411015051

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83ثانوية الوثبة للبناتاحيائيمريم احمد هادي علي394661021422023030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيدانيه ماجد عبد الحميد عبد هللا394671221422025040

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية ام البنين للبناتاحيائينرجس حسن هادي جبار394681321422011096
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيشمس ضرغام ناظم داحس394691321422017104

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية حطين للبناتاحيائيزهراء جاسم مشتت جاسم394701321422027038

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء جابر جوامير عباس394711321422037006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء سالم عباس لفته394721421422059029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيعلي عقيل جاسب يديم394731521411008043

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب رسول حميد شاكر394741521422006111

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيبنين فاضل عبيس محمد394751521422013013

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد عبد هللا نجم عبد394762221411031193

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيضحى شمس الدين يادكار محمد394772321422043107

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحسين نعيم ارحيم منجل394782621411038021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيدعاء مؤيد سلمان راشد394792621424013019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيبكر وسام عباس خضير394801121411015026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيضحى ياسر جاسم حمادي394811121422014081

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين زهير فاضل عبد394821221411027041

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67ثانوية باب العلم للبناتتطبيقيزهراء سعد ساهي دفار394831221522040003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية االنصار للبنيناحيائيمحمد المهدي خليل علي ايتيم394841321411003093

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية الفداء للبناتاحيائيزينب محمد شخير موزان394851421422033055

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء بناوي عريبي خجوه394861421422044069

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67ثانوية الحريري للبناتاحيائيزهراء حمود عباس جداح394871421422060021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيفرح علي سموم دغل394881421424005031

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية قباء للبنيناحيائيمصطفى جعفر صادق كتاب394891521411010075

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحنين سعد عوده كامل394901521422001040

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء عبد جبر سفيح394911521422010058

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية زمار للبنيناحيائياسامة خالد يونس حسين394921721411095022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيشهد ليث عبد البديع سلمان394931821422045095

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي حيدر كاظم حسن394942321511007069

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية خولة للبناتاحيائيزهراء محمد لطيف راهي394952421422021028

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي سعد علي عليوي394962621411028092

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمحمد المصطفى فاضل مشاري محمد394972621411038068

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيسجاد محسن عيدان حسين394982621413005013

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى مالذ خالص محمد394991021411017075

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيتقى عمر سعيد عبد الجبار395001021422018039

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية البتول للبناتاحيائيعلياء حسين علي جاسم395011121422013092
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه عثمان ستار حسين395021121422014101

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيهدير حسين علي جميل395031321522011032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمحمد مهدي رضا عباس395041421411028087

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية االبتهال للبناتاحيائيرنا احمد سالم عباس395051421422005026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيسرار واثق جاسم هاشم395061421422014055

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية ام القرى للبناتاحيائيداليا ماجد مكطوف خصاف395071421422015037

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية الفداء للبناتاحيائيغفران حسين كاظم خلف395081421422033086

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيسجى سعيد كطوف علي395091421422051014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمصطفى عمار صبحي طالب395102121411049146

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية نبع الحياة للبناتاحيائيمنة هللا عبدالحسن تعبان ناصر395112221422069021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية474.0079.00اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيحسين طالب صبر عواد395121421511006025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية470.0078.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعزام احمد نده حميد395131121511015080

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية470.0078.33ثانوية اسماء للبناتتطبيقيغدير احسان جعفر احمد395141121522035016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية470.0078.33اعدادية التفوق للبنينتطبيقيحسين نجم صخيل عطيه395152421511042042

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية469.0078.17ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيبنين مخلص غالب ياسر395162621524013003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية468.0078.00الخارجياتتطبيقيحنين كاظم خزعل بهير395171321528050024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيزهراء سعد شريف طالب395181421522057012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية468.0078.00ثانوية الحبانية للبنينتطبيقياحمد عبد محسن كاظم395191921511046003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية466.0077.67ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيكرار جبار صادق شهاب395201121511034048

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية الرباط للبناتتطبيقيخضراء هادي محمود عبد395211121522055005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمهدي محمود عبد الواحد كريم395221321511011066

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيحكيم عماد جابر خلف395231621511070030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية459.0076.50 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيزهراء ناصر عسل جاسم395241421522007010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد الوهاب وليد خليل جاسم395251921511011034

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية458.0076.33ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيندى جاسم عباس حميدي395262221522088041

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية456.0076.00اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيباقر معمر جليل هويدي395271421511018017

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية455.0075.83ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيزهراء حميد ناصر منخي395281421522024013

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية المهج للبناتتطبيقيغفران منير غازي كمر395291421522035028

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية455.0075.83ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيسارة هدوان منشد شامي395301621524060007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية454.0075.67اعدادية االمال للبناتتطبيقيسارة غالب حسن غالي395311121522011020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية453.0075.50ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيأديان بشار مضر عبادي395321621522068001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية452.0075.33اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعدون حميد سويدان395331921511032016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية451.0075.17ثانوية االفاق االهلية للبناتتطبيقيحنين معن عبد عليوي395341121524016001
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيهدى مصطفى عبد هللا حمود395351321522014035

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد سعيد ثعبان جاسم395361421515002188

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية451.0075.17ثانوية االصالة للبناتتطبيقيرند علي عبد الرحمن جاسم395372821522002015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية450.0075.00ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيفرح رعد فاهم مهدي395381221522039042

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية450.0075.00 شعبان المسائية للبنين15ثانوية تطبيقيعلي محمد جاسم نويح395391421515004071

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية450.0075.00اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيتبارك علي جاسم مهدي395401421522068009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية449.1274.85ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيحسن مخلد عباس قدوري395411321511019006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية447.0074.50اعدادية البصرة للبناتتطبيقيرقيه علي غازي عاتي395421121522043019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية447.0074.50اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيفاطمه حسن زامل جياد395431421522068022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية444.0074.00اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيلمى فخري جاسم اسود395441121522009029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية443.0073.83اعدادية الفردوس للبناتتطبيقينبأ كريم وادي عالوي395451321522040075

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية442.0073.67اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزهراء عصام صالح عبد علي395461321522002023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية442.0073.67اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعبد الرحمن غانم كريم احمد395471421511019055

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية441.0073.50اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيبسملة عدنان خلف سلمان395481521522013004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية441.0073.50ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيعلي حيدر حبيب فياض395492721511041032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية440.0073.33اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعبد العليم حارث كامل العيبي395501321511017033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية440.0073.33اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيآيات فرحات عباس حمودي395511321522005001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية440.0073.33اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيافتخار مالك حمود عبد هللا395521321522035001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية440.0073.33اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيكرار محمد علي جاسم علي395531621511002184

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية439.0073.17اعدادية االخالص للبناتتطبيقيشمس علي داود سلمان395541121522046025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية438.0073.00ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيزينب ثائر عبد االمير جاسم395551221522039025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية438.0073.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقييوسف هاني ايليا هرمز395561421511017130

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية437.0072.83اعدادية الداودي للبنينتطبيقيخالد وليد خالد عزاوي395571021511029020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية437.0072.83اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيسيف الدين علي داود سلمان395581121511008032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية437.0072.83اعدادية الحرية للبناتتطبيقيرقية حيدر محمد صالح395591221522026019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية437.0072.83ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيفرح مناضل حسن عاشور395601321522024025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية437.0072.83ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيمينا عبير عدنان عبد المجيد395611421522037028

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية436.0072.67اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيرقية رعد الزم سلمان395621221522017020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية435.0072.50إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيحسن علي كشكول سلمان395631421511013018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية435.0072.50اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحسين عماد عيسى كمر395641421511025022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية434.0072.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد عماد رزاق عبد النبي395652221511034078

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية433.0072.17اعدادية البسالة للبناتتطبيقيزهراء عمران عبد هللا عمران395661321522016018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية433.0072.17اعدادية الرشد للبناتتطبيقيتبارك طالب حبيب قاسم395671321522033010
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية433.0072.17اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمصطفى رعد خلف علوان395681421511029063

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية433.0072.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيرضا ماجد جاسم جبار395691521511005072

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية432.0072.00ثانوية اسماء للبناتتطبيقيفاطمه عمار ياس خضير395701121522035019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية432.0072.00اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيسجاد فاضل سوادي عبد هللا395711321511024021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية432.0072.00اعدادية عدن للبناتتطبيقيسرى صالح الدين عبد الكريم محمد395721321522030022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية432.0072.00اعدادية عكاظ للبناتتطبيقينور الهدى ميثم علي حسين395732721522018024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية432.0072.00ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيمنتظر حسين بنيان عباس395742821517008030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية431.0071.83ثانوية المأمون للبناتتطبيقيمالذ وليد حسين علي395751021522034018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية431.0071.83اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيخالد حامد عجالن عزر395761921511112019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية430.0071.67ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيحوراء صالح مهدي جمعه395771221524006002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية430.0071.67اعدادية عدن للبناتتطبيقيرسل صدام مزهر ساجت395781321522030010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية430.0071.67ثانوية التاخي للبناتتطبيقيشهد سعد جمعه زهراو395791421522017009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية430.0071.67الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيحنين قصي جاسم خلف395801421522030009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية429.0071.50ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيرحمه عمار قاسم محمد395811021522009011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية429.0071.50اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمصطفى صالح جبار بوشي395821321511011055

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية429.0071.50ثانوية دجلة للبناتتطبيقيساره طارق صابر خضير395831421522014012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية429.0071.50اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيحياة محمد عبد الحسين شمران395841421522015021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية429.0071.50اعدادية الفكر للبناتتطبيقيزينب محمد شبل سلطان395851521522016029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية428.0071.33ثانوية المأمون للبناتتطبيقياسل موئل احمد نائل395861021522034001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية428.0071.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيسجاد ممدوح عباس ناصر395871221511028078

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية428.0071.33اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقييقين كريم عباس فارس395881321522017056

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية428.0071.33إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي حبيب عباس علي395891421511015065

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية428.0071.33اعدادية قباء للبنينتطبيقيعلي جبار صابر مذبوب395901521511010047

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية428.0071.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيامير سامر عبد الهادي احمد395912721511025006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية427.0071.17اعدادية البتول للبناتتطبيقيبسمه علي حسين علوان395921121522013009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية427.0071.17ثانوية التاخي للبناتتطبيقيزهراء خالد جبار ارزوقي395931421522017005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية427.0071.17اعدادية الرواد للبنينتطبيقيمحمد نظام الدين ناظم محمد395942021511021060

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية426.0071.00ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقينهى محمد فؤاد عبد االمير395951221522011020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية426.0071.00ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا صفاء طارق عبد395961421513007002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية426.0071.00ثانوية ينابيع العلم االهلية للبنينتطبيقيحسن علي حسن علي395971421513011002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية426.0071.00اعدادية التقدم للبنينتطبيقيعثمان محمد إسماعيل عالوي395981921511062022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية426.0071.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعباس طالب جمعه موحان395992221511034048

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية425.0070.83اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسن هاشم كريم كاظم396001221511007028
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية425.0070.83اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيابراهيم ماجد محمد علي عبود396011221511027001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية425.0070.83للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيمصطفى مازن حسن سلمان396021321511023042

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية425.0070.83اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيزينب طالب بريسم عطوان396031521522014019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية424.0070.67ثانوية السالم للمتميزينتطبيقيمصطفى محمد كريم علي396041121511010014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية424.0070.67ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي حسين شريف ربيط396051121511049093

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية424.0070.67اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيفرح سعد ضياء جاسم396061121522041050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية424.0070.67ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيحوراء احمد محسن حميدي396071321522019007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية424.0070.67إعدادية المروج للبنينتطبيقيبسام خالد احمد عيسى396081421511011021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية424.0070.67اعدادية التسامح للبناتتطبيقيساره بسام عزيز جواد396091421522012030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية424.0070.67اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيغيث احمد فنجان خيون396101521511007114

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية424.0070.67اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيوئام جاسم حمادي حسن396111921522058016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية424.0070.67ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيفاطمه حسين علي سعدون396122121527059002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية423.0070.50اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمصطفى جمعه صالح نايف396131021511020254

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية423.0070.50اعدادية تطوان للبنينتطبيقيانس سمير علي محمد396141121511017023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية423.0070.50اعدادية جرير للبناتتطبيقيآمنه علي خماس حسن396151221522008002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية423.0070.50اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقيهمسة رائد عدنان احمد396161221522029018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية423.0070.50إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيحسين طالب عبد الهادي مشري396171421511021032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية423.0070.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيموسى عمران كريم حميدي396181521511011134

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية423.0070.50ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيذياب احمد فجر كاظم396192521513017008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية422.0070.33اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي جمعة كاظم ربيط396201421511039078

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية422.0070.33اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيحسن محمد كاظم فياض396212221511037023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية422.0070.33اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعباس احمد لفته محسن396222721511003020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية422.0070.33اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيقاسم خضر وطن حمد396232821511037095

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية580.4096.73ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيفرح ياسر عبد القادر عبد اللطيف396241021424015013

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية565.0094.17اعدادية الفاروق للبناتاحيائيسجى عبد الرزاق جاسم محمد396251021422037042

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية558.7693.13ثانوية المتميزاتاحيائيمكيه مهدي محمد مول396261421422027134

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية555.4492.57اعدادية المنصور للبنيناحيائيمهتدى حيدر احمد مهدي396271021411026250

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية رفيدة للبناتاحيائيدينا خالد بشير مجيد396281121422041032

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية535.0089.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد حبيب شريف حشيش396292221411003253

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية534.2489.04زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسن فالح عبد الغني عفر396301421411008028

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية534.0089.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمصطفى حسن عباس حمزة396312521511009096

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية529.0088.17اعدادية تطوان للبنيناحيائيحيدر فؤاد طارق شهاب396321121411017041

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية526.8887.81ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيخطاب رفيف هشام ثامر396331321411019058
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية526.0087.67ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيشمس مالك صادق محمد جواد396341021424013042

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية523.0087.17الخارجياتاحيائيأمنه لطيف حسين عالوي396351221428050003

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية522.0087.00اعدادية الطبري للبنينتطبيقيمرتضى جاسم حسين عبد الزهره396362321511047015

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيهدى سرحت درويش عبدي396371521422007206

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية517.0086.17اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحيدر الكرار محسن حمزة اسيود396381221411027052

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية507.4484.57زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياسماعيل علي عريبي صالح396391421411008015

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية506.0084.33اعدادية العقاد للبنيناحيائيعبد الوهاب وليد عبد الوهاب عبد الرزاق396401221411028082

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية504.0084.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيشروق سامي كاظم علي396411421422015082

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية502.0083.67اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد الرحمن رائد عبد الجبار فالح396421421411019054

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمه صالح يوسف جبر396431121422023037

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية السويس للبنينتطبيقيسجاد خليل امير كريم396441321511006033

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيدانيال رسول صباح مصيحب396451421411019040

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمهدي علي عبد الحسين حسين396461321411029069

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية قباء للبنيناحيائيمحمد سالم كاظم شنته396471521411010065

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية495.0082.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الصمد حميد جابر396482521413031024

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد هللا شاكر محمود صالح396491121411005029

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية492.8882.15ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد المصطفى حسين عزيز حسين396501221411001069

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيعبد هللا مسلم عوض عباس396511121411006051

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر حاكم خواش مايد396521321422002153

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيسامر سعد سالم حميد396531521411005056

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية العامرية للبنيناحيائيحيدر محمد علي سالم396541021411020062

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية491.0081.83اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيسما صباح عبد الجبار احمد396551421422068067

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية النعيم للبنيناحيائيمرتجى ضيدان عبد الحسين محمد396562621411008043

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقياحمد عائد حطاب خنياب396571421511019007

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية487.0081.17ثانوية الخضراء للبناتاحيائيجنات قصي محمد علي وهاب396581021422007010

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرسل صبحي مشعاب سلمان396592121422008047

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية486.0081.00إعدادية المروج للبنينتطبيقيمصطفى زهير عباس محمد396601421511011111

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيبراء حميد مجيد علوش396612621424012036

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية البراق للبنيناحيائياحمد هادي ساده سلطان396621521411002004

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية ام القرى للبناتاحيائيسلمى فالح عبد بارح396631421422015078

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائياحمد صالح الدين حميد ابراهيم396641521411016004

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور سالم قاسم حسن396651521422006233

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمحمد سامر محمد شاكر عبد الرضا396661121411006067
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية البتول للبناتاحيائيدانية عامر عبد الحليم عبد الرزاق396671121422013044

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية482.0080.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينور حيدر عبد الخالق عبد علي396681321422039259

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمحمد سمير سمين شكر396691321511001093

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية حطين للبناتتطبيقيسدير سالم عبد موسى396701321522027006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية481.5680.26اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء احمد خالد جاسم396712721422037104

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية السياب للبنيناحيائيسجاد سعد عباس كريم396721321411028039

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية481.0080.17ثانوية الفردوس األهلية للبنينتطبيقيحارث باسل فاضل حسين396731321513004008

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية481.0080.17ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيأكرام سعد جاسم محمد396741421424022001

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيكرار حيدر حسين عيدان396751221411007116

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء ساجد رسول شاكر396761321422011040

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائياسحاق رمزي صافي اسحاق396772121411060022

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية479.2479.87ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد الرحمن معتصم مجيد حميد396781321511019018

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية479.0079.83ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيفاطمة فراس مارد عبد الحسن396791421522039017

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية بلد للبنيناحيائيزين العابدين رابح هادي عطية396801821411006056

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية الطارق للبنيناحيائينورس علي كاظم عبيد396811021411038026

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية478.0079.67ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيمالك علي جبار حسن396821421424002017

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية477.4879.58ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمصطفى صفاء علي جبار396831221411001088

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد رائد لطيف ظاهر396841021411020153

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية اغادير للبناتاحيائيفاطمه زهير جليل داود396851121422038081

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية العقاد للبنيناحيائيعبد هللا حيدر غازي منعم396861221411028079

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقيشمس الضحى حيدر كاظم عجيل396871221522011014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية الشمائل للبناتاحيائيبراق كاظم عباس داود396881421422042018

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية السعادة للبناتاحيائيسماهر فاضل جخيور نزال396891421422049017

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيمريم احمد عيدان عبود396901421424016028

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية476.0079.33ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيالحسن حيدر جمعة جمعة396911121413005005

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية476.0079.33الخارجيوناحيائيمحمد قاسم محمد علي396921121418001185

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية476.0079.33إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعبد الرحمن علي ابراهيم خضير396931421411013027

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية475.0079.17اعدادية التقى للبناتاحيائيالزهراء صالح جاسم جبار396941121422012006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية475.0079.17ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن وسام سنان جمال396951321411019096

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية475.0079.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد احمد كريم عبد الرضا396961521411004037

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية475.0079.17اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد حسن شاكر حمود396972621411014142

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية475.0079.17اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه سمير عويد ضيدان396982621422031104

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية475.0079.17اعدادية العمارة للبناتاحيائيتبارك شاكر حسون غريب396992821422009035
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية474.1679.03ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد رائد فيصل حسين397002521413031537

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية474.0079.00اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد الودود غالب خضير عباس397011021411006036

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية474.0079.00اعدادية النجاة للبناتاحيائييقين كريم حميد محمد397021521422003156

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمصطفى علي عبد االمير طراد397031121411006086

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيداليا سيف ناجي عبد397041321522017014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيفضل هللا فيصل سلمان علي397051421411019088

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيحيدر باسم مجيد رشيد397061521511006019

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية471.0078.50ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمريم ثائر مهدي اسماعيل397071021422009078

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية471.0078.50ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب مهدي كريم مهدي397081321422021033

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية471.0078.50ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك عباس ناجي خضير397091321422034005

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية471.0078.50اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيحسين علي احمد كبر397101521411015024

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية470.0078.33اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيزيد سعد مطر سليمان397111121411013016

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية470.0078.33اعدادية بغداد للبناتاحيائينرجس ايهاب مفتن علي397121321422001307

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية470.0078.33اعدادية النعيم للبناتاحيائيزينب محمد مطلك خالطي397131421422009084

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية470.0078.33ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيفارس ماجد فارس رحيل397142321413012053

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائياسماء اسماعيل علي رداد397151121422016003

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية469.0078.17ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيتبارك مصطفى عبد الحميد ناصر397161221422035011

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيامير علي عون هادي397171321511021005

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية469.0078.17ثانوية المعرفة للبناتاحيائيفاطمة اياد سليمان حسين397181421422039037

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية469.0078.17ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيساره هادي كريم هادي397191421424003032

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية468.2878.05زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيسجاد عبد الزهره اسكندر سلمان397201421411008042

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي داود سلمان سعيد397211021411026166

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمنى عصام تركي جضعان397221121422009089

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية جرير للبناتاحيائييسر محمد حميد محمد محسن397231221422008070

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب سهاد فليح حسن397241321424010016

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية468.0078.00إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعمر عبد الرحمن محمود حمد397251421411009119

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور غانم حسين علوان397262321422038114

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية467.0077.83ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد علي اسماعيل397271021413025006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيجمانه عالء الدين محمود عبد397281021422033042

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية المستقبل للبناتاحيائيمريم سيف كاظم نصيف397291121422036040

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم عباس عبد محسن397301221422024162

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية467.0077.83ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيعلياء احمد محمود محمد397311421426006100

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية النهضة للبناتاحيائيزينه خالد ابراهيم حميد397321921422055060
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفاطمه كريم حسن كحط397331121422021106

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيهدى مهدي نصر حسين397341121422021146

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمصطفى محمد بدري حسين397351321411001095

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية466.0077.67ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائييعقوب يوسف حمود خلف397361321413016013

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية االعظمية للبناتاحيائيورود عبد الجبار عبد العزيز عباس397371321422004109

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسجى قحطان هادي نايل397381321422015063

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيالنه عبد الرزاق شاكر محسن397391521422009093

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية الحرية للبناتتطبيقينبأ سالم وزير محمد حسين397401221522026066

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعبد هللا عبد الكريم براخاص نمام397411321411012076

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية465.0077.50ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء فاضل عباس جودة397421521426001084

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب ضياء جاسم فرج397432621422033099

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيضحى سعد محسن ياس397441121422021090

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية السويس للبنينتطبيقيحيدر فاضل جاسم محمد397451321511006029

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية463.0077.17اعدادية العقاد للبنيناحيائيمنتظر صفاء جبر شريف397461221411028149

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية463.0077.17اعدادية عدن للبناتاحيائيحنين حمد حاوي كزير397471321422030022

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية463.0077.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيخديجه ثامر عبد الجبار محمد397481321422039061

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية462.0077.00إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين فهمي فيصل عباس397491421411016049

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية462.0077.00ثانوية سومر للبناتاحيائيبنين قحطان رحمن كريم397501421422008017

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية462.0077.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيسالين سرمد اسماعيل عبد الحسين397511421422014052

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية462.0077.00ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقييوسف ابراهيم عبد القادر ابراهيم397521421513002014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية461.0076.83اعدادية القدس للبنيناحيائيسيف محمد صالح عواد397531021411014038

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية461.0076.83اعدادية االمال للبناتاحيائينبا جمال عبد هللا علوان397541121422011139

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية461.0076.83اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسن نبيل عبد االمير راضي397552321411042033

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية460.3276.72اعدادية المنصور للبنيناحيائييوسف نبيل سعدي رشيد397561021411026270

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية460.0076.67اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد سرمد سعدي حسين397571021411026019

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية460.0076.67اعدادية النهار للبناتاحيائيعائشه رعد محمد جاسم397581121422056058

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية460.0076.67اعدادية القناة للبناتاحيائيدانيه حسين رضا عبد االمير397591321422003025

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية460.0076.67ثانوية النعمان للبناتاحيائيميمونه عمر عبد الرحمن رشيد397601321422026014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية460.0076.67ثانوية حنين للبناتاحيائيتماره علي ادم حنظل397611321422028017

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية460.0076.67اعدادية التسامح للبناتاحيائيحنين كركان شرهان سهل397621421422012031

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية460.0076.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايه علي لعيبي رحيمه397631421422065045

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية460.0076.67ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيرقيه اسماعيل زاير حسن397641421522031007

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية460.0076.67الخارجيوناحيائيسجاد صباح تبل منشد397651521418001086
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية460.0076.67اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيحوراء نجم عباس فاضل397662121422011024

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية459.8476.64المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم سعدون محمد احمد397671021422003117

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية459.0076.50ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحيدر بهاء الدين كامل جباره397681121411049047

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية النور للبنينتطبيقيمحمد صادق مثنى قاسم زغير397691221511023098

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية459.0076.50ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيهاشم عباس حمزه عيدان397701421413013031

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية الفداء للبناتاحيائيورود محمد جاسم محمد397711421422033134

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية459.0076.50ثانوية المناهل االهلية للبناتاحيائياسراء جاسم علي اكبر عظيم397721421424032002

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم عبد الرضا397731521422010048

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية الفكر للبناتاحيائيزهراء حيدر خضير جاسم397741521422016040

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية خانقين للبنيناحيائيعقيل نعيم عبد الخالق داود397752121411011065

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر محمد جبر397762521411001367

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية الفرات للبنينتطبيقيحسن علي عبد الحسن محمد سعيد397772721511034015

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اعدادية تطوان للبنيناحيائياحمد بهاء عبد الحميد علي397781121411017006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية458.0076.33ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيايهم حيدر كرومي ياس397791121411049029

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي عمار حمزه حسين397801221411022041

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اعدادية العزة للبناتاحيائيشيماء خزعل حميد مجيد397811221422036063

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية458.0076.33ثانوية بيت العلوم االهلية للبنيناحيائيامير صالح موسى حسين397821321413003004

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيسجى سعد علي حسن397831421422032040

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد الباقر حامد عطية هاني397841521411004039

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم علي عبد الحسين كاظم397851521422014267

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية458.0076.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد دريد فائق علوان397862121411004126

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية457.9276.32ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيأفين سرمد مصطفى احمد397871021424013001

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية457.0076.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدانيه امجد عدنان ابراهيم397881021422033046

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية457.0076.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيهبه عقيل طالب عبد االمير397891221422026253

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية457.0076.17ثانوية الضحى للبناتاحيائيكوثر محمد هادي احمد397901221422038037

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية457.0076.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيامير حيدر محمد جواد عباس397911221511027015

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية457.0076.17اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيمالك عماد جاسم راضي397921521422010142

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية457.0076.17اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمحمد جميل ابراهيم محمد397931921411020043

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية456.0076.00اعدادية اليمن للبنيناحيائيعمر اياد سالم علي397941021411016038

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية456.0076.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيفاطمه جاسم شرقي فهد397951121422046087

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية456.0076.00ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيشمس محمد عبد االله محمد397961221422035031

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية456.0076.00 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائيمرتضى حسن صبري حمد397971421415004118

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية456.0076.00ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيسليم دريد سليم حمودي397981421513002004
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية456.0076.00اعدادية البحتري المختلطةاحيائياسماء احمد صالح جاسم397991821427004003

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية456.0076.00اعدادية الشامية للبنيناحيائيحيدر احمد هاشم محمد398002421411010043

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية455.0075.83الخارجياتاحيائيامنه سمير علي امين398011021428050009

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيطارق زياد جاسم صالح398021121411005017

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقياحمد جواد كاظم محمد398031121511015006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية النور للبنيناحيائيسجاد صباح علي مطلك398041221411023067

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية فدك للبناتاحيائينور محمد سلمان جار هللا398051421422006172

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعداية الهدى للبناتتطبيقيمريم عباس عبد الستار عبد الرسول398061421522013026

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيسجاد سعد عبد علي جواد398071521411005062

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب عالء كريم جاسم398081521422004114

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية455.0075.83ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيفاطمة يونس حسن محمد398091821426002062

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد عزت داود جالل398101921411007014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي حسين محمد حسن398112121411014101

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد خالد علي عباس398122121411051108

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية454.0075.67ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيدعاء عادل شمعون عايد398131021422045023

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية454.0075.67اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمرتضى غسان عدنان حبيب398141321511017065

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية454.0075.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيسجاد عبد الواحد صكبان دراج398152221411062092

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية454.0075.67اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيسجاد مظاهر زين العابدين حسين398162721511030031

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية453.0075.50ثانوية الظفر االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد خليل ابراهيم398171021413024001

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية453.0075.50اعدادية الفوز للبناتاحيائينور الهدى عدي غازي سلمان398181221422013104

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية453.0075.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى ثائر عبد الكريم حمدان398191321411010116

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية453.0075.50ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد ماجد رحيم فرج398201921413009014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية453.0075.50ثانوية اليقظة للبناتاحيائيسفانه سعود حسن محمد398212021422032052

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية453.0075.50ثانوية النجوم االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر احمد جاسم398222521413002006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية452.0075.33ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائيمحمد علي جالل شفيع طعمه398231021413025005

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية452.0075.33اعدادية العامرية للبناتاحيائيآمنه عالء حسين احمد398241021422036001

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية452.0075.33اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيغسق علي نصيف جاسم398251321422009047

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية452.0075.33اعدادية النهوض للبنيناحيائيمنتظر كريم جاسم كاظم398261421411039193

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية452.0075.33ثانوية سومر للبناتاحيائيهبة احمد عباس سوادي398271421422008133

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية452.0075.33اعدادية عائشة للبناتاحيائيايات عماد كاظم ياسر398281421422010016

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية452.0075.33اعدادية البراءة للبناتاحيائيرونق احمد حسين خلف398292121422004046

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية452.0075.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيهند اسماعيل خليل اسماعيل398302121422053073

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية451.9275.32زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمرتضى عادل جمعه غالي398311421411008085

4148 من 1207صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية451.0075.17ثانوية المأمون للبناتاحيائيفاطمه مهدي رشيد مهدي398321021422034052

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية العزة للبناتتطبيقيفاطمة علي عبد الرسول جواد398331221522036034

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية451.0075.17ثانوية حنين للبناتاحيائيامل حميد شاكر محمود398341321422028003

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الزهراء ضياء جواد عبد الرضا398351321422040216

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية زها حديد للبناتاحيائيمريم صالح هاشم رشيد398361321422048063

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية عائشة للبناتاحيائينرجس فؤاد عبد الكاظم عوي398371421422010204

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحيدر يوسف جاسم محمد398381621511016043

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية صنعاء للبنيناحيائياحمد صالح سلمان حمد398392321411011005

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية451.0075.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه كريم ظاهر محسن398402521422004281

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيبشير علي حسين نور398412721411038012

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية اليرموك للبناتاحيائيايات خالد عبود خالطي398422721422036016

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية450.4875.08الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد فاضل كامل عيسى398431021411028093

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية450.1275.02ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمصطفى محمد داود سالم398441121411042049

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية450.0075.00اعدادية البيان للبناتاحيائيبتول فاضل جاسب ياسين398451021422014010

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية450.0075.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيغفران صالح عبد حمد398461121422003059

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية450.0075.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء قيس عبد الرحمن حمدان398471121422015036

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية450.0075.00اعدادية عدن للبناتاحيائيزهراء طارق عبد الحسين سلمان398481321422030036

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية450.0075.00إعدادية المروج للبنيناحيائييوسف ناطق سليم رشيد398491421411011108

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية450.0075.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيفاطمه مناضل عبد حسن398501421422012097

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية450.0075.00ثانوية ايالف للبناتاحيائينور الهدى سعد سليم عبد علي398511421422038089

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية450.0075.00ثانوية النسيم الهاديء االهلية للبناتاحيائيطيبه ثجيل رديني روضان398521421424033008

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية450.0075.00إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقياحمد علي ابراهيم علي398531421511021012

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية450.0075.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائينور صالح حميد جبر398541521422013067

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية450.0075.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائياحمد جبار جليل عيدان398552621411022004

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية449.4474.91اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد ايدن عبد الحسيب محمد صالح398561021411026014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية449.0074.83ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم حسين علي عبدالحسن398571221422019064

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية449.0074.83ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيعلي حسام كاظم حيدر398581221511013032

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية449.0074.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايالف داخل عباس سلمان398591321422018002

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية449.0074.83اعدادية الناصرة للبناتاحيائيبسمه جاسم عبد كاظم398601421422056020

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية449.0074.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب علي جبار فليح398611421422062074

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية449.0074.83اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعبد هللا سعد كامل إبراهيم398622121411059060

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية449.0074.83اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين فاضل جبار طرف398632221411039009

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية449.0074.83ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمنار سلمان راضي فزع398642621424004131
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية449.0074.83اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيحسين فائز صادق باقر398652721411035022

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية448.4074.73الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيشمس ليث هيثم مرتضى398661021422018078

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية448.0074.67ثانوية النضال للبناتاحيائيرانيه رضوان محمد حسين398671021422020012

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية448.0074.67اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعبد العزيز رياض حسن عزيز398681321511029059

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية448.0074.67ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيامنية سعدون علي ابراهيم398691421522040002

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية448.0074.67اعدادية الرميلة للبناتاحيائيهدى سمير بدر خلف398701521422004220

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية448.0074.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيغادة فارس محمد محيسن398711521422008146

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية448.0074.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيموسى سعيد رضيو حسون398722221413006216

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية447.0074.50اعدادية المأمون للبنينتطبيقيحذيفة بالل كنعان بشير398731021511006013

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية447.0074.50اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحسين رياض جاسم وهيب398741421511025017

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية446.0074.33ثانوية سومر للبنينتطبيقيمرتضى احمد كاظم داود398751221511035024

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية446.0074.33اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيالحر صالح مهدي حنتوش398761421511050010

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية445.0074.17اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيابو الفضل عبد العباس عبد الرضا مزبان398771321511012002

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية444.9674.16ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيمجتبى رفعت اكريم عطيه398781321511019029

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية444.0074.00ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيطه بهاء احمد حسن398792021511013025

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية443.0073.83اعدادية النور للبنينتطبيقيامير شاكر زامل خزعل398801221511023008

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية443.0073.83ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيسبأ خالد محمد حسين398811421522039015

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية442.0073.67اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الجليل عبد الجبار عبد الكريم398821121511009045

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية440.0073.33ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقيمنار محمد قاسم محمد398831221522011018

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية440.0073.33ثانوية الخنساء للبناتتطبيقينور الهدى احمد وائل بهجت398841421522040026

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية440.0073.33اعدادية العال للبناتتطبيقيسجى خالد اسماعيل حمادي398851921522019025

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية440.0073.33ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيعلي عقيل هناوي مهدي398862321515006048

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية439.0073.17اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسن غانم عبود حسين398871521511004010

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية439.0073.17ثانوية النضال للبناتتطبيقياحالم سامي عبد الواحد حمادي398882821522001002

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية437.0072.83اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحسين عادل سامي عباس398892721515005038

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية436.0072.67ثانوية الفردوس األهلية للبنينتطبيقياسامه نبيل عباس محمد398901321513004006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية434.0072.33اعدادية الداودي للبنينتطبيقيرائد صفاء الدين صباح خشمان398911021511029021

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية434.0072.33ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيمحمد غسان هادي جمعه398921021513010010

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية434.0072.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسن رسول رحمه حاتم398931221511028040

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية433.0072.17اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمصطفى عامر محمود حسن398941021511020259

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية433.0072.17ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقينبأ عمار محمد عليوي398951121524014022

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية432.0072.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعلي رعد نعيم هاشم398961421511025046

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية432.0072.00اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيحيدر حميد شنين حمود398971421511028022
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية432.0072.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد وسام مؤيد غانم398981621511006160

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية432.0072.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيغدير احسان عبد علي حسين398991621513059044

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية431.0071.83اعدادية اليمن للبنينتطبيقيغيث محمد عبد العزيز ضاري399001021511016069

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية431.0071.83ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتتطبيقيأمنه عماد عباس بنيان399011421524005001

كلية الطب/جامعة الكوفة613.00102.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره محسن جبر حمزه399022521424004631

كلية الطب/جامعة الكوفة612.92102.15(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهد عالء عبد الحسين عباس399032521422040109

كلية الطب/جامعة الكوفة612.84102.14ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حسن جابر مطلب399042521422013034

كلية الطب/جامعة الكوفة612.84102.14ثانوية المتميزاتاحيائيزينب زهير عطوش علي399052521422013046

كلية الطب/جامعة الكوفة612.68102.11(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيامنه محمد حياوي محمد399062521424004086

كلية الطب/جامعة الكوفة612.52102.09ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء مشتاق صالح علي399072521424022096

كلية الطب/جامعة الكوفة612.00102.00ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء جميل كاظم موسى399082521422013033

كلية الطب/جامعة الكوفة611.92101.99ثانوية المتميزيناحيائيمقتدى محمد راضي عليوي399092521411030082

كلية الطب/جامعة الكوفة611.84101.97ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك رزاق شمخي جبار399102521422013014

كلية الطب/جامعة الكوفة611.84101.97ثانوية المتميزاتاحيائيزينب اسعد رسول محمد جواد399112521422013040

كلية الطب/جامعة الكوفة611.84101.97ثانوية المتميزاتاحيائيشهد عقيل مسلم كاظم399122521422013059

كلية الطب/جامعة الكوفة611.60101.93(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه باسم عبد االمير جابر399132521422040187

كلية الطب/جامعة الكوفة611.44101.91ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي جاسم نعمه عباس399142521413024056

كلية الطب/جامعة الكوفة611.20101.87ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرسل محمد صالح مهدي399152521424022056

كلية الطب/جامعة الكوفة611.00101.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء رائد طالب مدلول399162521424004429

كلية الطب/جامعة الكوفة610.84101.81ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى نوري حاجم سلطان399172521411030081

كلية الطب/جامعة الكوفة610.84101.81ثانوية المتميزيناحيائيميثم محمد عبد الرزاق ابراهيم399182521411030084

كلية الطب/جامعة الكوفة610.84101.81األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد رضا ابراهيم زمادي نعمه399192521413005031

كلية الطب/جامعة الكوفة610.84101.81ثانوية المتميزاتاحيائيزينب رياض فاهم مظلوم399202521422013045

كلية الطب/جامعة الكوفة610.84101.81(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفرح صالح مهدي شاكر399212521422022589

كلية الطب/جامعة الكوفة610.84101.81ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتاحيائيساره ضياء كوكز حمزه399222521424008003

كلية الطب/جامعة الكوفة610.68101.78ثانوية المتميزيناحيائيمنتظر امين علي حسون399232521411030083

كلية الطب/جامعة الكوفة609.84101.64للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيزهراء علي صالح مصيخ399242421422037019

كلية الطب/جامعة الكوفة609.84101.64ثانوية المتميزاتاحيائيمريم نعيم عبد علي حسين399252521422013087

كلية الطب/جامعة الكوفة609.68101.61ثانوية المتميزاتاحيائيداليا صالح مهدي مصطفى399262521422013022

كلية الطب/جامعة الكوفة609.68101.61(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمسار علي حسين بتور399272521422022596

كلية الطب/جامعة الكوفة609.52101.59ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحيدر علي كاظم عواد399282421411049010

كلية الطب/جامعة الكوفة609.52101.59اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيرضا ضياء محمد احمد399292521411009115

كلية الطب/جامعة الكوفة609.52101.59ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد طه399302521424022087
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كلية الطب/جامعة الكوفة609.28101.55(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم فاضل عباس خضير399312521422040333

كلية الطب/جامعة الكوفة609.24101.54ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي محسن بشير سوادي399322521413024071

كلية الطب/جامعة الكوفة609.12101.52للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيهند رشيد حسن مهدي399332421422037041

كلية الطب/جامعة الكوفة609.00101.50ثانوية المتميزاتاحيائيود هاتف عالوي جاسم399342521422013105

كلية الطب/جامعة الكوفة608.88101.48للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائينوران حيدر كاظم محسن399352421422037040

كلية الطب/جامعة الكوفة608.76101.46ثانوية المتميزيناحيائيحيدر كاظم طه كاظم399362521411030018

كلية الطب/جامعة الكوفة608.76101.46ثانوية المتميزاتاحيائيفاطم صادق حسن موسى399372521422013067

كلية الطب/جامعة الكوفة608.76101.46ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيرسل باسم ناظم محمد399382521424023027

كلية الطب/جامعة الكوفة608.68101.45ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه محمد عبد الرحيم حاتم399392521422013028

كلية الطب/جامعة الكوفة608.60101.43ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء فرقد جاسم هادي399402521422013038

كلية الطب/جامعة الكوفة608.44101.41ثانوية المتميزيناحيائيحسام راضي رديف نصيف399412521411030012

كلية الطب/جامعة الكوفة608.20101.37ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد رعد كاظم احمد399422521413014079

كلية الطب/جامعة الكوفة608.20101.37(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيطيبه حسين محمد علي حسن399432521422040128

كلية الطب/جامعة الكوفة608.04101.34ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد محمد جواد كاظم مهدي399442521413031036

كلية الطب/جامعة الكوفة608.00101.33ثانوية المتميزيناحيائياسماعيل فارس حميد حيدر399452521411030008

كلية الطب/جامعة الكوفة607.84101.31ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باقر ضرغام حسن احمد399462521411030051

كلية الطب/جامعة الكوفة607.84101.31ثانوية المتميزاتاحيائينور الهدى عقيل محمد علي عبود399472521422013095

كلية الطب/جامعة الكوفة607.84101.31(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيساره عبد الرسول عبد الرزاق محسن399482521422040055

كلية الطب/جامعة الكوفة607.84101.31ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيرانيا مسلم عبد هللا شناوه399492521424023026

كلية الطب/جامعة الكوفة607.68101.28ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي سمير هالل محمد399502521411030062

كلية الطب/جامعة الكوفة607.68101.28(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور احمد عبد كاظم399512521422022606

كلية الطب/جامعة الكوفة607.52101.25للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائياسراء حسين عبد الحمزة حسن399522421422037001

كلية الطب/جامعة الكوفة607.52101.25للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيرقية جورج حبيب راضي399532421422037015

كلية الطب/جامعة الكوفة606.84101.14ثانوية المتميزيناحيائيزيد طالب عبد الجليل جاسم399542521411030024

كلية الطب/جامعة الكوفة606.84101.14ثانوية المتميزاتاحيائيزينب ماجد عبد علي عايد399552521422013048

كلية الطب/جامعة الكوفة606.84101.14ثانوية المتميزاتاحيائيزينب ناطق عبد هللا علي399562521422013050

كلية الطب/جامعة الكوفة606.84101.14ثانوية المتميزاتاحيائيهدى جاسم صيوان شمخي399572521422013103

كلية الطب/جامعة الكوفة606.84101.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور مازن كريم عبد399582521424018332

كلية الطب/جامعة الكوفة606.80101.13اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعدنان محمد حسين عبد الرزاق عبد الحسين399592521411009164

كلية الطب/جامعة الكوفة606.60101.10(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه شدراك عبد الكاظم عبد399602521422040209

كلية الطب/جامعة الكوفة606.52101.09للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيزينب عبد الكريم ناجي صخيل399612421422037024

كلية الطب/جامعة الكوفة606.36101.06ثانوية المتميزيناحيائيمحمد خلدون حسون عبد الزهره399622521411030060

كلية الطب/جامعة الكوفة606.28101.05ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعباس فؤاد كناوي حمود399632521413014047
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كلية الطب/جامعة الكوفة606.00101.00ثانوية المتميزاتاحيائيبتول حيدر خالد حمود399642521422013008

كلية الطب/جامعة الكوفة606.00101.00ثانوية المتميزاتاحيائيسارة قسور موسى جعفر399652521422013051

كلية الطب/جامعة الكوفة605.92100.99(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب علي ناجي عطيه399662521424004580

كلية الطب/جامعة الكوفة605.84100.97ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه ضياء جواد عيسى399672521422013027

كلية الطب/جامعة الكوفة605.76100.96(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه فرزدق احمد غلوم رضا399682521422040242

كلية الطب/جامعة الكوفة605.76100.96ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيسرى مهدي سعيد عبد الزهره399692521424011054

كلية الطب/جامعة الكوفة605.60100.93ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيايات اياد علي عباس399702521424023007

كلية الطب/جامعة الكوفة605.52100.92ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك قاسم زكي حسن399712521422013015

كلية الطب/جامعة الكوفة605.52100.92ثانوية المتميزاتاحيائيمريم ظافر عبد الرزاق جعفر399722521422013081

كلية الطب/جامعة الكوفة605.52100.92(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار مازن عباس احمد399732521424018234

كلية الطب/جامعة الكوفة605.32100.89ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائينور موسى يحيى رديف399742521424011085

كلية الطب/جامعة الكوفة605.00100.83الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيزهراء كنعان علي جالل399751021422018069

كلية الطب/جامعة الكوفة605.00100.83اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعباس رائد نور الدين طاهر399762521411005072

كلية الطب/جامعة الكوفة605.00100.83ثانوية المتميزيناحيائيضياء الحسين بكر محمد حسين محمد علي399772521411030030

كلية الطب/جامعة الكوفة605.00100.83ثانوية المتميزيناحيائيمؤمل محسن عبد علي حسن399782521411030043

كلية الطب/جامعة الكوفة605.00100.83األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائياسد حيدر سلمان جاسم خلف399792521413005006

كلية الطب/جامعة الكوفة605.00100.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزين العابدين محمد عبيد جاسم399802521413031253

كلية الطب/جامعة الكوفة605.00100.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم حسين علي محسن399812521422003499

كلية الطب/جامعة الكوفة605.00100.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغدير حسين ثجيل هادي399822521422040157

كلية الطب/جامعة الكوفة605.00100.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك فائز جودة مكطاف399832521424004196

كلية الطب/جامعة الكوفة604.84100.81ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائييمامه حيدر مكي عبد الرضا399842321422077118

كلية الطب/جامعة الكوفة604.84100.81ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء حسين شمخي جبار399852521422013018

كلية الطب/جامعة الكوفة604.84100.81ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء نصير علي بدر399862521422013039

كلية الطب/جامعة الكوفة604.80100.80ثانوية المتميزاتاحيائيميسم مثنى جعفر حسين399872521422013090

كلية الطب/جامعة الكوفة604.72100.79للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائييقين نصير شاكر راضي399882421422037044

كلية الطب/جامعة الكوفة604.60100.77ثانوية المتميزاتاحيائيروان صالح مهدي مصطفى399892521422013029

كلية الطب/جامعة الكوفة604.52100.75ثانوية المتميزيناحيائيازاد طارق علي رزاق399902521411030007

كلية الطب/جامعة الكوفة604.52100.75(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينسرين محمد علي مالك هادي399912521422040391

كلية الطب/جامعة الكوفة604.24100.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد مهدي باسم كاظم جواد399922521411009291

كلية الطب/جامعة الكوفة604.04100.67ثانوية المتميزيناحيائيزين العابدين سامي جواد ياسر399932521411030026

كلية الطب/جامعة الكوفة604.00100.67للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيكوثر موسى سالم كريم399942221422013065

كلية الطب/جامعة الكوفة604.00100.67ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيام البنين عباس تبن جابر399952221424040005

كلية الطب/جامعة الكوفة604.00100.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد هادي كاظم جبر399962521411001471
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كلية الطب/جامعة الكوفة604.00100.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبراء عبد الرضا وحيد حسن399972521424004130

كلية الطب/جامعة الكوفة604.00100.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حيدر عبد االمير رشيد399982521424004557

كلية الطب/جامعة الكوفة604.00100.67ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيرفل سالم جبار وداعه399992521424012008

كلية الطب/جامعة الكوفة604.00100.67ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائينور الهدى علي خليل كاظم400002521424012026

كلية الطب/جامعة الكوفة604.00100.67اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيطه مفضل ساجد حمود400012921411022047

كلية الطب/جامعة الكوفة603.96100.66ثانوية المتميزاتاحيائيابرار محمد عاجل طاهر400022521422013002

كلية الطب/جامعة الكوفة603.84100.64ثانوية المتميزيناحيائيمحمد االمين عباس فاضل سعيد400032521411030046

كلية الطب/جامعة الكوفة603.76100.63(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء سلمان مزيعل عباس400042521424004438

كلية الطب/جامعة الكوفة603.68100.61ثانوية المتميزيناحيائيالحسن عباس عبد الحسين محمد علي400052521411030009

كلية الطب/جامعة الكوفة603.60100.60ثانوية المتميزاتاحيائيجنات عماد صالح شكري400062521422013016

كلية الطب/جامعة الكوفة603.28100.55اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد عامر شياع صبح400072521411009274

كلية الطب/جامعة الكوفة603.28100.55ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر أحمد جواد حمود400082521422013078

كلية الطب/جامعة الكوفة603.20100.53ثانوية المتميزيناحيائيمحمد الجواد عادل بلبول مزهر400092521411030047

كلية الطب/جامعة الكوفة603.20100.53ثانوية المتميزاتاحيائينور الهدى قاهر عزيز نور400102521422013096

كلية الطب/جامعة الكوفة603.00100.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيكوثر جعفر عويد عباس400112421422003155

كلية الطب/جامعة الكوفة603.00100.50ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيكرار باسم ناجي عبد الحسين400122521413011011

كلية الطب/جامعة الكوفة603.00100.50ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد ناظم سندال عطية400132521413011020

كلية الطب/جامعة الكوفة603.00100.50ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمصطفى مضر ستار جاسم400142521413011023

كلية الطب/جامعة الكوفة603.00100.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر كاظم محمد400152521413031353

كلية الطب/جامعة الكوفة603.00100.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد عبد العظيم عبد االمير400162521413031407

كلية الطب/جامعة الكوفة603.00100.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي محمد جاسم عباس400172521413031409

كلية الطب/جامعة الكوفة603.00100.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمؤمل حسين عالوي ردام400182521413031467

كلية الطب/جامعة الكوفة603.00100.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتبارك عبد الزهره هادي عبد الرضا400192521422003095

كلية الطب/جامعة الكوفة603.00100.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهد باسم كاظم عبد الحسين400202521422040099

كلية الطب/جامعة الكوفة603.00100.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأم أبيها احمد هاشم جاسم400212521424004007

كلية الطب/جامعة الكوفة603.00100.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب عبد العباس عربيد عبد400222521424004573

كلية الطب/جامعة الكوفة603.00100.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساالر جبار محسن نعمه400232521424004633

كلية الطب/جامعة الكوفة603.00100.50ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء احمد محمد عبد400242521424012016

كلية الطب/جامعة الكوفة603.00100.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه حمودي علي سلمان400252521424018034

كلية الطب/جامعة الكوفة603.00100.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور علي جوده عبد الزهره400262521424018327

كلية الطب/جامعة الكوفة602.96100.49ثانوية المتميزاتاحيائينبأ حيدر محمد حسين محسن400272521422013091

كلية الطب/جامعة الكوفة602.88100.48للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيايات قاسم فرحان جوني400282421422037007

كلية الطب/جامعة الكوفة602.84100.47ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد علي فاضل حسون محمد400292521413024098
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كلية الطب/جامعة الكوفة602.64100.44ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيهدى رسول كاظم طاهر400302521424011088

كلية الطب/جامعة الكوفة602.44100.41ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مهدي عالء حسين عيسى400312521411030069

كلية الطب/جامعة الكوفة602.36100.39ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء حيدر حسين هادي400322521422013019

كلية الطب/جامعة الكوفة602.36100.39(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه عباس ركن جبر400332521424004349

كلية الطب/جامعة الكوفة602.24100.37ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد زكي عبد العظيم عباس400342521413024109

كلية الطب/جامعة الكوفة602.20100.37(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيآيات ليث حسن علي400352521422022026

كلية الطب/جامعة الكوفة602.12100.35ثانوية المتميزاتاحيائيبنت الهدى جواد احمد حسين400362521422013011

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس زايد خليف محمد400372221413023111

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33اعدادية النور للبناتاحيائيزينب محسن هالل بدع400382221422042195

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيوصال عوده عباس جبر400392221424010236

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيحسن اياد فليح حسن400402521413011003

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي حسن علي مراد400412521413031347

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه ماهر عبد الستار عبد الجليل400422521422003448

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم علي عبد الواحد عبد الحسن400432521422003508

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء عباس شعيل محمد400442521422022448

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياريج الجنه حسن بردان عطيه400452521424004042

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه حميد عبد االمير فنجان400462521424004333

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء ماهر يحيى عبد400472521424004500

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب نعيم حسن عباس400482521424004606

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائياسراء سعيد حميد عبيد400492521424015004

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه محمد علي فتح هللا400502521424018105

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر سعد عباس محمد400512521424018138

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم امير عبد الزهره جابر400522521424018163

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ ماجد مالك مرزه400532521424018270

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيود عبد السالم عبد الساده حسين400542521424018388

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيامنة قيدار شدود خلف400552521424022009

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب اياد فليح حسن400562521426001414

كلية الطب/جامعة الكوفة602.00100.33انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيزينب ستار رزاق عبد400573021427025007

كلية الطب/جامعة الكوفة601.92100.32(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيياقوت رغدان عبيس خضير400582521424018394

كلية الطب/جامعة الكوفة601.88100.31ثانوية المتميزيناحيائيعباس حيدر سعيد اسماعيل400592521411030031

كلية الطب/جامعة الكوفة601.52100.25ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمقتدى ليث جبار خلف400602521413031683

كلية الطب/جامعة الكوفة601.44100.24(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور احمد عبد الحسين عيدان400612521422040394

كلية الطب/جامعة الكوفة601.36100.23ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باقر صباح علي جابر400622521411030050
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كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17اعدادية الشباب للبنيناحيائيمرتضى خالد عبد العباس غانم400632221411031210

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيميادة جواد حسن حسين400642221424008209

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيامجاد محمد راشد شكر400652221424017010

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب هادي فرحان روضان400662221424028126

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17اعدادية خديجة للبناتاحيائيايه يعقوب ضياء محمد400672421422001016

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء محمد مهدي جباري400682421422049037

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزينب عبد هللا حسين مهدي400692421424002045

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحسنين اسامة حسن راشد400702521411005033

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي مهند صالح احمد400712521411005104

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17اعدادية ميسان للبنيناحيائيامير وسام حسن هاشم400722521411011015

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمرتضى نبيل مسلم حسين400732521411012286

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس لطيف غانم راجي400742521413023070

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن علي حرز لفته400752521413031127

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي الرضا حسن حميد حسن400762521413031338

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي فليح علي منصور400772521413031398

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيسيف مؤيد عزيز ايوب400782521415001160

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيآيه علي حسين عبد400792521422003016

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيضحى ضاحي تايه مدلول400802521422003356

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور صباح محمد صاحب400812521422003579

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك رعد نعمه عبد الكاظم400822521424004176

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء ماجد محسن راضي400832521424004261

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيافنان حمزه رضا مرتضى400842521424012002

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيغسق ليث اسماعيل عنيد400852521424012015

كلية الطب/جامعة الكوفة601.00100.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عبد الحسين محمد علي رضا400862521424018072

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة597.0099.50ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد صادق بهاء عبد اليمة حسين400872521413011018

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة596.0099.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسرى رحيم مهدي هادي400882521424004647

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة595.0099.17اعدادية خولة للبناتاحيائيلينه راغب جليل مجيد400892421422021051

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة595.0099.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر لعيوس مزهر400902521413031456

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة595.0099.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن كرار عبد الرسول فتاح400912521413031524

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة595.0099.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبتول رحيم سلمان صالح400922521422003061

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة595.0099.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب امير عبد الزهره محمد400932521422003269

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة595.0099.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيانفال حسين حمودي حسين400942521422004056

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة595.0099.17ثانوية المتميزاتاحيائيمالك قصي عبد المحسن حميد400952521422013088
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كلية طب االسنان/جامعة الكوفة595.0099.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايمان عوده محمد كاظم400962521424004109

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة595.0099.17ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب جاسم محمد عباس400972521424011044

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة595.0099.17ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيبتول حسن داخل شبانه400982521424023013

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.8499.14ثانوية ايليا االهلية للبنيناحيائيسامر حسين شاكر محمود400992521413008002

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.6899.11ثانوية المتميزاتاحيائيشهد وسام نعمه عالوي401002521422013060

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيهاجر تركي زغير جبار401012221424036057

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00اعدادية التآخي للبنيناحيائياحمد باسم سلمان مذروب401022421411022003

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره هالل عبد عالوه401032421422039134

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيدعاء ميري هواله حسن401042421424023035

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيغسق جابر لفته كاظم401052421424023096

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي ماجد جاسم محمد401062521411012195

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيصخر حيدر جبار كريم401072521411041026

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي سجاد شمران سلطان401082521413024067

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين حمزه كاطع مهدي401092521413031152

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحيدر ثامر عبد موسى401102521413031199

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد عبد االمير حسن401112521413031268

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيكوثر رائد مزهر عبود401122521422004673

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه خالد مهدي محمد401132521422021117

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور تركي كريم كاظم401142521422040419

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس عبد الهادي محمد401152521424002026

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيدعاء حسن علي أحمد401162521424004279

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه فالح حسون ابراهيم401172521424004361

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب راهي عبيد صاحب401182521424004561

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينه هللا سعدون جابر رشاك401192521424004613

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآمنه صاحب لفته حسن401202521424014002

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم فارس محمد مهدي401212521424018195

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم هاني شريف كزار401222521424018213

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ محسن عيسى كاظم401232521424018271

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه معين إسماعيل مجيد401242521424025047

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيغدير قائد محمد عبود401252521424028013

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائينبأ طالب عبدون عبد الرضا401262521424028021

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.9298.99ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيفرح زهير جاسم محمد401272921422029015

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.8098.97للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيتماره قائد حاكم عبد الكاظم401282421422037012
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كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.7698.96(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى عبد الكريم عامر عزيز401292521424004219

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.6098.93ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمصطفى محمد كريم شعالن401301221411001091

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيعدنان عبدالحسين رحم ضاري401312221411028037

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية سامراء للبنيناحيائيحسين ناصر سبتي مهدي401322221411071005

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيبهاء محمد سوادي ظاهر401332221413012016

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيصابرين رحيم شناوه محمد401342221422055070

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشاه زنان سعد ياسر مشكور401352421422013169

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي ماجد نجم عبد علي401362521411001322

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد محسن حسين علي401372521411012271

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء حسين يحيى عبد علي401382521422001059

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفدك فائق محمد حسن401392521422003463

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء علي عذير مسعود401402521422010150

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية المتميزاتاحيائيزينب بشير هنبل كريم401412521422013041

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء كريم زياره كماش401422521424004490

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيحوراء حسين خضير عالل401432521424011024

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيدعاء احسان جبار عجيل401442521424012007

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيحنين حيدر عبد الكاظم اسود401452521424015030

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه الزهراء سالم علي فرهود401462521424018020

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم محسن جميل401472521424020014

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر مهدي جاسم401482521424022146

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيبتول جعفر فليح حسن401492521424023012

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين علي مهدي هيابه401502621411027054

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزينب حسين مهدي صالح401512721422010054

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيعلي وليد محسن عبد الحسين401523021417010004

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة592.4898.75ثانوية المتميزاتاحيائيايات علي لفته جوده401532521422013006

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمحمد علي حسين رشيد401542221413040086

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيغدير قاسم عبد عبدالحسن401552321424005030

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعباس فاضل رشيد مهبش401562421417015013

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة592.0098.67اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد باقر نعيم كاظم مهدي401572521411005127

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة592.0098.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيريام نبيل محمد جاسم401582521422003191

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة592.0098.67اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد المهدي محمد401592521422018042

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة592.0098.67(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب علي سرور صادق401602521422040041

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة592.0098.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبراء عالء جواد حسين401612521424004131
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كلية طب االسنان/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين رياض مهدي شاكر401622521424014046

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب نجاح جبار حسين401632521424014190

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة598.2899.71ثانوية المتميزاتاحيائياالء محمد رضا محمود علي401642521422013005

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة597.4499.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيليلى علي ناصر معيدي401652521424018149

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة597.0099.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعال حسين محسن وادي401662521424004714

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة597.0099.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايالف حسنين فالح محسن401672521424014032

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة596.8499.47ثانوية المتميزاتاحيائينبأ عقيل حسون جابر401682521422013092

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة596.0099.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبتول ابراهيم جبار زاهي401692221424045034

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة596.0099.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقية عمار عبد االمير عبد الوهاب401702521424022069

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة595.0099.17ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الغفار عبد الحسين ناصر401712521411031062

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة595.0099.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عماد عبد الكريم باش401722521413031390

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة595.0099.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياكرام فراس جاسم عبد401732521424004068

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة595.0099.17ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي صالح حسين401742521424011068

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة595.0099.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدنان حمزه بدر401752621424015116

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.8899.15ثانوية المتميزاتاحيائيغسق غسان عدنان عبد401762521422013065

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.8899.15(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغفران صباح نجيب عبد401772521424004734

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.4899.08(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتقى عادل عبد الرزاق محسن401782521422022232

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.3299.05ثانوية المتميزاتاحيائيغدير فراس جاسم كاظم401792521422013063

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.1299.02ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حامد حمد حسن401802521422013069

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيبنين كريم مطر هوير401812221424003031

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.0099.00اعدادية النهروان المختلطةاحيائيايمن شاكر احذني شالل401822321417011009

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.0099.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيجنات يوسف شاكر عباس401832421422039052

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.0099.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب حسن محسن علي401842421424014044

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.0099.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر علي عطيه عبد401852521411008290

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد مرتضى عامر ضياء هادي401862521413033139

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.0099.00اعدادية االمير للبناتاحيائيمالك حسيب علي محمد تقي401872521422021149

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأيات رائد شاكر سوادي401882521424004021

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء محمد زيدان ديكان401892521424004506

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه علي عدنان حسين401902521424004705

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائينرجس منتصر فرج محمد401912521424012022

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.0099.00الخارجياتاحيائيفاطمه حمزه كاظم حمزه401922521428050395

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر حمدان كاظم عبد401932921413005062

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمنتظر هالل كرم مهاوش401942221413030101
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة593.0098.83اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيفرقان محمد مهدي جباري401952421422049072

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم مردان401962521413011022

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير سعد محمد علي401972521413031065

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير علي جواد كاظم401982521413031071

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا ضمير حسين محمد علي401992521413031220

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر ممتاز حسين402002521413031320

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة593.0098.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتقى سعد جواد نور402012521422003108

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة593.0098.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيضحى حسن حسين حسن402022521422003354

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة593.0098.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغدير محمد عزيز نور402032521422040171

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة593.0098.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرسل حيدر جواد كاظم402042521424004307

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة593.0098.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب عامر زغير حنطي402052521424004570

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة593.0098.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهبه محمد حسن محسن402062521424018368

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيأفنان عبد الحسين عبد المجيد عباس402072521424026001

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة592.2898.71ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه محمد ياسر مهدي402082521422013074

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتاحيائيشهد صباح جاسم كحار402092321424004009

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة592.0098.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيسجاد عبد الحسين جواد جبر402102521411012115

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين عالء كاظم جواد402112521413013092

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعيسى عبد الزهره محيسن حنون402122521413024073

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسن علي جبار عبد هللا402132521413030016

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين ثابت دلف حسين402142521413031148

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحيدر عزيز عائد هادي402152521413031203

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعاصم احمد عاصم جاسم402162521413031290

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمود كاظم كريم402172521413031327

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة592.0098.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء مجيد عبد الرضا ابراهيم402182521424004503

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة592.0098.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى رعد سعد محمد402192521424004690

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمروه فاضل عبد األمير محمد402202521424014303

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.5698.59ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيزيد احمد عبد نور عبد الحسين402212421411049012

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0098.50ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي رزاق كاظم عراك402222521413014057

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0098.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد جعفر بسام جعفر مجيد402232521413031514

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0098.50اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيمريم سعد ضياء جابر402242521422023046

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0098.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسفانه علي حاصود عبو402252521422040081

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0098.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآمنه سمير صالح عباس402262521424004011

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0098.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه حسن محيسن علي402272521424004331
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0098.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه رحيم حميدي حمزه402282521424004338

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0098.50ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائياستبرق علي حسين ناصر402292521424011005

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0098.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي صاحب402302521424014266

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0098.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم عبد هللا عبد العالي هاشم402312521424018185

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0098.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائييسر حيدر عبد الحسين كاظم402322521424018395

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0098.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيشهد علي حسين بعير402332521424023061

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0098.50ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائياالء يعرب عدنان حميدي402342521424026002

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0098.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم عبد النبي402352521424030061

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0098.50ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةاحيائيمؤيد صايب حسن جريثم402362921415004096

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.8898.48(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفرح حسين حسن راضي402372521424018120

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.3698.39(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب غالب رشيد عباس402382521424004584

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.3698.39(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور صباح كريم رياح402392521424018325

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن فالح حسن عباس402402221411003049

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسجاد ماجد راهي لفته402412221413023089

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيبراء علي خبار حسين402422221422055014

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفرقان عباس صبار عبود402432421422028174

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33اعداديه يافا للبناتاحيائيخديجه سعد هنو حمدان402442421422040068

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائينصر الحسين حسن عايد عبد الصاحب402452521411008411

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد علي مهدي402462521411033122

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيالحسين محمد حسن فرهود402472521413030007

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي حسين كاظم جاسم402482521413031351

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيخديجه سعد شاكر محمد402492521422003138

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء محمد علي عباس محمد402502521422022485

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور الهدى فاضل صباح عبد السيد402512521422039125

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحكيم عامر فرحان402522521424011040

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيعاتكه سالم جادر جبار402532521424012012

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء جهاد شهاب احمد402542521424013035

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور علي جبار راضي402552521424014363

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه ابراهيم صكبان عذيب402562521424018015

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيتبارك عامر مهدي حسين402572521424025009

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33ثانوية در النجف االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد خلف بنيان402582521424031013

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33اعدادية العزة للبنيناحيائيعبد هللا خالد وليد جاسم402592621411007070

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيجعفر منعم سلمان حمد402602621411027029
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0098.33ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيايات العيبي فرحان عطيه402612621424002019

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.9298.32ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائينور الهدى علي محسن كرجي402622621422042035

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.6898.28ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمحمد احمد جاسم حنون402632421411049023

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.2098.20ثانوية المتميزيناحيائيكرار حسين عبد كريدي402642521411030041

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.1698.19ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي ابراهيم محمد حلبوص402651521411012045

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0498.17ثانوية المتميزاتاحيائيمريم علي حسين عالوي402662521422013083

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17اعدادية السبطين للبنيناحيائيهمام عبد الجبار فالح حسين402671221411022075

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم اياد خلف عبد الرزاق402681321422001262

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17اعدادية الفداء للبناتاحيائيفرح محمد عبد االمير حمدان402691421422033105

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء خلف عبد الساده جوده402701521422008079

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد سالم مهدي حسين402712121411002009

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17ثانوية مرج البحرين المختلطةاحيائيحسين نعيم علي معيجل402722221417080005

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد هللا احمد جابر صيهود402732421411048156

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17ثانوية الصفوه للبناتاحيائيفرقان محمد حمزه عباس402742421422043044

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي حسين جبار عبد هللا402752521411005088

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمقتدى حيدر محمد عبد الحر402762521411009322

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيذو الفقار كاظم محسن جاسم402772521413025031

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه عقيل رسول محمد جواد402782521422003431

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء عقيل محمد جواد زين العابدين402792521422021060

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيحوراء صفاء سلمان عبد الحسين402802521422026035

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيمريم فؤاد محمد عبد الحسن402812521422030107

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه كريم محمد جديد402822521424014116

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه محمد عبود هادي402832521424018104

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه مهدي عبد هللا جواد402842521424018112

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيغدير اسعد جميل عبد402852521424022136

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيمقتدى كاظم كزار خليف402862621411001202

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي باسم محمد سعيد402872621411002070

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17اعدادية الحي للبناتاحيائيحوراء محمد خضير غويلي402882621422036045

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0098.17ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيأمنيه خالد محمود معارك402892621424011002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة578.0096.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعلي ثغر محمد رضا عبد الغني402902521513031046

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0095.83ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقيهدى منير هاتف عبد األمير402912521524011016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة572.0095.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيرقيه ضياء حبيب حسين402922521524004010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة570.0095.00اعدادية العروبة للبناتتطبيقيبراء حسين جاسم محمد402932421522047005
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة570.0095.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيايات حازم صاحب راجي402942521522004016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة567.0094.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيديما هيثم عبد الوهاب جابر402952521524004008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة565.0094.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيزهراء نادر ضياء عباس402962521524004015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة563.0093.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحسن احمد عزت عبد علي402972521513031012

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة562.0093.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي رياض عليوي عبد الخضر402982521513013034

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة560.0093.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحسين حمزه موسى كاظم402992521513023004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة557.0092.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيايمن حسن علي كريدي403002521513031008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة556.0092.67األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقياحمد داود سلمان جليل403012521513005001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة554.0092.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعباس اياد حامد ياسين403022521513031037

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0091.83اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيحسن عباس طارش ثجيل403032421511015017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0091.83ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسين انور عبد اللطيف خليل403042521513033013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0091.83ثانوية رواد السالم االهلية للبناتتطبيقيهبه عطا جواد كاظم403052521524025011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة548.0091.33ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقينور صباح فخري عطيه403062521515006036

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة548.0091.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيرسل صباح فاهم كاظم403072521524004009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة547.0091.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيزهراء عادل شمس محمد403082521524004013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة546.0091.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيحسين عصام موحان حسين403092521511012025

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة546.0091.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيهبة عبد هللا محي الدين عبد الزهرة403102521524004026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة543.0090.50ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيبرهان الدين علي عبد الحسين حجل403112221513030005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة543.0090.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقياميمه مؤيد سلمان جاسم403122521522004015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة542.0090.33اعدادية الكفل للبنينتطبيقيزيد حاتم رحيمه لطيف403132321511028013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة542.0090.33ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتتطبيقيبنين صادق عبود عيسى403142521524033001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة541.0090.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي حامد شاكر محمود403152521513013032

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة539.0089.83ثانوية البيان للبنينتطبيقيإبراهيم رضا ثجيل خليف403162721511040002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة539.0089.83ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء اياد صبحي جاسم403172921524003016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة538.0089.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحيم سليم عبد الرحيم عبد االمير403182521511009043

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة538.0089.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر حاتم كاظم جازع403192521513013052

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة538.0089.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تطبيقيهدير ليث ضاري فهد403202521522022046

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة537.0089.50اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيساره علي طه صالح403211621522089025

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة537.0089.50اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيضياء جميل عبد الحسين أبو حسنه403222421511044034

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة537.0089.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسن عدنان محمد سليم محمد حسن403232521513013014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة537.0089.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تطبيقينبأ خضير عباس حميد403242521522022039

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة536.0089.33ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيضرغام احمد عبد االمير كاظم403252521515006018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة535.0089.17ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقينعمه رائد شاكر نعمه403262521513025034
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة535.0089.17اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعباس جابر عباس سمرمد403272821511017066

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة534.0089.00ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيبراء محمود شهاب أحمد403281621524014005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة534.0089.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مهدي علي حسين403292521513031041

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة534.0089.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيامين وسام محمد علي رضا403302721511026015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة563.0093.83األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيصادق حسين مهدي امان403312521513005011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة546.0091.00ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقياحمد وهاب رزاق مزهر403322521513033004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة533.0088.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمنتظر مازن رشيد يوسف403332521511012106

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة531.0088.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقياحمد عصمت احمد محمد علي403342521513031004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة529.0088.17اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمحمد علي حسين عبد زيد شعالن403352521511033031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة525.0087.50ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيعلي اياد طالب عثمان403362521513025017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة524.0087.33ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيايالف نعمان عبيد عباس403372521524022002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة523.0087.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيامير عقيل هالل عوده403382521513031006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0085.83اعدادية الرسول للبنينتطبيقياسماعيل محمد حيدر جبار403391621511052011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0085.83اعدادية ميسان للبنينتطبيقيمحمد تقي عيسى حميد ريسان403402521511011043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0085.83ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمنتظر احمد عبيس مطر403412521515004099

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة514.0085.67ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعلي قصي محسن محمد جواد403422521513033031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة513.0085.50ثانوية الينابيع للبنينتطبيقياركان لفته عبد الرضا عريبي403431621511074006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة509.0084.83ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيامين حسين ماين عطيه403442421513010005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة509.0084.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعلي بايب صليبي حسن403452521513031045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة507.0084.50الخارجيونتطبيقيابو الحسن ماجد عبد الحافظ حسون403461621518001010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة507.0084.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيوسام جواد كاظم شنون403472521511012108

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقياحمد فالح عبد النبي مسيعد403481621511082001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة505.0084.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا امير مسلم عبد403492521513031039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة501.0083.50اعدادية الزبير للبنينتطبيقيسجاد رسن عبد مزبان403501621511032076

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة500.0083.33ثانوية غزة للبناتتطبيقيزينب حيدر طالب حسان403512421522007017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة500.0083.33اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمحمد بشير شاكر احمد403522721511014044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة500.0083.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي محسن مطير سلمان403532921511025188

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة499.0083.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيل سالم جابر403541621513071127

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة499.0083.17اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي عبد الزهره حسن وارد403552221511019028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة499.0083.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيفاضل ماهر فاضل عباس403562521513013041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة498.0083.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمهيمن احسان داود مهدي403571621513021136

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة498.0083.00اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيارشد يوسف رشيد يوسف403582521511001012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة498.0083.00ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيحسين كاظم سعد هليل403592521511031006

4148 من 1223صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة498.0083.00ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيكاظم عبد الحسن زعيج معارج403602521511031023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة497.0082.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي فوزي حميد ماري403611621511001173

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة497.0082.83الخارجياتتطبيقيزينب احمد فاضل حميد403621621528050235

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة497.0082.83اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي الرضا جاسم عوده باقر403632521511033023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة497.0082.83ثانوية رواد السالم االهلية للبناتتطبيقيطيبة هادي حسين عليوي403642521524025007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي لفتة فاضل هالل403651621511045060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة495.0082.50ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيجاسم جابر هاشم جاسم403661621511073008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة493.0082.17اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي خالد خضير جاسم403671621511046096

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة492.0082.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيحسنين فراس حمزه هادي403682521511008037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة492.0082.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمرتضى رعد حمود سعد403692521511009092

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة492.0082.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد ضياء عباس جعفر403702521513013058

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة491.0081.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيالحسين احمد حسين جمعه403711621511001031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة491.0081.83اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسين لطيف جبار خضير403721621511002071

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة491.0081.83اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيجعفر هاني عبد الجليل عاشور403731621511017017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة491.0081.83اعدادية الحمد للبنينتطبيقيداود فاضل سلمان يزل403741621511051046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة491.0081.83ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعباس خير هللا محمد نهير403752221513035037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة490.0081.67ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيسيف فارس بدر عبد الحسن403761621513004061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة490.0081.67ثانوية المجد للبنينتطبيقيعلي مشتاق طالب طاهر403772321511065027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة490.0081.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمحمد نبيل صفاء محمد حسين403782521511009090

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة490.0081.67اعدادية العمارة للبنينتطبيقيسجاد جميل عوده محمد403792821511005067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة489.0081.50اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد الخالق محمد صالح عبيد403801021511022025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة489.0081.50ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمحمد باسم كاظم علي403811621513108015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة489.0081.50ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقياحمد فاضل عباس ابراهيم403822321511025002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة489.0081.50اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيمصطفى نبراس ضائع شبيب403832521511010061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة489.0081.50اعدادية العزة للبنينتطبيقيعباس عالء سامي خلف403842521511016016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة488.0081.33ثانوية الثريا للبناتتطبيقيساره امين عباس رجب403851621522097035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة488.0081.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمنتظر رياض مسلم نعمه403862521511008164

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة488.0081.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيحسام مهند عبد الزهره جبار403872521511009018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة487.0081.17ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيمقتدى محمد جاسم عنيسي403882821517006018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة486.0081.00المسائية للبنين (ع)ثانوية الكرار تطبيقيعبد هللا عرفات عبد الحمزه منشد403892521515010033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة486.0081.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين فالح حسن تايه403902721511025024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة486.0081.00ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيعبد هللا حسن كامل عويد403912821511013017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة486.0081.00اعدادية كميت للبنينتطبيقيمحمد سالم جواد كاظم403922821511014065
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة485.0080.83اعدادية المعقل للبنينتطبيقيصالح حسن عبد علي كريم403931621511018062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة485.0080.83الخارجيونتطبيقيسرمد عباس عبد ابراهيم403942721518001091

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة484.0080.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيسجاد محمد سالم كاظم403952321513018014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة484.0080.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقياحمد محمد فوزي جياد403962521511008009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة483.0080.50االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيابراهيم صالح عبود حسن403971621513025001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة483.0080.50ثانوية العميد االهلية للبنينتطبيقيمحمد فوزي مردان الزم403981621513124006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة483.0080.50اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقييوسف حسن عبد هللا عبادي403992521511010065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة483.0080.50ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقياسحاق رضا مخيلف عبد الحسن404002721511041006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة482.0080.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمصطفى ضياء الدين يوسف محمد404011621511019183

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة482.0080.33ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسن بسام حسن جاسم404022221513035010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة482.0080.33ثانوية االستبرق للبناتتطبيقينور الهدى محمد شدود معارج404032221522083040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة482.0080.33اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقييوسف كامل موحي حسين404042821511007165

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة482.0080.33ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيليث حسين علك نحش404052821517002024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة480.0080.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين وحيد سعيد رشيد404061621511020030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة480.0080.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد توفيق مجيد محسن404072221511013004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة480.0080.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتتطبيقيغدير سامي محسن نجم404082521524030011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة479.0079.83ثانوية العلياء للبناتتطبيقيبتول شهاب مجيد شبوط404091621522052009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة479.0079.83اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد باقر عبد هللا كشكول404102921511019079

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة478.0079.67اعدادية الداودي للبنينتطبيقيليث حارث سعدي محمود404111021511029038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة478.0079.67اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمحمد سمير عبد الزهرة كاظم404121621511027057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة478.0079.67ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمؤمل ماجد مهلهل ثامر404131621513021093

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة477.0079.50اعدادية قباء للبنينتطبيقياحمد صباح سلمان مراد404141521511010007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة477.0079.50اعدادية غماس للبنينتطبيقيصبار مجباس عاشور صليبي404152421511011021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة477.0079.50اعدادية غزة للبناتتطبيقيزهراء حسين علي مطر404162721522034022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة476.0079.33اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمنتظر مزهر مردان زغير404171121511006164

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة476.0079.33ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن سالم جباري مطر404181621513042016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية القرنة للبنينتطبيقيعلي حسين شنان داخل404191621511026072

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة475.0079.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمسلم جبار خنين كيطان404202421513010055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيعلي محمد حسين عبد االمير علي404212521511009059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة473.0078.83اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيالحسن مخلص بالسم حافظ404221621511068006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة473.0078.83اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيموسى ناجي غانم شمال404231621511082029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة473.0078.83ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيمرتضى سعد كامل خنياب404241621513118014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة473.0078.83اعدادية غماس للبنينتطبيقيذو الفقار قايد عبد عباس404252421511011017
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة473.0078.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمحمدباقر هادي حماده صالح404262521511012084

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة473.0078.83اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيحيدر عباس شدهان خانس404272721511014022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة473.0078.83ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعمار ياسر حسين حديد404282821511011097

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة472.0078.67اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقياحمد علي ياسين عداي404291621511019012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة470.0078.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر حسين هادي شريف404302521513013053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة470.0078.33اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمرتضى انور شاكر مهدي404312721511038062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة469.0078.17ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعلي ريكان خليبص ساجت404321621513035023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة469.0078.17اعدادية الدواية للبنينتطبيقيعالء ناصر حسين طبيج404332221511023012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة469.0078.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيمهدي صالح سلمان عبيد404342421517008022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة469.0078.17ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيذو الفقار فارس حمود صبار404352521513017007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة469.0078.17اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمرتضى فالح نعيم حميم404362721511028047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة469.0078.17اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد راضي شنشول علي404372821511002103

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة469.0078.17الخارجيونتطبيقيابراهيم خضر عبدالحسين كاظم404382821518001003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة546.0091.00ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيليث عناد هادي شاكر404392521515006027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0085.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقينور الدين قيصر عبيد حسين404402521513013067

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة508.0084.67اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيصادق عزيز مايح شاني404412921511023084

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة505.0084.17اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحيدر عيسى رمضان فرحان404421621511018048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة498.0083.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحيدر عبد الحسن كاظم محمد404431621511002085

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة488.0081.33اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين عبد هللا عبد الحسين404442521511001087

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة488.0081.33اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيامير لؤي جمال قاسم404452521511007023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة486.0081.00ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيحسين حيال عبد هللا مويح404461621513108007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة484.0080.67ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقييقين حامد علوان جناني404472821522037066

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة482.0080.33ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيفاطمة مخلص ناصر علوان404481621524062027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة482.0080.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيزهير حسن كاظم راضي404492521513013023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة479.0079.83ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيزهراء ابراهيم رسن حسان404502821522025008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة478.0079.67اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحسن عماد نومي عبد404512521511007042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة477.0079.50ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحسين ضياء عبد الرحيم قاسم404521621513026021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة476.0079.33اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيمصطفى علي كاظم علي404532221511079065

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة473.0078.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسن ياسين رمضان ياسين404541621513055018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة471.0078.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزينب مهدي ساجت ناشي404551621524024025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة470.0078.33اعداية التضحية للبنينتطبيقيمنتظر كاظم محمد زغير404561621511048197

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة470.0078.33ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسين عباس ناصر صالح404571621513022024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة468.3278.05ثانوية المتميزينتطبيقيحسين مهند محمد فاضل عبد الجبار404582821511023003
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحمزه قاسم حسن عباس404591621513022030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة468.0078.00اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزهرة بشير صالح هاشم404601621522005018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقينبأ محمد علي دواح404612221524028020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيكرار رباح جفات كريم404622521513031054

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة467.0077.83ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعمار حميد جبار عبد404631621513049021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة467.0077.83اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمصطفى فالح عبد الحسن رسول404642521511009105

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة467.0077.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحسين كريم عالوي فرج404652521513031022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة466.0077.67ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيأحمد لفته سالم جاسم404661621513022006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة466.0077.67ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيمريم فاروق فؤاد عبد اللطيف404671621524001018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد عادل حسن خليفه404681621511010110

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية العشار للبناتتطبيقيزهراء زهير عبدالعباس يعقوب404691621522053025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية العمارة للبناتتطبيقيمنار عباس عبد الرضا دنبوس404702821522009080

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة464.0077.33ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقياحمد جميل ذياب سجاع404712521515004003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة464.0077.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي حسين حسن ناجي404722921511025162

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقييوسف حازم جواد كاظم404731621511040101

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة463.0077.17ثانوية الشاهين االهلية للبنينتطبيقييحيى حسين فاضل عجيل404741621513109013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمحمد حسين قاسم عبد الهادي عطيه404752521511009085

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمرتجى مفيد تقي محمد علي404762521511033034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة462.0077.00ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيعلي جابر مهدي وحيد404771621513070012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمصطفى فراس فاضل داغر404782521511012096

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة461.0076.83اعدادية الصادق للبنينتطبيقيعلي مهدي صالح عبد الرضا404791621511030024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة461.0076.83ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيسجاد حبيب كاظم عباس404801621513020016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة461.0076.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي ستار جبار وهم404812821511002072

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة460.0076.67اعدادية االعالم للبنينتطبيقيسجاد عبد الجبار ثامر سوادي404821621511041036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة460.0076.67اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيرزان علي هادي ثجيل404831621522026017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة460.0076.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد كريم جواد404842521513013029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة459.0076.50ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمجتبى حسن علوان مريد404851621513115043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة459.0076.50للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيسارة عبد الستار مذكور رهيج404861621522013023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمؤمل طارق نعمة حسن404872821511008072

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة459.0076.50ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيعباس فاضل علي نور الدين404882821517010021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد تقي رياض طوينه عوده404891621513006083

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين علي حسن404902521513033023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيصادق محمد ثامر جابر404911621511012040
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة457.0076.17ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعباس رعد اسماعيل حنوش404921621513020018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة457.0076.17ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي غالب شهاب404931621513072026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيفاطمة عاطف يونس خلف404941621522035057

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد علي ستار جبار404952821511007126

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة456.0076.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد احمد بندر مجيد404961621511011103

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة456.0076.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيعباس عدنان حاتم محمد علي404971621513078022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة455.0075.83ثانوية الثريا للبناتتطبيقيزينب عبد علي حميد جلهوم40498162052338024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة455.0075.83ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد المنعم عبد الحسين404992421513010053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة454.0075.67ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيعلي ناظم كاظم دحام405001621513070014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسن رعد ابراهيم جاسب405011621515013166

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة454.0075.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيسجى اسماعيل عبد هللا عبود405022421527008010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعبد الشهيد محمد حمود احمد405032521511001085

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمصطفى قيس عزوز لطيف405042521511012098

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة454.0075.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى راضي مالك محمد405052521513013064

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة453.0075.50اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعباس محمد طالب عبد405061621511033101

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة593.0098.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول طارق محمد علي حسين405072521424004122

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة581.0896.85ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائينور الزهراء باسم نوري حسين405082721422043089

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة581.0096.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياماني صادق محمد علي جاسم405092521424022006

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة581.0096.83ثانوية مناهل العلم االهلية للبنيناحيائياحمد هاتف مشير دفار405102921413004001

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة577.0096.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحيدر حسن حمود عبد الحسين405112521513013018

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة567.0094.50اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الزهره لفته405122721422041095

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة562.0093.67ثانوية فلسطين للبناتاحيائياريج عبد الهادي خادم رسن405131021422032004

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة561.0093.50للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائياستبرق فالح حسن جياد405142221422013004

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة560.0093.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر علي جابر مطلب405152521413031501

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة560.0093.33اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينورهان زهير حميد شمخي405162521426001426

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة559.0093.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشوق قيس جاسم محمد405172521424004682

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة559.0093.17األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعلي امجد رياض عباس405182521513005013

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة559.0093.17اعدادية غزة للبناتاحيائيأبرار حامد حسن سهيل405192721422034001

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة558.0093.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد كريم غضبان صيهود405202521413031242

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة558.0093.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزبيدة مهند عبود حميد405212521424014124

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة558.0093.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم غانم عباس جبر405222521424018193

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة557.0092.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب علي فاخر باقر405232221424020074

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة556.0092.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيروان ماهر ابراهيم حبيب405242121422009073

4148 من 1228صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة556.0092.67اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيهدى احمد فاضل مطشر405252721422055226

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة555.0092.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيمجتبى احمد حسن حسين405262721411025174

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة554.0092.33للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائيياسين عقيل شهاب حسون405272321411048026

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة554.0092.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسرور مهند ناصر حسين405282521422003320

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة554.0092.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمة حيدر شهاب أحمد405292521424018005

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة553.0092.17ثانوية السعادة للبناتاحيائينرجس عادل محمد حمدان405301421422049033

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة553.0092.17اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعمار االبيض علي عبد االمير غالي405312721411030084

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة552.0092.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عالء حسين كاظم405322521422026118

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة552.0092.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينرجس عدي حبيب محسن405332521424018284

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة552.0092.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيحكيمه ضيدان مجبل غالي405342921422026019

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0091.83ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيحيدر وليد عبدالحسين قاسم405351621413106010

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0091.83الخارجياتاحيائيقمر خالد محمد صاحب405362421428050192

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0091.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيجعفر صادق هادي ياسين405372521411007056

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0091.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيامير مؤيد فالح حسن405382521411033014

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0091.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد حسين عبد الزهره عباس405392521413031261

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0091.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيآيات ستار كهون جادر405402521422022014

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0091.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الكريم حنون علي405412521424022149

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0091.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم طالب عبد الخالق رشيد405422721422033287

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة550.8891.81ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمنتظر عالء حسن شقي405432221411001057

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة550.0091.67ثانوية المتميزيناحيائياحمد احسان محمد علي عباس405442521411030003

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة549.0091.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه نبيل عبد االمير مسلم405452521424004373

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة548.8091.47ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد االمير اثير عماد طالب405462321411056070

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة548.5691.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عقيل طالب عبد405472521413031387

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة548.0091.33إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد ريسان حبيب ثويني405481421411016136

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة548.0091.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيصفا محمد كريم حمزة405492421422047180

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة525.0087.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيضي محمد باقر كاظم405502521522004059

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة523.0087.17ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيسجاد قائد عاجل حمزه405512521513025013

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة521.0086.83اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد رضا محمد عباس حيدر405522721511025097

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة514.0085.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمجتبى عبد الرضا جبار دخيل405532521513031058

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة514.0085.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيتقى علي نعمان حسن405542521524004006

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية سنجار المختلطةتطبيقيمصطفى صبار عبد الرزاق راضي405552321517056034

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة512.0085.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيصفا بدر نعمان يحيى405562521524004017

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة510.0085.00اعدادية النضال للبنينتطبيقيشبر غفران جبار حسون405572421511009032
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قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة508.0084.67ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقياحمد هيثم حاجم سلطان405582521513025003

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة502.0083.67اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيسرى عمار عبد الحسين مهدي405592321522045013

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة502.0083.67الخارجيونتطبيقيعمران يحيى عمران هادي405602521518001213

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة501.0083.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيزينب هادي حسن سكران405612521522004052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة568.0094.67اعدادية الوحدة للبنيناحيائيزيد حيدر عبد مسلم عبد هللا405622521411005061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة559.0093.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينه حامد مشيع علوان405632521424004614

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0091.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيساره حسن عبد الكاظم ناجي405642521422040051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة550.0091.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياكرم حليم فاهم حساني405652521413031051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة546.0091.00اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيزهراء احمد صالح عبد الهادي405662521422018024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة546.0091.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعباس محمد عبد علي كاظم405672921413005031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة544.0090.67اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن اسعد عبد هللا ابراهيم405682521411007203

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة543.0090.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيولي محمد يحيى احمد405692521413031722

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة543.0090.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيياسمين فتحي عبد الحسين سعيد405702521424018393

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة542.0090.33اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيعبد هللا ضرغام شاكر حسن40571252041004040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة542.0090.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعبد هللا عمار نوري عبد المحسن405722521411009159

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة542.0090.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر طالب رضا405732521413031452

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة540.0090.00اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيزيد نعمه مرزه حسين405742521411026022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة539.0089.83اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد علي خلف عبادي محمد405752521411011124

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة537.0089.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى عقيل حسين فرحان405762521424018307

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة537.0089.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينوار غانم جفات مشير405772521424019098

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة535.0089.17ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي ابو الحسن حسين مذكور رهيج405781621413021031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة534.0089.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر احمد لطيف طاهر405792521413013103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة534.0089.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد محي نعمه405802521413030105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة532.0088.67ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيشهد حيدر فياض عبد الرضا405812221424047062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة532.0088.67اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي حيدر موسى حميدي405822421411005075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة531.0088.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب تحسين حسين كاظم405832521424004538

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة530.6888.45اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد علي ناظم عبد الكاظم405842521411009281

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة529.0088.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيايهم فؤاد عبد هللا محمد405852521413031090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة528.0088.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي قصي عبد الرحيم حميد405862521411005098

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة527.0087.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمهدي مصطفى فاضل عبد405872521411012319

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة527.0087.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى نصير عبد الزهره جابر405882521413031672

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة526.0487.67ثانوية المتميزاتاحيائياالء عالء حمزه طرول405892521422013004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة526.0087.67ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيلمى زهير داود مروح405901621424008038
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة526.0087.67ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحيدر يحيى عبد هللا فليح405912321413006001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة526.0087.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي بحر حمزه حسين405922521413031339

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة526.0087.67ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحيدر ليث مكي رضا405932521413033053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة525.0087.50ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائينور علي خليفه شكر405942121424003009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة525.0087.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم محمد حسين جواد405952521422003516

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة525.0087.50اعدادية اليمامة للبناتاحيائيايات عباس علي جابر405962821422013009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة523.0087.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيزيد عالء الدين حسين طعمه405971621413123060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة523.0087.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيآية كمال جليل هاشم405982221422039026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة523.0087.17ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيفرج ناصر محمد كاظم405992521411031054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة522.2887.05ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حيدر عبد االمير جابر406002521411030057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة522.0087.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين احمد هاشم كاظم406012221424028030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة522.0087.00اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيساره فؤاد موسى جعفر406022521422023029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة522.0087.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيزين العابدين علي ضهد زغير406032821411001042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة521.0086.83ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيرنا عبد الخالق مبارك عبد الزهره406041621424051048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة521.0086.83ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسنين مضر بدران رمضان406051621517001022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة521.0086.83ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين علي ناظم ناصر406062521413014034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة521.0086.83ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيمنار عادل حمد حسون406072521424033053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة520.0086.67اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيبنين كاظم جياد منصور406082521422018011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة520.0086.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسكينة مهند عبد الجليل جودي406092521424004650

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة519.0486.51ثانوية المتميزيناحيائيمحمد قصي محمد عباس406102521411030063

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة519.0086.50ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيموسى خلف حسين كاظم406111621513030090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة518.0086.33اعدادية العزم المختلطةاحيائيمحمد ماجد ولهان جابر406121621417006018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة518.0086.33ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيتبارك عوض تركي عواد406132221422026011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة518.0086.33اعدادية البطحاء للبناتاحيائيابرار محمد كطان راشد406142221422045001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة518.0086.33ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق احمد جبار عبد علي406152521413014081

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة518.0086.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي كامل خليل ابراهيم406162521413031403

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة518.0086.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيليث حسن فاضل منصور406172521413031461

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة517.0086.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيالحسن رعد سلمان سند406181621411047002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة517.0086.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيذو الفقار فاضل عبد الهادي كاظم406192521411012096

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة517.0086.17ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيقنوت رافد كاظم عبيد406202521424012019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة516.9286.15ثانوية المتميزيناحيائيديار صابر خضير حسين406212521411030020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة516.0086.00اعدادية االصمعي للبنيناحيائيحسين ماجد جبار محمد406221621411010008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة516.0086.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيوفاء اعطيه جبر جاسم406232221424037115
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة516.0086.00للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيعلي رافد مالك عطيه406242521411029018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة516.0086.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيجعفر حسن هادي مالك406252521413031107

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة516.0086.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعباس ستار عبد الجبار محمود406262721411026103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0085.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيسجى ميثم منور موسى406271621424022099

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0085.83ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائينبأ حسين علي عبد الهادي406281621424060047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0085.83االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد عواد حسن رهيف406292221411004026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0085.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيكرار حيدر حسين رزاق406302221411062151

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0085.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيامير عالء حسين ناصر406312521411007041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0085.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء رزاق حسن داود406322521422001062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0085.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيروان كاظم حمود عبد الحسن406332521424004382

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة514.0085.67ثانوية الجهاد للبنيناحيائيصادق رعد حسين صخي406342221411064022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة514.0085.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير عبد الحسين عبد الزهره حمزه406352521413031069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة513.0085.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمعصومة خير هللا علي عاتي406361621422046045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة513.0085.50اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقييوسف باسل يعقوب عباس406371621511045092

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة513.0085.50اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيرقية نعمان موسى هاشم406382521424003020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة513.0085.50اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيسجاد حسن عبد الزهرة جاسم406392721411030048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة513.0085.50اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي حسين جبار ضيدان406402821411001066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة512.0085.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد حسين مرزوك عبد هللا406412221411003261

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة512.0085.33اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيمريم نبيل مايح بدر406422521422011071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة512.0085.33اعدادية القوارير للبناتاحيائيعذراء صالح محمد حمزه406432721422015114

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة511.0085.17ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعقيل مسلم عبد حسن406441621413030019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة511.0085.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيصفا غانم جواد كاظم406452121422001097

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة511.0085.17ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيبنين محمد طالب محمد406462321422007019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة511.0085.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل نجم عبد406472521413031628

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة511.0085.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائينجيب غايب نجيب جابر406482521413031713

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة511.0085.17اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهدى وسام نعمه حسين406492521422014092

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة511.0085.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقية عادل شاكر ظاهر406502521424022063

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة511.0085.17ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائيفاطمة علي حميد مجيد406512521426002036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة511.0085.17ثانوية حمورابي للبنيناحيائيعلي حيدر عبد حسين406522721411012032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة511.0085.17ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيتقى عامر كريم ضايف406532721422052017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة510.0085.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمحمد صباح جبير محيسن406542221413012147

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة510.0085.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيدعاء عدنان عبد الحسين حبيب406552221424047023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة509.0084.83اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيمحمد حاتم هاشم جابر406561621511012078
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة504.0084.00ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيحيدر هاني مطر كباشي406571621517005009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة503.0083.83اعدادية العباس للبنينتطبيقيمنتظر جمعة نجم علي406581621511046154

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة502.0083.67اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيمسلم عقيل محسن شاوي406591621511045084

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة502.0083.67اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسين احمد فرحان عيد406601621511054013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة493.0082.17ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمجتبى سامي عبد الكريم ضهد406611621513027058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة492.0082.00ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيجاسم حالوب فياض منجل406621621517001016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة492.0082.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد رضا علي ايوب يوسف406632521513005021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة486.0081.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيداود حسين هالل فعيل406641621511037035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة484.0080.67ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيحيدر عوده كريم عطار406651621511074024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة482.0080.33ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمهدي حنون محمد جباره406661621513071148

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة481.0080.17ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحمد محمود أبراهيم مهنه406671621513022029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة481.0080.17ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيمحمد حسون سلمان علي406681621517005017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة479.0079.83ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حاتم عبد االمام خضير406691621513015058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة476.0079.33ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيجعفر مشتاق سالم احمد406701621513047003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية حمدان للبنينتطبيقيمجتبى نزار سعيد يوسف406711621511042076

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة473.0078.83اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد مؤيد خير هللا مكطوف406721621511034006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة472.0078.67اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمهدي عوده محسن علي406731621517006074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة470.0078.33اعدادية العزم المختلطةتطبيقيرضا عالء احمد سلطان406741621517006030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة468.0078.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي ثائر حاتم علي406751621511020057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي االكبر عبد العظيم كاظم عزال406761621513020019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيهشام حسن علي شذر406771621513106064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة466.0077.67ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمرتضى محمود مرزوك حسان406781621513078049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة466.0077.67ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقياياد سعود شتام كتاب406792221513023003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة466.0077.67ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيمرتضى كاظم حسن جلوب406802821511032045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة465.0077.50ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقياحمد سالم طالب مال هللا406811621513071008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة464.0077.33اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيعباس لطيف شولك عباس406821621511004051

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة587.0097.83ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمه يونس علي كاظم406832821426001094

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة582.0097.00اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيحوراء سعد جواد حريب406842521422023012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة581.0096.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسنين عالء شاكر صاحب406852521413031143

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة579.0096.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيضحى حمودي عبادي ناهي406862521422003355

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة579.0096.50اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيروان حيدر رزاق عبد406872521422018022

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة579.0096.50ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزهراء سعدون لعيبي سالم406882821422023034

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة577.0096.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب محمد وهاب غني406892521422022566
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة573.0095.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل سمير سليم حسن406902521422022328

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة571.0095.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم محسن مجبل عبود406912521422003514

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة570.0095.00اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيآيه طه عبد العزيز صالح406921821422045005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة569.0094.83اعدادية العمارة للبنيناحيائيحيدر امين عبد الحسين خلف406932821411005046

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة567.0094.50االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد كاظم جباري غالي406941621411001012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة567.0094.50ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمقتدى عبد الزهرة فاضل محسن406951621413115021

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة567.0094.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامين عباس حسين هادي406962521413031083

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة566.0094.33اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيحسام علي سامي عبد الجليل406971621411039009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة566.0094.33ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيآيات قادر مسيري محمد406982821422003002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة565.0094.17اعدادية البيان للبناتاحيائيمريم عبد الرضا سوادي علي406992821422028085

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة564.8494.14ثانوية المتميزاتاحيائينور الهدى فؤاد حسن ماجد407001421422027154

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة564.4494.07ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه علي اسماعيل رحيم407012521422013071

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة564.0094.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب اسامه ضياء عبد الحسين407021621424072125

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة564.0094.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه خزعل عبد الحسين فرحان407031621424072205

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة564.0094.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيهبه هللا طارق عبد حسن407042521422003592

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة562.0093.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن ماجد حسن اسماعيل40705272041001065

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة562.0093.67اعدادية االمال للبناتاحيائيزهراء احمد هاشم مجيد407061121422011056

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة562.0093.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب حسام خير هللا عبد الرزاق407072221424010126

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة562.0093.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمباهله لؤي علي حسون407082521424018151

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة561.4093.57ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد رضا حيدر جبار عناد407092621411040026

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة561.0093.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيياسر عامر حسن حسون407102521413031727

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة561.0093.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايه عبد الوهاب رزوقي حسين407112621422013019

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة560.0093.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد هللا رعد عبد الرضا ابراهيم407121621413123076

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة556.0092.67ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيصباح كريم رسن حسوني407131621513089012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة556.0092.67ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيهبه سمير ناصر لفته407141621524051041

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة556.0092.67ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمرتضى صباح جمعه شولي407152821511011130

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة554.0092.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيكرار حيدر سعيد وعد هللا407162521511009072

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة553.0092.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي حميد جبار جارك407172821511001113

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0091.83ثانوية خولة للبناتتطبيقينور الهدى هيثم عباس كريم407182821522033045

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة550.0091.67اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيناصر جبار عزيز ناصر407191621511019197

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة550.0091.67ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقييعقوب يوسف يعقوب يوسف407201621513016066

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة550.0091.67ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقياحمد ثائر حسن هادي407211621513049001

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة550.0091.67اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيمحمد عبد الرزاق جبار عبد الساده407222521511018040
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة583.2497.21ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيفهد عماد محمد علي عبد الحسين407232721411039061

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0096.67اعدادية االمير للبناتاحيائيحوراء محمد عبد هللا عبادي407242521422021033

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة574.8895.81ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاتن سليم سرحان حمزه407252721422043062

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة567.4494.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد يوسف عمر علي407262021411001227

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة564.0094.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر طاهر عبد هللا407272521413031154

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة557.2092.87ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم عالء صبحي صادق407282521424023092

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة549.0091.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيارام كامل عبد هللا جدوع407292421526001003

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة548.5291.42اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياحمد عمار عبد االمير علي407302521411009022

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة548.0091.33ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة ماجد ابراهيم زالم407312221424007136

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة546.0091.00اعدادية الغراف للبنيناحيائيمصطفى جبار الزم موسى407322221411022089

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة543.0090.50اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي نور محسن جاسم407332521411010159

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة543.0090.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتقى عدنان كاظم عبد الرضا407342521422022233

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة541.0090.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين احمد خليل عبد407352521413031147

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة537.0089.50ثانوية التحرير للبناتاحيائيحوراء شريف جاسم غالي407362221422061023

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة537.0089.50اعدادية الوحدة للبنيناحيائيسجاد جعفر رشيد مجيد407372521411005064

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة537.0089.50اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيعلي قيس عبد هللا سلمان407382521411041034

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة536.0089.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره عقيل صالح حسن407392521424004627

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة535.0089.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه رياض كاظم ناصر407402521422003177

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة535.0089.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمة عبد السالم مهدي عبد الحسين407412521424018010

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة532.6088.77ثانوية المتميزاتاحيائيرانيا دريد حمود عباس407422521422013023

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة532.0088.67ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزهراء حسين حمزه محمد407432321422020045

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة531.0088.50اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين علي حسين407442521411009190

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة531.0088.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي نسيم محمد مجيد407452521413031421

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة528.0088.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيتبارك مؤيد انكال حويجم407462221424004024

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة528.0088.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الرضا مهدي شريف407472521413031378

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة528.0088.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب علي جعفر موسى407482721422038045

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة527.0087.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب رشاد مهدي عالوي407492221424010132

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة527.0087.83األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد وفاء محمد رضا عبد الهادي407502521413005038

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة527.0087.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمرام حيدر عبد زيد عبد االمير407512521422040305

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة527.0087.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء قصي محمد عبيس407522521424004487

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة527.0087.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب وسام نافع مكي407532521424004608

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة526.0087.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيفرقان قيس علي سعدون407542521424013095

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة525.0087.50ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزهراء فؤاد محمد سعيد عبد العظيم407552521424011042
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة525.0087.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيأيات احمد جبر عبيد407562721422035004

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة524.0087.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيطيبه نور محسن جاسم407572521422024104

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة524.0087.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسلسبيل حيدر حبيب عبد عون407582521424004654

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة524.0087.33اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد عماد فاضل حمد407592721411026174

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة522.0087.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء صباح خليل سوادي407602521422004342

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة522.0087.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيساره رياض عبد زيد عريبي407612521422040053

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة520.0086.67ثانوية االفاق للبناتاحيائيايمان هاشم رشيد عبد407622321422061008

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة520.0086.67اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي باسم صاحب جابر407632521411011081

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة519.0086.50اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيسالم مهدي عبد الزهرة عبد الصاحب407642521411041024

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة519.0086.50ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيالغدير محمد عبد الرضا كريم407652821422003010

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة472.0078.67ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحمد منتصر عبد الحسين محمود407661621515011144

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة453.0075.50اعدادية الهارثة للبنينتطبيقييوسف حسن عبد الرسول خلف407671621511020126

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة453.0075.50ثانوية حذيفة بن اليمان للبنينتطبيقيعلي ابراهيم مهدي سلمان407681621511066005

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيبنين اسماعيل عبد الوهاب حمادي407691621522029008

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة448.0074.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيفاطمه شمال حمد عبيده407701621522044040

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمدلول جميل تايه مدلول407712521511001159

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة448.0074.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيرضا نزار حسين علي407722521513013022

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة446.0074.33ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيموسى هادي جاسم هادي407732521513025033

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة445.0074.17اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي عادل محسن مناتي407741621511010076

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة445.0074.17اعدادية العزة للبنينتطبيقيحسين علي عبد المحسن ماضي407752521511016009

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمصطفى حمد ابراهيم هاشم407761621511068042

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية النهضة للبنينتطبيقيعلي مطشر محمد عبد الحسين407772221511045013

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة442.0073.67ثانوية رواد السالم االهلية للبناتتطبيقيأسماء حسين عبيد عبد السادة407782521524025001

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين راضي عبد الساده407792521513033027

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة453.0075.50اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيمرتضى حسن ابراهيم هندي407802321511041017

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية الغدير للبنينتطبيقيمنتظر احمد داخل فاضل407812421511045069

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقينبأ علي مجيد محمد407822521524022014

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة443.0073.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيضحى خالد لطيف معيرض407831621524072025

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية الصادق للبنينتطبيقيكاظم وليد خالد حنتوش407841621511030026

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيغيث ناجح جواد سلمان407852521511018031

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة441.0073.50الخارجياتتطبيقيزهراء جاسم محمد حسين407862521528050036

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة441.0073.50ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيمجتبى فاهم كاطع عبيد407872821511029024

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة439.0073.17اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيسلوان رائد ناصر ناقص407881621511043091
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قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين علي عبد الكاظم حمود407891621511018037

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة435.0072.50ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى فالح عبد الحسين خلف407901621513072030

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيعبير عادل زاير عيسى407911621524024030

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا علي موسى حسن407922521515006020

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسجاد عادل عباس حسن407932621511005037

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة428.0071.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيضرغام عباس رزاق راضي407942521513031035

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة428.0071.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تطبيقيفاطمه ايوب هاشم عبد علي407952521522022028

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية النيل للبناتتطبيقيحوراء حيدر خير هللا عبد العزيز407962221522054006

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة426.0071.00ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيحسين علي عدنان باقر407972321511067005

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة426.0071.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تطبيقيفاطمه شعالن عبد مهوس407982521522022030

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة425.0070.83ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيعلي السجاد احمد زكي كزار407992821511013020

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة424.0070.67ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيرضا ماجد شاكر كريم408002721511036024

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيعباس عالء مهدي نعمه408012621511054013

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمصطفى مطر مرجون علوان408022521511001175

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيعباس كاظم جواد كاظم408032521511010028

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيجعفر علي عبد حمدان408042521513013010

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة421.0070.17ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعلي مهدي صالح محل408052521513033035

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي مؤيد عبد الحميد علي408062721511029046

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة420.0070.00اعدادية الفرات للبنينتطبيقيحسن بلسم عبد الحسين رشيد408072721511034013

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة415.0069.17ثانوية البصير االهلية للبنينتطبيقيحيدر رافع صالح جمعة408081621513083011

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة415.0069.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيحميده عاد عيهول جري408092421527008005

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية الفرات للبنينتطبيقيأحمد كاظم حميد حسون408102721511034002

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة413.0068.83ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينتطبيقيعلي قيس منصور علي408111621513043015

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية النضال للبنينتطبيقيرشيد مالك ستار علوان408122421511009025

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقياسماء عباس سليم رابح408132421526001006

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية الكفل للبنينتطبيقيمهدي المنتظر عطيه حسن شعيب408142321511028034

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقياحمد فالح منعم عبد الحسين408152521511007009

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة410.0068.33ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيحسين خلدون سعدون عبد الغني408161621513032007

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة410.0068.33اعدادية قلعة سكر للبنينتطبيقيعلي عباس مكطوف صعيصع408172221511028010

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة408.0068.00الخارجيونتطبيقيسجاد عبدهللا حسن عبود408182521518001125

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة407.0067.83اعدادية المعالي للبناتتطبيقيروان اسعد ياسين علي408191621522018013

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة407.0067.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر عبد الخالق يوسف عربي408202221511004010

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة407.0067.83ثانوية در النجف االهلية للبنينتطبيقيفؤاد ستار حاجي عبد الحسين408212521513032002
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قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة406.0067.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمنتظر ماجد محمد سعدون408222321511002075

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيباقر ابراهيم احمد علي408232721511026018

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيعباس مصعب عطيه جاسم408241621511027031

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية الرسول للبنينتطبيقيمحسن عماد طالب جبار408251621511052059

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة405.0067.50ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن كاظم فنجان سالم408261621513030014

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيسجاد احمد ابراهيم حمود408272521511001065

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيسعد كريم صادق ابو القاسم408282521511009040

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقينور الهدى موسى محسن موسى408292721522055081

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمصطفى هشام ناصر قاسم408301621511047058

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة402.0067.00ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيجواد كاظم عيدان كواد408311621511072004

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين علي حسين الذيذ408322221511019013

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية أهوار الجنوب للبنينتطبيقيمحمد هاشم محمد شناوه408332221511063009

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة401.0066.83ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيمحي غالي حيل خليف408342221513040035

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيزيد صباح حلواص ياسين408352521515002061

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيامنيه صالح رشيد عبد الحسين408362521522024007

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيمنتظر جعفر عبدالساده عبدالحسين408372621511003052

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة399.0066.50ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيباقر ميثم محمد جاسم408382821511022011

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة398.0066.33ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيأيات مصطفى صلطان جبر408391621524005003

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة398.0066.33اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعباس علي كاظم جميعي408402221511039031

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة397.0066.17ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينتطبيقيمجتبى حسن وضاح معيبد408411421513017005

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد جالل عبد علي محمد408421621511031098

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين شاكر عبود408432521515002083

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة396.0066.00ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيباسم فرج محمد عبد408442221513030003

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة396.0066.00اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيقسيم عدنان كاظم حسين408452521511007143

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية أهوار الجنوب للبنينتطبيقيمحمد علي اسعد عبد القادر عطشان408462221511063008

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيعلي عادل عبد الحسن حمد408472521511009054

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمد مصطفى محمد كاني408482721511035081

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي صباح رحيم غالم408492821511005098

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة394.0065.67ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيايه علي محمد باقر408501321522024006

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيامير عبد الرحمن ماجد راضي408512721511021008

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة393.0065.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمسلم صادق اسماعيل عبد الواحد408521621511001257

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيغيث سعد سلمان جاسم408532421511027038

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة393.0065.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسن عبد الحر علي ناصر408542521513013013
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قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة393.0065.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيزيد رضا حياوي هادي408552521513031031

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة393.0065.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيصادق محمد جاسم عبد هللا408562521513031034

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة392.0065.33ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمنتظر ريسان جليل حسين408572221513023022

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعبد هللا كمال عبد الرضا هادي408582421511027029

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيرسل حيدر عبودي كاظم408592521522003024

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0097.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء محمد حسين مهدي408602521422003251

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0097.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسرور عبد الهادي عبد االمير جاسم408612521424019069

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0097.33اعدادية الرميلة للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين غافل جبر408621521422004040

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0096.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا عباس قاسم تقي408632521413031221

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0096.50اعدادية الصباح للبناتاحيائيرسل سعد كريم عبود408642521422007044

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0096.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمة فاضل عباس سلمان408652521422030095

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0095.67للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيجعفر ابراهيم دخيل مطر408662521411029007

كلية العلوم/جامعة الكوفة569.0094.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى فارس محمد علي عبد مسلم408672521424004639

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0094.67اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء كريم خليف محمد408682521422011037

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0094.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار احمد جبوري محسن408692521424018223

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0094.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا احمد عبد الحسين محمد408702521413031218

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.2094.37ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيعلي مصطفى حبيب دشر408711421411038027

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0094.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيشمم سعيد راضي محسن408722521422003331

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0094.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب كريم طارق كريم408732521424004592

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0094.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيعذراء فارس عبد الجواد جابر408742521422026109

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0093.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم ضياء عبد هللا محميد408751721422055156

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0093.83ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد عيدان هاشم408762521413033152

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0093.67اعدادية المسيب للبنيناحيائيياسر فاضل عبيس راشد408772321411009163

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0093.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيسارة عماد محمد حسين408782421422047154

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0093.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم محمد عقيل يونس408792521424018206

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0093.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأيات ستار سلمان جبر408802521424004023

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0093.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم جمعة ساجت408812521413031518

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0093.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهدى عادل سليم عبد الحسين408822521424014374

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0093.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن محمد طعيمه محرب408832521413013071

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0093.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء علي وحيد عباده408842521424022085

كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0093.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه قاسم أحمد هادي408852521424004363

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0092.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء احمد جواد كاظم408862421422028067

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0092.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيكوثر صادق ناجي مهدي408872521422003480
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كلية العلوم/جامعة الكوفة556.0092.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة عماد محمد حسين408882421422047214

كلية العلوم/جامعة الكوفة556.0092.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد فارس عبد العزيز ضيدان408892521413024099

كلية العلوم/جامعة الكوفة556.0092.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينرجس حيدر عبد األمير عبد عون408902521424018281

كلية العلوم/جامعة الكوفة556.0092.67اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء حسن كريم عمران408912721422039086

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0092.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائياسماء منعم سمير خشان408922521424015006

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0092.50اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمحمد جاسم حاجم سلطان408932921511016102

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0092.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه عامر صادق باقر408942521424004348

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0092.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين جهاد صالح مهدي408952521424014044

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0092.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي صباح عبد الجواد موسى408962521413031370

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0092.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيامنه فارس عبد ناصر408972521422003047

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0092.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايمان غانم عباس حسن408982521422004087

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0092.17ثانوية الرملة للبناتاحيائيزينب محمد عبيد عباس408992521422006033

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0092.17ثانوية الرفل للبناتاحيائيورود مرتضى حبيب محمد409002721422017032

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0092.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب حيدر محمد رضا حسن409012521422001090

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0092.00اعدادية المكاسب للبنيناحيائيفرقد احسان كاظم سلومي409022721411001040

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0091.83اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد نظال هاتف عطيه409032521413003013

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0091.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائينور محمد حمزه علوان409042521422001198

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0091.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء كامل محسن عبد الحسين409052521424004260

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0091.83اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسجى محمد صالح مهدي409062721422055141

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.6091.77(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات عادل كريم علوان409072521422022103

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0091.67اعدادية الخالدات للبناتاحيائيمريم عدنان محمد حسين409082721422007105

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0091.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسراء حسن هاشم عباس409092521424004046

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0091.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل علي محمد409102521424019083

كلية العلوم/جامعة الكوفة548.0091.33ثانوية غزة للبناتاحيائيسهام موحان سعد كاظم409112421422007044

كلية العلوم/جامعة الكوفة548.0091.33اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه باسم جاسم نور409122521422021112

كلية العلوم/جامعة الكوفة548.0091.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حسن ناصر طعيمه409132521424004408

كلية العلوم/جامعة الكوفة548.0091.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب محمد عبد الخضر عباس409142521424004597

كلية العلوم/جامعة الكوفة548.0091.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين غالب هادي داود409152721411034062

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.7691.29ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيابرار باقر صاحب محي409162521424011003

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0091.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيدعاء نور جابر حمزه409172321422062052

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0091.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين علي نعمه عسل409182521413031180

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0091.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايات صالح مهدي محسن409192521422004073

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0091.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عباس هادي عناد409202521424004450
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كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0091.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ محمد سعيد عباس409212521424018273

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.1691.03ثانوية المتميزيناحيائيمحمد وسام محمد علي عبد الرزاق409222521411030071

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0091.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم حيدر عبد هللا صاحب409232421422039201

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0091.00اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيمصطفى نظال هاتف عطيه409242521413003016

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0091.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيافالك ذو الفقار علي محمد رضا409252521422003039

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0091.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن عباس عبد409262521424014128

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0091.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيشهد عدي صالح حويل409272521427006081

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0090.83اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيباقر حسن حمودي جبر409282521411009041

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0090.83اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيازهار شوين نجم كماخي409292521422020006

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.8490.81(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم جواد جعفر محمد جواد409302521422040322

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0090.67اعدادية النضال للبنيناحيائيمنتظر وحيد شهيد محمد409312421411009055

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0090.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ جعفر عبد الحسين حويش409322521424018256

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0090.50اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسن داخل وثيج حول409332221411018029

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0090.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء سعدون ناصر حسين409342221424030039

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0090.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي مقداد محسن كريم409352521411012200

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0090.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيهدى عقيل عبد الزهره غازي409362521422003602

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0090.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه اسعد نعمه سعد409372521424018019

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0090.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء حيدر شكري رحيم409382721422035134

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0090.50ثانوية الزهراء للبناتاحيائيشهد امين حسين علي409392721422038049

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0090.50اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزهراء عبد هللا ناظم محمد409402721422046067

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0090.33اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمحمد عوده عجيل جابر409412221411039030

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0090.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعباس عقيل ماجد نجم409422521411001255

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0090.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيهاني محمد حسين محمود صاحب409432521413031719

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0090.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينوره حسن هادي عوده409442521424018346

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0090.17اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيغدير قاسم سالم لفته409452521422010244

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0090.17اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينور الهدى رحمان كاظم شكروك409462521422010333

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0090.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه سعد هادي راضي409472521422040207

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0090.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب هالل هاشم جبار409482521424004607

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0090.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم حيدر مهدي علي409492521424018168

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0090.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيميس الريم حاكم عباس غالي409502521424019093

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0090.17اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد صيهود عبد409512521426001155

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0090.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحسنين فارس جبار عبيد409522521413028013

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0090.00ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيليث احمد حبيب دبعون409532521415001103
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كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0090.00ثانوية ايليا االهلية للبناتاحيائيأماني حسن هادي جحالي409542521424017001

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0090.00ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناجح سلمان عراك409552521424025049

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0090.00ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائينبأ احسان علي جبار409562721422050104

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0089.83اعدادية الفاو للبناتاحيائيانوار عدنان عمران خضير409572321422035017

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0089.83اعدادية ميسان للبنيناحيائيكرار حميد عبد االمير علي409582521411011105

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0089.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي صاحب علي409592521413013298

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0089.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى عالء مهدي حسين409602521413031608

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0089.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمهدي محمد صالح تكي محمد علي409612521413031703

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0089.67اعدادية البيان للبنيناحيائيحسين ناصر حسين عبود409622321411014052

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0089.67ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيمحمد عبد علي نجم عبد هللا409632321411072034

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0089.67ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمنتظر عقيل كاظم شلوك409642421413010099

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0089.67اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيزين العابدين حسين طاهر عبد هللا409652521411010089

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0089.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محسن جابر عبد409662521413013176

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0089.67اعدادية اليقظة للبناتاحيائيهجران نعيم عبد الهادي ساير409672521422036110

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0089.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم حسن نعمه جعفر409682521424018166

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0089.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم سعد محمود عبد الزهره409692521424018175

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0089.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمريم كريم شناوة حسن409702521424022179

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0089.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيبشار علي فليح محسن409712521511008022

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0089.50اعدادية المنار للبنيناحيائيسجاد محمد عطيه عجيد409722221411072034

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0089.50اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد رحيم خليل علي409732221411077180

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0089.50اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي عادل عبد الحسين عبد هللا409742521411007252

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0089.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآيات خالد محمود داخل409752521424004020

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0089.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار صالح مهدي مربي409762521424018226

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0089.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينبأ عالء عبد الواحد حسن409772521424019094

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0089.50اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيغدير عبد الرزاق مظفر هادي409782721422010074

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0089.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيالتفات جبير حمد شهد409792521422022081

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0089.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيشفاء محمد ظاهر عفتان409802521424013067

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0089.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى خالد رحيم مطر409812521424018374

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0089.33اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرغده موسى شاكر محمود409822521426001128

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0089.33اعدادية غزة للبناتاحيائييقين علي خلف سلمان409832721422034176

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0089.17ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعلي عبد االمير جابر شمخي409842221413040062

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0089.17اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي عوني محمد جميل عباس409852521411007265

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0089.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه عادل عبد الحسن دحام409862521422003422
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كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0089.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيثريا جابر جبجاب رهيمان409872521422022241

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0089.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسميه رحيم كريم عباس409882521422040089

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0089.17ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيحوراء عالء الدين محمد علي مهدي409892521424011028

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0089.17اعدادية الرميثة للبناتاحيائينور الهدى فاضل كريم صياح409902921422027284

كلية العلوم/جامعة الكوفة534.0089.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمسلم عيسى مزهر محمد409912221413036054

كلية العلوم/جامعة الكوفة534.0089.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيهدى عزيز عبد عباس409922921424003187

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0088.83ثانوية ذي قار للبنيناحيائيباقر جاسم كاظم عليوي409932321411070005

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0088.83اعدادية اسماء للبناتاحيائينور سرحان كاظم عيال409942421422011208

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0088.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسماء حسين مرجون فتيني409952421422039008

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0088.83ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيبنين ماجد حميد جبار409962421424002015

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0088.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيامين عباس هادي كرم409972521411008036

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0088.83اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيليث قائد فيصل عبد الباري409982521411018086

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0088.83اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيحسين طالب عالوي صكب409992521411041011

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0088.83ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيسجاد خضير عباس كاظم410002521417014020

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0088.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك صادق مكي محمد علي410012521424004181

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0088.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه محمد محسن نعمه410022521424004368

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0088.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير حسن ناصر حسين410032521424004723

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0088.83ثانوية الحرائر للبناتاحيائيكوثر نور حمزه راجي410042721422027077

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0088.67ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيعذراء جاسم عاشور عران410051621424044057

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0088.67ثانوية الفضائل للبناتاحيائياسيل ليث فياض حميدي410062321422036002

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0088.67اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي عباس هالل محمد410072421411010084

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0088.67األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد كاظم خليف جبر410082521413005036

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0088.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتقى فريد صباح جبار410092521422022236

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0088.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيدعاء محمد كريم كاظم410102521422022309

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0088.67(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايه احمد جعفر كامل410112521422040006

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0088.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء علوان عبد مسلم410122521424014145

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0088.67اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمحمد حسون عبد السادة هادي410132721411017035

كلية العلوم/جامعة الكوفة531.0088.50اعدادية بلد للبناتاحيائيدعاء كميل هاتف عبد علي410141821422017039

كلية العلوم/جامعة الكوفة531.0088.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر مهدي فرحان عبد410152521413024087

كلية العلوم/جامعة الكوفة531.0088.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيياسر ممدوح شهد عبود410162521413033171

كلية العلوم/جامعة الكوفة531.0088.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء شاكر حسين رجب410172521422022437

كلية العلوم/جامعة الكوفة531.0088.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآيات علي عزيز علي410182521424004025

كلية العلوم/جامعة الكوفة531.0088.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب صادق مرزه محمد علي410192521424004565
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كلية العلوم/جامعة الكوفة531.0088.50ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزهراء عباس جاسم حسن410202521424011039

كلية العلوم/جامعة الكوفة531.0088.50ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمريم علي جليل محمد علي410212521424022178

كلية العلوم/جامعة الكوفة531.0088.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائينريهان نجاح جواد كاظم410222521427006129

كلية العلوم/جامعة الكوفة530.0088.33عدادية الثورة للبناتاحيائيدعاء اياد رباط عبد410232321422011056

كلية العلوم/جامعة الكوفة530.0088.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين صالح حسين علي410242521413031162

كلية العلوم/جامعة الكوفة530.0088.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعلي عبد الكاظم حمد طرفه410252521417006057

كلية العلوم/جامعة الكوفة530.0088.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينرجس رسول جاسم حمد410262521422010325

كلية العلوم/جامعة الكوفة530.0088.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائينور الزهراء عبودي محمد دلي410272521424013107

كلية العلوم/جامعة الكوفة530.0088.33ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيغدير راضي هندي علوان410282521424033041

كلية العلوم/جامعة الكوفة530.0088.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيمنير رياح محمد حسن410292721411034258

كلية العلوم/جامعة الكوفة529.0088.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين زايد لعيبي محيدش410302421422039038

كلية العلوم/جامعة الكوفة529.0088.17اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي ضياء كريم كاظم410312521411033073

كلية العلوم/جامعة الكوفة529.0088.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمالك محمد حبيب خليل410322521422040349

كلية العلوم/جامعة الكوفة529.0088.17اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيأيات علي محمد كاظم410332521522003003

كلية العلوم/جامعة الكوفة529.0088.17اعدادية القوارير للبناتاحيائيهناء علي حسين ناجي410342721422015178

كلية العلوم/جامعة الكوفة529.0088.17ثانوية الحرائر للبناتاحيائيياسمين سمير كامل محسن410352721422027095

كلية العلوم/جامعة الكوفة529.0088.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم عمران موسى جعفر410362921422003126

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0088.00ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيبسام ثنوان عبد الحسين كهيمي410371621511074009

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0088.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيشهد مصطفى خضر محمد410382221524005011

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0088.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حسين محمد علي جاسم410392321422013364

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0088.00اعدادية كوثى للبناتاحيائيشهد عبيس حسين فرمان410402321422073111

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0088.00ثانوية النخيل المختلطةاحيائيزهراء عمران كوكز راضي410412321427039021

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0088.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيمسلم سجاد باقر كاظم410422421411042180

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0088.00اعدادية الحيرة للبنيناحيائيصالح كتاب جبار مجباس410432521411015029

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0088.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمسلم احمد شاكر علي410442521413023122

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0088.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيالحسن عالء كريم جعفر410452521413031053

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0088.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزين العابدين عماد فيصل حميدي410462521413031251

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0088.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر سالم صافي410472521413031450

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0088.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهناء لؤي رؤوف معين410482521422022640

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0088.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه أثير حمزه نور410492521424018014

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0088.00اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيأيمن هادي مدلول عبد الحسين410502721411038002

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0087.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهدى علي جياد عريان410512321422044157

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0087.83ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيمالك محمد ابراهيم زين410522321427015018
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كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0087.83اعدادية الرسول للبنيناحيائيمحمد رستم طهيمز عباس410532421411026168

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0087.83ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيعلي حيدر حسين خيون410542521411031043

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0087.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه حيدر محمد حسن علي410552521422003413

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0087.83اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيتبارك مسلم اموري مال هللا410562521422011020

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0087.83اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيتقى ناجح عباس جودي410572521422030024

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0087.83ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيحوراء سهيل عبد االمير محمد410582521424012005

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0087.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيتغريد اكرم نعمه تركي410592521424013022

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0087.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفرقان رافع عبد نور شمران410602521424018127

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0087.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقية خضير عباس مصطفى410612521424022061

كلية العلوم/جامعة الكوفة526.0087.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيتبارك خالد ساجت حويل410622221424012035

كلية العلوم/جامعة الكوفة526.0087.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء مقداد عبد الحسين حماده410632421422015074

كلية العلوم/جامعة الكوفة526.0087.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيافاطم ساجد طالب عبد علي410642421424023010

كلية العلوم/جامعة الكوفة526.0087.67اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسين علي غازي ادريس410652521411010059

كلية العلوم/جامعة الكوفة526.0087.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيكوثر كاظم حميد مايح410662521422003484

كلية العلوم/جامعة الكوفة526.0087.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب عماد عبيس عبود410672521424004582

كلية العلوم/جامعة الكوفة526.0087.67ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيتبارك وحيد محسن حسين410682521424033011

كلية العلوم/جامعة الكوفة526.0087.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد مسلم حسن رهيف410692521513023011

كلية العلوم/جامعة الكوفة526.0087.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه عقيل هادي عبد الرضا410702721422035268

كلية العلوم/جامعة الكوفة525.0087.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهدى عبد الناصر فاضل جالي410711621424022176

كلية العلوم/جامعة الكوفة525.0087.50ثانوية النيل للبنيناحيائيمحمد علي رياض علي حسين410722321411029116

كلية العلوم/جامعة الكوفة525.0087.50ثانوية الباقر للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الرسول جبار كصاد410732321411037036

كلية العلوم/جامعة الكوفة525.0087.50اعدادية الطبري للبنيناحيائياحمد ازهر عباس كاظم410742321411047002

كلية العلوم/جامعة الكوفة525.0087.50اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين علي محمد حمزه410752521411007108

كلية العلوم/جامعة الكوفة525.0087.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك رسول صاحب غازي410762521424004174

كلية العلوم/جامعة الكوفة525.0087.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسلمى عباس هليل جبار410772521424004655

كلية العلوم/جامعة الكوفة525.0087.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيبسمه امين صالح فريق410782521424015018

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0087.33ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيدعاء غائب مصطفى حسن410791721422012026

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0087.33اعدادية الطبري للبنيناحيائيعباس عبد الزهره كاظم حسين410802321411047040

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0087.33اعدادية النجدين للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق جواد كاظم410812421411033080

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0087.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب كريم وفقان حشل410822421422008104

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0087.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعليوي عبود وحيد صكبان410832521411001339

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0087.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعالء احمد جميل عبد الحسن410842521411008204

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0087.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيليث محسن عبد محسن410852521413017085
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كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0087.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد ناصر علي عبد410862521413031246

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0087.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى عباس عبد حسين410872521413031650

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0087.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين علي محمد حسن علي410882521413033118

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0087.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء حيدر عبد جبر410892521422004321

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0087.33ثانوية المعارف للبناتاحيائيحوراء عدي قاسم نجم410902521422005009

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0087.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيحوراء عداي محان مطرود410912521422010094

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0087.33اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيزهراء علي عباس محسن410922521422015021

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0087.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه يحيى رحيم شهيد410932521422022381

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0087.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائينور فؤاد حمزه حسن410942521422024153

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0087.33الخارجياتاحيائيوسن عبدالحمزه رضيوي حميدي410952521428050542

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0087.17ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيبسام منصور حميد محمد410961621511075002

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0087.17اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعلي طالب صبيح مجشف410972221511011045

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0087.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين سمير نعمه حسين410982321511003019

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0087.17اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيرقيه كريم عبد زيد كريم410992421424005025

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0087.17للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيعلي حميد عبد نور علي411002521411029017

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0087.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد نور جالب411012521413013248

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0087.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم مختار حسن411022521413030089

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0087.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد محسن عبد الحسين كاظم411032521413030091

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0087.17اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيام البنين جعفر موسى كاظم411042521422011007

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0087.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين كريم غازي عبد411052521422022173

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0087.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزمرد صالح مهدي كاظم411062521424004388

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0087.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء مشتاق كاظم عباس411072521424014158

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0087.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب احمد خليل اسماعيل411082521424014162

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0087.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهبه عدنان عزيز ضاحي411092521424018360

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0087.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيسارة علي عبد الزهرة حسين411102521424022113

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0087.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى حميد حريجه سهر411112921411020327

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.9687.16ثانوية المتميزاتاحيائيبتول وسام عبد الجبار محمد علي411122521422013010

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0087.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم عدنان كامل حسين411132121422013128

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0087.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه عبداالله محمد علي411142321422013060

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0087.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحوراء حمزه حسين شالش411152321422039062

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0087.00اعدادية الكفل للبنينتطبيقيطالب شاكر عباس حسن411162321511028018

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0087.00اعداديه الوهج للبنيناحيائيسجاد سعد ناظم عبد الواحد411172421411030028

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0087.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمود حسن مردان411182521411008383
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كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0087.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين سعد خير هللا جباره411192521413017025

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0087.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد هادي غافل جحات411202521413024101

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0087.00اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيمجتبى هامل شدهان عبد411212521417003036

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0087.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيآمنه حيدر شريف يوسف411222521422003001

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0087.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور جعفر هادي جعفر411232521424018317

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0087.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر جواد كاظم411242521424019091

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0087.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتتطبيقيحنين نعمان عبد هللا عبد411252521524030006

كلية العلوم/جامعة الكوفة521.0086.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهيجل احمد حامد عادي411262321426001347

كلية العلوم/جامعة الكوفة521.0086.83الخارجياتاحيائيمريم عالء عمران كاظم411272321428050296

كلية العلوم/جامعة الكوفة521.0086.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعباس هاشم حسن سرحان411282521411001269

كلية العلوم/جامعة الكوفة521.0086.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين سعود محيل حميد411292521411008078

كلية العلوم/جامعة الكوفة521.0086.83اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد كاظم عباس علي411302521411010218

كلية العلوم/جامعة الكوفة521.0086.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحازم قاسم جبوري عواد411312521413013063

كلية العلوم/جامعة الكوفة521.0086.83ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيمسلم عبد الساده حسين عباس411322521415006024

كلية العلوم/جامعة الكوفة521.0086.83اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيبتول مهدي عبد هاشم411332521422030011

كلية العلوم/جامعة الكوفة521.0086.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول زيد علي شاكر411342521424004120

كلية العلوم/جامعة الكوفة521.0086.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيشهد احسان ثعبان عبد علي411352521424030086

كلية العلوم/جامعة الكوفة521.0086.83ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيمريم حسين هاني طاهر411362921524003019

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0086.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب مصطفى محمدرضا حسن411372321422008045

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0086.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسجى صباح حسن حسن411382421422023099

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0086.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيليث احمد فجر رمثان411392521411008272

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0086.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيطيف علي محمد كاظم411402521411012136

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0086.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد الهادي كاظم احمد411412521413017036

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0086.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير احمد عبيد عباس411422521413031056

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0086.67اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيشهد قاسم خضير عبد411432521422020065

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0086.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحياة مسلم علوان ابراهيم411442521424004268

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0086.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسراج حسن حسين لفته411452521424004645

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0086.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد محمد علي صاحب411462521424014126

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0086.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيندى رعد عبد االمير موسى411472521424014345

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0086.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور ياسر عايد فليح411482521426001378

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0086.67اعدادية السماوة للبنيناحيائيجاسم حيدر سفر بجاي411492921411017042

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.3286.55ثانوية المتميزاتاحيائيساره علي نعمه عسل411502521422013053

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0086.50اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسن هادي علي جاسم411512221411033070
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كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0086.50اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب نعيم لفته اسيود411522421424015052

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0086.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير هادي حسين كاظم411532521413031079

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0086.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمجتبى علي نعمه حسون411542521413031485

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0086.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمسلم امير رحيم خنفور411552521413031621

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0086.50اعدادية االمير للبناتاحيائيطيبه فراس باسم كاظم411562521422021104

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0086.50اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهره عالء محمد عبد الرضا411572521422026075

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0086.50ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب مؤيد كاظم خضير411582521424016011

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0086.50ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيعذراء شفيق علي محمد411592521424033040

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0086.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمريم محمد حسين خلف411602521427006113

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0086.33اعدادية المحاويل للبنيناحيائياحمد طالب نايل فضاله411612321411008006

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0086.33ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيرواء هاشم ناهي حمزه411622321424005022

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0086.33اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء فليح جفات عبد411632421422040114

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0086.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد كاظم عباس مطر هاشم411642521411007390

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0086.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمقتدى خالد كاظم عباس411652521411008389

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0086.33اعدادية العزة للبنيناحيائيعلي عبد الزهرة علوان محمد411662521411016029

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0086.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسالم رواك كرين كشيش411672521413013132

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0086.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه حيدر علي عوفي411682521422004610

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0086.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم ستار جبار عبيس411692521422040326

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0086.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآيات مرتضى مظلوم حبيب411702521424004027

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0086.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء قاسم حسين محمد411712521424004485

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0086.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء مهدي صاحب عبد411722521424004516

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0086.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب موفق عبد الحسين جاسم411732521424004602

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0086.33االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيرقية عيدان محسن راضي411742521424034007

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0086.33اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهاجر صباح عبد عداي411752521426001438

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17ثانوية االحرار المختلطةاحيائيهاشم عبد االمير محسن خيون411762221417066026

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17ثانوية االكارم المختلطةاحيائيحكيم طارش عبدالحسن جابر411772221417083008

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيخضير شاكر خلف جعفر411782221511037033

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهاله علي نعمه كاظم411792321422072299

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة حليم عباس محمد411802421422023125

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17اعداديه يافا للبناتاحيائياالء جمال شبالوي عبد411812421422040016

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيصفاء كريم عبد المحسن حسن411822421427008118

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيكرار ايوب عبد زيد ساجت411832421513010047

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبد الهادي عبد المجيد411842521413013324
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كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيسعد اسماعيل جبار عيدان411852521413028024

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيياسر عمار ستار عبد الحسين411862521413033169

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائياصاله جواد كاظم زاير411872521422003035

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء وسام كاظم علي411882521422010163

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتقى اموري خوام ناصر411892521422022224

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيايه صادق عبد الحسن عطيه411902521424019013

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيتبارك صالح حسن خضير411912721422052015

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17الخارجياتاحيائيخديجه حمزه مطشر فخري411922721428050125

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد حسن هاني كريم41193252041001245

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعبد هللا عارف جاسم ساجت411942221411059053

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيكرار حيدر حميد مطرود411952421417020068

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيايات حسين علي حسين411962421422025012

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزهره حسين بردان ديان411972421424017042

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيسجاد عبد االمير رشيد موسى411982521411029013

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتقى خالد كاظم كريم411992521422003107

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00ثانوية الرملة للبناتاحيائيغدير احمد كامل سلمان412002521422006041

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00اعدادية واسط للبناتاحيائيلقاء حسن جبر محمد412012521422008083

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00اعدادية االمير للبناتاحيائيساره علي محمد شريف412022521422021091

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرياحين صفاء حسن الطيف412032521422026057

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيافراح عبد الحسن كاظم علوان412042521424004062

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه قائد عبد العال عبد الساده412052521424004362

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبتول حيدر شاكر عباس412062521424022019

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم حسن نعمه كاظم412072521424023091

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيهديل عماد محسن عباس412082721422020134

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرقيه نجاح عبد عون عوين412092721422035122

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0086.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة حازم محمد جواد جودة412102821422013089

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.6885.95(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه زيد عبد االمير عبد الكاظم412112521424018047

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيقدس دريد محمد شاكر412121121426001107

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيمحمد مثنى خالد رضا412131621513040030

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83ثانوية الخيرات للبناتتطبيقيزينة ناظم دحلوس راضي412141621522010008

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمصطفى سالم عطية راضي412152221513035072

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء علي تركي دخيل412162321422044056

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائينور مهند جبار نهاب412172321422076054
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كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيهبة محمد رحيم مطلك412182321422076058

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83اعدادية خولة للبناتاحيائيحوراء جبار عبد الحسين اكريم412192421422021016

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنيناحيائيكرار عدنان كطن اشكاكه412202521411039026

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيصفا عباس حمزه جبار412212521422003349

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه خالد خضير طالب412222521422021116

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيافراح نبيل صلف عبد412232521422022073

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفرح جواد يوسف احمد412242521424018119

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيعجيل عسكر ساجت محيبس412252621511017065

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83اعدادية المكاسب للبنيناحيائيامين ابراهيم علي عبد الحسين412262721411001011

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83ثانوية غرناطة للبناتاحيائيايات صباح زغير بريدي412272821422024010

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء مثنى جواد عنون412282921424004048

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.2885.71ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر شاكر حاشوش412292521413028060

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيعباس حمزه معيد جاسم412301621511073026

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيحسن علي رحم خليف412311621513010008

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك باسم محسن جهاد412322221424035016

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد هللا عذاب هدام412332221424036022

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيخديجه عقيل ياسر حسين412342221424043027

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67اعدادية المسيب للبنيناحيائيبراق صالح كاظم حمود412352321411009018

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67ثانوية النجوم للبنيناحيائيعلي عبد الحمزه عبود عبيس412362321411026035

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيآيات عدنان هنيوي فرهود412372321426001342

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر سالم عبيد لفته412382521411035144

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيرغد عبد الحسين عيدان عبود412392521422001044

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب حيدر حسين علي412402521422004415

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء محمد حسين شعالن412412521424004505

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه مهدي ياسين جازع412422521424014118

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينسمه كاظم جليل عطيه412432521424018288

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحليم شوني بعيد412442521424023080

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائينورا خالد خشان عبود412452521424029040

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيام البنين عدنان اكبر خليفة412462521426001019

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيفاطمه امين كريم حسن412472521427001056

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0085.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائياسراء صفاء عبود هويدي412482721422054008

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0085.50اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين حازم محمد لفته412492221411019046

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0085.50اعدادية القاسم للبنيناحيائيامير علي حسين عبيد412502321411006015
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كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0085.50ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائييوسف نصير محسن غالي412512421413011073

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0085.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي باسم غازي كاظم412522521411008213

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0085.50ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحميد أحسان حميد ياسين412532521413030026

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0085.50ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى حيدر عباس عبد الزهره412542521413030103

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0085.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه رزاق متعب حسين412552521422003175

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0085.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينه علي عبد مسلم صادق412562521422004479

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0085.50اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه شهاب احمد جبار412572521422010261

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0085.50اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائياحالم حسين زوير برهان412582521422035002

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0085.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور رعد كامل هوله412592521424014361

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0085.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى علي هادي عبد االمير412602521424018309

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0085.50ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزهراء تايه ناجي عذاب412612521424024012

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0085.50ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيفاطمه بهاء سلطان عبد هللا412622521427001058

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33اعدادية النهار للبناتاحيائيزهراء علي محمود عبد الحسين412631121422056025

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيبنين رعد أيوب يوسف412641621422043018

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية الدير للبنينتطبيقيبالل محمد حنون حمود412651621511023003

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيحسن رجاء جميل ضهد412661621511075007

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد داود سلمان412671621513070011

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية الخصم للبناتاحيائيشيماء ابراهيم صبحي حسين412681821422115029

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائينور علي نور حسن412692321411005149

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرسل احسان وناس مجيد412702321422013159

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33اعدادية خولة للبناتاحيائيزينب ثامر ادهام جبار412712421422021029

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيساجد كريم محسن فهد412722421513010025

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائينور الدين احمد جراد نزال412732521413013351

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد جاسم محمد عليوي412742521413031227

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية در النجف االهلية للبنيناحيائيفضل عدي عبد الزهرة سعد412752521413032007

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب رياض كاظم حسن412762521422010176

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهناء علي هويدي عبود412772521422022639

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأيه احمد عباس عليوي412782521424004029

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى عباس عزيز عبد زيد412792521424004637

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب ميثاق مع هللا حسين412802521424014188

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيورود عادل جاسم حمود412812521424015145

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه رسول حسن علي412822521424018044

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبتول مهدي احمد وهاب412832521424022020
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كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء غالب عبد صالح412842521424023043

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية السالم للبنينتطبيقيفضل قاسم شري غالم412852821511004042

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0085.17اعدادية القوارير للبناتاحيائياثمار فؤاد عنبر ساجت412862221422085005

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0085.17ثانوية الدستور للبنيناحيائيسيف سالم محمد حسين412872321411018016

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0085.17اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحيدر رائد ثامر مطر412882421411015084

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0085.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء خليل علي جواد412892421422039101

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0085.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيتبارك محمد ناجح غالي412902421427008036

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0085.17ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيضرغام شاكر عبد كنين412912521413017057

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0085.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير وليد عبد العالي جمعه412922521413031081

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0085.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك عادل محسن نور412932521422022203

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0085.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينبأ عباس حمزه جبر412942521422040372

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0085.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حسن هادي حسين412952521424004551

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0085.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسرور حيدر هادي عبد الحسين412962521424014204

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0085.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين علي حسين فهد412972621411012042

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0085.17اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيرنيم ثائر فخري عبد الحميد412982721422055081

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0085.17ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزينب سهيل عنون رشيد412992921424004054

كلية العلوم/جامعة الكوفة510.0085.00ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيعلي صالح والي ابراهيم413001621511073034

كلية العلوم/جامعة الكوفة510.0085.00ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزهراء رزاق جواد كاظم413012221424049028

كلية العلوم/جامعة الكوفة510.0085.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيسجاد رزاق عريبي مطير413022421411048133

كلية العلوم/جامعة الكوفة510.0085.00اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزينب صالح حسن فرج413032421422010070

كلية العلوم/جامعة الكوفة510.0085.00ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيشهد عباس هادي كاظم413042421424002055

كلية العلوم/جامعة الكوفة510.0085.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيحنين هادي عبد مسلم عبد العباس413052421424025036

كلية العلوم/جامعة الكوفة510.0085.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيجعفر لؤي عبد الزهره عطيه413062521413031110

كلية العلوم/جامعة الكوفة510.0085.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحيدر مطير جبار حلفه413072521417006027

كلية العلوم/جامعة الكوفة510.0085.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك ناجي محمد هادي413082521424004203

كلية العلوم/جامعة الكوفة510.0085.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عبد الكريم حنون حسين413092521424004457

كلية العلوم/جامعة الكوفة510.0085.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيدنيا رائد عبد الزهره بدر413102521424014092

كلية العلوم/جامعة الكوفة510.0085.00اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمهدي مسلم فاضل عبد413112721411007111

كلية العلوم/جامعة الكوفة510.0085.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد عباس فضل صاحب413122721511026120

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0084.83ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقيعالء عمار خير هللا جبر413132221517053016

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0084.83ثانوية مأرب للبنيناحيائيمصطفى عبد علي محمد حسين413142321411038074

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0084.83اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيبنين رحمن جواد كاظم413152321427003007

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0084.83ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيبدر محمد عبد الحسين مرزه413162421417020011
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كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0084.83ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيسيف حسين حازم صالح413172421417020051

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0084.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء كريم فتالوي كاظم413182421422039067

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0084.83اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين علي413192521411010214

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0084.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيزيد احمد حاتم عبد الحسن413202521411012103

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0084.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبنين رعد ضايف خلف413212521422003079

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0084.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرسل سالم نجم عبد413222521422004253

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0084.83اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيميامين زيد وديع عباس413232521422024135

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0084.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرسل علي عبد هللا عبادي413242521424004311

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0084.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيعذراء محمد عبد مهدي413252521424014231

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0084.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيغدير جاسب جبار عبد الحمزه413262521424030096

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0084.67ثانوية االدريسي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين مشاري عواد413272221413049017

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0084.67اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمصطفى محمد نعيم جبار413282221511002071

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0084.67ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائياحمد جمال عبد نور جبار413292421413017003

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0084.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين كاظم413302421413018135

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0084.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب سعد عبد المجيد عبد الصاحب413312421424023067

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0084.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيغدير عقيل رضا كاظم413322421427008127

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0084.67ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيمنتظر صاحب عطيه شمخي413332421515002053

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0084.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيكرار قاسم عباس ابراهيم413342521413013234

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0084.67ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيناظم عقيل كون عبد413352521417014046

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0084.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتقى ستار عوده غانم413362521422004185

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0084.67اعدادية الصباح للبناتاحيائيرواسي فليح حسن سعيد413372521422007050

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0084.67اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيفاطمه هيثم نعمه كاظم413382521422023040

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0084.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء محمد عبد بعيوي413392521424004263

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0084.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيهبة عقيل نعمه احمد413402521424030137

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0084.67اعدادية الصباح للبناتتطبيقيساره سعدي شعالن حسن413412521522007021

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.3284.55ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى حبيب محسن عريف413422421411041112

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0084.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب احمد مشلوش عكاب413432221424008119

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0084.50اعدادية المشروع للبنيناحيائيمحمد صدام حسين خشان413442321411010116

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0084.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب حسين كاظم سلطان413452321422043078

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0084.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيضحى صفاء جبر كريم413462321422072193

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0084.50اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيبنين مهدي ليهوب حسون413472421424005012

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0084.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائياكرم زكي يحيى علي413482521411008024

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0084.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمهدي واثق عبد الحسين حمد413492521411008408
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كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0084.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد عبد الكاظم رحيم ابو شنين413502521413023052

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0084.50اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينور الهدى كاظم محمد زروك413512521422010336

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0084.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياية جواد كاظم بجاي413522521422022111

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0084.50(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور الهدى فاضل مسلم مشعان413532521422039047

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0084.50ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيغدير علي رحم كاظم413542521424022138

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0084.50اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيغفران زهير عبد عبد الحسين413552521426001273

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0084.50اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهبه هاتف عبد الزهره صالح413562521426001443

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0084.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيمروه سالم حسين ناصر413572721422033275

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0084.50اعدادية االمامة للبناتاحيائينور الهدى صباح ستار عباس413582721422056138

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.1684.36اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي عبد هللا احميد بعير413592721411028114

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي شيال جدوع413602221411004119

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائياحمد حسن عطية عكيب413612221413004005

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية اليقظة للبناتاحيائيسناء حامد جاسم حسين413622321422014114

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهجران عبد هللا علي شاوش413632421422028214

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمحمد رضا عدنان رشيد كاظم413642521411004104

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيرحمن فؤاد عبد الهادي صالح413652521411012098

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيغانم مخلص علي حسين413662521411012206

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمرتضى سعد عبد حسين413672521411012280

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيضياء عادل عطيه عبد413682521413013154

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسالم علي جاسم محمد413692521413017046

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد تقي مقداد وهاب مطلب413702521413031511

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد سعيد نومان سويد413712521413033125

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياالء حسين ناجي غضبان413722521422022077

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد صاحب هادي413732521424030043

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية االندلس للبنيناحيائيحمزة عالوي صبري سليم413742821411008021

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية االندلس للبناتاحيائينور عواد مجهول لفته413752921422025133

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0884.18(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسرور محمود كاظم هاشم413762521422040077

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيحسين هشام محمد عبد الرضا413771621511075017

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي عباس خلف سايب413782221413008049

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17اعدادية الطبري للبنيناحيائيعبد هللا محمد مجبل خليف413792321411047043

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17ثانوية الكفاح للبناتاحيائيعلياء سعود شنين مبارك413802321422037061

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزينب هيثم عبد سلطان413812421424017046

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيكوثر احمد طالب عبد علي413822421424023110
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كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحيدر فالح راضي شبيب413832521411007132

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عقيل حسين عبد هللا413842521413013175

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عباس رشيد413852521413013215

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي جبار كريف جار هللا413862521413023079

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل موسى دنانه413872521413023126

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17اعدادية االمير للبناتاحيائيبنين مزعل ملبس حاذور413882521422021018

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغدير حمزه حسن بسه413892521422040159

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر فاضل جاسم413902521424014238

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحسين محارب محان حسين413912521513023006

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيفيصل شاكر سعدون ثامر413922621511017081

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيحوراء ميثم صباح كاظم413932721422022013

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمنتظر يعقوب يونس محمد413942921511016130

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0084.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمقتدى باسم عبد هللا جغيت413951621511037098

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0084.00ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيقتيبة هاشم دهر عبد هللا413962021417071016

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0084.00ثانوية النبوة للبناتاحيائيخديجة رحمن عفراوي جابر413972221422076008

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0084.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم لطيف نافع خليف413982421422028182

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0084.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيكوثر طالب بعيوي شيال413992421422039191

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0084.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائييونس عبد الباقي رزاق كريم414002521411009347

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0084.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي محمد علي عبد االمير شاكر414012521411012198

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0084.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي حسن414022521413017071

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0084.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمنتظر حسين لفته محيسن414032521413017111

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0084.00اعدادية الصباح للبناتاحيائيانوار يوسف عباس كاظم414042521422007008

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0084.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب جبار علي جاسم414052521422040035

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0084.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى أحمد محسن خيون414062521424018299

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0084.00اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعلي ناصر كامل تويه414072721411038079

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0084.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء مهند حميد طاهر414082721422033090

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0083.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسارة علي حامد عبد414092221422039234

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0083.83اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيحيدر هاتف حسن بوالن414102421411016018

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0083.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء داخل كاني ديان414112421422028079

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0083.83ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم شاكر كاظم414122421424002063

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0083.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين علي حسين بشون414132521411008090

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0083.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمرتضى جابر رحيم عباس414142521411008338

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0083.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الزهرة شهيد هالل414152521413031023
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كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0083.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه حيدر فليح حسن414162521422003173

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0083.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب علي عبد الزهره سعيد414172521422003292

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0083.83اعدادية االمير للبناتاحيائيكوثر علي محمود احمد414182521422021135

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0083.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب عبد الحسن جمعه طرين414192521422022534

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0083.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايات قاسم جبر طاهر414202521426001038

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0083.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيهدى صالح حسن كسار414212521522004094

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0083.83اعدادية الصباح للبناتتطبيقيمريم ابراهيم عبد الرسول حميد414222521522007028

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعامر جمعه عباس فرحان414231921411065141

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين انور طالب مسعد414242221411003061

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67اعدادية االبرار للبنيناحيائيجعفر ضياء احمد مهدي414252221411070019

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزهراء عوده عجيل جابر414262221422005018

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيساره علي كاظم علوان414272221422039236

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67ثانوية االخالص المختلطةاحيائيفاطمة صباح محمد علوان414282221427032025

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي حسين علي اسماعيل414292321411003042

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد عالوي صالح414302521411012231

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيماهر عبد الحسين عبد الهادي نجم414312521411018089

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائياحمد االمين مهند عواد عبود414322521413005002

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمصطفى غميس دويش توله414332521413017106

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد كريم هالل منصور414342521413023053

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم عدنان عاشور414352521413031401

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر حسين كاظم414362521413031448

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيبنين اثير ستار قبطان414372521422018008

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء محمد صالح مهدي414382521422021064

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67اعدادية االمير للبناتاحيائيهدى علي طالب محمد414392521422021162

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد العباس كاظم عباس414402521424006013

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيمريم نجاح حسن كاظم414412521424015121

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم فراس صالح مهدي414422521424018199

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى باسم محمد صاحب414432521424018300

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيام البنين خالد جواد علي414442521424019010

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67اعدادية الوالية للبناتاحيائيزينب كاظم عبادي عبد الحسين414452921422009033

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0083.67ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيفاطمه بسام كريم هاشم414463021427010009

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيعلي عبد النبي عطوان مشاي414471621511065018

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيحسين جمعه فارس حبش414482221411058011
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كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50اعدادية البطحاء للبناتاحيائيرنا قاسم وسم وناس414492221422045030

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50اعدادية الحدباء للبناتاحيائييقين عدنان حمود محيه414502221422047219

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيمصطفى حمود سباهي نافع414512221511041025

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين عبد االيمه كاظم عبيده414522321411002049

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين ماجد عليوي عطب414532321424006064

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50اعدادية سومر للبنيناحيائيقاسم كريم راهي موسى414542421411004131

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50اعدادية الرباب للبناتاحيائيسجى حسين عبد الزهره محسن414552421422004105

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيمحمد باقر محسن فليح فرحان414562521411029025

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50االهلية للبنين (ع)اعدادية دار الزهراءاحيائيمحمد حسن محمد شدهان414572521413006013

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين ياسين عيدان عبد414582521413031193

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمود قائد نعاس محسن414592521413031592

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسنين حيدر محمد عبيده414602521413033028

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيكوثر عبد الحسن عبد الهادي جاسم414612521422001158

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيزهراء جميل حليل نعيمه414622521422018026

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيتبارك محمد عبد العزيز نعيمه414632521422036021

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عالء عبد الزهره طاهر414642521424014178

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيدعاء عالء طالب عبد الرضا414652521424030037

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.7283.45(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفضه محمد ناجي كاظم414662521422040277

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0083.33اعدادية الشموخ للبناتاحيائيتبارك ناظم نجم مطرود414672221422028034

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0083.33ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيابتهال اسماعيل خليل عالوي414682221424012001

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0083.33ثانوية االخالص المختلطةاحيائيايات هاشم محمد علوان414692221427032005

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0083.33اعدادية الكفل للبنيناحيائيسرمد كريم مدب عباس414702321411028036

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0083.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ رياض كامل ساجت414712421422028191

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0083.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء حاكم شاكر عباس414722421427008074

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0083.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيالحسن حسين علي عبد الحسن414732521411008025

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0083.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعباس حليم مشكور عكن414742521411008179

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0083.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمحمد كريم حسين طرخان414752521413028071

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0083.33اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرانيا حميد بديوي عبد414762521422026044

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0083.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسجى عباس حميد ياسين414772521424014201

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0083.33اعدادية كربالء للبنيناحيائينور الحسين ياس خضير سعيد414782721411025250

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0083.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفرح صالح جاسم محمد414792921422026076

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.3283.22ثانوية التحرير للبناتاحيائيمريم عباس محمد حسن محيسن414802321422021110

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17ثانوية ابن عقيل المختلطةاحيائيحسين كريم صافي عباس414811121417010005
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كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمحمد عيسى كاظم مهاوش414821621513010048

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17اعدادية االندلس للبنيناحيائيزين العابدين حيدر باجي لهيمص414832321411033082

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي صالح زغير حمود414842321411040104

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء هادي مظلوم هادي414852321422021060

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17ثانوية الرباب للبناتاحيائينور رحمن عكيلي بناي414862321422075097

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17ثانوية غزة للبناتاحيائيفاطمه علي هادي محمد414872421422007054

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17ثانوية غزة للبناتاحيائيفضاء رحيم كاظم رويضي414882421422007056

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيغدير رحيم مجيد زرزور414892421424017062

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحسن ساجد عبد االله ديوان414902521411001390

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17اعدادية الوحدة للبنيناحيائينصير الدين نصير محمد حبيب414912521411005193

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيزين العابدين سليم عوده سلمان414922521411007152

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمريم حسين علي عبد الحسين414932521422010295

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه مهدي حسين محمد414942521422040256

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيغدير جابر عبد الهادي عبود414952521424011060

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينوال محمد جبر خضر414962521424018289

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد جميل مجيد414972521424030100

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتتطبيقيبنين ماجد عبيس حسن414982521524030003

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيهند شاكر صاحب حسين414992721422035341

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00اعدادية الهارثة للبنيناحيائيعلي جالل دينار درويش415001621411020026

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائييوسف نعمه عبد نايف415011621413056008

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيعباس مازن رباح شلش415021621511074031

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00ثانوية النور للبناتاحيائيرقيه برهان خضير عباس415031821422073015

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمصطفى ستار صبير عواد415042221411021239

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور سعد مهدي ماجد415052221422083259

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيحوراء رحمن فرحان عبود415062221424012044

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيامير احمد ابراهيم عبد الحسين415072321411002017

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهدى نبيل خليل عبيد415082321422051128

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسين كامل عواد شويل415092421411026066

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعباس عبد االمير محيسن ديوان415102521411008184

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيحسين سجاد ابراهيم جهادي415112521413025023

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00ثانوية در النجف االهلية للبنيناحيائيعمار عباس محسن حليفي415122521413032006

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسنين وسام كامل فاضل415132521413033031

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء حيدر عبد الحسين محمد415142521422004320
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كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب رزاق عطيه حمادي415152521422004424

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه طالب عطيه ناهي415162521422004627

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين فالح حسن غالي415172521422022171

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيرباب علي كاظم كتاب415182521422030035

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيحوراء حيدر حسين حسن415192521422035059

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد هيثم رزاق غازي415202521424004680

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه جابر صالح إبراهيم415212521424014105

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفدك يوسف علوان محمد415222521424014285

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيايات رائد عبد الكريم جاسم415232521424030011

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0083.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه مكي تاوه علي415242721422025126

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0082.83اعدادية الشطرة للبنيناحيائيسجاد سالم صالح حسين415252221411018072

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0082.83اعدادية السوق للبناتاحيائيتبارك ستار داخل سالم415262221422077044

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0082.83ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيعلي زيد برهي جاسم415272321411025032

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0082.83اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعلي حسين هادي ابراهيم415282321417012085

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0082.83اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيايات حمزه محيسن علي415292321522017004

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0082.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعلي اكبر يوسف رضا كاظم415302421417008051

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0082.83الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيحوراء عباس سفاح ياسين415312421422018019

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0082.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشروق عبد مسلم حنون عبد415322421422039140

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0082.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد عمار غني صالح415332521413031578

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0082.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه عبد الزهره مهدي صالح415342521422022359

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0082.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء قاسم حميد جاسم415352521422022476

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0082.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين عالء رؤوف نجم415362521424004158

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0082.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك حيدر محمد نعمه415372521424004173

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0082.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء جبار جاسم محمد415382521424004402

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0082.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عباس فرحان415392521424013060

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0082.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيعلياء احمد حسن جاسم415402521424030095

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0082.83اعدادية الوالية للبناتاحيائيمنال مسلم محمد عبيد415412921422009047

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0082.67ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم بهاء عبود حسين415421121422008094

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية المروج للبناتاحيائيخديجه محمد شراد رضيوي415432221422030022

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء حسن كاظم عبد415442221422052037

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية السالم للبنينتطبيقيمرتضى احمد مطير علي415452221511015064

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية الكفل للبنيناحيائيضرغام سمير حسين عباس415462321411028038

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائينرجس هيثم هادي حسون415472321422048120
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كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحسن عقيل حسن جواد415482421411021010

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0082.67ثانوية السنبلة للبناتاحيائياسراء صباح كاظم مطشر415492421422029001

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية ميسان للبنيناحيائيعبد الحكيم علي محسن مرزوق415502521411011072

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية التحرير للبنيناحيائيسجاد ريكان طاهر حسين415512521411033052

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0082.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد وسام كاظم عباس415522521413031247

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0082.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء صفاء قاسم محمد415532521424014137

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0082.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيرسل احمد حسين عباس415542521424020011

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهدى سالم علي حسن415552521426001391

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.2082.53(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء علي عبد الحمزه عبد الكاظم415562521422022460

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيبلسم حسام محمد عيدان415571221422050015

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50اعدادية دجلة للبناتاحيائيياسمين عباس محمد طه سلمان415581621422067111

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي فيصل كاظم عليوي415592221411066089

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى سعيد حمادي طهيوش415602221413023210

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزهراء هيثم محمد عبد الحسين415612221522066033

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب رعد زغير محمود415622321422003080

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيغدير يوسف عوده حسين415632321522045019

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياحسان رسول عبد الجليل عطار415642421417008004

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50اعدادية السنية للبناتاحيائيايات حمادي غازي كزار415652421422009021

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء ذياب منحر منصور415662421422009147

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه مؤيد جاسم محمد415672421422011173

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيديار ايار حسون عبد415682421422039068

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد جواد مهدي عبد سعد415692521411001411

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد السيد عيدان عبود415702521411007373

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيساره حيدر رسول رزاق415712521422003307

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه جواد كريم عبد هللا415722521422040192

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيوسام مالك عبد زيد عبد415732521424002035

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيايه ضرغام كاظم حمادي415742521424023009

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزينب حسين حمزه علي415752521427006065

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزينب خلف عبد علي عيدان415762721422008072

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0082.33الخارجياتاحيائيرباب جواد ابراهيم عبد الحسين415771221428050068

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0082.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى عالوي شياع داخل415782221411003324

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0082.33ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد كاظم عوده415792221424057011

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0082.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيكمال الدين حيدر حسين علوان415802321411020286
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كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0082.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء حسن دعبول عمران415812421427008075

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0082.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى سليم علوان كاظم415822521411007458

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0082.33اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد راضي شرهان عبيس415832521411010200

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0082.33اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائياالء باسم محمد علي جاسم415842521422001005

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0082.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيسجى حيدر عبد العالي علي415852521422004505

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0082.33اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيكوثر رحيم جبار محمد415862521422020088

كلية العلوم/جامعة الكوفة493.0082.17ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيمنتظر اياد رسن مردان415872521513025031

كلية العلوم/جامعة الكوفة492.0082.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيسجاد محسن علي عبد هللا415881621511035066

كلية العلوم/جامعة الكوفة491.0081.83اعدادية المستقبل الزاهر للبنينتطبيقيصكبان محمد خميس محمد415892121511058012

كلية العلوم/جامعة الكوفة491.0081.83اعدادية سكينة للبناتتطبيقينور هيال حسين جمعه415902221522016023

كلية العلوم/جامعة الكوفة491.0081.83اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيصفى عبد الساده حسين علي415912721522011038

كلية العلوم/جامعة الكوفة490.0081.67ثانوية بوادر الخير االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الحسسين علي دليل415921621513068001

كلية العلوم/جامعة الكوفة490.0081.67عدادية الثورة للبناتتطبيقيحوراء علي نعمه علي415932321522011020

كلية العلوم/جامعة الكوفة490.0081.67اعدادية العزة للبنينتطبيقيامير مؤيد مدلول هدمول415942521511016002

كلية العلوم/جامعة الكوفة489.0081.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقينور الهدى علي ياسين محمد حسن415952521524004024

كلية العلوم/جامعة الكوفة489.0081.50اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيشاه زنان رشيد مصطفى يوسف415962521526001106

كلية العلوم/جامعة الكوفة487.0081.17اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيادم عادل ذبيان عبيد415972321511005006

كلية العلوم/جامعة الكوفة487.0081.17اعدادية اسماء للبناتتطبيقياسيل قاسم حسين سهيل415982421522011005

كلية العلوم/جامعة الكوفة487.0081.17ثانوية الذكوات االهلية للبناتتطبيقيفاطمة صادق وهيب عبد415992521524015009

كلية العلوم/جامعة الكوفة485.0080.83ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيناجي صباح علي عبيد416001621513070024

كلية العلوم/جامعة الكوفة485.0080.83اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعزالدين محسن فرهود حمود416012221511017047

كلية العلوم/جامعة الكوفة485.0080.83ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيزهراء كريم عجيل جابر416022221524043015

كلية العلوم/جامعة الكوفة485.0080.83ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيحيدر عدنان بتي مجيسر416032821511032015

كلية العلوم/جامعة الكوفة484.0080.67اعدادية االجيال للبنينتطبيقيحيدر ميثاق كاظم جوعان416041621511014033

كلية العلوم/جامعة الكوفة484.0080.67اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد رعد صدام عبد هللا416051621511031102

كلية العلوم/جامعة الكوفة484.0080.67ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينتطبيقيحيدر فرحان عبد علي أبدير416062321513019004

كلية العلوم/جامعة الكوفة484.0080.67اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد سرحان سعد نفاوه416072921511019082

كلية العلوم/جامعة الكوفة484.0080.67اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيسالم فالح عويد راضي416082921511025112

كلية العلوم/جامعة الكوفة483.0080.50ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقيعبير حيدر عدنان عبد416092521524011010

كلية العلوم/جامعة الكوفة482.0080.33ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء حبيب برهان محسن416102821522043013

كلية العلوم/جامعة الكوفة481.0080.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيحسين جساب وحيد خشان416112421513010015

كلية العلوم/جامعة الكوفة481.0080.17اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحيدر قاسم مدلول نوماس416122721511033055

كلية العلوم/جامعة الكوفة480.0080.00اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيمنتظر خيري حسن حسين416132321517003057
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كلية العلوم/جامعة الكوفة480.0080.00اعدادية العزة للبنينتطبيقيحيدر سالم جبار عبد العباس416142521511016012

كلية العلوم/جامعة الكوفة479.0079.83ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمرتضى ابراهيم سيل مخوضر416152821511011128

كلية العلوم/جامعة الكوفة478.0079.67اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيكاظم صالل حسن حسون416162921511016089

كلية العلوم/جامعة الكوفة476.0079.33اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمصطفى جاسب رزاق فجر416172221511017080

كلية العلوم/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمنتظر كاظم طاهر حبيب416182221511013089

كلية العلوم/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقياسعد سالم كريم علوان416192521511001013

كلية العلوم/جامعة الكوفة474.0079.00للبنين (عج)ثانوية انوار الحجة تطبيقيمحمد قيس نسيم نعمه416201621511025033

كلية العلوم/جامعة الكوفة474.0079.00اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيابراهيم عامر هذال خليفة416212921511016001

كلية العلوم/جامعة الكوفة474.0079.00ثانوية المنار المسائيةتطبيقينوري قصي جوده شويع416222921515001020

كلية العلوم/جامعة الكوفة473.0078.83اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيايفان عباس علي عبد416232521511001022

كلية العلوم/جامعة الكوفة472.0078.67اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمنتظر حسين عبد الرضا عباس416242221511060037

كلية العلوم/جامعة الكوفة472.0078.67ثانوية الوالية للبناتتطبيقينبأ نائل حميد جبر416252221522066061

كلية العلوم/جامعة الكوفة472.0078.67اعدادية النضال للبنينتطبيقياحمد عيدان مشكور عبودي416262421511009006

كلية العلوم/جامعة الكوفة471.0078.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عباس عبد األمير حسن416272521524030013

كلية العلوم/جامعة الكوفة471.0078.50ثانوية البيان للبنينتطبيقياحمد حميد حسن مطر416282721511040006

كلية العلوم/جامعة الكوفة470.0078.33اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعباس عبد الحسين عبد علي عباس416291621511032095

كلية العلوم/جامعة الكوفة470.0078.33اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيكاظم جاسم ابراهيم فاضل416302521511005018

كلية العلوم/جامعة الكوفة470.0078.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيزهراء جاسم يحيى شهيد416312521524004011

كلية العلوم/جامعة الكوفة469.0078.17اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيضحى وهمان عبد الكاظم عليوي416322421522026039

كلية العلوم/جامعة الكوفة468.0078.00اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيحوراء جواد علي محمود416332321522017010

كلية العلوم/جامعة الكوفة467.0077.83ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيجعفر محسن علي عبود416341621513063003

كلية العلوم/جامعة الكوفة467.0077.83اعدادية النضال للبنينتطبيقيعلي مشهور سلمان مهدي416352421511009047

كلية العلوم/جامعة الكوفة467.0077.83اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيهادي حاكم شمران دهش416362521511001190

كلية العلوم/جامعة الكوفة466.0077.67اعدادية الغدير للبنينتطبيقيجعفر محمد الجواد صالح مالك416372421511045012

كلية العلوم/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيانفال احمد مهدي جابر416382321522072004

كلية العلوم/جامعة الكوفة464.0077.33ثانوية الدورة للبنينتطبيقيمصطفى كامل خلف ابراهيم416391621511064007

كلية العلوم/جامعة الكوفة464.0077.33اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيبتول زهير رزاق مزهر416402521526001019

كلية العلوم/جامعة الكوفة463.0077.17ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتتطبيقيحوراء حسين علي حمد416412521524033002

كلية العلوم/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيصالح علي دحام بنيان416421621511019085

كلية العلوم/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية البخاري للبنينتطبيقيبرهان الدين حميد تركي اسود416431921511101016

كلية العلوم/جامعة الكوفة460.0076.67اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيحسين علي عامر هندال416441621511071009

كلية العلوم/جامعة الكوفة459.0076.50ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيكاظم حسين سعد هادي416451621513070016

كلية العلوم/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية رواد السالم االهلية للبناتتطبيقيفاطمة حسين نعمة جواد416462521524025008
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كلية العلوم/جامعة الكوفة457.0076.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمجتبى سمير شهيد وليد416472521513031057

كلية العلوم/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي فارس كاظم ناصر416482721511034036

كلية العلوم/جامعة الكوفة457.0076.17ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد حسن راضي عبد فليح416492821511011115

كلية العلوم/جامعة الكوفة456.0076.00ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيجاسم ظاهر سلمان داود416501621515012023

كلية العلوم/جامعة الكوفة455.0075.83ثانوية البقيع المختلطةتطبيقيمنى حسين طراد حسن41651232052225006

كلية العلوم/جامعة الكوفة455.0075.83اعدادية جصان للبنينتطبيقيعبد هللا حسن شكير محمود416522621511036015

كلية العلوم/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيمحمد باقر كاظم حسين زين العابدين416531721511164025

كلية العلوم/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية الغراف للبنينتطبيقيمجتبى باقر خلف حسوني416542221511022074

كلية العلوم/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيقاسم عواد جبر عبد416552521511001121

كلية العلوم/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمحمد نزار عبود حساني416562521511008142

كلية العلوم/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيعلي قاسم كريم جبر416572221511018020

كلية العلوم/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيناصر محسن ناصر محسن416582221511033078

كلية العلوم/جامعة الكوفة451.0075.17ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيميقات ابراهيم خليل ثجيل416592221524043019

كلية العلوم/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيمحمد يوسف سعد عبد الساده416602321511005048

كلية العلوم/جامعة الكوفة451.0075.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيمريم احمد عبد ناطور416612521522004073

كلية العلوم/جامعة الكوفة450.0075.00ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيحيدر عباس كريم دهش416622421513017007

كلية العلوم/جامعة الكوفة450.0075.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحسين عوده كزار صالح416632521513031020

كلية العلوم/جامعة الكوفة449.0074.83اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحيدر حسن عيد حسن416642221511005022

كلية العلوم/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية االعالم للبنينتطبيقيجهاد عبد الحسن عبار داغر416651621511041010

كلية العلوم/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية الشطرة للبنينتطبيقياحمد خليل حسين عويد416662221511018001

كلية العلوم/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنينتطبيقيعلي نعمه خمام ظاهر416672521511027012

كلية العلوم/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسين جابر ناهي ظاهر416682921511019021

كلية العلوم/جامعة الكوفة447.0074.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمسلم حيدر عوده جاسم416692521511008147

كلية العلوم/جامعة الكوفة446.0074.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتتطبيقيزينب باسم رمضان مهدي416702521524015007

كلية العلوم/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيغدير علي حمود عبد416712321527030007

كلية العلوم/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية االنوار للبنينتطبيقيحسام مطر ريكان فرحان416722921511026006

كلية العلوم/جامعة الكوفة444.0074.00ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيسلمان مطشر علوان عذيب416731621513026034

كلية العلوم/جامعة الكوفة444.0074.00ثانوية الوالية للبناتتطبيقيسبأ نائل حميد جبر416742221522066044

كلية العلوم/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية الصباح للبناتتطبيقينبأ وسام علي عبد الحسين416752521522007033

كلية العلوم/جامعة الكوفة443.0073.83اعدادية النصر للبنينتطبيقيهادي ابراهيم شمران ديوان416762421511034056

كلية العلوم/جامعة الكوفة443.0073.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيهدى اسماعيل عبد هللا عبود416772421527008013

كلية العلوم/جامعة الكوفة443.0073.83اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيجعفر فرهود حنف حسن416782521511035010

كلية العلوم/جامعة الكوفة443.0073.83اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمسلم محمد لفلوف صبر416792921511016114
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كلية العلوم/جامعة الكوفة443.0073.83ثانوية االنوار للبنينتطبيقيصادق حربي عطشان ذجر416802921511026016

كلية العلوم/جامعة الكوفة442.0073.67ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر علي جبار هادي416811621513027062

كلية العلوم/جامعة الكوفة442.0073.67ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيياسمين خالد عبد الحي محمد416821621522075028

كلية العلوم/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيمجتبى عدنان خضير غزاي416832221511033058

كلية العلوم/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية الصباح للبناتتطبيقيزهراء عصام ابراهيم عبد هللا416842521522007014

كلية العلوم/جامعة الكوفة442.0073.67الخارجياتتطبيقيزينه صباح حسن علي416852521528050047

كلية العلوم/جامعة الكوفة439.0073.17اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمد حسن عقيل علي حيدر416861621511045071

كلية العلوم/جامعة الكوفة439.0073.17اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحيدر محمد علي هوبي416872721511025033

كلية العلوم/جامعة الكوفة439.0073.17اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد قاسم كريم رضا416882721511034061

كلية العلوم/جامعة الكوفة438.0073.00ثانوية بوادر الخير االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عباس رسول فنجان416891621513068007

كلية العلوم/جامعة الكوفة438.0073.00اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقياحمد ابراهيم كريم فدار416902521511035001

كلية العلوم/جامعة الكوفة438.0073.00اعدادية الصباح للبناتتطبيقيمنار رعد مشعان عبد416912521522007032

كلية العلوم/جامعة الكوفة438.0073.00اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمحمد حيدر صاحب حسين416922721511011076

كلية العلوم/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيمحمد فالح كريم كاظم416932521511018041

كلية العلوم/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيزهراء صبار طبيل حميد416942921522006046

كلية العلوم/جامعة الكوفة436.0072.67ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين رسن منعثر سلطان416951621513063007

كلية العلوم/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيعلي صدام فرج رداد416962221511018019

كلية العلوم/جامعة الكوفة435.0072.50ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيسجاد حسن عاجل مصحب416972421513017009

كلية العلوم/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيفاطمه قاسم عبد الشهيد عبد الحسن416982421526001096

كلية العلوم/جامعة الكوفة435.0072.50ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمرتضى مالك زبون قبطان416992821511012054

كلية العلوم/جامعة الكوفة434.0072.33ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعلي جهاد فاضل جالي417001621513108013

كلية العلوم/جامعة الكوفة434.0072.33ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتتطبيقيفاطمه زيد سوادي خضور417012521524033004

كلية العلوم/جامعة الكوفة434.0072.33ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيخضير عباس دينار سركال417022821511012021

كلية العلوم/جامعة الكوفة434.0072.33ثانوية الفرات للبناتتطبيقيخديجة محسن عباس قاسم417032821522010014

كلية العلوم/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيسجاد قيس سوادي عويد417041621511057079

كلية العلوم/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيجنات احمد فضاله عبد علي417052721522055019

كلية العلوم/جامعة الكوفة432.0072.00اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعباس مهدي عبد سعود417062321515002167

كلية العلوم/جامعة الكوفة432.0072.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيعمار محمد عبد زيد ساجت417072421513010042

كلية العلوم/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين صبيح داود سلمان417081621513030017

كلية العلوم/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيرضا عباس كناوي جمعه417092421511027016

كلية العلوم/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيريحانه حسام خليف مهدي417102721522054015

كلية العلوم/جامعة الكوفة430.0071.67ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيعلي صالح حميد حمزه417112421511040026

كلية العلوم/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين صالح حسن غافل417122521511035023
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كلية العلوم/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعباس خليل جاسم محمد417132821511007056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة527.0087.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينادين حيدر نعمه عطشان417142521422004723

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة522.0087.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيسيف كاصد ثجيل عبيد417152521411007176

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة520.0086.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد تقي عدنان كاظم عبد هللا417162221411003248

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة515.0085.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب كامل ابراهيم محمد417172721422037176

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة507.0084.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياسالم فاضل عبيد صالح417182421427008007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة503.0083.83الخارجياتاحيائيزينب جاسم فرج داوي417192521428050263

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة502.0083.67ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيذو الفقار عادل فليح يوسف417202521415006010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة501.0083.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينور احمد حسن محمد417212521424015133

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة500.0083.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرؤى هادي حسن نعمه417222521422003149

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة496.0082.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد شاكر عزيز شاكر417232521413031549

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة495.0082.50ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد عطيوي واوي417242521413025078

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة491.0081.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرغد منصور مجيد شمخي417252521424004320

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة490.0081.67اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد قحطان حسين محمد417262521411005155

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة489.0081.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد محمد عبد الرضا كاظم417272521413031037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة488.0081.33الخارجيوناحيائيعلي طه عبد هللا ابراهيم417282521418001323

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة488.0081.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء صالح حازم صالح417292521422022439

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة487.0081.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس حسن عبد الوهاب حسن417302521413031293

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة487.0081.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه ناجح فرحان عبيد417312521424004372

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة487.0081.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي رزاق جواد417322521424014281

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة486.0081.00اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمحمد حمزه كاظم يوسف417332521411004101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة486.0081.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد عصام رزاق محمد417342521413031026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة486.0081.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين عباس عرد سرحان417352521424004154

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة485.0080.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي عامر عباس رياح417362521411008230

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة484.0080.67اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينه صاحب رشيد زغير417372521422010200

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة484.0080.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور سمير شاكر ناهي417382521424018324

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة483.0080.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمرتضى مسلم ابراهيم عبد الرضا417392521413033148

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة483.0080.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيآيات حبيب حسين عبود417402521422022011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة483.0080.50ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور الهدى عقيل حسن جاسم417412521424022194

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة482.0080.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعباس حسن عبد االمير محمود417422521411007190

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة482.0080.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائينرجس علي هادي مهدي417432521422024139

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة481.0080.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب عبد هللا تركي عبد417442521424004575

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة481.0080.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه جابر عبد الساده كتاب417452521424013083
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة481.0080.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر حمودي سعيد417462521424014078

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة480.0080.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب مصعب كاظم محمد علي417472521424004599

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة480.0080.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينة صفاء مهدي عبود417482521424004612

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة480.0080.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر اياد مجبل هادي417492521424018133

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة480.0080.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسجى كاظم عباس ابراهيم417502521424019067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة479.0079.83ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيحسين طالب محل درموك417512521411031021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة479.0079.83اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيجنات سعد حسن كريم417522521422018013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة479.0079.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسناء عبد هللا فرحان عبيد417532521424004657

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة479.0079.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهجران حيدر رياح غازي417542521424018369

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة479.0079.83ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيإسراء أحمد شهيد مجيد417552521424025001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة479.0079.83ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائينور الهدى يحيى كاظم عبيس417562521424033058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة478.0079.67ثانوية عشتار للبناتاحيائيامنه رباح علي ويس417571121422027006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة478.0079.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائياحمد حسن حيدر محمد417582521411012006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة478.0079.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب اسعد رشيد عبد االمير417592521422003268

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة478.0079.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم سالم مهدي حسن417602521424018177

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة478.0079.67ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيتبارك فيصل محمد كريم417612521424024011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة477.0079.50ثانوية البقيع المختلطةاحيائيعلي مسلم مدلول صكبان417622321417045007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة477.0079.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعباس مردان عبيد مطر417632521411001265

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة477.0079.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي حسن علي محمد417642521411001297

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة477.0079.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهدى خالد لقمان جعفر417652521424014372

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة476.0079.33اعدادية النهضة للبنيناحيائيحسن باسم غانم علي417662221411045012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة476.0079.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد صدر الدين علي معيدي مناحي417672521413033133

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة476.0079.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيرونق كريم علوان جبار417682521424015048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم عبد هللا محمود417691021411013080

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمنتظر عبد شهيب مطرود417702521417006090

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيفاطمه توفيق رزاق هادي417712521422026120

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة474.0079.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيابو الحسن هادي خيون سالم417722521411007003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة474.0079.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء علي رجب محمد علي417732521422003232

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة474.0079.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيقبس غالب عزيز حسين417742521422003474

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة474.0079.00اعدادية واسط للبناتاحيائيبنين مؤيد عبد األمير راضي417752521422008017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة474.0079.00ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيايات عمران موسى حسين417762521424011011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة473.0078.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد عماد علي محمد حسن417772521411007384

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة473.0078.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسجى حسين عبود كريم417782521424014200
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة472.0078.67إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر عبد هللا حسين لزام417791421411014151

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة472.0078.67ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيبشرى عبد هللا ناجي عناد417802521424029001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة471.0078.50اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد عباس علي حميد هادي417812521411005150

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة471.0078.50الخارجياتاحيائينجاة رعد هاشم محمد417822521428050472

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة470.0078.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحبيب حسن أحمد عبد الزهرة417832521411005025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة470.0078.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعباس شمخي جبار فرحان417842521411007195

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة470.0078.33اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمه صالح حسن هاشم417852521422011058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة470.0078.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء رسول تركي علوان417862521422022427

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة469.0078.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد عادل طالب علي417872521411012254

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة469.0078.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياسراء إبراهيم خليل علي417882521422022052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد محمد كاظم علوان417892521413031243

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيغدير ياسين جابر كاظم417902521424015096

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب خضر عباس عبود417912521424019057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه وليد عاشور عبد المهدي417922521424019085

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة467.0077.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيامير كريم عباس علوان417932521411012033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة467.0077.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الحسن حربي417942521422003452

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة467.0077.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتقى عبد الكريم حمد علوان417952521424014069

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة466.0077.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء نعمه تكي معن417962521422022495

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة466.0077.67ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد جويد حسب417972521424033047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة466.0077.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره حسن كاظم417982521426001441

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة465.0077.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد عبد عباس417992521413031595

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم رزاق حسن مسلم418002521422003502

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيايالف حسين علي هادي418012521422010044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمة نصير عبد المهدي كاظم418022521422030099

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة464.0077.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيايمن ريكان طاهر حسين418032521411007045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة464.0077.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين سليم شوني بعيد418042521411008079

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة464.0077.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي حسن هادي اكبر418052521411012162

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة464.0077.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيهمام محمد علي صاحب ابو حمد418062521411012326

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة464.0077.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيعلياء ماجد جفيرز بخيت418072521422040152

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة464.0077.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه صباح فليح حسن418082521424022148

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة464.0077.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيايناس هادي جواد جاسم418092521522024008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية دمشق للبناتاحيائياسماء معن درسون مهدي418102421422024013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيرضا عدنان حمودي عبد االمير418112521411012100
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة463.0077.17ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيزين العابدين حبيب عبد الساده سوادي418122521413025037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة463.0077.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيليلى محمد صاحب عبد الحسين418132521422004681

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيحميده عبد محمد عبدالحسن418142521422035055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة463.0077.17ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائياسراء فاضل عبد مسلم حسن418152521424002002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيمريم سعيد اسماعيل محمد418162521424003039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمحمد علي اهميلي اكريم418172121415004049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة462.0077.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيوسن خليف حسن خليف418182321427032063

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمرتضى حيدر حميد مسلم418192521411007419

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسكينه عمار ناصر حسين418202521422003325

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية االمير للبناتاحيائيمريم ضياء كاظم محمد418212521422021142

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة461.0076.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيزيد فالح غالب عبيد418222521411001189

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة461.0076.83اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه حازم فخري عبد الواحد418232521422010255

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة461.0076.83اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيسراء مسلم جبار علي418242521422024086

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة461.0076.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك صالح احمد عباس418252521424004184

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة461.0076.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحوراء عباس حساني شباط418262521424022040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة460.0076.67ثانوية المتميزيناحيائيمحمد ماهر خلف حمزه418272521411030065

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة460.0076.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمصطفى عادل محسن عبد هللا418282521413024106

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة460.0076.67اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي قيس عدنان محمود418292521511033025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة459.0076.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء محمد صبيح جويد418302521424004507

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة458.0076.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين ياسر ثجيل بجاي418312221411019064

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيضحى باسم حسن حمزه418322321424006253

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة458.0076.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمرتضى محمد بديوي خشان418332521411012283

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمالك منقذ عبد األمير محمد418342521424014328

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيسجى حسين عبد عمران418352521424023057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة457.0076.17ثانوية مأرب للبنيناحيائيسالم صادق كريم كاظم418362321411038035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيآيه رزاق جابر عبد418372321422017001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة457.0076.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياماني عباس خضير عبيس418382421427008012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمؤمل مسلم صادق عبد الزهره418392521411009238

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيمسلم كرار عبد االمير مهدي418402521417003043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة457.0076.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الزهراء حسن نهير حسن418412521424018294

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة457.0076.17ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيضحى غايب داخل غيدان418422521427014029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة456.0076.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيكلثوم مردان راضي عبد الزهره418432421427008147

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة456.0076.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيزيد صالح مهدي عبيد418442521411009118
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة456.0076.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمهدي صالح عباس صبح418452521413031701

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة456.0076.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء فرحان داود سلمان418462521422036050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة456.0076.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين عباس بريهي418472521426001433

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة455.0075.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد موسى حسين عليوي418482521411007398

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة455.0075.83ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمقتدى علي عبد الحسين حبيب418492521413030110

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة455.0075.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب محمد مهدي فاضل418502521424014187

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة455.0075.83اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين ابراهيم رزاق كشكول418512921411019036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة454.0475.67ثانوية المتميزاتاحيائيجنان محمد حسين جعفر418522521422013017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة454.0075.67ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزهراء ناصر سرتيب خشان418532421427020025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن فرحان عيدان ابو جون418542521411001093

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيحوراء فارس سالم حمد418552521422001035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة454.0075.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه جواد كاظم جريو418562521424018029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة454.0075.67األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعلي نجاح حسن علي418572521513005016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحسين عادي جاسم عبيد418582621417006016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيطيف والء طالب جاسم418592721422035222

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة453.0075.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيرقيه عبد الحر عبد الحسين محمد418602421427008063

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة453.0075.50ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيكاظم طالب عوده محمد418612721411041024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة452.0075.33ثانوية االصول المختلطةاحيائيكرار حيدر فيصل هنوات418622321417033015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة452.0075.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد حميد بناي418632521413031405

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة452.0075.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين محمد عايد حواس418642521413031532

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة452.0075.33اعدادية الصباح للبناتاحيائيامينه حسين نوح سليمان418652521422007007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة452.0075.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه قيس رحيم علي418662521424018090

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة452.0075.33اعدادية المكاسب للبنيناحيائياحمد ميري جندي حسين418672721411001008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيشهالء قاسم محمد عمران418682321427012050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة451.0075.17ثانوية غزة للبناتاحيائيشفاء صبيح كامل جاسم418692421422007045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيتقى رشاد ياسين عبد هللا418702421422025041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين فارس كاظم بادي418712521411001142

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيشهد هيثم حسين جواد418722521422003341

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفرقان كامل محمود عبد418732521422003471

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة451.0075.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياالء باسم رزاق محمد418742521422022075

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة451.0075.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياالء عدي عبد الخالق عبد الزهره418752521422022078

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمخلد جميل لفتة جويد418762221411034358

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة450.0075.00ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيحيدر رحيم عباس مهدي418772421413017032
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيساره جواد كاظم جابر418782421422025106

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة450.0075.00ثانوية العدالة للبناتاحيائيسارة حسن مرزوك عباس418792521422002023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيمالك محمد جاسم محمد418802621422058062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة449.0074.83ثانوية بابل المختلطةاحيائيزينب حسين خليف جالوغ418812221427046005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة449.0074.83ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيكرار ابراهيم شهيد كوكز418822321411072024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة449.0074.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيغيث خالد عبد الحسين محسن418832421411036229

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة449.0074.83ثانوية الجنان للبناتاحيائيشروق محمد جبر عوده418842421422035029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة449.0074.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد محسن ناطور عباس418852521411001463

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة449.0074.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمنتظر احمد عبد زيد شالكه418862521411001534

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة449.0074.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيامير ابراهيم محمد مرجون418872521411008030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة449.0074.83اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيازهر سعد عبد الحسين عبد علي418882521415002012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة449.0074.83اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيأيات حيدر صالح هادي418892521422026002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة449.0074.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين احمد عبد العادل عبد الرزاق418902521424004140

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة449.0074.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيميامين قصي جبار حمد418912521424014334

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة449.0074.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عدنان عبد الوهاب اسماعيل418922521424018077

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة449.0074.83اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيرسول عطا كاظم درنوح418932621411022055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة449.0074.83اعدادية اليرموك للبناتاحيائيسكينه محمد علي سعد سعيد418942721422036101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية النصر للبنيناحيائيعالء نصار ملحم علي418952221411025060

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة448.0074.67ثانوية النبوغ للبناتاحيائياسماء رياض سالم مصبح418962221422014002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة448.0074.67ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيروان علي رهيف علي418972221424003059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه هادي كاظم عبيس418982321422033155

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمروه عباس جابر جاسم418992421422015125

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيعلي عدنان عبد االمير علي419002521411004078

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة448.0074.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء أركان هاني عزيز419012521424014125

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة448.0074.67ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيحسين محمد حبيب مهدي419022721411036016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة448.0074.67ثانوية مناهل العلم االهلية للبنيناحيائيحسن فالح حسن سوادي419032921413004007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة447.0074.50اعدادية السدة للبنيناحيائيحسين عبد المهدي خضير حسين419042321411016027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة447.0074.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائيايمان كاظم ردام وناس419052421422026016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة447.0074.50اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيفيصل راضي حمود لفته419062521411018081

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة447.0074.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر مسلم شهيب علي419072521413013111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة447.0074.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الزهراء نبراس علي حسين419082521424018298

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسكينة مدرك جاسم محمد419091621522051075

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة430.0071.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي مهند جبار هاشم419102521513013059
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة424.0070.67اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمعتز سلمان حسين عليوي419112521511001177

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة422.0070.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيتقى رائد صاحب مسلم419122521524004005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيحمد عبد علي أيوب فرج419131621511045025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة421.0070.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعبد هللا لؤي سهيل محمد419141621513123028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيقاسم حيدر اموري محمد جواد419152521511012068

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة420.0070.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيانس رائد علي رضا419161021511026020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة420.0070.00ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيقاسم محمد جمعه فرعون419172521513033037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة417.0069.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي تحسين عبد الرزاق حبيب419182521513013031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة416.0069.33ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيحيدر صفاء طالب خضير419191621513008005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمحمود عبد علي مجيد شبيب419201621515016154

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيغفران باقر كاظم عبد419212521526001128

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحسن فالح محسن علي419221621511034131

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيمنار ابراهيم حسين محمد419231621522036075

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية العشار للبناتتطبيقيعذراء علي محسن علي419241621522053038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيفليح عباس فليح مجيد419252521511009067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيمحمد رياض جواد حبيب419262521511010047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمقتدى نوري صابر عاصي419272721511027101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة412.0068.67اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعباس طاهر كريم صفر419281621511054043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة410.0068.33اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقينزار اثير وحيد عبد419291321511008079

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة407.0067.83اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعجيل نبيل عجيل عيسى419301621511054052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة407.0067.83ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعلي سمير صادق حسن419312521513033028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة407.0067.83اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيكوثر رعد كلف عبيد419322521522035016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية العباس للبنينتطبيقيمصطفى رافد عمران موسى419331621511046148

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيمرتضى حازم عبد الرسول كاظم419342721511007039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة405.0067.50للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيرضا قاسم عجمي وادي419351321511023013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة405.0067.50ثانوية المجد للبنينتطبيقيحسن صالح حسين عبيس419362321511065010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة405.0067.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تطبيقياسراء حيدر حبيب جبار419372521522022004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة402.0067.00ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقيحسن جابر خير هللا جبر419382221517053007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة401.0066.83اعدادية الرسول للبنينتطبيقيرواد سامي صابر عبيد419391621511052033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة401.0066.83ثانوية الكندي للبنينتطبيقيحسن كاظم طعيمة عفريت419401621511063005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة401.0066.83ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمرتضى جابر زوره سعيد419412821511012050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية األعراف للبنينتطبيقيعلي فؤاد عبد الرضا فيصل419421621511058062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيحسين علي حسين زايد419432221511080024
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية غزة للبناتتطبيقيتبارك مصطفى كاظم مرتضى419442721522034014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة399.0066.50اعدادية بلد للبنينتطبيقيحسن سالم مكي دخيل419451821511006004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة399.0066.50اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيحيدر شدهان الوي محمد419462321517003018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة399.0066.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد فاضل غانم داغر419472521513013060

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة399.0066.50اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيحسين ثامر حسين حسن419482721511030019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة398.0066.33اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيفاطمه علي حسين سمير419492221522006035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة398.0066.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيزينب علي حسين عبد الزهره419502421527008009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة398.0066.33اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقياحمد فالح حسن بدن419512821511037008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي محمد صالح جمعه419521621511020068

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية حيفا للبناتتطبيقياساور علي عباس فهد419531621522045003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية دجلة للبناتتطبيقيبشائر سوادي مناتي شرموخ419541621522067009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة397.0066.17ثانوية الباقر للبنينتطبيقيكاظم جواد كاظم عبيس419552321511037015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزينب احمد عبد الساده راجي419562321522017021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيمنتظر باسم محمد عبيد419572521511010063

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة397.0066.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسين احمد حسن عباس419582521513013055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي حيدر عبد الخالق حبيب419592321513009008

كلية القانون/جامعة الكوفة594.0099.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيبتول فرحان حسن حمزه419602521222016015

كلية القانون/جامعة الكوفة582.0097.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور باسم محمد حسين مجيد419612521424022200

كلية القانون/جامعة الكوفة565.0094.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحميده عبد األمير حميد غدير419622521424014073

كلية القانون/جامعة الكوفة551.0091.83اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسجى حسن عبد كريم419632521222001035

كلية القانون/جامعة الكوفة542.0090.33اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيحمزه هاشم هاني كاظم419642521211004018

كلية القانون/جامعة الكوفة542.0090.33ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبينبأ عماد عبد االمير هاشم419652521224006007

كلية القانون/جامعة الكوفة537.0089.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحيدر محمد كامل زغير419662521213013016

كلية القانون/جامعة الكوفة537.0089.50اعدادية الزاكيات للبناتادبيمعصومه حيدر عزيز عبد االخوه419672521222011070

كلية القانون/جامعة الكوفة535.0089.17اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيدعاء زهير شدهان منسي419682521222024048

كلية القانون/جامعة الكوفة535.0089.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيرضا عيدان مطر غباش419692521411008127

كلية القانون/جامعة الكوفة534.0089.00اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيعبد الوهاب خالد مهدي عبد هللا419702521211028034

كلية القانون/جامعة الكوفة534.0089.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيرقيه سالم خليل سعيد419712521224014020

كلية القانون/جامعة الكوفة529.0088.17اعدادية نور الحسين للبناتادبيياسمين محمد رشيد عبود419722521222016141

كلية القانون/جامعة الكوفة528.0088.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمنتظر حمودي هادي شعالن419732521211021333

كلية القانون/جامعة الكوفة526.0087.67ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيعذراء شدهان واوي عجه419742521224028016

كلية القانون/جامعة الكوفة524.0087.33ثانوية النجوم االهلية للبناتادبيعبير عبد حسين جاسم419752521224001006

كلية القانون/جامعة الكوفة522.0087.00اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيمريم رعد ياسين طه419762521222023032
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كلية القانون/جامعة الكوفة522.0087.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب الحوراء ليث عبد الواحد كعيد419772521222024077

كلية القانون/جامعة الكوفة521.0086.83اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبينبأ نبيل جفات متعب419782521222023037

كلية القانون/جامعة الكوفة517.0086.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفاطمه الزهراء حمزه جبار حسون419792521224014037

كلية القانون/جامعة الكوفة515.0085.83اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيآيه رائد حبيب جبر419802521222001001

كلية القانون/جامعة الكوفة515.0085.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيدنيا علي كران شراد419812521224030005

كلية القانون/جامعة الكوفة513.0085.50اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيذو الفقار مصطفى حسن بخيت419822521211004022

كلية القانون/جامعة الكوفة513.0085.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور ليث علي عيدان419832521422040436

كلية القانون/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمنتظر قاسم هاتف عمران419842521413033165

كلية القانون/جامعة الكوفة511.0085.17ثانوية المناجاة المختلطةادبينعيم جاسم محسن بجاي419852521217004006

كلية القانون/جامعة الكوفة510.0085.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعبد الهادي رحيم محمد محسن419862521413024053

كلية القانون/جامعة الكوفة508.0084.67اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمه زياد حميد روكان419872521222017041

كلية القانون/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعلي موسى ابراهيم نصيف419882521211004045

كلية القانون/جامعة الكوفة506.0084.33ثانوية ايليا االهلية للبنينادبياحمد ابو ذر حاتم مجيد419892521213008002

كلية القانون/جامعة الكوفة505.0084.17اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحيدر عبد زيد واوي دحام419902521411014071

كلية القانون/جامعة الكوفة503.0083.83اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيغريبه فليح حسن فرحان419912521222031050

كلية القانون/جامعة الكوفة501.0083.50اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيحسن نبيل خضير حسن419922521211004010

كلية القانون/جامعة الكوفة500.0083.33اعدادية االيمان للبناتادبياستبرق فارس عبد الحسن عباس419932521222038003

كلية القانون/جامعة الكوفة496.0082.67ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيرقيه محمد مرتضى محسن419942521224016003

كلية القانون/جامعة الكوفة494.0082.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي حاكم عبد نور عناد419952521411001293

كلية القانون/جامعة الكوفة494.0082.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد وسام يحيى رضا419962521413031591

كلية القانون/جامعة الكوفة493.0082.17ثانوية النجوم االهلية للبناتادبيآيه ياسين طاهر علي419972521224001001

كلية القانون/جامعة الكوفة492.0082.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمجتبى احمد كاظم جواد419982521413031478

كلية القانون/جامعة الكوفة491.0081.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسالم محمد صالح كردي419992521413031272

كلية القانون/جامعة الكوفة491.0081.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياسماء صباح راضي موسى420002521422004032

كلية القانون/جامعة الكوفة491.0081.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه فارس حسن حسين420012521424018085

كلية القانون/جامعة الكوفة490.0081.67الخارجيونادبييوسف احمد رشيد مدلول420022521218001898

كلية القانون/جامعة الكوفة490.0081.67اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعباس علي حميد حسين420032521411014099

كلية القانون/جامعة الكوفة489.0081.50اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائياحمد محمد جاسم عليوي420042521411004011

كلية القانون/جامعة الكوفة488.0081.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي نبيل كاظم جاسم420052521411012203

كلية القانون/جامعة الكوفة487.0081.17اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد قاسم عبد الحسين عباس420062521211023088

كلية القانون/جامعة الكوفة487.0081.17اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيفضه مجيد عبد هللا عباس420072521222023029

كلية القانون/جامعة الكوفة486.0081.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيشهد سعد عزيز شياع420082521224030010

كلية القانون/جامعة الكوفة485.0080.83اعدادية واسط للبناتادبيافنان جاسم كاظم عطيه420092521222008002
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كلية القانون/جامعة الكوفة484.0080.67اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبييونس كاظم منهل عنون420102521211032035

كلية القانون/جامعة الكوفة482.0080.33اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمصطفى محمد سالم مهدي420112521211004089

كلية القانون/جامعة الكوفة482.0080.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر عبد الرضا محمد جوهر420122521211021105

كلية القانون/جامعة الكوفة482.0080.33اعدادية الصباح للبناتادبيهاجر احمد عبد مسلم رحيم420132521222007121

كلية القانون/جامعة الكوفة482.0080.33اعدادية الفرزدق للبناتادبيايمان عالوي حسين جبار420142521222012003

كلية القانون/جامعة الكوفة481.0080.17اعدادية ميسان للبنينادبيحسين قاسم حسين يوسف420152521211011022

كلية القانون/جامعة الكوفة480.0080.00ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيعمار عادل عباس سلمان420162521213002008

كلية القانون/جامعة الكوفة479.0079.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيايمن احمد محمد عبد هللا420172521211012040

كلية القانون/جامعة الكوفة478.0079.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي محمد نيشان علوان420182521211008120

كلية القانون/جامعة الكوفة477.0079.50اعدادية الالذقية للبناتادبيهاجر علي جابر علي420192521222003111

كلية القانون/جامعة الكوفة476.0079.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحسنين محمد جبار نصيف420202521213013010

كلية القانون/جامعة الكوفة476.0079.33اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه حمزه عبد االمير شهيد420212521222029050

كلية القانون/جامعة الكوفة476.0079.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيساره محسن مجيد محمد420222521224014033

كلية القانون/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية الصباح للبناتادبينسرين محمود حميد جاسم420232521222007111

كلية القانون/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيبتول مجيد عبد هللا عباس420242521222023004

كلية القانون/جامعة الكوفة475.0079.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيبنين هادي حمزه مهوال420252521224030004

كلية القانون/جامعة الكوفة474.0079.00الخارجيونادبيباقر عادل عبداليمه وحيد420262521218001148

كلية القانون/جامعة الكوفة474.0079.00اعدادية الزاكيات للبناتادبيروشن احمد محمد عتوي420272521222011026

كلية القانون/جامعة الكوفة473.0078.83اعدادية االبراج للبنينادبيحيدر مهدي عبد الحمزه جاسم420282521211023041

كلية القانون/جامعة الكوفة472.0078.67اعدادية ميسان للبنينادبيغيث عمران كامل شمران420292521211011049

كلية القانون/جامعة الكوفة472.0078.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد حسين مكي مجيد حسان420302521213013031

كلية القانون/جامعة الكوفة472.0078.67اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمه كاظم جبار داخل420312521222017043

كلية القانون/جامعة الكوفة471.0078.50اعدادية الحيرة للبنينادبيمرتضى سعيد زعال حمد420322521211015039

كلية القانون/جامعة الكوفة471.0078.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعلي صاحب كاظم مراد420332521213013023

كلية القانون/جامعة الكوفة471.0078.50ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيآيات جبار شوين صبر420342521224029002

كلية القانون/جامعة الكوفة470.0078.33ثانوية براثا االهلية للبناتادبيمريم اسعد جالل عبد الصاحب420352521224022009

كلية القانون/جامعة الكوفة469.0078.17اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيتبارك فاضل عبيد شندول420362521222023008

كلية القانون/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمرتضى هاني علي عبد الرزاق420372521213013041

كلية القانون/جامعة الكوفة467.0077.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبياحمد هاشم كريم عبد420382521211008010

كلية القانون/جامعة الكوفة467.0077.83اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيعلي رائد محمد علي420392521211018034

كلية القانون/جامعة الكوفة467.0077.83اعدادية الصباح للبناتادبيرسل حامد خلف جلجول420402521222007047

كلية القانون/جامعة الكوفة466.0077.67اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيهاشم علي حسين ياسر420412521211004096

كلية القانون/جامعة الكوفة466.0077.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسن عقيل حسون عبود420422521211012062
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كلية القانون/جامعة الكوفة466.0077.67اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيسجاد غسان علي حسين420432521211028008

كلية القانون/جامعة الكوفة466.0077.67اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيمريم جار هللا عبد قريش420442521222035103

كلية القانون/جامعة الكوفة466.0077.67ثانوية النجوم االهلية للبناتادبيرسل حسين محمد عبد الرضا420452521224001004

كلية القانون/جامعة الكوفة465.0077.50ثانوية طريق الحسين المختلطةادبيكرار مرتضى جبار كاظم420462521217012014

كلية القانون/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمه علي نعمه كريم420472521222011061

كلية القانون/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيزهراء سعد كريم عبود420482521522024027

كلية القانون/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيضرغام قاسم غالي عبد420492521211004034

كلية القانون/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي نعمان عيدان عبود420502521211008121

كلية القانون/جامعة الكوفة461.0076.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيسجاد عبد االمير عوده حمود420512521211008080

كلية القانون/جامعة الكوفة461.0076.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيعباس حكيم ناصر شراد420522521213023010

كلية القانون/جامعة الكوفة461.0076.83اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيزهراء شاكر كاظم مهدي420532521222023012

كلية القانون/جامعة الكوفة460.0076.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيجاسم عقيل محسن مطلب420542521211012045

كلية القانون/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيزيد ماجد عبد حسون420552521211018020

كلية القانون/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيهشام عاد عبد الكاظم ظاهر420562521213025048

كلية القانون/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية الزهراء للبناتادبيتبارك محمد طه عبد الساده420572521222029017

كلية القانون/جامعة الكوفة457.0076.17ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبينرجس حميد صالح عمران420582521224024011

كلية القانون/جامعة الكوفة456.0076.00اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيسيف عدي جواد حسن420592521211004032

كلية القانون/جامعة الكوفة455.0075.83اعدادية االبراج للبنينادبيميثم ابراهيم علي عبد الرضا420602521211023096

كلية القانون/جامعة الكوفة455.0075.83ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيجاسم محمد هادي فياض420612521215007009

كلية القانون/جامعة الكوفة455.0075.83اعدادية الجزائر للبناتادبيوفاء عادل رزاق عباس420622521222028045

كلية القانون/جامعة الكوفة455.0075.83ثانوية تبارك المختلطةادبيحياة محمد تركي عبادي420632521227005007

كلية القانون/جامعة الكوفة453.0075.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمصطفى عباس كريم زيدان420642521213013044

كلية القانون/جامعة الكوفة453.0075.50الخارجياتادبيحوراء حمزه شنين عبد العباس420652521228050134

كلية القانون/جامعة الكوفة452.0075.33اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمحمد حسن محمد رزاق جاسم420662521211004061

كلية القانون/جامعة الكوفة452.0075.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي عباس عبد المهدي سلمان420672521211021185

كلية القانون/جامعة الكوفة452.0075.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمهدي صابر غانم تومان420682521211021338

كلية القانون/جامعة الكوفة452.0075.33اعدادية االبراج للبنينادبيحسن كريم هاني عطوب420692521211023022

كلية القانون/جامعة الكوفة452.0075.33ثانوية طريق الحسين المختلطةادبيرسول علي محمد حسن ضعين420702521217012004

كلية القانون/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمهدي ستار جبار عبد420712521211004095

كلية القانون/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية ميسان للبنينادبياحمد لؤي جابر عبيد420722521211011007

كلية القانون/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية هل اتى للبنينادبيعلي محمد حسن عبيس420732521211036045

كلية القانون/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيانور صالح عبد المهدي علوان420742521211012038

كلية القانون/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيسيف سعد جبار محسن420752521215002040

4148 من 1275صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب محمد حاكم مايح420762521222024089

كلية القانون/جامعة الكوفة450.0075.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيشهد ظاهر ساجت عبد نور420772521224029013

كلية القانون/جامعة الكوفة449.0074.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمصطفى مسلم عبد العباس نصيف420782521211008182

كلية القانون/جامعة الكوفة449.0074.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيآيه محمد سرتيب حسين420792521224014002

كلية القانون/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيزيد اسعد كاظم محمد420802521211021119

كلية القانون/جامعة الكوفة448.0074.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيزيد علي عزيز علوان420812521213028005

كلية القانون/جامعة الكوفة448.0074.67ثانوية الميثاق المختلطةادبيحسين باسم جواد عبد420822521217008002

كلية القانون/جامعة الكوفة448.0074.67الخارجيونادبيعلي احمد صالح حمود420832521218001496

كلية القانون/جامعة الكوفة447.0074.50اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمرتضى صباح حميد سلمان420842521211021298

كلية القانون/جامعة الكوفة447.0074.50اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيرواء كاظم فدعم ساجت420852521526001059

كلية القانون/جامعة الكوفة446.0074.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسجاد عبد اللطيف عبد الزهره كاظم420862521211021134

كلية القانون/جامعة الكوفة446.0074.33ثانوية النجوم االهلية للبناتادبيتبارك رسول كعيم مصحب420872521224001002

كلية القانون/جامعة الكوفة445.0074.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمهيمن علي جعفر هادي420882521211008196

كلية القانون/جامعة الكوفة445.0074.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي كاظم عيسى حمادي420892521211021195

كلية القانون/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيمنتظر عزيز ناصر حسين420902521213023024

كلية القانون/جامعة الكوفة445.0074.17اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيرفيده خضر عباس منخي420912521222031020

كلية القانون/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية ميسان للبنينادبيعالء محمد فرهود حمنكل420922521211011042

كلية القانون/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيسجاد محمد راهي كريم420932521215002038

كلية القانون/جامعة الكوفة444.0074.00ثانوية االكرمين للبناتادبيفاطمه علي ابراهيم اغا420942521222019026

كلية القانون/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيحسن فاضل عباس كريم420952521511012019

كلية القانون/جامعة الكوفة444.0074.00ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيحسن حيدر شاني عوده420962521513025006

كلية القانون/جامعة الكوفة443.0073.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيبركات عامر صاحب مزهر420972521224014009

كلية القانون/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي حيدر عبد الواحد جبار420982521211012177

كلية القانون/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيسجاد عبد المرتفع مزيد خلف420992521211018022

كلية القانون/جامعة الكوفة442.0073.67ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيقاسم فيصل سلطان علي421002521215007049

كلية القانون/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيياسر عباس حسين لفته421012521211012309

كلية القانون/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمازن راضي عباس مغيض421022521211035106

كلية القانون/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب علي كاظم مناتي421032521222016066

كلية القانون/جامعة الكوفة440.0073.33اعدادية القادسية للبنينادبيعبد هللا عدنان عبد الواحد عباس421042521211038024

كلية القانون/جامعة الكوفة440.0073.33اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمسلم جاسم محمد كاظم421052521215002086

كلية القانون/جامعة الكوفة440.0073.33اعدادية شجرة الدر للبناتادبيمنار علي هدهود فرج421062521222018045

كلية القانون/جامعة الكوفة440.0073.33ثانوية االشراق للبناتادبيايه حسين هادي هويل421072521222037002

كلية القانون/جامعة الكوفة439.0073.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسنين ثامر جواد حسن421082521211021076
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كلية القانون/جامعة الكوفة439.0073.17اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيامير ناصر عباس جدوع421092521211032005

كلية القانون/جامعة الكوفة439.0073.17ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيحسين عبد الحليم فيصل خلخال421102521217011002

كلية القانون/جامعة الكوفة439.0073.17الخارجيونادبياحمد عبد مخيف نايف421112521218001043

كلية القانون/جامعة الكوفة439.0073.17اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيمروه رائد فاضل محسن421122521222026063

كلية القانون/جامعة الكوفة438.0073.00ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيحسن علي جبار راهي421132521215011020

كلية القانون/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيباقر يوسف كريم مسلم421142521211012043

كلية القانون/جامعة الكوفة437.0072.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيسجاد عبد الهادي جهادي عبد421152521213013019

كلية القانون/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية الصباح للبناتادبياساور زكي يحيى عبد الحسن421162521222007006

كلية القانون/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية الصباح للبناتادبيرسل احمد حمزة محمد حسن421172521222007046

كلية القانون/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبياالء عيدان كتاب شياع421182521222024018

كلية القانون/جامعة الكوفة437.0072.83ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبينجاة عباس فليح كاظم421192521224006008

كلية القانون/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيليث محمد نعمه بريسم421202521211004056

كلية القانون/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي سالم جاسم عبيده421212521211021181

كلية القانون/جامعة الكوفة436.0072.67الخارجيونادبيعلي ميران حبيب محمد421222521218001570

كلية القانون/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية الصباح للبناتادبيفاطمة فارس مالك جبار421232521222007096

كلية القانون/جامعة الكوفة436.0072.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزهراء نجاح عبد الحسين مظلوم421242521224014027

كلية القانون/جامعة الكوفة436.0072.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزينب حمودي عباس محمد421252521224014030

كلية القانون/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامير محمد كاظم ناهي421262521211012035

كلية القانون/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية الصباح للبناتادبيايمان حيدر لفته محسن421272521222007022

كلية القانون/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية الصباح للبناتادبيمالك صدام حسين خضير421282521222007106

كلية القانون/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية صنعاء للبناتادبيحوراء كريم محيسن كسار421292521222014014

كلية القانون/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمنتظر عبد هللا ضعيف مكاوي421302521211008190

كلية القانون/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيفضل مهند عامر شريف421312521211021211

كلية القانون/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى موفق رشيد عبد الشهيد421322521211021329

كلية القانون/جامعة الكوفة434.0072.33ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيحسين عبد علي عزيز عسكر421332521215007016

كلية القانون/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية الصباح للبناتادبيايات كاظم رهيف سعيد421342521222007020

كلية القانون/جامعة الكوفة433.0072.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيحسن امين وداي حسين421352521213028001

كلية القانون/جامعة الكوفة432.0072.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسنين حيدر مهدي صالح421362521211021077

كلية القانون/جامعة الكوفة432.0072.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين صفاء حسين بعيوي421372521211021086

كلية القانون/جامعة الكوفة432.0072.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعباس فاضل جودي هاشم421382521211021155

كلية القانون/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية شمس الحرية للبناتادبيبنين صباح جليل زاير421392521222030005

كلية القانون/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيآالء كاظم دبي مطرب421402521224029001

كلية القانون/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمسلم ضامد غانم تومان421412521211021305

4148 من 1277صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيزيد عبد الكاظم عبد كاظم421422521211032018

كلية القانون/جامعة الكوفة430.0071.67ثانوية تبارك المختلطةادبياحمد عاجل عبد نور واوي421432521217005002

كلية القانون/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيلميس سالم حسين علي421442521222026062

كلية القانون/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية الحامدات للبناتادبياالء علي مهدي صالح421452521222034002

كلية القانون/جامعة الكوفة430.0071.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيايات مهند حسن صريع421462521224030001

كلية القانون/جامعة الكوفة429.0071.50اعدادية ميسان للبنينادبيعبد هللا نبيل كاظم راهي421472521211011039

كلية القانون/جامعة الكوفة429.0071.50اعدادية صنعاء للبناتادبيسكينه رعاد كريم غيدان421482521222014028

كلية القانون/جامعة الكوفة429.0071.50اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيآيات رشيد جعفر حميدي421492521222026001

كلية القانون/جامعة الكوفة428.0071.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمهند اياد رشيد جاسم421502521211008195

كلية القانون/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمنتظر عباس طربال عبيد421512521211021335

كلية القانون/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية هل اتى للبنينادبيليث محمد حسوني عبد الواحد421522521211036053

كلية القانون/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية الزاكيات للبناتادبينور سعد محمد صادق421532521222011076

كلية القانون/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيهدى سعد عطيه محسن421542521522024053

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة482.0080.33اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيمريم زهير عبد الرضا عبد العباس421552521422026136

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة481.0080.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور الهدى عباس كامل هاشم421562521422040410

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة476.0079.33ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينب فاضل يوسف خضير421572521424033034

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة473.0078.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب باسم محمد صالح421582521422022506

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة473.0078.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهدى كاظم علي طالس421592521422022637

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة470.0078.33ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيحوراء علي عبد جابر421602221427047002

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة457.0076.17ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيبراء محمد عبد الحسين شنشول421612521424028006

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية الحي للبناتاحيائيرقيه هاشم عبد األمير هاشم421622621422036054

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة453.0075.50ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيمنار علي صالح جعفر421632521224025010

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة452.0075.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحيدر جواد كاظم تومان421642521413033048

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة449.0074.83ثانوية العفاف للبناتاحيائيحوراء اسماعيل عيسى سلمان42165242042130038

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة449.0074.83ثانوية الجامعة للبناتاحيائيريهام باسم كاظم فاضل421661021422009034

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة438.0073.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب عبد العالم شنشول عبد نور421672721222025078

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد علي عادل عبيد نادي421682321211020058

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة421.0070.17ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيكوثر محمد حميد عبد الكريم421691621526003067

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة420.0070.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيباقر عامر كاظم وناس421702521211021043

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة418.0069.67ثانوية الجواهر االهلية للبنينادبيمنتظر عبد الحسين عطية عبد السادة421712621213008007

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمصطفى سليم سلمان محمد جواد421722521511033036

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد باقر سالم صبيح كاظم421732521211012223

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة403.0067.17الخارجيونادبيمرتضى حامد لطيف عبداليمه421742521218001756
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كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيتبارك علي باقر عبد الرسول421752521526001033

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة400.0066.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيعبد المحسن خلدون كامل خلفه421762321213018017

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبياسراء قصي عزيز نعمه421772521222031002

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة400.0066.67ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء حامد رشيد عمران421782721222013018

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة398.0066.33اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي شاكر محمود صكر421791321211017083

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة397.0066.17ثانوية الفضائل للبناتادبيكوثر وميض فاروق خليل421802321222036016

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية المؤمل للبنينادبيحسين جميل عبد الحسين محمد421812321211046015

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيايمن غافل محمد فرحان421822721511026016

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية البيان للبنينادبيسجاد صفاء هادي عيسى421832321211014030

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة392.0065.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيتمار رعد كريم عباس421842521213013008

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيباقر محمد محمود قاسم421852521211021047

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة389.0064.83اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمؤمل محمد اسماعيل مصطفى421861621211070041

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة389.0064.83اعدادية االنتصار للبناتادبيرفل محمد هويدي جاسم421872421222012013

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة387.0064.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعلي محمد حسين محمد421882521213013024

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي عبد الكريم علي محمد421892521217003025

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعباس صفاء صبيح حسن421902621211015060

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمصطفى يعقوب يوسف كاظم421912521211008184

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة381.0063.50ثانوية ايليا االهلية للبنينادبيعبد هللا مؤيد قاسم محمد421922521213008004

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة379.0063.17اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد هللا محسن حسن عليخ421931421211047034

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية حمائم السالم للبناتادبيمريم حيدر سعد رزاق421942721222029052

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة375.0062.50ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيفضل علي حسين وحيد421952521213004004

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة374.0062.33ثانوية الشمائل للبناتادبيعبير عباس تاغي عبد421961421222042041

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة373.0062.17اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيسجاد هادي كاظم رضا421972721211005065

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمرتضى علي باجي عباده421981421211017103

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة371.0061.83ثانوية براثا للبناتادبيسكينه سامي عليوي علي هللا421992721222057056

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة370.0061.67ثانوية القلعة للبنينادبيحسين عبد الرزاق عدنان جاسم422002121211039012

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة369.0061.50ثانوية الكرار للبنينادبيحمزه حاتم حمزه جلوب422012321211054008

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة369.0061.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيحسين رعد سليم حسن422022321213018009

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة367.0061.17ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيحوراء اجير جوده صافي422031421226003032

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة367.0061.17ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبيفرح احمد شاكر تعيب422042321224001006

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة366.0061.00ثانوية الضحى للبناتادبييقين ابراهيم رشيد صالح422051421222023042

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية هل اتى للبنينادبيمرتضى قاسم محمد مطر422062521211036068

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة364.0060.67اعدادية االمام للبنينادبيعلي ليث صالح مكطوف422072321211013025
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كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة364.0060.67ثانوية الدرعية للبنينادبيعباس طلب مهدي راضي422082321211053007

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعبد هللا مؤيد عبد الرضا جابر422091221211002017

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمحمد حسين علي كاظم422102521211004062

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيسجاد يعقوب يوسف عبيد422112521211018023

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة362.0060.33ثانوية المسك للبناتادبيايمان هاوي جوده جبر422121421222048005

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة361.0060.17الخارجياتادبيحواء علي عيال حسون422132521228050141

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة361.0060.17ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيوائل حسين علي مطرود422142721215003079

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد مهدي رحيم ابراهيم422152521211008166

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين سلمان محسن جفات422162721211005032

كلية التمريض/جامعة الكوفة587.0097.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمجتبى احمد عطيه حميد422172521413023103

كلية التمريض/جامعة الكوفة585.0097.50الخارجياتاحيائيرجاء عباس طرخان علوان422182321428050114

كلية التمريض/جامعة الكوفة585.0097.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي سعد عبار عبد الزهره422192521413031363

كلية التمريض/جامعة الكوفة584.0097.33اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسين نوير حسون طرفان422202521411010069

كلية التمريض/جامعة الكوفة584.0097.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر قاسم محمد طريخم422212521413013254

كلية التمريض/جامعة الكوفة584.0097.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيتبارك محمد حمزه عباس422222521422010074

كلية التمريض/جامعة الكوفة584.0097.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه عماد عبد الحسين موسى422232521424004358

كلية التمريض/جامعة الكوفة584.0097.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار ميثم نجم مصطفى422242521424018235

كلية التمريض/جامعة الكوفة584.0097.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم علي جياد عباس422252921422025118

كلية التمريض/جامعة الكوفة583.0097.17ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيبنين صباح جاسم فرحان422262421424009011

كلية التمريض/جامعة الكوفة583.0097.17اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمصطفى احمد لفتة متعب422272521411005171

كلية التمريض/جامعة الكوفة583.0097.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعباس ضياء عبد الحسين شالكه422282521411008183

كلية التمريض/جامعة الكوفة583.0097.17اعدادية االبراج للبنيناحيائيعلي عبد الزهره جبر عبد422292521411023034

كلية التمريض/جامعة الكوفة583.0097.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر تحسين عذب مجيوس422302521413031495

كلية التمريض/جامعة الكوفة583.0097.17اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيغدير سالم ضهد خشان422312521422010241

كلية التمريض/جامعة الكوفة583.0097.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب علي يونس خضر422322521422040043

كلية التمريض/جامعة الكوفة583.0097.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغدير قاسم محمد مهدي422332521422040166

كلية التمريض/جامعة الكوفة583.0097.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغفران ناجح جواد سلمان422342521422040179

كلية التمريض/جامعة الكوفة582.0097.00ثانوية المستقبل االهلية للبنيناحيائيمجتبى صباح محمد حسين صالل422352521413034005

كلية التمريض/جامعة الكوفة582.0097.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيهاله قاسم غازي شعالن422362521422003590

كلية التمريض/جامعة الكوفة582.0097.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبتول احمد عبد هللا عبد422372521422004100

كلية التمريض/جامعة الكوفة582.0097.00(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهدى ابراهيم فليح حسن422382521422039095

كلية التمريض/جامعة الكوفة582.0097.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك علي عبد العباس عبعوب422392521424004193

كلية التمريض/جامعة الكوفة582.0097.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى فائز مرتضى محمد صادق422402521424004695
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كلية التمريض/جامعة الكوفة581.8096.97ثانوية المتميزاتاحيائيمريم مقداد محمد حسن422412521422013084

كلية التمريض/جامعة الكوفة581.2496.87ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمحمد باقر قاسم عزيز كاظم422422421411049025

كلية التمريض/جامعة الكوفة581.0096.83اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسن حيدر حسين علي422432321411019029

كلية التمريض/جامعة الكوفة581.0096.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمصطفى احمد حسن تومان422442521411001499

كلية التمريض/جامعة الكوفة581.0096.83اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيعلي سالم ناصح نصر422452521411026033

كلية التمريض/جامعة الكوفة581.0096.83ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيهجرس جعفر كاظم عليوي422462521413014100

كلية التمريض/جامعة الكوفة581.0096.83ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيفضل عماد عبد الجبار عليوي422472521413030062

كلية التمريض/جامعة الكوفة581.0096.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي حبيب علي عطشان422482521413031345

كلية التمريض/جامعة الكوفة581.0096.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبحريه حمد هللا حسان راضي422492521422004113

كلية التمريض/جامعة الكوفة581.0096.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيدعاء صباح حسن بشير422502521424004284

كلية التمريض/جامعة الكوفة581.0096.83ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيبنين عقيل عبد الساده حاجم422512521424006004

كلية التمريض/جامعة الكوفة581.0096.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور الهدى نجم عبد زيد عبوسي422522521424022199

كلية التمريض/جامعة الكوفة581.0096.83اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحسين حميد وثيق جبر422532721411021025

كلية التمريض/جامعة الكوفة580.0096.67اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائييوسف رزاق عبد الحسن عبد الرضا422541521411016093

كلية التمريض/جامعة الكوفة580.0096.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عباس صالح مهدي422552521413013174

كلية التمريض/جامعة الكوفة580.0096.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر عباس فاضل موسى422562521413013253

كلية التمريض/جامعة الكوفة580.0096.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيغدير عبد االمير خضير عبد الكاظم422572521422003383

كلية التمريض/جامعة الكوفة580.0096.67اعدادية واسط للبناتاحيائيسارة محسن ضيهود مهدي422582521422008048

كلية التمريض/جامعة الكوفة580.0096.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء علي مظلوم كاظم422592521422022277

كلية التمريض/جامعة الكوفة580.0096.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين جهاد جاسم محمد422602521424004145

كلية التمريض/جامعة الكوفة580.0096.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياسراء تحسين علوان مسلط422612521424014016

كلية التمريض/جامعة الكوفة580.0096.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الرضا طارش عبد علي422622521424014080

كلية التمريض/جامعة الكوفة580.0096.67ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينور الزهراء ناصر حسين هويدي422632521424015134

كلية التمريض/جامعة الكوفة579.9696.66ثانوية المتميزاتاحيائينرجس عامر حسين عامر422642521422013093

كلية التمريض/جامعة الكوفة579.0096.50ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد المنتظر حيدر الياس علي422651721413025024

كلية التمريض/جامعة الكوفة579.0096.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء فارس داخل عناد422662421422039116

كلية التمريض/جامعة الكوفة579.0096.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيماليين سوادي عبيد دوهان422672421427008156

كلية التمريض/جامعة الكوفة579.0096.50ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين علي سوادي مرزه422682521413030023

كلية التمريض/جامعة الكوفة579.0096.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر علي كاظم راضي422692521413031503

كلية التمريض/جامعة الكوفة579.0096.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيرسول كاظم راضي علي422702521417006029

كلية التمريض/جامعة الكوفة579.0096.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء حمزه عبيد ناصح422712521422003206

كلية التمريض/جامعة الكوفة578.0096.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيفضل عباس مهدي عبد الصاحب422722521411005108

كلية التمريض/جامعة الكوفة578.0096.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء عبد الكاظم جبار محمد422732521422003225
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كلية التمريض/جامعة الكوفة578.0096.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسراء عبد هللا كاظم فالح422742521424004050

كلية التمريض/جامعة الكوفة578.0096.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبدور فراس مجيد احمد422752521424004128

كلية التمريض/جامعة الكوفة578.0096.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك عبد الزهره تركي فريح422762521424004189

كلية التمريض/جامعة الكوفة578.0096.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه هادي محمد هادي422772521424014121

كلية التمريض/جامعة الكوفة578.0096.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهبه علي عبد الساده خطار422782521424018362

كلية التمريض/جامعة الكوفة578.0096.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيكوثر منتظر حاكم عزوز422792521424019089

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيبراق فراس جبار صاحب422801421411047012

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيزيد عبد االمير صاحب عمران422812421411047116

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17اعداديه يافا للبناتاحيائيالتفات طاهر محسن عطيه422822421422040019

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيحسن هاتف عبد علي هادي422832521411035035

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيعلي انور جليل جبار422842521411041030

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17االهلية للبنين (ع)اعدادية دار الزهراءاحيائيسجاد توفيق محمد عبد هللا422852521413006005

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحسن صالح مهدي عبد الرزاق422862521413013244

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد علي فارس جاسم محمد422872521413013287

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد جبار جوني زغير422882521413017089

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزين العابدين احمد كاظم محمد422892521413031248

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى صفاء رزاق شمران422902521413031649

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيكاظم هادي نعمه عباس422912521413033109

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهد حاكم كنه حمص422922521422040101

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيدعاء حيدر فيصل عبيد422932521424004282

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقية محسن مهدي حمزه422942521424004365

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى صالح حسن عبد422952521424004691

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيوالء عبد الرضا طارش عبد علي422962521424014381

كلية التمريض/جامعة الكوفة577.0096.17ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيغزالن وسام دهير هالل422972521424029033

كلية التمريض/جامعة الكوفة576.0096.00ثانوية النبوة للبناتاحيائييقين سمير عبيد ابراهيم422982221422076020

كلية التمريض/جامعة الكوفة576.0096.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيترف طاهر حبيب حسين422992521422001030

كلية التمريض/جامعة الكوفة576.0096.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه سلمان محسن طوفان423002521424004344

كلية التمريض/جامعة الكوفة576.0096.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عالء شاكر أحمد423012521424018080

كلية التمريض/جامعة الكوفة576.0096.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ رشيد سعيد رشيد423022521424018259

كلية التمريض/جامعة الكوفة575.0095.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء وليد حميد ابراهيم423032521424004266

كلية التمريض/جامعة الكوفة575.0095.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل غانم عبد هللا423042521424015052

كلية التمريض/جامعة الكوفة575.0095.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه ظافر هميم جاسم423052521424015110

كلية التمريض/جامعة الكوفة575.0095.83ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيرقيه غالب ظاهر حمندي423062521424020013
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كلية التمريض/جامعة الكوفة574.0095.67ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزهراء خلف طعيمه عبدالمحسن423072221427048007

كلية التمريض/جامعة الكوفة574.0095.67اعدادية االمير للبناتاحيائيتبارك عبد االمير عزيز حسون423082521422021023

كلية التمريض/جامعة الكوفة574.0095.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهدى حيدر عبد الحسين غانم423092521422022627

كلية التمريض/جامعة الكوفة574.0095.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب ازهر عباس نقي423102521424004533

كلية التمريض/جامعة الكوفة574.0095.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه كاظم مهدي كاظم423112521424018093

كلية التمريض/جامعة الكوفة574.0095.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور علي محسن جاسم423122521424018328

كلية التمريض/جامعة الكوفة574.0095.67ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيناديه مصطفى جعفر حسن423132521424025059

كلية التمريض/جامعة الكوفة573.0095.50ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء ازهر عبيد والي423142421424009019

كلية التمريض/جامعة الكوفة573.0095.50اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينور الزهراء مؤيد محمد حسين423152521422010331

كلية التمريض/جامعة الكوفة573.0095.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول عبد الحسن خليل عبد423162521424004123

كلية التمريض/جامعة الكوفة573.0095.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ عزيز حسين جبر423172521424018267

كلية التمريض/جامعة الكوفة573.0095.50ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح عبيد لفتة423182521424022080

كلية التمريض/جامعة الكوفة572.0095.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيشروق رياض عبد الهادي عبد الحسين423192421427020035

كلية التمريض/جامعة الكوفة572.0095.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيبتول حسين عبد محمد423202521422010050

كلية التمريض/جامعة الكوفة572.0095.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم صباح جدوع مهدي423212521424013098

كلية التمريض/جامعة الكوفة572.0095.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائييسرى امين رشيد نومان423222521424018398

كلية التمريض/جامعة الكوفة572.0095.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء ناهض ناظم علي423232521424023049

كلية التمريض/جامعة الكوفة571.0095.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائياستبرق سعيد فاهم مدفون423242521422003022

كلية التمريض/جامعة الكوفة571.0095.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه علي عبد جاسم423252521424004357

كلية التمريض/جامعة الكوفة570.0095.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيافراح عبد الرضا ابراهيم طعيمه423262521424004063

كلية التمريض/جامعة الكوفة570.0095.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيضحى حيدر محسن مهدي423272521424014219

كلية التمريض/جامعة الكوفة569.1294.85ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيمريم عبد الكاظم ناصر طاهر423282521424011074

كلية التمريض/جامعة الكوفة569.0094.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم علي صاحب محمد423291221422026220

كلية التمريض/جامعة الكوفة569.0094.83اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينة نظيم جالب محمد423302321422031054

كلية التمريض/جامعة الكوفة569.0094.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيبنين فالح حمزه عبيس423312521422001020

كلية التمريض/جامعة الكوفة569.0094.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينصرى محمد رزوقي محسن423322521424014347

كلية التمريض/جامعة الكوفة569.0094.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم حسين عبد السيد بخشو423332521424018167

كلية التمريض/جامعة الكوفة569.0094.83االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيزهراء حميد رشيد سلمان423342521424034009

كلية التمريض/جامعة الكوفة569.0094.83اعدادية القدس للبناتاحيائينور حسن رزوقي شمسي423352621422033184

كلية التمريض/جامعة الكوفة568.0094.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياسراء حيدر صاحب موسى423362521422022054

كلية التمريض/جامعة الكوفة568.0094.67(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيجنات رضوان محمد رضا عزيز423372521422040013

كلية التمريض/جامعة الكوفة568.0094.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك زيدان عبد الزهره هادي423382521424004177

كلية التمريض/جامعة الكوفة568.0094.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيدنيا كاظم عبد محمد423392521424004291
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كلية التمريض/جامعة الكوفة568.0094.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عدنان صالح محسن423402521424004461

كلية التمريض/جامعة الكوفة568.0094.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهرة عامر زينل يعقوب423412521424004529

كلية التمريض/جامعة الكوفة568.0094.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيسارة فاضل مالك حسين423422521424022115

كلية التمريض/جامعة الكوفة568.0094.67ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيخديجه سماوي عبد هللا كاظم423432521427001026

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.9294.65للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيايات ناصر بريدي حسن423442421422037008

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0094.50اعدادية النصر للبناتاحيائيمريم حازم فاهم لهمود423451221422031214

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0094.50ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمة وصفي طاهر عبد هللا423462221424044061

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0094.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمريم حيدر محمد حسين علي423472521422001163

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0094.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيياسمين محمود صالح شاكر423482521422001210

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0094.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشهد عبد الرضا حازم مزيد423492521422004530

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0094.50اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء ناظم كاظم ظاهر423502521422010160

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0094.50اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمريم حيدر حسين صالح423512521422010296

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0094.50اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينور الهدى ناصر حمود كريم423522521422035219

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0094.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور الهدى سمير كريم راضي423532521422040407

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0094.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآمنه حميد مجيد سلمان423542521424004010

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0094.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى جبار وهاب عواد423552521424004210

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0094.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عبد الهادي كامل عاجل423562521424004459

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0094.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر حيدر نعمه جراد423572521424018136

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0094.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيحوراء قحطان يحيى عبد423582521424030033

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0094.50ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح قصاب شرهان423592621424004113

كلية التمريض/جامعة الكوفة566.8894.48للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيزهراء رحيم ناصر حسين423602421422037018

كلية التمريض/جامعة الكوفة566.0094.33ثانوية عشتار للبناتاحيائياسيل اياد فاضل زيدان423611121422027002

كلية التمريض/جامعة الكوفة566.0094.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء حسن علي شندوخ423622121422013060

كلية التمريض/جامعة الكوفة566.0094.33ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب رحيم عبيد والي423632421424009025

كلية التمريض/جامعة الكوفة566.0094.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيريام علي شاكر عبد423642421424023047

كلية التمريض/جامعة الكوفة566.0094.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمة حسين حسن محمد423652521422030091

كلية التمريض/جامعة الكوفة566.0094.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيمالك محمد عدنان محسن423662521422030108

كلية التمريض/جامعة الكوفة566.0094.33ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيازهار حافظ تريب عبد هللا423672521424002001

كلية التمريض/جامعة الكوفة566.0094.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء هيثم صالح مهدي423682521424004524

كلية التمريض/جامعة الكوفة566.0094.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغاده صالح كريم فاخر423692521424004720

كلية التمريض/جامعة الكوفة566.0094.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار علي طالب عباس423702521424018230

كلية التمريض/جامعة الكوفة566.0094.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء مجاهد جليل عبد الرضا423712521424022092

كلية التمريض/جامعة الكوفة566.0094.33ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء صالح عبد هللا سعدون423722521424024028
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كلية التمريض/جامعة الكوفة566.0094.33ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم عبد الرزاق ياسر423732521424029015

كلية التمريض/جامعة الكوفة566.0094.33ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائينهايه ضمد نادر شمر423742521427014044

كلية التمريض/جامعة الكوفة566.0094.33ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيرشا صالح مدران مطير423752621424011017

كلية التمريض/جامعة الكوفة565.0094.17ثانوية الرياحين للبناتاحيائيثناء عبد القادر شياع عبد العالي423761921422050020

كلية التمريض/جامعة الكوفة565.0094.17ثانوية المستقبل للبناتاحيائياسراء رعد عبد اليمة عبيد423772321422030001

كلية التمريض/جامعة الكوفة565.0094.17ثانوية االفاق للبناتاحيائيفاطمه نسيم ثامر فالح423782321422061065

كلية التمريض/جامعة الكوفة565.0094.17ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيتبارك مهدي كاظم خويطر423792521424026012

كلية التمريض/جامعة الكوفة564.7294.12ثانوية المتميزاتاحيائيمريم نصير فالح مهيدي423802521422013085

كلية التمريض/جامعة الكوفة564.0094.00ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيدعاء حميد حسن جبار423812421424002025

كلية التمريض/جامعة الكوفة564.0094.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيخديجه ثائر فرحان جعيول423822421427008049

كلية التمريض/جامعة الكوفة564.0094.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حيدر عبد الحسين مشكور423832521424004419

كلية التمريض/جامعة الكوفة564.0094.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل عباس عليوي423842521424014271

كلية التمريض/جامعة الكوفة564.0094.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايات عامر عبد المحسن كاظم423852521424022012

كلية التمريض/جامعة الكوفة564.0094.00االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيكوثر عالوي جاسم كاظم423862521424034022

كلية التمريض/جامعة الكوفة564.0094.00ثانوية الدبوني للبناتاحيائيميسره عدنان حسين سفيح423872621422027035

كلية التمريض/جامعة الكوفة563.0893.85(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه عبد األمير اسماعيل ميرم423882521422040221

كلية التمريض/جامعة الكوفة563.0093.83اعدادية الفجر للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم تايه423892221422027048

كلية التمريض/جامعة الكوفة563.0093.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمة حسين موسى شعيب423902321422022173

كلية التمريض/جامعة الكوفة563.0093.83ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيسجى سليم نعمه حسين423912321424003138

كلية التمريض/جامعة الكوفة563.0093.83اعدادية السماوة للبناتاحيائينبأ جاسم نصيف جاسم423922921422024249

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة563.0093.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيهدى جمال محمد حسن عبد الرسول423932521424019106

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة561.8093.63(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره مهدي غني حسين423942521424004632

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة553.0092.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيبتول محمد هادي سوادي423952421422024043

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة553.0092.17اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيشهد ماهر جبر رضا423962521422023034

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة549.0091.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيجعفر ضياء حسين محسن423972521413013055

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة543.0090.50اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد شاكر طالب شاكر42398252041009252

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة536.0089.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينة عماد اركان مطشر423992321424003132

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة516.0086.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين جاسم محمد424002521413031528

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة512.0085.33اعدادية النهوض للبنيناحيائيابو طالب حسين علي صيني424011421411039004

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة505.0084.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء عادل نايف كاظم424022521422022270

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة504.0084.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر هاني عبد الزهره كاظم424032521413013255

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة501.0083.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيانس نسيم سليم نوحي424042521422022087

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة499.0083.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه وليد حامد باقر424052521422040265
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كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة492.0082.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياميرة عبد الخالق عبد كاظم424062521422004053

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة489.0081.50ثانوية النجوم االهلية للبنيناحيائيزيد ناصر عبد الزهره نهير424072521413002002

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة488.0081.33اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد عادل ستار سعيد424082521411011123

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة487.0081.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب قحطان علي محمود424092121424005004

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة487.0081.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء خيري ضاحي سلطان424102521422003211

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة486.0081.00اعدادية واسط للبناتاحيائيمنار قاسم نجم عباس424112521422008088

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة485.0080.83اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيسجاد عامر حميد صاحب424122521411026024

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة484.0080.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهبه عبد الرضا رسول هاني424132521424018359

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة482.0080.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد الساده كاظم غازي424142521411007372

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة482.0080.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء سجاد محمد عطيه424152921424003131

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة480.0080.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسجاد كريم محمد حسن424162521413017051

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة480.0080.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد الحسين حمزه كاظم424172521413031202

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة480.0080.00ثانوية المستقبل االهلية للبنيناحيائيصادق ثامر جليل صالح424182521413034004

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة478.1679.69ثانوية بابل للبنيناحيائيسجاد عالء عبد الحسين ناجي424192321411056064

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة478.0079.67ثانوية رواد السالم االهلية للبنيناحيائيحسن امين سامي حسين424202521413026003

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة478.0079.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايه محان شاكر صالح424212521424014039

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة477.0079.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب مازن طالب عباس424222321422013273

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة477.0079.50اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيغدير علوان سلمان عبد هللا424232521426001269

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيازهار نبيل كاظم علي424242521422018002

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبتول فاضل رحيم مهدي424252521426001050

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة474.0079.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيسجاد سرحان كاظم عباس424262521411009129

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة474.0079.00اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيايات رحمن عبد الحسين مشكور424272521424003006

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة471.0078.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآيات قحطان عدنان حسين424282521424004026

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة470.0078.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي عبد الصاحب عبد الرحيم احمد424292521411005094

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة470.0078.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعبد الرضا عبد الحسن خضير ناصر424302521411009154

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة467.0077.83اعدادية الفاو للبناتاحيائيهدى عبد الهادي خلفه دحام424312321422035141

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة467.0077.83ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيعلي ناصر ناجي ابراهيم424322521413035015

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة466.1277.69ثانوية المتميزيناحيائيجابر محمد موسى عبد االمير عبد علي424332521411030011

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة466.0077.67اعدادية اليقظة للبناتاحيائيميسم رحيم طاهر عبود424342521422036099

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة465.0077.50اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيايمن ميثاق عبد الحسين عبيد424351421411019020

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمرتجى عقيل حسن موسى424362521411001474

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة465.0077.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد ناصر محمد علي424372521413031616

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة463.0077.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق فارس ياسين صالح424382521413013275
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كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة463.0077.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد صالح هاشم سالم424392521413031553

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة463.0077.17ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيبنين زهير عبود جواد424402521424026007

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة463.0077.17الخارجياتاحيائيساره محمد مجيد سعيد424412521428050311

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة462.0077.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيامير سالم حربي موجد424422421417008009

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة462.0077.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرقيه احمد عبد فرمان424432521424019034

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة461.0076.83اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيواثق محسن طارش حمود424442221417073036

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة461.0076.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعباس ضياء حاتم صاحب424452521411008182

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة460.0076.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب مؤيد جاسم علي424462521422004459

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة459.0076.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد المهيمن محمد عبد الحسين لطيف424472521413013177

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة459.0076.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر شاكر عبد الساده424482521413031451

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيصفا حيدر عبد زيد ابو الشوك424492521422003347

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية المتميزيناحيائيحيدرة حسين كريعه كزار424502521411030019

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمصطفى رسول محسن جبار424512521413028075

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر عماد صدام علوان424522521413031505

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة456.0076.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيمصطفى ياس مسلم حسين424532521411033148

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة456.0076.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد عدي علي سعدون424542521413023113

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة456.0076.00اعدادية االحرار للبناتاحيائيزينب فارس عطيه سرهين424552621422035066

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية الصباح للبناتاحيائيزهراء نعيم عوض حميدي424562521422007063

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة454.0075.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم قاسم كريم محمد424572521424014316

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة453.1675.53اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد حسن صفاء عبد زيد عبد علي424582521411009258

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة452.0075.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الواحد عبد الكريم424591021411019095

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة452.0075.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه ضياء حسين بعيوي424602521424018064

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة451.0075.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين امير محمود سلمان424612521413013078

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة450.0075.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد قصي جواد محسن424622521413013292

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة450.0075.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيانوار فارس عبد الباقر جابر424632521422004060

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة450.0075.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء حسين صاحب عناد424642521422040032

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة450.0075.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايه عبد هللا عبد الحسين عبد هللا424652521424004115

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة450.0075.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين كامل عبودي جاسم424662521424004162

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة450.0075.00الخارجياتاحيائيغفران باقر صويح عباس424672521428050381

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة449.0074.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب سعد محمد حمزه424682521424014171

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسن عماد هاشم محمد424692521411033024

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة448.0074.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيانوار رائد جبار أعطيه424702521422022091

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه حيدر حسين عيدان424712721422035257
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كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة447.0074.50اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمرتضى قاسم حسن غافل424722721415005090

كلية الزراعة/جامعة الكوفة468.0078.00اعدادية نور العراق للبناتاحيائيشيماء سرتيب مجيد خورشيد424732021422036064

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0072.17ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيمجتبى ستار زغير جابر424742521413016017

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0072.00ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيسجاد سالم جواد شهيد424752521413014042

كلية الزراعة/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا جبار عطشان عبد هللا424762521413013171

كلية الزراعة/جامعة الكوفة421.0070.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير محمد سرحان جليل424772521413031077

كلية الزراعة/جامعة الكوفة419.0069.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه خالد كاظم عبد هللا424782521424018040

كلية الزراعة/جامعة الكوفة408.0068.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور ضياء عبد الرحمن عبد424792521422040425

كلية الزراعة/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيروند غازي عبد هللا خرتل424802121422003044

كلية الزراعة/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيكاظم هادي جيجان عبد424812521411001362

كلية الزراعة/جامعة الكوفة404.0067.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيصاحب محمد حميد محمد424822521411007180

كلية الزراعة/جامعة الكوفة403.0067.17اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيزهراء عباس خضير حسن424832521427003008

كلية الزراعة/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب علي داود سلمان424842521422021080

كلية الزراعة/جامعة الكوفة402.0067.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب جواد كاظم جريو424852521424014164

كلية الزراعة/جامعة الكوفة402.0067.00ثانوية ايليا االهلية للبناتاحيائياسراء جاسم جبر حمزه424862521424017003

كلية الزراعة/جامعة الكوفة401.0066.83ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي وسام توفيق نجم424872521413030058

كلية الزراعة/جامعة الكوفة401.0066.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد فارس عباس عبد هللا424882521413031579

كلية الزراعة/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيتبارك امير محمد حسين عبد424892521422024026

كلية الزراعة/جامعة الكوفة399.0066.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي صباح عبد االمير خيري424902521411001314

كلية الزراعة/جامعة الكوفة399.0066.50اعدادية التحرير للبنيناحيائيمنتظر احمد صاحب حمد424912521411033149

كلية الزراعة/جامعة الكوفة399.0066.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق حسين علي عبد الحسين424922521413033128

كلية الزراعة/جامعة الكوفة399.0066.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء مهند ابوجناغ نور424932521424015058

كلية الزراعة/جامعة الكوفة398.0066.33اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائينور الهدى احمد محمد عبود424942521422001185

كلية الزراعة/جامعة الكوفة398.0066.33اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء حيدر حساني برهان424952521422021054

كلية الزراعة/جامعة الكوفة398.0066.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عدنان عبد الكاظم عبد الزهره424962521424004463

كلية الزراعة/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبتول محمد صاحب بكو424972421422039032

كلية الزراعة/جامعة الكوفة397.0066.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيابو الفضل حسن ثامر غانم424982521413030003

كلية الزراعة/جامعة الكوفة397.0066.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيبهاء مسلم حسين عويد424992521413031097

كلية الزراعة/جامعة الكوفة397.0066.17ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائينرجس محمد غثوان ابراهيم425002521424029038

كلية الزراعة/جامعة الكوفة396.0066.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفاطمه ناجح مطر عبد425012421427008144

كلية الزراعة/جامعة الكوفة396.0066.00اعدادية االبراج للبنيناحيائيمحمد جالل عبد الرضا شتيوي425022521411023040

كلية الزراعة/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعبد الرزاق محمود عبد الرزاق حسون425032521411014104

كلية الزراعة/جامعة الكوفة395.0065.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن فالح حميد فالح425042521413031131
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفضه عامر محمد صالح425052521422036090

كلية الزراعة/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب عبد الرضا كريم خرباط425062521422014048

كلية الزراعة/جامعة الكوفة394.0065.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمة رحيم حياوي عبد425072521424022147

كلية الزراعة/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين انيس وفاء محمد425082521411001114

كلية الزراعة/جامعة الكوفة393.0065.50ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيزيد عبد الهادي نجم عبد425092521413017044

كلية الزراعة/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء سالم جاسم حميدي425102521422001066

كلية الزراعة/جامعة الكوفة393.0065.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيكحالء اسعد فاضل عبد الحسين425112521422004667

كلية الزراعة/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمة قاسم حسن رضا425122521422030096

كلية الزراعة/جامعة الكوفة392.0065.33ثانوية الضحى للبناتاحيائيشهد رياض مجيد سعيد425132521422042022

كلية الزراعة/جامعة الكوفة392.0065.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء فارس حسين علي425142521424004481

كلية الزراعة/جامعة الكوفة392.0065.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيمعصومه تحسين عبد الزهره حمزه425152521424015122

كلية الزراعة/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء رافد محمد باقر425162321422072117

كلية الزراعة/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيابتهال سالم جاسم حميدي425172521422001001

كلية الزراعة/جامعة الكوفة391.0065.17ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه رامز احمد عبد الواحد425182521424015107

كلية الزراعة/جامعة الكوفة390.0065.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد فاضل حسن425192521413031270

كلية الزراعة/جامعة الكوفة390.0065.00ثانوية المعارف للبناتاحيائيرقيه علي عبيد ناصر425202521422005011

كلية الزراعة/جامعة الكوفة390.0065.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيعذراء علي مرهم عبد نور425212521424023069

كلية الزراعة/جامعة الكوفة389.0064.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيروان سامي كاظم حسين425222421422039090

كلية الزراعة/جامعة الكوفة389.0064.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك ماجد عبد الرضا علي اكبر425232521422022213

كلية الزراعة/جامعة الكوفة389.0064.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الحسين جابر عبد425242521424015064

كلية الزراعة/جامعة الكوفة388.0064.67ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيشهد عبد المنعم كردي جاسم425252421424009030

كلية الزراعة/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمصطفى حسنين عبد المحمد مهدي425262521411005173

كلية الزراعة/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرقية شهيد عبد عجمي425272521426001133

كلية الزراعة/جامعة الكوفة387.0064.50ثانوية الدستور للبنيناحيائياحمد علي عبد حمزه425282321411018001

كلية الزراعة/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيعلي مهند علي اسعد425292521411004085

كلية الزراعة/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائياحمد محمد جواد بصو425302521411007027

كلية الزراعة/جامعة الكوفة387.0064.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين حسن عبد الهادي ياسين425312521424013011

كلية الزراعة/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيسجاد هادي عباس عبد الساده425322521411009133

كلية الزراعة/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيحسن رائد عبد العالي عبد اليمه425332521411018014

كلية الزراعة/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنيناحيائيمحمد عزيز حسن علي425342521411039027

كلية الزراعة/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيمرتضى محمد مزهر سالم425352421411042178

كلية الزراعة/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيحسين عدنان عبد واوي425362521411027007

كلية الزراعة/جامعة الكوفة384.0064.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحوراء زغير عبيس غازي425372521422004216
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعباس علي مجيد خالف425382521511007101

كلية الزراعة/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنينتطبيقيحسام عادل جوده بديح425392221513006002

كلية الزراعة/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي احمد شهاب احمد425402521411033071

كلية الزراعة/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر احمد عبد هللا عطا هللا425412521413031685

كلية الزراعة/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرسول حسين راهي425422521424015054

كلية الزراعة/جامعة الكوفة382.0063.67اعداديه يافا للبناتاحيائيفاطمه خالد كاظم ماضي425432421422040185

كلية الزراعة/جامعة الكوفة382.0063.67ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل علي جواد425442421424002039

كلية الزراعة/جامعة الكوفة382.0063.67اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد صدام عباس خضير425452521411005146

كلية الزراعة/جامعة الكوفة382.0063.67اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمصطفى مظهر عبد الحسين جعفر425462521411041063

كلية الزراعة/جامعة الكوفة382.0063.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين مازن محمد عباس425472521413031186

كلية الزراعة/جامعة الكوفة382.0063.67ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيايهاب رحمان عبد العباس حسن425482521417014006

كلية الزراعة/جامعة الكوفة382.0063.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيأية كريم غافل عوده425492521422022028

كلية الزراعة/جامعة الكوفة382.0063.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل حيدر عبد العالي مشعل425502521422022323

كلية الزراعة/جامعة الكوفة382.0063.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيوجدان سعد عبود ناجي425512521424014376

كلية الزراعة/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائياالء حسن عباس عبد425522521422010027

كلية الزراعة/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيشهد عالء عنايه طاهر425532521422024093

كلية الزراعة/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزينب علي حسين راضي425542521422035133

كلية الزراعة/جامعة الكوفة381.0063.50ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيصابرين فاضل مدلول عبد نور425552521424029029

كلية الزراعة/جامعة الكوفة380.0063.33االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيرقية شاكر حسن حسين425562421424017032

كلية الزراعة/جامعة الكوفة380.0063.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيدنيا رسول جابر لطيف425572421427008050

كلية الزراعة/جامعة الكوفة380.0063.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه يوسف محمد عبود425582521424014284

كلية الزراعة/جامعة الكوفة379.0063.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك احمد ناظم يحيى425592521422022182

كلية الزراعة/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيجمانه علي عبدالحسين عبدالهادي425602321422013125

كلية الزراعة/جامعة الكوفة378.0063.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيطيبه رضا عبد المحمد زباله425612521424015090

كلية الزراعة/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيصالح مهدي عبد حشف425622921511025119

كلية الزراعة/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمصطفى ميثم هاشم ياسر425632421413017095

كلية الزراعة/جامعة الكوفة377.0062.83(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور الهدى لفته كشيش كريم425642521422039049

كلية الزراعة/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسين سعيد ثجيل ادريج425652521513013016

كلية الزراعة/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي سعد كاظم محمد425662521411001310

كلية الزراعة/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية العزة للبنيناحيائيعباس رياض كاظم عبد الهادي425672521411016024

كلية الزراعة/جامعة الكوفة376.0062.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمختار امير حبيب مطلك425682521413031593

كلية الزراعة/جامعة الكوفة376.0062.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين ميثم عبود حاجم425692521422022178

كلية الزراعة/جامعة الكوفة376.0062.67ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيهديل تركي عواد ابو الهيل425702521424016021
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة376.0062.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيكوثر عبد الزهره محي ياسين425712521424023088

كلية الزراعة/جامعة الكوفة376.0062.67ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيبنين علي حميد عبد الحسين425722521424026008

كلية الزراعة/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمنتظر لؤي نور حمد42573252041014167

كلية الزراعة/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه حميد حسين علي425742421422039172

كلية الزراعة/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي عبد الرضا دولي حنويت425752521411033075

كلية الزراعة/جامعة الكوفة375.0062.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي كفاح حسين وحيد425762521413033091

كلية الزراعة/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه فارس عباس طارش425772521422003444

كلية الزراعة/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور الهدى حسين شالكه ساجت425782521422003564

كلية الزراعة/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيحوراء حيدر حسين خضير425792521422030027

كلية الزراعة/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمه ناصر حمود كريم425802521422035197

كلية الزراعة/جامعة الكوفة375.0062.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسكينه محمد عذاب عبد425812521422040088

كلية الزراعة/جامعة الكوفة374.0062.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمصطفى عبد حسين جيجان425822521411001511

كلية الزراعة/جامعة الكوفة374.0062.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمقتدى عقيل عباس جاسم425832521413024111

كلية الزراعة/جامعة الكوفة374.0062.33اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيضحى جاسم محمد حسين425842521422026104

كلية الزراعة/جامعة الكوفة373.0062.17ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء طالب جهاد سلمان425852321422060022

كلية الزراعة/جامعة الكوفة373.0062.17ثانوية االصول المختلطةاحيائيمريم كاظم خميس كتاب425862321427033016

كلية الزراعة/جامعة الكوفة373.0062.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيغيداء سليم ابراهيم عبد الشهيد425872421427008129

كلية الزراعة/جامعة الكوفة373.0062.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين علي ثويه عبار425882521411008088

كلية الزراعة/جامعة الكوفة373.0062.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد اسعد محمد حسين425892521413013005

كلية الزراعة/جامعة الكوفة373.0062.17اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه قحطان سرحان حميد425902521422001149

كلية الزراعة/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيعال حسن محمد حسن425912321422015115

كلية الزراعة/جامعة الكوفة372.0062.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي جعفر محمد فليح425922521413024057

كلية الزراعة/جامعة الكوفة372.0062.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي سعد هادي ياسين425932521413031364

كلية الزراعة/جامعة الكوفة372.0062.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب راجح غازي عبد الساده425942521424014167

كلية الزراعة/جامعة الكوفة371.0061.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم رشيد425952521426001156

كلية الزراعة/جامعة الكوفة371.0061.83اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه نبيل محمد حسين425962721422007101

كلية الزراعة/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي ناظم عبد نور علي42597252041009199

كلية الزراعة/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائياية حسين محمد عمران425982421422013023

كلية الزراعة/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب عادل سلمان ياسين425992421422024173

كلية الزراعة/جامعة الكوفة370.0061.67ثانوية الصديقة للبناتاحيائينور حسين عبد االمير عبد الزهره426002421422044098

كلية الزراعة/جامعة الكوفة370.0061.67ثانوية المرادية المختلطةاحيائيزينب ثائر شمران فيصل426012421427006005

كلية الزراعة/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية الحيرة للبنيناحيائيحسين مالح عبد الحسن جبار426022521411015018

كلية الزراعة/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية الحيرة للبنيناحيائينجم عبد الزهرة نجم عبود426032521411015068
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة370.0061.67ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيذياب حيدر جاسم منون426042521415006011

كلية الزراعة/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية واسط للبناتاحيائيزهراء احمد عبد هادي426052521422008034

كلية الزراعة/جامعة الكوفة370.0061.67ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيهاجر عباس مهدي بعيوي426062521424002034

كلية الزراعة/جامعة الكوفة370.0061.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب رعد محي عفاص426072521424014170

كلية الزراعة/جامعة الكوفة369.0061.50ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر جبار صبر426082421424020022

كلية الزراعة/جامعة الكوفة369.0061.50ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزينب حسين نعمه محمد426092421424025068

كلية الزراعة/جامعة الكوفة369.0061.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيخليل عالء مسافر مردان426102521413024038

كلية الزراعة/جامعة الكوفة369.0061.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب علي ثامر ناجي426112521422004445

كلية الزراعة/جامعة الكوفة369.0061.50اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيرتاج حمودي فاضل حمودي426122521422018017

كلية الزراعة/جامعة الكوفة369.0061.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيضحى ماجد محمد جواد426132521422040123

كلية الزراعة/جامعة الكوفة369.0061.50للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيشفاء جابر سعيد عباس426142721422008093

كلية الزراعة/جامعة الكوفة368.0061.33اعداديه يافا للبناتاحيائينور الهدى قاسم عبد الشهيد عبد الحسن426152421422040230

كلية الزراعة/جامعة الكوفة368.0061.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياسراء حسن عبد عباس426162421427008004

كلية الزراعة/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيسجاد مجيد موسى مهوس426172521411001215

كلية الزراعة/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمرتضى محمد مريهج شرماهي426182521411001483

كلية الزراعة/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيحسين رياض حسين رزوقي426192521411018024

كلية الزراعة/جامعة الكوفة368.0061.33ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائياياد حميد مياح زغير426202521411031008

كلية الزراعة/جامعة الكوفة368.0061.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عباس شاكر عبد هللا426212521413013203

كلية الزراعة/جامعة الكوفة368.0061.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب حسن عبد عباس426222521422004408

كلية الزراعة/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيزهراء حيدر كاظم جوده426232521422023019

كلية الزراعة/جامعة الكوفة368.0061.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغدير عبد الحكيم عبد االله جثير426242521422040162

كلية الزراعة/جامعة الكوفة368.0061.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب جواد جبار جواد426252521424013057

كلية الزراعة/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيهبه ثامر ياسر مطشر426262521427006136

كلية الزراعة/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمنتظر قاسم مطر مرجون426272521511001181

كلية الزراعة/جامعة الكوفة367.0061.17ثانوية الصالحية للبنيناحيائيحسين قيصر عبد العباس حسين426282421411017009

كلية الزراعة/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية االبراج للبنيناحيائيعلي حسن رضا حسين426292521411023030

كلية الزراعة/جامعة الكوفة367.0061.17ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيامير عباس جبر عبد426302521413025007

كلية الزراعة/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائياميره ثامر عبيس مهدي426312521422001008

كلية الزراعة/جامعة الكوفة367.0061.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينه عباس علي عبود426322521422004476

كلية الزراعة/جامعة الكوفة367.0061.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفرح فريد كانون محمد426332521422040270

كلية الزراعة/جامعة الكوفة366.0061.00اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسن عبد هللا نسيم عبد هللا426342321411008018

كلية الزراعة/جامعة الكوفة366.0061.00ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيفاطمه عبد االله شويل دمن426352421422041103

كلية الزراعة/جامعة الكوفة366.0061.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيكرار اياد حاتم خشان426362521411009219
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة366.0061.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمة حسين عباس دبدوب426372521424018004

كلية الزراعة/جامعة الكوفة366.0061.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيضمياء حسن علي معن426382521427006087

كلية الزراعة/جامعة الكوفة366.0061.00اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيوديان غازي صوكر كاظم426392621422040124

كلية الزراعة/جامعة الكوفة365.0060.83ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقياسد هللا عدي طه عبد الكريم426401021513002004

كلية الزراعة/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية التميز للبنيناحيائيعباس امير هادي محمد علي426412221411077099

كلية الزراعة/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي يامر جريو عراك426422421411047234

كلية الزراعة/جامعة الكوفة365.0060.83ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيزين العابدين لطيف جابر عبد هللا426432421413013009

كلية الزراعة/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيليث عالء جاسم محمد426442421415004173

كلية الزراعة/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء طه عبد الرب جعفر426452421422015066

كلية الزراعة/جامعة الكوفة365.0060.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر فالح احمد عباس426462521413031506

كلية الزراعة/جامعة الكوفة365.0060.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهبه حسين ناجح فليح426472521422022618

كلية الزراعة/جامعة الكوفة365.0060.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الزهراء فالح نوري هاشم426482521424018297

كلية الزراعة/جامعة الكوفة365.0060.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيولي غانم صاحب عبد426492521513013069

كلية الزراعة/جامعة الكوفة364.0060.67ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيمحمد شاكر عبد عون مرزه426502421411046025

كلية الزراعة/جامعة الكوفة364.0060.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي فائق عبد االمير محمد426512521411009195

كلية الزراعة/جامعة الكوفة364.0060.67ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد ثنيان محسن426522521413033093

كلية الزراعة/جامعة الكوفة364.0060.67اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيبسعاد خضير شهيب كطوف426532521422011012

كلية الزراعة/جامعة الكوفة364.0060.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب صبار فهد راهي426542521422022529

كلية الزراعة/جامعة الكوفة364.0060.67اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيعذراء علي حسين جبر426552521422026108

كلية الزراعة/جامعة الكوفة364.0060.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبتول حسين عبد زيد نوير426562521424019014

كلية الزراعة/جامعة الكوفة364.0060.67ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر نعيم عبد علي426572521424025027

كلية الزراعة/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد رياض جبار خليل42658252041016050

كلية الزراعة/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر هالل مطر426592321413002033

كلية الزراعة/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب صالح حسن كزار426602321422044074

كلية الزراعة/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي هيثم هاشم فرحان426612421411003097

كلية الزراعة/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمرتضى علي وناس عباس426622421411044154

كلية الزراعة/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد االمير عبد السالم عبد االمير حمزه426632421411048152

كلية الزراعة/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمرتضى فالح مهدي بردي426642421415004214

كلية الزراعة/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية الصفوه للبناتاحيائيسجى عبد الرضا يحيى حلواص426652421422043028

كلية الزراعة/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزينب حميد عبد المحسن مانع426662421422049041

كلية الزراعة/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد جواد محمد طاهر هاشم426672521411009255

كلية الزراعة/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيحسين محمود شاكر سكر426682521413003003

كلية الزراعة/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيحوراء محمد جري عبد426692521422001037
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيعلي كاظم عبادي حسون426702521511008101

كلية الزراعة/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين واثق علوان هادي426712721411034069

كلية الزراعة/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية البالغ للبنيناحيائياحمد مؤيد مظهر محمد علي426722721411042007

كلية الزراعة/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحيدر عبد هللا جاسم عطيه426731321411035021

كلية الزراعة/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيصالح فالح حسن شهد426742321411005062

كلية الزراعة/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية سومر للبنيناحيائيياسر سعد هادي عوده426752421411004182

كلية الزراعة/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية خديجة للبناتاحيائيحنين حسن احريز عليوي426762421422001031

كلية الزراعة/جامعة الكوفة362.0060.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيهاجر هاتف عبد مايل426772421427008168

كلية الزراعة/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين احمد عبد الحمزة حسين426782521411012061

كلية الزراعة/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية الحيرة للبنيناحيائيعباس مالح عبد الحسن جبار426792521411015030

كلية الزراعة/جامعة الكوفة362.0060.33للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيجاسم محمد غثوان ابراهيم426802521411029006

كلية الزراعة/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية التحرير للبنيناحيائيمسلم عقيل ميري حسين426812521411033134

كلية الزراعة/جامعة الكوفة362.0060.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمصطفى هاتف عبد الزهره صبح426822521413023134

كلية الزراعة/جامعة الكوفة362.0060.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه محمد جبر عريس426832521422004653

كلية الزراعة/جامعة الكوفة362.0060.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر عبد الحسين وحيد426842521424019090

كلية الزراعة/جامعة الكوفة362.0060.33ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيرقيه سعد حسين عجيل426852521424026015

كلية الزراعة/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية الشافعية للبناتاحيائيحوراء حسين علي مطلك426862421422017045

كلية الزراعة/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائييقين علي جياد عكله426872421422022164

كلية الزراعة/جامعة الكوفة361.0060.17اعداديه يافا للبناتاحيائيبنين سالم مدلول جياد426882421422040035

كلية الزراعة/جامعة الكوفة361.0060.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمود عبد الزهره محسن شخير426892521413023120

كلية الزراعة/جامعة الكوفة361.0060.17ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيخديجه فؤاد فاهم جواد426902521424023025

كلية الزراعة/جامعة الكوفة361.0060.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيضرغام حسن سعيد كاظم426912521513013027

كلية الزراعة/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيايات فراس هادي شبيب426922521526001015

كلية الزراعة/جامعة الكوفة360.0060.00ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيحسين سمير محمد كحط426932321411025014

كلية الزراعة/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيضمأ علي حربي فرمان426942321422014124

كلية الزراعة/جامعة الكوفة360.0060.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمصطفى شاكر عبد الكاظم مطلك426952421417020086

كلية الزراعة/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء سعد محمد سماوي426962421422017076

كلية الزراعة/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيكرار رحيم صالح عبد426972521411004089

كلية الزراعة/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد صفاء سالم فليح426982521411005148

كلية الزراعة/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيسيف فراس عبد الهادي عبد ياسر426992521411009135

كلية الزراعة/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيفرقد مظهر عبد الحسين جعفر427002521411009215

كلية الزراعة/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيأحمد ياسين راضي جبار427012521411014002

كلية الزراعة/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمرتضى محمد كاظم عبد علي427022521411041058
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة360.0060.00ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيعلي حسن فرحان رطان427032521415007057

كلية الزراعة/جامعة الكوفة360.0060.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور الهدى احمد نجم عبد427042521422022607

كلية الزراعة/جامعة الكوفة360.0060.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عبد الهادي كاظم عمران427052521424004458

كلية الزراعة/جامعة الكوفة360.0060.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسجى كريم رسول مهدي427062521424014202

كلية الزراعة/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسن علي هليل محي427072521515002033

كلية الزراعة/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمد حسين نعمه راضي427082621411009157

كلية الزراعة/جامعة الكوفة359.0059.83ثانوية الطيف االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي اسعد كاظم427091621513096005

كلية الزراعة/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيامير هليل عبد يوسف427102221511079004

كلية الزراعة/جامعة الكوفة359.0059.83ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيزهراء محيسن جويد حسن427112821522030017

كلية الزراعة/جامعة الكوفة357.0059.50ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيمرتضى حسين منشد غيدان427122821511009030

كلية الزراعة/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيحيدر نعمه محسن لطيف427132521511035020

كلية الزراعة/جامعة الكوفة356.0059.33ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مهند حمود كريم427142521513025030

كلية الزراعة/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيساره محمد عبد زيد عوده427152521522035011

كلية الزراعة/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية غماس للبنينتطبيقيعلي عبد الحر باشي حسين42716242051016046

كلية الزراعة/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيليث قصي نجم عبد427171121511019073

كلية الزراعة/جامعة الكوفة355.0059.17الخارجيونتطبيقيسجاد احمد جابر حبيب427182521518001122

كلية الزراعة/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيبنين عدنان عبد الشهيد رديف427192721522011007

كلية الزراعة/جامعة الكوفة354.0059.00ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيذو الفقار حيدر وحيد راضي427202521513025010

كلية الزراعة/جامعة الكوفة354.0059.00ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيعلي بديوي ماضي وزير427212521515006021

كلية اللغات/جامعة الكوفة587.0097.83ثانوية فايدة للبنيناحيائيايه صباح محمد يونس427221721421091009

كلية اللغات/جامعة الكوفة580.0096.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء تحرير عمران حسون427232521424004243

كلية اللغات/جامعة الكوفة553.0092.17ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيطيبه حسن عبد االمير جاسم427242521424011058

كلية اللغات/جامعة الكوفة548.0091.33ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيغدير احمد رشيد هادي427252521424011059

كلية اللغات/جامعة الكوفة548.0091.33اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه صفاء هاشم مرتضى427262721422020098

كلية اللغات/جامعة الكوفة541.0090.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيألق البتول فرحان عوده باقر427272521224014001

كلية اللغات/جامعة الكوفة537.0089.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزهراء علي عبد الهادي طاهر427282521224014024

كلية اللغات/جامعة الكوفة530.0088.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيضحى احمد سهر محيسن427292521224014035

كلية اللغات/جامعة الكوفة529.0088.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه طاهر جبار عبد الزهره427302521424018066

كلية اللغات/جامعة الكوفة524.0087.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمرتضى سمير علي كاظم427312521211021297

كلية اللغات/جامعة الكوفة522.0087.00االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد محمود كاظم ليلو427322421411036018

كلية اللغات/جامعة الكوفة521.0086.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيمريم حيدر عبد االله جعفر427332521224014039

كلية اللغات/جامعة الكوفة521.0086.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيالزهراء نزار نصيف جاسم427342521424004076

كلية اللغات/جامعة الكوفة519.0086.50ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيآمنه حمزه عباس ظاهر427352921424004003
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كلية اللغات/جامعة الكوفة518.0086.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحنين صالح هادي كاظم427362321424003047

كلية اللغات/جامعة الكوفة516.0086.00الخارجياتادبينورهان وليد جابر محمد427372521228050523

كلية اللغات/جامعة الكوفة516.0086.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم حسن كاظم427382921424002047

كلية اللغات/جامعة الكوفة515.0085.83اعدادية االمير للبناتاحيائيايناس اياد تركي حسين427392521422021012

كلية اللغات/جامعة الكوفة510.6485.11ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه جابر كاظم طاهر427402521424014255

كلية اللغات/جامعة الكوفة510.0085.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيات فكرت حسين فاضل427412521424014007

كلية اللغات/جامعة الكوفة509.0084.83ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيكوثر امير حمودي ياسين427422521424026031

كلية اللغات/جامعة الكوفة508.0084.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب مازن ستار عبد427432221424062047

كلية اللغات/جامعة الكوفة508.0084.67اعدادية النور للبناتاحيائيايمان هادي ممدوح كليل427442421422005018

كلية اللغات/جامعة الكوفة508.0084.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب احمد رشيد مدلول427452521222024076

كلية اللغات/جامعة الكوفة508.0084.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء علي محمد علي عبد الرسول427462521422022465

كلية اللغات/جامعة الكوفة507.7684.63ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرقيه نعمان عباس عمران427472321422077032

كلية اللغات/جامعة الكوفة504.0084.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيفاطمه نجاح علي سلمان427482721422027074

كلية اللغات/جامعة الكوفة503.0083.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب عناد حاكم لفته427492421424023073

كلية اللغات/جامعة الكوفة501.0083.50اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي عادل عبد الزهره كاظم427502521411009186

كلية اللغات/جامعة الكوفة500.0083.33اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسين عباس حسين حميدي427512521415002067

كلية اللغات/جامعة الكوفة499.0083.17ثانوية ايليا االهلية للبنيناحيائيسجاد سالم هاشم طاهر427522521413008003

كلية اللغات/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمه عادل عالوي حسن427532521222016107

كلية اللغات/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيشهد سماح فضاله خضير427542521222024100

كلية اللغات/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحيدر سجاد حميد عبد427552521411001159

كلية اللغات/جامعة الكوفة495.0082.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد كرار محمد رضا صالل427562521411001462

كلية اللغات/جامعة الكوفة495.0082.50اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيعذراء وليد جبار عبد الساده427572521426001265

كلية اللغات/جامعة الكوفة494.0082.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحوراء عبد المهدي عبد الكاظم بندر427582221422011023

كلية اللغات/جامعة الكوفة494.0082.33الخارجياتاحيائيمريم عادل حميد شاكر427592521428050443

كلية اللغات/جامعة الكوفة493.5682.26ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيافنان حيدر موسى جعفر427602521424022005

كلية اللغات/جامعة الكوفة493.0082.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبياسماء حيدر رزاق عبد427612521224014005

كلية اللغات/جامعة الكوفة492.0082.00اعدادية الالذقية للبناتادبيزينب حميد وناس حسن427622521222003066

كلية اللغات/جامعة الكوفة486.0081.00اعدادية الصباح للبناتادبيزينب خضير رحمه علي427632521222007074

كلية اللغات/جامعة الكوفة486.0081.00اعدادية البتول المسائية للبناتادبيمريم غازي كاظم حميد427642521226001068

كلية اللغات/جامعة الكوفة485.0080.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيامير ناصر عطاء هللا محيسن427652521513023002

كلية اللغات/جامعة الكوفة484.0080.67اعدادية الصباح للبناتادبيغفران مكي عبد نور حساني427662521222007090

كلية اللغات/جامعة الكوفة483.0080.50ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقيغدير ضياء قبيل كريم427672521524011012

كلية اللغات/جامعة الكوفة476.0079.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي كاظم حسين يوسف427682521211012187
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كلية اللغات/جامعة الكوفة470.0078.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيهمام امين بوهان الزم427691621211029070

كلية اللغات/جامعة الكوفة470.0078.33ثانوية تبارك للبناتادبيهدى حميد عباس غياض427702221222062020

كلية اللغات/جامعة الكوفة469.0078.17اعدادية الربيع للبناتادبيرتاج محمد عليوي مطر427712321222022032

كلية اللغات/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية الريادة المركزية للبناتادبياسراء رزاق عيسى محمد427722521222035009

كلية اللغات/جامعة الكوفة464.0077.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيياسين ناظم نعوم صالح427732521211012310

كلية اللغات/جامعة الكوفة461.0076.83اعدادية خولة للبناتادبيفاطمه فاهم نعمه حسن427742421222021018

كلية اللغات/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبينور صبيح عبيس شهيب427752321222063038

كلية اللغات/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية الربيع للبناتادبيهبه نبيل كريم جاسم427762321222022101

كلية اللغات/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيزيد حبيب خلف حاتم427772521211004025

كلية اللغات/جامعة الكوفة457.0076.17ثانوية المناسك  للبناتادبيميالد رشاد اياد احمد427782721222026055

كلية اللغات/جامعة الكوفة456.0076.00اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحسين لطيف حيدر حميدي427791621511030012

كلية اللغات/جامعة الكوفة456.0076.00اعدادية الوالية للبناتادبيبتول عبدهللا والي خضر427802921222009008

كلية اللغات/جامعة الكوفة455.0075.83اعدادية االيمان للبناتادبيصبا زيد علي مكطوف427812521222038022

كلية اللغات/جامعة الكوفة452.0075.33اعدادية الالذقية للبناتادبيرباب سالم عبد هللا شميل427822521222003041

كلية اللغات/جامعة الكوفة452.0075.33اعدادية الحامدات للبناتادبيزينب لفته شهد صالح427832521222034019

كلية اللغات/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر صفاء عبد الزهره عبود427842521211021103

كلية اللغات/جامعة الكوفة451.0075.17ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيخديجة قاسم محمد صاحب427852521224024005

كلية اللغات/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمصطفى احمد جويد عنيد427862721211023089

كلية اللغات/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية الصباح للبناتادبينرجس ثامر هاشم علوان427872521222007110

كلية اللغات/جامعة الكوفة450.0075.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبينبأ ماجد رسول عبد427882521224014043

كلية اللغات/جامعة الكوفة450.0075.00ثانوية براثا االهلية للبناتادبيروى روؤف علي رحيم427892521224022006

كلية اللغات/جامعة الكوفة447.0074.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيدعاء عقيل جبار عبد427902521224014019

كلية اللغات/جامعة الكوفة446.0074.33اعدادية الكندي للبنينادبيحسن صادق عباس عبد علي427912321211007013

كلية اللغات/جامعة الكوفة446.0074.33اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء فالح عبد العزيز كريم427922321222017028

كلية اللغات/جامعة الكوفة446.0074.33اعدادية نور الحسين للبناتادبيدنيا صالح حسن ترياك427932521222016041

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0074.17اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيرسل عدنان محسن مجيد427941621522051034

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0074.17اعدادية شجرة الدر للبناتادبيفاطمة فائز علي شكر427952521222018036

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0074.17اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيحوراء جفات الوي جاسم427962521222026019

كلية اللغات/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء ضياء جواد كاظم427972321222016010

كلية اللغات/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية الديوانية للبناتادبيمريام فائز صبيح عبد الرزاق427982421222010042

كلية اللغات/جامعة الكوفة444.0074.00ثانوية المنار للبناتادبيخديجه احمد حاتم دلي427992721222001019

كلية اللغات/جامعة الكوفة443.0073.83للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيتبارك عدي خضير عمار428002321222047012

كلية اللغات/جامعة الكوفة443.0073.83ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء نصيف جاسم حمزه428012321222059008
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كلية اللغات/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية شجرة الدر للبناتادبيمريم ستار جبر حبش428022521222018042

كلية اللغات/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية شط العرب للبناتادبيبان قصي كريم عمران428032321222048010

كلية اللغات/جامعة الكوفة441.0073.50ثانوية الثغر المختلطةادبيكرار هادي عبد حزيم428042921217005008

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0073.17اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمنتهى محمد جاسم تقي428052521222024136

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0073.17الخارجياتادبيزهراء كاظم شاكر نجم428062521228050229

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0073.00اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء حمزة سكر حسون428072321222044020

كلية اللغات/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية االبراج للبنينادبيعباس حسين عصويد علوان428082521211023055

كلية اللغات/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيرحيم عبد الحسين عبيس كريم428092521217006018

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية الفرزدق للبناتادبيزهراء ساجد محمد شمخي428102521222012016

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيظفائر كريم مزهر محمد428112521222024106

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0072.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيبتول فرحان ذياب سرحان428121621524010008

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0072.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتتطبيقيزينب عادل أبراهيم كاظم428132221524008006

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0072.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينور الهدى عامر مكوطر موسى428142321222062047

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0072.00ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيسيف محمد حمزه مشعان428152521213025026

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0072.00اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينب حميد عزيز حميد428162521222011041

كلية اللغات/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية البينات للبناتادبينور الغدير رياض كاظم علي428172221222068024

كلية اللغات/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية ام البنين للبناتادبيتبارك حمزه محمد ناجي428182321222016005

كلية اللغات/جامعة الكوفة429.0071.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب عباس رحيم نعمه428192521222016064

كلية اللغات/جامعة الكوفة428.0071.33اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيرسل عباس مسلم عبودي428202521222026025

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0071.17ثانوية القاهرة المختلطةادبيبشير محمود راضي خليل428212321217009004

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0071.00ثانوية البتول للبناتادبيمنار محيي خيون محسن428222221222081030

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيحوراء عامر مهدي محمد428232321222062016

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيزيد حسين عليوي ياسين428242521215002033

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيرقيه انور رضا موسى428252521222026027

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0070.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر مهدي جاسم كريم428262521211021109

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0070.83اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيفاطمه سعيد تركي عاتي428272621222037040

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0070.83اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيكرار فائق عبد العباس عطار428282721211015140

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0070.67اعدادية االيمان للبناتادبيفاطمه الزهراء غسان عبد زيد عبد الرضا428292521222038028

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0070.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيسجاد علي حسين صابط428302321211002031

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسن حيدر حياوي حسين428312521211012057

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية طريق الحسين المختلطةادبيكرار ثجيل لفته حسين428322521217012013

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد ضياء جابر عبد الزهره428332521211021014

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيمحمد احمد فليح حسن428342521213002010

4148 من 1298صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمها محمد علي شيال428352521227006040

كلية اللغات/جامعة الكوفة420.0070.00ثانوية حلب للبنينادبيعباس عايد عبد الزهره نجم428362321211044013

كلية اللغات/جامعة الكوفة420.0070.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد مصطفى جاسم هاشم428372521211008165

كلية اللغات/جامعة الكوفة420.0070.00ثانوية الرملة للبناتادبيبراء حميد صاحب جواد428382521222006007

كلية اللغات/جامعة الكوفة420.0070.00اعدادية الزهراء للبناتادبيهدى زمن حمزه عبد الكاظم428392521222029062

كلية اللغات/جامعة الكوفة420.0070.00ثانوية الكحالء للبنينادبيمنتظر عبد هللا مبادر سريح428402821211006040

كلية اللغات/جامعة الكوفة420.0070.00اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء صفاء صاحب شاكر428412921222004016

كلية اللغات/جامعة الكوفة419.0069.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمنتظر ضرغام حسن ميري428422521213013048

كلية اللغات/جامعة الكوفة419.0069.83ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمحمد رزاق عبد االمير جواد428432521213014018

كلية اللغات/جامعة الكوفة418.0069.67اعدادية الالذقية للبناتادبيجنات عبد االمير كاظم عبد428442521222003030

كلية اللغات/جامعة الكوفة418.0069.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيسبحان حسين عبد هادي428452521513013025

كلية اللغات/جامعة الكوفة417.0069.50ثانوية النبأ للبناتادبيأم البنين محمد مولى فليح428461621222040001

كلية اللغات/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيخزعل جامل صبر حنون428472521211012110

كلية اللغات/جامعة الكوفة417.0069.50ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيعلي وارد جياد نوام428482521211024016

كلية اللغات/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيليث احمد جبار عبيد428492521217003029

كلية اللغات/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي صالح حسن خشيش428502521211021183

كلية اللغات/جامعة الكوفة416.0069.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد علي فاضل مهدي محمد428512521213013037

كلية اللغات/جامعة الكوفة416.0069.33ثانوية براثا االهلية للبناتادبيبنين اسماعيل حطاب شبر428522521224022003

كلية اللغات/جامعة الكوفة415.0069.17ثانوية المناسك  للبناتادبيزهراء علي عباس هادي428532721222026038

كلية اللغات/جامعة الكوفة414.0069.00ثانوية حلب للبناتادبيهديل حسن علي هاشم428542321222053025

كلية اللغات/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيطه نجم عبد مسلم عبد الحسين428552521211021149

كلية اللغات/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية الوفاء للبناتادبينور الزهراء اياد كاظم راجح428562921222004031

كلية اللغات/جامعة الكوفة413.0068.83ثانوية االسراء للبناتادبيبنين خضر عبد هادي428572521222025001

كلية اللغات/جامعة الكوفة412.0068.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقياحمد اياد جبار عبود428581521511011003

كلية اللغات/جامعة الكوفة412.0068.67اعدادية المحاويل للبناتادبيفاطمة عبد الكريم حسن علوان428592321222039038

كلية اللغات/جامعة الكوفة412.0068.67اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيامير محمد خضير عبد هللا428602521211004004

كلية اللغات/جامعة الكوفة412.0068.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيحامد حسن حمزه عبود428612521211008028

كلية اللغات/جامعة الكوفة412.0068.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمقتدى حسين هادي صالح428622521213013047

كلية اللغات/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيطيبه حيدر رؤوف عبد الحسن428632521222001043

كلية اللغات/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية حمائم السالم للبناتادبياالء محمد مرتضى مجيد428642721222029002

كلية اللغات/جامعة الكوفة410.0068.33اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيياسين عالوي حسين علي428651621511062065

كلية اللغات/جامعة الكوفة410.0068.33ثانوية المناقب المختلطةادبيمحمد قاسم حسن دوهان428662321217036008

كلية اللغات/جامعة الكوفة410.0068.33ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيحوراء صفاء نزار رؤوف428672521224016002
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كلية اللغات/جامعة الكوفة410.0068.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيرقيه ماجد عبيس حسن428682521224030006

كلية اللغات/جامعة الكوفة409.0068.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمحمد جعفر عبد علي صياح428692221511021026

كلية اللغات/جامعة الكوفة409.0068.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيأحمد عبد مسلم جاسم محمد428702521213013003

كلية اللغات/جامعة الكوفة409.0068.17ثانوية االكرمين للبناتادبيامل كريم هاني عطوب428712521222019003

كلية اللغات/جامعة الكوفة409.0068.17اعدادية شمس الحرية للبناتادبيفاطمة عبد علي عبد الحسين شعالن428722521222030038

كلية اللغات/جامعة الكوفة409.0068.17ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبينبأ عقيل كاظم عبد الحسين428732521224005019

كلية اللغات/جامعة الكوفة408.0068.00اعدادية الطليعة للبناتادبينور ارشد حسن محمد428742421222022042

كلية اللغات/جامعة الكوفة408.0068.00اعدادية الصباح للبناتادبيرانيا عماد حسن شهيد428752521222007045

كلية اللغات/جامعة الكوفة408.0068.00اعدادية الخليج العربي للبنينادبيحيدر باسم سدخان فراج428762921211011013

كلية اللغات/جامعة الكوفة407.0067.83ثانوية العاديات للبناتادبيايات صبري مطير جاسم428772221222091005

كلية اللغات/جامعة الكوفة407.0067.83الخارجيونتطبيقيمحمد جبار حربي عبدالخضر428782921518001156

كلية اللغات/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية شط العرب للبنينادبيمهدي هاني كاظم خلف428791621211034072

كلية اللغات/جامعة الكوفة406.0067.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعلي االكبر فراس ناصر علي428802521213013022

كلية اللغات/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء حسن محمد فاضل حسن428812521222026030

كلية اللغات/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيسجى جمال جبار محمد428822521222031042

كلية اللغات/جامعة الكوفة405.0067.50ثانوية موسى الكليم للبنينادبيسجاد ابراهيم الزم كاظم428832321211049009

كلية اللغات/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيحسين قائد عبد العال عبد الساده428842521211008043

كلية اللغات/جامعة الكوفة404.0067.33ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيسجاد اياد عباس اسماعيل428851621213010007

كلية اللغات/جامعة الكوفة404.0067.33ثانوية الحلة للبنينادبيمحمد حيدر صبحي سعيد428862321211015028

كلية اللغات/جامعة الكوفة404.0067.33ثانوية المناقب المختلطةادبيمصطفى طالب كامل عبد الحسين428872321217036009

كلية اللغات/جامعة الكوفة403.0067.17اعدادية الصباح للبناتادبينور عالوي ارحيم عباس428882521222007118

كلية اللغات/جامعة الكوفة403.0067.17ثانوية الوثبة للبنينادبيمرتضى حبيب عويد عبيد428892721211006076

كلية اللغات/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية ميسان للبنينادبيكرار حيدر حسين حمادي428902521211011051

كلية اللغات/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيخديجه مغيض علي سمير428912521222024047

كلية اللغات/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب حميد خضر جالب428922521222035061

كلية اللغات/جامعة الكوفة402.0067.00ثانوية المنار للبناتادبيغدير عباس رومي جاسم428932721222001052

كلية اللغات/جامعة الكوفة401.0066.83اعدادية شجرة الدر للبناتادبيرؤى جواد كاظم سماري428942521222018013

كلية اللغات/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب ميثاق حمزه كعيم428952421222015016

كلية اللغات/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية الالذقية للبناتادبيحوراء محمد حمزه ماهر428962521222003034

كلية اللغات/جامعة الكوفة400.0066.67للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيزينب عامر صكبان عبد هللا428972721222008035

كلية اللغات/جامعة الكوفة399.0066.50اعدادية الصباح للبناتادبيرفاه حسين كاظم عاجل428982521222007051

كلية اللغات/جامعة الكوفة399.0066.50اعداديه امنة الصدر للبناتادبيزينب كاظم عيسى حمادي428992521222020028

كلية اللغات/جامعة الكوفة399.0066.50اعدادية البتول المسائية للبناتادبيشهد علي عبادة محسن429002521226001048
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كلية اللغات/جامعة الكوفة398.0066.33ثانوية االنتصارات للبناتادبيرغده بادي سرحان صفانه42901262022072018

كلية اللغات/جامعة الكوفة398.0066.33اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمصطفى عبد االمير ناعور مكي429022721211015198

كلية اللغات/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمرتضى مسلم سعيد لفلوف429032221211012022

كلية اللغات/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية الطليعة للبناتادبيحنين نصير عبود اسود429042321222013012

كلية اللغات/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية الالذقية للبناتادبيزهراء لؤي عبد كاشي429052521222003063

كلية اللغات/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية نور الحسين للبناتادبينور جابر صكر بجاي429062521222016129

كلية اللغات/جامعة الكوفة396.0066.00ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيمرتضى عبد هللا هاني حسن429072521215007071

كلية اللغات/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية الحلة للبنينادبيعلي هاني زيدان خلف429082321211020046

كلية اللغات/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية سومر للبنينادبيعباس علي عبد الساده عبد الحسن429092421211004039

كلية اللغات/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية الالذقية للبناتادبيفرح محمد سعيد سلمان429102521222003089

كلية اللغات/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية الصباح للبناتادبيعلياء جاسم عبيد مجهول429112521222007086

كلية اللغات/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية البيان للبنينادبيعلي راضي عبد الساده يوسف429122321211014052

كلية اللغات/جامعة الكوفة393.0065.50ثانوية الغزالي المختلطةادبيمرتضى محمد صاحب شنته429132321217014032

كلية اللغات/جامعة الكوفة393.0065.50ثانوية الخوارزمي للبنينادبياحمد ماهر مهوال عالج429142521211019004

كلية اللغات/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية الثورة للبنينادبيعباس ناظم فراك جبار429152321211003035

كلية اللغات/جامعة الكوفة392.0065.33ثانوية الصديق للبنينادبيطارق سعد طارق جاسم429162321211024015

كلية اللغات/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية الطبري للبنينادبيهادي قاسم ناظم مزيد429172321211047088

كلية اللغات/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسجاد عبد الصافي محيسن جبار429182521211021133

كلية اللغات/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيليث عدي حسين عبد الحسن429192521211008132

كلية اللغات/جامعة الكوفة391.0065.17الخارجياتادبيزينب حيدر عبيد حسين429202721228050246

كلية اللغات/جامعة الكوفة390.0065.00ثانوية المناذرة للبنينادبيكرار قاسم داخل محيسن429212521211017018

كلية اللغات/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد كاظم حسن ابو ناصر429222521211021275

كلية اللغات/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية الزاكيات للبناتادبيرقيه علي جابر مرجون429232521222011025

كلية اللغات/جامعة الكوفة390.0065.00ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيمحمد مشعل دخل شبيلي429242921215004148

كلية اللغات/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية الفضائل للبناتادبييقين اسعد حسن بندر429252221222005056

كلية اللغات/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء سالم جواد كاظم429262321222048025

كلية اللغات/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد باقر رعد هالل مرزوق429272521211008139

كلية اللغات/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية نور الحسين للبناتادبيسندس حسن كريم عبد العباس429282521222016079

كلية اللغات/جامعة الكوفة388.0064.67ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيفاطمه مهند عبد الحسن حمودي429292521224005012

كلية اللغات/جامعة الكوفة388.0064.67الخارجياتادبيزينب كصاد عبد الزهره محمد429302521228050267

كلية اللغات/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيامير صفاء عبد الحسين نزار42931252021122016

كلية اللغات/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية الحلة للبنينادبيعباس جعفر عبد االمير حسن429322321211020024

كلية اللغات/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية الالذقية للبناتادبيبنين جاسم محمد عبود429332521222003019
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كلية اللغات/جامعة الكوفة387.0064.50ثانوية االشراق للبناتادبيطيبه رشيد جاسم محمد429342521222037012

كلية اللغات/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزهراء صباح مكي ناجي429352721222004029

كلية اللغات/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين حسن كاظم ذرب429362521211021083

كلية اللغات/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيسجى علي حميد جاسم429372521222026041

كلية اللغات/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي عباس تكليف جهادي429382721211001051

كلية اللغات/جامعة الكوفة386.0064.33ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيرفل علي حسين مظلوم429392721222028011

كلية اللغات/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية االعتماد للبنينادبيزيد بالسم كاطع ناصر429402921211005054

كلية اللغات/جامعة الكوفة385.0064.17ثانوية الوركاء للبنينادبيسجاد عبد هللا جنك يوسف429412321211030019

كلية اللغات/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية شط العرب للبناتادبينوران احمد خضير عباس429422321222048064

كلية اللغات/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيمحمد اركان جبر عطشان429432521211039030

كلية اللغات/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء سرمد عدنان محمود429442521222011035

كلية اللغات/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية الزاكيات للبناتادبيمريم فائز احمد قاسم429452521222011068

كلية اللغات/جامعة الكوفة385.0064.17ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبيتقى حاكم عبد زيد عبد هللا429462521224006001

كلية اللغات/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيغدير غزوان حميد مجيد429472521222016101

كلية اللغات/جامعة الكوفة384.0064.00ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبينرمين منصور كاظم عبد هللا429482521226002048

كلية اللغات/جامعة الكوفة383.0063.83إعدادية بشار بن برد للبنينادبيامير حيدر ضعيف سلمان429491421211023023

كلية اللغات/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية الفرزدق للبنينادبيحيدر عبد الحسين علك يونس429501621211027016

كلية اللغات/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية النهضة للبنينادبييوسف توفيق كريم عليوي429512221211045037

كلية اللغات/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية رملة للبناتادبيسكينه حميد عباس صافي429522221222015042

كلية اللغات/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية الحيرة للبنينادبيحسين مالك صادق محمد429532521211015012

كلية اللغات/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية الميثاق المختلطةادبيمحمد حسن جبر جهادي429542521217008005

كلية اللغات/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية الصباح للبناتادبيزهراء حسين صالح خرس429552521222007064

كلية اللغات/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيمسره نزار علي نعمه429562521222031058

كلية اللغات/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية االيمان للبناتادبيتبارك هاشم سلمان عبود429572521222038012

كلية اللغات/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية المكاسب للبنينادبيمصطفى يوسف عبد كاظم429582721211001086

كلية اللغات/جامعة الكوفة382.0063.67ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيبنين حسين عبيس كاظم429592721222009006

كلية اللغات/جامعة الكوفة382.0063.67اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيرائد حرجان عبد الحسين عمران429602921211008018

كلية اللغات/جامعة الكوفة381.0063.50ثانوية النيل للبنينادبيزين الدين رائد علوان رحمن429612321211029023

كلية اللغات/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية المؤمل للبنينادبيقاسم صباح حسن كاظم429622321211046061

كلية اللغات/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيوارث محمد رضا شاكر سعد429632521211012305

كلية اللغات/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيمائده سالم فلوح كريم429642521222035102

كلية اللغات/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيابرار قاسم محمد عويز429652921222016005

كلية اللغات/جامعة الكوفة380.0063.33ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيحسين عباس حسين علي429661621215009012
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كلية اللغات/جامعة الكوفة380.0063.33ثانوية ابن الهيثم للبنينادبييوسف خليل ابراهيم ذيبان429672121211016018

كلية اللغات/جامعة الكوفة380.0063.33ثانوية النيل للبنينادبيعلي قحطان حسين مغير429682321211029043

كلية اللغات/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية المناذرة للبناتادبيجنان كاظم عالوي حمادي429692321222003003

كلية اللغات/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحب حيدر كاظم عبيد ناصح429702521211021240

كلية اللغات/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية االيمان للبناتادبيزهراء عبد العال عزيز علوان429712521222038017

كلية اللغات/جامعة الكوفة379.0063.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيتبارك مجيد كريم كحيط429722921224005003

كلية اللغات/جامعة الكوفة378.0063.00الخارجياتادبيايات مجيد حميد جاسم429732121228050066

كلية اللغات/جامعة الكوفة378.0063.00ثانوية حلب للبناتادبيتبارك جاسم محمد كاظم429742321222053006

كلية اللغات/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيفاطمه مجيب حسين عوده429752521222023028

كلية اللغات/جامعة الكوفة378.0063.00ثانوية الشذرات للبناتادبيفواطم علي توفيق جواد429762921222015033

كلية اللغات/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب علي حسين ضاحي429772221222051024

كلية اللغات/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية غزة للبناتادبيرجاء حسن غثيث مهدي429782421222007019

كلية اللغات/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية القدس المسائية للبنينادبيغيث عقيل محمد هادي429792521215003039

كلية اللغات/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيايات علي جاسم عبد الحسن429802521222001005

كلية اللغات/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية مدينة العلم للبنينادبيامير رياض عبود تقي429812721211023006

كلية اللغات/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي السجاد رزاق فخري علي429822921211001101

كلية اللغات/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيايالف صباح صابط عباس429831421222002003

كلية اللغات/جامعة الكوفة376.0062.67الخارجياتادبيسجى رمضان علي عباس429842221228050368

كلية اللغات/جامعة الكوفة376.0062.67ثانوية الفضائل للبناتادبيبنين باسم كاظم ناجي429852321222036003

كلية اللغات/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية الصباح للبناتادبيفاطمه صالح كريم نجم429862521222007099

كلية اللغات/جامعة الكوفة376.0062.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيايات حسن شاكر عبداالمير429872521224023001

كلية اللغات/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسن هاشم جاسم عبد هللا429882721211005026

كلية اللغات/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية المربد المركزية للبنينادبياحمد حياوي عبد زيد الطيف429892521211035004

كلية اللغات/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الصباح للبناتادبيفاطمة عبد الكاظم عبد حسون429902521222007095

كلية اللغات/جامعة الكوفة375.0062.50ثانوية سيف الحق للبناتادبيسرى عالوي ناهي طالل429912721222012027

كلية اللغات/جامعة الكوفة374.0062.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين جميل محمد سامي429922521211012075

كلية اللغات/جامعة الكوفة374.0062.33اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيتقى البتول عصام لفته حسين429932521222035022

كلية اللغات/جامعة الكوفة374.0062.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيبنين قاسم جبر عبيد429942521224014010

كلية اللغات/جامعة الكوفة373.0062.17ثانوية النخيلة الغربية للبنينادبيمصطفى هاني دهش حسن429952321211066013

كلية اللغات/جامعة الكوفة373.0062.17الخارجياتادبيجنات ياسين عباس احمد429962321228050114

كلية اللغات/جامعة الكوفة373.0062.17ثانوية الصالحية للبنينادبيحسين عالء طريف خرمان429972421211017016

كلية اللغات/جامعة الكوفة373.0062.17اعدادية الصباح للبناتادبيبتول تكليف عبد الهادي مراد429982521222007025

كلية اللغات/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمصطفى باسم سعدون مجيد42999252021032021
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كلية اللغات/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية المدحتية للبنينادبيحيدر علي حلواص حسين430002321211017010

كلية اللغات/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية عفك للبنينادبيسيف علي صبري عبيد430012421211006009

كلية اللغات/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعبد هللا نجم عبد هللا احمد430022521211021163

كلية اللغات/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيبتول محمد حسين هاني مسلم430032521222016016

كلية اللغات/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيهبه عباس عراك موسى430042521222023042

كلية اللغات/جامعة الكوفة371.0061.83ثانوية الباقر للبنينادبيسيف علي عيسى تركي430052321211037026

كلية اللغات/جامعة الكوفة371.0061.83اعدادية االيمان للبناتادبيأمنة كاظم خضير عباس430062521222038001

كلية اللغات/جامعة الكوفة371.0061.83اعدادية االيمان للبناتادبيسجى عدنان هادي غانم430072521222038021

كلية اللغات/جامعة الكوفة371.0061.83الخارجياتادبيحنين محسن عبد زيد راشد430082521228050132

كلية اللغات/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية الجواهري للبنينادبيحسين عبد األمير غائب محمود430092421211013020

كلية اللغات/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية الصباح للبناتادبيرقية حسن هادي صغير430102521222007052

كلية اللغات/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية البتول المسائية للبناتادبيامنه ثائر سعد عبد الساده430112521226001008

كلية اللغات/جامعة الكوفة370.0061.67ثانوية الرضوان للبناتادبيصفا عباس علوان حسون430122721222013033

كلية اللغات/جامعة الكوفة369.0061.50اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيسميه عبد الزهره عزوز فقير43013252022080068

كلية اللغات/جامعة الكوفة369.0061.50اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمالك عباس رحيم سلمان430141121211052110

كلية اللغات/جامعة الكوفة369.0061.50اعدادية الجزائر للبنينادبيباقر جالل محي كامل430152321211034006

كلية اللغات/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية ذو الفقار للبنينادبيكريم غني كريم حسن430161221211038081

كلية اللغات/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية الفرزدق للبنينادبيمنتظر فيصل عبد فيصل430172321211039029

كلية اللغات/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايالف حسين جدوع كاظم430182321222051002

كلية اللغات/جامعة الكوفة368.0061.33الخارجياتادبيزينب جليل ابراهيم عبد هللا430192721228050243

كلية اللغات/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية عين الحياة للبنينادبيجمال وصي شدود نوفل430202921211007023

كلية اللغات/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية نفر للبنينادبيمحمد عبد الساده علي غازي430212421211020026

كلية اللغات/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمنتظر ناجح جواد جاسم430222521211012294

كلية اللغات/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى احمد حنون عبد الحسين430232521211021311

كلية اللغات/جامعة الكوفة366.0061.00اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي جاسم محمد ثامر430241421211048046

كلية اللغات/جامعة الكوفة366.0061.00اعدادية ميسان للبنينادبيعلي محمد شعالن شمران430252521211011047

كلية اللغات/جامعة الكوفة366.0061.00ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينادبيمحمد نصيف حسن محمد430262521215013012

كلية اللغات/جامعة الكوفة366.0061.00اعدادية الفرزدق للبناتادبيحوراء حسين منصور حسين430272521222012011

كلية اللغات/جامعة الكوفة366.0061.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيبنين حسين عالوي عبد الحسين430282521222026012

كلية اللغات/جامعة الكوفة366.0061.00ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيزينب محمد كريم علوان430292521224005006

كلية اللغات/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينور الزهراء احمد يحيى يوسف430302521222001065

كلية اللغات/جامعة الكوفة364.0060.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيجواد عقيل جواد ناصر430312521211008027

كلية اللغات/جامعة الكوفة364.0060.67ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيمحمد كتاب عويدي عبود430322521213002012
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كلية اللغات/جامعة الكوفة364.0060.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيعالء ياس حمادي وسمي430332521213023012

كلية اللغات/جامعة الكوفة364.0060.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيمحمد باقر سعد كريم430342521213028014

كلية اللغات/جامعة الكوفة364.0060.67اعدادية اليقظة للبناتادبيرقيه حسن هادي راضي430352521222036016

كلية اللغات/جامعة الكوفة364.0060.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبينور فارس محمد علي عيسى430362521224014049

كلية اللغات/جامعة الكوفة364.0060.67ثانوية الفرسان المختلطةادبيمحمد ماجد عيسى وهيب430372621217008026

كلية اللغات/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية االفاق للبناتادبيزهراء عبد هللا كشاش كواك430382321222061022

كلية اللغات/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيبشير احمد حسن عبد الزهره430392521211008022

كلية اللغات/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيرضا خلف علي خلف430402521213013018

كلية اللغات/جامعة الكوفة363.0060.50الخارجيونادبيحسين علي حريب هريس430412521218001259

كلية اللغات/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيفاطمه عقيل حسن كاظم430422521224023007

كلية اللغات/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية ابي العالء للبنينادبياكرم قاسم طريول عبدان430432921211027010

كلية اللغات/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية الجواهري للبنينادبيابراهيم محمد ابراهيم محمد430442421211013001

كلية اللغات/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمرتضى كريم كريعه تعيب430452521211004078

كلية اللغات/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية ميسان للبنينادبياحمد كاظم عبد الساده عيسى430462521211011006

كلية اللغات/جامعة الكوفة362.0060.33ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيامير علي نعمه سعد430472521215001012

كلية اللغات/جامعة الكوفة362.0060.33ثانوية الحضر للبناتادبيزهراء سالم محمد هادي430482721222002019

كلية اللغات/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيعذراء عدنان سليمان حسن430492721222011026

كلية اللغات/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية النهضة للبنينادبيسجاد محمد سعدون منصور430502221211045018

كلية اللغات/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية الفضائل للبناتادبيزهراء بشار عبد العظيم احمد430512221222005024

كلية اللغات/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية حطين للبنينادبيعلي احمد حسين جعاز430522321211022022

كلية اللغات/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسن محمد عبد الحسن عبود430532521211012066

كلية اللغات/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية الالذقية للبناتادبيبنين محمد حميد مكي430542521222003024

كلية اللغات/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب انور عبد العباس قاسم430552521222016061

كلية اللغات/جامعة الكوفة360.0060.00ثانوية الرحمن المختلطةادبيعبد الرحمن عباس عبيد جاسم430562321217004017

كلية اللغات/جامعة الكوفة360.0060.00ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيميثم عقيل فاضل سلمان430572521213025046

كلية اللغات/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية الجزائر للبناتادبيزهراء محمد زاير رحيم430582521222028015

كلية اللغات/جامعة الكوفة360.0060.00االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس جواد عباس حسن430592921211009088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة545.0090.83ثانوية االكرمين للبناتادبيفاطمه فاضل رحيم مهدي430602521222019027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة526.0087.67اعدادية الالذقية للبناتادبيفاطمه عبد الزهره ظاهر مهدي430612521222003086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة515.0085.83اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيامير راشد موسى صياح430622521211039003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508.0084.67ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيفاطمه عبد العال دعيبل عباس430632521224024010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0081.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى يونس عبود حمزه430642521413031678

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0081.17ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيعلي حاكم عباس علي430652521217011005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0080.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد علي هاتف عبد صكر430662521211008160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0080.17ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي حسين430672521413025049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0079.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيسرور حمودي كاظم عبد هللا430682521426001242

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0079.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياحمد مردان مخيف محسون430692521411001026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0079.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور محمد مهدي غدير430702521422040439

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0079.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقيه اياد كاظم كريم430712521424022073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0078.33اعدادية الالذقية للبناتادبيمنار محمد هادي عبيس430722521222003100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0078.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيحسين فارس عبد االمير حسن430732521413005011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0077.67ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيعزيزة خالد نعمة زاجي430742221424070010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0077.33ثانوية المناجاة المختلطةادبيخمائل خالد راضي جاهل430752521227004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0076.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياسراء عالء عبد الحسين سعيد430762521422022059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0076.67ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين هادي عبد الجواد430772521413030102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيفرقان حيدر صالح محمد430782521511007139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0076.33الخارجياتادبيزينب رياض كاظم لفته430792421228050121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0076.33اعدادية الالذقية للبناتادبيطيبه علي هاشم حسوني430802521222003082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0076.33اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيحوراء محمد علوان حسن430812521222035028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية القادسية للبناتادبينبأ حسن كاظم علي430822521222032015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0076.00اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيعامر نعمان عبد الحسين عبد430832521211039020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي جاسم محمد عبود430842521211012170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية المنار االهلية للبناتادبيرشا الزم سعدون تركي430852521224003007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0075.67ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسنين رحمه وحيد كنيور430862521413033029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية االعتماد للبنينادبياحمد راضي عبد شيحان430872921211005006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0075.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياماني ثامر جواد عبد الساده430882521422004044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0075.17ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيبنين رياض محمد ابو شخيره430892521427014009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية الحيرة للبنينادبيحسن سجاد حنتوش رضا430902521211015007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0074.83اعدادية الالذقية للبناتادبيزينب فيصل فاخر حسن430912521222003072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0074.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه ضياء حسن شبيب430922521422040215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0074.83اعدادية االعتماد للبنينادبيسالم كريم حمود مروح430932921211005061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0074.50اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيسجاد عباس طارش عبد430942521411018041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0074.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيكوثر علي حسين غالي430952521422004674

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0074.50اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيمينه رائد عبد هللا حسين430962521422026144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس ليث فخري عبد المنعم430972521413031307

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0074.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيسجى رشيد جلوب علي430982521422004506
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية غماس للبنينادبييسري بهاء يحيى هادي430992421211011064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيأمير حيدر سلمان عبود431002521211028001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية الصباح للبناتادبينور الهدى حسن عبد الباري عبود431012521222007113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0074.00ثانوية االكرمين للبناتادبيشهالء عاشور راضي جاحي431022521222019023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيبهاء عقيد خضير سعيد431032521411007051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمرتضى والء لطيف محسن431042521411007434

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0074.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد كريم محمد431052521413013334

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيفاطمه زيد محمد حسين محمد رضا431062521422018043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيشهد محمد جليل سلمان431072521422036069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0073.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائياحمد هيثم محسن نعمه431082521411008020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0073.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغدير محمد خضير طالب431092521422040168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0073.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عطيه دخيل431102521424019056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0073.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر علي نعمه حسين431112521413031504

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0073.67(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور كريم زاير رسول431122521422039071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية الالذقية للبناتادبيدعاء عقيل هادي عبد هللا431132521222003039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440.0073.33اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيحسين عبد الرضا عبد الحسن محشم431142521411027006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439.0073.17ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائيحنين حسن عبد علي صالح431152521426002009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438.0073.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن كاظم محمد عبد431162521413031133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة437.0072.83اعداديه امنة الصدر للبناتادبيحوراء كريم عبد سلمان431172521222020014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة437.0072.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى صباح عبد الكاظم سعد431182521413031604

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد جبار كاظم مهدي431192521211023084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيغدير حيدر جواد كاظم431202521222035087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة436.0072.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد علي محمد فريح431212521413013018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة435.0072.50ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيعلي هاشم عبد الزهره عبيد431222521413035016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي حسن هادي تركي431231521211013065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة434.0072.33ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمصطفى صباح شاكر مجلي431242521213014024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية االعتماد للبنينادبيسجاد بردان غازي ابوطهيزه431252921211005056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية المنار االهلية للبناتادبياالء حمودي رسول ظاهر431262521224003002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة433.0072.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتادبيرواء جليل محمد كريم431272521224013003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيياسر كاظم جبار حمزة431282521411014227

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة433.0072.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيتبارك شبر ابراهيم محسن431292521424030025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة432.0072.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيامير احمد حسين عبد شعيب431302521411012025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد عماد محمد حسن عبد هللا431312521413033137
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة431.0071.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء عمار عايد بديوي431322521422022469

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينبأ قاسم محمد هادي431332521424019095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة430.0071.67ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيامير خلف ماجد هندال431341621513004017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة430.0071.67ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينادبيحيدر فارس جواد كاظم431352321213019004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة430.0071.67ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيكرار علي ارحيم عجيل431362321215001053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء فائق شاكر منصور431372521222017019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة430.0071.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك ميثم عبد الهادي راجي431382521422022217

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة429.0071.50اعدادية الصباح للبناتادبيهدى حيدر عبد الحسين حمزاوي431392521222007123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة429.0071.50ثانوية االشراق للبناتادبيمنتهى حسن لطيف موتان431402521222037017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة429.0071.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيياسين عالء حسين علي431412521413028079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة429.0071.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتقى عدنان اكبر خليفه431422521424014070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة429.0071.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحنين كاظم محمد سلمان431432521424019025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة428.0071.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيشهد وسام جواد كاظم431442521424022123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة428.0071.33الخارجياتاحيائيبنين فايز كاظم كريم431452521428050095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة427.0071.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعقيل حسن هادي فاهم431462521413023075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة427.0071.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي محمد رزاق حسين431472521413031410

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة426.0071.00ثانوية اور المختلطةادبيصادق عبد الحسين عباس حسين431482121217016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة426.0071.00ثانوية الخوارزمي للبنينادبيباقر رفعت مهوال عالج431492521211019006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة426.0071.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه حسين علوان راهي431502521422004264

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيبنين سعد حسون عبد431512521422010063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة425.0070.83ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيليث تركي عبد مسلم حسين431522521213025035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة425.0070.83ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينب حسين ناصر حسن431532521424033028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة424.0070.67اعدادية الخمائل للبناتادبيسوريه فيصل صيهود حمود431541221222043058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة424.0070.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيكرار جواد عبد الكاظم حنتوش431552521211021216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة424.0070.67اعدادية القادسية للبنينادبيامير ثامر عادل شعالن431562521211038005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة424.0070.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيزين العابدين علي حسين حسن431572521213023009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة424.0070.67ثانوية النجوم االهلية للبناتادبينور هيثم كاظم علي431582521224001009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة424.0070.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيباقر صالح مهدي طالب431592521411001046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية ايليا االهلية للبنينادبيسيف رعد منعم حبيب431602521213008003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد تقي موسى عزيز نعمه431612521213013029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيعلي ظاهر حبيب كلل431622521213023013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية الالذقية للبناتادبيبتول محمود هادي عبيس431632521222003016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية شجرة الدر للبناتادبيفاطمة حسن رسول هاشم431642521222018034
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمحمد صباح حسن علك431652521411004107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد نجم عبد عمران431662521211021284

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمهدي صالح عبيد عبد هللا431672521211021339

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية سيد االنام للبنينادبيعبد هللا علي عبد اليمه عبد الرضا431682521211022027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة422.0070.33الخارجيونادبيحسين ناظم عباس كعيد431692521218001280

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة422.0070.33الخارجياتادبينورا فاضل عباس جاسم431702521228050516

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر ضياء علي احمد431712521413030077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا منير حسن جاسم431722521413031329

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم صالح حريجه431732521424014150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية ايليا االهلية للبناتاحيائيالبدور ليث موفق شريف431742521424017004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد قاسم حسن جاسم431752521211012241

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية نور الحسين للبناتادبيسجى فاخر ناجي عبد الزهره431762521222016075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0070.17ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيزهراء صبيح هادي عبد الحسين431772521226002019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيباقر حسين معين باصي431782521411001043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعباس فاضل نعمه حسين431792521411001262

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي رياض عالوي كاظم431802521411008226

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين باسم محمد ضايع431812521411009074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيكامل رغد كامل حسون431822521411009218

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية ميسان للبنيناحيائيحيدر ماجد مري سوف431832521411011045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0070.17اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه حيدر حسين عطش431842521422020077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0070.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمالك نصير رحيم علي431852521424018221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0070.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد محمود عبود431862521424022044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعباس كريم عوده زبون431872621211015064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة420.0070.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي اياد كامل صالح431882521411008211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة420.0070.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول كاظم دهيرم عكاب431892521424004126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة420.0070.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى عمار عبد هللا سعد431902521424004694

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة419.0069.83ثانوية النسائم المختلطةادبيمرتضى احمد محسن مظلوم431912121217057009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور نوماس جبار عبد الكاظم431922421422039223

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة419.0069.83ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبييحيى هيثم عبد الحسين عزيز431932521215001082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة419.0069.83ثانوية االكرمين للبناتادبيوفاء جاسم عبيد كزار431942521222019034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحوراء قاسم محمد غانم431952521227006015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائييوسف باسم عبد الحسين فرهود431962521411001576

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيعلي ماجد عبد مزهر431972521411004082
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة419.0069.83ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيكرار عبد االله عبد الرضا حسين431982521413016016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة419.0069.83ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد زغير مكذل431992521413016021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة419.0069.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي فهد داخل هادي432002521413031399

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيشهد سالم تركي لطيف432012521422003336

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة419.0069.83ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائيشهالء عقيل مالك خدام432022521422041018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة418.0069.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيخولة شاكر حجيل جبار432032421422039063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة418.0069.67اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيعلي جواد عبد عطش432042521215002050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة418.0069.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي سعد حسين هادي432052521413013199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة418.0069.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد علي عبد العظيم هادي432062521413031028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة418.0069.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمريم محمد علي حمزه كاظم432072521422004704

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة418.0069.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيازهار رشيد عبد هللا راضي432082521422022045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة418.0069.67اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيشهد مسلم محمود رشيد432092521422030081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة418.0069.67اعدادية اليقظة للبناتاحيائيرسل عدي عظيم عبد432102521422036034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة418.0069.67اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيسعود كريم حبيب عباس432112521517006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة417.0069.50ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيصفاء فاهم هالل حسين432122421413010042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية الدغارة للبناتاحيائيايات رحمان جابر رباط432132421422027019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية االبراج للبنينادبيعلي نعمان جياد عبد الشهيد432142521211023074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية هل اتى للبنينادبيسجاد حسين سعدون جدوع432152521211036032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتبارك عالوي صباح مهدي432162521222001012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيخديجه سالم عبد حسن432172521222016040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية التحرير للبنيناحيائيمصطفى احمد عريس عبد الرؤوف432182521411033135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة417.0069.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياستبرق رسول كاظم طاهر432192521422022049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة417.0069.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه محمد هادي كاظم432202521422040251

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة417.0069.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك حسن زغير سلمان432212521424013018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة417.0069.50ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمة عالء عبد الحسين عبد هللا432222521424022151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد عبد الكريم رشيد شهيد432232521211008156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية ميسان للبنينادبيمحمد صالح غالي جاسم432242521211011057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية القادسية للبنينادبيعلي عبد هللا عبد الحسين عبد الرضا432252521211038028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيانور احمد رحيم مزعل432262521217006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية الالذقية للبناتادبيطيبه حمزه شاكر نعمه432272521222003081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعبد هللا حميد محمود حميد432282521411007209

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائياحمد محمد جابر كاظم432292521411012016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الزهره علي432302521411027029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة416.0069.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين نشأت كاظم راضي432312521413033045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة416.0069.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء حسين جخيم زناد432322521422022414

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمة صالح مهدي جدوع432332521422030094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة416.0069.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغدير محسن عبو محمد432342521422040167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة416.0069.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء طالب عبد منهي432352521424004442

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة416.0069.33ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينب سعد جبار عبد432362521424033030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة415.0069.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد علي حارث حسن كاطع432372521213013036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب علي طالب صالح432382521222035066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحيدر صبار نذير علي432392521411010076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية القادسية للبنيناحيائياحمد ميثم هادي كاظم432402521411038006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيحوراء عبد الكريم مال هللا علوان432412521422010093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمريم زيد صالح جواد432422521422014074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة415.0069.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغسق فاضل حاجي كنوش432432521424014240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة414.0069.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمصطفى خالد حسن عسكر432442421413010091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد باقر ابراهيم عبد ربه جعفر432452521211021246

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد صادق عباس كامل ناجي432462521211021261

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء مهدي ناجي حسون432472521222024074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيزيد جاسم محمد عبد االمير432482521411009117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد عبد زيد432492521411010191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة414.0069.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمقتدى غالب جبار لفته432502521413013337

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة414.0069.00ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيكرار جاسم محمد ابو شخيره432512521417014032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة414.0069.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء حيدر عبد الحسن عباس432522521422004319

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة414.0069.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمرتضى حيدر خضير عباس432532521513005024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413.0068.83ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيدعاء عماد عبد الحسين فنجان43254252042095035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمصطفى احمد يوسف محمد432552521211004084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسين علي عطيه حميد432562521211035047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية االمير للبناتادبينرجس علي حسين محمد علي432572521222021027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيحوراء نعمه فليح حسن432582521222035029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413.0068.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيياسر تحسين عطيه هادي432592521413031723

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413.0068.83الخارجيوناحيائيعلي عبداالمير عبيد كريم432602521418001327

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيجيهان صالح مهدي عبد الهادي432612521422003115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413.0068.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيساره سالم عبد حسن432622521422004493

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية االمير للبناتاحيائيرقيه خضير حسن فليح432632521422021043
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413.0068.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيريم احمد جواد خضير432642521422022396

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413.0068.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيوداد حبيب مزيح محمد432652521424013116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيسجاد لطيف رضا عبد432662521511018018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413.0068.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتتطبيقيزينب نجاح كاظم جبار432672521524030009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة412.0068.67ثانوية المناذرة للبنينادبيحسين خليل محل نعمه432682521211017010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة412.0068.67ثانوية المناذرة للبنينادبيطاهر عبد الزهره حمزه مرزه432692521211017013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة412.0068.67ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيرضا جميل عوده عكروك432702521413030031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة412.0068.67اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيساره جواد هادي عباس432712521422001111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة412.0068.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايه امير صالح حسن432722521422004091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة412.0068.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب رحيم رسول مهيني432732521422004420

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة412.0068.67اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء سلمان كريم محمد432742521422010144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة412.0068.67اعدادية االمير للبناتاحيائيسماح عباس عبد صيهود432752521422021101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة412.0068.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحنين عزيز رحيم شاكر432762521424004238

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة412.0068.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائينور الهدى زمان كاظم فحل432772521424030131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيغيث رائد جواد عبد الحسين432782521211008123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد عقيل جليل عبد االمير432792521211021018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية هل اتى للبنينادبيعلي عبد الحسين سوادي عبد432802521211036044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة411.0068.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمهيمن رزاق صاحب نصيف432812521213013050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي محمد حسن علوان432822521411011098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد عدنان عبد محمد432832521411018102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة411.0068.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق علي زغير ضمد432842521413013274

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة411.0068.50ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيوسام ناصر رشيد معله432852521413017114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة411.0068.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيذو الفقار كريم معارج كريم432862521413031214

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة411.0068.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس حيدر غانم عبد الحمزه432872521413031296

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمروه عماد مثقال عبيس432882521422003492

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيانوار خالد كشيش عبود432892521422024011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة411.0068.50ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيزهراء ناظم جواد علي432902521424029017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحسين محمود حسن محمود432912521511007064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة410.0068.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيغيث كاظم عواد راضي432922521211008124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة410.0068.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيايات صالح علي حسن432932521222024019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة410.0068.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحيدر رسمي عنيفش عبد432942521413028018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة410.0068.33ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيذو الفقار صالح حمزه محمد432952521413030028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة410.0068.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء محسن عبو محمد432962521422022280
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة410.0068.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء محمد عبد الحمزه كاظم432972521422022484

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة410.0068.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيرباب عالء عبد الحسين عطيه432982521422024040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة410.0068.33(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهديل جليل كاظم مدلول432992521422039109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة410.0068.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينبأ عقيل علوان عبد الحسين433002521424015128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة410.0068.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهرة حيدر حطاب شبر433012521424022102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة409.0068.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين محمد حسن عبود433022421411036090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة409.0068.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي عبد العباس محسن جاسم433032521211021188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة409.0068.17اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتقى محسن ياسين يوسف433042521222001013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة409.0068.17اعدادية الالذقية للبناتادبيساره مصطفى عبد الكريم حسين433052521222003073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة409.0068.17ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيفاطمه حمزه عبد االمير كاظم433062521222033012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة409.0068.17ثانوية الوادي المقدس االهلية للبنيناحيائيعلي عماد محمد سلطان433072521413009005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة409.0068.17ثانوية العدالة للبناتاحيائيشفق ميثاق حسن عزيز433082521422002026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة409.0068.17ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيانتضار ناهي عبد العباس حميد433092521427014007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة409.0068.17ثانوية غرناطة للبناتادبيانسام حسن علي يونس433102821222024001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة408.0068.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيانعام مالك هادي مردان433112521224029003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة407.0067.83اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمحمد جواد مالك حسين433122521215002069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعبد هللا فارس كاظم حسن433132521211012159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة405.0067.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيعلي حسن هادي عواد433142521213028011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية الالذقية للبناتادبيزهراء اسعد هادي شريف433152521222003050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية االفتخار للبناتادبينور حسن شهيد كاظم433162521222017054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة404.0067.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيسجاد رائد نواف جياد433172521211012129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة404.0067.33ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيذو الفقار نعمه حسن جبار433182521213025018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة404.0067.33اعدادية الصباح للبناتادبيبنين عبد العباس جواد صبار433192521222007031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة404.0067.33الخارجياتادبيورود قيس علي عبيد433202521228050555

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة403.0067.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد مهدي احسان محمد محسن433212521213013039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة401.0066.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيرسول احمد دحام حريز433222521211008061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة401.0066.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمرتضى ابراهيم رحيم هاني433232521211008169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة401.0066.83اعدادية الالذقية للبناتادبيزينب عباس جواد كاظم433242521222003068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة401.0066.83اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمه احمد جميل خضير433252521222016105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة400.0066.67ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينادبيامين حسين عبد الرزاق عبد الحسن433262521213007001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة400.0066.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيامير محمد حبيب موسى433272521213013007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء مكي مهدي عبد الصاحب433282521222024073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة400.0066.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيكاظم جواد عبد الكاظم حاشوش433292521513031051
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية االعتماد للبنينادبياسماعيل حسن حسين محمد433302921211005013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة399.0066.50اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيانعام علي عبد االمير وهيب433312121222043004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة399.0066.50ثانوية غزة للبناتادبيرنا حسين جبار عبد433322421222007024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة399.0066.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيهدى رحيم هاني عطوب433332521224014051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة398.0066.33اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمصطفى كريم جابر عبد433342521211004087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة398.0066.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيعبد هللا عبد االمير حزام عبد نور433352521213028009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة398.0066.33ثانوية االكرمين للبناتادبيتكتم احمد طالب حمزه433362521222019008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي رحيم خريبط مانع433371621211062025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد علي نعمه ظاهر433382521211021271

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمحمد ياسين حسن مريهج433392521211028026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة397.0066.17ثانوية االنتصار المختلطةادبيحسين احمد عبد االمير حسن433402521217001005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة396.0066.00ثانوية سامراء للبنينادبيحسن هادي راشد عكش433411421211030009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة396.0066.00ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيزينب ميثاق ثويني عجيل433421621226001041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة396.0066.00اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيسيف علي كاظم حبيب433432521211032019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة396.0066.00اعدادية البتول المسائية للبناتادبيعذراء عبد العالي كاظم جياد433442521226001052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة396.0066.00اعدادية القادسية للبنينتطبيقيمرتضى سماح هادي ضمد433452521511038014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة396.0066.00ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد ابراهيم433462521513033048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة395.0065.83ثانوية العمرانية المختلطةادبيمرتضى حسين كاظم شالل433472121217033014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية االبراج للبنينادبيمصطفى سعدون عبد حسين433482521211023092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية الجزائر للبناتادبيشهالء فاضل عباس عبد الرضا433492521222028025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية االبراج للبنينادبيعلي كاظم نعمه عناد433502521211023069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي صالح عباس عليوي433512521211035089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة394.0065.67ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيقاسم شاكر غانم رشيد433522521215001058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمقتدى محمد عبد كاظم433532521215002093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة394.0065.67ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيحنان عدنان قيس سلمان433542521224029005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة394.0065.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمصطفى جواد كاظم فليح433552521513031074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيجعفر عدنان كاظم مجدي433562521211021054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية االبراج للبنينادبياحمد حيدر عايد مطرود433572521211023002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيتبارك جاسم محمد عباس433582521222024029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيفرقان اياد عطشان خضير433592521222035098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة393.0065.50ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيفاطمه صالح حسن غالي433602521224005011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيكرار علي صبيح كاظم433612521211008130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين عدنان علي حول433622521211012087
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي المرتضى عدنان رحيم حمود433632521211021169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيياسر احمد علي اصغر محمد علي433642521211021349

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمصطفى فرحان كريكر ناهي433652521211035133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية القادسية للبنينادبيميثم كاطع عبد الحسن جهيد433662521211038051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة392.0065.33ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبياحمد محمد حاكم محمد433672521213025003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة392.0065.33ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيعلي محمد حاكم محمد433682521213025033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية الالذقية للبناتادبيفاطمه رعد عبد ناهي433692521222003085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية الصباح للبناتادبيايات عبد العباس جواد صبار433702521222007019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعباس فراس عبد الرضا حسن433712521211008100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة391.0065.17ثانوية المناذرة للبنينادبيمقتدى محمد عبد العالي عبد الحسين433722521211017022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية القادسية للبنينادبيجعفر غانم جاسم حسين433732521211038008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية الالذقية للبناتادبينور الهدى سالم عيسى عبد433742521222003106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية الفرزدق للبناتادبيزهراء عقيل خشان هادي433752521222012018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبينبأ علي حبيب علوان433762521222023036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة391.0065.17ثانوية المناجاة المختلطةادبيبنين جابر مجهول حميدي433772521227004003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيسامي رمضان جبار عوجان433782521211008075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيايهاب ناصر عبد الحسين حسن433792521211012041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيليث اكرم جواد رحيم433802521211021226

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة389.0064.83اعدادية الكفل للبنينادبيزيد محمد ناصر حسين433812321211028025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة389.0064.83اعدادية ميسان للبنينادبيمصطفى سعد فارس سلمان433822521211011061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة389.0064.83اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيرضا ماجد خليل ابراهيم433832521211018016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة389.0064.83ثانوية الخوارزمي للبنينادبيعلي الدر عاد حسن جابر433842521211019014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة389.0064.83اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد هيثم هادي ناصر433852521211022049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة389.0064.83اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيعقيل جميل جاسم فنون433862521211039023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة389.0064.83اعدادية االصالة للبنينادبيخليل سرحان حمد حليحل433872621211035069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة2388.0064.67الخارجيون ادبيمقتدى فاضل فرج عواد433881421218002721

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمنتظر رافد كاظم فاضل433892521211008189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمرتضى عماد محمد عبد الحمزة433902521211012261

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمحمد فائز محمد دخيل433912521211028024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة388.0064.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيبنين عبد هللا عثمان عبد الكريم433922521522004025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة388.0064.67ثانوية الشجعان للبنينادبيعلي سليم سلمان علي433932621211046062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة388.0064.67ثانوية علي الشرقي للبنينادبياحمد جبار محمد مهبش433942821211009002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة387.0064.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيضرغام عباس بشير غالي433952521213028006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيساره زهير راجي تيموز433962521222016070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة387.0064.50األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعلي مهند حسين علوان433972521513005015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية الفداء للبناتادبيريم فراس فالح عبد الحمزه433981421222033023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيجعفر محمد احمد عباس433992121211027003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمحمد رحيم فاخر عايز434002221211068088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة386.0064.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبياحمد صالح صبيح ديان434012421213018003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر علي عبد االمير محمود434022521211021106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية المربد المركزية للبنينادبياحمد عادل حايف غزاي434032521211035006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمثنى عبد المحسن شاكر لفته434042521211035107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعباس اثير ستار قبطان434052521211021150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمؤمل صالح حسن جاسم434062521211021234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيمحمد باقر عادل غانم حسن434072521211039031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة385.0064.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيهاني طالب حسين حسن434082521213023026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة385.0064.17ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيازهر عبد هللا دوهان شياع434092521213025005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة385.0064.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيعبد هللا عسل جميل صيهود434102521213028010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيحسين احمد نعيم شعالن434112521511001036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي كاظم عباس مناحي434122621211049121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية شفق النور للبنينادبيمحمد علي حسين محمد434131421211044058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة384.0064.00ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيمحمد حيدر هاشم محي434141621515012112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية المؤمل للبنينادبيعلي فالح مهدي حسن434152321211046051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة384.0064.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحسين جاسم عبد الكريم مصطفى434162521213013011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية شمس الحرية للبناتادبيزهراء فهد شاكر عبد الواحد434172521222030022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيعباس سمير كاظم حسن434182521511008077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيسجاد احمد شنشول علي434192521511012042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيعلي غالب عبد العظيم مطلق434202521511012064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة384.0064.00المسائية للبنين (ع)ثانوية الكرار تطبيقيمحسن قحطان عبد متعب434212521515010054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية موسى الكليم للبنينادبيشاهين امير تركي علوان434222321211049011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياحمد كوثر مفتاح محمد علي434232521211012018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسن كاظم حامد علي434242521211012065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي كريم جودي كاظم434252521211021196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمه عدنان ماجد حسن434262521222001054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية الصباح للبناتادبيسهام عدنان حسون حمزة434272521222007082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه ثامر عبود محسن434282521222029049
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية االشراق للبناتتطبيقيزينب جواد عبد الحسن كاظم434292521522037009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية الغسانية للبنينادبياحمد صادق جاسم محمد434302621211050002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة382.0063.67اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي عبود علي عبود434311621511045059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة382.0063.67ثانوية  نبراس العلم االهلية للبنينتطبيقيطالل وليد كريم سلومي434321621513050005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة382.0063.67ثانوية البروج االهلية للبنينتطبيقيحسين عالء محمد خضير434331621513102003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة382.0063.67ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيعلي جعفر طه محمد434341621517005012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة382.0063.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمحمد شهيد دلي عتيوي434352521511008131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة382.0063.67اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمنتظر مفيد تقي محمد علي434362521511033038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة381.0063.50ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيعلي خالد ذرب جبر434372521213025032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة381.0063.50ثانوية التنمية للبنينادبياحمد خضير رحيم ابراهيم434382621211030001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية االعتماد للبنينادبيعبدهللا غسان ابراهيم شنوت434392921211005076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة380.0063.33ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمحمد هادي عالوي ناصر434401621513027070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيإبراهيم فاقد عبد النبي عبد الواحد434412221511033001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية الطبري للبنينادبيمصطفى طالب ضاري وداعه434422321211047077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين علي عزوز عبد الحسن434432521211022011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة380.0063.33ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيمرتضى عيسى يحيى خلف434442521515007087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة379.0063.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيكرار علي عبد الحافظ ابراهيم434451621511001202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة379.0063.17اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيسجاد عبد الكريم عطيه ضمد434461621511006063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة379.0063.17اعدادية الطبري للبنينادبيمنتظر عبد الكريم مطهر منصور434472321211047084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة379.0063.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيجعفر محمد مدلول عباس434482521211008026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة379.0063.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيياسر سعد عبد الحمزة رحيم434492521211012308

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة379.0063.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسن علي شنشول مخور434502521211021072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة379.0063.17اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيهبه احمد رحيم مزعل434512521227006045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة379.0063.17ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيحيدر شغناب عبيد زعوت434522521513017006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة379.0063.17ثانوية اوروك االهلية للبناتادبيكوثر صالح صيهود هزاع434532921224001006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد رافع حبيب ابراهيم434541621511015113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعدي قصي احمد شهاب434551621511039041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعباس كريم طاهر ماجد434561621511070048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة378.0063.00ثانوية العمرانية المختلطةادبيمحمد علي حكيم سلطان434572121217033013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة378.0063.00ثانوية النسائم المختلطةادبيعلي حسن كرمش حسن434582121217057006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيحيدر عبد الرضا سلمان نغيمش434592221211058002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة378.0063.00ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينادبيحسون كامل حنفوش عبادي434602321213019002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيحسين عماد كاظم حبيب434612321511032012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمهيمن محسن مدلول عليوي434622521211008197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة378.0063.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحسين حمزه لفته محمد434632521213013012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية البالغ للبنينتطبيقيالحسين رياض عبيد عطوان434642721511042010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيامير داخل صكبان هداد434652921211013013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمهدي عيسى زيدان خلف43466162051002166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيعلي قيس رزاق محمد43467222051035046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعباس حيدر مجيد علي434681621511015064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيحسين عبد االمام عجمي سعدون434691621511057040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء ستار سعيد عبد علي434701621522051044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية عفك للبنينادبيعلي ناصر حايف طاطوش434712421211006016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيصادق فالح حمود موسى434722521211021146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية االنتصار المختلطةادبيمهند عامر محمد حسون434732521217001020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبنين ستار جبار شنجار434742521222001010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية االكرمين للبناتادبيتهاني عالء حسين معارج434752521222019010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسارة محمد نعمه عبد434762521222024091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية االصالة للبنينادبيحسنين كريم رسن جمعة434772621211035038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيرسول حسين علي رحمن434782721211002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية الرجيبة للبنينادبيعلي طالب مثقال هادي434792721211007042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد عيسى شاكر كريم434802721211020088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية النور للبنينتطبيقياحمد عماد جمعه رحيم434811221511023004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيقاسم نجم عبودي جاسم434822521211004049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبياحمد عبد االمير محمد مدلول434832521211008008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة376.0062.67ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيوليد نصير جواد كاظم434842521213025049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيمنى نزار طالب كاظم434852521222035108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا خزعل علي عيدان434862521511001088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية الرجيبة للبنينادبيمنتظر تكليف عبد الرضا مزهر434872721211007070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية الثبات للبنينتطبيقيصالح مهدي عبيد حسين434882721511011040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية االعتماد للبنينادبيمنصور سامي جفط جاسم434892921211005149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الفرزدق للبنينادبيحسين سالم حسن عبد النبي434901621211027010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0062.50ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقييوسف محمد عبد الحافظ ابراهيم434911621513007036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية البصرة للبناتتطبيقيحنين عبد الرزاق عبد علي احمد434921621522058021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي احمد فواز جامل434932121211014043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمحمد جواد حيدر منصور جاسم434942321511061056
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمحمد رياض شمران يوسف434952521211004065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمحمد صادق حامد كاظم تركي434962521211004066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0062.50ثانوية القدس المسائية للبنينادبيعلي عمران فرحان جاسم434972521215003037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيصفا علي واجد ابو اللول434982521222001040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيمنار عبد هللا فخري لعيبي434992521222031060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0062.50ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيزيد رائد جاسم محمد435002521513025012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد عبطان عفلوك لجالج435012821515001242

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة374.0062.33ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيحسين احمد مهدي عبد الحسين435022421215006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة374.0062.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسنين عبد الجليل حسن عباس435032521211021079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة374.0062.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمأمون صالح عاجل عبد435042521211021236

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة374.0062.33ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيحميد فاضل حميد مهدي435052521213014008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة374.0062.33اعدادية نور الحسين للبناتادبينسرين علي كاظم مناتي435062521222016127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة374.0062.33ثانوية النجوم االهلية للبناتادبيعبير مازن كريم عباس435072521224001007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة373.0062.17اعدادية سومر للبنينادبيعلي جاسم محمد جبر435082421211004043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة373.0062.17اعدادية الثقلين للبنينادبيمهتدى كريم ريسان دخيل435092421211023057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة373.0062.17اعدادية الفدائي للبنينادبيسجاد مانع وحيد عبد علي435102521211013024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة373.0062.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد باقر عدنان براز عباس435112521211021249

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة373.0062.17اعدادية االبراج للبنينادبيحيدر فراس غانم عذاب435122521211023040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة373.0062.17اعدادية القادسية للبناتادبيرقية مشتاق عمران موسى435132521222032009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية االزدهار للبناتادبيدعاء محمد عبد االمير خضير435141221222009019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة372.0062.00ثانوية الرفعة للبناتادبيزينب بشير سعد مزهر435152321222006030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية الشامية للبنينادبيامير فالح محمد دهام435162421211010006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة371.0061.83اعدادية شفق النور للبنينادبيرائد جاسم حسين شبيب435171421211044021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة371.0061.83اعدادية الطليعة للبناتادبيفرح صالح مهدي عبود435182421222022038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة371.0061.83اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمنتظر حسين عوده خضير435192521211004093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة371.0061.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيأبو الحسن فخر الدين محمد محسن435202521213013002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة371.0061.83ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبياحمد صالح عبد الرحيم محسن435212521213025002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة371.0061.83اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمه احسان علي كاظم435222521222016104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة371.0061.83اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيندى صادق عالوي هادي435232521222035115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة371.0061.83اعدادية االصالة للبنينادبيكرار حسن عناد وناس435242621211035132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين فليح حسن جاسم435252521211012094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية الحيرة للبنينادبيمصطفى حسن علوان جاسم435262521211015040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة370.0061.67ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيمحمد كريم عبد الحسين وناس435272521215001067
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة370.0061.67الخارجيونادبيكاظم حسين عبدالحمزه ناجي435282921218001536

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة369.0061.50اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد عبد األمير خماس عباس435292421211013064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة369.0061.50ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيحوراء عبد الواحد علي ادريس435302521224029007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة369.0061.50االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد محمد عبادي شعالن435312921211009014

كلية التربية/جامعة الكوفة582.0097.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائييعقوب يوسف مجلي سلمان435322521413031731

كلية التربية/جامعة الكوفة549.0091.50ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيسميه محمد اسماعيل ابراهيم435332521424011055

كلية التربية/جامعة الكوفة540.0090.00اعداديه يافا للبناتاحيائيسماح جليل جبار بعير435342421422040150

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0089.83ثانوية المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر رزاق جاسم حسناوي435352521413034006

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0089.33اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيكرار كامل ادريويش حسوني435362521411010173

كلية التربية/جامعة الكوفة532.0088.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه عالء عبد الزهره مزهر435372521424004355

كلية التربية/جامعة الكوفة531.0088.50اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيصابرين سعدي راهي ذيبان435382521422035161

كلية التربية/جامعة الكوفة529.0088.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حميد جابر محمد435392521413031534

كلية التربية/جامعة الكوفة527.0087.83ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتادبيشهد حسن وزيج عطيه435402421224006006

كلية التربية/جامعة الكوفة525.0087.50ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيصادق كاظم حميد جابر435412521413030043

كلية التربية/جامعة الكوفة525.0087.50اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيبنين وليد عبد االمير طاهر435422521424003011

كلية التربية/جامعة الكوفة522.0087.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي رياض حافظ جبار435432521413023085

كلية التربية/جامعة الكوفة522.0087.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكرار عدنان عطيه زغير435442521413031457

كلية التربية/جامعة الكوفة521.0086.83اعدادية شجرة الدر للبناتادبيزهراء رياض كريم زوير435452521222018019

كلية التربية/جامعة الكوفة519.0086.50ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمهند جفات اهميم فنان435462521411031077

كلية التربية/جامعة الكوفة518.0086.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي عبد مسلم محمد عبد علي435472521411012190

كلية التربية/جامعة الكوفة511.0085.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي هاشم مهدي حمزه435482521413031422

كلية التربية/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين نعمة صالح435492521411012243

كلية التربية/جامعة الكوفة506.0084.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيامير علي احسان عبد علي وحيد435502521413033010

كلية التربية/جامعة الكوفة505.8884.31(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب اسماعيل زباله اسماعيل435512521422022505

كلية التربية/جامعة الكوفة505.0084.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيفاطمه ناصر عباس كاظم435522421527008012

كلية التربية/جامعة الكوفة505.0084.17اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيبالل حيدر عبد الرسول كاظم435532521411010031

كلية التربية/جامعة الكوفة505.0084.17اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائينور محمد مهدي كريم435542521422015048

كلية التربية/جامعة الكوفة504.0084.00ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه علي حبيب ابراهيم435552321422004046

كلية التربية/جامعة الكوفة504.0084.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين محمد جواد كاظم عليوي435562521413030025

كلية التربية/جامعة الكوفة504.0084.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عباس عبد الساده لفته435572521424004448

كلية التربية/جامعة الكوفة504.0084.00الخارجياتاحيائيرسل طالب جابر مهدي435582521428050179

كلية التربية/جامعة الكوفة503.0083.83ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيايمان طالب مطشر سعيد435592521424020004

كلية التربية/جامعة الكوفة502.0083.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحيدر مجيد رسول علي435602521213013015
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كلية التربية/جامعة الكوفة502.0083.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبنين احمد محمد عبد435612521422003073

كلية التربية/جامعة الكوفة501.0083.50اعدادية ميسان للبنيناحيائيسجاد حسن هادي عبد435622521411011060

كلية التربية/جامعة الكوفة500.5283.42(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينرجس محمد ناصر حسين435632521424018287

كلية التربية/جامعة الكوفة498.0083.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيشرف الدين مصطفى ناجي عبد هللا435642221413023099

كلية التربية/جامعة الكوفة498.0083.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينور الزهراء كاظم حسين عبد435652521422035216

كلية التربية/جامعة الكوفة497.0082.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي عبد الهادي خزي سلمان435662521411012189

كلية التربية/جامعة الكوفة497.0082.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عامر محمد حسين435672521424014174

كلية التربية/جامعة الكوفة496.0082.67اعداديه يافا للبناتاحيائيمأرب تيمول راهي عباس435682421422040206

كلية التربية/جامعة الكوفة493.0082.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحنان حميد كاظم عبد الزهره435692521422022255

كلية التربية/جامعة الكوفة492.0082.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائييوسف نجم عبد العالي هاشم435702521411018133

كلية التربية/جامعة الكوفة491.0081.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير محمد علي عبد435712521413031078

كلية التربية/جامعة الكوفة491.0081.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيامل حسين مجيد مهدي435722521422001007

كلية التربية/جامعة الكوفة491.0081.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيايه حيدر توفيق مهدي435732521422003058

كلية التربية/جامعة الكوفة491.0081.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه عبودي ناصر حسين435742521424004352

كلية التربية/جامعة الكوفة489.0081.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينة علي حسين فاضل435752521422004472

كلية التربية/جامعة الكوفة489.0081.50اعدادية االمير للبناتاحيائيكوثر ناظم عبد نور علي435762521422021137

كلية التربية/جامعة الكوفة489.0081.50اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائينبأ خالد عبد المحمد حسون435772521422030110

كلية التربية/جامعة الكوفة488.0081.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك علي يعقوب يوسف435782521424004195

كلية التربية/جامعة الكوفة488.0081.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيختام رزاق تركي كاظم435792521424014089

كلية التربية/جامعة الكوفة487.0081.17ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحيدر مؤيد حسن حجي435802521413024036

كلية التربية/جامعة الكوفة486.0081.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيايه وسام جاسم محمد435812521222016012

كلية التربية/جامعة الكوفة486.0081.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمنتظر داخل حسن عبيد435822521411007476

كلية التربية/جامعة الكوفة486.0081.00اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيمروة مسلم عبودي كاني435832521422030104

كلية التربية/جامعة الكوفة486.0081.00ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيعبير محسن جابر كزار435842521424024027

كلية التربية/جامعة الكوفة485.0080.83ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبيمآب علي حسين عبد435852521224006004

كلية التربية/جامعة الكوفة485.0080.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد منصور تكليف صبار435862521424004676

كلية التربية/جامعة الكوفة484.0080.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينرجس عقيل علي ابراهيم435872521424018285

كلية التربية/جامعة الكوفة483.0080.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيصالح نجاح حميد مايح435882521411001234

كلية التربية/جامعة الكوفة483.0080.50اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيياسر عمار حميد نعمه435892521413003019

كلية التربية/جامعة الكوفة483.0080.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عبادي حمادي سلمان435902521413031373

كلية التربية/جامعة الكوفة482.0080.33اعداديه امنة الصدر للبناتادبيرقيه حسن هادي جاسم435912521222020019

كلية التربية/جامعة الكوفة482.0080.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا خضير عباس احمد435922521413031219

كلية التربية/جامعة الكوفة481.0080.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى حامد كاظم خيون435932521413031642
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كلية التربية/جامعة الكوفة481.0080.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر كمال علي محمد435942521413031697

كلية التربية/جامعة الكوفة481.0080.17اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيغدير عبد هللا حسوني حسين435952521422010242

كلية التربية/جامعة الكوفة480.0080.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد جبار بدر435962221424063033

كلية التربية/جامعة الكوفة480.0080.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز قحطان عافص عبد الساده435972521413028034

كلية التربية/جامعة الكوفة480.0080.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور هادي كزار خليل435982521424018342

كلية التربية/جامعة الكوفة480.0080.00ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيقمر هاشم ظاهر محمد435992521424025052

كلية التربية/جامعة الكوفة480.0080.00ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيسكينه عبد الحسين شوني بعيد436002521427001045

كلية التربية/جامعة الكوفة479.0079.83اعدادية االمامين العسكريين للبنيناحيائيانيس يوسف كريم حسين436012221411074003

كلية التربية/جامعة الكوفة479.0079.83ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعلي حسين علي حسين436022221413060072

كلية التربية/جامعة الكوفة479.0079.83ثانوية حلب للبنيناحيائيحسين عالء هادي ابراهيم436032321411044007

كلية التربية/جامعة الكوفة479.0079.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى علي موفق علي436042521411007462

كلية التربية/جامعة الكوفة479.0079.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين رحيم ذياب هيتاوي436052521413023028

كلية التربية/جامعة الكوفة479.0079.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسن فرحان جساب436062521413031643

كلية التربية/جامعة الكوفة479.0079.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائينرجس عيد هادي مدلول436072521422003554

كلية التربية/جامعة الكوفة479.0079.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء جاسم راهي عجمي436082521422004311

كلية التربية/جامعة الكوفة479.0079.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيميعاد عدنان عويد رباط436092521422040363

كلية التربية/جامعة الكوفة479.0079.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائينوره عبد علي ناجي حمزه436102521424030135

كلية التربية/جامعة الكوفة479.0079.83اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيحسين علي جواد كاظم436112521511001041

كلية التربية/جامعة الكوفة478.0079.67ثانوية المناجاة المختلطةادبيحمزه امير خضير مريطي436122521217004002

كلية التربية/جامعة الكوفة478.0079.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي حسين جاسم عبد436132521411008216

كلية التربية/جامعة الكوفة478.0079.67اعدادية الصباح للبناتاحيائيزهراء باقر تركي ابو لول436142521422007054

كلية التربية/جامعة الكوفة477.0079.50ثانوية الطيبات للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الرزاق جابر436152221422065081

كلية التربية/جامعة الكوفة477.0079.50اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيحسن محمد مهدي حسن436162521411035034

كلية التربية/جامعة الكوفة476.0079.33اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين عادل حسين تومان436172421411004051

كلية التربية/جامعة الكوفة476.0079.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد علي عبد الحسين عجزان436182521413023114

كلية التربية/جامعة الكوفة476.0079.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم غسان جاسم جابر436192521422003510

كلية التربية/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيزيد عامر قطران عبد علي436202521211039015

كلية التربية/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية االمير للبناتادبيمالك رعد كاظم جهاد436212521222021026

كلية التربية/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية التحرير للبنيناحيائيصادق عبد الحسين شوان حمزه436222521411033061

كلية التربية/جامعة الكوفة475.0079.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمرتضى علي هادي زبالة436232521413028074

كلية التربية/جامعة الكوفة475.0079.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه صباح نعمه ياسر436242521424004346

كلية التربية/جامعة الكوفة475.0079.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء كاظم حميد فرج436252521424004489

كلية التربية/جامعة الكوفة474.0079.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيجعفر جبار كريم نومان436262421413010012
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كلية التربية/جامعة الكوفة474.0079.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات حسين هادي حسين436272521422022096

كلية التربية/جامعة الكوفة473.0078.83ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيابتسام خليف فضاله كنيدح436282221424037004

كلية التربية/جامعة الكوفة473.0078.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيامير عقيل حسين هويدي436292521411012030

كلية التربية/جامعة الكوفة473.0078.83ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد سعيد جواد كاظم436302521413017093

كلية التربية/جامعة الكوفة473.0078.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيجنات محمد حسن مراد436312521424004226

كلية التربية/جامعة الكوفة472.0878.68اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور صالح محمد حسين436322421422039220

كلية التربية/جامعة الكوفة472.0078.67ثانوية غزة للبناتاحيائيزينب فاضل عبد ابو خشة436332421422007039

كلية التربية/جامعة الكوفة472.0078.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن اديب شاكر عبد الشهيد436342521413031115

كلية التربية/جامعة الكوفة472.0078.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل كفاح شهيد مظلوم436352521422022335

كلية التربية/جامعة الكوفة471.0078.50ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيبالل حسين احمد حسن436361821413007015

كلية التربية/جامعة الكوفة471.0078.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيسبطين رياض عبد علي كاظم436372521411012109

كلية التربية/جامعة الكوفة471.0078.50اعدادية الحيرة للبنيناحيائيمرتضى علي عمران عبد436382521411015060

كلية التربية/جامعة الكوفة471.0078.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيزيد حسن حسين علي436392521413033059

كلية التربية/جامعة الكوفة471.0078.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب جميل فرج حمود436402521424019054

كلية التربية/جامعة الكوفة471.0078.50ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد شاكر مجيد436412521424022156

كلية التربية/جامعة الكوفة470.0078.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين عماد محمد حسن عبد هللا436422521413033040

كلية التربية/جامعة الكوفة470.0078.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء صالح حمزه حسين436432521422024063

كلية التربية/جامعة الكوفة469.0078.17ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحمادي شهيد حمادي اسماعيل436442421417020032

كلية التربية/جامعة الكوفة469.0078.17اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيزيد علي موسى حسن436452521211039016

كلية التربية/جامعة الكوفة469.0078.17اعدادية الفدائي للبنيناحيائياياد كريم حاجم سرحان436462521411013003

كلية التربية/جامعة الكوفة469.0078.17االهلية للبنين (ع)اعدادية دار الزهراءاحيائيعلي هادي نعمه عبد الحسن436472521413006010

كلية التربية/جامعة الكوفة469.0078.17اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيغدير جابر جبر واجد436482521422015032

كلية التربية/جامعة الكوفة469.0078.17اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهره عبد الحسن جواد عبد436492521422026074

كلية التربية/جامعة الكوفة469.0078.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيوفاء محمد علي جاسم محمد436502521424030143

كلية التربية/جامعة الكوفة468.0078.00اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيعتاب حريج غشيم خالد436512221422031072

كلية التربية/جامعة الكوفة468.0078.00اعداديه امنة الصدر للبناتادبيزهراء كريم حسين بلوش436522521222020025

كلية التربية/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحوراء هيثم كاظم علي436532521424019028

كلية التربية/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيبنين عباس حمزه كاظم436542521424030022

كلية التربية/جامعة الكوفة468.0078.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد حاكم محيسن عكل436552621411011171

كلية التربية/جامعة الكوفة467.0077.83ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائياسراء صالح مهدي رشيد436562321427044004

كلية التربية/جامعة الكوفة467.0077.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي غسان عدنان حميدي436572521413031393

كلية التربية/جامعة الكوفة467.0077.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه زهير دوهان عباس436582521422040204

كلية التربية/جامعة الكوفة467.0077.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه احسان يحيى علي436592521424018017
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كلية التربية/جامعة الكوفة467.0077.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار عوده زهير عذافه436602521424018231

كلية التربية/جامعة الكوفة467.0077.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيفاطمه جبار شغين شوكان436612521427006096

كلية التربية/جامعة الكوفة467.0077.83ثانوية االنتصارات للبناتادبيفاطمه عماد خليل عيدان436622621222002051

كلية التربية/جامعة الكوفة466.0077.67ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيتقى رعد عباس ظاهر436632521224005003

كلية التربية/جامعة الكوفة466.0077.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد رائد عباس علي436642521413031264

كلية التربية/جامعة الكوفة466.0077.67اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيامنه سرحان سوادي كاظم436652521422010033

كلية التربية/جامعة الكوفة466.0077.67(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيدعاء محسن احمد عطا436662521422040022

كلية التربية/جامعة الكوفة466.0077.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه سلمان كاظم سلمان436672521424018052

كلية التربية/جامعة الكوفة466.0077.67ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيشيخه فيصل حمزه خليوي436682521424029028

كلية التربية/جامعة الكوفة465.0077.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرشا حاتم عيسى الزم436692221424030032

كلية التربية/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء عباس خنجر سيد436702421422005085

كلية التربية/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائياحمد حيدر عبد المهدي عبد الرضا436712521411007012

كلية التربية/جامعة الكوفة465.0077.50ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمسلم عمران كريم ناجي436722521413030099

كلية التربية/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعلي عبد شهيب مطرود436732521417006058

كلية التربية/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحنان جعفر سرحان محمد436742521422003118

كلية التربية/جامعة الكوفة465.0077.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيوسن جامل عبد الحسن محمد436752521424030141

كلية التربية/جامعة الكوفة464.0077.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس عمار كامل لفته436762521413013163

كلية التربية/جامعة الكوفة464.0077.33اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء محمد ناجي حسين436772521422011038

كلية التربية/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسن علي تعيب436782421413008025

كلية التربية/جامعة الكوفة463.0077.17ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيعقيل عمار ياسر ارخيص436792421413013011

كلية التربية/جامعة الكوفة463.0077.17ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسن عبد الرضا حسان436802421413017090

كلية التربية/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية االبراج للبنينادبيغزوان نعمه عبد جاسم436812521211023078

كلية التربية/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي محمد صيهود كاظم436822521411010155

كلية التربية/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب ناصر رحيم حسين436832521422001106

كلية التربية/جامعة الكوفة463.0077.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحسنه صالح مفتن حمزه436842521422040015

كلية التربية/جامعة الكوفة463.0077.17الخارجياتاحيائيفاطمه حميد محيسن حميدي436852521428050397

كلية التربية/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي منعم عبيد موسى436862321411042097

كلية التربية/جامعة الكوفة462.0077.00ثانوية الفالح المختلطةاحيائيحسين عباس حاكم قماز436872321417022011

كلية التربية/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيمريم صبار عبد الزهره كاظم436882321422062158

كلية التربية/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية عفك للبنيناحيائيمصطفى يحيى ازبوني عبد هللا436892421411006086

كلية التربية/جامعة الكوفة462.0077.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيليث محسن رسول باقر436902521413031464

كلية التربية/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتبارك حميد عبادي عاجل436912521422003092

كلية التربية/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيعذراء نصير مسيلم حسين436922521422036076
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كلية التربية/جامعة الكوفة462.0077.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسراب ناجح عوده خضير436932521424004644

كلية التربية/جامعة الكوفة462.0077.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيزهراء كامل عبد النبي جالب436942521424029016

كلية التربية/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم عبيد ناصر436952621413005035

كلية التربية/جامعة الكوفة461.0076.83اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي رحمان كالل بريس436962421411004116

كلية التربية/جامعة الكوفة461.0076.83ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعلي عدنان جواد كاظم436972421417020063

كلية التربية/جامعة الكوفة461.0076.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبنين يونس عبد مله436982421422030037

كلية التربية/جامعة الكوفة461.0076.83اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيمنى حاكم عواد حسن436992421424005069

كلية التربية/جامعة الكوفة461.0076.83ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيزينب علي عبد االمير حسين437002521224005004

كلية التربية/جامعة الكوفة461.0076.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي مهدي محسن سلمان437012521413031417

كلية التربية/جامعة الكوفة461.0076.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيصفا عبد الباري محمد حمزه437022521422001123

كلية التربية/جامعة الكوفة460.0076.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء راجح تركي عزيز437032321424003087

كلية التربية/جامعة الكوفة460.0076.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر حميد شناوه حاجم437042421411027093

كلية التربية/جامعة الكوفة460.0076.67اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي جبار عباس رهيف437052421413008027

كلية التربية/جامعة الكوفة460.0076.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيسجى محمد صفر مذخور437062421422003124

كلية التربية/جامعة الكوفة460.0076.67اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب محمد وناس جوده437072421422014137

كلية التربية/جامعة الكوفة460.0076.67اعداديه يافا للبناتاحيائياالء كناوي نجم سعد437082421422040017

كلية التربية/جامعة الكوفة460.0076.67ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيحوراء جبار عبد مصيخ437092521224024004

كلية التربية/جامعة الكوفة460.0076.67ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيباقر حسين عبد زيد خلف437102521413033013

كلية التربية/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية دجلة للبناتاحيائيتبارك ميثم تايه محمد437112321422031022

كلية التربية/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعباس يوسف حسين عبيد437122421411021042

كلية التربية/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية حلب للبناتاحيائيايمان فارس جواد كاظم437132421422014027

كلية التربية/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيحنين عبيس جبار جياد437142421422025046

كلية التربية/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائيايمان عبد الكاظم عليوي ناصر437152421422026015

كلية التربية/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور كريم والي عبود437162421424014101

كلية التربية/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيحيدر ميثم وفي حسن437172721411032071

كلية التربية/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية االبرار للبنيناحيائيعلي عباس كزك بعيوي437182321411060071

كلية التربية/جامعة الكوفة458.0076.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب فالح عبد علي راضي437192321422017169

كلية التربية/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد عبد نوير عباس437202421411002031

كلية التربية/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي احمد رياض عبد الكاظم437212421413010049

كلية التربية/جامعة الكوفة458.0076.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه جليل سعدون حسن437222421422028155

كلية التربية/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية المعارف للبناتاحيائيهدى عبد هللا حسين حمادي437232521422005028

كلية التربية/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية سيدار االهلية للبناتاحيائيبنين علي كاظم محمد437242921424007001

كلية التربية/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيتهاني جفات عبد االمير مخيف437252421422047062
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كلية التربية/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرقيه حميد سعد خشان437262521222024061

كلية التربية/جامعة الكوفة457.0076.17اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائينور الهدى احمد ساجت سدخان437272521422020095

كلية التربية/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي سليم كدر كاظم437282521511001099

كلية التربية/جامعة الكوفة456.0076.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبياحمد المختار عباس نعيم ياسر437292521211008004

كلية التربية/جامعة الكوفة455.0075.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيزهراء احمد راهي رسن437302521224015004

كلية التربية/جامعة الكوفة454.0075.67ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيامير نصير جواد كاظم437312521213025007

كلية التربية/جامعة الكوفة453.0075.50اعدادية خولة للبناتادبيزهراء محمد جاسم محمد437322421222021011

كلية التربية/جامعة الكوفة453.0075.50اعدادية الفرزدق للبناتادبيزينب قاسم فرحان لفته437332521222012026

كلية التربية/جامعة الكوفة453.0075.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبياسماء عالء قابل حسين437342521222024011

كلية التربية/جامعة الكوفة453.0075.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحسين كاظم كرحوت مدلول437352521513031021

كلية التربية/جامعة الكوفة452.0075.33الخارجياتادبيبنين حيدر حسن عبد437362521228050087

كلية التربية/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيجواد حيدر جواد طلبه437372521211004008

كلية التربية/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمصطفى ناظم داجي حسن437382921211008073

كلية التربية/جامعة الكوفة447.0074.50ثانوية المنتظر المختلطةادبيعلي احمد عناد علي437392321217021004

كلية التربية/جامعة الكوفة445.0074.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد عقيل جمعه ابو سوده437402521211021267

كلية التربية/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية شمس الحرية للبناتادبيزهراء شوقي محمد عبود437412521222030019

كلية التربية/جامعة الكوفة443.0073.83ثانوية النيل للبنينادبينعمه صالح حسن علي437422321211029065

كلية التربية/جامعة الكوفة443.0073.83اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرقيه حامد نجم فرحان437432521222035039

كلية التربية/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية الصباح للبناتادبيرقيه عدنان عيدان عبيد437442521222007057

كلية التربية/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية الفرزدق للبناتادبيزهراء داخل حسن عبيد437452521222012015

كلية التربية/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيزينب علي حسن مهدي437462521222031039

كلية التربية/جامعة الكوفة440.0073.33اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمروه عامر كاظم جواد437472521222001058

كلية التربية/جامعة الكوفة440.0073.33اعدادية الالذقية للبناتادبيشمس مهدي حسين علي437482521222003076

كلية التربية/جامعة الكوفة440.0073.33اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيمسلم عبد هللا مسيلم علي437492521511010058

كلية التربية/جامعة الكوفة439.0073.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيجعفر صادق جواد مجيد437502521211012048

كلية التربية/جامعة الكوفة438.0073.00ثانوية المناجاة المختلطةادبيبنين امير خضير مريطي437512521227004002

كلية التربية/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية ميسان للبنينادبيعقيل جليل مهدي احمد437522521211011040

كلية التربية/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية نور الحسين للبناتادبيغفران نجاح كريم يوسف437532521222016103

كلية التربية/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي صباح عبد الزهره عيدان437542521211008116

كلية التربية/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسين بشير خلف بالل437551621211029016

كلية التربية/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيحيدر شهاب حمد بارج437561621511037031

كلية التربية/جامعة الكوفة435.0072.50ثانوية در النجف االهلية للبناتادبييقين عبد الحسن عباس عطيه437572521224031004

كلية التربية/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمصطفى فرحان حنون رهو437582521511001174
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كلية التربية/جامعة الكوفة434.0072.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتادبيناديه وسام مجهول راضي437592521224013011

كلية التربية/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء حسين عبد كاظم437602521222016053

كلية التربية/جامعة الكوفة432.0072.00اعدادية الفرزدق للبناتادبينور الهدى رزاق راضي عليوي437612521222012046

كلية التربية/جامعة الكوفة432.0072.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيرقيه محمد عطيه عبد علي437622521222016050

كلية التربية/جامعة الكوفة432.0072.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيصابرين صافي شاكر عبد437632521224029014

كلية التربية/جامعة الكوفة432.0072.00ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيفاطمة رضوان محمد عبد الحسين437642521524022010

كلية التربية/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية القادسية للبنينادبيمرتضى محمد عبد سالم437652521211038043

كلية التربية/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيعلي جوده رزاق شايع437662521215002051

كلية التربية/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيخديجه عبد االمير سلمان علي437672521222035031

كلية التربية/جامعة الكوفة429.0071.50ثانوية خولة للبناتتطبيقينسرين عالء جمعة شندي437682821522033044

كلية التربية/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية نور الحسين للبناتادبينوره كاظم عبد زيد حسين437692521222016134

كلية التربية/جامعة الكوفة424.0070.67ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحسين قادر عبد الرحمن437702521515004095

كلية التربية/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعلي تحسين فارس ابراهيم437712521511007112

كلية التربية/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيضحى حسين كاظم حسن437722721522004014

كلية التربية/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحسين عطوان شالل مصلوخ437732521511033011

كلية التربية/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية السما للبناتتطبيقيمنار احمد محمد حسين437742721522045040

كلية التربية/جامعة الكوفة420.0070.00اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمرتضى عدنان عبد عنيسي437752721511011081

كلية التربية/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسن عبد الحكيم عبد الحسن عوده437762221511039011

كلية التربية/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمنتظر حيدر جاسم محمد437772521511007202

كلية التربية/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيجعفر شاكر حميد ياسين437782721511021014

كلية التربية/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيامير حسن عباس نصار437792521511001018

كلية التربية/جامعة الكوفة410.0068.33اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيحسنين عبد الرضا زباله عبد الخضر437801621511037016

كلية التربية/جامعة الكوفة410.0068.33اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمهدي علوي مهدي كاظم437812521511007207

كلية التربية/جامعة الكوفة409.0068.17ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن ناصر حمود كريم437822521515006030

كلية التربية/جامعة الكوفة408.0068.00ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيفاضل حسن عطاب حسين437831621515006027

كلية التربية/جامعة الكوفة408.0068.00ثانوية آل بدير المسائية للبنينتطبيقيعمار عماد اليذ عطيه437842421515009016

كلية التربية/جامعة الكوفة407.0067.83ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيمنتظر كريم رحمان والي437852521515006034

كلية التربية/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية المعقل للبناتتطبيقيفاطمه ناظم جبر خلف437861621522014046

كلية التربية/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية الربيع للبناتتطبيقيانوار عماد مهدي حمزه437872321522022004

كلية التربية/جامعة الكوفة403.0067.17اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي محمد حسن جبار437882521511001111

كلية التربية/جامعة الكوفة403.0067.17اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيسرى رياض قاسم محمد علي437892521526001103

كلية التربية/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي رحمن ريسان كهو437902221511019026

كلية التربية/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمهدي خزعل جاسب عودي437912821511001217
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كلية التربية/جامعة الكوفة399.0066.50اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد علي عبدالحسين حمزاوي437922521511007172

كلية التربية/جامعة الكوفة399.0066.50ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين محميد437932521513025009

كلية التربية/جامعة الكوفة398.0066.33اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمصطفى عزيز هالل عيدان437942521511001173

كلية التربية/جامعة الكوفة397.0066.17ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيمنتظر رياض داود سلمان437951621511074061

كلية التربية/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيحسن ظاهر حبيب شعالن437962321511061011

كلية التربية/جامعة الكوفة397.0066.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حسن عبد االمير حسن437972521513013063

كلية التربية/جامعة الكوفة397.0066.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيفاطمه محمد حسين محمد437982521524004021

كلية التربية/جامعة الكوفة396.0066.00ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حازم حسن صاحب437992521513033056

كلية التربية/جامعة الكوفة396.0066.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عقيل محمد جليب438002521524030015

كلية التربية/جامعة الكوفة396.0066.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد احسان علي احمد438012721511025088

كلية التربية/جامعة الكوفة395.0065.83ثانوية الدعاء المختلطةتطبيقيعقيل ثامر كاظم راضي438022221517065009

كلية التربية/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمختار احمد كريم حميد438032721511029074

كلية التربية/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية غزة للبناتتطبيقيزهراء عبد المطلب فاضل سدخان438042721522034025

كلية التربية/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيشهيد جبار نعيمه لفته438052221511080050

كلية التربية/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء كريم حسين عبود438062321522045012

كلية التربية/جامعة الكوفة394.0065.67ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيحسنين غالب عبد علي جويس438072521513025007

كلية التربية/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمحمد باسم مهدي علي438082721511011071

كلية التربية/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين ماجد ماهود علي438092821511015049

كلية التربية/جامعة الكوفة394.0065.67الخارجيونتطبيقيحسين هاشم كريم شلغم438102821518001093

كلية التربية/جامعة الكوفة393.0065.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد احمد حسن شلش438111621511001212

كلية التربية/جامعة الكوفة393.0065.50ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقياحمد عيسى ثامر دبيش438121621513070003

كلية التربية/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية المناذرة للبناتتطبيقينور الهدى حسين هاشم حسين438132321522003034

كلية التربية/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيحسين عادل حاتم فليح438142521511001040

كلية التربية/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيفاطمة علي هادي علي438152721522036051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة581.0096.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيزهراء سالم غافل عباس438162521224030008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة580.0096.67اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيرسل حسن ناصر حسين438172521222026023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة569.0094.83اعدادية ميسان للبنينادبيهاني جواد حمزه عطيه438182521211011069

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة567.0094.50اعدادية الحيرة للبنينادبيظاهر محمد محسن محمد علي438192521211015019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة566.0094.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيشهيد عالوي شهيد حسين438202521211012139

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة563.0093.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيرقيه فالح فاضل كاظم438212521224014021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة562.0093.67اعدادية نور الحسين للبناتادبيساره كاظم رزاق راضي438222521222016071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة558.0093.00اعدادية الحيرة للبنينادبيعباس حمزه شاكر سلمان438232521211015020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة557.0092.83ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيصادق حيدر كاظم حبيب438242521213014009
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة551.0091.83اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء حميد مسلم علي438252521222011030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة551.0091.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيمينا عباس غازي حسن438262521224014041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة551.0091.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيهدى جواد محمد عبد االمير438272521224023012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة551.0091.83الخارجياتادبينور سعد عبد الحسين عبد الكريم438282521228050502

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة548.0091.33ثانوية المناجاة المختلطةادبيعباس خضير خيون عبيد438292521217004004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة546.0091.00ثانوية براثا االهلية للبناتادبيبنين حسين عبد االمير حسن438302521224022004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة545.0090.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبياحمد ظاهر محسن عبيده438312521213013004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة544.0090.67اعدادية الريادة المركزية للبناتادبينور علي طعمه حسون438322521222035121

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة544.0090.67اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحنان جمعه فرهود موسى438332521227006014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة543.0090.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس شريف حيدر عباس438342221413023112

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة542.0090.33اعدادية الزاكيات للبناتادبيغدير حيدر عبد االمير ناجي438352521222011050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة541.0090.17اعدادية الزاكيات للبناتادبيحنين نعمان مهدي حسن438362521222011016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة541.0090.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد خالد كاظم شعالن438372521413013269

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة540.0090.00ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيرقية رضا نوري مهدي438382521224025001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة537.0089.50اعدادية المنار االهلية للبنينادبيمحمد هادي صالح عبد الحسين438392521213003004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة537.0089.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيتبارك ياسين حسن كاظم438402521222024034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة537.0089.50اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيفاطمه علي سهام محمد438412521222026058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة537.0089.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيزهراء محمد هادي جبر438422521224030009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة537.0089.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيبتول عبد مسلم محمد علي عباس438432521427006018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة536.0089.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزهراء هاتف عبد نور وداعه438442521224014029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة536.0089.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيجعفر سجاد هادي علوان438452521413028009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة535.0089.17اعداديه امنة الصدر للبناتادبيايات علي حسن مطرود438462521222020002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة534.0089.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرانيا جالل ياسر وميان438472221424045082

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة533.0088.83اعدادية االيمان للبناتادبيغدير زيد سامي جودي438482521222038027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة532.0088.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيحوراء حاكم كريم علي438492521222024043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة532.0088.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيجهاد قائد مويح مهدي438502521413013060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة532.0088.67الخارجياتاحيائيفاطمه حمودي شياع موسى438512521428050396

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة531.0088.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيفاطمه فالح عبود غايب438522521224023008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة528.0088.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبتول فارس موسى حسين438532521424019015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة527.0087.83اعدادية نور الحسين للبناتادبيبنين زيد عباس عبد438542521222016020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة527.0087.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيفرقان رياض فيصل محمد438552521224030014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة527.0087.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيبنين مرتضى كاظم يونس438562521227006008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة527.0087.83اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب علي سلمان حسين438572521422010186
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة527.0087.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك صالح حسن سالم438582521422022201

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة526.0087.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيسجاد عالوي شهيد حسين438592521211012132

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة526.0087.67اعدادية الزاكيات للبناتادبيمنار عالء عبد النبي عبود438602521222011071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة526.0087.67ثانوية المناجاة المختلطةادبياالء حسن هادي حمود438612521227004001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة525.0087.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء حسين صاحب ناصر438622521222024067

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة525.0087.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزينب حيدر عيسى كنيوي438632521224014031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة524.0087.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزهراء عبد الكريم محمد حسين438642521224014023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة522.0087.00ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيزينب محمد جبار نعمه438652521224028009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة521.0086.83اعدادية الفرزدق للبناتادبيزهراء علي رحيم هادي438662521222012021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة520.0086.67اعدادية االبراج للبنينادبيعلي حسين مطرود فضيل438672521211023066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة517.0086.17اعدادية خولة للبناتادبيزهراء كاظم محسن خلف438682421222021009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة517.0086.17ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيفاطمه عبد اللطيف حسين هاشم438692521224002007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة514.0085.67اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيفضه رحيم نجم فرحان438702521222035099

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة511.0085.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين حيدر عبد الكريم عزيز438712521211012078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة511.0085.17اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهدير كامل عبد الهادي ابراهيم438722521222024154

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة508.0084.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيمصطفى حسن حمود حسين438732521213028019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة508.0084.67ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبينورالهدى جواد تركي حسين438742521224015010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة507.0084.50اعداديه امنة الصدر للبناتادبيايات محمد علي كاظم خليل438752521222020003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة507.0084.50ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيجمانه بدر نجم صالح438762521224024002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية الصادق للبنينتطبيقيعباس علي عبد الحسين محمد438771621511030019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية هل اتى للبنينادبيمنتظر جالل سرحان عباس438782521211036074

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية الزاكيات للبناتادبيأيه راضي مطرود كاظم438792521222011002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية ميسان للبنينتطبيقيعيسى جعفر عيدان حاشوش438802521511011033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة505.0084.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي ثائر عبد االله كاظم438812521211008106

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة505.0084.17ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيكوثر حيدر ظاهر محسن438822521224005013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة504.0084.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيمنير يحيى عبد زيد عزيز438832521211018045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة503.0083.83اعدادية االبراج للبنينادبيسالم نعمه عبد جاسم438842521211023050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة502.0083.67ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقيسجاد حميد صافي حمد438852221517053015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة502.0083.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتادبيعذراء ساني سوادي زغير438862521224013007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة501.0083.50ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيعالء محسن شاكر وداي438872521213025031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة501.0083.50اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيانفال فالح نعمه صالح438882521222035013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة501.0083.50اعدادية المنار االهلية للبناتادبيتقى لقمان جبار طه438892521224003004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة500.0083.33اعدادية غماس للبنينادبيمحمد خالد نومان زبيل438902421211011049
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة499.0083.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسن خالد كريم فاضل438912521211021065

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة499.0083.17اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيمريم رعد كاظم حمادي438922521222026064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة499.0083.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيعلياء عماد شريف عباس438932521224014036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة497.0082.83ثانوية حلب للبناتادبيزهراء عباس حمود علي438942321222053010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة497.0082.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسن حيدر عبد الكريم عزيز438952521211012058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة497.0082.83اعدادية واسط للبناتادبينبأ حبيب خشان بعيوي438962521222008040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية الحيرة للبنينادبيمصطفى هادي عبود بديوي438972521211015044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيباقر علي جاسم عبيد438982521211039007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية الزاكيات للبناتادبيغدير سعد حسين داود438992521222011051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة496.0082.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيتبارك جواد كاظم مالك439002521224014011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة495.0082.50الخارجيونادبيمرتضى عايد نعيم عطيه439012521218001759

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة493.0082.17ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتادبيشهد كاظم كامل علي439022421224006007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة492.0082.00اعدادية الزاكيات للبناتادبيدنيا رحيم عبيد عباس439032521222011022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة491.0081.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيايات عادل كاظم جياد439042521224014007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة490.0081.67اعدادية االبراج للبنينادبيامين رضا عبد خفيف439052521211023012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة490.0081.67اعدادية الصباح للبناتادبيفاطمة مكي عبد نور حساني439062521222007097

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة490.0081.67اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيزينب صادق عويز كصاد439072521222023016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة490.0081.67ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيفاطمه سعد مهدي عبود439082521224015008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة489.0081.50اعدادية االعتماد للبنينادبيحسن هادي حمود مروح439092921211005032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة488.0081.33ثانوية حلب للبنينادبيمحمد سليم بدري عباس439102321211044023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة488.0081.33ثانوية الحلة للبناتادبيشهد ياسين محمد جواد محمد439112321222024031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة488.0081.33اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيحنين اسعد عبد الحسين عبد مسلم439122521222026017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة488.0081.33ثانوية المناجاة المختلطةادبيزينب فاضل حسن حسون439132521227004008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة488.0081.33ثانوية المستنصرية للبناتادبيعال باسم سعيد موسى439142721222031049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة487.0081.17ثانوية المجد للبنينادبيصادق ناظم محمد سحاب439152721211004012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة487.0081.17اعدادية القوارير للبناتادبيرانيا رعد طالب كزار439162721222015016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة486.0081.00اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمنتظر علي كريم عباس439172721211017051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة486.0081.00ثانوية الحضر للبناتادبيفاطمه حسين موسى شناوه439182721222002038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0092.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حامد هليل رسن439192521424014251

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة551.0091.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيروان عدنان موسى عبود439202521424014122

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة550.0091.67اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيانتصار حمزه حاتم عبد الكاظم439212521422011009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0091.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء فارس سعيد عبود439222521424004482

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة540.0090.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياسماء زيد احمد محمد جواد439232521422022069

4148 من 1331صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0089.83ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب محمد كاظم محي الدين عبد الزهرة439242521424011050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0088.00ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد علي نعيم عبد علي439252521424025044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0087.17اعدادية الزهراء للبناتادبيرقيه عبد الحسين داخل لفته439262521222029029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0086.83اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيحوراء صبيح حسون كاظم439272521422011022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0086.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائينبأ حيدر محسن فرهود439282521424013103

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0085.67اعداديه يافا للبناتاحيائيفاطمه عبد الهادي فليح عبد الحسن439292421422040193

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0085.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه محمد جليل رحيم439302521422003450

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0085.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم ماجد محسن عسكر439312521424018203

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0085.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائياالء عايد علي هاني439322521424023004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0085.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيمروه حيدر كاظم منعم439332521424013097

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيبنين كامل كاظم اسيمر439342221424003029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0085.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه مكي هاني عبد نور439352521422004285

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0085.00اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيمريم مؤيد كمال حميد439362521422015043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0084.67اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائينورا احمد نوري احمد439372521422030121

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0084.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيرقية حسين علي شويع439382421427008060

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0084.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيصبا علي عبد الحسين عباس439392521222016087

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0084.50ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم جواد شاكر439402521424011019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0084.50ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيخديجه مجيد حمزه هدام439412521424029007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0084.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهاجر زهير شاكر خضير439422521424018351

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0084.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء ميثم عبد الحسين زباله439432521424030064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0084.17اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيفضيله محمد ناجي عمران439442521427003018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0084.00اعداديه يافا للبناتاحيائينور جميل نعمه محمد439452421422040234

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0083.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبنين محسن علي كاظم439462521422004147

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0083.67ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيكوثر اسماعيل غالي بزون439472421424025112

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0083.67ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائينور احمد حمزه محمد439482421427020052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0083.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه حيدر حسين كاظم439492521424004335

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0083.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيايمان جبار عبد هاشم439502521422030007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0082.83ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائياالء اسماعيل صالح بديوي439512221424049006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0082.67الخارجياتادبينبأ حليم حسين عبادي439522521228050473

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء عماد فتيل لعيبي439532521422030059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0082.50ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيبشرى حميد مشكور عباس439542421424025021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0082.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء ياسر جابر جعفر439552521424004267

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0082.33ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيهدى حيدر طه حسين439562521222033015
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0082.33ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيكوثر حيدر شنان سوادي439572521427001067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0082.17ثانوية الرملة للبناتاحيائيزهراء علي عبد الزهرة جبر439582521422006026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0082.17اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائينور الهدى لطيف عبد الحمزه محمد439592521422024148

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0082.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأمنه محسن رحيم عبد439602521424004013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0082.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيغدير اسماعيل ابراهيم عبد439612521424013075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0081.83اعدادية نور الحسين للبناتادبيازهار بشير علي جبار439622521222016001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0081.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب المحسن رحيم سعدون439632521424013056

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0081.67اعدادية االيمان للبناتادبيتبارك فالح عبد الحسين رحمن439642521222038011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0081.67ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيزهراء علي شناوة عبد الحسين439652521227011002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0081.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيهديل حيدر كريم كاظم439662521424013115

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0081.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد جابر439672521424022077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0081.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيآمنين مقداد حسون عبد439682521422022010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0081.50اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيهدى رحيم كليب عبد هللا439692521422035238

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0081.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائينور الهدى سعد عظيم عبد439702521422024145

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0081.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء رضا وحيد صالح439712521422004331

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0081.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء سجاد عبد االمير حسن439722521422022432

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0081.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر حسن رشيد439732421424025058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0080.83اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب احمد حمزه عطيه439742521222035059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0080.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب ناظم صالح مهدي439752521422004469

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0080.67اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيمالك محمد عبد العال سكر439762521424003040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0080.50ثانوية الكفاح للبناتاحيائينور محمد رزاق عباس439772321422037086

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0080.50اعدادية كوثى للبناتاحيائييقين علي عبدالحسين عبدربه439782321422073193

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0080.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء ظافر جبار جواد439792521424013040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0080.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائينوره مهند نجاح جهاد439802521424030136

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0080.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائياالء هادي محمد حسين439812521424013005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0080.00اعدادية الرباب للبناتادبيقطر الندى عباس محسن عباس439822421222004035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0080.00اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء فاروق زايد ضاحي439832421422040111

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0080.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب عماد كريم كاظم439842421424009028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0079.83اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيوفاء عبد النبي كريم صلف439852521422035247

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0079.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرسل علي حميد كاظم439862521424014098

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0079.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى ماجد جاسم محمد439872521424004697

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0079.50الخارجياتاحيائيتبارك علي حسون خنفور439882521428050107

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0079.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور الهدى خالد رسن طشار439892421424023126
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0079.33ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيدعاء رحيم مشكور عباس439902421424025042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0079.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيامنه مهدي كاظم سلطان439912521224014006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0079.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه محسن شعالن رفه439922521422040245

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0079.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور اسامة رجاء محمد كاظم439932521424018292

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0079.17اعداديه يافا للبناتاحيائيفاطمه امين رسول حميد439942421422040182

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب عبد هللا غالب جاسم439952521422001097

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0079.00ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيزينب محمد حسين حسن439962421224009006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0079.00اعدادية واسط للبناتاحيائيفاطمه حسن هادي حساني439972521422008069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0079.00ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء عمار فالح حسن439982521424025020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0079.00ثانوية المصابيح للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير كاظم خضير439992921422017069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0078.83اعدادية الالذقية للبناتادبيزهراء زياد طارق جاسم440002521222003055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0078.83اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيميالد عدنان عبد محمد440012521222035111

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0078.67اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيرواء حمزه جواد محمد440022421222019009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0078.67اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيبنين قاسم ظاهر طالس440032521422026023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0078.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين عبد المطلب عبد المهدي موسى440042521424004157

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0078.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحوراء شهيد سامي دايخ440052221424028055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0078.50ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيمريم قاسم عبد العزيز وهاب440062521424011075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0078.50ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيفاطمه احمد طحور دخيل440073021427010008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0078.33اعدادية زنوبيا للبناتاحيائياالء توفيق محسن نايف440082421422049009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0078.33ثانوية المعارف للبناتاحيائينبأ مهدي عبود جبار440092521422005022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0078.33ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيايمان علي زويد حسن440102521427001005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0078.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه كريم ناجي مطر440112521422022369

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيتقى شهيد دويل سلمان440122421427008037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0078.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب فالح مهدي راهي440132521424004589

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن جبار نعمه440142521424014155

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحمن كامل حمود440152521424015108

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور الهدى فرحان وتالوي جغن440162521424022196

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0077.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيضفاف جعفر صادق مسلم440172521422040124

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0077.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم نعمان حمادي حسين440182521424018212

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0077.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيامنه اسماعيل عبد الشهيد حسن440192421427008014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0077.67اعدادية الصباح للبناتاحيائيحنين علي خلف صالح440202521422007028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0077.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب سعد عبد الخضر شناوه440212221422073066

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0077.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب بشير زغير نومان440222421427008087
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمريم رعد شمران ياسر440232521422010298

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0077.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفضه محمد محمد رضا كاظم440242521424014289

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0077.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيتبارك رحمن فريال لفته440252421427008033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0077.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب رياض علي اكنيوي440262521422004428

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0077.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيبراء طارق محمد جبر440272521424013010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0077.17ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيرقيه اسعد ناجي عبد الحسن440282421424002029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينب مجاهد علي كريم440292521222011044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية صنعاء للبناتادبياالء فالح حسن نعمه440302521222014002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0077.17الخارجياتادبيرقيه هيثم نجم عبود440312521228050194

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0077.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء المحسن رحيم سعدون440322521424013033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيهاجر راسم درباش مهدي440332321422015146

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0077.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيريام رائد جاسم محمد440342421427020022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزينب عالء قاسم محمد440352521422011043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0077.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء حسن رحيم حبيب440362521422022410

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0077.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيسرى فارس جميل عزيز440372521424015081

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0076.83ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيبيداء حسن فشالن هلول440382421424025030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0076.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيشهالء مناضل كاظم منعم440392521424013071

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0076.50ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيمنى سهيل ضايع عبدالرضا440402321424005041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0076.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياسماء حسين علي عبيد440412421424023007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0076.50ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيزهراء ايهاب برهان مذروب440422421524023004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء رضا كاظم مطشر440432521422003213

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء صبيح حسون كاظم440442521422011034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0076.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان عالوي كريم440452521424013059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء علي شنشول عاكف440462921422024124

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيضحى عبد هللا شاكر حسين440472421427008121

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0076.17الخارجياتادبيزينب دريبي معارج سعيد440482521228050250

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0076.17الخارجياتادبيزينب محسن عبد مسلم وهام440492521228050269

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0076.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتقوى رعد عبد مزهر440502521422004182

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0076.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك بهاء رياح عبد440512521422022185

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0076.17ثانوية االشراق للبناتاحيائيرقيه عباس عبيد عبود440522521422037014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبشائر نجم عبد هللا عبد الكريم440532521426001429

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة456.0076.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيهاجر ساجت جواد كاظم440542221424003154

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة456.0076.00ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل محمد علي440552221424064024

4148 من 1335صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة456.0076.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه نعيم كاظم اليذ440562421424015069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة456.0076.00الخارجياتادبيزهراء مؤيد هاشم عبد المهدي440572521228050231

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة456.0076.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيروان حمزه كاظم ياسين440582521424004381

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة456.0076.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عباس نعمه440592521424030105

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة456.0076.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيرقيه حاتم كاطع موسى440602521522004040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0075.83ثانوية شمس المنتظر االهلية للبناتاحيائيزهراء أركان كاظم علي440612421424011004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0075.83االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيابتسام كريم منعم جبار440622421424017001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0075.83ثانوية المعارف للبناتاحيائيوفاء باسم عبيد عزيز440632521422005029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0075.83الخارجياتاحيائيزينب هيثم عبدالباقي مجيد440642521428050293

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0075.83ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عبد االمير مهنه هادي440652521524022011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0075.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب صباح راشد عبادي440662721422035173

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب حسن عبد الهادي عمران440672321422017154

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0075.67ثانوية االفاق للبناتاحيائيسهاد مصطفى كردي محمد440682321422061054

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0075.67ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيزهراء عدنان عبد الحسين عباس440692521427001033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0075.67ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه ساجت خلف لفته440702621424002114

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0075.50ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزينب محمد بعنون حسين440712221427048012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0075.50اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب حامد محل غبن440722321422002074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0075.50ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيمريم ماهر حمير موسى440732321422056016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0075.50ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيحوراء عباس فارس عبدالحسن440742321424005018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0075.50ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيعذراء كامل عبد زيد عبد440752421424025082

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0075.50اعدادية الفرزدق للبناتادبياسراء قاسم كريم مسلم440762521222012002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0075.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيغدير عيسى عبد الساده موسى440772521222024109

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0075.50اعدادية القادسية للبناتادبيزهراء كزار كضم باشي440782521222032010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0075.50اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرقيه محمد علي محمد صالح440792521422010125

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0075.50ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفدك صفاء وهام علوان440802521424022162

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0075.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائينرجس حيدر عبد الساده جاسم440812321422033166

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0075.33ثانوية االفاق للبناتاحيائيرفل رزاق خشان عبد الحسين440822321422061032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0075.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه سمير نعمه طرار440832421422027187

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0075.33اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيرقيه اياد جبار عبد الساده440842521222023011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0075.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيالتفات حمد هللا جامل عذيف440852521422014003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0075.33ثانوية االشراق للبناتاحيائيبركات عليم شريف رسول440862521422037005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0075.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه عبد الرزاق مهدي اسماعيل440872521424004704

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0075.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيورود جاسم محمد هادي440882521424014378
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0075.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمة عامر عبيد ملغوث440892521424018009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0075.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء ناجح صاحب كاظم440902521424022099

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0075.33ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيفاطمه فراس عبد الرضا غيالن440912521427001063

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب حمزة عبد السادة زغير440922421422009168

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0075.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغدير حميد علي محمد علي440932521424014236

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0075.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه طاهر حسين علي440942521424018067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة450.0075.00ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيكوثر حسن محمد عطب440952321427038007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة450.0075.00اعداديه يافا للبناتاحيائيرؤى علي رحيم موسى440962421422040078

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيشهد عالء محمد حسين عباس440972521422010221

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة450.0075.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيلينا صالح ستار احمد440982521422022593

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة450.0075.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيضحى عامر شنشول عبد الحمزة440992521424022129

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0074.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه محسن حربي عطب441002221424003133

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0074.83اعدادية الالذقية للبناتادبيمنى حسين عبد الرضا حمزه441012521222003101

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0074.83ثانوية الرملة للبناتادبيزهراء احمد فرهود خادم441022521222006015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0074.83ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيزهراء حازم محمد حسين441032521224024007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0074.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينرجس عباس جاسم احمد441042521422040387

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0074.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد عبد فرعون441052521424030034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0074.83ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائيشهد عامر عبد الحسين جاسم441062521426002029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0074.83ثانوية جصان للبناتاحيائيطيبه محمد سلمان منصور441072621422001034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0074.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحنين معين عزيز جابر441082721422035088

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0074.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء شاكر ترمن ساجت441092221424028089

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0074.67ثانوية الرملة للبناتادبيزهراء عبيد حسين عبد441102521222006017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية واسط للبناتادبيهاجر محمد سعيد راهي441112521222008045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عدي عبد اليمه ناصر441122521422001144

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيبنين سعد مهدي كاظم441132521422030015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0074.67ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد داخل حمزه441142521424033025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0074.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين عمران عبيس عبيد441152321424006058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0074.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب علي جواد رحيل441162421422011124

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0074.50ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيغدير جمعه كاظم جبر441172421424025086

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0074.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء فرحان عواد شعالن441182521422003241

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0074.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايات رحمن موسى زغير441192521424004091

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0074.50ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيسهام مجيد حمزه هدام441202521424029026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0074.50اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيزينب هاتف عبد االمير غزاي441212521522035009
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة446.0074.33اعدادية حلب للبناتاحيائياسراء كاظم عبيد كيطان441222421422014006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة446.0074.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتماره عامر عبد الكاظم عبيد441232521422003113

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة446.0074.33اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيبنين علي جاسم محمد441242521422011014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0074.17اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيعبير مهدي رحيم عبود441252321422002101

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية المستقبل للبناتاحيائينور الهدى عباس عبد علي ناجي441262321422030079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيفيحاء رفيع نعمه منصور441272321427048006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب رسول محمد عطية441282421427008090

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيفاطمه طارق عبد الحسن علي441292521224023006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0074.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيدعاء محسن شنون حمد441302521422022308

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد تومايه441312521424011049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيشهد عقيل عبد الكاظم علي441322521424013069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيحوراء زينب علي كاظم جوده441332521424033019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية الحرية للبناتادبيشهد امجد يونس عبد الحسين441342721222024041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0074.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه ستار جبار ورور441352221424010161

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0074.00ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيزهراء نبيل عائد حسن441362321422056007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0074.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحوراء صادق حميد زغير441372421427008044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0074.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيدانيه طاهر علي يحيى441382521424004275

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0074.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء بهجت فاضل عبد الحسين441392521424004401

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيهبة علي عجمي سعدون441402921422024282

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0073.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى صالح عجمي شالل441412221422004309

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0073.83ثانوية الثريا للبناتاحيائيصفا صدام حسين ابراهيم441422321422069016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0073.83ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيثناء محسن اخليف عبد441432421424002022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0073.83اعدادية الالذقية للبناتادبيبنين ريسان مطرب محميد441442521222003020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0073.83اعداديه امنة الصدر للبناتادبيتغريد حسن عيسى كنيوي441452521222020011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0073.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء زهير محسن حبيب441462521422004335

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0073.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرويده حازم عامر موسى441472521422022391

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0073.83اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزينب علي جاسم عبد441482521422030068

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0073.83ثانوية الرقيم للبناتاحيائيساره باسم كامل جفات441492721422005037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب عدنان نعمه علي44150252042070117

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب باسم عدنان مفتن441512221424012097

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية السدة للبناتاحيائيامنه باقر جاسم محمد441522321422034006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67ثانوية الكفاح للبناتاحيائيكوثر باسم محمد امير441532321422037072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيتبارك عقيل جواد كاظم441542321422047037
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67ثانوية الجنان للبناتاحيائيدعاء كاظم جياد ضايع441552421422035016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية الجزائر للبناتادبيفاطمه حسين طالب عبيد441562521222028031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية الحامدات للبناتادبيسارة صالح عبد المهدي محمود441572521222034020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيزهراء عبد مسلم جديع نعمه441582521224002005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67الخارجياتادبيجيهان رضا حمود عبدالحسن441592521228050119

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67ثانوية الرملة للبناتاحيائيزهراء رزاق جاسم جبر441602521422006024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب قصي بلبول مزهر441612521422022559

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيرقيه نوري محمد عباس441622521422024052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء وحيد مشكور عمران441632521422024068

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزينب احمد نعمه هادي441642521422035120

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمه ماجد محمد كحط441652521422035178

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيايه حيدر رشيد حسين441662521424003008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى باسم حميد سالم441672521424018371

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب عادل نعمة عبد441682521424022106

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيافراح شوقي عطيه هدرم441692521522004007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0073.50ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزينب ناصر حران حمود441702221424049043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0073.50ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيزينب حسين محمد سلمان441712221427047003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0073.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيسارة سعد عبد حلواص441722321424003134

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0073.50ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيسلسبيل مجاهد عزيز شاكر441732421427020033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0073.50ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائياسراء احمد هلوس علي441742421427022002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية الحامدات للبناتادبيفاطمة عمار عبد جاسم441752521222034025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب محمد جاسم محمد441762521422001104

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0073.50ثانوية العدالة للبناتاحيائيزهراء حيدر نجم عبد هللا441772521422002016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبنين حميد ظاهر طراد441782521422003076

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية واسط للبناتاحيائيرحاب علي سعيد راهي441792521422008029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0073.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغفران حيدر رياح غازي441802521424004733

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0073.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيبشرى عبد االمير كاظم راجي441812521424015019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0073.50ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيبنين عبد االمير جاسم عاشور441822521427001012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائينبأ علي كبيحان عبد441832521427006120

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0073.50ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائينبا مقداد نعمة خضر441842921424008032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة440.0073.33اعدادية االنتصار للبناتادبينسرين جواد كاظم عبد441852421222012038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة440.0073.33ثانوية نهج البالغة للبناتادبينور حميد جرود صبيح441862421222032028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة440.0073.33ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيكوثر زهير مظلوم عوض441872421424025113
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة440.0073.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيحنين رائد جبار موسى441882521222024040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة440.0073.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيكوثر علي شاكر عمران441892521224014038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة440.0073.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء محمد محيسن حسن441902521422003257

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة440.0073.33ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيهدى جاسم محمد هادي441912521424025064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0073.17اعدادية المسيب للبناتاحيائينور الهدى فاضل حمزه هادي441922321422041196

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0073.17ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيحوراء سعد فرهود علوان441932321427041002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0073.17الخارجياتاحيائيتبارك عليوي لعيبي علوان441942421428050046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0073.17اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيعلياء باسم عيدان هاشم441952521422035169

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0073.17اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيمريم هاني فيصل كعيد441962521422035206

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0073.17ثانوية االشراق للبناتاحيائيزينب حسين محمد سلمان441972521422037023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0073.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسراء كرار محمد علي مهدي441982521424004052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة438.0073.00ثانوية عدن للبناتاحيائيتبارك مهدي نعمه زغير441992321422001021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة438.0073.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرواء معين مكي مسلم442002321422051039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة438.0073.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيزهراء حسن شعالن عبد الحسن442012321427032027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة438.0073.00ثانوية غزة للبناتاحيائيهديل صبيح كامل جاسم442022421422007070

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة438.0073.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه سلمان رباط حسين442032421422025143

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة438.0073.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرسل داخل يوسف عناد442042421424023037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة438.0073.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيسرى احمد عبد هللا جبار442052521222016077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة438.0073.00اعدادية الصباح للبناتاحيائيحوراء رياض منصور حمزه442062521422007033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة438.0073.00اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائياسراء جبار عبد هاشم442072521422030002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة438.0073.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم قيس برهان محمد442082521422040338

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية الرميلة للبناتاحيائيايات عادل باقر موسى442091521422004019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيايات مجيد محمد سلمان442102321422027014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائياسيل فارس عبد هللا عبد442112321422062006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0072.83ثانوية نهج البالغة للبناتادبيناديه علي عدنان كاظم442122421222032027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0072.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفاطمه سامي عبادي سريع442132421427008134

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0072.83ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقياديان فراس محمد جبار442142421524023001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيهبه احمد عبد العادل خليل442152521422001204

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0072.83ثانوية المعارف للبناتاحيائينور جاسم محمد عبود442162521422005025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائيهبه عبد العالي عبيس مرزوك442172521422036109

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0072.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء باسم ظاهر حبيب442182521422040029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0072.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيامنه محمد رضا محمد ياسين442192521424004087

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0072.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيرونق نعيم هنبل كريم442202521424023031
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية االمامة للبناتاحيائيمنى ظاهر محسن سلبوح442212721422056122

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفاطمه فاخر حسين ظاهر442222321422002118

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67عدادية الثورة للبناتاحيائيزينب ظافر عيدان حسن442232321422011103

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67ثانوية المستقبل للبناتاحيائيبتول فاضل عباس هادي442242321422030005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67ثانوية الجنان للبناتاحيائيايات تايه جواد كاظم442252421422035004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيكوثر صالح سباهي محمود442262421426001283

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعلياء عباس شاكر شهيد442272421427008124

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهور ظاهر عبيد منذور442282521222024075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمريم رضا عبد المعطي محمد جواد442292521222024131

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية الجزائر للبناتادبيظفر ناهي عبيد محيسن442302521222028027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبياستبرق قصي جابر عطوش442312521224014003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرسل باسم صالح مهدي442322521422035078

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن عبد الحسن جابر442332521424023047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيرقيه محسن علي غيدان442342521424030042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيبنين محمد حسين عبد442352721422020021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين علي حبيب حسين442362721422035063

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة435.0072.50ثانوية الباقر للبناتاحيائيزهراء حامد حسن عبيد442372321422029037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية االنتصار للبناتادبيليلى كاظم ميري عيدان442382421222012035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيانتظار جواد عبد الكاظم هالل442392421222019002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم عقيل حسن كاظم442402421422028180

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور علي عبد الحسين شمران442412421422028207

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة435.0072.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيرسل نجاح مهدي جواد442422421427008059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة435.0072.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتبارك سيبان منزل مهاوش442432521422004165

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة435.0072.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء حسين صيوان ناهض442442521424004248

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة435.0072.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد علي جاسم442452521424015103

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة435.0072.50ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائينور حسين عبد زيد عباس442462521424016017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.0072.33ثانوية االشراق للبناتتطبيقيرقيه ناصر جعفر علي442472221522063008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيشهد عبد العظيم عباس شريف442482421422003131

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور حيدر طالب معين442492421422023162

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.0072.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء عادل عباس جابر442502421427008079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب عادل نجم هادي442512521222001033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيسكينه هادي كاظم جاسم442522521222035079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء عاد نجم هادي442532521422001068
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.0072.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه راشد حميد جليل442542521422004612

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.0072.33ثانوية المعارف للبناتاحيائيزهراء طالب نجم عبد442552521422005013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمه جابر عبيد كاظم442562521422035180

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0072.17ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينب سعد علي عبيد442571621422071055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية الشطرة للبناتاحيائيسحر عقيل بديوي هداد442582221422046101

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0072.17ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيبدور علي عبدالحسين عواد442592221424046005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء جاسم حمد دلبز442602321422018064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائيآسراء مردان زغير عبيس442612321422048001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينور الهدى محمد جاسم عبيد442622321422062171

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0072.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم سعد عبيس مهدي442632321424006336

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية واسط للبناتاحيائيفاطمه هادي محمد علي442642521422008077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0072.17ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد سعيد محيسن442652521424015102

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0072.17ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر جابر عموش442662521424015104

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه راجح حسن محمد442672721422015131

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0072.00اعدادية االصالة للبناتاحيائيزهراء علي محمد مجهول442681121422024033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0072.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيحوراء جاسم علي بنون442692221422085020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0072.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيكوثر نزار سلطان حسين442702321422022196

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0072.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيآيه عكاب احمد جاسم442712321424007001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0072.00اعداديه يافا للبناتاحيائيفاطمه جميل جبير عبيد442722421422040183

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0072.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفاطمه حسين محمد اليذ442732421424017068

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0072.00اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيتقوى سعد صالح مهدي442742521222023009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0072.00ثانوية االسراء للبناتادبيختام جاسم محمد صخيل442752521222025005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0072.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبتول رحيم عبد الرضا رداد442762521422004103

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0072.00ثانوية االشراق للبناتاحيائيزينب حسن شندل عبيس442772521422037022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0072.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور الهدى عايد حسن داوود442782521422040409

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0072.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن فليح طارش442792521424029012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0072.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيغفران جاسم محمد غازي442802521424030098

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية النهضة للبناتاحيائييقين محمد مطشر عبد442812221422034101

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيبتول فريح سلمان محمد442822221424011007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين ملك عسكر442832221424030038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيهاله سلمان عبد االمير كزار442842221424067081

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية االشراق للبناتتطبيقيطيبه ادريس دويش نايف442852221522063017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيكوثر فرحان كامل حسين442862321422002124
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية الحلة للبناتاحيائيفاطمه قاسم صالل رضيوي442872321422024060

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيبتول علي عبد عمران442882321422032008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرباب علي عمران جاسم442892421422023056

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيندى كريم كشاش عجيل442902421422028197

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83اعداديه يافا للبناتاحيائيغسق عبد هللا رحيم شداد442912421422040175

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية االيمان للبناتادبيفاطمه عدنان كاظم هاشم442922521222038031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمروه رحيم خضير جبر442932521422022594

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب حسن فلح حسن442942721422014070

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه محمد ثجيل سمير442952721422032030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية اليرموك للبناتاحيائياسراء عالء عبد اليمه جبر442962721422036007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيوجدان صباح نعمه فليح442972221422016179

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0071.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب طعمة حويش داود442982221424028110

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0071.67ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائينور وسام هادي عبد442992221424067078

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0071.67ثانوية االيمان المختلطةاحيائيرقيه جعفر صليبي جبار443002221427004009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيكوثر رحيم كاظم خشان443012321422062155

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0071.67ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيزينب احمد صباح مرزوك443022321422063041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0071.67ثانوية التسامح المختلطةاحيائيسجى ناظم عطشان كمر443032321427051007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0071.67ثانوية اليرموك للبنينادبينسوم احمد جاسم كاولي443042421221018007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية السنية للبناتاحيائيتبارك انذار جودة هاشم443052421422009070

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيكوثر صالح نجاح لطيف443062521422003482

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية الصباح للبناتاحيائيهاجر رزاق امانه زياد443072521422007119

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0071.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهبه عباس حمزه رزاق443082521422022620

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيغسق جاسم طوير حمزه443092521427003016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائينبأ فاضل عبد عباس443102521427006122

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيشذى وديع شوكت جبار443112721422035207

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0071.50اعدادية الشموس للبناتاحيائيغسق لطيف مظهر كاظم443122321422025061

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0071.50ثانوية االفاق للبناتاحيائيفاطمة نجاح حسن عبيد443132321422061062

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0071.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيرمله غالب علي عيسى443142321422062061

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0071.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء عباس سالم مكي443152321422062082

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0071.50ثانوية قباء للبناتاحيائيآيه حسن موسى صبر443162321422070003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0071.50اعدادية الزهراء للبناتادبيرسل فراس ابراهيم حاكم443172521222029027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0071.50اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيأيام شعالن هادي كاطع443182521222031007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0071.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيرواء جاسم عبد الحسين عبد نور443192521424015047
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0071.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر محمود جواد443202521424023038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0071.50ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيبنين محمد نعمه عبد الزهره443212521427001017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33ثانوية الطيبات للبناتاحيائيرملة حازم محسن صالل443222221422065035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيمريم تاجي سميع جاسم443232221424036050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيايه خضير خلف سلوم443242321422019004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33ثانوية السهول المختلطةاحيائيسلوى ناجح حسن طالب443252321427050023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33ثانوية غزة للبناتادبياطياف حازم عزيز علوان443262421222007004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيترتيل حامد جليل حسين443272421422024076

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حميد جابر جاسم443282421422039099

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزينب هاشم هادي لوفه443292421424025074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمه حيدر عباس عبودي443302521222001050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33ثانوية الرملة للبناتادبينور الهدى احمد ميثم جبر443312521222006041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء حليم عبد الحسين عبد443322521222029020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء رسول حسن مهدي443332521422001063

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيايناس عبد العباس شريده كحط443342521422003056

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيانعام خضير عباس عطيوي443352521422004054

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه هالل حسين حسن443362521422004288

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرنده خضير عباس حسن443372521422004291

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمروه حامد سرحان جبر443382521422004683

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب رعد شمران ياسر443392521422010175

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائينور الهدى سعدون وادي حول443402521422030115

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيساره عبد الكاظم شناوه ديان443412521424013062

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عقيل مسلم بريهي443422521424018079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيختام ناجح كاظم عبد علي443432521427001025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيزهراء رياض فرحان عباس443442521427014018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيدعاء ثامر كتاب ساسون443452721422003074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمريم هادي جبار حسن443462221424028190

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيبشرى خيري اسماعيل ابراهيم443472321422006015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17ثانوية اآلمال للبناتاحيائيأسيل هادي علي حسن443482321422042002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيفاطمة موسى حميد حسون443492321422066038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمة الزهراء احسان هاشم جاسم443502321422071099

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل سعدون مجبل443512321424006182

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية نور الحسين للبناتادبيغفران فرحان عبيس عبد الزهره443522521222016102
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17ثانوية االكرمين للبناتادبيسكينه عباس حبيب محسن443532521222019021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسجى فاضل مطلب طراد443542521222024096

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبنين عدنان علي حسين443552521422003080

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائينبأ علي هادي محمد حسن443562521424006014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيوفاء سامي حميد مهدي443572521424018390

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينب عباس عمران نعمه443582521424033031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيسجى فراس مالك يونس443592521427006075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائينبأ عبد االمير عباس جواد443602721422035309

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب كريم عبد العالي جابر443612921422004056

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0071.00ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيمريم شريف معارج ذياب443622221424049067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائينوران رافع كميت حمد443632321422005096

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيبتول عبد الحسين عبد الغني شخير443642321422022035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0071.00ثانوية االفاق للبناتاحيائيزينب رحمن مطهر منصور443652321422061044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0071.00ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيزينب كريم كاظم راضي443662321427029020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيرقية عائد كريم عبد443672421422003073

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيمريم باسم فالح عايد443682421422027210

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزمن صدام طعمه جغيني443692521222024064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية الجزائر للبناتادبيمالذ حسن عبد الكاظم هيدي443702521222028038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0071.00ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيهدى حبيب عظيم جريو443712521224028022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه محمد ابراهيم اسماعيل443722521422003449

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0071.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيجمانه ستار عباس عبادي443732521424030029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائياسمهان فاضل رشيج فرهود443742521427006004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه حازم تركي جهادي443752721422025114

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.0070.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء كامل طالب مزعل443762221424028158

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.0070.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبنين سعود عليوي رحيم443772321422002025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.0070.83ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزينب عباس عبيد هادي443782321422026040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.0070.83اعدادية الفاو للبناتاحيائينور نبيل عبد الحمزه عزيز443792321422035138

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.0070.83ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيآيه ناظم ملكي طربوش443802321422067011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.0070.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك عباس حسن سلمان443812321424006082

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.0070.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيدنيا احمد جواد حسن443822321424006123

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.0070.83اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيانفال فخري وادي رشيد443832321427012005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.0070.83اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء هاشم عبيد كيطان443842421422014109

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.0070.83االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيعفاف علي ذياب زوير443852421424017060
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.0070.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب فراس ناصر حسين443862521424004588

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.0070.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسرى علي عبد زيد كاظم443872521424004648

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.0070.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيرقيه عبد علي عزيز شكاكي443882521424015046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.0070.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيسراء كريم حسين علوان443892521424022119

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0070.67اعدادية النيل للبناتاحيائيتبارك ستار جبار باكوني443902221422054026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0070.67ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينرجس ماجد عطا كاظم443912221424037100

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0070.67المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيزينب اسماعيل خليل عيسى443922221427018004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0070.67اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه علي حسين هنهون443932321422041161

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0070.67ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيحوراء محسن محمد صاحب443942321422067030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0070.67اعدادية خولة للبناتادبيزهراء فالح محمد علي حسين443952421222021008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0070.67اعدادية االفتخار للبناتادبيديار حليم كاطع ناصر443962521222017009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0070.67ثانوية االكرمين للبناتادبيحوراء مظفر عباس حميدي443972521222019012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0070.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيأيات عبد االمير شريف حسن443982521222024004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0070.67اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيختام صاحب زغير عبود443992521222031015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0070.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه حيدر محسن عبد444002521424004337

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0070.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيمريم جالل صالح عبد الكريم444012521522004076

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيوصف عوض لوكي زاجي444022221524063018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية المناذرة للبناتاحيائيفاطمه عالء طالب حسن444032321422003122

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايات صالح سفاح فهد444042321422005011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية فلسطين للبناتاحيائيبنين امجد محسن ناصر444052321422009006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمريم مراد عبد االمير هاشم444062321422045115

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيتبارك حامد محرج عناد444072321422067022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمة حامد محرج عناد444082321422067067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب محمد مخيف سلمان444092321422072153

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحنين قاسم هميم كعيني444102321424003048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك ماجد مراد حسين444112321424006090

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية البيادر المختلطةاحيائيزهراء ابراهيم خماس مجداب444122321427058007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتادبيطيبه علي حسين عبد الزهره444132421224006008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيصابرين عزيز حاتم غازي444142421422011150

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيصفا امجد محمد عبد444152421422047178

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي فاضل دليفي444162421424020012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيزينب ادريس حمادي عاجل444172421427022019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية الفرزدق للبناتادبيفاطمة رحيم علي محمد444182521222012036
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيرقية علي جوده داود444192521422001047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء مسلم حسين رشيد444202521422001082

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيشهد عائد حسين حسوني444212521422003337

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء لؤي ابراهيم جاسب444222521422022480

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيسرى جاسم محمد علي444232521424013065

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى سعد لوتي سعد444242521424018375

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفرقان مهدي رسول زنكور444252521424022165

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائينبأ علي مجيد حسين444262521427006121

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية ايالف للبناتاحيائيابرار حسام عزيز علي444271421422038002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء عباس عبدالواحد كاظم444282221422031037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح علي عذيب444292221424028091

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيشهد زايد منصور منذور444302321422002095

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية المدحتية للبناتاحيائيمنار مشتاق طالب جواد444312321422015136

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية المدحتية للبناتاحيائيهبة نبيل عماد هاتف444322321422015149

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزهراء فياض مثكال ليلو444332321422047067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية قباء للبناتاحيائيزهراء فاضل شهيد منديل444342321422070030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية االنبار المختلطةاحيائيزهراء خليل مالك محمد444352321427061005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمه هادي عبد الصاحب عبد هللا444362421422003152

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم العذراء زكريا كاظم عالوي444372421424023117

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية الالذقية للبناتادبياسراء محمد كاظم حمد444382521222003006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيزينب حيدر حسن عبد االمير444392521227006019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيضحى عدنان فاضل شهاب444402521422001124

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيعلياء كاظم تركي مسلم444412521422004577

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرواء حسين عبد الكاظم اسود444422521422014031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيصفا عالء عبد الحسين مهير444432521422030082

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب سعد عبد الزهره كاظم444442521422040039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك طالب جواد كاظم444452521424014053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيلمى اياد محسن عبد الحسن444462521424014297

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيضحى جواد كريم محمد444472521424023064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيروان سالم عبد الحسين محمود444482521424030046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبد الرضا علي444492721422038064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيأسماء حسن عبد الحسين خليل444502721422054011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينه رزاق عباس ناصر444512321422005062
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0070.17ثانوية السنبلة للبناتاحيائيفاطمه حاكم مطر وناس444522421422029067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0070.17ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيفاطمه حازم سعيد ناجي444532421424025098

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0070.17ثانوية تبارك المختلطةادبيرقية علي سلمان ذرب444542521227005009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية الصباح للبناتاحيائيفاطمه ادم حامد صالح444552521422007090

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0070.17(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهدى عبد الكريم سالم نومان444562521422039104

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0070.17ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائينور محسن مرتضى ملوح444572521422041027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0070.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى حافظ علوان ظاهر444582521424019100

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0070.17ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيجنات ياسر مهدي كاظم444592521424023020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0070.17ثانوية الذكوات االهلية للبناتتطبيقيخديجة طعمه شبوط حمزه444602521524015004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيزهراء عبد الجليل وداعه بشير444612521527006012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائياسراء عبد الزهره سلمان موسى444622721422003013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيدالل رضا مهدي محيبس444632721422003077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيخيرات يحيى عبود علي444642721422011016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيايه عبد الجبار مهدي قاسم444652721422055018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة420.0070.00ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيزهراء ميثم عبد الرزاق جواد444661121422007036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة420.0070.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيسارة سعود مسلم مصبح444672221424028129

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة420.0070.00اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيساجده قاسم ناهي حسن444682321427003025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة420.0070.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب حسن هاشم محمد444692521222024079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة420.0070.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين يوسف عبيس علي444702521426001077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة420.0070.00ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيياسمين صالح بعير حسن444712621422064033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة419.0069.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتتطبيقيزهراء فاضل عزيز حسن444722521524030008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة418.0069.67ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتادبيزينب علي داخل محمد444732421224006005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة418.0069.67اعدادية شمس الحرية للبناتادبيرقية كريم عبيد صاحب444742521222030018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة418.0069.67اعدادية اليقظة للبناتادبيرجاء صبار سنو عباس444752521222036015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة418.0069.67الخارجياتادبيتبارك جعفر محمد حسن444762921228050051

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة417.0069.50ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتتطبيقيسماح كاظم مدلول علي444772321524005005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية الحامدات للبناتادبيتقى سالم جاسم سلطان444782521222034009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية البتول المسائية للبناتادبيحنين عزيز ابراهيم شمخي444792521226001021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة417.0069.50ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبينوال فاضل حسن مطرود444802521227011004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء حسن غشيم خالد444812221522031025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيكوثر عبد هللا حسن وريج444822221522031046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيكوثر فاضل عبد الحسين مهدي444832521222001056

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية الصباح للبناتادبيهديل كامل حامد مدلول444842521222007125
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء حبيب عبد القادر محمد444852521222016052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية االفتخار للبناتادبينور احسان حاكم عبد444862521222017052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيشهد حيدر علي عباس444872521222031044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة412.0068.67اعدادية االنتصار للبناتادبياخالص جواد كاظم حسين444882421222012001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة412.0068.67اعدادية الصباح للبناتادبينجالء خالد شاهود بلبول444892521222007109

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة412.0068.67اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينب حازم حمزه محسن444902521222011040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة412.0068.67اعدادية القادسية للبناتادبيدنيا كشاش عبد هللا عودة444912521222032008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية صنعاء للبناتادبياماني نجم عبد هللا حميد444922521222014043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيايات نوفل محمد عبد444932521222016009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقياديان ناهد دوهان عبد زيد444942521522035002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة410.0068.33اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء كرار فاضل ناصر444952521222016057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة410.0068.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقينور الهدى كمال شاوي ياسين444962521522004088

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة409.0068.17اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيصفاء ليث حسن عبد علي444972521222001041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة409.0068.17اعدادية االمير للبناتادبيامل محمد عطيه عبد444982521222021001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة409.0068.17اعدادية الحامدات للبناتادبينور الهدى رحمان محمد فرحان444992521222034032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة408.0068.00ثانوية النبالء االهلية للبناتادبينور الفواطم عالء محمد هاشم445002421224025018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة408.0068.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينور محمد كريم عبد445012521222001071

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة408.0068.00اعدادية شجرة الدر للبناتادبينبأ ناصر خضير ناصر445022521222018046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة408.0068.00اعدادية البتول المسائية للبناتادبيهدى كاظم اسماعيل سلمان445032521226001083

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة408.0068.00الخارجياتادبيشروق حازم كامل متعب445042521228050336

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة407.0067.83اعدادية الالذقية للبناتادبيحوراء هاشم عباس خضير445052521222003035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة407.0067.83اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيفاطمه جعفر جواد كاظم445062521222035093

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة406.0067.67ثانوية المسعودي للبناتادبيميالد ابراهيم زغير عباس445072321222020044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية الجزائر للبناتادبيزينب حسين حميد محمد علي445082521222028016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة406.0067.67الخارجياتادبيبنين عدنان جابر عبدالرضا445092521228050092

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة405.0067.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبينور حسن عبد سلمان445102521224014048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة405.0067.50ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيبنين قحطان ناهي سعدون445112521224024001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحنان ابراهيم رحيم عطيه445122521227006013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة404.0067.33ثانوية البتول  للبناتادبيمروه سعد هادي حبيب445132321222028032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة404.0067.33اعدادية شمس الحرية للبناتادبياية احسان علي حسين445142521222030003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة404.0067.33اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيتبارك احمد جاسم سعدون445152521222035020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة404.0067.33ثانوية تبارك المختلطةادبيهدى شاكر عباس منسي445162521227005021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة404.0067.33الخارجياتادبيدفاع عباس ناصر حسون445172521228050165
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة403.0067.17اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيوداد حميد كاطع عمير445182221522031050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة403.0067.17ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيخديجه سلمان جياد كريمد445192321224005002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة403.0067.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيهديل صالح حمزه صالح445202321224006024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة403.0067.17ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيعلياء عماد نجم عبد445212421224002010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة403.0067.17اعدادية نور الحسين للبناتادبيحوراء سالم سرحان ياسين445222521222016035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة403.0067.17ثانوية االكرمين للبناتادبيدينا كاظم حميد عبد هللا445232521222019013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة403.0067.17اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيبنين فائز حمد سعيد445242521222031011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة403.0067.17ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيحميده صاحب نعمه صالح445252521224002003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة403.0067.17ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيزينب رافد حسين كاظم445262521224025006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية الربيع للبناتادبيتبارك هاني حمزه جواد445272321222022023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة402.0067.00ثانوية اليرموك للبنينادبياحتالل مساعد عواد مجلي445282421221018001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيسراب فيصل غازي حسن445292421222034021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة402.0067.00ثانوية المناجاة المختلطةادبيفاطمه حامد لفته كاظم445302521227004011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة401.0066.83ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيزهراء ميثم ملح نعمة445312221522088021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة401.0066.83ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيميناس عبد الزهره علي عران445322421224025017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة401.0066.83اعدادية الفرزدق للبناتادبيمريم حسين مجيد عبود445332521222012042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة401.0066.83ثانوية االبداع االهلية للبناتادبينوره عباس عبيد رباط445342521224028021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة400.0066.67ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيرحاب باهض عناد ابشيت445352221524043010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية الزهراء للبناتادبيهيلين فاضل محمد حمزه445362521222029064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة400.0066.67ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيمريم عواد عبيد رباط445372521224028020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة399.0066.50 تموز للبنات14ثانوية ادبيآمنه كاظم كريم اهوين445381421222007003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة399.0066.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيحوراء مثنى كاظم هادي445392521222024045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة398.0066.33ثانوية طريق الحسين المختلطةادبيهجران سلمان حبس سلمان445402521227012003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة398.0066.33ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيبنين ناظم حسن حمود445412621222051003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية الصباح للبناتادبياسراء راضي حسين مطر445422521222007008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية نور الحسين للبناتادبيشقائق علي عبد الجبار عبد الكريم445432521222016081

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيدعاء حسن هادي مخيف445442521222026021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيرقيه فاضل عطيه حسان445452521227006016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيزينب عدي تقي علي445462721522010016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة396.0066.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيامال فرحان لبه حسين445472521222035011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة396.0066.00ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيفاطمه احمد فالح مهدي445482521224028017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة396.0066.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيحوراء حيدر هاشم نور445492921522003009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية الهدى للبناتادبيميس عبد المحسن جفات ثويني445502421222020053
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية االمير للبناتادبيزهراء عباس جاسم راضي445512521222021013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب هاني مطر سلمان445522521222035071

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيساره رحيم نبهار مردان445532521222035072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيليلى عواد كاطع جريخ445542521527006018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة395.0065.83الخارجياتتطبيقيتبارك علي فاضل عبد445552521528050025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة394.0065.67ثانوية غزة للبناتادبيفاطمه حمزه نعيم حسين445562421222007043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينور ماجد رشيد محمد445572521222001068

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية الحامدات للبناتادبيمروة حيدر مسلم محمد445582521222034028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة393.0065.50ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقيسلوى ثجيل مرزوك رداد445592221527053004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية الغساسنة للبناتادبيفرقان احمد حنتوش حمزه445602321222002027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية االنتصار للبناتادبيزينب مراد كاظم رشيد445612421222012022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية الصباح للبناتادبيزهراء يحيى هالل سهل445622521222007070

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيابرار خزعل خليف جاسم445632521222031001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة393.0065.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيبنين عباس جابر عبد445642521224015003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة393.0065.50الخارجياتادبيبنين ناهض عارف جاسم445652521228050104

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة393.0065.50ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقيبتول كاظم جواد كاظم445662521524011002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية المنار للبنينتطبيقيجيهان ماجد حمد خشان445672221521072006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية المدحتية للبناتادبيسلوى علي مشعوط حمد445682321222015026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية الهدى للبناتادبيفيحاء علوان عبد النبي محمد445692421222020048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيكوثر مضر موسى عباس445702421224005025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيساره موسى مطر زباله445712521222024093

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة392.0065.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبينور عبد الرحيم فيصل خلخال445722521224030016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيهاجر عامر سعيد جاسم445732321522017057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة391.0065.17اعداديه يافا للبناتتطبيقيمريم اياد كريم جبار445742421522040024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة391.0065.17ثانوية االسراء للبناتادبيتبارك ناظم محمد كاظم445752521222025004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيمريم عامر حياوي كحين445762521222026065

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة391.0065.17ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيشهد عدنان عبد علي جهادي445772521224028012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية البتول المسائية للبناتادبيفاطمه صالح هادي عباس445782521226001060

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيشهد رشيد خضير عباس445792521522035012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة391.0065.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتتطبيقيرسل امين عبد العباس عبد ياسر445802521524030007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيبنين حسين مهاوش ناطور445812221522031007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية الهدى للبناتادبيشروق علي عجيل جوده445822421222020041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزينب علي احمد محمود445832421222034018
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء هادي ديوان عباس445842521222001029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة390.0065.00ثانوية الرملة للبناتادبيزينب نعمه حسن عليوي445852521222006023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية شمس الحرية للبناتادبيهاجر محمد جاسم محمد445862521222030052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيرقيه حامد حاكم صعب445872521222031022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة389.0064.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيكوثر قاسم عاشور شخير445882521224023010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة389.0064.83اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيغدير سعيد بطاح نوري445892921522003022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمه حيدر عبد الفتاح حسن445902521222011056

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة388.0064.67ثانوية االشراق للبناتتطبيقيايالف عباس عبد الحسن صالح445912521522037003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقينور حيدر عبد هللا محمود445922521526001166

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيفاطمه عباس جاسم راضي445932421222034029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة387.0064.50ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيزهراء عبد الساده فاخر عيدان445942421224002005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة387.0064.50اعداديه يافا للبناتتطبيقيزهراء محمد كريم شمخي445952421522040010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزينب جالب مجبل دغير445961621522036033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة386.0064.33ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقياالء جالل عذيب عبد445972221524030002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة386.0064.33ثانوية غزة للبناتادبيرسل عقيل رزاق علي445982421222007020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية سكينة للبناتتطبيقيرحاب جابر سعدون هاشم445992421522003004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيبراء حيدر حسين عبد زيد446002521222035017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية البتول المسائية للبناتادبينرجس محمد موسى عبد الكاظم محمود446012521226001074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيامنه هادي فياض احمد446022721222011002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيشيماء حيدر فيصل مدب446032321526001099

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمه حميد علوان عزوز446042521222011055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية نور الحسين للبناتادبيشهد حيدر فاهم عبد الزهره446052521222016083

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيعبير علي تايه طاهر446062521222024107

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيمالك حسن محمد يوسف446072521222031059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0064.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبينبأ حسين حمزه مسلم446082521224014042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0064.17ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيزينة عباس شمخي لفته446092521224025007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيبراء طعمه والي وره446102521522035004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيفاطمة ناجح حمود ناجي446112721522054041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة384.0064.00ثانوية الكفاح للبناتادبيزهراء ناجح عبد جاسم446122321222037018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة384.0064.00ثانوية النجوم للبناتادبيبنين تركي حاتم عباس446132321222054005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية نور الحسين للبناتادبياسماء فاضل عبد حسن446142521222016004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة384.0064.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيهدى محمد حاكم مجهول446152521224015011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيميساء كاظم صادق سلمان446162521227006041
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيتبارك رائد حسين عبيد446172721522054006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيمريم حسن فاضل صخي446182221522006039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء علي محمد عاكول446192321522016042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية اسماء للبناتادبيايالف سامر عبد االمير كافي446202421222011005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية نهج البالغة للبناتادبيانغام وحيد عبد الهادي حوات446212421222032005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية نهج البالغة للبناتادبيبنين عبيد عباس عبود446222421222032008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية الشامية المسائية للبناتادبينبأ محسن عبد مايح446232421226002031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية االفتخار للبناتادبيبنين حاكم مجهول صالح446242521222017005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبينور الهدى صالح نعيم حسين446252521222026071

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتادبيساره عماد حسين هادي446262521224013005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيايات سعد جميل رحيم446272521526001014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقينور ناظم عطيه حسان446282521527006021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية الشهباء للبناتادبيبتول ضامد علوان جالب446292721222032009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة382.0063.67ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيزينب جاسم محمد عطشان446302421224009004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة382.0063.67ثانوية النبالء االهلية للبناتادبياميره حاتم هادي لفته446312421224025001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة382.0063.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيرباب نسيم قاسم عزوز446322521522024020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة381.0063.50ثانوية عدن للبناتادبيزينب حسن بالش محمد446332321222001020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيبركات كاظم عبود علي446342421222034003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب نعيم نبهار مردان446352521222035070

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية ماريا القبطية للبناتادبياماني عقيل محسن ضاحي446362721222003005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة380.0063.33ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتادبيآيات داخل محمد كريعة446372421224006001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيخديجه حيدر فالح موسى446382421522039005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية الالذقية للبناتادبيمرام ميثم حسن عباس446392521222003092

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء حسن هادي كيكو446402521222011029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء باسم عبد الرضا عبد الحسين446412521222024066

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبياسراء حسن عبد هللا مسلم446422521222026006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة380.0063.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزهراء قصي عبد المطلب صالح446432521224014026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيجواهر جار هللا حمزه محمد446442521227006012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة380.0063.33الخارجياتادبيسجى سالم هاشم جواد446452521228050304

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة379.0063.17اعدادية الفاو للبناتادبيتبارك حسين مظلوم فاضل446462321222035012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة379.0063.17ثانوية عبد المطلب للبناتادبينرجس مهدي رحيم هادي446472321222057037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة379.0063.17ثانوية تبارك المختلطةادبيهدى عبد علي كريم جبر446482521227005022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية الفاو للبناتادبيهدى فاضل عبد الخالق عباس446491621222050051
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة378.0063.00ثانوية الخيرات للبناتتطبيقيفاطمة عبد اليمه عبد الصاحب شاكر446501621522010012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه باقر شكر محمود446512121222048034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية الغساسنة للبناتادبيتبارك كريم رحم عبد هللا446522321222002009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية سكينة للبناتتطبيقيضحى ازهر ارحيمه سلمان446532421522003013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة378.0063.00ثانوية تبارك المختلطةادبيبنين قاسم نعمه حسن446542521227005006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيمريم حسين فاضل عبد هللا446552521522003064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة378.0063.00ثانوية الرقيم للبناتادبيزينب عبد عريبي خوان446562721222005016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة378.0063.00ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيزهراء صالح عبد الحسن عبود446572821522030010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية المناسك  للبناتادبيرسل صالح جرو سرحان44658272022104038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه محسن عبيد مكي446591621522043064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيابتهال ضاحي خلف سلمان446602221527001001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية غزة للبناتادبيدعاء راضي عيسى مدلول446612421222007016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزينب حامد شمران عبد الساده446622421222034014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمه خالد عبد علي عبد الرضا446632521222001051

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيفاطمه رزاق جبار حسون446642521222031052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية الحضر للبناتادبيتبارك نجاح حسن عبد الكاظم446652721222002008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية المناسك  للبناتادبيحنين رسول نعمه كاظم446662721222026022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيزهراء جميل عبد كشمر446672721227002004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية المنار للبنينتطبيقيفاطمه سعيد كاظم كاكه هللا446682221521072016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية الكوثر للبناتادبينور فالح عزيز عايد446692321222038032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية الصباح للبناتادبيزينب باقر عبد الزهرة كاظم446702521222007072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية واسط للبناتادبيأيه حسون فتنان عكيلي446712521222008003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية نور الحسين للبناتادبيتبارك محمد كاظم شاكر446722521222016030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية نور الحسين للبناتادبينبأ حسن كاظم وشيل446732521222016124

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبياسراء نبيل نعمه عبد الزهرة446742521222024009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية الحامدات للبناتادبيتبارك فارس هالل عبد الساده446752521222034008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيزينب اسماعيل عطية خضير446761621522035031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية المسيب للبناتادبيايالف مجيد حميد عباس446772321222041014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية اسماء للبناتادبيندى داخل جبر عويد446782421222011039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة375.0062.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيفاطمه ثعبان خشان حسين446792421227008002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزينب رحيم كريم هادي446802521222026039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيحوراء هشام عبد علي ياسين446812521522003021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة375.0062.50الخارجياتادبيزهراء محمد شاكر عبيد446822721228050232
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة374.0062.33اعدادية الالذقية للبناتادبيابرار حمود حسين لفته446832521222003004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة374.0062.33اعدادية شمس الحرية للبناتادبيسوزان فريد وحيد غني446842521222030028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة374.0062.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقياسراء ساجد حسين سلمان446852521522004002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة373.0062.17اعدادية الربيع للبناتادبيزينب حيدر عبد الصاحب مهدي446862321222022056

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة373.0062.17الخارجياتتطبيقيامنه مجيد غريب عبود446872421528050008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة373.0062.17اعدادية الزاكيات للبناتادبيمريم نبيل محمد جواد446882521222011069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة373.0062.17ثانوية االكرمين للبناتادبيغفران فاهم جواد كاظم446892521222019025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة373.0062.17اعدادية الزهراء للبناتادبيبيداء رسن سعدون علوان446902521222029015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة373.0062.17اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيزهراء فارس جاسم حمد446912521222031028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء حسين صالح ناصر44692252022089024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية النيل للبناتتطبيقيمنار حمود سواري نعمان446932221522054023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية الشموس للبناتادبيميسم عقيل حميد محمد446942321222025022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة372.0062.00ثانوية الحلة للبناتتطبيقيسهر قاسم مهدي شمران446952321522024024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية الصباح للبناتادبيزهراء صالح عبد علي حسن446962521222007065

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية واسط للبناتادبيإسراء عباس جواد محمد446972521222008001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية الفرزدق للبناتادبيزهراء غانم خوام بيده446982521222012023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة371.0061.83ثانوية عمورية للبناتادبيصفا محمد قاسم حمادي44699272022098029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة371.0061.83ثانوية ابن رشد للبناتادبيرتاج عامر حبيب عمران447002321222023011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة371.0061.83ثانوية االكرمين للبناتادبيزهراء شاكر عبد االئمه جوده447012521222019018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة371.0061.83اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيهاله عماد عبد السجاد جبر447022521222031071

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة371.0061.83اعدادية القادسية للبناتادبيوفاء رائد حسن هادي447032521222032016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة371.0061.83اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزهراء احسان صادق محسن447042521222035044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة371.0061.83ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيمنار كاظم جاسم محمد447052521224025011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة371.0061.83ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيبنين قاسم ماجد جليل447062521524022004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية المدحتية للبناتادبيشروق عباس مشعوط حمد447072321222015028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة370.0061.67ثانوية الجنائن للبناتادبيساره عبد الهادي كريم غضيب447082321222026011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة370.0061.67ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيبتول محسن محمد جالب447092321522037005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية السرور للبناتادبيعذراء فاضل حميد عباس447102421222002029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية الالذقية للبناتادبيفرقان حسين شاكر محمد حسن447112521222003090

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة370.0061.67ثانوية براثا االهلية للبناتادبيعفاف جاسم حمودي منديل447122521224022008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة370.0061.67ثانوية الحرية للبناتادبيشهد غفار جبر حيدر447132721222024042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة369.0061.50ثانوية غزة للبناتادبيحنان ماجد حميد محمد447142421222007013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة369.0061.50اعدادية السنية للبناتادبيآيات جالوي نعمة عبد الصاحب447152421222009001
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة369.0061.50ثانوية غزة للبناتتطبيقينرجس ليث جبار ميران447162421522007021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة369.0061.50ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيحوراء فارس عبد مسلم مهدي447172421524023002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة369.0061.50ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيهدى علي جبار فرحان447182821522015042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية شط العرب للبناتتطبيقييقين خضير يوسف عباس447191621522051143

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة368.0061.33ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيهاجر سلمان حسين عبد ربه447202221224050005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية الهدى للبناتادبيايه محمد طاهر راضي447212421222020006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية صنعاء للبناتادبيايمان كاظم هادي هاشم447222521222014006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة368.0061.33الخارجياتادبينور صالح حسن عيدان447232521228050505

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة368.0061.33ثانوية براثا للبناتادبيزهراء علي عبد الحسين راضي447242721222057044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيشهد حازم محمد عبد الحسين447252521222001039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية الفرزدق للبناتادبيزهراء عقيل شالكه نصيف447262521222012019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية صنعاء للبناتادبيمريم حسن حاكم عليوي447272521222014035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية االمير للبناتادبيرفقه عدنان رشيد موسى447282521222021008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيهدى نجاح حمزه عمران447292521222023045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء حازم عبد المجيد صالح447302521222029019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة367.0061.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتادبيزينب محسن جعفر كاظم447312521224013004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة367.0061.17ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبينرجس عبد الحسين محمد ساجت447322521224024012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة367.0061.17ثانوية الذكوات االهلية للبناتتطبيقيمريم محمد صافي حسين447332521524015010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيعذراء سعيد حمود علي447342721222011025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيدعاء احمد عائد احمد447352721522011014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه دخيل حرب جفجير447362921222002099

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة366.0061.00ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيختام فاضل عباس صالح44737242052191003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة366.0061.00الوقف الشيعي- ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء اكرم مطلك محمد447381221222030007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة366.0061.00ثانوية حلب للبناتادبيأزل علي حسين عبد هللا447392321222053001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة366.0061.00ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيزينب كريم حسين عبيس447402321227023008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة366.0061.00اعداديه امنة الصدر للبناتادبينبأ ذياب طالب عدنان447412521222020039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة366.0061.00ثانوية تبارك المختلطةادبيزهراء يحيى رحيم عيسى447422521227005013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة365.0060.83ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقيوصال صباح عبد الرزاق ظاهر447431621522087021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيزينب نعيم حسين فجر447442221522031035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة365.0060.83ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيرجاء جاسم رمضان ماجد447452221524030009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة365.0060.83ثانوية الحلة للبناتادبيزينب حيدر جواد كاظم447462321222024026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيطيبه اسماعيل عبد حسين447472421222034026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة365.0060.83ثانوية الرملة للبناتادبيبنين حسين عليوي جوده447482521222006008
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية الزاكيات للبناتادبينور الزهراء كاظم حسن محمد447492521222011075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيأيه رياض عبد هللا عبد االمير447502521222026002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة365.0060.83ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيكوثر اثير جاسم رشيد447512521224025009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية االمامة للبناتتطبيقينور الهدى عقيل حمادي كاظم447522721522056036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة عزيز هاشم محمد447532821522020042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة364.0060.67اعداديه يافا للبناتتطبيقيسجى سلهو حامد محمد44754242052117029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة364.0060.67ثانوية الوركاء للبناتادبياسراء قاسم حسين عليان447552321222004003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة364.0060.67ثانوية الوركاء للبناتادبيمريم محسن عاصي حمزه447562321222004024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة364.0060.67اعدادية الطليعة للبناتادبيزهراء حميد حرز عطيه447572421222022022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة364.0060.67اعدادية العارضيات المختلطةادبيزهراء كاظم محمد مهدي447582421227003004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة364.0060.67اعدادية دمشق للبناتتطبيقيمريم حسين مطرود سمين447592421522024040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة364.0060.67اعدادية نور الحسين للبناتادبينرجس نجاح عبد الرسول حمزه447602521222016126

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة364.0060.67ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيزينب فاضل عباس رشيد447612521524022007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرقيه حامد كاظم حميدي44762242052114011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيمريم ميثم عبد الحسين حبيب447631621524022033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقينهى حيدر محيسن محبوب447642221524063016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفردوس عبد االمير حمزه حبيب447652321222062042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيحوراء سجاد خليل حنتوش447662321222064010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيحوراء كاظم عبيد هاشم447672321224006009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية غزة للبناتادبيورود نعيم حسن حمود447682421222007054

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية الهدى للبناتادبيهبه زاهر عبيد عرموط447692421222020058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية الرملة للبناتادبياريج قحطان عوده ظاهر447702521222006002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية صنعاء للبناتادبيتهاني قاسم هادي ابراهيم447712521222014010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيفاطمه اكرم جواد رحيم447722521222023022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتتطبيقيغفران زهير كاظم جبار447732521524030012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء رائد سكر زهراو447742721222014022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية الوفاء للبناتادبيهدى كويت رداد حسون447752921222004034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة362.0060.33اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقينسرين رزاق احمد محمد44776252052082037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية المصطفى للبناتتطبيقينور ضياء جخيور عباس447772221522006046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة362.0060.33ثانوية النجوم للبناتادبيزهراء تركي حاتم عباس447782321222054008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه حيدر عليوي لفته447792321222062037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة362.0060.33ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيبتول علي محسن خضير447802321227001002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية الجماهير المختلطةادبيرجاء حامد عدنان صكبان447812321227012010
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية ام البنين للبناتتطبيقينرجس عماد عبد الزهره عبد هللا447822321522016054

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة362.0060.33اعداديه امنة الصدر للبناتادبيكوثر محمد صابر صادق447832521222020037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة362.0060.33ثانوية االسراء للبناتادبيبنين غناوي جابر مجلي447842521222025002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة362.0060.33الخارجياتادبيوالء رسمي عبدالكاظم عبدالرضا447852521228050562

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة362.0060.33ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيمسره سامي جليل عباس447862721522038032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة362.0060.33الخارجياتتطبيقيزهراء جاسم محمد عيدان447872721528050060

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة361.0060.17ثانوية الحلة للبناتتطبيقيطيبه كريم كتاب مرجان447882321522024029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيشهيناز حليم جبار سلطان447892421522023022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية الفرزدق للبناتادبيمنار سالم شاكر عبد الزهرة447902521222012044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيضحى جعفر موسى جعفر447912721522025028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة361.0060.17ثانوية االقصى للبناتتطبيقيغدير ماجد شنين حسن447922821522021018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء حسين جدوع حمزه447932321222022040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق تطبيقيبنين عبد اللطيف حسن بكال44794242052088004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية المقدادية للبناتادبيسجى مقداد محمد مصطاف447952121222050046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83ثانوية الوالية للبناتتطبيقيضحى احمد كاظم عبد هللا447962221522066048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية المناذرة للبناتادبيضحى هادي عبد زيد براك447972321222003020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية ميسلون للبناتادبيوالء محمد خضر كاظم447982321222005043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية المسيب للبناتادبيتبارك هشام طالب حمزه447992321222041024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقينورس موجد محمد خليف448002321526001168

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83ثانوية المناقب المختلطةتطبيقيتبارك وليد حازم علي448012321527036005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبييمامه غسان عادل لهيمص448022421222034039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83اعداديه يافا للبناتتطبيقيزينب فارس ادريس جهادي448032421522040013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيغفران ستار دراغ حسن448042421524009003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83ثانوية الرملة للبناتادبيزينب جليل حسين حمزه448052521222006022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمه طالب جابر دريس448062521222017042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83ثانوية االكرمين للبناتادبيتماره صفاء عبد االمير مرزه448072521222019009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب علي عطيه نهيو448082521222024085

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيضحى صالح حسين طاهر448092521222026047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية البتول المسائية للبناتادبيايات صالح خضير عبد الحسين448102521226001010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83الخارجياتادبيهدى سالم شنته كاظم448112521228050539

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمه محسن كاظم غضبان448122721222027084

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقينسرين جواد كاظم شمكلي448132821522043050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية االندلس للبناتادبيبنين رياض حسن عبد448142921222025010
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقيامنة رسول صادق جعفر448151221522029003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية النيل للبناتتطبيقيحوراء رائد عبد علي حامض448162221522054007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية الغساسنة للبناتادبيبنين علي حليم منعم448172321222002007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية المناذرة للبناتادبيرويده عباس حميد نعاس448182321222003008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية المحاويل للبناتادبيفاطمة علي كاظم حسين448192321222039039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيزهراء حامد كريم عبد عون448202321522003013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيمريم رضا عبد الحسن عبد الزهره448212521222023031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيمها احمد جاسم محمد448222521222023034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيأيات حسين محمد جاسم448232521222024002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية القادسية للبناتادبياسراء جاسب هادي مزهر448242521222032001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة358.0059.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزهراء نجم عبد بعيوي448252521224014028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة358.0059.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقياالء سعيد صالح ناصر448262521522004009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقياسماء علي حسين كاولي448272521526001004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة358.0059.67ثانوية الشهباء للبناتادبيحوراء علي حميد حسوني448282721222032018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة358.0059.67ثانوية االقصى للبناتتطبيقيبنين هادي ناصر لكالك448292821522021003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة358.0059.67ثانوية المشرح للبناتتطبيقيشيماء حيدر غازي زغير448302821522022016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة357.0059.50ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيساره جابر خليوي مزعل44831222052207007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية العروبة للبناتتطبيقيايمان حيدر جاسم خضير448321621522061006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية المدحتية للبناتادبينبأ لقمان عبد الحسن حسين448332321222015037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيساره حاتم مدلول عبود448342321222043031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيتبارك رزاق سرحان ناصر448352321522003006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة357.0059.50ثانوية نهج البالغة للبناتادبيتبارك عبد الحسين عجمي عبود448362421222032010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيرقيه حيدر عبد الرسول رزاق448372521222026028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة357.0059.50ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيتبارك سليم عزيز عبد هللا448382521226002011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة357.0059.50ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيضحى رياض شاكر موسى448392521226002033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية الزوراء للبناتادبيحنين ناجي عباس فالح448402821222020013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة356.0059.33ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتتطبيقيانسام باسم منصور محمد حسين448411621524041001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيزهراء هادي راضي نهير448422221522057014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة356.0059.33ثانوية الباقر للبناتادبيزينب علي جاسم حمود448432321222029013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة356.0059.33ثانوية الحلة للبناتتطبيقيصفا صفاء حسين علي448442321522024027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية شجرة الدر للبناتادبيغفران احمد محمد عباس448452521222018031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة356.0059.33ثانوية االكرمين للبناتادبياسماء هاني هادي جواد448462521222019002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة356.0059.33ثانوية االكرمين للبناتادبيطيبه رعد عبد زيد مطر448472521222019024
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة356.0059.33ثانوية الدر المكنون للبناتادبيزينب ساجت مير شبيب448482621222064012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة356.0059.33ثانوية الرضوان للبناتادبيفاطمه محسن عباس حسن448492721222013039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة356.0059.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيحنان قاسم مشتت ماين448502821522018024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة355.0059.17ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيمشاعل علي محمد علي44851162052297015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة355.0059.17ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيضحى جبار صاحب مجيسر44852282052097023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية السوق للبناتتطبيقيغدير جاسم محمد خضير448532221522077019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء عامر عبد النبي عمران448542321222022042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية الزرقاء للبناتادبيابتهال محمد عبد الحسين شناوه448552321222032001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيكوثر حميد عبد هللا عودة448562321222043038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيمينا غسان حمزه شاكر448572321522072046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيتبارك طالب عبد العالي كاظم448582421224005006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه علي محسن حمزه448592421522039015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة355.0059.17ثانوية الرملة للبناتادبيغدير صاحب جاسم حسين448602521222006031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرقية حسن محمد زوير448612521222024057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة355.0059.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتادبياسراء عبد زيد عبد  الحر حسين448622521224013001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة355.0059.17ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيزهراء ظاهر مزيح محمد448632521224024008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة355.0059.17الخارجياتتطبيقيبنين محمد ساجت عبد448642521528050021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيزهراء عبد الواحد خضير حميد448652721522011026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيطيب خالد علي كاظم448662721522035016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة354.0059.00ثانوية غزة للبناتتطبيقيدعاء فاهم داخل مهدي44867242052097007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية الطليعة للبناتادبيبان سعد حبيب ابراهيم448682321222013005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة354.0059.00ثانوية المناقب المختلطةتطبيقيسارة هادي حمزه حمادي448692321527036010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية الحوراء للبناتتطبيقينهج الهدى يحيى حسن صخيل448702421522026049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية الصباح للبناتادبيحنين حازم محمد كاظم448712521222007037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية الزاكيات للبناتادبيرقيه حيدر عبد الواحد محمد448722521222011024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية البتول المسائية للبناتادبينورس فليح حسن غضب448732521226001080

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية المنار االهلية للبناتتطبيقيحوراء محمدرضا محمد حسين علي448742521524003001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية الزاكيات للبناتادبيرقيه عادل رحمان يعقوب448752621222032016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة354.0059.00ثانوية سيف الحق للبناتادبيفضيله حسين دخيل سلمان448762721222012033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيأميره صالح حسين عبد448772721522007002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة576.0096.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء مهدي صالح مهدي448782521422003402

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة571.0095.17ثانوية الرملة للبناتادبيسكينه تركي جواد كاظم448792521222006027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0094.17اعدادية المنار االهلية للبناتادبيساره علي مشعل متعب448802521224003008
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة561.0093.50ثانوية طريق الحسين المختلطةادبياسماء رزاق جواد ناصر448812521227012001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة556.0092.67ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيشهد ازهر عبيد والي448822421224009007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة555.0092.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيفاطمه فهد علي عطيه448832521227006032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة549.0091.50اعدادية الصباح للبناتادبيرقية ماجد عبد علي جوده448842521222007055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0091.00ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيكوثر سالم صاحب عبد المجيد448852521424011071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0089.50اعدادية واسط للبناتادبيهدى جواد كاظم رهيف448862521222008046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0089.50اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرواء حسين حسن وداي448872521222035042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0089.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزهراء فارس باسم عباس448882521224014025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0089.17اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيعبير توفيق عبد الكاظم هالل448892421222019019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0089.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيهبه عالء يحيى باقر448902521222016135

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0089.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه راضي سوادي عبيد448912521424019080

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0088.67اعدادية نور الحسين للبناتادبيرغد فالح حسن مناتي448922521222016046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0088.33ثانوية الباقر للبناتادبينور علي حسن مرتضى448932321222029031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0088.33ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيكوثر خضر رحيم عبد الحسن448942521226002040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0088.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيبنين مهدي اشناوه منشد448952221424003033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0088.17اعدادية االنتصار للبناتادبيهناء جميل حسن خضير448962421222012042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0088.17ثانوية غزة للبناتاحيائيفاطمه ثائر حسين عبد الساده448972421422007049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0087.83ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيزهراء داخل علي بديوي448982521227011001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0087.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء محسن علي كاظم448992521222016058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0087.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيسهاد مراد محمد عيدان449002521427006080

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0087.17اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهبة فاضل عباس كريم449012421426001341

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0087.17ثانوية العدالة للبناتاحيائياسراء نزار ناظم مظلوم449022521422002001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0087.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسيا شنان كاظم سلمان449032921422003008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0087.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيايمان عبد هللا عبد الزهره راضي449042421422003022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0087.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزهراء فرحان حسين حسن449052521222035053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0086.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء سعيد بجاي حمادي449062321422062076

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0086.50ثانوية الشطرة االهلية للبناتاحيائييقين عمار عبد الرحمن محمد449072221424006014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0086.50ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائياسراء محمود مراد خليل449082721422009003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0086.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبياسراء محمد عبد العظيم مهدي449092521224014004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0086.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتقى اياد صالح مهدي449102521424014066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0086.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيتبارك عيسى حسين علوان449112321422006025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0086.17اعدادية الصباح للبناتادبيحوراء محمد عبيد ناصح449122521222007041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0086.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء ضياء كاظم عبيد449132521222026035
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0086.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيعهود اديب كنعان عباس449142521222026053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0086.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيحوراء حيدر كاظم عبد زيد449152521222035026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0085.50ثانوية المدائن المختلطةادبيبتول حسن جاسم عبد الزهرة449162321227034001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0085.17اعدادية اليقظة للبناتادبيمروه علي عبد هللا عبد الرضا449172521222036042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0085.00اعدادية الجزائر للبناتادبيغفران مشكور عبد علي ظاهر449182521222028029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0084.50اعدادية الالذقية للبناتادبيرقيه عقيل عبيد جدوع449192521222003044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0084.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينور الهدى عقيل حمزة حلبص449202521222024144

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0084.50الخارجياتادبيصفاء قاسم شهيد مظلوم449212521228050358

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0084.50الخارجياتادبيفاطمه رسول محمود احمد449222521228050404

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0084.33ثانوية غزة للبناتادبيرقيه حسين علي طريطر449232421222007022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0084.33الخارجياتادبيفاطمه عبد الحسين يوسف خلف449242521228050410

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0083.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين عباس عبد الكاظم هتلي449252521222024025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0083.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين حسام فارس شاكر449262521222024023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0082.83اعدادية الريادة المركزية للبناتادبياسراء جواد كاظم سلطان449272521222035006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0082.50ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبينور خليل عبد تايه449282321222063036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0082.50ثانوية الرملة للبناتادبيزهراء عالوي ميلح عبيد449292521222006018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0082.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيسكينه علي عبد الكريم خنياب449302521522004057

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0082.50الخارجياتتطبيقيتبارك عدنان عوض عواد449312521528050024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0082.17اعدادية نور الحسين للبناتادبيهيام طالب ادريس علوان449322521222016139

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0081.83ثانوية نهج البالغة للبناتادبيآيات عباس عبد الكاظم كاطع449332421222032001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0081.50اعدادية اسماء للبناتادبيريم محمد جاسم محمد449342321222018031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0081.33ثانوية الحضر للبناتادبيرغد فاضل حسين كريم449352721222002014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0081.00اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمه احمد محسن عبود449362521222017044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0080.83اعدادية اسماء للبناتادبيرقيه حيدر حميد فياض449372321222018027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0080.83ثانوية عبد المطلب للبناتادبيسكينه هاشم عبد الزهره جياد449382321222057019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0080.67اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيساره خلف حمود جدي449391521222010054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0080.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيكوثر حيدر نعمه موسى449402521222024125

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0080.67ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيسجى رياض حسين خشان449412521222033011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0080.50ثانوية الباقر للبناتادبينور حمزه محمد عبيد449422321222029030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0080.50ثانوية غزة للبناتادبيبراء عمار عبد الحسين جاسم449432421222007007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0080.50اعدادية الالذقية للبناتادبيسجى جواد عبد الكاظم حبيب449442521222003074

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0080.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيايه عبد الحسين عباس عناد449452521222016010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0080.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيتبارك علي عبد السجاد كريم449462521222024031
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0080.33اعدادية عشتار للبناتادبيتقى علي عمران موسى449472321222049007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0080.33ثانوية االفاق للبناتادبيغدير حيدر عزيز عبد الساده449482321222061032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0080.33اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء نعمان عيدان عبود449492521222016060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0080.33اعدادية شجرة الدر للبناتادبيتبارك احمد كاظم عبد449502521222018009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0080.17اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيضحى عبد الزهره عبد زيد كزار449512421222034025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0080.17ثانوية الرملة للبناتادبيكوثر صاحب عباس صاحب449522521222006036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0080.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيهديل رائد عبد الكريم جاسم449532521224030017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0080.00اعدادية االنتصار للبناتادبيرقية قاسم ميري عيدان449542421222012014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0080.00اعدادية اليقظة للبناتادبيزهراء محمد عباس حنيف449552521222036024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0080.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيزهراء غسان قيس شهيد449562521224002006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0080.00ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيفاطمه سامي جواد كاظم449572521224024009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0080.00ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيايات احمد هادي مسيلم449582521224028005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0080.00ثانوية االنتصارات للبناتادبيفاطمه قاسم صافي داود449592621222002053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0079.83اعدادية الالذقية للبناتادبيزهراء صالح قاسم حسن449602521222003058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0079.83اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء نبيل كريم عبد الحسين449612521222011039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0079.83اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيام البنين علي عبد الرضا عبيد449622521222026009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0079.83اعدادية الريادة المركزية للبناتادبينور عبد الهادي عبد العباس عيسى449632521222035119

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0079.67اعدادية المهج للبناتادبييقين محمد علي شمخي449641421222035112

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0079.67اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسجى عدنان بجاي بهلول449652521222001036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0079.67اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيهبه عالء حمزه حسن449662521222026077

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0079.67اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب علي عبد الزهره عبود449672521222035067

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0079.50اعدادية ميسلون للبناتادبيرسل علي عبد الرزاق محسن449682321222005017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0079.50ثانوية البدور للبناتادبينور عباس علوان جياد449692321222010013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0079.50ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيغدير حسون عبد علي مسعود449702321222067027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0079.50اعدادية الصباح للبناتادبياثمار خليل حسون ياسر449712521222007004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0079.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيآالء رزاق حسين كريم449722521222024015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0079.50ثانوية الرضوان للبناتادبيحراء احمد فاضل عباس449732721222013011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0079.33اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيبنين علي خضر عبدون449742521222031010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0079.33ثانوية تبارك المختلطةادبيهديل عبد مسلم جاسم محمد449752521227005023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0079.33ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيزهراء حسين عاجل دعيوش449762621222041005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية الفاو للبناتادبيغفران كريم عبيس كاظم449772321222035038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0079.17ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيبراء مؤيد عماره حمد449782321227001003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0079.00ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيمريم طالب شراد سكر449792221524030018
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0079.00ثانوية المستنصرية للبناتادبييقين حميد طعمه سلمان449802321222040047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0079.00اعدادية القادسية للبناتادبيدعاء كشاش عبد هللا عوده449812521222032007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0079.00ثانوية براثا االهلية للبناتادبيبتول صفاء ناجي جاسم449822521224022002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0079.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيحوراء رياض كريم عليوي449832621222004011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0079.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيتقى حيدر حسين حسون449842721222025030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0079.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيضي حيدر رحيم خضير449852921222016107

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0078.83ثانوية الوند للبناتادبيرقيه صادق راضي جاسم449862721222019014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0078.67اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيبنين جميل عبد ثامر449872221522031006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0078.67ثانوية االفاق للبناتادبيفاطمه زاجي حميد كزار449882321222061036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0078.67ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيبراء عقيل جاسم حسين449892521224002001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0078.67ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيضحى حميد عبد علي جاسم449902521224028015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0078.50ثانوية الباقر للبناتادبيايات علي عفار هادي449912321222029002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0078.50اعدادية الكوثر للبناتادبيساره ناهض خضير عبد الواحد449922321222038015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0078.50اعدادية المسيب للبناتادبيامال حيدر عبد زباله449932321222041005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0078.50اعدادية االحرار للبناتادبيفاطمه محمد عبد هللا مهوس449942621222035027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0078.50اعدادية الخالدات للبناتادبيزينب احسان عبد اللطيف حسن449952721222007031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0078.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبياستفتاء رحيم دنان رومي449962721222025007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0078.50ثانوية االقصى للبناتادبينور الهدى محمد حبل جودة449972821222021044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0078.17اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيخديجه هاشم غازي حسن449982221522031018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0078.17ثانوية البتول للبناتادبيوفاء فالح محمد دهام449992421222031043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0078.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه عامر عبد الحسين خضير450002721222021049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0078.00اعدادية المحاويل للبناتادبيايه سالم صكب فيصل450012321222039005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0078.00اعدادية الصباح للبناتادبيرسل عباس راهي كاظم450022521222007048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0078.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيمريم عظيم نايف ابو ريشه450032721222008047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0078.00اعدادية ام عمارة للبناتادبيطيبه محمد جميل سالم450042721222010042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0077.83اعدادية الحامدات للبناتادبيبتول طارق جواد كاظم450052521222034005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0077.83ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه ميثم عبد طابور450062721222001060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0077.83اعدادية ام عمارة للبناتادبيمها عباس حامد حمزه450072721222010051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0077.83ثانوية براثا للبناتادبيفاطمه محمد حمزه محمد450082721222057081

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0077.67اعدادية الزهراء للبناتادبيصفا جبار عبد مظلوم450092321222033047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0077.67ثانوية غزة للبناتادبيزهره باقر نعمه هصار450102421222007028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0077.67اعدادية اسماء للبناتادبيهند علي خطار جواي450112421222011042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0077.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيشروق مجيد عبد زيد سبتي450122521222024099
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية الكوثر للبناتادبينور الزهراء محمد كاظم حمزه450132321222038030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية الريادة المركزية للبناتادبياالء علي بدر عزوز450142521222035010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0077.50ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيايات نصير عبد المنعم حبيب450152521224028006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0077.50الخارجياتادبيافراح حسن عباس حمزه450162521228050039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0077.50ثانوية المستنصرية للبناتادبيفرح عبد الزهره كاظم عبد جاسم450172721222031058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0077.33اعدادية المناذرة للبناتادبيزهراء عامر علي مظلوم450182321222003011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0077.33اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيزهراء علي عبد ثامر450192521222031027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0077.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتادبيغدير جبار راضي عبد450202521224013008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0077.33ثانوية تبارك المختلطةادبيرقية عبد علي كريم جبر450212521227005008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0077.17عدادية الثورة للبناتادبيزينب هناوي محمد حسين450222321222011048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0077.17ثانوية االكرمين للبناتادبيبنين ضياء يوسف عبود450232521222019005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيمريم هاشم علي كريم450242721222020063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية المدحتية للبناتادبينور الزهراء اسعد ابراهيم علي450252321222015039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0077.00ثانوية المدائن المختلطةادبيرتاج علي مرزه حمزه450262321227034003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية االمير للبناتادبيزينب هادي حسين هادي450272521222021017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0077.00ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبيكوثر قاسم شهيد عبد450282521224006003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0077.00الخارجياتادبيرقيه علي ناصر حسون450292521228050191

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0077.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء علي عبد الحسين ناجي450302721222020031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0077.00ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيهبه عمار عبودي عباس450312721222022013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0076.83اعدادية اسماء للبناتادبيعذراء عباس شعالن حمزه450322321222018053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0076.83اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء ياسر علي عبد450332321222033033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0076.83اعدادية الالذقية للبناتادبينور العيون عدنان كاظم فهد450342521222003105

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0076.67اعدادية الطليعة للبناتادبيساره سعد مالك هاشم450352321222013028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0076.67اعدادية الزهراء للبناتادبياالء هادي جواد عبد العباس450362321222033005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0076.67اعدادية السدة للبناتادبيكوثر عاصي كاظم حسن450372321222034042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0076.67اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمة قاسم راجي عبيد450382321222044034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0076.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمه عبود كاظم عباس450392521222024116

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0076.67ثانوية در النجف االهلية للبناتادبيشهد ضياء جبر نعمه450402521224031002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0076.50الخارجياتادبينور مصطفى سلمان كاظم450412121228050521

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب علي ناصر خير هللا450422221222010020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0076.50ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيرقيه ظاهر محسن جاسم450432521224024006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0076.50ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيبان كريم كاطع عبيد450442521224028007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيبتول عدي حسن راضي450452521227006005
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية حمائم السالم للبناتادبينرجس منتظر شفيع ارحيم450462721222029058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0076.33اعدادية الفاو للبناتادبيدعاء سعيد صباح سبيع450472321222035016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0076.33اعداديه امنة الصدر للبناتادبيهدى حمدي جاسم محمد450482521222020045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيتبارك حيدر كاظم علوان450492521226002010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0076.33ثانوية الحرائر للبناتادبيتبارك حامد مهدي حمدي450502721222027024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبياستبرق محمد فاضل عباس450512721222020004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة527.0087.83اعدادية شجرة الدر للبناتادبيسارة منار بدر جراح450522521222018023

كلية اآلداب/جامعة الكوفة512.0085.33اعدادية الحامدات للبناتادبيرقيه ظافر راجح محسن450532521222034013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة509.0084.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقياحمد حازم كاظم دحام450542521513031001

كلية اآلداب/جامعة الكوفة500.0083.33اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه الزهراء عواد دويريج جابر450551521222001099

كلية اآلداب/جامعة الكوفة486.0081.00الخارجيونادبيسجاد علي عبد حسين450562521218001374

كلية اآلداب/جامعة الكوفة481.0080.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك ضياء محسن عبد هللا450572521424014052

كلية اآلداب/جامعة الكوفة480.0080.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيزيد حسين علي كاظم450582521211021121

كلية اآلداب/جامعة الكوفة476.0079.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر ميثم جوده حسن450592921411020364

كلية اآلداب/جامعة الكوفة473.0078.83اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيزينب فاضل جابر عباس450602521422018030

كلية اآلداب/جامعة الكوفة471.0078.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب سعد مهدي اسماعيل450612521222024080

كلية اآلداب/جامعة الكوفة469.0078.17اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء كاظم حسن ابو ناصر450622521426001179

كلية اآلداب/جامعة الكوفة462.0077.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم كرار حمزه جليل450632521422040339

كلية اآلداب/جامعة الكوفة460.0076.67ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيمحمد منذر عبد صاحب450642521213004007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيسجا حاتم كريم عبد الكاظم450652521222016073

كلية اآلداب/جامعة الكوفة459.0076.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك رزاق وحيد ورير450662521422022196

كلية اآلداب/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية الطبري للبنينادبياحمد مسلم عبيد نصيف450672321211047006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة456.0076.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيدعاء محمد حسن برهان450682521424004287

كلية اآلداب/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين محمد خليل ابراهيم450692521411012079

كلية اآلداب/جامعة الكوفة449.0074.83اعدادية نور الحسين للبناتادبيعتاب هاشم يوسف ياسر450702521222016092

كلية اآلداب/جامعة الكوفة448.0074.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء عبد هللا خليل زباري450712521422022454

كلية اآلداب/جامعة الكوفة447.0074.50اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمرتضى محمد راهي عجمي450722521415002289

كلية اآلداب/جامعة الكوفة446.0074.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب جليل علي عالل450732521422003271

كلية اآلداب/جامعة الكوفة446.0074.33اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائينغم نصير جابر مشكور450742521422023049

كلية اآلداب/جامعة الكوفة446.0074.33ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد صادق علي450752521424033048

كلية اآلداب/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيتقى تحسين علي عبد الساده450762521224014013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة445.0074.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي فرات داخل عالج450772521411008236

كلية اآلداب/جامعة الكوفة445.0074.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه احمد حاكم فتنان450782521422040184
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمجتبى صالح عبد الهادي بخيت450792521411012227

كلية اآلداب/جامعة الكوفة443.0073.83ثانوية الخوارزمي للبنينادبيعلي جواد كاظم عبود450802521211019015

كلية اآلداب/جامعة الكوفة443.0073.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي احمد عبد زيد عاكول450812521411008207

كلية اآلداب/جامعة الكوفة443.0073.83اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيهادي زهير مجيد محمد علي450822521411026057

كلية اآلداب/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيكميل حيدر وحيد راضي450832521411035134

كلية اآلداب/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزينب محمد حسن كريم450842521422026086

كلية اآلداب/جامعة الكوفة441.0073.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء ناظم كاظم حسين450852521424004265

كلية اآلداب/جامعة الكوفة440.0073.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد رضا عالء رضا محمد علي450862521411005140

كلية اآلداب/جامعة الكوفة440.0073.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد زهير راجح كريم450872521411008302

كلية اآلداب/جامعة الكوفة440.0073.33اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد صادق حاكم محمد خلف450882521411018098

كلية اآلداب/جامعة الكوفة439.0073.17اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد صادق جاسم منصور حسن450892521411007363

كلية اآلداب/جامعة الكوفة439.0073.17اعدادية ميسان للبنيناحيائيحسين علي ريسان مجيبل450902521411011034

كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0073.00اعدادية الالذقية للبناتادبيزينب راضي هالل عمهوج450912521222003067

كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0073.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيراقي زمن راقي عبد450922521411012097

كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0073.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي حسن عبد450932521413033158

كلية اآلداب/جامعة الكوفة437.0072.83ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمنتظر وليد عبد الحسن عبد العباس450942521413030113

كلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء سعد وهاب عبد الحسن450952521422024062

كلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0072.67(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيساره فاضل هنيدي لفته450962521422040062

كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0072.50ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه علي حميد صالح450972221422021012

كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمرتضى حميد مجيد جبر450982521211012257

كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية االمير للبناتادبيغدير كريم كاظم مزهر450992521222021021

كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0072.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزين العابدين حسن جبر عبيد451002521413031249

كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0072.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسن ابراهيم حطاب شبر451012521413033022

كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحيدر محمد علي راضي451022621411009062

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية شجرة الدر للبناتادبيهدى محسن عبد اسماعيل451032521222018053

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية االيمان للبناتادبيتقى قيصر حمزه طراد451042521222038013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية االمير للبناتاحيائيمريم عالء محمد علي451052521422021144

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0072.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيجعفر فيصل مايح عالج451062521211021056

كلية اآلداب/جامعة الكوفة431.0071.83الخارجياتادبيفاطمه سمير حليم مزعل451072521228050407

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية الالذقية للبناتادبيرقيه حيدر حسن كاظم451082521222003043

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0071.00للبنين (عج)ثانوية انوار الحجة تطبيقياركان وفي عبد الرسول فهد451091621511025006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيمصطفى حسين علي عيال451102521215007072

كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية العارضيات المختلطةادبيامجد سعدون فرحان عوفي451112421217003002
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية الفرزدق للبناتادبيزهراء حسين ياسين خضير451122521222012014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب حيدر علي غافل451132521222016062

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب عبد هللا جبار رسن451142521222016065

كلية اآلداب/جامعة الكوفة418.0069.67اعدادية الزهراء للبناتادبيرقيه عباس عبد نور لطيف451152521222029028

كلية اآلداب/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد عارف هنون دبيس451162521211021015

كلية اآلداب/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب قاسم حسن جاسم451172521222016067

كلية اآلداب/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمه مالك سلمان محمد451182521222024120

كلية اآلداب/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامير حيدر عباس جاسم451192521211012026

كلية اآلداب/جامعة الكوفة410.0068.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامين عالء عبد الزهره راضي451202521211021039

كلية اآلداب/جامعة الكوفة409.0068.17ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيزهراء وصفي تركي كاظم451212521224029010

كلية اآلداب/جامعة الكوفة408.0068.00اعدادية هل اتى للبنينادبيزين الدين زيدان عباس جبار451222521211036030

كلية اآلداب/جامعة الكوفة408.0068.00اعدادية البتول المسائية للبناتادبيابتهال محمد شهيد عبيد451232521226001002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة408.0068.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيكرار حسين دوهان عبد451242521513013044

كلية اآلداب/جامعة الكوفة407.0067.83اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيبنين حيدر قاسم محمد علي451252521222023005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة407.0067.83اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبينبأ حسين علي جعفر451262521222026067

كلية اآلداب/جامعة الكوفة407.0067.83اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيسعد موسى كامل حسين451272921211008027

كلية اآلداب/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيريسان حميد عبود جاسم451282521211018017

كلية اآلداب/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيصاحب حسون محمد حسون451292521211012140

كلية اآلداب/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيكوثر رسول رحيم هادي451302521222001055

كلية اآلداب/جامعة الكوفة404.0067.33اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرقيه حسين فرهود حسين451312521222001018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة403.0067.17ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض جاسم محمد451322521513033043

كلية اآلداب/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبينور الزهراء أسعد عبد الخالق كندوح451332521222031068

كلية اآلداب/جامعة الكوفة401.0066.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمؤمل باسم شاكر زغير451342521211021230

كلية اآلداب/جامعة الكوفة401.0066.83اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيفاطمة حسين علي محمد451352521526001131

كلية اآلداب/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيياسمين حسين علوان عبد هللا451362521222031075

كلية اآلداب/جامعة الكوفة400.0066.67الخارجياتادبيفاطمه محمد عبدالرضا نعمه451372521228050418

كلية اآلداب/جامعة الكوفة398.0066.33اعدادية نور الحسين للبناتادبيهدى عبد القادر ثجيل محسن451382521222016136

كلية اآلداب/جامعة الكوفة398.0066.33اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين علي عبد لطيف451392521222029013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيموسى ياسين بطي سعدون451401621511043211

كلية اآلداب/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيزيد غني محمد عليوي451412521211012121

كلية اآلداب/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينتطبيقيضيف هللا جابر بيون دويج451422221511020009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيعلي محمد ابراهيم رحيم451432521215002059

كلية اآلداب/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيسارة حامد عبد الهادي والي451442921222016091
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمحمود حسام فضل جوني451451621511058089

كلية اآلداب/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمنتظر خضير عيسى محمد451462521211035137

كلية اآلداب/جامعة الكوفة390.0065.00ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبياحمد محسن جاسم عبود451472521215001007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية الالذقية للبناتادبيوفاء عالء عبد هللا سعد451482521222003114

كلية اآلداب/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية الزهراء للبناتادبيايات هادي فرهود مارد451492521222029009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة389.0064.83اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيحيدر باسم محمد عاشور451501621511037028

كلية اآلداب/جامعة الكوفة389.0064.83ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيجعفر حيدر جواد جابر451512521513033007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة387.0064.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيشهد عبد الكاظم محمد عبد هللا451522521224030011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد جواد كاظم451532521511012051

كلية اآلداب/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيسكينه عباس عبد الرحمن جبار451542521522003053

كلية اآلداب/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية الزهراء للبناتادبيروزه فيصل غزاي محمد451552521222029032

كلية اآلداب/جامعة الكوفة384.0064.00الوقف الشيعي- ثانوية فاطمة الزهراء للبنات ادبيرقيه جواد كاظم حسين451562921222005008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية عشتار المختلطةادبيسرحان محمد شريف وادي451572621217016005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة382.0063.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيرضا عباس كريم عبيد451582521211012113

كلية اآلداب/جامعة الكوفة382.0063.67اعدادية االبراج للبنينادبيعلي حامد عبد الحسن ناجي451592521211023064

كلية اآلداب/جامعة الكوفة380.0063.33ثانوية الصالحين المختلطةادبيسجاد حسين علي يوسف451602521217010005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد عبد االمير علي برغش451612721211020082

كلية اآلداب/جامعة الكوفة379.0063.17اعدادية الالذقية للبناتادبيمسار حيدر هادي مهدي451622521222003099

كلية اآلداب/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيجاسم تالي فنيصان عبد الزهره451632521211021051

كلية اآلداب/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية نور الحسين للبناتادبيعاليه محمود مكي لطيف451642521222016090

كلية اآلداب/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية شجرة الدر للبناتادبيرقية حسن رسول حسن451652521222018014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيعذراء حسين فرهود حسين451662521222001045

كلية اآلداب/جامعة الكوفة374.0062.33اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمه قاسم بهلول حسين451672521222016113

كلية اآلداب/جامعة الكوفة372.0062.00ثانوية السبع المثاني للبناتادبيدعاء تركي داخل ساجت451682921222035005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة371.0061.83ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزينب فاضل حبيب عمران451692321222060011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة369.0061.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيرقيه فالح حسن ترياك451702521222016049

كلية اآلداب/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمحمد عادل صباح نعمه451712521211035115

كلية اآلداب/جامعة الكوفة368.0061.33الخارجياتادبيمريم عادل عبد زيد حسن451722521228050454

كلية اآلداب/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم محمد451732521211021002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسجاد عبد الحي ليلو عبد الحسين451742521211021132

كلية اآلداب/جامعة الكوفة367.0061.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمرتضى حيدر خير هللا حسن451752521213013040

كلية اآلداب/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية صنعاء للبناتادبيايه حسن جفات خنجر451762521222014007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة366.0061.00ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيمنار عامر عليوي مال هللا451772521224005017
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية الطبري للبنينادبيزيد عبد السجاد عباس كاظم451782321211047037

كلية اآلداب/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية الزهراء للبناتادبيوجدان منصور بديوي مجهول451792521222029065

كلية اآلداب/جامعة الكوفة364.0060.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر نافع عباس فارس451802521211021111

كلية اآلداب/جامعة الكوفة364.0060.67ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيحيدر حسين عالوي باجي451812521213025017

كلية اآلداب/جامعة الكوفة364.0060.67اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيزينه جاسم مهدي محمد451822521222023019

كلية اآلداب/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية غماس للبنينادبيمحمد باقر علي كاظم عبيس451832421211011047

كلية اآلداب/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية الخوارزمي للبنينادبييوسف سليم موجع ظافي451842521211019032

كلية اآلداب/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيحسن سامي جاسم علي451852521213014004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية الصالحين المختلطةادبيكرار عايد عبد العال عبد الساده451862521217010010

كلية اآلداب/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيفائزه عبود موسى جعفر451872521227006027

كلية اآلداب/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبينبأ موسى موازي جواد451882621222004037

كلية اآلداب/جامعة الكوفة363.0060.50الخارجيونادبيماجد محمد سعود مطلك451892721218001559

كلية اآلداب/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين فؤاد حمزه كاظم451902521211022012

كلية اآلداب/جامعة الكوفة362.0060.33ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيعذراء محسن كاطع سوادي451912521224005008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد مزاحم سالم جيجان451922521211021024

كلية اآلداب/جامعة الكوفة361.0060.17ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينادبيمصطفى حسين عبد االمير محمد451932521213007015

كلية اآلداب/جامعة الكوفة361.0060.17الخارجيونادبيناصر عماد سالم عبدهللا451942521218001851

كلية اآلداب/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية الكوثر للبناتادبيبنين جليل ابراهيم عبد هللا451952421222015004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمقتدى عادل هادي نعمه451962521211008185

كلية اآلداب/جامعة الكوفة360.0060.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيمحمد علي عايد عفلوك مطر451972521213023020

كلية اآلداب/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية النجاح للبنينادبيبركات اكرم كريم سربوت451982221211057004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية البيان للبنينادبياحسان عماد رزاق موسى451992321211014001

كلية اآلداب/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية غماس للبنينادبيعبد هللا عباس مالح غزاي452002421211011026

كلية اآلداب/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمجتبى اسعد عبد الحسين هادي452012521211008138

كلية اآلداب/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي عبد ناجي عودة452022521211012185

كلية اآلداب/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية االبراج للبنينادبيحسين حيدر حسن هويدي452032521211023026

كلية اآلداب/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية القادسية للبنينادبيمصطفى داخل حسن ابو خشه452042521211038045

كلية اآلداب/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية شجرة الدر للبناتادبيحنان منيف صيهود عذال452052521222018011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين جهادي راهي عبد452062921211004038

كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67ثانوية الخلود للبناتادبيبنين محمد جاسم ناصر452072321222058005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمنتظر حسن حمادي عبد452082521211008188

كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيفضل عباس مجيد شهيد452092521211021210

كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر رحيم عبد عباس452102521211021352
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية القادسية للبنينادبياحمد مسلم كاظم ثعبان452112521211038003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيحسن محمد صبار فرج452122521211039009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحيدر صالح رشيد مجيد452132521213013013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيعلي وسام احمد كاظم452142521213023016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية االمير للبناتادبيرقيه فارس علي عبود452152521222021010

كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيزينب حيدر رؤوف سعيد452162521222023014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمروه محمد كاظم عمران452172521222024127

كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيايات علي جبار عباس452182521222033002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67الخارجياتادبيرانيا يوسف محمد كريم452192521228050171

كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية حلب للبنينادبيالمنتظر حيدر محمد سلمان452202621211013012

كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين حيدر عليوي هادي452212721211015038

كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67ثانوية ذو الفقار للبنينادبيجعفر فالح حسين شاهر452222921211006004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي جواد موسى جواد452231121211009054

كلية اآلداب/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي شعواط مهوس شاغول452241421211048053

كلية اآلداب/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية المؤمل للبنينادبيحسين فاضل عبد الحسين راضي452252321211046021

كلية اآلداب/جامعة الكوفة357.0059.50ثانوية الكرار المختلطةادبيطاهر باقر هاتف سلطان452262421217002006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة357.0059.50ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيزينب مكي كاظم علوان452272421224025011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيليث احمد قاسم عبد452282521211021225

كلية اآلداب/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد رضا عادل نسيم عداي452292521211021259

كلية اآلداب/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية سيد االنام للبنينادبيمصطفى مظر عبد علي هادي452302521211022057

كلية اآلداب/جامعة الكوفة357.0059.50ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيامير وسام عزيز حسن452312521211024003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية هل اتى للبنينادبيمحمد رحيم حبشان عبد الرضا452322521211036059

كلية اآلداب/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية شمس الحرية للبناتادبيمريم وحيد حسين وحيد452332521222030042

كلية اآلداب/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء سباهي مولى كاظم452342821222020022

كلية اآلداب/جامعة الكوفة357.0059.50ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيمصطفى ميري كاظم عطا هللا452352921215004162

كلية اآلداب/جامعة الكوفة356.0059.33ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمؤمل باسم جاسم محمد علي452361221211002026

كلية اآلداب/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية الروان للبنينادبيعلي حسين بدر ثجيل452371621211021005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية الكفل للبنينادبيمرتضى هادي شمخي كاظم452382321211028058

كلية اآلداب/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيليث حيدر عبد الحسن كشاش452392521211004055

كلية اآلداب/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيجعفر محسن محمد ابو اللوخ452402521211012052

كلية اآلداب/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية الالذقية للبناتادبينور سعدون عبد االمير عبد علي452412521222003109

كلية اآلداب/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية شمس الحرية للبناتادبيفاطمة علي حسين عطشان452422521222030039

كلية اآلداب/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية االيمان للبناتادبينرمين عباس عبد االمير عباس452432521222038038
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمصطفى سامي شنين حسن452442721211005156

كلية اآلداب/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية سيد االنام للبنينادبيمصطفى علي كاطع عبد الحسين452452521211022055

كلية اآلداب/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعقيل علي واصف راضي452462521211035083

كلية اآلداب/جامعة الكوفة355.0059.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيامير احمد سجاد محمد452472521213023002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة355.0059.17ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيمحمد هشام عوده عبد علي452482521215004036

كلية اآلداب/جامعة الكوفة355.0059.17ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيمنى سعد عبد السالم جعفر452492521224005018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية عين الحياة للبنينادبياكرم باسم عويد خنجر45250292021014012

كلية اآلداب/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية المختار للبنينادبيعلي سعد كريم عبيد452512221211043082

كلية اآلداب/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية المسيب للبنينادبيمحمد علي فاضل حسين452522321211009085

كلية اآلداب/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبينبأ كريم حوران شناوه452532321226001090

كلية اآلداب/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيحسين جالل صالح عبد الكريم452542521211008036

كلية اآلداب/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياحمد جابر برهي جبار452552521211012009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي محمد عبد جبار452562521211021202

كلية اآلداب/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين بسام عباس بربش452572521211022008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية هل اتى للبنينادبيمحمد باقر كاظم جبار كاظم452582521211036057

كلية اآلداب/جامعة الكوفة354.0059.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيعلي فواز عبد مسلم شدهان452592521213023015

كلية اآلداب/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيرياض سعيد عبد االمير مشكور452602521217006019

كلية اآلداب/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية الالذقية للبناتادبيخلود راجح حسان راضي452612521222003037

كلية اآلداب/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمه اسماعيل جليل عزيز452622521222011054

كلية اآلداب/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية الحامدات للبناتادبيتبارك عدنان شهيد علي452632521222034007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمحمد نجم عبد عون عيدان452642721215005063

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة470.0078.33ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيرباب عالء حسين عمران452652521424011029

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة458.0076.33اعدادية االمير للبناتادبيحوراء عقيل غالب محمد452662521222021006

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة446.0074.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمة غالب موسى عبد الصاحب452672521424022154

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة443.0073.83اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيهبه علي مجيد محمد452682521424003045

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيكاظم احمد جمعه حسن452692521211021214

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة380.0063.33ثانوية الكندي الخاصة للبنينتطبيقيمحمد فالح كفار واجد452701621513084004

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيكرار احمد محمد مزبان452712521211012210

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية االيمان للبناتادبيبنين نجم عبادي صاحب452722521222038010

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية نور المصطفى للبنينادبيوسام محمد علوان عبطان452732621211015139

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي رعد صالح عبد الحسين452742521211021177

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية النهضة للبنينادبيمهدي صاحب الزم ثجيل452752221211045036

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة488.0081.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيهبة الزهراء صاحب محمد رضا محمد452762521424022207
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة483.0080.50اعدادية الفرزدق للبناتادبياساور طالب عبد الحسين مسجين452772521222012001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة483.0080.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين عباس حسوني عبد االمير452782521413031166

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة482.0080.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيخديجه محمد رسول مهيني452792521422004235

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة473.0078.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء مشتاق راهي حلو452802521422003401

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة471.0078.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيحيدر فالح حسن عبد ايوب452812321411007064

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة471.0078.50ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيكوثر زكي عبد الكاظم كريود452822521424002027

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة466.0077.67اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب هيثم هاشم خزعل452832521222016068

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0077.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياسراء كاظم فرهود حسين452842521424022118

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة461.0076.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياسماء داخل عبيس عطيه452852521422022068

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0076.67اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحسين علي حسين شنيتر452862221211068029

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0076.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن فالح كداح كلل452872521413023023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء محمد خضر نهير452882221422048062

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة455.0075.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفضه عالوي عبد الحسين رضا452892521422003473

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0075.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير هيثم كاظم عوفي452902521413031080

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيزهراء محمد محيسن عبادي452912521222031030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمرتضى هيثم عبد الباقي مجيد452922521411008353

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة447.0074.50اعدادية التحرير للبنيناحيائيفاضل عباس نعمه عباس452932521411033083

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة446.0074.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه ستار مزهر حبيب452942321222062038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة446.0074.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمجتبى حسن عبد االمير جابر452952521411009240

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة446.0074.33اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيياسر لطيف شهيد مشكور452962521411010257

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445.0074.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمصطفى حسن كاظم عباس452972521411008367

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد عباس452982521413028042

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة443.0073.83اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحيدر حسون فرهود ياسر452992221211068034

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيحسين محمود محمد عبيبيد453002521411035053

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0073.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين صالح مهدي محمد453012521413023032

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.3273.55ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حيدر رزاق عبد هللا453022521422013070

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية الالذقية للبناتادبياسراء حيدر عجالن عبد زيد453032521222003005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيأمير قاسم احسوني جبر453042521411001004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0073.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهدى عبد االمير عبد الزهره موسى453052521422040448

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0073.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيعمار سالم علي جبار453062921411020247

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0073.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعقيل علي كريم بعيوي453072521413023077

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0073.33اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيمريم محمد مهدي مطلق453082521422026138

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0073.17اعدادية ميسان للبنينادبيعادل سالم سلطان كريم453092521211011036
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة438.0073.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيمريم محمد جابر سعيد453102521222026066

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة438.0073.00ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي سالم عبد علي جاسم453112521413014060

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الكاظم عباس453122521411012172

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد عبد مسلم جاسم محمد453132521411018100

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية العكيكة للبنيناحيائياحمد علي جواد كاظم453142221411038007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة436.0072.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد صاحب عيدان453152521413031406

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائينور عدنان عباس حسن453162521422001195

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيياسمين موسى فهد حسون453172421422003201

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيايات سعران تليبخ حرش453182521222016008

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمحمد رسول صائب سعيد453192521411004102

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة435.0072.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمقتدى جبار كريف جار هللا453202521413023135

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة435.0072.50ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائينبأ سمير جواد عبد الرزاق453212521424033056

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد جاسم عبد والي453222421411013125

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية الحيرة للبنينادبيعلي قائد عبيد جاسم453232521211015028

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي محمد حسب عبد هللا453242221411037116

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمقتدى سامي عبد الهادي عبود453252221411038161

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحميده نسيم سليم عواد453262421422039053

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة433.0072.17ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيابتهال عبد الجليل غضبان صيهود453272521224028001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيامير حازم كاظم دحام453282521411012027

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين حسن كاظم خرباط453292421411004048

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسيني غايب جواد رسول453302521413031194

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه يحيى شهيد محمد453312521422010276

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة431.0071.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عدنان عبد الزهره حبيب453322521424004462

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد احمد هادي453332421422001098

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية هل اتى للبنينادبيابراهيم داخل لفته سلمان453342521211036003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية واسط للبناتادبيفدك محمد عبد عطيه453352521222008036

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة430.0071.67ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيفاطمه فاهم شريف غايب453362521224028019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيعلي عمار نجاح رسول453372521411018072

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة429.0071.50اعدادية البطحاء للبنيناحيائيحسن خالد حسوني شالل453382221411008012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة429.0071.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمرتضى محمد حمزه عباس453392521411001481

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة429.0071.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيصفا احمد عبد الكاظم جاسم453402521424004685

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة428.3271.39ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب نجاح مهدي عبد الحمزه453412521424015073

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة428.0071.33اعدادية فلسطين للبنيناحيائيصادق عادل فريخ دبس453422421411008094
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه صالح مريود حمزه453432321422017236

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيمريم حسن هادي عوده453442521222035104

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية اليقظة للبناتادبيبنين محمد فاضل عباس453452521222036006

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحسين حيدر وحيد مطلب453462521411005036

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد عامر عبد هللا عبد زيد453472521411012256

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمنتظر مدلول كريم لهمود453482521411012316

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة427.0071.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحيدر عدنان محسن عبد453492521413030027

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية الكرامة للبنيناحيائيوطن محمد كامل حسان453502421411001076

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة426.0071.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيسجاد عبد النبي غاوي داخل453512521413028021

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة426.0071.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيجيهان احمد جاسم تايه453522521422022246

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيحوراء عبدزيد مشكور حسون453532521422035060

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0070.83اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيمنار محمد ناظم مزاحم453542121422003099

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0070.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيعلي ناصر مروة محمد453552421217008016

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0070.83اعداديه يافا للبناتاحيائيطيبه عبد الحسن عتيوي جلو453562421422040163

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0070.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيزيد فاضل كاظم ظاهر453572521211012122

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0070.83اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمة عدنان عبد الكاظم محمد453582521222024112

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0070.83اعدادية الحامدات للبناتادبيكوثر صباح عدنان ابو كطفه453592521222034027

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0070.83اعدادية االيمان للبناتادبياديان حيدر ابراهيم حسين453602521222038002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0070.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء ماجد حميد كاظم453612521422003248

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.4070.73ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين عباس هاشم خضير453622321422021022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.2870.71ثانوية التحرير للبناتاحيائيبتول عباس هادي ابراهيم453632321422021010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.0070.67ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيرقيه عبد الباسط جليل محمد علي453642221424043031

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.0070.67ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيبنين محسن جواد كاظم453652321422071021

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.0070.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب عبداالمير نعمة مزهر453662321424003120

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.0070.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيذو الفقار حردان جليل عبد هللا453672521413028020

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.0070.67اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحسين سرحان عطشان كاصد453682721411031031

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينادبياحمد فاهم خليبص كاظم453692321213002001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية الالذقية للبناتادبيآيه سالم جواد نعيم453702521222003003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي حسن هادي صالح453712521211012173

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي ثامر عبد الساده جاسم453722521211035086

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبياحمد عالوي حسين عجم453732521211039002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيعباس صافي محمد عبد453742921211008031

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة418.0069.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحازم عباس عبد هللا عبد الكاظم453752521211021060
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمحمد جميل عبد هللا محمد453762521211004060

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين ميثاق طالب بعيوي453772521211021096

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى حسون حمد كاظم453782521211021316

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية واسط للبناتادبيفاطمه عباس جبار شهيد453792521222008033

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة417.0069.50ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيايناس علي خشان هادي453802521226002003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيباقر جاسم محمد شندل453812521211004007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينور الهدى حيدر كاظم جاسم453822521222024142

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة416.0069.33ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيزينب علي صادق احمد453832521224029012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية ميسان للبنينادبيمحمد خالد عباس كاظم453842521211011054

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعلي كريم محمد حسن453852521217006036

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية البطحاء للبنينادبيبركات جاسم جهيد عباس453862221211008007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية البطحاء للبنينادبيمرتضى رزاق شحاته عوده453872221211008055

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء نور مظلوم جباري453882721222014026

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة412.0068.67اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء عبيد كاظم خالوي453892521222017018

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية ميسان للبنينادبيعلي سعد شاكر محمد453902521211011043

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة410.0068.33اعدادية كوثا للبنينادبيعلي حسين عبد هللا مرزه453912321211040030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة409.0068.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيأمير يعرب رزاق احمد453922521211008002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة409.0068.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيجعفر كاظم جعفر حسن453932521211008025

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة409.0068.17اعدادية االفتخار للبناتادبيحوراء حسن عبيد عزوز453942521222017008

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة409.0068.17اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرسل طعمه جندي طراد453952521222035037

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة408.0068.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيموسى محمد موسى كاظم453962521211021341

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة408.0068.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحيدر صفاء محمد اكبر453972521213013014

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة408.0068.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمجتبى مصطفى حسن كاظم453982721211023068

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة407.0067.83اعدادية االفتخار للبناتادبيميسم شهاب عبد اليمه فارس453992521222017049

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية الفدائي للبنينادبيعلي مرزوك محمد علي454002521211013032

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمقتدى محمد مهنا كاظم454012521217003038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة406.0067.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيزهراء حسين هادي شاهين454022521224030007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة406.0067.67ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيسجاد رائد اسماعيل حسين454032521511031010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيمنتظر حيدر شاكر سالم454042521511018043

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة405.0067.50الخارجيونادبيحسن خالد حمود سلمان454052721218001149

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة403.0067.17ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيسجاد حسين عدنان مهدي454062521215001036

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة403.0067.17اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء جاهل عبد الرضا نصيف454072521222001023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة401.0066.83اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيحسين كريم محسن عباس454082521217003011
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة401.0066.83الخارجيونتطبيقيعبدهللا حماد سعد خزعل454092521518001168

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة399.0066.50اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء جعفر محمد داود454102521222026029

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة398.0066.33اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيذو الفقار علي صالح مهدي45411252021008061

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة398.0066.33اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيرحمن سعد عبد علي عبيد454122521211004023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحمود ستار هاشم نور45413292021028045

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيأيات حيدر مجيد علي454142521222024003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة396.0066.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد محمد مصحب طاهر454152521211021023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية البطحاء للبنينادبيمحمد جاسم جهيد عباس454162221211008052

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد كاظم مدلول عباس454172521211008164

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية واسط للبناتادبيأيه عباس عبودي جاسم454182521222008004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمه محمد عباس لطيف454192521222024121

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة395.0065.83االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد فراس جاسم ديلي454202921211009162

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة394.0065.67ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيعلي رائد ناجي يوسف454212321517005009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعلي حسين كزار بشان454222521211004042

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيهاشم مسلم عيدان زاير454232521211021345

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة394.0065.67ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيزهراء محمد مهدي كاظم454242521224029009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية الطليعة للبناتادبيازهار محمد هربود خليل454252321222013002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة392.0065.33ثانوية الكفاح للبناتادبيتبارك قاسم حسن شاكر454262321222037007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين غالب عبد علي جويس454272521211012092

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيذو الفقار ناظم عباس خانس454282521217003012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمحمد حاكم جابر عبد الهادي45429252021113026

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة391.0065.17ثانوية الرحمن المختلطةادبيهاجر امير صاحب عبد454302321227004004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة391.0065.17ثانوية القاهرة المختلطةادبينبأ اركان جبار كاظم454312321227009018

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياحمد توفيق كاظم عبد علي454322521211012008

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة391.0065.17ثانوية المتنبي االهلية للبنينادبيباسم فارس خزعل باقر454332521213001001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة391.0065.17ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيزهراء فيصل سدخان سمير454342521222033008

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة390.0065.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبياحمد عادل نعمه عباس454352521213023001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة390.0065.00الخارجيونادبيازهر عبد الغفار بادع منصور454362521218001081

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة390.0065.00ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيتبارك احمد داود سلمان454372521224016001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة390.0065.00ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيشهد سامي منسي كاظم454382521226002032

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة390.0065.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عامر كاظم موسى454392521513031079

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة389.0064.83اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمحمد رياض حسان حبيب454402521211035114

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة389.0064.83ثانوية االنتصار المختلطةادبيحيدر حسن امير كزار454412521217001008
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة389.0064.83اعدادية ابي العالء للبنينادبيعوض عبد الحسين جاسم محمد454422921211027064

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية النهضة للبنينتطبيقيامير علي سالم علي454432221511045002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة388.0064.67ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيعبد هللا علي عبيس علوان454442321215001044

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية الفدائي للبنينادبيحسن جبار حني عبيد454452521211013006

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة388.0064.67ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيصادق محمد عبد الحسين فاخر454462521215005012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة388.0064.67ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا علي جاسم فليح454472521513033024

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة387.0064.50ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيمهدي جاسم محمد خادم454481621511075058

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية الجماهير المختلطةادبيصفاء عبد زيد محسن بخيت454492321217012032

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية ميسلون للبناتادبيفاطمة محمد مهدي عجاج454502321222005036

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة387.0064.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيامير ستار رحيم جليوي454512521213013006

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة387.0064.50ثانوية القدس المسائية للبنينادبيمنتظر عامر سلطان مجول454522521215003058

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة386.0064.33ثانوية النيل للبنينادبيعبد هللا صالح هادي علي454532321211029032

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية الزهراء للبناتادبيفضاء حسين عودة باش454542321222033062

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية السدة للبناتادبيرحاب بهاء صافي يعكوب454552321222034013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة ليث عبيس كرنفل454562321222045020

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه حسين حميد شهيد454572421522039012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة386.0064.33ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيرسول عقيل محمد عواد454582521213025019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية الرجيبة للبنينادبيضياء عقيل محمد كاظم454592721211007035

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة386.0064.33ثانوية المنار المسائيةادبيحسين باسم حسوني علي454602921215001012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي عبد الحسن صابر كشكول454612221511024035

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية الطليعة للبناتادبيزينب احمد ياسين عبد علي454622321222013023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية طليطلة للبناتادبيفاطمه زهير كاظم حسون454632321222017042

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية اسماء للبناتادبيحوراء اياد خضير عبد هللا454642321222018020

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة385.0064.17اعداديه يافا للبناتتطبيقيحوراء حسام عبد الحسين عطيه454652421522040004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمنتظر كاظم نجم عبد454662521211008193

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي فاضل عباس كاظم454672521217003027

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيعبير حسن صخيل جعفر454682521222035086

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة385.0064.17ثانوية در النجف االهلية للبنينتطبيقيصالح واثق رحيم صدام454692521513032001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة385.0064.17اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيمريم حسين عباس بستان454702721222020060

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيحسين عادل رفيق كاظم454712321215002053

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة384.0064.00ثانوية االفاق للبناتادبيصفا مكي عبد الزهره عباس454722321222061031

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعباس عقيل مسلم هاشم454732521211004035

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة384.0064.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيشهد محمد جواد كاظم454742521224014034
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة384.0064.00المسائية للبنين (ع)ثانوية الكرار تطبيقيعلي حسين معود عليوي454752521515010039

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية الكوت للبنينتطبيقيحيدر فاضل محسن علي454762621511001013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد حسن جري حمادي454772721211005128

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة384.0064.00ثانوية السيدة تكتم للبناتادبينور احمد حسن جاسم454782721222022012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية البطحاء للبنينادبيمحمد مهدي باسم عجيل عوض454792221211008054

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية الكرمة للبنينادبيعلي عباس فرحان مهلهل454802221211037026

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية االزدهار المختلطةادبياحمد علي عبد الحسين خليف454812221217045001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحسين اشرف كاظم منجى454822321515002068

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي علوان مجيد غثيث454832421211007024

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية النبالء االهلية للبنينادبيمنتظر عبد المهدي عبود عبد الحسين454842421213011013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد صادق جاسم محمد عبد الحر454852521211012235

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيجعفر كاظم جليل زيدان454862521211021057

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسين ناجح جبار حسن454872521211035053

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية الزهراء للبناتادبيدنيا حسين راضي حبيب454882521222029026

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية الزهراء للبناتادبينبأ محمد يحيى سعيد454892521222029058

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد حسن محمد عطيوي حسن454902921211005119

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة382.0063.67اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيمريم مالك حمود حسين454912321222043041

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة382.0063.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد فرهود عباس454922321513018036

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة382.0063.67ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيعباس خضير شريف عزوز454932521213025028

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة382.0063.67المسائية للبنين (ع)ثانوية الكرار ادبيكرار يعقوب صالح عباس454942521215010023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة382.0063.67ثانوية االنتصار المختلطةادبيهاني رمزي جبار تومان454952521217001022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة382.0063.67اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيجاسم محمد راضي محمد454962521511001027

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة382.0063.67ثانوية الوثبة للبنينادبيحيدر عبد الكاظم عليوي بريسم454972721211006022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيعلي عادل عايد ثجيل454982221511038057

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة381.0063.50ثانوية النيل للبنينادبيمجتبى مزهر عبد علي454992321211029052

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة381.0063.50ثانوية الحسينية المختلطةادبيعلي ناجي عبد حسين455002321217016013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة381.0063.50ثانوية الرفعة للبناتادبيأنفال هادي عبد الحسن عبيس455012321222006004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيرشيد سماح جاسم خيون455022521211008063

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة381.0063.50المسائية للبنين (ع)ثانوية الكرار ادبياحمد حمزه كاظم عبد455032521215010002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة381.0063.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيحوراء محمد هادي علي455042521224023003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي ستار عبيس رشيد455052721511032050

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية الجواد للبنينادبيمحمد جاسم محمد نوري455062221211054029

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعبد هللا جعفر حسين كامل455072221511017044
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية الجماهير المختلطةادبيايمن محمد كاظم عباس455082321217012008

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية المدحتية للبناتادبيايات علي هادي حسن455092321222015004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية بنت الهدى للبناتادبيتبارك عمار عبد عون ابراهيم455102321222045004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد راهي جبر ناصر455112521211008149

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحبيب كريم ناصر حسين455122521217006010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقياحمد سالم صالح نصيف455132521511001007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعقيل حيدر هاتف مطرود455142621211049099

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحمد حمود عبيد ردان455152921211001049

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة380.0063.33ثانوية السلمان المختلطةتطبيقيمحمد حسن بردان مرهج455162921517001003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة379.0063.17ثانوية الكفل المسائية للبنينادبياحمد مالك عجمي مشيع455172321215001004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة379.0063.17اعدادية االقتدار المختلطةادبيعزيز محمد عباس عسكر455182321217003014

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة379.0063.17ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيزهراء سجاد جابر جياد455192321224005003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة379.0063.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياحمد نائل عبد الواحد عبد الحسين455202521211012021

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة379.0063.17اعدادية الحامدات للبناتادبيفاطمة علي راهي نجم455212521222034024

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة379.0063.17ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيزهره قاسم رشك ملكه455222521226002021

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة379.0063.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزينب رائد حسن جوده455232921222016080

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمسلم خليل ثويني خالف455242221211068098

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية الثورة للبنينادبياحمد فائز ناظم جواد455252321211003007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية الكفل للبنينادبيعباس مهدي رعد عبيد455262321211028041

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة377.0062.83للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيضرغام نجاح منخي فاهم455272321211048029

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيهزبر عماد سامي مجيد455282521211012304

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية المجد للبنينادبيمحمد علي عبد الزهره حسن455292721211004022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية المصابيح للبناتادبياسماء تحسين جليل عبد الحسين455302921222017005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة376.0062.67ثانوية الباقر للبنينادبيعباس ميثم عبد الحسين عبادي455312321211037030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية كوثا للبنينادبيعلي حسين علي هيل455322321211040031

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسين سمير عبد كايم455332521211035044

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة375.0062.50ثانوية الرملة للبناتادبيايات حميد عبد كاظم45534252022061011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة375.0062.50ثانوية عدن للبناتادبيفرقان هيثم حلواص جحالي455352321222001039

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة375.0062.50ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيحوراء فاضل عباس عبد الرسول455362321224005001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة375.0062.50ثانوية القدس المسائية للبنينادبيامجد عادل عبود سوادي455372521215003005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة375.0062.50ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيعلي حسن علك كاطع455382521215007038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيعذراء عباس فاضل كاظم455392521222016094

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الريادة المركزية للبناتادبينسرين كصاد عبد الزهره محمد455402521222035118
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة374.0062.33اعدادية القاسم المسائية للبنينادبياحمد حسين مخيف حمزه455412321215003002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة374.0062.33اعدادية النجدين للبنينادبيكرار رحيم كاطع لواح455422421211033032

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة373.0062.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد عالء داخل عبد455432521211008158

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة373.0062.17اعدادية الصباح للبناتادبيزهراء عبد هاني كاظم عبد الحسن455442521222007066

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية المدحتية للبنينادبيسالم عدنان حميدي عجد455452321211017011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة2372.0062.00خارجيون ادبيمحمد حامد فاضل عبود455462321218002133

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة372.0062.00ثانوية المناذرة للبنينادبيليث حيدر عبد الجاسم حمزه455472521211017019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة372.0062.00ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيزينب وسام محسن عزوز455482521222033010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة371.0061.83اعدادية النجدين للبنينادبيحسن حسين عطيه كاظم455492421211033014

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة371.0061.83ثانوية غزة للبناتادبيعذراء ناظم عبد هللا حاسن455502421222007039

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي داود حسن عاشور455512221211008035

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمؤمل ابراهيم نعمة عباس455522521217003030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية المهيمن للبنينادبيزيد رعد علي محمد455532721211016005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة370.0061.67ثانوية المنار المسائيةادبيمحمد عادل فضل عباس455542921215001069

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة369.0061.50اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيسجاد حسين سوادي جاسم455552221211074018

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة369.0061.50اعدادية العالمة الكليني للبنينادبياحمد ماجد عباس هالل455562321211063001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة369.0061.50ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيحسين شكر عباس كاظم455572321215008019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة369.0061.50اعدادية الفجر المختلطةادبيمؤمل راضي حسين طاهر455582321217007054

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة369.0061.50ثانوية عدن للبناتادبيمريم عامر مطر عبيد455592321222001043

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة369.0061.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين محمد راضي علي455602521211012097

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية الثورة للبنينادبيعبد هللا فارس محمد سعيد455612321211003038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيرياض حبيب حسان جرد455622521211021118

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيهادي عالوي منصور حسين455632521211021344

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة368.0061.33ثانوية تبارك المختلطةادبيسجى محمد حسن عباس عبيد455642521227005015

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيغدير حاشوش دوني حمزه455652921222016111

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة368.0061.33ثانوية القوارير للبناتادبيدعاء علي عبد الحسين جاسم455662921222031009

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة455.0075.83اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب غياث كريم داود455672521422010189

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء طه حسن موسى455682721422041100

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة419.0069.83ثانوية العدالة للبناتاحيائيعلياء مهدي صالح صاحب455692521422002029

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزينب فارس عبد الحسين مجهول455702521422026085

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة419.0069.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب عامر عطيه تعبان455712521424019059

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة418.0069.67اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيايات عالء عبد االمير اركان455722521427006011

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرقية قاسم نجم عبد455732521422014029

4148 من 1381صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة417.0069.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار عالوي جواد ناجي455742521424018228

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد رزاق هادي455752521426001154

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور الهدى باسم حمد محسن455762521426001361

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية دجلة للبناتاحيائيضحى حمزه عبد الزهره عبود455772321422031063

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيغفران شهيد محسن احمد455782421422049063

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة413.0068.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحيم حسن فرحان455792521424014268

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشجن هادي هاتف حسن455802321422012179

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية أم المؤمنين للبناتاحيائيزينب محمد حيدر محمد455812421422019010

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة411.0068.50ثانوية النورين للبناتاحيائيرقيه فاضل كاظم حمزه455822421422045021

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة410.0068.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم كاظم خنجر حسين455832421422020093

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة408.0068.00ثانوية االخوة المختلطةاحيائيكفاء محمد رضا علي455842321427040012

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة407.0067.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه عماد علي جهادي455852421422028137

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة404.0067.33اعدادية الجزائر للبناتادبيفاطمه علي نعمه مهدي455862521222028034

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة374.0062.33اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينور الزهراء عمار عبد النبي صالح455872521222001066

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة374.0062.33اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيهبه احمد عطشان غازي455882521222035123

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة371.0061.83ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقييقين مشتاق طالب عبد الحسين45589222052204024

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة371.0061.83ثانوية الحلة للبناتادبيتقى حبيب عبد الزهره علي455902321222024010

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة370.0061.67الخارجياتادبيبتول مسلم طاهر جاسم455912521228050077

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة367.0061.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تطبيقيسفانه حسن كاظم محمد455922521522022024

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة366.0061.00اعدادية المنار للبنينتطبيقيفاطمه صباح محمد ساجت455932221521072017

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية ميسلون للبناتادبيامنه صفاء عبد الكاظم حمزة455942321222005002

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة365.0060.83ثانوية نور الياسري المختلطةادبيسرى عبد هللا حسين محمد455952521227007004

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة365.0060.83ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه علي هاشم هول455962921522026073

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة364.0060.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقينورهان علي عبد مكاوي455972521522004092

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتادبيرغد باسم شاكر وداي455982521224013002

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة362.0060.33الخارجياتتطبيقيغفران حمادي علي منجف455992521528050059

كلية االثار/جامعة الكوفة479.0079.83االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيفضة ستار جابر صالح456002521424034020

كلية االثار/جامعة الكوفة420.0070.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزهراء ساجت كامل سعيد456012621422022049

كلية االثار/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية المستنصرية للبنيناحيائييوسف ناصر حسن كاطع456021321411029076

كلية االثار/جامعة الكوفة411.0068.50ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيكوثر حسن عطشان كاظم456032221424050051

كلية االثار/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية بابل االهلية للبنيناحيائيعلي نصر سعد حسين456042321413020007

كلية االثار/جامعة الكوفة409.0068.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء هاتف عبد الزهره جابر456052521424004521

كلية االثار/جامعة الكوفة407.0067.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي صالح جاسم عبد علي456062521411012185
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كلية االثار/جامعة الكوفة405.0067.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيصفا حمودي مهدي زيدان456072521424014216

كلية االثار/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائياحمد فالح نعمه عبد الزهرة456082521411007025

كلية االثار/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيزيد محمد مرتضى جبير456092521411009123

كلية االثار/جامعة الكوفة401.0066.83سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيمحمد باقر حسين عبد الرسول عبد الرضا456103021417048009

كلية االثار/جامعة الكوفة399.0066.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيغدير محمد كريم عبد456112521422001129

كلية االثار/جامعة الكوفة398.0066.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير فاضل عباس سعيد456122521413031073

كلية االثار/جامعة الكوفة398.0066.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياديان ضاري ناصر حسين456132521422004012

كلية االثار/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب عقيل حبيب محيي456142521422003290

كلية االثار/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية اليقظة للبناتاحيائيام البنين حسن اسحاق شريف456152521422036006

كلية االثار/جامعة الكوفة396.0066.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمريم محمد ابو حسنه مرزوك456162521422004702

كلية االثار/جامعة الكوفة396.0066.00ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم حيدر خضير456172521424026022

كلية االثار/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية أم المؤمنين للبناتاحيائيحنين امين عبد علي ياسر456182421422019002

كلية االثار/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي احمد عبد العزيز حسين456192521411007222

كلية االثار/جامعة الكوفة395.0065.83ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيوسن علي حسين خشان456202521424002036

كلية االثار/جامعة الكوفة395.0065.83ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيغفران جواد داخل كاظم456212521424033042

كلية االثار/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن محمد عبد االمير محمد علي456222521411001098

كلية االثار/جامعة الكوفة394.0065.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك رياض عبد الرزاق حمد456232521422022197

كلية االثار/جامعة الكوفة393.0065.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عبودي حسين علي456242521424018076

كلية االثار/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية االنصار للبنيناحيائيالشكر محمود شاكر محمود456251321411003014

كلية االثار/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيايات رشاد عيسى هادي456262521422030006

كلية االثار/جامعة الكوفة392.0065.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيام البنين حيدر معين خضير456272521424014021

كلية االثار/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايات حيدر جاسم محمد456282521426001031

كلية االثار/جامعة الكوفة391.0065.17ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيسجاد شاكر عبد االمير عبود456292521413001006

كلية االثار/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيآيات طعمه كاظم حبيب456302521422003008

كلية االثار/جامعة الكوفة391.0065.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء عباس حسن جاسم456312521422004347

كلية االثار/جامعة الكوفة391.0065.17ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيمريم علي هادي عبيد456322521424002028

كلية االثار/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه حيدر سعد شدهان456332521422003172

كلية االثار/جامعة الكوفة389.0064.83ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهاحيائيفاطمة اركان سعيد ناطور456342421427009018

كلية االثار/جامعة الكوفة389.0064.83اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيبنين صباح منذور جدوع456352521422030016

كلية االثار/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمؤمل علي عبد زيد حسن456362521411010179

كلية االثار/جامعة الكوفة388.0064.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيياسر ثائر فخري مجهول456372521413031724

كلية االثار/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب كاظم يوسف ياسر456382521426001219

كلية االثار/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيحوراء خالد مهدي رحم456392421424015027
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كلية االثار/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي نعمان حسن عبد456402521411001332

كلية االثار/جامعة الكوفة387.0064.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر راجي منشد456412521413031449

كلية االثار/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيحنين محمد نعمه علي456422521422010086

كلية االثار/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم اسماعيل456432521422035196

كلية االثار/جامعة الكوفة387.0064.50(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيورود علي صاحب محمود456442521422039118

كلية االثار/جامعة الكوفة387.0064.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور قاسم عبد هللا هادي456452521422040434

كلية االثار/جامعة الكوفة387.0064.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه مظفر حسين علوان456462521424004370

كلية االثار/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم صفاء جعفر محمد456472321422072264

كلية االثار/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد رضا حسين ياسر456482521415002237

كلية االثار/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق جميل هاشم كناوي456492521415002246

كلية االثار/جامعة الكوفة386.0064.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسجى حسن كاظم صكر456502521424014199

كلية االثار/جامعة الكوفة385.0064.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه فاضل كاظم راضي456512521422022367

كلية االثار/جامعة الكوفة385.0064.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير ناطق زاهر منديل456522521424004728

كلية االثار/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيمنتظر محمد جاسم عبيس456532321411007203

كلية االثار/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيسعد رعد سعيد كريم456542521411012123

كلية االثار/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمة عبد االمير رزاق كاظم456552521422003391

كلية االثار/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيتبارك عبد الساده صخير مهدي456562521422030021

كلية االثار/جامعة الكوفة384.0064.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفضه ياسين عبداالمير طعمه456572521422040278

كلية االثار/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيوهاب كاظم عناد عبد الكاظم456582421411047347

كلية االثار/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيعباس كمال كريم حسين456592521411035088

كلية االثار/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى كريم عباس جبر456602521413031659

كلية االثار/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية الضحى للبناتاحيائيهدى عباس شنون حمد456612521422042035

كلية االثار/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم محمد456622521424014278

كلية االثار/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيدعاء يوسف هادي حسين456632721422009027

كلية االثار/جامعة الكوفة382.0063.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه حامد عبدالمهدي ناجي456642321422013169

كلية االثار/جامعة الكوفة382.0063.67للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيالزهراء بنت الهدى جواد كاظم جبار456652321422047015

كلية االثار/جامعة الكوفة382.0063.67اعدادية الوحدة للبنيناحيائيامير حسن عبد األمير خصباك456662521411005018

كلية االثار/جامعة الكوفة382.0063.67اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد االمير حسن456672521411018095

كلية االثار/جامعة الكوفة382.0063.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائير قيه عبد الزهره رشيد حسين456682521422022315

كلية االثار/جامعة الكوفة382.0063.67ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينب فاضل حسين عبد الزهره456692521424033033

كلية االثار/جامعة الكوفة381.0063.50الخارجياتاحيائيميساء محسن عبد جبر456702321428050314

كلية االثار/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيحسنين حيدر صادق جبر456712521411041009

كلية االثار/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتبارك عبد االمير محسن حسين456722521422003094
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كلية االثار/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيبتول عالء سليم عبد الحسين456732521422023008

كلية االثار/جامعة الكوفة381.0063.50ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيتبارك محمد فليح حسن456742721422050023

كلية االثار/جامعة الكوفة380.0063.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد قاسم جابر غازي456752421411036295

كلية االثار/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمجتبى عايد هادي عبد456762421411048228

كلية االثار/جامعة الكوفة379.0063.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد سالم عبد االمير سلمان45677252041207100

كلية االثار/جامعة الكوفة379.0063.17ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيظي ظامد بريو عليوي456782321424003152

كلية االثار/جامعة الكوفة379.0063.17اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايات علي احمد محمد علي عبيد456792321426001028

كلية االثار/جامعة الكوفة379.0063.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبتول محمد علي كريم جبر456802521422003065

كلية االثار/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي وائل كريم محمد456812421411048207

كلية االثار/جامعة الكوفة378.0063.00(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور حيدر جلوان طوير456822521422039056

كلية االثار/جامعة الكوفة378.0063.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم فارس عدنان يحيى456832521424018194

كلية االثار/جامعة الكوفة378.0063.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور حيدر نجم عبد456842521424018318

كلية االثار/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيسجاء عقيل باقر محمد456852721422035198

كلية االثار/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمه فاضل علي عبد456862321422032075

كلية االثار/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية الزاكيات للبناتاحيائينور صباح كاظم عباس456872321422065006

كلية االثار/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي رياض خلف رضاوي456881621511043122

كلية االثار/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيكرار حسين عبد الزهره مطلك456892221411021178

كلية االثار/جامعة الكوفة376.0062.67ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعلي حسين عدنان ناصر456902421417020060

كلية االثار/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية حلب للبناتاحيائيسيناء قصي حاتم محمد456912421422014151

كلية االثار/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيعلي عقيل ميري حمزه456922521411035114

كلية االثار/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه صالح عبد المهدي محسن456932521422021121

كلية االثار/جامعة الكوفة376.0062.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي ابراهيم صالح456942521424022158

كلية االثار/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمروه حميد عجيل فرحان456952521426001331

كلية االثار/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيجهاد فالح طالب محسن456962521511005005

كلية االثار/جامعة الكوفة371.0061.83اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيبنين عبد االمير مهدي رباط456972721522004005

كلية االثار/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين مساح كاظم كريم45698252051008049

كلية االثار/جامعة الكوفة370.0061.67ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيحسين عمار سلمان جبر456992521511031005

كلية االثار/جامعة الكوفة370.0061.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيزهراء احمد لفته محمد457002521522004043

كلية االثار/جامعة الكوفة369.0061.50اعدادية شمس الحرية للبناتادبيغدير ياسر محان ناجي457012521222030034

كلية االثار/جامعة الكوفة366.0061.00اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيزيد عصام غانم حمزه457022521511007086

كلية االثار/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيغيث مشتاق طالب جياد45703252051007129

كلية االثار/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية ميسان للبنينادبيعلي عامر ظاهر دبيسان457042521211011045

كلية االثار/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن أسد ريسان خديم457052721515004126
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كلية االثار/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحسن منصور محسن ابولويطه457062721511033128

كلية االثار/جامعة الكوفة362.0060.33ثانوية رواد السالم االهلية للبنينتطبيقيزيد محسن محمد ضايف457072521513026002

كلية االثار/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية الرافدين للبنينتطبيقياحمد بالسم حميد زايد457081521511001004

كلية االثار/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقياحمد حسين نعيم جساب457092221511059002

كلية االثار/جامعة الكوفة361.0060.17المسائية للبنين (ع)ثانوية الكرار تطبيقيمنتظر حيدر محمد علي كاظم457102521515010073

كلية االثار/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيجنات عبد العزيز محمد علي جواد457112721522054009

كلية االثار/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي محمد مطر محيبس457122821511007086

كلية االثار/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيتغريد جبرين ناظم سلطان457132321522048013

كلية االثار/جامعة الكوفة359.0059.83ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيسجاد مجيد حميد دحام457142421513010028

كلية االثار/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد فراس عبود كاظم457152521211008162

كلية االثار/جامعة الكوفة359.0059.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمسلم عبد هللا تركي عبد457162521213013042

كلية االثار/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية غماس للبنينتطبيقيمشرق عامر غازي محسن457172421511011048

كلية االثار/جامعة الكوفة358.0059.67اعداديه يافا للبناتتطبيقيكوثر عباس يوسف كريم457182421522040023

كلية االثار/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد ياسر ثامر احمد457191021511019099

كلية االثار/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية المعرفة للبناتادبيفاطمة حسيب طاهر حبيب457201621222020049

كلية االثار/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمحمد كلف جواد شنيت457212521511001152

كلية االثار/جامعة الكوفة356.0059.33ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيأيمن مازن عبد الستار مناحي457221621513110007

كلية االثار/جامعة الكوفة356.0059.33ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الرسول عبد العباس عبد الرسول457231621513121017

كلية االثار/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيتبارك جميل عبد الرضا مريشد457242221515008024

كلية االثار/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمرتضى جمال فاضل فليح457252321511034035

كلية االثار/جامعة الكوفة356.0059.33ثانوية االنفال المختلطةتطبيقياثير محمد عبد الكاظم فرحان457262321517030001

كلية االثار/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد عبد االمير عكله منخي457272521211008155

كلية االثار/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيرضا شنو طالب ماضي457282521511008055

كلية االثار/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيعلي هادي قاسم حسان457292521511008105

كلية االثار/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية الفجر للبنينتطبيقيكريم نصر هللا حسين هالمه457302221511029062

كلية االثار/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية االطهار للبنينتطبيقيمنتظر محمد كتاب كاظم457312221511032032

كلية االثار/جامعة الكوفة354.0059.00اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيحميد خليف هالل هندي457322521511001047

كلية الفقه/جامعة الكوفة441.0073.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيشبر عبد الباري عبد الزهره عبد االمير457332521413031278

كلية الفقه/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائياماني عبد هللا عيدان حسن457342521422003046

كلية الفقه/جامعة الكوفة411.0068.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد صباح صالح هادي457352521413031516

كلية الفقه/جامعة الكوفة410.0068.33ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيحوراء عقيل حسين مزعل457362321424005019

كلية الفقه/جامعة الكوفة409.0068.17اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيعذراء علي حسين خضير457372521422020070

كلية الفقه/جامعة الكوفة408.0068.00اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحيدر حسين هادي كريم457382421415004059
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كلية الفقه/جامعة الكوفة407.0067.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيقاسم نور محمد علي457392321413018215

كلية الفقه/جامعة الكوفة407.0067.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمرتضى عبد الجبار حسين محسن457402521411008344

كلية الفقه/جامعة الكوفة407.0067.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيجعفر الصادق صباح صالح عوده457412521413031104

كلية الفقه/جامعة الكوفة407.0067.83الخارجيوناحيائيحيدر محمد اسماعيل حسين457422521418001185

كلية الفقه/جامعة الكوفة407.0067.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب رضا وحيد صالح457432521422004426

كلية الفقه/جامعة الكوفة407.0067.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآمنه مؤيد جباري محمد457442521424014003

كلية الفقه/جامعة الكوفة406.0067.67ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيزهره غالب طالب علي457452321427005025

كلية الفقه/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء كريم بردان عبد457462421422039120

كلية الفقه/جامعة الكوفة406.0067.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين حاكم محسن هاني457472521422022151

كلية الفقه/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء علي محسن زاير457482521422003234

كلية الفقه/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيكوثر رزاق وحيد مشكور457492521422024123

كلية الفقه/جامعة الكوفة405.0067.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب لؤي حاكم نور457502521424014184

كلية الفقه/جامعة الكوفة405.0067.50ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيتبارك فاضل مارد صاحب457512521424022026

كلية الفقه/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمة حمد هلل مسير كايم457522521426001285

كلية الفقه/جامعة الكوفة404.0067.33اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبتول احمد حسين عبد الجاسم457532521422036013

كلية الفقه/جامعة الكوفة404.0067.33ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيبنين حاكم ناهي شخيره457542521427014008

كلية الفقه/جامعة الكوفة403.0067.17ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيامير ثائر جواد جاسم457552521413025003

كلية الفقه/جامعة الكوفة403.0067.17اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء حميد كاظم عبد الحسن457562521426001161

كلية الفقه/جامعة الكوفة402.0067.00ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمؤمل امين وحيد عرمش457572421415003065

كلية الفقه/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيكاظم ناظم فرمان عبيد457582521411035125

كلية الفقه/جامعة الكوفة402.0067.00ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي حسين احمد محمد علي457592521413007014

كلية الفقه/جامعة الكوفة402.0067.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه الزهراء سالم عبد الشهيد كاظم457602521422022580

كلية الفقه/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيريحانه احمد قحطان خلف457612521422026058

كلية الفقه/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرقيه عباس سعيد عبيد457622521422035085

كلية الفقه/جامعة الكوفة401.0066.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيطفوف عالء عبد الباري منفي457632521422004557

كلية الفقه/جامعة الكوفة401.0066.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقية رافد عبد الحسين كريم457642521424022062

كلية الفقه/جامعة الكوفة400.0066.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء عبد االمير عبد الزهره علي457652521422004353

كلية الفقه/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيرساله كاظم عبد الزهرة صالح457662521427006036

كلية الفقه/جامعة الكوفة399.0066.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحميده احمد علي لفته457672521422022250

كلية الفقه/جامعة الكوفة399.0066.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه فارس نصيف جاسم457682521422036086

كلية الفقه/جامعة الكوفة398.0066.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم حيدر جليل نصيف457692521422022595

كلية الفقه/جامعة الكوفة398.0066.33اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيفاطمه عقيل هادي علي457702721422004054

كلية الفقه/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيزين العابدين شرشاب رزاق عيدان457712521217006022
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كلية الفقه/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيزيد امتحان حاتم جاسم457722521211004024

كلية الفقه/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية الفرزدق للبناتادبيفاطمة حيدر جعاز عليخ457732521222012035

كلية الفقه/جامعة الكوفة379.0063.17اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيزينب وليد حسين مهلهل457741621522024015

كلية الفقه/جامعة الكوفة379.0063.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيكوثر حيدر طه محمد457752921522003025

كلية الفقه/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيليث عباس حسين عبد هللا457762521511008115

كلية الفقه/جامعة الكوفة367.0061.17ثانوية طريق الحسين المختلطةادبيهادي علي هادي حجيل457772521217012018

كلية الفقه/جامعة الكوفة365.0060.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعبد العباس فاضل عبادي حسن457781621513071072

كلية الفقه/جامعة الكوفة364.0060.67ثانوية المدائن المختلطةادبيرسل حسين كاظم حسن457792321227034004

كلية الفقه/جامعة الكوفة362.0060.33ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيأيات فارس خضير جبر457802521224005001

كلية الفقه/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزهراء عالء رزاق مدفون457812721522055046

كلية الفقه/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمصطفى رحيم مير مهدي457822721511021108

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة551.0091.83ثانوية النضال للبناتاحيائيصفا رعد خنجر حمدان457831021422020039

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة539.0089.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهبه فراس مجيد احمد457842521424018365

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة516.0086.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيضرغام مصطفى فاخر جابر457852221411037080

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة516.0086.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى حميد ناجي جعفر457862521413033155

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة509.0084.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيخديجه هاشم داخل ازغير457872621422026044

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحسن احمد عبد نور عناد457882521411005026

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة499.0083.17اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيقمر رياض سامي محمد علي457892521422023042

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.4880.91ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعلي حيدر محمد صالح شكر هللا457902921411021017

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة483.0080.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد كريم محمد خلف457912521413031584

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة481.0080.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرسل ثائر عباس كامل457922521424004305

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة477.0079.50(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيياسمين عايد عبد الرحمن محمد علي457932521422039124

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة476.0079.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء ماجد مكي روضان457942721422055111

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة471.0078.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيسفير الحسين وسام عبد الحسين منحر457952521411001219

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة471.0078.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسن كاظم حسين كاظم457962521413033024

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة464.0077.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى اسعد محيسن حسين457972221424010217

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة459.0076.50اعدادية الخصم للبنيناحيائياسعد ابراهيم مطلك طرفه457981821411015013

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة455.0075.83اعدادية العزة للبنيناحيائياركان احمد جاسم عبد457992621411007010

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة453.0075.50اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيفاطمه محمد ياسين طعيمه458002521422026157

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة452.0075.33ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسين طالب يحيى جوده458011821413012051

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة452.0075.33ثانوية الغفران للبناتاحيائيفاطمة محمد موزان محمد458022821422019063

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء محمد عباس عبد458032721422007059

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة444.0074.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيفضل علي جعفر باقر458042521413031435
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كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة440.2473.37(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء مهند حسين مزهر458052521422022493

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة439.0073.17اعدادية الوقار للبنيناحيائيموسى كريم بدري باشي458062721411044129

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة438.0073.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد جبار غانم ناصر458072221411003007

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة438.0073.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائياية احمد ظاهر حبيب458082321422045013

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة438.0073.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسالم جابر جبجاب رهيمان458092521413031256

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة437.0072.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينة رياض عودة ماجد458102221424008154

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة437.0072.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيفراس صالح حسن محمد458112521411007291

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه اسكندر طالب شاهي458122321422072224

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحمزه غالم حسين محمد خدا بخش458132521411001155

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة435.0072.50ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمصطفى صادق حسن مطر458142921413005079

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمصطفى عباس محمد حسن458152321411019195

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيموده عماد صالح حسين458162321422012285

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة433.0072.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء ثائر حسن حسين458172521422004310

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة433.0072.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمة عباس حسين محمد458182721422025119

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي اسعد عبد الرضا جاري458192421411013089

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد حسين محمد عبد السادة جعاز458202921413002032

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة430.0071.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياحرار وعد ناجي جاسم458212521424004039

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية غزة للبناتاحيائيتبارك عباس علي جواد458222721422034038

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة428.0071.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيكمال عبد دويج جبر458232221411004325

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة428.0071.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء محمد راضي علي458242521422004381

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة428.0071.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياسراء حسن زغير حليص458252521422022053

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد مسلم حسن458262521411012230

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة427.0071.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه حيدر عبد العباس ناجي458272521424014107

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة425.0070.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيشهاب احمد راهي هاشم458282221411003129

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة425.0070.83ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيسجاد محمد خليل ابراهيم458292321511025016

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة425.0070.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين هشام كاظم عطيه458302521413031191

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة425.0070.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايات محمد صاحب محمد علي458312521424004099

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة425.0070.83ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيزينب عامر هاشم ثامر458322721426002014

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة424.0070.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايات مهند عبد الجبار عبد الحمزه458332521424004102

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية المجتهدون للبنيناحيائيابو الحسن رياض كيلو ثامر458342221411078001

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيهبة غانم كاظم صكبان458352321424003217

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي احسان علوان عبد458362521413033076

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة423.0070.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه عامر عبد الزهره كيمر458372521422004632
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كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية در النجف االهلية للبناتاحيائيأيات محمد حمزه عبد458382521424031001

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيجعفر جاسم صاحب راضي458392521413014015

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحوراء عبيس عبد وحيد458402521422003131

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة421.0070.17اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي السجاد فراس عبد الرزاق محمد458411421511019063

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة420.0070.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن عباس محمد صالح458422521411001084

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة420.0070.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي محمد رضا حمودي حسين458432521413013214

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمحمد محمود مصلح عبد458441921411020046

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية ميسان للبنيناحيائيباقر مجبل مدلول محسن458452521411011017

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية الصباح للبناتاحيائيمالك علي هادي حسن458462521422007108

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة418.0069.67اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيعقيل جواد عبد الكاظم عبيد458472521411035097

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة418.0069.67(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيطيبه موسى كاظم حمزه458482521422040137

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية النجدين للبنيناحيائيحبيب علي مشكور خاجي458492421411033021

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحيدر رزاق خضير صاحب458502521411001158

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية الحيرة للبنيناحيائيكوثر شبر طاهر جبار458512521411015046

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة417.0069.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيابرار حيدر احمد نوري458522521424014012

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمصطفى حيدر فائق حسن458532721411026201

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب عدنان جبر طواش458542421426001178

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد علي عباس شفيق غني458552521411001455

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيعلي طالب شنين عبد458562521411035113

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة416.0069.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبتول حيدر يونس علي458572521422022131

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة416.0069.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين حمود بشارة458582521424022038

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة415.0069.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء رعد صبار محيسن458592521424014132

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء جاسم خضير عاجل458602421426001084

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة414.0069.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عامر ارحيمه ديوان458612521413031372

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيفاطمه حسين حسن حسين458622521422018040

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة414.0069.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء حسين حوان سهر458632521422022415

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيمنار علي والش جابر458642621422025159

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشكران جواد كاظم عبد458652421422039142

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة413.0068.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايات هادي نعمه هادي458662521424004103

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيمريم هادي مهدي محمد458672721422021114

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة408.0068.00اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيكرار جبار عليوي مخيف458682721511007031

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة407.0067.83ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيليث نصر مطشر عبيد458692421513017014

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة398.0066.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا سعيد كاظم حسن458702321511007052
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كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة396.0066.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي نوري حمزه عباس458711621513022058

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة396.0066.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيحسن قاسم عباس ابراهيم458722521511008032

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعلي ناظم رزاق عبيد458731621511015096

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيصفا علي جاسم محمد458742321522072029

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيصبار عداي هادي عاشور458752521511001076

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة393.0065.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقياطياف شهاب احمد علي458761621524011003

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيجمانه عماد مكي هادي458772521522024015

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيأيوب محمد فارس عبد علي458781621511018002

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة389.0064.83اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيفهد عبد هللا جبار شيحان458792921511025204

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيسجاد محمد وهيب لعيبي458802221511080047

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية ميسان للبنينتطبيقيباقر عماد حسين محسن458812521511011061

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيمرتضى ظافر عبد االمير راضي458822521511035051

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيحسين مسلم محسن جابر458832921511022028

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعبد العليم فائز محمد علي جاسم458842321511034015

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة383.0063.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيايه صباح ظاهر عبد458852521522004019

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة381.0063.50ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد وليد كريم حلوس458862521513033052

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة380.0063.33ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد سليم حسين عيسى458871621513022069

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية العزم المختلطةتطبيقيحسن محمد جعفر فاضل458881621517006018

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيتبارك حيدر حميد كاظم458892521522003016

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد علي حميد جبيل458902621511005085

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة380.0063.33اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيافراح ناصر حسين رضا458912721522036002

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيكاظم حسن محمد حسين458921621511038051

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمزهر ماجد مزهر محمد458932921511018188

كلية الطب/جامعة تكريت699.0099.83اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزان جمال احمد محمد علي458942021422099056

كلية الطب/جامعة تكريت699.0099.83اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيئاشتي محمد علي حسين458952021422100002

كلية الطب/جامعة تكريت695.0099.33اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيديار نوزاد ابو زيد اومر458962021411089054

كلية الطب/جامعة تكريت695.0099.33اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيجراخان عدنان عباس احمد458972021422093031

كلية الطب/جامعة تكريت613.00102.17ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائياماني زياد طارق أسماعيل458981821422114001

كلية الطب/جامعة تكريت612.36102.06ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيطارق زياد طارق روضان458991821411127006

كلية الطب/جامعة تكريت611.84101.97ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيمريم جاسم محمد احمد459001821422114005

كلية الطب/جامعة تكريت611.20101.87ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيرحمه نايف احمد محمود459011821422114002

كلية الطب/جامعة تكريت611.00101.83ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيطالب نعمان زيد مذري459021821411127007

كلية الطب/جامعة تكريت610.92101.82ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيعبد القادر نوفل عبد الكريم مولود459031821411127011
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كلية الطب/جامعة تكريت607.76101.29ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيمحمد ناظر عبد عساف459041821411127017

كلية الطب/جامعة تكريت606.88101.15ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيحسين صائب محمد عبد هللا459051821411127003

كلية الطب/جامعة تكريت605.12100.85ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيمحمد باسل محمد رشيد459061821411127015

كلية الطب/جامعة تكريت605.00100.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيابراهيم صباح ابراهيم محمد459071821413013001

كلية الطب/جامعة تكريت605.00100.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد السالم حمد459081821424006090

كلية الطب/جامعة تكريت605.00100.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيساره خليل احمد محمد459091821424006094

كلية الطب/جامعة تكريت604.44100.74ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيزبيده رياض عبد الرزاق يوسف459101821422114004

كلية الطب/جامعة تكريت604.00100.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسرى عادل عبد الباري احمد459111821424006101

كلية الطب/جامعة تكريت604.00100.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعائشه عبد القادر جمال خورشيد459121821424006129

كلية الطب/جامعة تكريت603.00100.50ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيعمر حمد علي حمد459131821411048030

كلية الطب/جامعة تكريت603.00100.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينغم شعبان خلف كانون459141821424006191

كلية الطب/جامعة تكريت603.00100.50ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائينور الهدى اركان جاسم هادي459153121427010021

كلية الطب/جامعة تكريت602.00100.33اعدادية الخصم للبنيناحيائياحمد مصلح محمد خضر459161821411015011

كلية الطب/جامعة تكريت602.00100.33اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد عبد هللا ابراهيم خليل459171821411015107

كلية الطب/جامعة تكريت602.00100.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد المؤمن رائد محمد علوان459181821413013029

كلية الطب/جامعة تكريت602.00100.33اعدادية عمورية للبناتاحيائيروزة باسم غائب حسين459191821422023041

كلية الطب/جامعة تكريت602.00100.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياستبرق سفيان عبد هللا حسين459201821424006003

كلية الطب/جامعة تكريت602.00100.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعهد علي احمد عبد459211821424006136

كلية الطب/جامعة تكريت601.00100.17اعدادية الوطن للبنيناحيائيايهم هاشم حمود عبد459221821411027008

كلية الطب/جامعة تكريت601.00100.17اعدادية عمورية للبناتاحيائيرفل محمد ثامر انور459231821422023038

كلية الطب/جامعة تكريت601.00100.17اعدادية البخاري للبناتاحيائيشهد موسى جميل حسين459241821422080012

كلية الطب/جامعة تكريت601.00100.17للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي احيائيايالف علي جدوع ابراهيم459251821422087004

كلية الطب/جامعة تكريت601.00100.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك مصطفى علي فاضل459261821424006169

كلية الطب/جامعة تكريت600.68100.11ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيعبد االعلى لؤي احمد خميس459271821411127008

كلية الطب/جامعة تكريت600.00100.00ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيسيف عبد فرحان مخلف459281821411057013

كلية الطب/جامعة تكريت600.00100.00ثانوية الدور للبناتاحيائيامنه عامر مدحي فيصل459291821422005008

كلية الطب/جامعة تكريت600.00100.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيزينه حارث علي حسين459301821422023052

كلية الطب/جامعة تكريت600.00100.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياسيل ثامر عزام حمد459311821424006007

كلية الطب/جامعة تكريت600.00100.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايه ازور خلف جليل459321821424006026

كلية الطب/جامعة تكريت600.00100.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد شيت ابراهيم هزاع459331821424006114

كلية الطب/جامعة تكريت600.00100.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمد سالم ابراهيم  سرهيد459341921411041062

كلية الطب/جامعة تكريت600.00100.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعاصم محمد خلف عبد هللا459352021411003048

كلية الطب/جامعة تكريت600.00100.00ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائييحيى قاسم حسن علي459362021413020041
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كلية الطب/جامعة تكريت600.00100.00ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيماهر ابراهيم محمد دلي459372021417011023

كلية الطب/جامعة تكريت600.00100.00ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيعذراء فرحان كيتو موسى459383121422001045

كلية الطب/جامعة تكريت599.3299.89ثانوية المتميزات االولىاحيائيطيبه بسام خالد عبد459391721422004105

كلية الطب/جامعة تكريت599.0099.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد محمود صالح محمد459401821413014049

كلية الطب/جامعة تكريت599.0099.83اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيايه خليل ابراهيم عبد هللا459411821422110007

كلية الطب/جامعة تكريت599.0099.83ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيرواء كمال متعب سالم459421821424002010

كلية الطب/جامعة تكريت599.0099.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك عبد السميع فوزي عبد العزيز459431821424006167

كلية الطب/جامعة تكريت599.0099.83ثانوية الخان للبنيناحيائيعبد الرحمن خليل محمود حمد459442021411026011

كلية الطب/جامعة تكريت599.0099.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائياالء احمد عبد الوهاب عزيز459452021422019019

كلية الطب/جامعة تكريت599.0099.83ثانوية النزاهة للبناتاحيائيأسيل هادي محمد عبد هللا459462021422029001

كلية الطب/جامعة تكريت599.0099.83ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمنار صالح حسين محمد459473121427008053

كلية الطب/جامعة تكريت598.4499.74ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى معتز عبد الجبار محمد عون459481721411022134

كلية الطب/جامعة تكريت598.0099.67اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمحمود خالد محمد طرخ459491821411004082

كلية الطب/جامعة تكريت598.0099.67ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيرافد قحطان شياع مرعي459501821411031037

كلية الطب/جامعة تكريت598.0099.67اعدادية العاصفة للبنيناحيائيانمار عبد الرزاق فرحان خلف459511821411032023

كلية الطب/جامعة تكريت598.0099.67اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحسين مرتضى صادق حبيب459521821411115055

كلية الطب/جامعة تكريت598.0099.67اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينب ابراهيم مهدي ابراهيم459531821422071056

كلية الطب/جامعة تكريت598.0099.67ثانوية النور للبناتاحيائيزينه عباس تركي نصيف459541821422073021

كلية الطب/جامعة تكريت598.0099.67ثانوية اشور للبناتاحيائيمرام محمود حسن درويش459551821422078115

كلية الطب/جامعة تكريت598.0099.67ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيأمامه عابد براك محمود459561821424002003

كلية الطب/جامعة تكريت598.0099.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيريام محمد طه حمدي459571821424006080

كلية الطب/جامعة تكريت598.0099.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزبيده مدين ادهم ذياب459581821424006086

كلية الطب/جامعة تكريت598.0099.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه اسعد شاكر منصور459591821424006124

كلية الطب/جامعة تكريت597.8899.65ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمر حسين عبد الرحمن قادر459602021411040053

كلية الطب/جامعة تكريت597.3699.56ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيعبد هللا مصطفى عبد القادر فالح459611821411127014

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50اعدادية تطوان للبنيناحيائيعمر زيدان محمود زيدان459621121411017098

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50اعدادية الروافد للبنيناحيائياحمد قاسم هاشم عايد459631121411024001

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائينبأ عامر ثابت محمد459641421422037067

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي ضياء علي حسن459651821411006098

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمشتاق عسل علي خليفه459661821411032131

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعلي احمد عياش جاسم459671821413007041

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء عصام عبد الستار عبد الحسن459681821422017067

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50ثانوية عائشة للبناتاحيائيوسن صاحب شكور محمود459691821422022140
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كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50ثانوية ميسلون للبناتاحيائيجنات عالء حسين غضبان459701821422026012

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50ثانوية دمشق للبناتاحيائينور خالد عبد الكريم كاظم459711821422043102

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيتقى رفعت لفته حسن459721821424004008

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم ضرغام صباح محمود459731821424006158

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائياثير باسم مجبل حمود459741921411065007

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50اعدادية العباسي للبنيناحيائيعبد الرحمن نبيل علوان خلف459752021411020081

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50اعدادية العباسي للبنيناحيائيناظم فائق شبطة احمد459762021411020149

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50 المختلطة7ثانوية حوضاحيائيعبد المالك ابراهيم رمضان بداح459772021417037012

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل وعد عزيز حمرين459782021424012025

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50ثانوية الفارابي للبنيناحيائيعيسى احمد حمدي احمد459792121411025026

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين عباس مجيد مهدي459802121411028020

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد قاسم فهد عبد هللا459812121411051015

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه طارق عادل نعمه459822121422013114

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50اعدادية االنام للبناتاحيائيسما محمد عزت نوري459832121422045040

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرحمة عدنان تلفان فاضل459842121422048046

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50اعدادية العراقية للبناتاحيائينور حميد جميل مرهون459852121422049237

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينغم حسين مخيبر بندر459862121422079133

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50اعدادية كوثا للبنيناحيائياحمد سلمان عبيد حمود459872321411040005

كلية الطب/جامعة تكريت597.0099.50ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيحمود لهيب ضاري حمود459883121417010005

كلية الطب/جامعة تكريت596.8899.48ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد هللا نافع عبد الرحمن سعيد459891721411022074

كلية الطب/جامعة تكريت596.4499.41ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد اياد ياسين عباس459902121411020038

كلية الطب/جامعة تكريت596.4499.41ثانوية الجواهري للبنيناحيائييوسف عمر قاسم علي459912121411020049

كلية الطب/جامعة تكريت596.3699.39ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيابراهيم سعد اسماعيل محمد459921021413012001

كلية الطب/جامعة تكريت596.3699.39ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد عامر صالح مهدي459931321411019017

كلية الطب/جامعة تكريت596.3299.39االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي منذر حمدون اسماعيل459941721411008261

كلية الطب/جامعة تكريت596.1299.35ثانوية المتميزات االولىاحيائيحفصه راغب يونس عبدالرحمن459951721422004035

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية حطين للبناتاحيائينور سعد فاضل رشيد459961021422004037

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيسرى خليل ابراهيم امين459971021424010005

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية طيبة للبناتاحيائيشهد ستار مجيد رشيد459981221422003024

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية النصر للبناتاحيائيمريم حيدر عبد الحسن كطاط459991221422031215

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمحمد عبد الوهاب اسماعيل صالح460001421411013061

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن محمود عبد هللا حسن460011721411008110

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية المتميزين االولىاحيائياحمد مضر هاشم سعيد460021721411022011
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كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية امام غربي للبنيناحيائيبارق حسين سعدي نجرس460031721411046013

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية عمورية للبناتاحيائيزينه سعد حامد ذياب460041821422023053

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية عمورية للبناتاحيائيزينه محمد خلف عبود460051821422023054

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيدعاء عواد ابراهيم جاد هللا460061821422057052

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيساره حميد جاسم محمد460071821424007036

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد الرحمن هاشم محمد احمد460081921411009119

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي جمعه عمار حمد460091921413019027

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية اليقظة للبناتاحيائيتقيه علي عدنان محمد صوفي460101921422040003

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيصفا احمد صابر عبيد460111921422110026

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيآمنه عبد الرحمن رشيد فيصل460121921424006002

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيإيبك آيدن كريم محمد460132021422008007

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيمنار صالح جمعه حسين460142021422010067

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية خولة بنت األزور للبناتاحيائينهى عبد الحافظ احمد حسن460152021422026012

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية البيداء للبناتاحيائيشهد خليل أمين علي460162021422037069

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية البيداء للبناتاحيائينور مبدر رشيد برجد460172021422037110

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية الهناء للبناتاحيائياالء محمد موسى خلف460182021422057009

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية الخالص للبنيناحيائيطه حسين جليل خلف460192121411002076

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعبد هللا عماد عبد هللا شمس460202121411008075

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد ايدن كريم مجيد460212121411011006

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمود مبدر مدلول كاظم460222121411014152

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية سومر المختلطةاحيائيعلي حسين عبد هللا بريسم460232121417005011

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية المنتهى للبناتاحيائيزينب علي قحطان حسن460242121422014037

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيجيالن احسان علي عبد460252121422032061

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء عباس مجيد مهدي460262121422033027

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية اليرموك للبناتاحيائيتبارك وليد ابراهيم محمد460272121422035016

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائياالء وسام علي صالح460282121422044005

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية االنام للبناتاحيائيتقى محمد احمد داود460292121422045013

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسعديه جمال اسماعيل طه460302121422048077

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيسارة علي جواد جعفر460312121422049126

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيسميه مؤيد حميد مهدي460322121422049147

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية الفراقد للبناتاحيائيهيا مظفر جهاد جاسم460332121422058082

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيرافد حاكم حسين حربي460342721411036019

كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33اعدادية االمين للبنيناحيائيبدر الدين عدنان سفر علي460353121411003012
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كلية الطب/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيازهار سعيد طامي عزبه460363121422009014

كلية الطب/جامعة تكريت595.9699.33ثانوية المتميزاتاحيائيعال محمود عبد الرزاق عطيه460371321422032067

كلية الطب/جامعة تكريت595.9699.33ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمفاز لقمان عاكوب بدر460381721424013096

كلية الطب/جامعة تكريت595.8499.31ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمناسك منتظر هاشم جابر460391421422055050

كلية الطب/جامعة تكريت595.8499.31ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيجيهان صميم انور محمد460402021422017018

كلية الطب/جامعة تكريت595.8099.30ثانوية المتميزين االولىاحيائياسمير عبد اللطيف عبد القادر بالل460411721411022019

كلية الطب/جامعة تكريت595.6899.28(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور محمد عبد الحسين لطيف460422521424018337

كلية الطب/جامعة تكريت595.6899.28اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسنين عاصف عبد هللا حمود460432721411028039

كلية طب االسنان/جامعة تكريت690.0098.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيكلينه حكمت حمادي حميد460442021422080048

كلية طب االسنان/جامعة تكريت688.0098.33اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيسنور نوري سعيد محمد460452021422099054

كلية طب االسنان/جامعة تكريت596.0099.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيحفصه صبحي عائد نعمان460461821424006053

كلية طب االسنان/جامعة تكريت595.0099.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيريم يونس تفاح طعمه460471821422077081

كلية طب االسنان/جامعة تكريت595.0099.17ثانوية اشور للبناتاحيائيزينب نومان حمش سبع460481821422078065

كلية طب االسنان/جامعة تكريت595.0099.17اعدادية البيان للبناتاحيائيتقوى عادل مجيد حميد460491821422081011

كلية طب االسنان/جامعة تكريت595.0099.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايه وليد محمد عبد الوهاب460501821424006033

كلية طب االسنان/جامعة تكريت595.0099.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسبأ جميل عطيه صلفيج460511821424006096

كلية طب االسنان/جامعة تكريت594.0099.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائيسيف الدين عبد الرحمن حسين وحيش460521821411032042

كلية طب االسنان/جامعة تكريت594.0099.00ثانوية اشور للبناتاحيائينور عبد هللا خليفه موسى460531821422078137

كلية طب االسنان/جامعة تكريت594.0099.00اعدادية البخاري للبناتاحيائيراويه حسين حمد حسين460541821422080007

كلية طب االسنان/جامعة تكريت594.0099.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياسماء ادهام حسين حمد460551821424006006

كلية طب االسنان/جامعة تكريت594.0099.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيليلى محمد عبد العزيز عباس460561821424008017

كلية طب االسنان/جامعة تكريت594.0099.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيمريم مكرم نظام الدين شمس الدين460572121422003097

كلية طب االسنان/جامعة تكريت593.0098.83اعدادية طوز للبنيناحيائيكرار حسين علي ابراهيم460581821411033050

كلية طب االسنان/جامعة تكريت593.0098.83اعدادية الحكمة للبناتاحيائيايات حمد عبد هللا حسن460591821422029023

كلية طب االسنان/جامعة تكريت593.0098.83ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيصفا عامر محمد صالح460601821423009007

كلية طب االسنان/جامعة تكريت593.0098.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيفرح رعد عبود سليمان460611821424006147

كلية طب االسنان/جامعة تكريت593.0098.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب مثنى حميد محمد460621821424016016

كلية طب االسنان/جامعة تكريت592.0098.67ثانوية السالم للبنيناحيائياصيل تركي غائب سالم460631821411039006

كلية طب االسنان/جامعة تكريت592.0098.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد رياض رمضان محمود460641821413013003

كلية طب االسنان/جامعة تكريت592.0098.67اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيعذراء ابراهيم احمد علي460651821422057090

كلية طب االسنان/جامعة تكريت592.0098.67ثانوية االندلس للبناتاحيائيفدك علي عوني محمد460661821422079048

كلية طب االسنان/جامعة تكريت592.0098.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيدعاء مازن عبد اللطيف محمود460671821424006060

كلية طب االسنان/جامعة تكريت592.0098.67ثانوية الروابي للبناتاحيائيهبة فالح حسن حسين460682121422056113

4148 من 1396صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية طب االسنان/جامعة تكريت592.0098.67ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد عناد عبد عواد460693121411008110

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.6498.61ثانوية الجواهري للبنيناحيائياسالم صالح الدين مظلوم عباس460702121411020006

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.5698.59زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحيدر ناصر كامل محمد460711421411008036

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينه خالد حمدون خضر460721021422013037

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50اعدادية البطولة للبناتاحيائيزينب كمال قمر عبد460731021422028069

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50ثانوية طيبة للبناتاحيائيرواسي ظافر كريم حسين460741221422003015

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50اعدادية دمشق للبنيناحيائيابو بكر عبد الحكيم محمد صالح موسى460751721411146003

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمد فائز خليفه خوجه460761821411030015

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50اعدادية الواسطي للبنيناحيائيميثم محمد جاسم حمد460771821411047082

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيشفاء شامل شالل صالح460781821422033030

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيفرح حازم ماجد سعد460791821422067024

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50ثانوية اشور للبناتاحيائييقين عبد الهادي ابراهيم جاسم460801821422078159

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيغدق اسامه عبد المطلب صالح460811821424006138

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيتبارك ياسين طه علي460821821426001032

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي كامل زعيل ساجت460832121411007102

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينور الهدى ابراهيم نجم عبد460842121422009196

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50اعدادية المنتهى للبناتاحيائيافنان زياد شحاذه حسين460852121422014004

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم علي حبيب عبود460862121422049217

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفاطمة صالح امين رحيم460872121422085190

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيمريم خالص حسين علوان460882121427030047

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمصطفى طارق صابر عجوان460893121417008048

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0098.50اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمازن خديده كجي حمو460903321417004055

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.4098.40ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائياماني دريد عيسى ابراهيم460911321422039016

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.4098.40ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيمحمد مصطفى احمد محمد460921821411127016

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.3698.39ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبدالرحمن هاشم عبد امين460931721413003004

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.3298.39اعدادية االندلس للبناتاحيائيتقى فالح حسن حامد460941721422054064

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.2898.38ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينبأ هايس محمد محمود460951721424013106

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.2498.37ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزهراء عبد القادر شريف عبيد460961121422069023

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0498.34ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيرسل رامي حميد محمود460972121422007016

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية الحارثية للبناتاحيائيمريم مهدي حمزه صالح460981021422030017

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0098.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيابتسام جاسم علي عبدهللا460991721422054017

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيابراهيم فراس غسان سليمان461001821413014001

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية الخصم للبناتاحيائيانفال رافع عبد هللا خلف461011821422115009
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كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيتبارك غالم عبد هللا عباس461021921422108009

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيبراء فالح عبود خليفه461031921424010028

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيطيبه خالد رشيد عبد المجيد461041921424010094

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0098.33اعدادية الرواد للبنيناحيائيعبد الرحمن ياسين قاسم بنو461052021411021057

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيشان نبيل ناظم جعفر461062021424013016

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0098.33اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيعمر عثمان جهاد عزيز461072121411077022

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0098.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيحوراء احمد علي صالح461082121422009059

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0098.33اعدادية المقدادية للبناتاحيائيصفا حاضر خضير كاظم461092121422050148

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0098.33اعدادية النبوة للبناتاحيائيشمس حيدر طالب هادي461102121422055078

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0098.33اعدادية النبوة للبناتاحيائيشهد حسن هادي جواد461112121422055081

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0098.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيمريم العذراء صادق جعفر حسوني461122621424012186

كلية الصيدلة/جامعة تكريت687.0098.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيديانه عصام الدين بهاء الدين صالح461132021422084066

كلية الصيدلة/جامعة تكريت686.0098.00دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيشاكول سركه وت جواد محمد461142021422121033

كلية الصيدلة/جامعة تكريت595.0099.17ثانوية عائشة للبناتاحيائيجواهر ماجد خلف برجد461151821422022036

كلية الصيدلة/جامعة تكريت594.0099.00اعدادية بيجي للبنيناحيائيعزة ابراهيم عبد منصور461161821411007018

كلية الصيدلة/جامعة تكريت594.0099.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائيجاسم محمد احمد سلمان461171821411032029

كلية الصيدلة/جامعة تكريت594.0099.00ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيحسان علي ابراهيم جاسم461181821411048009

كلية الصيدلة/جامعة تكريت593.0098.83اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمها احمد مذود نجم461191821422057111

كلية الصيدلة/جامعة تكريت593.0098.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيساره حامد مجيد عباس461201821424004014

كلية الصيدلة/جامعة تكريت592.0098.67ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيعمر عطيه علي حمد461211821411048031

كلية الصيدلة/جامعة تكريت592.0098.67ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيضحى غازي خضير محمد461221821424002014

كلية الصيدلة/جامعة تكريت592.0098.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك محمد حمد عباس461231821424006168

كلية الصيدلة/جامعة تكريت591.0098.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيروسن اياد رمضان شران461241821424006078

كلية الصيدلة/جامعة تكريت591.0098.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعال طارق حافظ مهدي461251821424006135

كلية الصيدلة/جامعة تكريت591.0098.50ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعلي شعبان حسن سليمان461262021411046032

كلية الصيدلة/جامعة تكريت590.0098.33اعدادية الخطيب للبنيناحيائيليث هيثم حامد صالح461271821411002061

كلية الصيدلة/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمصطفى مجيد جاسم محمد461281821413014061

كلية الصيدلة/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيميسر محمد زين العابدين محمود461291821413014066

كلية الصيدلة/جامعة تكريت590.0098.33اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزهراء كاصد زهير سعيد461301821422045145

كلية الصيدلة/جامعة تكريت590.0098.33اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ وليد اكرم احمد461311821422077153

كلية الصيدلة/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينب عبد الحكيم صادق جعفر461321821422079022

كلية الصيدلة/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك باسم محمد عبد هللا461331821424006164

كلية الصيدلة/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار عبد الرحمن عارف حسين461341821424006173
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كلية الصيدلة/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار مؤيد ابراهيم مطلب461351821424006175

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.4498.24ثانوية الجواهري للبنيناحيائيليث هاشم محمد حسين461362121411020035

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية الجامعة للبناتاحيائيريم عبد الرحيم رشيد سبع461371021422009033

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيجنات محمد خالد شاكر461381321422025013

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية الخطيب للبنيناحيائيباسل خلف حسن صالح461391821411002012

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعمار محمد خليفه طه461401821411032090

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية اشور للبنيناحيائيحماد عويد شحاذ سلمان461411821411070023

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيحاتم زهير حاتم هلول461421821413007017

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسام حميد خليل461431821413014057

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيحسين علي شكوري محمود461441821415002022

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية عمورية للبناتاحيائيساره المعتصم باهلل احمد محمود461451821422023056

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية دمشق للبناتاحيائيمهى مرعي رشيد سمين461461821422043092

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيبان علي مصعب حميد461471821422077031

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية اشور للبناتاحيائيهدى مشعل اعبيش اعبيد461481821422078151

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية الخصم للبناتاحيائيوفاء خلف حمد جخدم461491821422115049

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيزهراء رباح حسن سعدي461501821423019013

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل فراس سليمان داود461511821424006072

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيرند حمودي مسلم عباس461521821424007020

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية الحويجة للبنيناحيائيمحمد صايد رشيد حسين461532021411019092

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعواد حردان احمد جاسم461542021411046040

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائينزار دخيل جاسم خلف461552021411046059

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمحمد فاضل عبد االمير جواد461562121411024022

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق ابراهيم شالل461572121411028071

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيبسام عمر كاظم خضير461582121411055012

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحسين رعد عبد الهادي حسن461592121411060043

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمصطفى زياد جاسم حربي461602121411060141

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهور فؤاد هادي يوسف461612121422001067

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيفاطمه ستار حمودي محمد461622121422008112

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية فاطمة للبناتاحيائيزمن عزيز محيسن حسن461632121422016062

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياالء سعد حاتم خضير461642121422032016

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية الزمر للبناتاحيائيزينب غسان ابراهيم خليل461652121422036047

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيجمانه لهيب ناطق خضير461662121422044025

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية الحريري للبناتاحيائيعال حسين حنظل صالح461672121422053047
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كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية النبوة للبناتاحيائيرواء رباح راضي جميل461682121422055042

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية الخيزران للبناتاحيائيضي وليد حميد عفج461692121422057121

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية الخيزران للبناتاحيائيهالة علي عبد خليل461702121422057179

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية المروة للبناتاحيائينبأ محمد نافع حميد461712121422069033

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيبشرى حسين هواس لفتة461722121422072019

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهمسه احمد علي محمد461732221424001106

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين ضاحي محيسن461742221424051119

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.8898.15ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيكاردو دالور عمر محمد461752021413020024

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.6898.11ثانوية المتميزيناحيائيعثمان احمد ثابت نعمان461761321411016070

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.6098.10ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائينورا مروان عوني كامل461771821422114006

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.6098.10ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينب محمد قابل حسيب461782021422017035

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية بالل للبنيناحيائياحمد فالح دهام رشيد461791021411021006

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية اغادير للبناتاحيائيياسمين عماد مسلم عبد الحسين461801121422038116

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمحمد اياد خيري ابراهيم461811221411040097

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيساره نزار عبد حمادي461821221422005020

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيشدن رياض علي احمد461831221422025080

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب كرار عباس علوان461841221422026135

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن كريم محمد461851321411004043

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيغيث ليث رحيم حسين461861321411012103

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمروه عباس فاضل حسن461871421422015110

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية ايالف للبناتاحيائيزينب محمد طارق صالح461881421422038040

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيياسين صباح عبد الحميد جاسم461891821413007060

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائياحمد خالد علي محمد461901821413008001

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية سمية للبناتاحيائيمكارم حسين احمد حنشول461911821422032021

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيساره صالح محمد صالح461921821422072040

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيسارة عماد نعمان شريف461931821424003012

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ قباث حيمد خليل461941821424006186

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيسفانه محمد عبد الصاحب حسين461951821424007039

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائينور مؤيد صالح شنون461961821424007053

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية البحتري المختلطةاحيائياسماء فياض خليفة محسن461971821427004005

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائيادهم جاسم ناظم عبود461982021411003016

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيحسن جبار عبد ياسين461992021411039047

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد طه محمد462002021411046023
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كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية عدن للبنيناحيائيابراهيم محمد حسين كاظم462012021411055004

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيياسر عامر عبد اسماعيل462022021413002069

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية باغداكول للبناتاحيائياالء نزار جليل أحمد462032021422012007

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيرغد محمد خلف علي462042021422024024

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية الصفوة للبناتاحيائيحنان حسن ابراهيم موسى462052021422025015

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيدعاء ابراهيم خلف حسن462062021427067005

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى حسن فرحان صالح462072121411009282

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمود سعد محمد خلف462082121411014150

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد قحطان عدنان محمد462092121411051016

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية الحسام للبنيناحيائيعبد الوهاب جاسم محمد محل462102121411063037

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيهمام مصعب طه ياسين462112121411086023

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية البراءة للبناتاحيائيذرى عبد السالم تايه خليل462122121422004037

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية جمانة للبناتاحيائينسمه محمد عيسى عبد462132121422006053

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايفان محمد صالح جمعه462142121422009023

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيندى خير هللا سلمان عبد هللا462152121422009195

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيسرور يحيى خليل ابراهيم462162121422028022

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيسارة طه ياسين حسب هللا462172121422046065

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيصبا رائد خضير علي462182121422048088

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيايه عدنان نصيف حمادي462192121422050038

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيحنين مهدي احمد عبد462202121422050059

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية بابل للبناتاحيائينبأ باسم صالح سلطان462212121422051127

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرحمه شاكر محمود رحيم462222121422085079

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم ميثم هادي عيسى462232721422033299

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية الصديق للبناتاحيائيبان قصي عمر عبد الواحد462243121422012003

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيامنيه كريم فزع عبد هللا462253121427010003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت549.0091.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمهند عدنان نوفان حسين462261821513014041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت533.0088.83اعدادية الخصم للبنينتطبيقيمحمد رافع احمد سعود462271821511015054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت532.0088.67اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيفارس بهاء فارس فريد462281821511074018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت530.0088.33ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيحمد محمد حديد جاسم462291821511013008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت521.0086.83ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةتطبيقيمحمد فارس خطاب عمر462302021517069006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت520.0086.67اعدادية الدور للبنينتطبيقياكرم زيد اكرم رسول462311821511003003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت520.0086.67ثانوية الزوية للبنينتطبيقيمحمد غالب عبد هللا حماده462321821511016024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت519.0086.50اعدادية غطفان للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل رجب محمد462331821511038020
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت518.0086.33اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيبهاء الدين محمد شاكر منصور462341821511063020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت515.0085.83ثانوية الفياض للبنينتطبيقيامير نجم عبد هللا عثمان462351821511117003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت513.0085.50ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيابراهيم عطا هللا علي خالد462361821511089001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0085.00اعدادية الخصم للبنينتطبيقيالمغيره محمد خليف عبد462371821511015014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0084.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقياميره زيدان خلف يوسف462381821524004001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت507.0084.50اعدادية الشرقاط للبناتتطبيقيمريم ثائر مهدي نصيف462391821522007007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت507.0084.50اعدادية البخاري للبناتتطبيقيرغد فيصل خلف حمد462401821522080005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت506.0084.33اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيعبد المهيمن حامد حسين علي462411821511037026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0084.17ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيحمد تحسين ناصر حمد462421821511013006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0084.17اعدادية الخصم للبنينتطبيقيعاصم محمد درويش فرج462431821511015036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت504.0084.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيعبد الوهاب كريم مطر احمد462441821511037027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت503.0083.83اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيعبد الرحمن صافي عبد هللا طه462451821511011008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت501.0083.50اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيرامي صالح عجاج حمد462461821511063026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت494.0082.33اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيالينا كفاح عدنان مزهر462471821522037002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0082.17اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعبد هللا اكرم درج ضايع462481821511099044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0082.17اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمهند عبد احمد جاسم462491821511099085

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0082.17ثانوية الزهور للبناتتطبيقيرحمة فائز كردي ثلج462501821522096008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت490.0081.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد ابراهيم محمد علي462511821513013001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت487.0081.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعمر خلف احمد سالم462521721511011065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0081.00اعدادية الخصم للبنينتطبيقيطامي مالك سبهان جاسم46253182051016025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0081.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد يوسف عيسى سالمين462541721511011100

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0081.00ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينتطبيقيعمر احمد مشعل عضيب462551721511053007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0081.00ثانوية المحزم للبنينتطبيقينواف حميد حسين حماد462561821511023029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0081.00ثانوية الفياض للبنينتطبيقييونس عبد حبيب جبر462571821511117029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0081.00ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيلجين منهل عبد هللا حمادي462581821527034011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0081.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعبيده جمال احمد هندي462591921513016012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت485.0080.83ثانوية الشورة للبنينتطبيقيمحمد محسن علي منصور462601721511033007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت485.0080.83ثانوية المحزم للبنينتطبيقيراكان محيمد مزلوه مناحي462611821511023007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت485.0080.83اعدادية البخاري للبنينتطبيقيوسام كفاح عبيد سلوم462621921511101071

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت484.0080.67اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعز الدين حميدي علي عبد462631021511011044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت484.0080.67ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيعبد القادر عبد الرحمن مطلك احمد462641721511152010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت484.0080.67ثانوية الدنج للبنينتطبيقيرافد ابراهيم محمد حسين462651721511214005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت484.0080.67اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيمريم زياد طارق طه462661721522002026
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت484.0080.67ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيمسك محمد عبد المنعم خالد462671821522013008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت484.0080.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقييونس سالم طلب جاسم462681921513016018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت483.0080.50ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيرؤيا صالح حسن مصطفى462691321522039012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيضمام عبد الرحمن محمود محسن462701821511013013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0080.33اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيمحمد علي غركان علي462711921511064036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت481.0080.17االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيذنون سالم ذنون يونس462721721511008023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت481.0080.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيحمد طارق حسن علي462731721513005002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت481.0080.17ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيسارة عادل عبد هللا مجيت462741821526002020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت481.0080.17ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيشهد عبد هللا محمد حبيب462751821527014016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت480.0080.00ثانوية المهندسين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد صالح شريف صالح462761721513017007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت480.0080.00اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيضاري خميس ضاري مهدي462771821511063032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت480.0080.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعلي عمار احمد حسن462781821513014027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت480.0080.00ثانوية البراء بن مالك المختلطةتطبيقيعلي عمر عبد هللا محمد462791821517037006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت480.0080.00اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمحمد راشد مهيدي عنفوص462801921511054023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت479.0079.83اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعبد الرحمن يونس حامد ياسين462811721511009018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت479.0079.83اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيحسن عالء حميد رشيد462821821511063023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت479.0079.83اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمنذر محمد ذهب عسل462831821511099083

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت479.0079.83اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيحذيفه مهند علي عبيد462841921511042005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت478.0079.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعبد الملك ايهاب محفوظ عبد المجيد462851721511005037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت478.0079.67ثانوية الفياض للبنينتطبيقيعلي حسن عبد عبد هللا462861821511117012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت478.0079.67ثانوية القبس للبناتتطبيقيمنار محسن إسليم عبد462871821522030023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0079.50ثانوية تلول ناصر للبنينتطبيقيعزاوي رائد شاهر سليمان462881721511036014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0079.50ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيعبد الباري عمر عطيه نامس462891721511039019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0079.50اعدادية الحود للبنينتطبيقياحمد علي منصور حمد462901721511040006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0079.50اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمد سعد فيصل محمد462911721511134068

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0079.50اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعبد الباسط داود سلمان حمادي462921921511054009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0079.50ثانوية االندلس للبنينتطبيقيزيد عزام طالب عبد هللا462931921511093020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت476.0079.33ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيأوس عزيز جاسم احمد462941721511152002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت476.0079.33اعدادية بيروت االهلية للبنينتطبيقيجاسم رياض معروف حسين462951821513021003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت476.0079.33اعدادية عنه للبنينتطبيقينصير سمير مهدي صالح462961921511021062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت475.0079.17اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد هللا سليمان سالم محمد462971721511012039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت475.0079.17اعدادية القيارة للبنينتطبيقيبسام عطية عبد هللا حسين462981721511042003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت474.0079.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيبالل احمد يونس محمد462991721511026027
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت474.0079.00ثانوية الدنج للبنينتطبيقيعامر سعيد محمد حميد463001721511214009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت474.0079.00ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيحسن ترك حسن محمد463011821511013004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت474.0079.00اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقياحمد عذاب مطر دخيل463021921511070005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت474.0079.00ثانوية بحركة للبنينتطبيقييوسف احمد هاشم صبري463033121511010025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت473.0078.83اعدادية النيل للبنينتطبيقيمؤمن معن نجاد مجيد463041721511027042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت473.0078.83ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ياسر سالم محمود463051721513024007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت473.0078.83ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيعمر محمد حمد محمد463061821511013018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت473.0078.83ثانوية القبس للبناتتطبيقيلينه ادهام حسن فرحان463071821522030019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت473.0078.83اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعمر لطيف جاسم حمادي463081921511054020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت472.0078.67ثانوية الزاوية للبنينتطبيقياحمد صالح محمد ابراهيم463091721511039002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت472.0078.67ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيعاتكه صالح حسن حمدي463101821527034008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت471.0078.50اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيعبد العزيز ثائر فياض ابراهيم463111021511037020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت471.0078.50ثانوية بحركة للبنينتطبيقيابراهيم سعد عطا هللا ابراهيم463123121511010001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت470.0078.33ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقييونس احمد سامي حسن463131021517003017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت470.0078.33االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعمر عبد القادر يوسف عواد463141721511008062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت470.0078.33اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمد عدنان سعيد عمر463151721511009033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت470.0078.33اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيمحمد سالم محمد فرحان463161721511050034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت470.0078.33ثانوية الدنج للبنينتطبيقيمروان حازم نجم حميد463171721511214014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت470.0078.33اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيبدر بزيع عبد صالح463181921511007018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت470.0078.33اعدادية عنه للبنينتطبيقيأنس مالك عبد الحميد حطاب463191921511021002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت470.0078.33اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيمحمد اسامه صبيح عودة463201921511068014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت470.0078.33ثانوية العبور للبناتتطبيقيضحى شهاب حمد حسين463211921522086064

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت470.0078.33للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيعبد الرحمن محمد علي عباس463223321511001016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت469.0078.17اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقياسامه يوسف فزع شنيتر463231021511037002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت469.0078.17ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيمحمد بشير احمد عبد هللا463241721511041021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت469.0078.17ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقياحمد محمد كردي حميدي463251721511152004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت469.0078.17اعدادية الرطبه للبنينتطبيقياوس صالح الدين محمود لطيف463261921511068003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت468.0078.00اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيهند عدي ثامر محمد463271821522006014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت467.0077.83إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمرتضى طارق خلف علو463281421511021126

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت467.0077.83اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيحارث مصطفى وكاع عبد463291921511099010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت466.0077.67سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقيمصطفى مازن معد ابراهيم463303021517048012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت465.0077.50اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيانس عبد الكريم احميد خلف463311721511026023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت465.0077.50ثانوية الشورة للبنينتطبيقيعبد الحافظ علي حسين حميد463321721511033005
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت465.0077.50ثانوية النهرين للبنينتطبيقيابراهيم محمد خليل ابراهيم463331821511059002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت465.0077.50اعدادية اشور للبنينتطبيقيعمر صبار برجس درويش463341821511070038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت465.0077.50ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيمريم احسان جهاد محمد علي463351821522034022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت465.0077.50ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيأريج ابراهيم خضر فارس463361821524016001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت465.0077.50اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيحارث اثير حميد صبار463371921511002010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت465.0077.50اعدادية العباسي للبنينتطبيقيعلي علوان محمد عبد هللا463382021511020004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت465.0077.50ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقياحمد عمار محمد ياسين463393121511008004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت464.0077.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقيخطاب خميس محمد ضاحي463401021511020096

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت464.0077.33ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقياحمد عبد الستار احمد ابراهيم463411721511152003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت464.0077.33ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيمحمد رشيد مجيد لطيف463421821513007034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت463.0077.17اعدادية الشافعي للبنينتطبيقياحمد ياسر عاصم علي463431721511135009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت463.0077.17ثانوية الدنج للبنينتطبيقيمحمد ستار نجم حميد463441721511214012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت463.0077.17اعدادية بيجي للبناتتطبيقيهدى ابو عبيده عباس شبيب463451821522018022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت463.0077.17اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعطاء احمد عنتر حوران463461921511101044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت462.0077.00اعدادية االمين للبنينتطبيقيابراهيم عدي حازم إبراهيم463471721511019003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت462.0077.00اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمروان عدنان حميد خلف463481821511002090

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت462.0077.00اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعبد هللا فالح مبارك احمد463491921511002024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت462.0077.00اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمحمد صباح جاسم محمد463501921511002041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت461.0076.83ثانوية االالء للبناتتطبيقيطيبه احمد يوسف محمود463511121522059007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت461.0076.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياواب سرمد توفيق عبد الكريم463521821513014008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت461.0076.83ثانوية البراء بن مالك المختلطةتطبيقيمحمد عمر عبد هللا محمد463531821517037007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت460.0076.67اعدادية بلد للبنينتطبيقيمنار نبيل محمود عبد الحسن463541821511006032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت460.0076.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم رضا شاهين463551821513013011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت460.0076.67ثانوية بريج السفلى المختلطةتطبيقيسالم موفق ذياب حنتو463562021517070004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت459.0076.50ثانوية العلم للبنينتطبيقيعبد هللا جاسم مديد درويش463571821511018009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت459.0076.50اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعبد القادر علي صالح حردان463581821511099043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت459.0076.50اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعمار جاسم فياض محمد463591921511054018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت459.0076.50للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيأبو بكر محمد معيوف جاسم463603321511001001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت528.0088.00اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيهديل منذر حردان عباس463611821522006013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت501.0083.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا رعد عبد الجبار ثامر463621821513014020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت494.0082.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيطه وليد خالد عبد هللا463631821513014018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت484.0080.67ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيحيدر فؤاد احمد حسن463641821513005004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت484.0080.67ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيحمزة جمال حمود عباس463651821517014007
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية المحزم للبنينتطبيقيميثاق صالح حسين ضيدان463661821511023027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت480.0080.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيهمام نوفل رمضان طه463671821513014043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت469.0078.17ثانوية الشورة للبنينتطبيقيعبد القادر خلف علي عبيد463681721511033006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت465.0077.50اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيعبد هللا احمد شحاذه حلو463691821511086022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت464.0077.33اعدادية النيل للبنينتطبيقيمصطفى إسماعيل حامد إبراهيم463701721511027051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت463.0077.17اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعبد السالم عبد هللا حامد سلطان463711721511135029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت458.0076.33أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيمحمد صالح اسماعيل محمد463721221511019040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت457.0076.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمود عمار نذير ذنون463731721511011104

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت456.0076.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي محمد محمود حمدون463741721511008057

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت455.0075.83اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيعامر فالح احمد علي463751821511030009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت453.0075.50اعدادية القيارة للبنينتطبيقيوسام محمود محمد علي463761721511042023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت453.0075.50ثانوية النهروان المختلطةتطبيقياحمد جاسم محمد عباس463771921517027003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت452.0075.33اعدادية الحود للبنينتطبيقيعمر علي خلف عمر463781721511040017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت452.0075.33اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيعبد هللا سداد عبد هللا صالح463791821511011011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت452.0075.33اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقياحمد محمود عبد الستار عبد الجبار463801821511037005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت452.0075.33ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيزياد نعمان عبد علي463811821515006043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت451.0075.17إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمحمد سالم عيدان خلف463821421511013054

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت451.0075.17اعدادية العروبة للبناتتطبيقيآمال حليم رحيم حمزه463831621522061002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت450.0075.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيطه سالم عيدان خلف463841421511013034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيمصطفى محمد عارف منديل463851821511074026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية عمورية للبناتتطبيقيغسق حسن مرعي حسن463861821522023031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياحمد مهند غدير خلف463871821513014004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقيايالف ناصر محمود حسن463881821523006001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت448.0074.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعمر حميد خلف محمود463891921511026047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية الكرمة المسائية للبنينتطبيقيياسر جمال عباس جسام463901921515010076

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت447.0074.50اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعبد القادر لؤي فيحان كنوش463911021511016041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت447.0074.50ثانوية تلول ناصر للبنينتطبيقياحمد إبراهيم عطا هللا عبد463921721511036003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت447.0074.50ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيسيف الدين جاسم محمد حسن463931821511029025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت447.0074.50اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعامر جاسم فياض محمد463941921511054008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت446.0074.33اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيحيدر قيس علي شوكه463951021511013046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت446.0074.33اعدادية المعقل للبنينتطبيقييوسف رعد حميد حسن463961621511018166

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية الشورة للبنينتطبيقيحاتم يونس عبد القادر زيدان463971721511033003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقياياد زياد حسين حسن463981721513023006
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية المجد للبنينتطبيقيحسن محمد عبد العظيم كاظم463992321511065013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت446.0074.33اعدادية نفر للبنينتطبيقيميثم ثامر عبد حيدر جبر464002421511020027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت445.0074.17اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعمر نشوان صادق عبد علي464011121511017099

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت445.0074.17اعدادية الخصم للبنينتطبيقيصالح ربيع عكله موسى464021821511015033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت445.0074.17اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد كريم عيدان شفي464032821511008099

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت445.0074.17ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيسجاد حسين حسن محمد464042821517006006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت444.0474.01ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر عادل حمزه464051621513076004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت444.0074.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقياشرف رغيد ابراهيم شريف464061721511020015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت443.0073.83اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي صباح كاظم عبد الحسين464071621511006113

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت443.0073.83ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيجعفر صادق محسن محمد464081721511039010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت443.0073.83ثانوية المقاصد للبنينتطبيقيابراهيم مخلف محمد عبد هللا464091821511128001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت443.0073.83ثانوية الحاتمية للبناتتطبيقيفاطمة خير هللا ابراهيم عبود464101821522004004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت443.0073.83اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمصطفى محمد كاظم عبد464112721511014053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت442.0073.67ثانوية النهرين للبنينتطبيقيصباح محمد مطلك صالح464121821511059010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت442.0073.67اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحارث فاضل زبار محمد464131921511020013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت442.0073.67ثانوية التون كوبري للبنينتطبيقيمصطفى عماد فارس احمد464142021511014014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت441.0073.50اعدادية الرباط للبناتتطبيقيرقية حسام علي حسين464151121522055009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت441.0073.50اعدادية العباس للبنينتطبيقيمجتبى حسان فادغ شلتاغ464161621511046120

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت441.0073.50اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعبد هللا ماجد سعد هللا محمود464171721511023029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت441.0073.50اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمحب محمد الطيف خليل464181821511099065

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت441.0073.50ثانوية روا االهلية المختلطةتطبيقيعبد االله غانم مجيد طابور464193121517011002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت440.0073.33االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيهايل تركي صوفان عنيز464201721511008100

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت440.0073.33اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعبد الرحمن ابراهيم ثميل عبيد464211921511002017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت440.0073.33اعدادية عنه للبنينتطبيقيعثمان عبد الحميد خاشع محمد464221921511021034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت440.0073.33اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيسند غريب شرقي فياض464231921511112026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت439.0073.17اعدادية الجوالن للبنينتطبيقيخضر عبد الستار تركي صالح464241121511036014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت439.0073.17ثانوية البالد للبنينتطبيقيعلي احمد كريم اسماعيل464251221511008009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت439.0073.17اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيصبا محمد فاضل محمد464261721522051026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت439.0073.17ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيعذراء مروان عدنان خليل464271821522013006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت439.0073.17ثانوية القبس للبناتتطبيقيمنار خيري زبار خميس464281821522030022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت439.0073.17ثانوية االمالي للبنينتطبيقيانس مزيد خليف ندى464291921511038006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت439.0073.17ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعلي يوسف نواف مالك464301921511093030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت439.0073.17ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيبرهان محمد جواد صالح464312121511074003
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت438.0073.00اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيمحمد عماد كريم هالل464321021511037038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت438.0073.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمحمد فرحان عطية خضير464331821511099074

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيعز الدين اسعد عبد العزيز خليل464341821513009008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيمنار داود بحر فياض464351821522002005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت438.0073.00اعدادية البخاري للبنينتطبيقياحمد ابراهيم حسن حمد464361921511101001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت438.0073.00اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيسعد علي كاظم عباس464372221511038034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت437.0072.83االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيابي عمر محمود امين464381721511008006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت437.0072.83اعدادية القيارة للبنينتطبيقيمنيف عايد حسين عاصي464391721511042019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت437.0072.83اعدادية راوه للبنينتطبيقيخطاب عمر كامل شطيب464401921511022014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقييوسف سعد صالح سرحان464411021511026153

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقياحمد سلمان عبيد حسين464421821511063009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقييوسف محسن رجب جميل464431821513014048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيبسمله محمد زكي طابور464441821522034005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن داود464451921511002018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت434.0072.33ثانوية حمورابي االهلية للبنينتطبيقياحمد ناصر عاصي دويح464461621513011002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية الراية للبنينتطبيقيعالء فتاح مديد جاسم464471721511025040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت434.0072.33ثانوية اشويرات للبنينتطبيقيمصطفى سالم عبد عطا هللا464481721511037013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت434.0072.33ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيعمر فاروق سليمان محمد464491821513022009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيدينا رافد فريد حديد464501821524003002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيمحمد جمال رجه عبد464511921511060027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية الكرمة للبنينتطبيقياحمد حسين حواس جميغ464522221511037004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت434.0072.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين رحيم كاظم وناس464532421511036018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحسين حميد رشيد عناد464541421511040024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيصبيح نوري صبيح فرحان464551621511033089

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية االبداع للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد ابراهيم علي464561721511202011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعمار عادل صافي محمد464571821511061099

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية الفرات للبناتتطبيقيكنانه طارق عبيد كرحوت464581921522011040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت432.0072.00اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيعبد هللا صالح مصطفى عبد الرحمن464591721511010015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت432.0072.00اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعبيدة عامر حميد صالح464601821511002058

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيصالح مازن محمود الطيف464611821513005006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيحسن حميد جاسم حسن464621821517014004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعباس عقيل ناصر حمود464631621513026037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقياحمد صفاء ثابت دخيل464641821517016004
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية الدور للبناتتطبيقيعال عادل فتحي محسن464651821522005006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية بيجي للبناتتطبيقيغسق مصطفى سهيل نجم464661821522018015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية بيجي للبناتتطبيقينور شاكر محمود سليمان464671821522018021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية حديثة للبنينتطبيقينواف غانم نواف محمد464681921511019077

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيحسين رشيد كمر كطان464692221513040007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيمرتضى جبار فيصل علك464702221515003065

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيساهر جبار حسين عبد هللا464711121511025030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية بيجي للبنينتطبيقيمهيمن جمال يونس حسن464721821511007042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية النهرين للبنينتطبيقيموفق محمد رشيد احمد464731821511059024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيعائشه جمال ابراهيم يوسف464741821522034017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيمرتضى محمد عباس كرمول464752421511028041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت429.0071.50اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيعمر حسن ابراهيم بكر464761821511032021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت429.0071.50اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعلي غانم عبد الجليل جاسم464771921511019052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت429.0071.50اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيماجد فؤاد رافع فرحان464781921511024056

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت429.0071.50اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمد احمد عبيد راهي464792721511032066

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت428.0071.33اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقياحمد علي عبد هللا احمد464801821511099010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت428.0071.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيمينا احمد ابراهيم حمد464811821524016013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت428.0071.33اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي عمر جسام حسن464822121511003027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت583.0097.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسندس جمعه جاسم محمد464831821424006109

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت561.0093.50ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائياثيره حسين حسن حمدي464841821423009001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0493.34ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيعبد هللا زيدان جايد زيدان464851821411127013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت549.0091.50اعدادية الوطن للبنيناحيائيمحمد زياد جمعه صنع هللا464861821411027024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت547.0091.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعفراء عبد الودود احمد خطاب464871821424006133

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت535.0089.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين حسن عبد االمير حسن464882521413013081

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت533.0088.83ثانوية السالم للبنيناحيائياوس سعد خلف محمد464891821411039009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت529.0088.17ثانوية النضال للبنيناحيائيعمر عباس محمد حنشول464902021411012047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت525.0087.50اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيمحمد علي حسين علي464911821411010040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت522.0087.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمختار سلمان دنان ليلو464922621411011194

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت521.0086.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك امير عبد هللا علي464931821424006044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت520.0086.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد احمد مولود ابراهيم464941821411020035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت519.0086.50اعدادية المروءة للبنيناحيائيحمزه عبد حسين محمد464951821411024013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت518.0486.34ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيالحسين احسان صبحي نعمة464961221411001010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت517.0086.17ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيفنر حمد علي حمد464971821411048034
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت516.0086.00اعدادية القسطل للبنيناحيائيمصطفى سفيان عبد الكريم حسين464981821411067023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت515.0085.83ثانوية سومر للبنيناحيائييوسف ثائر احمد جهاد464991821411068043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت515.0085.83ثانوية الهجرة للبناتاحيائيميالد نايف صيهود كمون465001821422015031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت514.0085.67اعدادية الخصم للبنيناحيائياحمد محمد امين علي حميدي465011821411015010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت514.0085.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيرسل فخري لفته محمد465021821422077068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت513.0085.50ثانوية الفياض للبنيناحيائيسمير فوزي مجبل عبد هللا465031821411117016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت513.0085.50اعدادية بيجي للبناتاحيائيبراء علي حسن علي465041821422018013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت511.0085.17ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد نظير حسين465051821413014056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0085.00ثانوية سومر للبنيناحيائيصالح حسين سلطان حمود465061821411068015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0084.83ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيسحر محمود خلف احميد465071821422039013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0084.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيطيبه مصدق امين عطيه465081821422072051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0084.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائييوسف شاكر محمود خلف465091821413013060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0084.67اعدادية بيجي للبناتاحيائيايه مؤيد رشيد خلف465101821422018011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0084.67ثانوية سومر للبناتاحيائيمريم حمادي عطشان احمد465111821422104021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت507.0084.50إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمود عزت محمود حسن465121421411014137

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت507.0084.50ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعمار قيس رحيم ظاهر465131621413004046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت507.0084.50اعدادية الدور للبنيناحيائيمعتز حسان علي حميدي465141821411003027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت507.0084.50اعدادية عمورية للبناتتطبيقيلينا علي عواد علي465151821522023034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت506.0084.33ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيخلف احمد خلف احمد465161821411057008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت506.0084.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيكرم خميس نجم عبد هللا465171821413014038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت506.0084.33ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيضحى جالل كاظم سلطان465181821423019021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0084.17ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائياحمد جميل عيدان زيدان465191821411034002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0084.17اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيعبد هللا سلوان مزاحم عمر465201821411063024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت504.0084.00اعدادية بيجي للبنيناحيائيمحمد عبد هللا جاسم محمد465211821411007022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت504.0084.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر حمد محمد عبد هللا465221821413013034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت502.0083.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائياحمد عبد الكريم شاكر محمود465231821411037003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت501.0083.50اعدادية بيجي للبنيناحيائييوسف احمد نافع عبد الرحمن465241821411007035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت501.0083.50اعدادية الحضارة للبنيناحيائيمهيمن قيس علي محمود465251821411051038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت501.0083.50ثانوية الفياض للبنيناحيائيمحمد اسماعيل حسين علي465261821411117031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت500.0083.33ثانوية سارة للبناتاحيائيسماح ماهر مزعل سهيل465272121422066026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت499.0083.17اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيمحمد محمود ابراهيم فيصل465281821411037048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت498.0083.00ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيعمر مجاهد ابراهيم رمضان465291821413022008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت497.0082.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمنتظر عبد االمير جهاد احمد465301521411011209
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت497.0082.83اعددية غرناطة للبنيناحيائيسامي بهجت خضر سعيد465311821411104022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت497.0082.83اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي واثق هادي محمد465321821411106038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت497.0082.83 نيسان للبنات9ثانوية احيائيبراق احمد حميد مجيد465332021422002007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت496.0082.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي منير كامل فنجان465341621413123097

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت496.0082.67اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد ابراهيم علي ابراهيم465351821411015101

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت495.0082.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيسعد طامي حميد سليمان465361821411019035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت495.0082.50ثانوية غمدان المختلطةاحيائيمحمد حسن احمد صالح465372021417034015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت495.0082.50ثانوية حطين للبناتاحيائيشهلة محسن حق ويردي علي465382021422031067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت494.0082.33اعدادية بيجي للبناتاحيائيأيه عادل احمد علي465391821422018010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت494.0082.33ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيياسر فخر الدين عز الدين احمد465402021411010030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0082.17اعدادية الدواية للبنيناحيائيحسن جبار خليف صالح46541222041023009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0082.17ثانوية ضرار بن االزور المختلطةاحيائيبشار خليل علي طعمة465421821417032004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0082.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياغصان صادق محمود عبود465431821424006009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0082.17اعدادية الواسطي للبناتاحيائيهبة شاكر محمود جمعه465442021422003089

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت492.0082.00ثانوية االندلس االهلية  للبنيناحيائياحمد ادهم كنعان منصور465451021413014001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت492.0082.00ثانوية باجوان المختلطةاحيائيشهد صابر عبد هللا نوفان465462021427008012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت492.0082.00اعدادية األسود للبنيناحيائياحمد محمد فارس احمد465472121411069006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت492.0082.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد رياض شنته جبر465482221411003269

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت491.0081.83ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزهراء خير هللا سوادي ياسين465491621424002021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت491.0081.83ثانوية االمل للبنيناحيائيعمر خالد سالم خضر465503121411002019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت490.0081.67اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائياحمد مظفر جبار مرجان465512221411020016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت489.0081.50اعدادية الحكيم للبنيناحيائيكاظم كريم جاسم ياسين465522221411024079

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت489.0081.50غازي عنتاب-مدرسة دار السالم االهلية في تركيااحيائيعبد الرحمن حازم عبد الرضا عنتيك465533021417018007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت488.7281.45ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسن وليد اسمير جاسم465541721411022040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت488.0081.33اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد عدي فالح امين465551721411023105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت487.0081.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياسامه عادل جميل عبد465561321413017006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت487.0081.17ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد عبد هللا صفر خلف465571821411031105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت487.0081.17اعدادية المغيرة للبنيناحيائيكرم رافع رمضان عذاب465581821411074016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت487.0081.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيرنا ظافر هاشم محمد465591821422077074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.8881.15ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيبارق نايف سعيد حميد465601821411127002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0081.00اعدادية ابي تمام للبنيناحيائياحمد محمد توفيق يحيى465611721411010007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت485.0080.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيرسل عدي علي حسين465621221422025050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت485.0080.83ثانوية ميسلون للبناتاحيائيتبارك صالح كاظم حمود465631821422026007
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت485.0080.83ثانوية اشور للبناتاحيائيشيرين محمود غربي اضحوي465641821422078088

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت485.0080.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين زاحم كريم محمود465652121411004039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت484.0080.67ثانوية الخصم للبناتاحيائيايمان مال هللا فرج لفته465661821422115013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت484.0080.67اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيعذراء لؤي عبد هللا عزيز465671821424003020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت484.0080.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائيايبك صباح حسين يوسف465682021422051018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت455.0075.83ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عادل احمد علي465691821513022005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت453.0075.50ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيمحمد صفاء جمعه منادي465701821513004012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت452.0075.33اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيابراهيم كامل محمود رشيد465711821511063004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية الريان للبناتتطبيقياالء سعد حسن عباس465721821522085005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت447.0074.50اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمثنى عيسى جمعه حماد465731821511099064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت446.0074.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمهدي صالح حسن سلمان465741621511029091

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية بيجي المسائية المختلطةتطبيقيياسين وسام طه عمران465751821517022062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت443.0073.83ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيمهدي مهند صالح محسن465761621513118016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت442.0073.67اعدادية اشور للبنينتطبيقيحاتم عبد الكريم رسول حسين465771821511070013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت441.0073.50اعدادية اشور للبنينتطبيقيبسمان ابراهيم علي طه465781821511070010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيعلي عزيز جاسم احمد465791721511152012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقياحمد عدي احمد علي465801621513016005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياحمد عباس فاضل علي465811821513014003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيشاهين ضاري عجاج بدر465821621513013003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين ناظم زامل عبود465831621513113021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية القدس للبنينتطبيقيابراهيم فائز فوزي مصطفى465841021511014003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيصقر عبد هللا خلف علي465851821511020015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيحمزة موفق جابر مرعي465861821513014015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية االمل للبنينتطبيقيسياف سعدي كركي حسين465873121511002017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيمحمد تحرير احمد علي465881821513022011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيمصطفى حزيم حميد شنان465892821517002032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية القائم للبنينتطبيقيوسام صباح محمد عليان465901921511023050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت429.0071.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد حيدر حميد كيطان465911621513123044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت429.0071.50اعدادية الغراف للبنينتطبيقيمحمد كاظم لفتل بديوي465922221511022080

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت428.0071.33ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقياسامه سعيد جاسم سالم465931721511041003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت428.0071.33ثانوية الصقر للبنينتطبيقيايهم سحاب صالح غالم465941821511040004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت428.0071.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعبد هللا عطا نعمه علي465952821511001094

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت587.0097.83اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمعمر حمودي عصام نعمان465961821411074032
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت587.0097.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيماريا خالد خليل عبد هللا465971821422077132

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0097.67اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيموج عدي عبد هللا طلب465981821424003025

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت585.0097.50اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيسعاد اسماعيل ابراهيم موسى465991821424003013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت585.0097.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمروه اديب عباس خزعل466001821424006152

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت583.0097.17ثانوية بعاجة للبناتاحيائيزينب فهد تركي عنتر466011821422099024

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت582.0097.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه ايوب طريد كردي466021821424006125

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت580.0096.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعطاء عجيل جاسم حسين466031821424006132

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت579.0096.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيالمسك عبد الكريم عياش صبح466043121422009021

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت575.0095.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مؤيد حازم حمدان466051821413014026

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت575.0095.83ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيتوجان أسعود عبد هللا خلف466061821424005005

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت575.0095.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيريم طلعت علي عطيه466071821424006083

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت574.0095.67اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيرحمه ظافر مهدي صالح466081821424003008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت572.0095.33ثانوية المرجان للبناتاحيائيناديه مصطفى انور محمود466091821422097017

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت572.0095.33اعدادية الواسطي للبناتاحيائيرغد موفق علي شيره466102021422003037

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0095.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسميه سمير عيسى عبد الحمد466111821424006107

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت569.0094.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسما عالء صابر شهاب466121821424006105

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت568.0094.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى عدنان عبد هللا علي466131821411020042

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت568.0094.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمالك عمران خلف خطاب466141821413013042

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت566.0094.33اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائينور خالد حسين علي466151821424003027

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت565.0094.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيهند نوفل علي احمد466161821422077175

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت564.0094.00ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيعلي عبد المجيد حمد محمد466171821413010011

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت564.0094.00ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبد الرحمن نافع حماد محمد466181821417020007

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت563.0093.83اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمصطفى حسان حامد سلطان466191821411074028

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت563.0093.83اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيميمونه محمد يوسف علي466201921422053131

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت562.0093.67ثانوية الزهراء للبناتاحيائيشهد عدنان محمود عبد الغفور466211921422130023

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت562.0093.67ثانوية عدن للبنيناحيائييوسف اسماعيل محمد اسماعيل466222021411055100

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت561.0093.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد جوهر برك مطر466231821413013043

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت561.0093.50اعدادية حديثة للبنيناحيائيياسين اسامه عبد الحميد طه466241921411019085

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت561.0093.50ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيآيه سمعان ابراهيم حيدر466252021422017006

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0093.33اعدادية االسراء للبنيناحيائييحيى عبد اللطيف ظاهر خميس466261021411011061

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0093.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى صفاء ناجي صالح466271821424006098

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت559.0093.17اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيفرح اسماعيل محمد مهدي466281821422007033

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت559.0093.17اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيسجى ابراهيم سعد احمد466291921422042034
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت558.0093.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم محمد خالد خلف466301821422034024

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت557.0092.83اعدادية القائم للبناتاحيائيمروه محمد مهدي صالح466311921422010175

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت556.0092.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيامين محمد عطيه زبار466321321411010024

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت556.0092.67اعدادية البحتري المختلطةاحيائيورقة نوفل صيهود كمون466331821417004028

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت556.0092.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه نسيم جاسم محمد466341821424006204

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت556.0092.67اعدادية بروانة للبنيناحيائيفهد عباس علي هويدي466351921411066023

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت556.0092.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين حقي اسماعيل توفيق466362121411014041

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت555.0092.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيبسمه ايسر رشيد حمد466371821424006039

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت555.0092.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيوجدان خميس شعبان حسين466381821424006208

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0092.33ثانوية الحمزة للبناتاحيائيفرح احمد حسن عطيه466391821422092017

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0092.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيشروق ثائر عبد علي466401821424006111

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0092.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمر محمد صباح شكور466412021411001159

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت552.0092.00اعدادية الخصم للبنيناحيائيحسين سعد نجم هالل466421821411015032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت552.0092.00ثانوية الزهور للبناتاحيائيميس نبيل صباح علي466431821422096027

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت551.0091.83ثانوية السالم للبنيناحيائيمريم فاضل علي جاسم466441821421039014

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت551.0091.83اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيرفاه حسين احمد محمود466451821424003009

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت550.0091.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي مسلط محمد خلف466461821413013032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت550.0091.67اعدادية الشيماء للبناتاحيائيساره سمير رشاد جاسم466471821422072039

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت549.0091.50اعدادية بروانة للبناتاحيائيشهد عبد العزيز محمد فرحان466481921422020032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت549.0091.50ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيسرى طالب احياب رمضان466491921424005006

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت549.0091.50اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعبد هللا مزهر خلف مجيت466502021415006235

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت548.0091.33ثانوية ميسلون للبناتاحيائيدعاء ثامر محمود محيسن466511821422026013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت548.0091.33ثانوية الرمادي للبنيناحيائياحمد جمعه سند شلش466521921411001003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت547.0091.17ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا بشير قدوري عالوي466531921413009058

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت547.0091.17ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيمحمد مؤيد محمد علي466542321413003037

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت547.0091.17ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيآيه مقصود حسين علي466553121422014005

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت546.0091.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيياسر عمار نجم عبد466561821413013059

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت546.0091.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيبسمه ملك ولي معروف466572021422019038

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت545.0090.83ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيشيماء عالء خلف طعمه466581821422033032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت545.0090.83اعدادية الدجيل للبناتاحيائيايه محمد حسون عبد الحسين466591821422071013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت545.0090.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياروى رياض حسن جاسم466601821424006002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت545.0090.83ثانوية العذراء للبناتاحيائياالء محمد احمد خلف466612121422064005

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت544.0090.67ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائينورا كمال جواد عبد الفتاح466621821422067028
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت543.0090.50اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد عبود حسين466631821411002035

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت543.0090.50ثانوية السالم للبنيناحيائيعلي دحام حميد احمد466641821411039027

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت543.0090.50اعدادية هيت للبنيناحيائيمصطفى حازم محمد بكر466651921411025062

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت543.0090.50ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيميديا ماهر محمد ابراهيم466662021522032037

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت542.0090.33اعدادية بيجي للبناتاحيائيتبارك تحرير احمد علي466671821422018015

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت542.0090.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى عقيل فوزي شكر466681821424006099

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت541.0090.17اعدادية الخضراء للبنيناحيائيزيد عدنان علوان احمد466691021411013053

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت540.0090.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيورقاء صباح حميد دهش466701321422039290

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت540.0090.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب عقيل اسماعيل ابراهيم466711421422036030

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت540.0090.00اعدادية طوز للبناتاحيائيدعاء مهند حسين اسماعيل466721821422021012

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت540.0090.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبدالسالم أسعد جاسم محمد466731921411101063

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت539.4089.90ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمريم خالد محمد احمد466742021422017060

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت539.0089.83ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيرسل ليث عبد الرزاق يوسف466751021422017013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت539.0089.83اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيعبد المجيد ابراهيم مجيد محمد466761821411011016

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت539.0089.83ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيجنان عواد أحمد حسين466771821424002006

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت539.0089.83ثانوية العبور للبناتاحيائيوسن علي كنوش عبد هللا466781921422086148

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت539.0089.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي حسن كريم احمد466792321411020208

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت537.0089.50اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي ابراهيم يحيى كمال466801821411115098

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت537.0089.50اعدادية بروانة للبناتاحيائيربى هاني طه جعاطه466811921422020014

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت536.0089.33ثانوية الدور للبناتاحيائينبا سمير ذياب عباس466821821422005061

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت535.0089.17اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيعلي سعد محمد عبد الحسين466831821411001024

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت535.0089.17اعدادية الشامية للبنيناحيائيجعفر سعيد ضايع نهاب466842421411010017

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت534.0089.00ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيسوزان اتيال اسعد غائب466851821422067019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت534.0089.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيشهد احمد غناوي علوان466862121422050140

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت534.0089.00ثانوية كرميان للبناتاحيائيزهراء خالد علي رحيم466873221422001027

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت533.0088.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه علي حمودي كاظم466882521426001416

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت532.0088.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائييوسف عبد هللا مهدي مصلح466891921413016029

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت531.0088.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء علي حسين حسن466901021422033075

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت530.0088.33اعدادية الصديق للبنيناحيائيفيصل فهيد جدعان فهيد466911721411028074

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت530.0088.33ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيآالء زياد شاكر حميدان466921821422002001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت530.0088.33اعدادية بلد للبناتاحيائيفاطمة مظفر خميس كاظم466931821422017167

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت530.0088.33اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمصطفى محمد زبن محسن466942721411033177

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت527.0087.83اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحسين سند راشد جوده466952921511008022
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت526.0087.67ثانوية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيرواء نعمة عليوي ناصر466961821522002003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت525.0087.50ثانوية االمل للبنينتطبيقيعادل خالد عبد حمد466973121511002018

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت520.0086.67ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمحمد نعمه عودة فضل466981621513016067

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت516.0086.00اعدادية زنكورة للبنينتطبيقينبيل خميس عبد كطاع466991921511032035

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت515.0085.83اعدادية االندلس للبنينتطبيقيرسول عبد الحسين حنون عبيد467002821511008036

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت513.0085.50اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسين علي جواد بواك467012921511019028

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت511.0085.17ثانوية القلعة للبناتتطبيقيمينا عبد المنعم حسن ياسين467021821522036011

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0085.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيبندر فرحان نمشان عبيد467031821511037010

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0084.83ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحسن نعمه شاكر صافي467041621513049008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0084.83اعدادية بيجي للبنينتطبيقيمعد احمد عبد هللا يعكوب467051821511007040

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0084.67اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيمنار جمال رجه عبد467061921522042052

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0084.67ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسين علي مجبل467072221513040030

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت507.0084.50اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعيسى مازن بدر سوادي467081321511003057

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت507.0084.50ثانوية الفرات المختلطةتطبيقياحمد كامل احمد جاسم467091621517001008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت506.0084.33ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيسوسن علي عجيل جلوب467101621522006008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت506.0084.33اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيدرع صباح حسن بريسم467112121511036007

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت503.0083.83اعدادية الكفاح للبنينتطبيقياحمد قاسم منور مذكور467121621511002019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت501.0083.50اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعبد المهدي جادر رواش منشد467132221511008023

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت500.0083.33ثانوية تكريت االهلية للبناتتطبيقيحفصه جمعه هجان خليفه467141821524011003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت499.0083.17ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيمريم محمد عبد الحسين محمد467151421522031023

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت498.0083.00ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيعبد المنعم خالد جمعة احمد467161721515015070

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت497.0082.83ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيندى علي عاشور عبيد467171621524066030

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت496.0082.67اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقينذير عبد الخالق رشيد مرزوك467181921511020068

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت495.0082.50ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحيدر طاهر عبد مكلف467191621515011056

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت495.0082.50ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيكريم احمد كريم سبع467202221513035057

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0082.17إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيصفاء عاصي حسين عليوي467211421511013032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت492.0082.00ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيجاسم محمد سرحان سالم467221621511074012

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت492.0082.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعمر تحسين صالح محمد467231721511011064

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت492.0082.00اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيابتهال علي حسين ثرثار467241821524003001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت492.0082.00ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقينبراس هيثم احمد حسين467251821527076004

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت492.0082.00اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحيدر كريم قاسم زيدان467262821511021047

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت546.0091.00ثانوية ميسلون للبناتتطبيقياسراء سامي بدوي جبل467271821522026001

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت466.0077.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقييوسف نصير ضامن مخلف467281821513014049
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قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت459.0076.50ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيفاطمة احمد حسن محمود467291821522034020

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت456.0076.00ثانوية ميسلون للبناتتطبيقيرحمه مجيد احميد حسين467301821522026005

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت454.0075.67ثانوية الزهور للبناتتطبيقييمن وجدي اسماعيل عبد الكريم467311821522096007

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت450.0075.00ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيتيسير فتحي جمعه مصطاف467321821511089006

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت450.0075.00ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد هللا محمد467331821511089019

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت443.0073.83اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيهمام موفق عبد الكريم يونس467341821511063072

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت439.0073.17اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيصدام اسماعيل ابراهيم موسى467351821511077015

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيميمونه حارث عاصم حميد467361821522013010

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت435.0072.50اعدادية المغيرة للبنينتطبيقياحمد وليد عزيز خضر467371821511074002

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيعثمان ياسين علي صالح467381821513022007

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية ميسلون للبناتتطبيقيفاطمه عبود وهيب صباح467391821522026009

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت428.0071.33اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيرهف عبد الصمد كريم حدوشي467401821524003004

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت426.0071.00اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيمصطفى علي حمدي توفيق467411821511063066

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيعبد المنعم ذياب محمد محمود467421821511089021

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية ميسلون للبناتتطبيقيمسك فراس اسماعيل طه467431821522026012

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمحمد هاشم احمد حماد467441821511099076

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيالحسن احمد غضبان عباس467451821515006021

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية االمالي للبنينتطبيقياوس عبود محمود مصطفى467461921511038007

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيفاضل خضير خلف محمد467472021511013042

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية بيجي للبنينتطبيقيايوب محمد نعمان ثابت467481821511007010

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية اسماء للبناتتطبيقيتبارك وعد علي حسين467491821522077021

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت422.0070.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيمالك ياسر حميد شاكر467501821524006007

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية زمار للبنينتطبيقيعمر عزيز خضر احمد467511721511095024

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية االمين للبنينتطبيقيعرفان صالح مهدي صالح467521821511014015

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيسليمان بسيم نايل غضبان467531821517034013

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا بدر ابراهيم خالد467541821513004009

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت419.0069.83اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيبكر رياض هادي محمد467551821511036021

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت419.0069.83اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقياحمد عارف ابراهيم عوض467561821511099008

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية ملتقى النهرين للبناتتطبيقياالء احمد علي خلف467571821522008002

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية الريان للبناتتطبيقيريم احمد محمود محمد467581821522085016

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيحيدر نزار صالح احمد467591821511061056

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيعمر حسين علي محمد467601821511086027

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقييوسف ايسر ماهر حمد467611821513014045
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قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت417.0069.50ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيغاسق عقيل فيصل محمود467623121517008020

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية المحزم للبنينتطبيقيطه نجم عبد هللا مشعل467631821511023010

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت416.0069.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعبد هللا فاروق عمر محمد467641821511077025

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيفالح حسن حميد محمود467651821511089028

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية دار السالم للبناتتطبيقيزهراء حسين علي احمد467661821522048002

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت415.0069.17اعدادية بيجي للبنينتطبيقيعثمان عزيز حاضر حالوب467671821511007028

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت414.0069.00اعدادية اشور للبنينتطبيقيحاتم رعد حمد علي467681821511070012

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت414.0069.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعبد الحكيم صالح حماد عسل467691821511099040

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية القلعة للبنينتطبيقيعلي سمير حسن محمود467701821511055012

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية بيجي للبناتتطبيقيامنه شاكر محمود سليمان467711821522018003

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية الزوية للبنينتطبيقيعلي احمد محمود محمد467721821511016011

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيغيث احمد غايب اسود467731821511020025

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت411.0068.50اعدادية اشور للبنينتطبيقيعامر محمد خلف ياسين467741821511070022

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت411.0068.50اعدادية عمورية للبناتتطبيقيجمانه سعد يونس حسن467751821522023015

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت410.0068.33اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقياحمد عبد هللا احمد عوده467761821511063010

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيانمار رشيد علي خلف467771821513007008

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية ملتقى النهرين للبناتتطبيقييسرى احمد علي خلف467781821522008010

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقياوس قحطان مخلف حديد467791821511077007

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت409.0068.17ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيصدام شاكر محمود صالح467801821515006046

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت409.0068.17ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى منذر مطلب خلف467811921515005076

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت408.0068.00اعدادية االمين للبنينتطبيقيعلي حماده جاسم محمد467821821511014017

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحمد عقيل يوسف عبد هللا467831621515011136

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت407.0067.83اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيبشار عدي يعقوب علوان467841821511002016

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت407.0067.83اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمصطفى حمود عبد هللا خلف467851821511099080

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيفاطمة بدران علي محمود467861821526002036

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت406.0067.67اعدادية النهضة المسائية للبنينتطبيقيحيدر عبد الرزاق احمد رديني467871821515002011

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية ملتقى النهرين للبناتتطبيقياسراء احمد علي خلف467881821522008001

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية جوارجرا للبناتتطبيقيساره ثامر محمد طويسان467893121522001010

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيياسر ماهر سليمان درويش467901821511089038

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيأحمد ناجي سعدي كامل467911821513007001

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةتطبيقيمحمد عبد اللطيف محمود حسين467921821517074040

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيشهد محمد خير هللا مال هللا467932221522036020

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا باسم عوده كشيش467942021513015001
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قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد الحسين صاحب467951121511030037

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيقيس حاضر عواد شطر467961821513014033

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيخديجه محمود علي فرحان467971821522013002

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت401.0066.83اعدادية بروانة للبناتتطبيقيقبس ضياء رشيد احمد467981921522020018

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية عدن للبنينتطبيقييوسف ماجد يوسف نهار46799202051084036

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمحمود سامي سعيد خلف468001821511077039

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيمحمد صالح عواد علي468011821513007035

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية اسماء للبناتتطبيقينور قحطان ذياب جاسم468021821522077081

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية العراقية للبناتتطبيقيبسمه زياد خلف علوان468032121522049009

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعلي حميد عبد هللا عيسى468041821511099050

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمحمد عباس سالم عباس468052321511020070

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمحمد علي احمد حماد468061821511099071

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت396.0066.00إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيعبد الرحمن حازم عيدان عبد الحسين468071421511009041

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد رمل محمد468081921511007036

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت395.0065.83اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعبد القادر تحرير عبد الرحمن مصطفى468091821511063039

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت395.0065.83اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعلي حسن علي كريم468102021511001044

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية الخصم للبنينتطبيقيعبد الوهاب فاضل محمد سليمان468111821511015045

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية ملتقى النهرين للبناتتطبيقينادية محمد عطية صالح468121821522008008

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيمينا سالم طه هزاع468131821524016014

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية الصديق للبنينتطبيقيعلي سالم حسين وحاش468142321511024014

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيايوب ربيع عبد حمادي468151821513014010

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيمحمد جمال مبرد هويدي468161821511037036

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية المعارف للبنينتطبيقيمصعب محمود علي حسن468172121511005014

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعمر صالح نصيف مخلف468181021511017064

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيعمر حسين علي صالح468191821511029043

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعمر جمعة سليم محمد468201821511099056

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد هللا مطلك غفير خلف468211921511025048

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت567.0094.50ثانوية البراء بن مالك المختلطةتطبيقيعبد الجبار محمد مد هللا صالح468221821517037001

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت444.0074.00اعدادية القيارة للبنينتطبيقيمهدي صالح خلف احمد468231721511042020

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت440.0073.33اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيمحمد خالد طلب علو468241721511147038

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيمحمد مير محمد محيسن468252321517059023

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت439.0073.17ثانوية ابن البيطار للبنينتطبيقيمروان جمال سليمان مشوح468261921511117010

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية االجيال االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين هاشم مجيد468272621513011005
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قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت435.0072.50اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعلي عبد المجيد سلمان محمد468281721511023034

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية غطفان للبنينتطبيقيهمام عبد هللا حمد عبد هللا468291821511038023

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية الشامية للبنينتطبيقيهاشم مهدي رايح محمد46830242051015046

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيشمس عبد الرحمن علي صكر468311721524011003

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيعلي صباح كاظم عبد الحسين468322321517059014

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت427.0071.17ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقيعلي داود سليمان عبطان468331921515006039

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية اشويرات للبنينتطبيقياحمد موفق مطر محمد468341721511037003

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت424.0070.67اعدادية غطفان للبنينتطبيقيشعالن فهد ماجد خضر468351821511038007

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية الروافد للبنينتطبيقيصدام عبد الحكيم خضير طارش468361121511024015

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية الريان للبناتتطبيقيرقيه رعد حسن عباس468371821522085014

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت419.0069.83اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيصديق ابراهيم عبود فاضل468382021511009028

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية اشور للبنينتطبيقيعماد الدين محمود مشاري جمعه468391821511070037

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت417.0069.50اعدادية الحود للبنينتطبيقيمروان عبد الرحمن اسود احمد468401721511040023

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت417.0069.50ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيعمر خماس رشيد شدة468411821513022008

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية التون كوبري للبنينتطبيقيموسى جتين عبد الكريم عمر468422021511014015

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت414.0069.00ثانوية العلم للبنينتطبيقيجاسم محمد احمد عبد468431821511018003

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيازر فائز محمد علي468441721511009004

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت411.0068.50اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسن جاسم جراد مصطفى468451021511009012

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت411.0068.50ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الرحمن بونس احمد468461721511038026

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت411.0068.50اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعلي عهد محمد سلمان468472321511008042

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت410.0068.33اعدادية االسحاقي للبنينتطبيقيعبد هللا رجه علي حسين46848182051047023

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت408.0068.00اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيحاتم عبد الكريم صالح وهاب468491821511032007

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت408.0068.00ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيعمر عامر حسن يونس468503321517014008

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت406.0067.67اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبد الملك عمار عبد الملك محمد علي468511721511134048

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت406.0067.67اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيمحمد مصطفى محمد حسن468522321511032045

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت406.0067.67اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيمهيمن كاظم جواد عطيه468532621511054035

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعمر طارق رفيق محمد468542021511005030

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية االمام الزهري للبنينتطبيقيياسين احمد عباس ياسين468552121511049004

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية الفياض للبنينتطبيقيعبد العزيز اسماعيل ابراهيم محمد468561821511117010

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعلي السجاد مؤيد عودة براك468571621511070052

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعامر زياد خلف طعمه468581821511099039

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد كاظم مرهون كريم468591621511020105

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية السنية المسائية للبنينتطبيقيحسن نعمه جواد كاظم468602421515010006
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قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية العامرية للبناتتطبيقيشهد حسنين علي هادي468611021522036025

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيابراهيم يوسف بدوي دريجه468621821511011025

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيفهد جمال ناصر حسين468631821511099063

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية اشويرات للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح محمود صالح468641721511037007

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيانور عباس مطر مضحي468651821511099015

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيطارق زياد خلف طعمه468661821511099037

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقيزهير احمد محمود محمد468672021511016006

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت394.0065.67للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيعبد هللا ميسر جاسم محمد468683321511001019

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عمر ظاهر احمد468691721515002233

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيمسلم احمد علوان نوري468701821517034017

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية الشهاب للبنينتطبيقياحمد عبد الهادي عبد الجبار عبد الرزاق468711721511134007

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيالق عبد هللا عمر صالح468721821524016003

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت390.0065.00االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعثمان طالل نايف محمود468731721511007032

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت546.0091.00اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيبنين صاحب مهدي عبد468741821422045027

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت533.0076.17اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيالمين سامي محمد صالح نجم الدين468752021411092042

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت529.0088.17ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيداليا احمد حسين علي468762021427071005

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت502.0083.67ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيناحيائيسرحان مصلح راشد عبد هللا468771721411048011

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت499.0083.17اعدادية الخصم للبنيناحيائيحاتم لؤي عبد الحميد ابراهيم468781821411015029

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت495.0082.50اعدادية اشور للبنيناحيائيحارث محمد حسن درويش468791821411070019

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت490.0081.67اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيضياء صالح عاصي حسين468801821411004028

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت483.0080.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا حمد ظاهر468811821413013024

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية العوسجة للبنيناحيائياحمد تحسين هالل كنوش468821721411049001

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0080.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمرتضى عادل طاهر عبد468832421411012050

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0080.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين علي خالد حسن468842521411012073

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت481.0080.17ثانوية الصديد المختلطةاحيائيساجر جاسم محمد حسن468851821417051002

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت481.0080.17ثانوية المستنصرية للبناتاحيائياية مفيد خزعل زهوان468861821422013004

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت481.0080.17اعدادية بابل للبناتاحيائيزهراء عمر ابراهيم محمد468872121422051059

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت479.2079.87ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسام فراس حسام حسين468881721411022036

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت479.0079.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيجنات عبد الحكم عبد الكريم مطرود468891721424012006

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت479.0079.83اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحمد عيسى حسن علي468901821411032014

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت479.0079.83اعدادية فلسطين للبنيناحيائيبكر جمعه فرج خلف468911921411002011

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت479.0079.83ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد مطني احمد468921921413011004

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت479.0079.83اعدادية الرياض للبنيناحيائيمصطفى نوري طامي عزبه468932021411022047
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قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت479.0079.83اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيحسين اياد حسين محمود468942121411017017

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت478.0079.67ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيلقاء حمد جاسم عبد468951821422012040

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0079.50اعدادية االعظمية للبنيناحيائيايهم فراس ستار جبار468961321411001015

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0079.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم عصام يحيى علي468971721422061232

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0079.50ثانوية النضال للبنيناحيائيعمار حسين علي عيدان468982021411012044

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0079.50اعدادية العباسي للبنيناحيائيطه ناصر حسن علي468992021411020070

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت475.0079.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيحيدر علي حمزه خضير469002321411027025

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت473.0078.83اعدادية الفرقان للبنيناحيائيامير عبد الرزاق الياس حيدر469011721411115019

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت473.0078.83اعدادية المنصور للبنيناحيائياكرم محسن عبد هللا هندي469021821411041003

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت473.0078.83ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائييزن حكمت سليمان عيادة469033121411008132

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت471.0078.50ثانوية الحمزة للبناتاحيائيايمان شهاب احمد ابراهيم469041821422092008

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت471.0078.50اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيطارق مصطفى شاكر عبد الحي469051921411092036

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت471.0078.50اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيمحمد حامد سلمان حسن469062121411075095

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت469.0078.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد عبد469071721411008373

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت468.0078.00ثانوية المكوك للبنيناحيائيجاسم خالد ابراهيم عبد هللا469081721411051017

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت468.0078.00اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد هللا محمد لطوف احمد469092121411012109

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت468.0078.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي غسان طه مهدي469102621411022121

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت466.0077.67اعدادية بروانة للبنيناحيائيعثمان عفتان طعمه نجم469111921411066017

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت465.0077.50ثانوية بعاجة للبناتاحيائيمها جمعه محمد حسين469121821422099047

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت464.0077.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمه منذر يونس محمد469131821424016034

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت463.9277.32ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيقمر انفال اكرم حسن469141421424003038

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت463.0077.17اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيعبد القادر احمد طايس طه469151821411063022

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت463.0077.17ثانوية غمدان المختلطةاحيائيعبد هللا علي حمد خلف469162021417034009

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت462.0077.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمود بدر عبد الغني محمد رجب469171721411008358

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت462.0077.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبد الرحمن مشعال فيصل عجيل469182021411011047

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت462.0077.00اعدادية االرشاد للبنيناحيائيمصطفى محمد عليوي عالج469192821411040040

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت461.0076.83اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد خزعل محي الدين كاظم469201821411019006

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت460.0076.67اعدادية الحضارة للبنيناحيائيمظهر ثامر عريبي هزاع469211821411051036

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت460.0076.67اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيخديجه عبد الكريم شاكر علوان469222121422003033

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت457.0076.17اعدادية بيجي للبناتاحيائياسمهان صالح يوسف عبيد469231821422018005

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت456.0076.00اعدادية الخصم للبنيناحيائيحميد سعران حميد ابراهيم469241821411015039

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت450.0075.00اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء يوسف عبد الحسين كاظم469252221522036022

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت441.0073.50اعدادية القيارة للبنينتطبيقيابراهيم سعدي محمد اسماعيل469261721511042001
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قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية بحركة للبنينتطبيقياكرم صائب اكرم شريف469273121511010003

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت434.0072.33ثانوية البراء بن مالك المختلطةتطبيقيهجران محمود مد هللا هايس469281821527037003

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية التطور المختلطةتطبيقيمحمد اسماعيل احمد حسين469291821517041018

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية سيوان للبنينتطبيقيمصطفى ثائر عبد االله عبدالرزاق469303121511001025

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينتطبيقيمعمر كاظم علوان عوض469311321515010047

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت419.0069.83اعدادية اشور للبنينتطبيقيعبد الرحمن غالب حمدان بدوي469321821511070027

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية ام البنين للبناتتطبيقياحسان حاتم شكر عواد469332021522051002

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيقيصر حميد املح تايه469341821513022010

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيسيف الدين حازم عبد الرزاق عبد الرضا469353121511008022

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت417.0069.50ثانوية الحود الفوقاني للبناتتطبيقيصفيه علي حسين علي469361721522093012

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت414.0069.00اعدادية الحود للبنينتطبيقيعبد العزيز احمد محمد هزاع469371721511040012

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت411.0068.50اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيعمر جمال محمد عودة469381821511037033

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية المجد للبنينتطبيقيحسن قصي حسن حسين469392321511065012

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية الخصم للبنينتطبيقيعبد العزيز احمد حدو جفال469401821511015039

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت405.0067.50اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيانس كاظم سعيد رحمن469412121511009009

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت604.00100.67ثانوية الصديق للبناتتطبيقيهديل خالد تركي مسير469423121522012012

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت598.0099.67ثانوية المحزم للبنينتطبيقيعمر ريكان عبد الغني حسن469431821511023017

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت586.0097.67ثانوية االمام علي للبنينتطبيقياحمد عواد حميد فاضل469441821511013002

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت585.0097.50ثانوية المهند المختلطةتطبيقيرنده اسماعيل محمد عبد الواحد469451821527058006

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت580.0096.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياحمد جليل ابراهيم حسن469461821513014002

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت576.0096.00ثانوية البراء بن مالك المختلطةتطبيقيعبد الرحمن صبحي علي محمد469471821517037003

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت571.0095.17ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعمر احمد علوان سلمان469481821513014029

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت569.0094.83اعدادية البخاري للبناتتطبيقيزينب غالب خلف حمد469491821522080008

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت568.0094.67ثانوية تكريت االهلية للبناتتطبيقيمالك عبد الرزاق احمد ابراهيم469501821524011005

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت567.0094.50اعدادية الوطن للبنينتطبيقياحمد علي سعدي محمود469511821511027002

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت564.0094.00ثانوية البراء بن مالك المختلطةتطبيقيعبد الرحمن ابراهيم علي محمد469521821517037002

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت563.0093.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيفالح حسن عبد هللا عباس469531821513013009

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت559.0093.17ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقييوسف رائد فاضل عبد الحميد469541821513014047

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت555.0092.50اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقينور الهدى عالء صالح حسين469552721522010031

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت553.0092.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيجواد عادل كاظم رضا469561521511017014

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت552.0092.00ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيجابر غالي علي ارباط469571621511074010

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت552.0092.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيصباح احمد مبرد هويدي469581821511037016

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت551.0091.83اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيرقيه نجيب سعد احمد469591921522042025
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قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت550.0091.67اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعمر محمد احمد جربوع469601121511031029

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت550.0091.67اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعمر محمود خلف محمد469611921511101055

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت550.0091.67ثانوية ابن البيطار للبنينتطبيقيعمر حامد سليمان مشوح469621921511117007

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت550.0091.67اعدادية المستقبل الزاهر للبنينتطبيقيبهاء وليد سلطان ابراهيم469632121511058008

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت550.0091.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد كامل كاظم مهدي469642921511018176

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت549.0091.50اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيخالد جمال ابراهيم نهار469651021511037009

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت549.0091.50ثانوية حكنة للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد القادر عيسى469661721511101008

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت549.0091.50ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيحسام جمعه حبيب عبود469672021517007006

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت548.0091.33اعدادية الجوالن للبنينتطبيقيمهند عماد نصر مطر469681121511036042

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت548.0091.33اعدادية غطفان للبنينتطبيقيبشار محمد احمد صحن469691821511038004

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت548.0091.33ثانوية الغربية االهلية للبنينتطبيقيحسن عماد حسن خلف469701921513010002

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت547.0091.17االعدادية الغربية للبنينتطبيقينشوان خيري عبد هللا فتاح469711721511007053

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت547.0091.17اعدادية المربد للبنينتطبيقيعلي حسين علي عليص469721921511056022

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت547.0091.17ثانوية العرفان للبنينتطبيقيمحمد ربيع جاسم محمد469732021511047027

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت547.0091.17اعدادية الشباب للبنينتطبيقيحمزه ستار رزاق شبوط469742221511031004

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت547.0091.17اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيحسن احسان جاسم عبد الكاظم469752321511031007

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت546.0091.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعزيز غازي عزيز جاسم469761621513004081

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت546.0091.00اعدادية البخاري للبناتتطبيقيافهام احمد خلف حمد469771821522080001

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت546.0091.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمحمد جبار محسن فهد469782421513010051

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت545.0090.83اعدادية النصر للبنينتطبيقيمرتضى عباس سلمان عبار469792421511034051

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت544.0090.67اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيكرار غريب حرب صلبوخ469802921511016092

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت543.0090.50ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيمهدي فاهم كامل كويم469811621515004057

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت543.0090.50اعدادية النيل للبنينتطبيقيحيدر سلطان حمد عبد هللا469821721511027016

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت543.0090.50اعدادية البخاري للبناتتطبيقييمامه ياسر كاظم عليوي469831821522080012

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت543.0090.50ثانوية الوثبة للبنينتطبيقييوسف عبد السالم حميد اسعد469842021511013072

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت543.0090.50ثانوية ام البنين للنازحاتتطبيقياديان ناظم مهدي قدوري469852021522063001

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت542.0090.33اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزينب جميل تركي صبحي469861821522006007

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت541.0090.17ثانوية المتفوقين االهلية للبنينتطبيقيعوف عبد الرحمن عبد الجواد محمد469871021513018006

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت541.0090.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحمزه اسامه جبار عبد469881621511001081

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت541.0090.17ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيعلي عبد الحسن زوير جغيبل469891621511036015

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت541.0090.17اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمروان برزان موسى حمد469902021511003068

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت540.0090.00اعدادية الريف للبنينتطبيقياحمد طالب حميد حسين469911221511026002

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت540.0090.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعبد الرحمن رياض عبد الرحمن نعمان469921921511015040
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قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت539.0089.83اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمحمد نجم عبد كباشي469931121511016039

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت539.0089.83ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين خيري عبد الحبيب مهدي469941621513004033

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت539.0089.83اعدادية االمين للبنينتطبيقيمؤيد احمد مؤيد رؤوف469951721511019024

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت539.0089.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيشمس علي عمر علي469961821524006005

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت539.0089.83اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيحميده علي هاني طاهر469972721522040009

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت538.0089.67ثانوية باقرتة للبنينتطبيقيزهراء علي شهاب جلو469981721521078003

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت538.0089.67اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد ضياء حسين هادي469992721511029064

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت537.0089.50ثانوية حكنة للبنينتطبيقيمحمد عبد العزيز حميد مدهاس470001721511101022

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت536.0089.33ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيعلي نوماس سوادي كاظم470012321517014026

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت535.0089.17ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيايمن بشير فرحان ضهيد470021621513004018

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت535.0089.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيجاسم ذياب سرحان فنخير470032421513010006

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت534.0089.00اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيقيصر محمد علي الياس470041721511009027

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت534.0089.00ثانوية حكنة للبنينتطبيقيعثمان عبد هللا احمد ياسين470051721511101009

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت534.0089.00ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمحمد حميد حسين مكاوي470062221513023016

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت534.0089.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمهدي فاخر غدير عاجل470072721511021120

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت533.0088.83ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقيمصعب محمد علي طه470081821513010003

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت533.0088.83ثانوية اجيال المستقبل للبنينتطبيقيجاسم هاشم مزيد فارس470091921511107008

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت533.0088.83ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيطه ياسين خليل جاسم470102121511074010

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت533.0088.83اعدادية كوثا للبنينتطبيقيمهدي عجيل عجاج فهد470112321511040034

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت533.0088.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعباس عماد احمد وهم470122821511002059

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت532.0088.67ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعلي خضر جري باقر470131621513113039

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت532.0088.67اعدادية الزهور للبناتتطبيقيسجى ياسر محمود حسن470141721522057016

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت532.0088.67ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمحمد ضرغام اسد حيدر470152121511025048

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت531.0088.50اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحسن ابراهيم ناهي غافل470162221511060009

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت530.0088.33اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيلفته ياسين لفته ياسين470171621515013169

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت530.0088.33اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيياسر قحطان توفيق فهد470181821511002105

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت530.0088.33اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيعالء خميس عواد صالح470191821511011012

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت530.0088.33ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد الوهاب محمود حمادي مصطفى470201821513005010

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت529.0088.17ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيعلي زهير عبد علي محمد470211621513040022

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت529.0088.17اعدادية الرميله للبنينتطبيقيأيسر شعالن عالوي عبد470221921511003002

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت557.0092.83ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيريا اسعد عبد العزيز خليل470231821523009002

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت545.0090.83ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةتطبيقيمحمد خلف محمد حسين470242021517069005

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت541.0090.17اعدادية اشور للبنينتطبيقييونس ذنون يونس خلف470251821511070056
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قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت540.0090.00اعدادية البخاري للبناتتطبيقيزينب خالد خلف جاسم470261821522080007

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت538.0089.67أعدادية الطارمية للبنينتطبيقييعقوب ناصر محمود محمد470271221511019057

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت534.0089.00اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيرفل راتب جار هللا شعبان470281821524003003

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت532.0088.67ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيسجاد حسين علي عطيه470292221513025017

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت530.0088.33اعدادية البخاري للبناتتطبيقيبنان مخيف خلف جاسم470301821522080003

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت528.0088.00اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا عدي خليل ابراهيم470311421511020052

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت528.0088.00ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينتطبيقيعمر احمد محمد عبد470321721511053006

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت528.0088.00اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيسجاد زين العابدين مزاحم اسماعيل470331821511002032

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت528.0088.00ثانوية الفياض للبنينتطبيقيمحمد صالح ياسين سلمان470341821511117021

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت528.0088.00ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيفالح حسن عادل عمر470352021511013043

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت528.0088.00ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقيمصطفى صباح ابراهيم مطر470362021511016018

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت528.0088.00ثانوية عدن للبنينتطبيقيمصطفى صالح حسن عبد هللا470372021511055043

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت527.0087.83ثانوية الكسائي للبنينتطبيقيمحمد حميد خريجان لواف470382221511073015

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت527.0087.83ثانوية سنجار المختلطةتطبيقيكرار حيدر عبد الحمزة محمد470392321517056026

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت527.0087.83ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عبد االمير لهمود ضايع470402421513010056

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت526.0087.67اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيجنيد ابراهيم عبد الرحمن داود470411921511002009

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت526.0087.67اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعلي وسام علي حسين470422121511002044

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت526.0087.67ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيايات جليل كاظم يزل470432221524030004

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت523.0087.17اعدادية الراية للبنينتطبيقيخليل محمد حسن حميد470441721511025020

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت523.0087.17اعدادية االمين للبنينتطبيقيعلي محمود ابراهيم صالح470451821511014018

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت522.0087.00ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيمحمد اركان خليل تركي470461921511082020

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت521.0086.83ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد هللا جابر محسن470471621513106014

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت521.0086.83اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيمحمد خلف احمد خليفه470481821511011019

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت521.0086.83اعدادية غطفان للبنينتطبيقيعبد هللا جاسم محمد عبد هللا470491821511038015

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت521.0086.83ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيماهر فالح دخيل محمود470501821513011006

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت521.0086.83اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيبثينه ثاير رشيد حمادي470511821522037003

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت520.0086.67أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيحذيفة صباح متعب احمد470521221511019009

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت520.0086.67اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيفهاد عيادة كعود نهاب470531721511104022

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت520.0086.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيايمن عقيل حسين علي470541821513014009

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت520.0086.67اعدادية العرفان للبنينتطبيقيمحمد يونس احمد حمد470551921511029017

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت520.0086.67اعدادية الحويجة للبنينتطبيقياحمد نوري ابراهيم مصطاف470562021511019004

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت520.0086.67ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحينتطبيقيعدوان عطيه مرعي حسن470572021511069003

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت520.0086.67اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيبهاء احمد طه مطر470582121511021004
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قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت520.0086.67ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيناصر موسى عيه مدهوش470592221517001048

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت519.0086.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعلي عادل كاظم رضا470601521511017050

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت519.0086.50اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعمر عدي عدنان محمود470611721511134057

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت519.0086.50ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيمريم ميعاد داود سلمان470621821522034024

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت519.0086.50اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيابراهيم سعد جواد كاظم470632621511010001

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت518.0086.33ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيبالل اسعد علي عزيز470641621517001014

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت518.0086.33اعدادية العراق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى بشار خزعل فاضل470651721513001006

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت518.0086.33اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقياواب محمد حسين عبد هللا470661821511063013

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت518.0086.33ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقياحمد علي حمد عيسى470672221513035002

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت518.0086.33ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيمحمد رسن صبر حمدان470682821511006046

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت517.0086.17اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيعباس حميد خليوي دخيل470692221511081031

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت516.0086.00اعدادية القيارة للبنينتطبيقيحذيفة مهدي صالح محمود470701721511042005

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت516.0086.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقييوسف احمد ثامر لفته470712221513036031

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت516.0086.00اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيمحمد فاضل عباس سلمان470722321511008054

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت516.0086.00ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينتطبيقيباقر حسن وحيد عبد علي470732321513019002

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت516.0086.00اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيغيث علي عبد الحسن زورة470742921511016084

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت515.0085.83اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيبالل باسم عبد الرحمن نعمان470751921511015017

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت515.0085.83اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيهشام عنتر عبود حمود470761921511024078

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت515.0085.83اعدادية الفلق للبنينتطبيقيعبد المهيمن حسين سلمان فرحان470772121511022021

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت515.0085.83اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياتطبيقيحمزه ايمن توفيق عبد هللا470783021517028008

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت514.0085.67اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيايمن حازم حسين محمد470791121511030013

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت514.0085.67اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعلي محمد حميد فرحان470801821511002066

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت514.0085.67ثانوية الفارابي للبنينتطبيقياحمد حيدر قاسم محمد470812121511025003

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت514.0085.67ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيابراهيم محمد ابراهيم حسين470822121511062002

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت513.0085.50اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقييوسف محمود محمد خلف470831021511032033

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت513.0085.50اعدادية اشور للبنينتطبيقيعايد عبد المنعم عايد بهير470841821511070023

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت513.0085.50اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيعلي سامي شهاب حمد470852021511015024

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت513.0085.50اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين كاظم مصيجر شنتة470862221511034026

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت513.0085.50اعدادية الفتح للبنينتطبيقيحيدر عالء حسين محمد470872721511003014

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت512.0085.33اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمرتضى سالم عبد الحر خزعل470881621517006066

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت512.0085.33ثانوية الشورة للبنينتطبيقيمصطفى سليمان جدعان علي470891721511033008

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت512.0085.33اعدادية االبداع للبنينتطبيقيعلي محمود اسماعيل حامد470901721511202019

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت512.0085.33اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ضياء احمد حسن470911821511005024
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قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت512.0085.33ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيانس محمد ياسين طه470921821511029011

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت512.0085.33اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعمار ياسر عبد هللا محمد470931921511101047

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت512.0085.33ثانوية حمرين للبنينتطبيقيعبد المؤمن وليد كاظم حسن470942121511079009

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت511.0085.17اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيالحكيم جبار كامل شرهان470951421511028008

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت511.0085.17اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيطه محمد داود سليمان470961921511032015

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت511.0085.17ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقيحسان صباح ابراهيم مطر470972021511016003

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت511.0085.17اعدادية البالغ للبنينتطبيقيغيث مدلول حمزه محسون470982721511042069

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت510.0085.00اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا يونس احمد470991721511134069

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت510.0085.00اعدادية عمورية للبناتتطبيقيسرى بشار نصيف جاسم471001821522023025

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت510.0085.00اعدادية بروانة للبنينتطبيقيولي الدين منصور حسين علي471011921511066041

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت510.0085.00اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيندى ناهض عبد هللا عبد471021921522042056

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت510.0085.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقياحمد حسن علي راضي471032221511034004

كلية العلوم/جامعة تكريت585.0097.50ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيامنه وعد ابراهيم باييز471041821422012005

كلية العلوم/جامعة تكريت584.0097.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيامنه حسام ذياب احمد471051821422034004

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0097.17ثانوية العلم للبناتاحيائييقين سعيد خلف محمد471061821422011056

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0095.50اعدادية الحكمة للبناتاحيائيميادة مزاحم احمد محيميد471071821422029018

كلية العلوم/جامعة تكريت570.0095.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينغم ابراهيم مصطفى حمد471081821424006189

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0094.83ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيطيبه ناظر عباس الطيف471091821422038021

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0094.17اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيعلياء مضر مراد اسماعيل471102121422047095

كلية العلوم/جامعة تكريت563.0093.83اعدادية الرحمة للبناتاحيائيروان محمد عبد هللا خميس471111821422075017

كلية العلوم/جامعة تكريت563.0093.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه سعد دحام عبد471121821422082018

كلية العلوم/جامعة تكريت563.0093.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيشذى عمر محمد عواد471131821424016022

كلية العلوم/جامعة تكريت562.0093.67ثانوية ميسلون للبناتاحيائيغاده فراس سوادي حمد471141821422026036

كلية العلوم/جامعة تكريت561.0093.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيزين العابدين صباح علي معروف471151821413013015

كلية العلوم/جامعة تكريت560.0093.33اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة ابراهيم ذياب احمد471161821522006012

كلية العلوم/جامعة تكريت559.0093.17ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد جمال صالح غضيب471171821413014043

كلية العلوم/جامعة تكريت558.0093.00ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيمحمد جالل رداد عواد471181821413011012

كلية العلوم/جامعة تكريت557.0092.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه هللا ناهض امين علي471191821424006065

كلية العلوم/جامعة تكريت556.0092.67ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبيدة احمد حسن حبيب471201821413007039

كلية العلوم/جامعة تكريت556.0092.67ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيساره محمود يوسف جيجان471213121427010011

كلية العلوم/جامعة تكريت555.0092.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرأفه علي محمد خزام ياسين471221821422034011

كلية العلوم/جامعة تكريت555.0092.50ثانوية الهناء للبناتاحيائيزينب طالل عبد هللا جاسم471232021422057032

كلية العلوم/جامعة تكريت553.0092.17ثانوية اليرموك للبناتاحيائيخمائل خير هللا احمد اكريم471241021422011015
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كلية العلوم/جامعة تكريت553.0092.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائينبأ قصي مولود ابراهيم471251821422034026

كلية العلوم/جامعة تكريت552.0092.00اعدادية الحكمة للبناتاحيائيميمنة عمار طه احمد471261821422029019

كلية العلوم/جامعة تكريت552.0092.00ثانوية البو هيازع للبناتاحيائينوفة علي داود سلوم471271821422038027

كلية العلوم/جامعة تكريت552.0092.00ثانوية النور للبناتاحيائيفرح عماد يعقوب عبد العزيز471281821422073032

كلية العلوم/جامعة تكريت550.0091.67اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيكوثر سامي طعمه زغير471291821422060028

كلية العلوم/جامعة تكريت547.0091.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأيه رمضان علي حميد471301821422082001

كلية العلوم/جامعة تكريت546.0091.00اعدادية اسماء للبناتاحيائينور علي طارق شامل471311821422077161

كلية العلوم/جامعة تكريت540.0090.00ثانوية ميسلون للبناتاحيائيتماره حاتم كريم حميم471321821422026010

كلية العلوم/جامعة تكريت540.0090.00ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائياستبرق كمال حسين فهد471331821422033002

كلية العلوم/جامعة تكريت540.0090.00ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيأسماء امين سليمان بدوي471341821427020001

كلية العلوم/جامعة تكريت539.0089.83ثانوية العلم للبناتاحيائيغسق غيث مطر احمد471351821422011039

كلية العلوم/جامعة تكريت539.0089.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمكارم موفق امين ارحيم471361821424006163

كلية العلوم/جامعة تكريت538.0089.67اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعمار ياسر ياسين احمد471371821411002054

كلية العلوم/جامعة تكريت538.0089.67ثانوية الحمزة للبناتاحيائينعيمه عذاب احمد علي471381821422092026

كلية العلوم/جامعة تكريت538.0089.67ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيزهراء حسين اسماعيل عبد هللا471393121427010007

كلية العلوم/جامعة تكريت537.0089.50اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيابو الحسن وسام حسن موسى471402821411007005

كلية العلوم/جامعة تكريت532.0088.67اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيابراهيم حسين علي رشاد471412021415006005

كلية العلوم/جامعة تكريت531.0088.50للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي احيائيبلسم حميد عياش جاسم471421821422087007

كلية العلوم/جامعة تكريت530.0088.33اعدادية البحتري المختلطةاحيائيمحمد حسين كيطان عبيد471431821417004018

كلية العلوم/جامعة تكريت530.0088.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ محمد حديد هاشم471441821424006187

كلية العلوم/جامعة تكريت529.0088.17ثانوية السالم للبنيناحيائيعلي لطيف مزعل صالح471451821411039028

كلية العلوم/جامعة تكريت529.0088.17ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيعفراء ماهر علي غزال471461821422013020

كلية العلوم/جامعة تكريت528.0088.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى عصام فخري عبد هللا471471721411007157

كلية العلوم/جامعة تكريت528.0088.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيصالح رمضان عباس احمد471481721411008157

كلية العلوم/جامعة تكريت527.0087.83اعدادية االمين للبنيناحيائيعمار حمزة حسين محمد471491721411019033

كلية العلوم/جامعة تكريت527.0087.83اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياحمد محمد ندا حماد471501821411077009

كلية العلوم/جامعة تكريت527.0087.83ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيحمزه حسين علي صالح471511821413005004

كلية العلوم/جامعة تكريت527.0087.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيقصي هاشم اصليفج محمود471521821413013039

كلية العلوم/جامعة تكريت527.0087.83ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائيحارث محمد هالل كعود471531821413017005

كلية العلوم/جامعة تكريت526.0087.67اعدادية الخصم للبنيناحيائيماجد نصيف باصي جراد471541821411015100

كلية العلوم/جامعة تكريت526.0087.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعالء جاسم محمد امين471551821413013030

كلية العلوم/جامعة تكريت526.0087.67ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيريم قاسم خلف صالح471561821422013012

كلية العلوم/جامعة تكريت526.0087.67ثانوية االطياف للبناتاحيائيانغام مظفر صطم عبد هللا471571821422063007
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كلية العلوم/جامعة تكريت526.0087.67اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيريام حسين علي شاي471581821522037006

كلية العلوم/جامعة تكريت525.0087.50اعدادية تلكيف للبنيناحيائيعبد العزيز مطلك نايض مطلك471591721411080030

كلية العلوم/جامعة تكريت525.0087.50اعدادية الواسطي للبنيناحيائيذياب ظاهر برجس امشيوح471601821411047022

كلية العلوم/جامعة تكريت525.0087.50اعدادية الواسطي للبنيناحيائيقحطان شعالن عطيه وردي471611821411047063

كلية العلوم/جامعة تكريت525.0087.50اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ عبد العزيز كاظم جاسم471621821422077152

كلية العلوم/جامعة تكريت525.0087.50ثانوية بعاجة للبناتاحيائيمحاسن محمد جمعه دخيل471631821422099045

كلية العلوم/جامعة تكريت525.0087.50ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيمحمد احمد عبد هللا عبد471642021417011024

كلية العلوم/جامعة تكريت525.0087.50ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيزينه محمد يونس حادي471653121427010010

كلية العلوم/جامعة تكريت524.0087.33اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيطه عباس مجيد علي471661121411031010

كلية العلوم/جامعة تكريت524.0087.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائيغزوان فارس عبيد جاسم471671721411003104

كلية العلوم/جامعة تكريت524.0087.33ثانوية السعادة للبناتاحيائيغصون محمود محمد راوي471681821422069029

كلية العلوم/جامعة تكريت523.0087.17اعدادية الجهاد للبنيناحيائياحمد مانع جسام محمد471692021411003010

كلية العلوم/جامعة تكريت522.0087.00ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيحنين احمد علي سلوم471701421426005011

كلية العلوم/جامعة تكريت522.0087.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيسفيان نمير عامر جمال471711821411037015

كلية العلوم/جامعة تكريت522.0087.00ثانوية البارودي للبناتاحيائيساره محمد بهاء مصلح471721821422093015

كلية العلوم/جامعة تكريت521.0086.83ثانوية اشور للبناتاحيائيساره يونس ابراهيم احمد471731821422078073

كلية العلوم/جامعة تكريت521.0086.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ غزوان مالك عبد الكريم471741821424006185

كلية العلوم/جامعة تكريت521.0086.83ثانوية الرماح العوالي المختلطةاحيائيرويده عالء حاتم احمد471751821427018021

كلية العلوم/جامعة تكريت520.0086.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعبد الرحمن نجم الدين قادر عبد هللا471761821411037022

كلية العلوم/جامعة تكريت520.0086.67ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيامامه حازم خليل خلف471771821427020002

كلية العلوم/جامعة تكريت519.0086.50ثانوية الكوثر للبناتاحيائينسرين غالب احمد مهدي471781821422095023

كلية العلوم/جامعة تكريت518.0086.33اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمصطفى رابح شالل حسين471791821411077053

كلية العلوم/جامعة تكريت518.0086.33ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيمثنى صباح اسماعيل عبد هللا471801821417074058

كلية العلوم/جامعة تكريت518.0086.33اعدادية بيجي للبناتاحيائيايمان خالد حمد محمد471811821422018009

كلية العلوم/جامعة تكريت518.0086.33ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائياغادير ظافر احمد محمود471821821422067001

كلية العلوم/جامعة تكريت517.0086.17اعدادية العامرية للبناتاحيائيايالف صاحب محمد حسين471831021422036018

كلية العلوم/جامعة تكريت517.0086.17اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيداليا محمود حريد خلف471841821422057050

كلية العلوم/جامعة تكريت517.0086.17ثانوية االطياف للبناتاحيائيصابرين جازي غضب فتحي471851821422063044

كلية العلوم/جامعة تكريت516.0086.00ثانوية امام غربي للبنيناحيائيسعيد علي فتحي عبد هللا471861721411046025

كلية العلوم/جامعة تكريت516.0086.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائياسراء خلف حسن محمد471871821422013002

كلية العلوم/جامعة تكريت516.0086.00اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيمحمد حميد داود محمد471881921411013040

كلية العلوم/جامعة تكريت515.0085.83اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيصكر ليث نوري حسن471891821411063018

كلية العلوم/جامعة تكريت515.0085.83ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائيصالح محمد سلطان مروخ471901821417072019
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كلية العلوم/جامعة تكريت515.0085.83ثانوية اشور للبناتاحيائييازي دبوس بهير غاتر471911821422078157

كلية العلوم/جامعة تكريت514.0085.67ثانوية السالم للبنيناحيائيضحى ساجد احمد صالح471921821421039011

كلية العلوم/جامعة تكريت514.0085.67اعدادية البيان للبناتاحيائيمريم خليل ابراهيم محمود471931821422081029

كلية العلوم/جامعة تكريت513.0085.50ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيروز يونس مزلوف صمعو471941721421096005

كلية العلوم/جامعة تكريت513.0085.50اعددية غرناطة للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد هللا خلف471951821411104035

كلية العلوم/جامعة تكريت512.0085.33ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيمريم عمار خليل اسماعيل471961821422013025

كلية العلوم/جامعة تكريت512.0085.33اعدادية الدجيل للبناتاحيائيضحى رياض جاسم عبيد471971821422071079

كلية العلوم/جامعة تكريت512.0085.33ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيفاتن محمود محمد حمد471981821422109018

كلية العلوم/جامعة تكريت512.0085.33ثانوية المجيد المختلطةاحيائيرسل محمود مجيد فياض471991821427010009

كلية العلوم/جامعة تكريت511.0085.17ثانوية ابو وني للبنيناحيائيساهر محسن محمود صالح472001721411196008

كلية العلوم/جامعة تكريت511.0085.17اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيايمن فائق مشرف مركب472011821411077014

كلية العلوم/جامعة تكريت511.0085.17ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمريم احمد جعفر محسن472021821423012019

كلية العلوم/جامعة تكريت511.0085.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايناس منير جاسم عبد472031821424006023

كلية العلوم/جامعة تكريت511.0085.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيعطاء محمد احمد خلف472041821424016031

كلية العلوم/جامعة تكريت510.0085.00ثانوية تلول ناصر للبناتاحيائيريم صالح محمد حسين472051721422033007

كلية العلوم/جامعة تكريت510.0085.00اعدادية الواسطي للبنيناحيائيفؤاد حسين حسن عبد هللا472061821411047059

كلية العلوم/جامعة تكريت510.0085.00ثانوية سومر للبنيناحيائيسالم طاهر عجاج فرحان472071821411068013

كلية العلوم/جامعة تكريت510.0085.00ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيزهراء مثنى ذاكر حسن472081821422038015

كلية العلوم/جامعة تكريت510.0085.00ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائياساور جمعه محمد صالح472091821422094001

كلية العلوم/جامعة تكريت510.0085.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينهى ارشاد رشدي عطيه472101821424006192

كلية العلوم/جامعة تكريت509.0084.83اعدادية االمين للبنيناحيائيمصطفى زهير لطيف صالح472111821411014019

كلية العلوم/جامعة تكريت509.0084.83اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعبد الرحمن علي صالح وسمي472121821411047037

كلية العلوم/جامعة تكريت509.0084.83اعدادية المغيرة للبنيناحيائيفاروق عامر حميد منصور472131821411074015

كلية العلوم/جامعة تكريت509.0084.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى ثامر نوري حسن472141821424006097

كلية العلوم/جامعة تكريت509.0084.83ثانوية الريان للبناتتطبيقيماريه علي مهدي خزعل472151821522085030

كلية العلوم/جامعة تكريت508.0084.67اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيايمن علي احمد حسن472161721511134018

كلية العلوم/جامعة تكريت508.0084.67ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائييمامه علي حسين ثرثار472171821422067030

كلية العلوم/جامعة تكريت508.0084.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأيه طاهر محمد اسماعيل472181821422082002

كلية العلوم/جامعة تكريت508.0084.67اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيسوسن اسماعيل حسين علي472191821427006012

كلية العلوم/جامعة تكريت508.0084.67ثانوية غمدان المختلطةاحيائيمهى احمد صالح محمود472202021427034015

كلية العلوم/جامعة تكريت507.6484.61ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيهانا محمد اسماعيل محمد472212021422017077

كلية العلوم/جامعة تكريت507.0084.50ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائينبأ احمد علي عشاك472221821422039026

كلية العلوم/جامعة تكريت507.0084.50ثانوية الكوثر للبناتاحيائياصيل شاكر حمود حسين472231821422095003
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كلية العلوم/جامعة تكريت506.0084.33اعدادية بيجي للبنيناحيائيشاهر شهاب احمد مصلح472241821411007009

كلية العلوم/جامعة تكريت506.0084.33اعدادية البخاري للبناتاحيائيغدير محمد جلوب شرقي472251821422080014

كلية العلوم/جامعة تكريت506.0084.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيطيبه علي ابراهيم احمد472261821424016030

كلية العلوم/جامعة تكريت506.0084.33ثانوية الياسمين المختلطةاحيائيدموع ستار محسن جاسم472271821427019006

كلية العلوم/جامعة تكريت506.0084.33ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيهناء محمود عيدان احمد472281821427020012

كلية العلوم/جامعة تكريت506.0084.33ثانوية علياوة المختلطةاحيائيجاسم قيس جابر جاسم472292021417038009

كلية العلوم/جامعة تكريت505.0084.17ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعمار فراس شوقي عبد الرزاق472301821413014033

كلية العلوم/جامعة تكريت505.0084.17ثانوية الريان للبناتاحيائيهبه جاسم احمد علوان472311821422085057

كلية العلوم/جامعة تكريت505.0084.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد صابر صوان مصلح472321821424006115

كلية العلوم/جامعة تكريت504.0084.00ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيحسن ابراهيم حميد حمد472331821411048010

كلية العلوم/جامعة تكريت504.0084.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياسامة احمد صالح عبد472341821413013005

كلية العلوم/جامعة تكريت504.0084.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمرتضى صباح اسماعيل عبد هللا472351821413014055

كلية العلوم/جامعة تكريت503.0083.83اعدادية المغيرة للبنيناحيائيبكر رعد ابراهيم ارحيم472361821411074006

كلية العلوم/جامعة تكريت503.0083.83ثانوية االماني للبناتاحيائيتسواهن خالد حسين علي472371821422089014

كلية العلوم/جامعة تكريت503.0083.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايناس هيثم سعيد محمد472381821424006024

كلية العلوم/جامعة تكريت503.0083.83ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيرقيه عبد الرزاق حمزه محمد472391821426001010

كلية العلوم/جامعة تكريت502.0083.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياوس علي جار هللا مرعي472401821413013009

كلية العلوم/جامعة تكريت502.0083.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر احمد خليل ابراهيم472411821413013033

كلية العلوم/جامعة تكريت502.0083.67ثانوية الهجرة للبناتاحيائيتغريد حازم محمد عطيه472421821422015005

كلية العلوم/جامعة تكريت502.0083.67ثانوية اشور للبناتاحيائياسيل احمد خضيري علي472431821422078011

كلية العلوم/جامعة تكريت502.0083.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل بشار فاضل طعمه472441821424006069

كلية العلوم/جامعة تكريت502.0083.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد طالب محمود داغر472451821424006116

كلية العلوم/جامعة تكريت502.0083.67ثانوية الخان للبنيناحيائيمحمد خضر محمود محمد472462021411026017

كلية العلوم/جامعة تكريت502.0083.67اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيزيد احمد شالل احمد472472021417021013

كلية العلوم/جامعة تكريت502.0083.67ثانوية شمالن المختلطةاحيائيياسر خضر حسين عواد472482021417026015

كلية العلوم/جامعة تكريت502.0083.67ثانوية الهناء للبناتاحيائيامواج حسن خليف حمد472492021422057011

كلية العلوم/جامعة تكريت501.0083.50ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائياياد بدر عبد خلف472501721411074005

كلية العلوم/جامعة تكريت501.0083.50ثانوية العلم للبناتاحيائيشهد عدي عبد هللا خليل472511821422011031

كلية العلوم/جامعة تكريت501.0083.50اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمها عزيز مجيد علي472521821422057113

كلية العلوم/جامعة تكريت500.0083.33ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيناحيائينذير محمد احمد حمد472531721411048020

كلية العلوم/جامعة تكريت500.0083.33اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيفرح فائق حسين علوان472541821424003024

كلية العلوم/جامعة تكريت500.0083.33ثانوية المجيد المختلطةاحيائيمالك ميثاق حامد مجيد472551821427010017

كلية العلوم/جامعة تكريت499.0083.17اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيريان بالل خضير خلف472561721515001077
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كلية العلوم/جامعة تكريت499.0083.17ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد سلمان خليل كانون472571821413014045

كلية العلوم/جامعة تكريت499.0083.17ثانوية سمية للبناتاحيائيعذراء رحمان علي احمد472581821422032018

كلية العلوم/جامعة تكريت499.0083.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايه عبد هللا خضر سالم472591821424006029

كلية العلوم/جامعة تكريت498.0083.00ثانوية تويم للبنيناحيائيوعد محسن احمد عيسى472601721411179026

كلية العلوم/جامعة تكريت498.0083.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي احمد توفيق خضير472611821413014031

كلية العلوم/جامعة تكريت498.0083.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيفاطمه يحيى يونس ذنون472621821422013021

كلية العلوم/جامعة تكريت498.0083.00ثانوية الهجرة للبناتاحيائيطيبه مبدر علي لطيف472631821422015022

كلية العلوم/جامعة تكريت498.0083.00ثانوية الهجرة للبناتاحيائيفاطمه عامر حاتم محمود472641821422015027

كلية العلوم/جامعة تكريت498.0083.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيطيبه حكمت حسن مهيدي472651821422072050

كلية العلوم/جامعة تكريت498.0083.00ثانوية االلباب المختلطةاحيائيرشا عصام حسين علي472661821427039005

كلية العلوم/جامعة تكريت498.0083.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيفاطمه مؤيد حميد جاسم472673121422009126

كلية العلوم/جامعة تكريت498.0083.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيمادي اوصمان صبري خليل472683321411003039

كلية العلوم/جامعة تكريت497.0082.83اعدادية الواسطي للبنيناحيائيحامد جاسم محمد سعدون472691821411047017

كلية العلوم/جامعة تكريت497.0082.83اعدادية عين زالة للبناتاحيائيهيام جمعه عبد الرحمن حسين472701821422001074

كلية العلوم/جامعة تكريت497.0082.83ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيندى ناظم نجرس سلمان472711821422033043

كلية العلوم/جامعة تكريت497.0082.83ثانوية الرماح العوالي المختلطةاحيائيايه ياسر خليفه غريب472721821427018012

كلية العلوم/جامعة تكريت497.0082.83ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيهمام ابراهيم محمود صوفي472732021413017031

كلية العلوم/جامعة تكريت495.0082.50ثانوية الهجرة للبناتاحيائيوداد صالح فاضل خليل472741821422015035

كلية العلوم/جامعة تكريت495.0082.50ثانوية االطياف للبناتاحيائينور عبد ذياب عالوي472751821422063077

كلية العلوم/جامعة تكريت495.0082.50ثانوية اشور للبناتاحيائيغفران ابراهيم عبد مخلف472761821422078103

كلية العلوم/جامعة تكريت495.0082.50ثانوية الكوثر للبناتاحيائيندى احمد صالح فلفل472771821422095022

كلية العلوم/جامعة تكريت495.0082.50اعدادية الرمانة للبنيناحيائيمهند برزان مخلف شالل472781921411112098

كلية العلوم/جامعة تكريت495.0082.50اعدادية الحجرات للبناتاحيائياالء حسين احمد خلف472792121422020019

كلية العلوم/جامعة تكريت494.0082.33ثانوية القبة للبنيناحيائيمسلم محمود فاضل علي472801721411077040

كلية العلوم/جامعة تكريت494.0082.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائينوى مطلك حروش سالم472811721422041129

كلية العلوم/جامعة تكريت494.0082.33اعدادية الفرقان للبنيناحيائيالبشير احمد علي جاسم472821821411020006

كلية العلوم/جامعة تكريت494.0082.33ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيليث رياض رجب حمد472831821411048036

كلية العلوم/جامعة تكريت494.0082.33ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيتقى عمر بهجت شاكر472841821422067005

كلية العلوم/جامعة تكريت494.0082.33ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعمار احمد عبد هللا ابراهيم472852021411046035

كلية العلوم/جامعة تكريت494.0082.33ثانوية الهناء للبناتاحيائيزينب احمد حسن خلف472862021422057031

كلية العلوم/جامعة تكريت494.0082.33ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيورده بهاء رمضان ابراهيم472873121422009179

كلية العلوم/جامعة تكريت493.0082.17ثانوية ابو وني للبنيناحيائيعنود خالص خضر محمد472881721421196008

كلية العلوم/جامعة تكريت493.0082.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيأيه محمد خلف سلمان472891821422034001
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كلية العلوم/جامعة تكريت493.0082.17ثانوية سومر للبناتاحيائيليلى باري عجاج فرحان472901821422104020

كلية العلوم/جامعة تكريت493.0082.17ثانوية المآرب للبناتاحيائيعذراء موسى حمود حويجه472911821422111017

كلية العلوم/جامعة تكريت493.0082.17اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيتسنيم علي حسين صالح472921821522037004

كلية العلوم/جامعة تكريت493.0082.17اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعثمان عامر برع عبد الكريم472931921411065076

كلية العلوم/جامعة تكريت493.0082.17ثانوية النسيم المختلطةاحيائيسمية شاكر محمود فيحان472943221427006003

كلية العلوم/جامعة تكريت492.0082.00ثانوية النهرين للبنيناحيائياحمد جاسم عبد هللا خلف472951821411059002

كلية العلوم/جامعة تكريت492.0082.00ثانوية النابغة الذبياني للبنيناحيائيمحمد سالم حسن غايب472961821411080020

كلية العلوم/جامعة تكريت492.0082.00ثانوية القحطانية للبنيناحيائيعمر عزة ابراهيم مجيد472971821411103009

كلية العلوم/جامعة تكريت492.0082.00اعدادية عين زالة للبناتاحيائيلمياء جميل محمد عبد472981821422001050

كلية العلوم/جامعة تكريت492.0082.00اعدادية الشرقاط للبناتاحيائينور نوري عبد عايد472991821422007047

كلية العلوم/جامعة تكريت491.0081.83اعدادية اليمن للبناتاحيائيرقيه ضياء هاشم شيت473001721422008071

كلية العلوم/جامعة تكريت491.0081.83اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد يونس فرج سبهان473011821411015113

كلية العلوم/جامعة تكريت491.0081.83اعدادية الروافد للبنيناحيائيعلي عبد الرضا جميل نعمه473021821411073061

كلية العلوم/جامعة تكريت491.0081.83ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيايه مثنى حسين علي473031821422013005

كلية العلوم/جامعة تكريت491.0081.83ثانوية الرفل للبناتاحيائينهايه جاسم سليمان بدوي473041821422064026

كلية العلوم/جامعة تكريت491.0081.83اعدادية االمام المختلطةاحيائينبأ قاسم شندوخ زيدان473051821427021019

كلية العلوم/جامعة تكريت491.0081.83ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيميقات عماد عبد اللطيف علي473062121422061052

كلية العلوم/جامعة تكريت491.0081.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد حسن نجم عبد هللا473072321411027077

كلية العلوم/جامعة تكريت490.0081.67ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيناحيائيعبد الرحمن ناجي عيسى شهاب473081721411048013

كلية العلوم/جامعة تكريت490.0081.67ثانوية الصقور للبناتاحيائيفاطمة عبد الحكيم حميد علك473091821422046009

كلية العلوم/جامعة تكريت490.0081.67ثانوية الكوثر للبناتاحيائيرسل غازي نصيف جاسم473101821422095011

كلية العلوم/جامعة تكريت490.0081.67ثانوية الكوثر للبناتاحيائينور حميد خلف حسين473111821422095025

كلية العلوم/جامعة تكريت490.0081.67الخارجياتاحيائينهى ياسر عبدهللا خلف473121821428050325

كلية العلوم/جامعة تكريت490.0081.67اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيعلي خير هللا محمد خلف473131821511011013

كلية العلوم/جامعة تكريت490.0081.67ثانوية االمل للبنينتطبيقيمحمد عادل شياع نعمان473143121511002027

كلية العلوم/جامعة تكريت489.0081.50اعدادية الرضواني للبنيناحيائيالحسن هادي حامد احمد473151721411147017

كلية العلوم/جامعة تكريت489.0081.50اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد احمد اسماعيل عبد هللا473161821411015102

كلية العلوم/جامعة تكريت489.0081.50اعدادية البحتري المختلطةاحيائياحمد وطبان جاسم محمد473171821417004003

كلية العلوم/جامعة تكريت489.0081.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائياحمد كريم محمد جدوع473181821417074005

كلية العلوم/جامعة تكريت489.0081.50اعدادية بيجي للبناتاحيائيزينه احسان فوزي رجب473191821422018023

كلية العلوم/جامعة تكريت489.0081.50ثانوية القبس للبناتاحيائيآيه علي محمد عدوان473201821422030002

كلية العلوم/جامعة تكريت488.0081.33اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمحمد سعد جمعه جاسم473211121411006068

كلية العلوم/جامعة تكريت488.0081.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيبراء ذاكر محمود محمد473221721422054052
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كلية العلوم/جامعة تكريت488.0081.33ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينور ضياء محمد علي473231721424003050

كلية العلوم/جامعة تكريت488.0081.33اعدادية بلد للبنيناحيائيعباس ناهي دهوك محمد473241821411006075

كلية العلوم/جامعة تكريت488.0081.33ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائياحمد ضياء حسين علوان473251821411029004

كلية العلوم/جامعة تكريت488.0081.33ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز فالح حسن محمود473261821415001029

كلية العلوم/جامعة تكريت488.0081.33اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيخنساء عادل خضر عبد هللا473271821422057049

كلية العلوم/جامعة تكريت488.0081.33اعدادية البراءة للبناتاحيائيصفا عدنان اسماعيل دعاج473282121422004087

كلية العلوم/جامعة تكريت487.0081.17اعدادية الخضراء للبناتاحيائينورة محمد وادوي عبيد473291721422076045

كلية العلوم/جامعة تكريت487.0081.17ثانوية دجلة للبنيناحيائيعبد الستار وليد حاجم عواد473301821411060011

كلية العلوم/جامعة تكريت487.0081.17ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيرسل ثامر كوان عزيز473311821422002014

كلية العلوم/جامعة تكريت487.0081.17ثانوية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة شافي علص كردي473321821422026040

كلية العلوم/جامعة تكريت487.0081.17اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياياد وليد خالد عبد473331921411040016

كلية العلوم/جامعة تكريت487.0081.17اعدادية الرمانة للبنيناحيائياحمد عزيز محمد شالل473341921411112013

كلية العلوم/جامعة تكريت487.0081.17ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيايمان حاتم خليفه صالح473351921422107008

كلية العلوم/جامعة تكريت486.0081.00ثانوية ربيعة المسائية المختلطةاحيائيعبد الستار عبد القادر احمد خضر473361721415009010

كلية العلوم/جامعة تكريت486.0081.00ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائييوسف رياض احمد حسن473371821411118042

كلية العلوم/جامعة تكريت486.0081.00اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرونق احمد عباس مهدي473381821422071047

كلية العلوم/جامعة تكريت485.0080.83ثانوية المكوك للبنيناحيائياحمد حامد فياض عبد473391721411051005

كلية العلوم/جامعة تكريت485.0080.83اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائييوسف حمادي سلمان فياض473401821411115166

كلية العلوم/جامعة تكريت485.0080.83اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزينب حسن عبد الرزاق علي473411821422045085

كلية العلوم/جامعة تكريت484.0080.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيناهدة وعد حامد جرجيس473421721422055180

كلية العلوم/جامعة تكريت484.0080.67اعدادية غطفان للبنيناحيائيعمر ناصح جاسم عبد هللا473431821411038015

كلية العلوم/جامعة تكريت483.0080.50ثانوية منارة شبك للبنيناحيائياحمد ناطق عكيد فتحي473441721411066007

كلية العلوم/جامعة تكريت483.0080.50اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي فراس جاسم محمد473451821411006100

كلية العلوم/جامعة تكريت483.0080.50ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيعمر ساهر سلمان مصلح473461821413022007

كلية العلوم/جامعة تكريت483.0080.50اعدادية البحتري المختلطةاحيائياحمد جاسم ابراهيم ساير473471821417004002

كلية العلوم/جامعة تكريت483.0080.50اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيايمان حجي حسين عزيز473481821422007010

كلية العلوم/جامعة تكريت483.0080.50ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيزينب عمار محمود عدوان473491821422049009

كلية العلوم/جامعة تكريت483.0080.50ثانوية السعادة للبناتاحيائيمكارم عبد االمير سالم جاسم473501821422069038

كلية العلوم/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية الرافدين للبناتاحيائيعال علي جميل طارش473511321422019024

كلية العلوم/جامعة تكريت482.0080.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيابراهيم نبيل مال هللا حسين473521721411008015

كلية العلوم/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية تل واعي للبنيناحيائيمحمد احمد ابراهيم سالم473531721411034023

كلية العلوم/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيسليمان خليل ابراهيم خرنوب473541721411148026

كلية العلوم/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية البوير للبنيناحيائيمحمد يحيى محمد خالصي473551721411194018
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كلية العلوم/جامعة تكريت482.0080.33اعدادية العاصفة للبنيناحيائيهاشم محمد محمود احمد473561821411032137

كلية العلوم/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية الدور للبناتاحيائييقين ماجد حميد عبد473571821422005068

كلية العلوم/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية التعاون للبناتاحيائياسراء حمدان سامر كمون473581821422052001

كلية العلوم/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيسعاد جمعه محمد صالح473591821422094009

كلية العلوم/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيآمنه أشرف علي عبود473601821424005001

كلية العلوم/جامعة تكريت482.0080.33اعدادية الطيبات للبناتاحيائيميسره عبد هللا عبدالرزاق عبد هللا473612121422085230

كلية العلوم/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيسهاد ولي اسماعيل حمادي473623221426001018

كلية العلوم/جامعة تكريت481.0080.17اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيإبراهيم مظهر محمد إبراهيم473631021413007002

كلية العلوم/جامعة تكريت481.0080.17ثانوية اجحلة للبنيناحيائينهر علي عبدهللا سلمان473641721411043030

كلية العلوم/جامعة تكريت481.0080.17ثانوية اركبة جدعة للبنيناحيائيياسين فارس ياسين عابد473651721411044013

كلية العلوم/جامعة تكريت481.0080.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحيدر علي اصغر زينل يوسف473661721411115050

كلية العلوم/جامعة تكريت481.0080.17ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيعدنان معتز مهدي سعيد473671721411157009

كلية العلوم/جامعة تكريت481.0080.17اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائياحمد محمد يونس الياس سليمان473681721411164003

كلية العلوم/جامعة تكريت481.0080.17ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيمحمد حمزه ذنون خضر473691721411195010

كلية العلوم/جامعة تكريت481.0080.17اعدادية االمام المختلطةاحيائيليث قيس ياسين حسين473701821417021018

كلية العلوم/جامعة تكريت481.0080.17ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيندى حامد عباس محمد473713121422001063

كلية العلوم/جامعة تكريت480.1680.03ثانوية المتميزين االولىاحيائيبارق عبد حسين حسن473721721411022027

كلية العلوم/جامعة تكريت480.0080.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمسره عبد الكريم محمود حيو473731721422002250

كلية العلوم/جامعة تكريت480.0080.00ثانوية السعادة للبناتاحيائيمروة صالح إبراهيم محمد473741821422069033

كلية العلوم/جامعة تكريت480.0080.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينور خالد صالح عبد هللا473751821424006195

كلية العلوم/جامعة تكريت480.0080.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيمحمد غانم مشعان صيهود473761821511037038

كلية العلوم/جامعة تكريت480.0080.00اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيانتصار كريم بدر ياسين473771821522006001

كلية العلوم/جامعة تكريت479.0079.83ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيمحمود عيدان حسن عبيد473781721411053043

كلية العلوم/جامعة تكريت479.0079.83اعدادية بيجي للبناتاحيائياكرام صباح حسن حمد473791821422018006

كلية العلوم/جامعة تكريت479.0079.83ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائياسماء وهاب احمد خورشيد473801821422019005

كلية العلوم/جامعة تكريت479.0079.83ثانوية دمشق للبناتاحيائيضحى عبد االمير حمد حسن473811821422043064

كلية العلوم/جامعة تكريت479.0079.83 نيسان للبنات9ثانوية احيائيزهراء مولود محمد علي473822021422002017

كلية العلوم/جامعة تكريت478.0079.67ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعبد هللا فريح شليل هور473831721411013034

كلية العلوم/جامعة تكريت478.0079.67اعدادية البحتري المختلطةاحيائيسلوان جاسم حسين مصلح473841821417004009

كلية العلوم/جامعة تكريت478.0079.67ثانوية عدن للبنيناحيائيعمر فراس محفوظ نجاتي473852021411055055

كلية العلوم/جامعة تكريت478.0079.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي رعد حمزة طرخان473862521411012179

كلية العلوم/جامعة تكريت477.0079.50اعدادية القيارة للبناتاحيائياسالف سلوان ضاحي احمد473871721422013004

كلية العلوم/جامعة تكريت477.0079.50اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم محمد473881821411030002
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كلية العلوم/جامعة تكريت477.0079.50اعدادية الحضارة للبنيناحيائيحازم احمد سالب محمد473891821411051010

كلية العلوم/جامعة تكريت477.0079.50اعدادية اشور للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم عروه473901821411070002

كلية العلوم/جامعة تكريت477.0079.50اعدادية اشور للبنيناحيائيصفوان عبد الهادي مهدي صالح473911821411070031

كلية العلوم/جامعة تكريت477.0079.50اعددية غرناطة للبنيناحيائيعبد الرحمن خلف احمد خلف473921821411104026

كلية العلوم/جامعة تكريت477.0079.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد موزر عباس صالح473931821413013050

كلية العلوم/جامعة تكريت477.0079.50ثانوية الهادي المسائية للبنيناحيائيضياء حسين علي مصلح473941821415006006

كلية العلوم/جامعة تكريت477.0079.50ثانوية موطلو للبناتاحيائيرقيه علي محمود محمد473952021422075013

كلية العلوم/جامعة تكريت476.0079.33اعدادية الشروق للبنيناحيائيمحمد طه نعمه منهي473961221411029052

كلية العلوم/جامعة تكريت476.0079.33اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيوعد هللا عبيد صالح خليف473971721411050128

كلية العلوم/جامعة تكريت476.0079.33اعدادية بلد للبنيناحيائيرضا قيس فيصل عبد473981821411006055

كلية العلوم/جامعة تكريت476.0079.33اعددية غرناطة للبنيناحيائيمانع ازهر عويد علي473991821411104052

كلية العلوم/جامعة تكريت476.0079.33ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيغفران سامي منجور عبطان474001821422002028

كلية العلوم/جامعة تكريت476.0079.33ثانوية االماني للبناتاحيائيعذراء صباح حسين ابراهيم474011821422089045

كلية العلوم/جامعة تكريت476.0079.33اعدادية عفك للبنيناحيائيباقر حسن حياوي مكوطر474022421411006014

كلية العلوم/جامعة تكريت476.0079.33ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيوفاء علي حسين عيدان474032621422002051

كلية العلوم/جامعة تكريت476.0079.33اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الكاظم حبيب474042721411033174

كلية العلوم/جامعة تكريت475.0079.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن اسماعيل جاسم محمد474051721411008174

كلية العلوم/جامعة تكريت475.0079.17ثانوية تويم للبنيناحيائيمحمود علي محمود حسين474061721411179022

كلية العلوم/جامعة تكريت475.0079.17ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرحمه خضر ياسين حسين474071721422036049

كلية العلوم/جامعة تكريت475.0079.17اعدادية المروءة للبنيناحيائيسيف خلف سليمان علي474081821411024018

كلية العلوم/جامعة تكريت475.0079.17ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيمحمد شاكر صالح حميد474091821411034013

كلية العلوم/جامعة تكريت475.0079.17اعدادية الحضارة للبنيناحيائياحمد سطام احمد حسن474101821411051003

كلية العلوم/جامعة تكريت475.0079.17ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيامل مجيد خميس جداع474111821422106002

كلية العلوم/جامعة تكريت475.0079.17ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيخطاب سالم عبد هللا حسين474121821513004005

كلية العلوم/جامعة تكريت475.0079.17اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيميمونه محمد خلف حماش474131821522037010

كلية العلوم/جامعة تكريت475.0079.17اعدادية الرمانة للبنيناحيائيمقداد خلف احمد محمود474141921411112097

كلية العلوم/جامعة تكريت475.0079.17اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمؤمل رحم حميد عون474152621415010174

كلية العلوم/جامعة تكريت474.0079.00اعدادية الزوراء للبناتتطبيقياينار كريم بدر ياسين474161821522006002

كلية العلوم/جامعة تكريت473.0078.83ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيمريم عبد هللا ابراهيم محمد474171821527034012

كلية العلوم/جامعة تكريت470.0078.33اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيمينا ابراهيم حماده عبد هللا474181821522037011

كلية العلوم/جامعة تكريت469.0078.17ثانوية الفياض للبنينتطبيقييوسف عبد الفتاح مرعي حجاب474191821511117028

كلية العلوم/جامعة تكريت468.0078.00اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيتمارا خالد اسماعيل علي474201821527006002

كلية العلوم/جامعة تكريت467.0077.83ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيحسن فليح حسن مهدي474211821517014005
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كلية العلوم/جامعة تكريت467.0077.83ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيايالف خميس نصيف جاسم474221821522034003

كلية العلوم/جامعة تكريت456.0076.00ثانوية المنزلة المختلطةتطبيقيسجى خلف عواد يحيى474232021527012007

كلية العلوم/جامعة تكريت452.0075.33اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيمحمد اثير احمد محمد474241821511074020

كلية العلوم/جامعة تكريت451.0075.17اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيماريه نايف خلف لطيف474251821522037009

كلية العلوم/جامعة تكريت451.0075.17ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةتطبيقينور محمد عبيد عباس474261821527074008

كلية العلوم/جامعة تكريت450.0075.00سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقيمالك ضياء رمضان علوان474273021527048004

كلية العلوم/جامعة تكريت449.0074.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد الباقر محمود شاكر مهلهل474281621513006080

كلية العلوم/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمحمد فندي عويد حسن474291921511065066

كلية العلوم/جامعة تكريت446.0074.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمحمد احمد خلف شوكه474301821511077033

كلية العلوم/جامعة تكريت443.0073.83ثانوية ميسلون للبناتتطبيقيبثينه هيثم علي محمد474311821522026003

كلية العلوم/جامعة تكريت442.0073.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقياكرام علي صالح خلف474321821511041003

كلية العلوم/جامعة تكريت441.0073.50ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيانفال كامل مهدي حساني474331821527076001

كلية العلوم/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيحسين سعد وهاب احمد474342121511021007

كلية العلوم/جامعة تكريت433.0072.17للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي تطبيقيوصال كريم عبد خلف474351821522087026

كلية العلوم/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيمريم فالح حسن ابراهيم474361821524016012

كلية العلوم/جامعة تكريت432.0072.00اعدادية الرمانة للبنينتطبيقياحمد فصال هجن نصيف474371921511112009

كلية العلوم/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيضياء الدين محمد عبد الستار جاسم474381821513014017

كلية العلوم/جامعة تكريت429.0071.50اعدادية الشرقاط للبناتتطبيقيخلود نزهت حنشول حسن474391821522007005

كلية العلوم/جامعة تكريت426.0071.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمود مصطفى احمد مصطفى474402021511005045

كلية العلوم/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية حمرين المسائية للبناتتطبيقيبتول علي خضر سلمان474413121526001004

كلية العلوم/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية الريان للبناتتطبيقيماريه حيدر محمد طه474421821522085029

كلية العلوم/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيفيصل فهد نوري فهد474431821511011015

كلية العلوم/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيمحمد خليفه عبيد احمد474441921511112053

كلية العلوم/جامعة تكريت422.0070.33ثانوية ميسلون للبناتتطبيقينور انور حميد خطاب474451821522026015

كلية العلوم/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية النهرين للبنينتطبيقيشاهين محمد خلف فاضل474461821511059009

كلية العلوم/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية الكرمة المسائية للبنينتطبيقيشعيب طالب مسربت علي474471921515010032

كلية العلوم/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى سعود رجب زغير474481921515020094

كلية العلوم/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيشهد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب474491821524016007

كلية العلوم/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية الخطيب للبنينتطبيقييوسف جاسم عبد عباس474501821511002108

كلية العلوم/جامعة تكريت416.0069.33اعدادية الوطن للبنينتطبيقيعبد هللا عمر محمد مخلف474511821511027006

كلية العلوم/جامعة تكريت415.0069.17اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمروان مهند اسماعيل عبد هللا474521921511011056

كلية العلوم/جامعة تكريت414.0069.00ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عمار احمد حسين474531821513022012

كلية العلوم/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمهند رياض فالح حسن474541821511002101
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كلية العلوم/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية منوليا للبناتتطبيقينبأ ضيغم عدنان ياسين474552021522021021

كلية العلوم/جامعة تكريت408.0068.00ثانوية الرماح العوالي المختلطةتطبيقيضحى ماهر حميد عبد474561821527018004

كلية العلوم/جامعة تكريت407.0067.83اعدادية الصدر للبنينتطبيقيعلي عباس احمد محمد474572021511006024

كلية العلوم/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية الريف المسائية المختلطةتطبيقيعبد عزاوي خلف علي474581821517025019

كلية العلوم/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية الثائر للبنينتطبيقيمحمد ماجد علوان حايف474591221511011032

كلية العلوم/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيعبد االله عبد هللا جاسم محمد474601821511120010

كلية العلوم/جامعة تكريت403.0067.17اعدادية ابابيل للبنينتطبيقياحمد عيسى سلمان كيطان474611321511011005

كلية العلوم/جامعة تكريت403.0067.17اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيمصطفى طه ياسين عبد474621821511063065

كلية العلوم/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيغازي فيصل محل فرحان474631821513013008

كلية العلوم/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيمحمد عباس محمد حسين474641821511005044

كلية العلوم/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيرونق نعمان خلف موسى474651821522037005

كلية العلوم/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية الريان للبناتتطبيقيساره احمد جسام حسن474661821522085017

كلية العلوم/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية الريف المسائية المختلطةتطبيقيارشد احمد محمود خضر474671821517025006

كلية العلوم/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيايه تحسين علي حسين474682221524030005

كلية العلوم/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية الخطيب للبنينتطبيقييوسف حسن احمد حسين474691821511002109

كلية العلوم/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيرسول عايد راشد جسام474702721511016009

كلية العلوم/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسنين بشير باقر لفته474711621515013023

كلية العلوم/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيشبيب هزاع عبد هللا راشد474722621511023046

كلية العلوم/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيساجد أحمد حسين محسن474732821511040015

كلية العلوم/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعلي باسم حسن حديد474741821511035003

كلية العلوم/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد رياض حمو مخلف474752021511006038

كلية العلوم/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمحمد مهدي حسين كاطع عكلة474762921511022083

كلية العلوم/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقياثير رعد صبار عليوي474771821511063005

كلية العلوم/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيقدامه سنان عبد هللا حمد474781821513007028

كلية العلوم/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقيمنذر سحاب حماد مذخر474791821513010004

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت529.0088.17اعدادية الحضارة للبنيناحيائيمصطفى شالل عبد هللا احمد474801821411051035

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت519.0086.50اعدادية عمورية للبناتاحيائياساور حميد حسون جمعه474811821422023002

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت483.0080.50ثانوية ضرار بن االزور المختلطةاحيائيعبد هللا علي احمد حمد474821821417032016

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت474.0079.00ثانوية ميسلون للبناتاحيائيرنا صالح فهد نزال474831821422026020

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت471.0078.50ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيبشرى علي حسن محمد474841821422019015

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت467.0077.83اعدادية الملوية المختلطةاحيائيمحمد حسن علي محمد474851821417007005

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت465.0077.50اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيامجد اغنيم ذياب سرحان474861821413021003

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت464.0077.33اعدادية الشرقاط للبنيناحيائييوسف علي حسين طه474871821411004097

4148 من 1439صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت464.0077.33اعدادية عمورية للبناتاحيائيتبارك فوزي احمد شبيب474881821422023021

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت463.0077.17اعدادية بيجي للبناتاحيائيآيه وليد نزال عالوي474891821422018012

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت463.0077.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيموسى عباس بدر عباس474902221411062234

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت461.0076.83ثانوية اليعربية للبناتاحيائيامل فالح سامي عبد474911821422100008

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت457.0076.17ثانوية الخصم للبناتاحيائيعبير عدنان سرهيد موسى474921821422115031

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت456.0076.00اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيهديل فيصل مسربت محمد474931821424014049

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت456.0076.00ثانوية المحسن للبنيناحيائيعباس محمد جواد كاظم474942121411080021

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت455.0075.83ثانوية الهجرة للبناتاحيائياميمه هيثم فاضل محمد474951821422015003

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت455.0075.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيلبنى مقصود خليل ابراهيم474961821422077129

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت454.0075.67اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمد رشيد شالش جبل474971821411030014

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت454.0075.67ثانوية عائشة للبناتاحيائيرنا حسين كريم رستم474981821422022057

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت454.0075.67ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمؤمل حامد عبد االمير محمد474992421413010078

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت453.0075.50ثانوية حمرين للبنيناحيائيمحمود خفيف دلف محمود475001821411100006

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت452.0075.33اعدادية الحويجة للبنيناحيائيياسين غازي سلطان محمد475012021411019112

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت451.0075.17اعدادية البحتري المختلطةاحيائيحسين اكريم محمود محمد475021821417004006

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت451.0075.17ثانوية الرماح العوالي المختلطةاحيائيامنه حسين علي محمد475031821427018007

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية الحقالنية للبنيناحيائياسماعيل ابراهيم صالح حسين475041921411020005

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت447.0074.50اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمصطفى عباس مهدي حسين475051821411106049

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت447.0074.50ثانوية النور للبناتاحيائيعلياء عماد ياسر اسد475061821422073027

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت447.0074.50ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائياسماء نجم عبد هللا محمد475072021424012002

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت447.0074.50ثانوية الطائف للبناتاحيائيحوراء حسين كاظم ناصر475082121422070013

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت447.0074.50اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيفاطمه خالد مظلوم شهيب475092621422037078

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية الخيام للبناتاحيائيميناء جواد علي عبود475101821422051007

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيمريم محمد مصحب محمد475111821424002017

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت445.0074.17اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعلي محمد فياض علي475121821411051026

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت444.0074.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيميمونه نعمان يوسف علوان475131821422023093

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت442.0073.67اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد هللا طارق شالش علي475141821411106032

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت442.0073.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائييوسف عمر حسن حمادي475151821413014070

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت441.0073.50 المختلطة7ثانوية حوضاحيائيساره لقمان عمر معروف475162021427037007

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الخالق احمد وسمي علي475171821413013023

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت439.0073.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيرسول ياسر حميد شكر475181821411020018

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت437.0072.83اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحمزه كريم حمد محمد475192321417007057

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد الخالق محمد جياد احمد475201121411024023
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قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعمر ناجح عبد الحميد محيميد475211921417015006

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت435.0072.50اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعلي زاحم ظاهر حواس475221821411037035

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت435.0072.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم محمد مظهر حامد475231821424006162

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبد الوهاب عبد الرزاق كريم عمر475241821411051024

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيغفران عبد الفتاح ياسين جاسم475251821422072056

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت434.0072.33ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيسجى حسن جوري شالل475262121422080020

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية اشور للبناتاحيائيهبه سعد عبود يوسف475271821422078143

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيساره عباس مسلم عباس475281821424007037

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت433.0072.17الخارجياتاحيائيامنه ياسر محمود عبداالمير475291821428050045

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية دار الشرقية االهلية للبنيناحيائيسبهان محمد مخلف حنون475301721413027008

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت432.0072.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيشيرين داخل سليمان عباس475312121422046080

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية الحضارة للبنيناحيائيمعتز عماد عريبي هزاع475321821411051037

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية العباسي للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد العزيز ابراهيم احمد475332021411020079

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد هللا لؤي عبد هللا احمد475342021411039091

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت429.0071.50ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمروه حسين حامد احمد475351821422012041

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت428.0071.33اعدادية الشعب للبناتاحيائيمريم رحيم خليف منادي475361321422022146

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت428.0071.33اعدادية بيجي للبنيناحيائيهاشم علي حسن علي475371821411007032

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت428.0071.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيطارق عزيز شالل حسين475381821411041014

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت428.0071.33اعدادية بيجي للبناتاحيائيمريم عجيل نجرس عبد هللا475391821422018042

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية الحاتمية للبناتتطبيقيبتول تحسين ابراهيم عبود475401821522004002

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيمحمد إسماعيل محمد مهدي475411821517014016

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية اسماء للبناتتطبيقيريام مثنى شفيق حسين475421821522077036

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعمر نجاح محمد مخلف475431821511099059

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية اسماء للبناتتطبيقيروان سامر رزوق حميد475441821522077035

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد الرحمن رزاق علي حسن475451821511014009

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيحاتم جمال حسن زبط475461821517016008

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية عمورية للبناتتطبيقيغفران هاني عبد هللا محمود475471821522023032

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةتطبيقيعبد القادر عماد بدر ابراهيم47548182051144008

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية تكريت المسائية للبنينتطبيقيعبد القادر ياسين عمر بكر475491821515001014

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية عمورية للبناتتطبيقينمارق حسن مهدي عبطان475501821522023041

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيعذراء عادل عيسى رمان475511821522034018

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية بارزاني المسائية للبنينتطبيقيخضر ثائر امين علي475523121515001016

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت379.0063.17الثانوية المعينية للبنينتطبيقيمحمد محمود فياض محمد475531121511021032
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قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية البوجواري المسائية المختلطةتطبيقيمحمد رياض مسهر شهاب475541821517069017

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية المحزم للبنينتطبيقيسيف فارس نجرس طلك475551821511023008

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسن جاسم منصور كاظم475562921511018031

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت571.0095.17اعدادية ربيعة للبنيناحيائيخالد بنيان خالد محمد475571721411104015

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت553.0092.17ثانوية ميسلون للبناتتطبيقيرويدة رائد نصيف جاسم475581821522026006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت529.0088.17ثانوية البيداء للبناتاحيائيايات محمد احمد دلف475592121422052006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت499.0083.17ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيحنين حسن عبد هللا سالم475601821423019006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت490.0081.67اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيدعاء سعد إسماعيل جرموط475611821424014014

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت483.0080.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتاره اسماعيل احمد خلف475621821424006042

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية اشور للبناتاحيائيامنه جابر حسن هرم475631821422078020

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت473.0078.83ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيمنار زياد طارق موسى475641821422002033

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت472.0078.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيجعفر مجيد رشيد خلف475651821413014013

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت471.0078.50ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيهناء يعقوب يوسف سليمان475661821422094022

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت470.0078.33اعدادية البيان للبناتاحيائييمامه صباح حسن ابراهيم475671821422081036

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت469.0078.17ثانوية زهور الرافدين للبناتاحيائيميساء جاسم عبد جاسم475681821422027016

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت468.0078.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمحمد اياد شهاب احمد475693121417008041

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت467.0077.83اعدادية الفرقان للبنيناحيائيطالب جاسم عبد الرزاق شريف475701821411020022

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت467.0066.67اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر عدنان شكور احمد475712021411097073

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت465.0077.50ثانوية البوجواري للبناتاحيائيتبارك خالد محمود موالن475721821422009005

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت465.0077.50ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيتقى يحيى يونس ذنون475731821422013008

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت465.0077.50ثانوية البارودي للبناتاحيائيرحمه جندب الغفاري قحطان يعقوب475741821422093010

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت465.0077.50ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائينبأ كهالن ابراهيم يحيى475751821422106024

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت464.0077.33اعدادية المغيرة للبنيناحيائيصالح ليث دحام طريد475761821411074010

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت463.0077.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم خضير محمد طه475771821422082021

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت461.0076.83اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحسنين فرحان جبار جاسم475781821411115042

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت456.0076.00اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيابو بكر فاروق رشيد محمد475791821411011001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت456.0076.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الرسول احمد رديني475801821413014048

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت455.0075.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيزيد خالد جميل عبد475811821413014016

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت455.0075.83ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيدالل نزهان محمود عبد475821821422038013

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت454.0075.67ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمصطفى شعبان فهمي ابو الفتوح475831821417020016

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت453.0075.50اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد الحكيم رشيد احمد محمد475841821411002086

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت453.0075.50ثانوية جوارجرا للبناتاحيائياالء محمد خطاب احمد475853121422001004

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت452.0075.33اعدادية الوطن للبنيناحيائياسامه غسان محمد رجب475861821411027006
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قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت451.0075.17ثانوية الصقر للبنيناحيائيعلي مسعود رحيم عبد هللا475871821411040010

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت451.0075.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيطه محمد شويش طه475881821413013020

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت450.0075.00ثانوية العلم للبناتاحيائياالء عاصم جاسم يوسف475891821422011004

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت450.0075.00ثانوية ميسلون للبناتاحيائيتبارك هيثم عبد الرزاق سعيد475901821422026008

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبد القادر لطيف كريم عمر475911821411051017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم محمد حسين علي475922121422049219

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت449.0074.83ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقيعمر علي عباس علي475933121517009008

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبد الملك محمود عيدان احمد475941821417020011

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية الدعاء للنازحاتاحيائيامنه محمود حماد صالح475952021422067003

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت447.0074.50اعدادية بيجي للبنيناحيائيعبد هللا طالب سليم عيسى475961821411007017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت447.0074.50اعدادية الخصم للبنيناحيائيثابت محسن عنتر محمود475971821411015025

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت446.0074.33اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيليث رافع احمد حسين475981821511020028

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت445.0074.17اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيبالل حميد اسماعيل حسن475991821413021006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت445.0074.17ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعمر عبد الرحمان رمضان هايف476001821417020012

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت445.0074.17اعدادية البخاري للبناتاحيائيأقبال حسين لطيف محمد476011821422080001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت444.0074.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيسيرين رشيد جاسم محمد476021821422077108

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت442.0073.67اعدادية البخاري للبناتاحيائيساره صالح احمد عطيه476031821422080009

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت440.0073.33اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيعالء عامر سعيد توفيق476041821411063027

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت440.0073.33اعدادية االمام المختلطةاحيائيالحارث مثنى حاتم حسين476051821417021002

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية ميسلون للبناتاحيائيمها يوسف عبد احميد476061821422026047

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت439.0073.17اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمصطفى عمر احمد محمد476071821511020035

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت438.0073.00اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيوصال ناجي نايف عيدان476081821424014051

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيعال خالد عبد هللا محمود476091821422057094

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت435.0072.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيطه بسام حسن خلف476101821413014019

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت435.0072.50اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء محمد علي فاضل شكر476111821422017070

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت434.0072.33ثانوية الخيام للبناتاحيائيسميه سعدون حمود خضير476121821422051003

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمحمد ياسين جاسم هذال476132121411037098

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية اليرموك للبناتاحيائيغدير عباس عبد الرضا حسن476142721422036115

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيمحمد تركان عبد هللا حسن476151821417074061

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية دمشق للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم هاشم موسى476161821422043078

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية دار السالم للبناتاحيائيزهراء خميس عزام حمد476171821422048007

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيريام علي طعمة هنيدي476181821422095012

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية الدور للبناتاحيائيحفصه عبد المطلب عبد الوهاب حسين476191821422005019

4148 من 1443صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت429.0071.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد عبد الهادي ابراهيم حمد476201821411041025

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت429.0071.50اعدادية الروافد للبنيناحيائيحسن مظفر احمد صالح476211821411073022

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت428.0071.33اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعبد القادر مبدر عواد عبد476221821411030008

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت428.0071.33ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيعمر أزرق زرزور حسين476231821413006012

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت427.0071.17اعدادية بيجي للبنيناحيائيزهير نازك احمد ابراهيم476241821411007008

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت427.0071.17ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيزينه طارق علي احمد476251821424002012

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت427.0071.17ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الوهاب عبد الفتاح عبد الوهاب476261821513014035

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعدنان طه عبد هللا حسن476271721413007031

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيياسر عامر جدوع علي476281821413009017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد عدنان عواد خلف476291821413014006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحارث نزهان محمد فياض476301821413014014

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت426.0071.00اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيسليمان زيدان تركي عبد الجبار476311821415002029

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائييقين علي نواف زيدان476321821423012026

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت426.0071.00اعدادية البحتري المختلطةاحيائيشروق عدي خالص عباس476331821427004016

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت425.0070.83اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد عمر احمد محمد476341821411020004

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية العلم للبناتاحيائيميسم جاسم خلف حسين476351821422011046

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيتبارك نصيف جاسم عليوي476362121422090015

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت424.0070.67ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد عصمي476371821415001024

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت424.0070.67اعدادية بيجي للبناتاحيائيانعام جاسم كعيبز حمادي476381821422018008

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت424.0070.67ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيشهد ثابت لفته درويش476391821422106016

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية جلوالء للبنيناحيائيقاسم ماجد سلمان عنزان476402121411009223

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيصفاء حامد حسين محمد476412121411058023

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية الدور للبنيناحيائيعلي هيثم سامي ندا476421821411003018

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعبد القادر رعد ابراهيم خليل476431821411037025

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية القسطل للبنيناحيائيابراهيم محمد ابراهيم فتحي476441821411067001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب فائق عزيز اسماعيل476452121422046061

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائيصهيب محمد اسماعيل احمد476462121411009121

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية العلم للبناتاحيائيايناس حسن محمد خلف476471821422011014

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت420.0070.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيتبارك امير عبد المهدي حسن476481821422110010

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد القادر فنر حمود حماش476491821411039022

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت419.0069.83اعدادية بيجي للبناتاحيائيشجن محسن جياد ختالن476501821422018029

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيأيمان عمار محمود عايد476511821422038003

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية داقوق للبنيناحيائييوسف احسان حمد شهاب476522021411017036
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قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت417.0069.50اعدادية الروافد للبنيناحيائيمصطفى جواد صبار حسن476531821411073085

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية التاخي للبناتاحيائيسما رافد بهجت صبري476541421422017016

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت416.0069.33اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائياحمد خابور صالح حسن476551821411037001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياالمين احسان اعبيد حمد476561821413014008

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيامنه عطا هللا عبد هللا محيسن476571821422002006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية االندلس للبناتاحيائيعائشه اكبر حسن صالح476581821422079034

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينهى ماهر برك مطر476591821424006193

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيصادق سالم ناجي ابراهيم476602021413002026

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيلبيد زهير اكرم علي476611821413013040

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيمحمد احمد عزاوي محمد476621821417074060

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية التعاون للبناتاحيائينبأ سعد مكي علوان476631821422052008

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطةاحيائيمحمد خليل علوان حسين476642121417021028

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت414.0069.00ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائياحمد جمعة حسن علي476651821413022001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت414.0069.00ثانوية الحمزة للبناتاحيائيمنار مصلح حمد فرحان476661821422092019

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت414.0069.00اعدادية البحتري المختلطةاحيائيهدى رياض خليفة محسن476671821427004025

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت414.0069.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد ماجد مجيد حسن476682021411001028

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت414.0069.00ثانوية المحسن للبنيناحيائيإبراهيم موفق احمد سكران476692121411080002

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيدعاء خالد سلمان ظاهر476701821421057005

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيشروق خليل محمد علي476711821422106014

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية الخصم للبناتاحيائيشهد علي سرهيد موسى476721821422115028

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية الرياض للبنيناحيائيقصي محمد شتر محمد476732021411022038

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية الخان للبنيناحيائيايوب اسعد جمعة عبد476742021411026006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيكامل محمد كامل خضير476752321411063084

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية الغدير للبناتاحيائيريام علي عيال بحت476762621422016080

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيزهراء طاهر نصيف حسين476771221426001023

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيعقيل وسام جمعه رشيد476781821411012015

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد خالد شهاب احمد476791821411019005

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهديل صالح محمود خلف476801821422034030

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيايالف محمود عزاوي محمد476811821422038008

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية السعادة للبناتاحيائينهال خليل خلف جاسم476821821422069042

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية عدن للبنيناحيائيعمر احمد نجم عبد هللا476832021411055051

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية الصفوة للبناتاحيائيغسق حازم محمد سلمان476842021422025043

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت411.0068.50ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين كريم محمد نصيف476851821411009018
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قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت411.0068.50اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين عبد هللا فليح حسن476862021411009023

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت411.0068.50ثانوية شمالن المختلطةاحيائيجاسم محمد خضر عاني476872021417026001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيعبد القادر محمد فارس علي476881821417001017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايه صالح عماش جمعه476891821422034007

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت410.0068.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه ثامر حميد منصور476901821422082004

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية الكوثر للبناتاحيائينبأ حميد مجيد احمد476911821422095021

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيرسل سالم لطيف حسن476922121422090025

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيانس محمد خضير احمد476931821411099003

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيجهاد عبد الناصر طه عسكر476941821511032006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمصطفى امين عبد الكريم عجيل476952421411037198

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت408.0068.00اعدادية بيجي للبنيناحيائيقيس ليث فارس رشيد476961821411007020

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت408.0068.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيساره غالب مصطاف احمد476971821422023059

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت408.0068.00ثانوية اجيال المستقبل للبنيناحيائييوسف عامر جاسم بدوي476981921411107027

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت408.0068.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيساره عماد محمود مخلف476992021422051043

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت407.0067.83اعدادية الوطن للبنيناحيائيعبد الهادي ابراهيم حسن عبد477001821411027017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت407.0067.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيحذيفة عماد انور حسين477012021411039046

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت406.0067.67اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعبد هللا جاسم حرجان جاسم477021821411030009

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمنذر نجم عبد هللا ابراهيم477031821411031123

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حميد خلف حويجة477041821413004002

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيمرام محمد عبد الرحمن مطلك477051821422013022

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم بشار كاظم احمد477061821422034023

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيايه طه احمد طعمه477071821422094005

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت405.0067.50اعدادية التقى للبناتاحيائيزينب عبد السالم خلف محمد477081121422012061

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت405.0067.50اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيفالح حسن علي جاسم477091821411005032

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت405.0067.50اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعرب عماد حسون نصيف477101821411115096

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيراجي ضياء ذياب فرج477111821417074024

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيمها منعم احمد حمود477121821422094020

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت405.0067.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيندى غالب ابراهيم حسن477132021422018068

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية بيجي للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد موسى خليفه477141821411007011

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيقبس احمد خضير احمد477151821411099007

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزينة مشعان مرهون حمد477161821422006008

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعلي سرمد صابر رشيد477171821511063047

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد عدنان محمود عباس477182121411011094
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قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت403.0067.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي جمعه جاسم محمد477191821411019059

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية العذراء للبناتاحيائيضحى فليح حسن رشيد477201821422047008

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيمروه عامر سفيان طه477211821524016011

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيرافع رعد حسين عبد47722182041041016

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية العلم للبنيناحيائيعمر مناع احمد مصلح477231821411018026

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية السالم للبنيناحيائيصالح ياسر عبد الواحد احمد477241821411039016

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمحمد فاخر عبد مهدي477251821411074022

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيهجران حميد علي حسين477261821422002038

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيهمام احمد حسن عليوي477272121411009304

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية االقتدار للبناتاحيائيحوراء عدنان وحيد عباس477282121422030016

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيزيد عالء نجم بديوي477292321413018101

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد مشري منصور477302621424015075

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيمنال منيف دحام حمود477311821422002034

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية الدور للبناتاحيائيافتخار نوار مجيد حميد477321821422005007

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية االماني للبناتاحيائيفاطمة مؤيد عابد محمد علي477331821422089048

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيختام سليم عطية محسن477341821422106007

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت401.0066.83اعدادية مندلي للبنيناحيائيكرار ستار فرمان غايب477352121411033078

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت401.0066.83اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائياياد علي مجول خليل477362121417067006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعبد السالم مازن جاسم احمد477371821411037024

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعبد الملك ناجي جبار حمد477381821411037033

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية النساف المسائية للبنيناحيائيحسام خليل ابراهيم علي477391921415024003

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيعيسى حسين علي اسود477402021411002042

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيمياسه زياد خليف رشيد477411221422020040

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية االسحاقي للبنيناحيائيزين العابدين مشتاق احمد علوان477421821411043010

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية دجلة للبنيناحيائيصدام علي حمد جرن477431821411060009

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقياحمد سعد سالم عبد477441821517006001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية اليقظة للبناتاحيائينور نبيل صالح الدين داود477452021422032093

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياسراء مجبل عباس محل477462021424005005

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية بلد للبنيناحيائيامير عامر مجيد حمدوش477471821411006017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي ربيع خلف علي477481821411041021

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيعبد الرحمن محمد محسن محمود477492021417044009

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية جلوالء للبنيناحيائيصهيب يونس جاسم محمد477502121411009123

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيصفا قاسم محمد رزوقي477511821422072049
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قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية النسيم المختلطةاحيائيورود عامر عناد مهدي477523221427006009

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد خلف طه477531821411037021

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيعمر عزيز ابراهيم عبد هللا477541821511037034

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية شميط للبنيناحيائيمحمد صبحي احمد خلف477552021411034027

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت395.0065.83اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائياسيد نزار ثابت صالح477561821411011006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت395.0065.83اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيهارون عالء حسين جاسم477571821411061061

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية الباقر للبنيناحيائياحمد موفق عبد االمير مهدي477582321411037009

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية المحزم للبنينتطبيقيمرتضى نزهان حمود نصيف477591821511023022

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية اشور للبنينتطبيقيوليد خالد ابراهيم معدل477601821511070055

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقياسامه جمال صباح جاسم477611821511029008

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيعلي محمد طايس عبد هللا477621821511037031

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية المحزم للبنينتطبيقيموسى عبد هللا اسماعيل طه477631821511023026

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيبدر وضاح طه بكر477641821511063017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيالحارث عبد الحكيم علي خلف477651821513007006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيايمن مزهر صابر رجب477661821511063015

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية القسطل للبنينتطبيقيمحمد وائل عبد هللا محمود477671821511067017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمحمد قاسم منير خلف477681821511099075

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةتطبيقيعبد المهيمن هيثم محمد حمد477691821517074024

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةتطبيقيعمر طلعت عيسى خلف477701821517074030

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيثابت احسان نعمان اسماعيل477711821511063021

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيطيبه شاكر حميد عبد477721921522052025

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية كوثا للبنينتطبيقيعبد العزيز حافظ عمران حسن477732321511040019

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية اسماء للبناتتطبيقيمنار نهاد علي حميد477741821522077071

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعبد الرحمن رياض محمد صالح ابراهيم477751821511063034

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية بيجي المسائية المختلطةتطبيقيخالد وليد غائب شاكر477761821517022017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمحمد عيسى شكر شنابة477772921511023158

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمحمد عدنان عبد الجبار عبد هللا477781021511016080

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيمحمد رياض عليوي حسين477791821511030013

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيفارس احمد صعب اعفين477801821511099062

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيبكر احمد يونس احمد477811821511063019

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيمحمد عمر احمد عبد هللا477821821511063062

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعبد القادر سعدون نوري محمد477831921511043026

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيعبد الرحمن طالل احميد حديد477841821511030010
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قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ابراهيم عايش عطيه477851821513009010

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعبد الرحمن صدام ممدوح علوان477861821511020018

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية القسطل للبنينتطبيقيابراهيم وليد محمد صالح477871821511067002

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية حمرين للبنينتطبيقيمصطفى محمود عبد  الحميد سعيد477883121511004024

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعز الدين محمود بخيت محمد477891821511002062

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية السجاد للبنينتطبيقيامجد حامد محمد حمزه477902321511027008

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد العالي سالم محمد477911421513013004

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي فهد حسون عناد477921521511011087

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية بيجي للبنينتطبيقيعبد الرحمن همام هويش عبد هللا477931821511007023

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقياحمد هيثم احمد علي477941821513004003

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعلي وليد عدنان محمد477951921511093029

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية القلعة للبنينتطبيقيمحمد خالد ناجي جاسم477961821511055018

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيحارث رياض حسن علوان477971821513014011

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعلي عقيل احمد عبد المجيد477981821511063048

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيعدنان قحطان عدنان عويد477991921517023009

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم سلمان خلف478002121511014101

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيعمر يوسف عبد الحميد مجيد478011821511074017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعبد هللا ميثم عدنان ابراهيم478022321511008033

كلية الحقوق/جامعة تكريت565.0094.17اعدادية الجاحظ للبنينادبيياسر صباح حسن عبد478031821211079039

كلية الحقوق/جامعة تكريت564.0094.00اعدادية بلد للبنينادبيحسن محمد مرهون عبد الرضا478041821211006004

كلية الحقوق/جامعة تكريت555.0092.50ثانوية الزهور للبناتادبيكوثر محمد داود سلمان478051821222096022

كلية الحقوق/جامعة تكريت553.0092.17اعدادية الشيماء للبناتادبيمروة حاتم حمد احمد478061821222072018

كلية الحقوق/جامعة تكريت550.0091.67ثانوية جوارجرا للبناتادبيشروق كريم حمد حسن478073121222001025

كلية الحقوق/جامعة تكريت536.0089.33ثانوية الكندي للبناتادبيودق نصرة تلفاح مصلح478081821222074023

كلية الحقوق/جامعة تكريت533.0088.83ثانوية بابل للبناتادبيسحر وليد احمد زيدان478091821222055005

كلية الحقوق/جامعة تكريت530.0088.33ثانوية السالم للبنينادبيمصطفى احمد حمد عبد478101821211039006

كلية الحقوق/جامعة تكريت526.0087.67ثانوية الحارث المسائية المختلطةاحيائيعدي حاتم حميد نواف478111821417027022

كلية الحقوق/جامعة تكريت523.0087.17اعدادية ابن كثير للبنينادبيمحمد نجم مرعي حسن478121821211010051

كلية الحقوق/جامعة تكريت516.0086.00اعدادية ابن المعتم للبنينادبيعلي احمد عذاب علي478131821211063023

كلية الحقوق/جامعة تكريت516.0086.00ثانوية سرى من رأى للبنينادبيصفاء محمود شاكر محمود478141821211071014

كلية الحقوق/جامعة تكريت513.0085.50اعدادية ابن المعتم للبنينادبيحسن نسيم جاسم محمد478151821211063011

كلية الحقوق/جامعة تكريت513.0085.50ثانوية تكريت االهلية للبنينادبيمحمد مصطفى اسود ظفير478161821213004009

كلية الحقوق/جامعة تكريت507.0084.50الخارجياتاحيائيضحى ياسين محمد عبد478171821428050215
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كلية الحقوق/جامعة تكريت503.0083.83اعدادية القبس للبنينادبيعمر مصطفى عزاوي محمد478181821211110022

كلية الحقوق/جامعة تكريت503.0083.83ثانوية االسراء للبناتادبيتبارك وليد عبد الباقي عبود478191821222050013

كلية الحقوق/جامعة تكريت503.0083.83اعدادية البخاري للبناتادبيفيان بسمان كاظم خلف478201821222080009

كلية الحقوق/جامعة تكريت502.0083.67اعدادية بلد للبنينادبيمحمد باقر غازي جاسم علي478211821211006023

كلية الحقوق/جامعة تكريت500.0083.33اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبيمحمد مازن علي اسعد478221821211116026

كلية الحقوق/جامعة تكريت499.0083.17اعدادية الفرقان للبنينادبيطه صفاء شعبان ثابت478231821211020025

كلية الحقوق/جامعة تكريت496.0082.67ثانوية ملتقى النهرين للبنينادبيعبد االله علي صالح مجذاب478241821211120008

كلية الحقوق/جامعة تكريت495.0082.50ثانوية تكريت االهلية للبنينادبياحمد عدنان شريف شويش478251821213004002

كلية الحقوق/جامعة تكريت495.0082.50ثانوية الصديد المختلطةادبيزينب سفيان احمد ناجي حسين478261821227051002

كلية الحقوق/جامعة تكريت495.0082.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيرناس سالم اعبيد حسن478271821227074025

كلية الحقوق/جامعة تكريت494.0082.33ثانوية الخرجه للبناتادبينسرين اسماعيل احمد محمود478281821222056025

كلية الحقوق/جامعة تكريت493.0082.17اعدادية عمورية للبناتادبيطيبة عالء حسن علي478291821222023028

كلية الحقوق/جامعة تكريت492.0082.00اعدادية الوطن للبنينادبيابراهيم علي فاضل عزيز478301821211027003

كلية الحقوق/جامعة تكريت490.0081.67اعدادية الجاحظ للبنينادبيهيثم رعد ناجي محمود478311821211079038

كلية الحقوق/جامعة تكريت490.0081.67اعددية غرناطة للبنينادبيادريس عبد نعمه خليف478321821211104006

كلية الحقوق/جامعة تكريت489.0081.50ثانوية الفضيلة للبناتادبيلينا كمال صبحي مكحول478331821222012009

كلية الحقوق/جامعة تكريت485.0080.83ثانوية تكريت االهلية للبنينادبياسامة حماد فارس غضب478341821213004003

كلية الحقوق/جامعة تكريت484.0080.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمحمد تركي عبد هللا داغر478351821211037045

كلية الحقوق/جامعة تكريت484.0080.67اعدادية الشيماء للبناتادبيمريم علي صباح ابراهيم478361821222072020

كلية الحقوق/جامعة تكريت481.0080.17اعدادية الشرقاط للبناتادبيرحمه مهند خيرو احمد478371821222007013

كلية الحقوق/جامعة تكريت481.0080.17ثانوية ملتقى النهرين للبناتتطبيقياوراق فرحان محمود عبد هللا478381821522008004

كلية الحقوق/جامعة تكريت476.0079.33ثانوية المستنصرية للبناتادبيبنان بشار مزهر سلمان478391821222013006

كلية الحقوق/جامعة تكريت475.0079.17اعدادية الزوراء للبناتادبيردينة عيسى تركي خلف478401821222006028

كلية الحقوق/جامعة تكريت475.0079.17ثانوية البو هيازع للبناتادبيسمية صالح كريم حسين478411821222038013

كلية الحقوق/جامعة تكريت474.0079.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمود لؤي صبحي احمد478421821411077049

كلية الحقوق/جامعة تكريت473.0078.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد اركان مولود ياس478431821413014040

كلية الحقوق/جامعة تكريت472.0078.67ثانوية سيف الدولة للبنينادبياحمد سعدي عبد هللا فارس478441821211076002

كلية الحقوق/جامعة تكريت470.0078.33اعدادية ابن المعتم للبنينادبيديار احمد زبار سعيد478451821211063014

كلية الحقوق/جامعة تكريت470.0078.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيسماهر احمد ماهر حسن478461821424016020

كلية الحقوق/جامعة تكريت469.0078.17اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبياحمد ادريس حاتم عواد478471821211037002

كلية الحقوق/جامعة تكريت468.0078.00اعدادية بلد للبنينادبيحسنين هادي حسين هاشم478481821211006005

كلية الحقوق/جامعة تكريت468.0078.00ثانوية دجلة المسائية المختلطةاحيائيقصي ناجي عجاج عبد هللا478491821417075005

كلية الحقوق/جامعة تكريت467.0077.83ثانوية الزهراوي للبنينادبيهيثم نافع مدلول احمد478501821211095057
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كلية الحقوق/جامعة تكريت466.0077.67ثانوية تكريت االهلية للبنينادبيمصطفى صفاء حامد عايد478511821213004011

كلية الحقوق/جامعة تكريت466.0077.67ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيغاده حاتم عدي يحيى478521821227072023

كلية الحقوق/جامعة تكريت466.0077.67ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائياحمد اسامه ابراهيم محمد478531821417074003

كلية الحقوق/جامعة تكريت464.0077.33اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيصدام طالل محمد عواد478541821211037022

كلية الحقوق/جامعة تكريت462.0077.00ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيريام مردود خليل طابور478551821227072012

كلية الحقوق/جامعة تكريت461.0076.83ثانوية اشور للبناتاحيائيريام خضير سالم عجاج478561821422078059

كلية الحقوق/جامعة تكريت459.0076.50اعدادية االسكندرونة للبنينادبياشرف سامي ناجي ابراهيم478571821211012003

كلية الحقوق/جامعة تكريت459.0076.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبياحمد عدوان محمود مزعل478581821217074009

كلية الحقوق/جامعة تكريت459.0076.50ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيسوزان سمير عبد عجاج478591821226001013

كلية الحقوق/جامعة تكريت458.0076.33ثانوية الفاروق للبنينادبيمازن محمد رميله خميس478601821211082015

كلية الحقوق/جامعة تكريت457.0076.17اعدادية بيجي للبنينادبيعثمان خالد كريم مغير478611821211007013

كلية الحقوق/جامعة تكريت457.0076.17اعدادية الحكمة للبناتاحيائييمامة مهند حسان علوان478621821422029022

كلية الحقوق/جامعة تكريت456.0076.00ثانوية ابن االثير للبنينادبيمثنى قيصر علي مهدي478631821211008011

كلية الحقوق/جامعة تكريت456.0076.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايمان صباح نجم عبد هللا478641821422034006

كلية الحقوق/جامعة تكريت455.0075.83اعدادية الزوراء للبناتادبيخديجة عزاوي عبد هللا حميد478651821222006020

كلية الحقوق/جامعة تكريت454.0075.67اعدادية الشيماء للبناتادبيايمان احمد امين محمود478661821222072004

كلية الحقوق/جامعة تكريت454.0075.67ثانوية االسيل للبناتادبيسماح خضير محمد محمود478671821222127014

كلية الحقوق/جامعة تكريت454.0075.67اعدادية الخصم للبنيناحيائيطالل غازي مهاوش عبد478681821411015064

كلية الحقوق/جامعة تكريت453.0075.50ثانوية الحاتمية للبناتادبيبنين حسين علي عبد الحميد478691821222004008

كلية الحقوق/جامعة تكريت453.0075.50اعدادية الزوراء للبناتادبيدعد علي زيدان خلف478701821222006023

كلية الحقوق/جامعة تكريت452.0075.33ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيسامي مروان سامي نعمان478711821211035009

كلية الحقوق/جامعة تكريت451.0075.17اعدادية الشيماء للبناتادبيموج عبد المنعم عبد الكريم حسين478721821222072023

كلية الحقوق/جامعة تكريت450.0075.00ثانوية الكندي للبنينادبيعبد القادر عبد الرحمن صالح احمد478731821211056008

كلية الحقوق/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية العاصفة للبنينادبيعمر عبد هللا علي ابراهيم478741821211032042

كلية الحقوق/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيكريم حاتم خلف فهد478751821411011019

كلية الحقوق/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيرنا سالم صالح صبحي478761821222042002

كلية الحقوق/جامعة تكريت448.0074.67اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيدعاء عباس حسن لطيف478771821222110006

كلية الحقوق/جامعة تكريت448.0074.67اعدادية عمورية للبناتتطبيقيسرى احمد عبد هللا صالح478781821522023024

كلية الحقوق/جامعة تكريت447.0074.50اعدادية ابن كثير للبنينادبيحارث احمد نزال محجوب478791821211010017

كلية الحقوق/جامعة تكريت447.0074.50اعدادية عمورية للبناتادبيدعاء زياد محمد مصطفى478801821222023012

كلية الحقوق/جامعة تكريت447.0074.50ثانوية الكندي للبناتادبيساره عبيد احمد عطيه478811821222074014

كلية الحقوق/جامعة تكريت446.0074.33اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعلي منشد مرشد عطيه478821821211037033

كلية الحقوق/جامعة تكريت446.0074.33اعدادية ابن المعتم للبنينادبيبكر لؤي خيرو بكر478831821211063009
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كلية الحقوق/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية تكريت االهلية للبنينادبيعبد هللا قدوري عبد الهادي عبد الكريم478841821213004005

كلية الحقوق/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية العاشق المختلطةادبيسمر محمد حميد حسين478851821227047002

كلية الحقوق/جامعة تكريت446.0074.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيايه عباس يونس احمد478861821422077027

كلية الحقوق/جامعة تكريت445.0074.17ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعلي ثامر محمود خلف47887182041119038

كلية الحقوق/جامعة تكريت445.0074.17اعدادية غطفان للبنينادبيانمار اسماعيل عبد هللا عميري478881821211038006

كلية الحقوق/جامعة تكريت445.0074.17ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيبرزان دليمي احمد عبد هللا478891821411085006

كلية الحقوق/جامعة تكريت445.0074.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيرحمه عمر متعب عليوي478901821422077066

كلية الحقوق/جامعة تكريت444.0074.00ثانوية دبي للبنينادبيعامر خميس عباس علي478911821211102026

كلية الحقوق/جامعة تكريت444.0074.00ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيضياء الدين احمد مخلف نوفان478921821217074031

كلية الحقوق/جامعة تكريت444.0074.00اعدادية الخصم للبنيناحيائياحمد عدنان احمد محمد478931821411015007

كلية الحقوق/جامعة تكريت444.0074.00ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيمحسن ذياب محسن موسى478941821511089032

كلية الحقوق/جامعة تكريت443.0073.83اعدادية ابن المعتم للبنينادبياحمد كاظم جبر نحو478951821211063003

كلية الحقوق/جامعة تكريت443.0073.83ثانوية البارودي للبناتادبيريم شهاب احمد سلمان478961821222093007

كلية الحقوق/جامعة تكريت442.0073.67اعدادية اسماء للبناتادبيمالك حسام عبد هللا محمد478971821222077037

كلية الحقوق/جامعة تكريت442.0073.67اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقياوس محمد عباس محمد478981821511063014

كلية الحقوق/جامعة تكريت441.0073.50ثانوية البروج المختلطةادبيعبد الملك خالد حسين شومل478991821217060014

كلية الحقوق/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية سومر للبنينادبيسيف صدام حسين صالح479001821211068010

كلية الحقوق/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية االسراء للبناتادبيايالف عبد الكريم مجيد لطيف479011821222050005

كلية الحقوق/جامعة تكريت439.0073.17اعدادية االسكندرونة للبنينادبيحسين شاكر شكور سمين479021821211012016

كلية الحقوق/جامعة تكريت439.0073.17اعدادية الفرقان للبنينادبيعمر مصطفى رياض عبد هللا479031821211020041

كلية الحقوق/جامعة تكريت439.0073.17ثانوية التراث العربي للبناتادبيعلياء حسين حميد رحيم479041821222049009

كلية الحقوق/جامعة تكريت439.0073.17ثانوية السالم للبنيناحيائيمحمد كاظم خالد حمادة479051821411039033

كلية الحقوق/جامعة تكريت439.0073.17اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينرجس قصي نجرس عطيه479061821422110049

كلية الحقوق/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيرؤى امير برجس سلمان479071821222033010

كلية الحقوق/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيعمر فرحان احمد عطية479081821211034020

كلية الحقوق/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية تكريت االهلية للبنينادبيعبد هللا محمد سعدون يونس479091821213004006

كلية الحقوق/جامعة تكريت436.0072.67إعدادية الفرقان للبنينادبيعلي اياد عباس سكران47910182021021044

كلية الحقوق/جامعة تكريت435.0072.50اعدادية ابن كثير للبنينادبياحمد جاسم محمد فرحان479111821211010004

كلية الحقوق/جامعة تكريت435.0072.50ثانوية الكفاح للبنينادبيخطاب كامل حواس صالح479121821211021006

كلية الحقوق/جامعة تكريت435.0072.50ثانوية الجيل الجديد المسائية المختلطةادبيزياد غالب حسين علي479131821217011008

كلية الحقوق/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية االسكندرونة للبنينادبيحسن جمال عزيز سمين479141821211012008

كلية الحقوق/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية الزوراء للبناتادبيالهام بدر جواد حسين479151821222006006

كلية الحقوق/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية طوز للبناتادبيداليا هادي شكر قدوري479161821222021012
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كلية الحقوق/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية االسيل للبناتادبيازهار فهد دانوك عزيز479171821222127002

كلية الحقوق/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعمر مصطفى فرحان كردي479181821411020033

كلية الحقوق/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية االنشراح للبنينادبيانس ابراهيم صالح جمعه47919182021114003

كلية الحقوق/جامعة تكريت432.0072.00اعدادية االسكندرونة للبنينادبيعلي اصغر شكر عباس479201821211012024

كلية الحقوق/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية الشافعي للبنينادبيمهند محمد دهام لفته479211821211111013

كلية الحقوق/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية االسراء للبناتادبيماريه مؤيد صبار محمد479221821222050034

كلية الحقوق/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية الفرقان للبنينادبيمحمد حسن عبد هللا عباس479231821211020045

كلية الحقوق/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية حمرين للبنينادبيوليد حميد مريف شبيج479241821211100016

كلية الحقوق/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيمازن يونس ياسين محمود479251821217075027

كلية الحقوق/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية الجامعة المختلطةاحيائياحمد حبيب خلف ملح479261821417020002

كلية الحقوق/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةتطبيقيمحمد ابراهيم عزاوي عيسى479271821517074037

كلية الحقوق/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيمحمد ماجد حسن طعمه479281821217075031

كلية الحقوق/جامعة تكريت4430.0071.67خارجيون ادبيعمر حسن جاسم محمد479291821218004014

كلية الحقوق/جامعة تكريت429.0071.50ثانوية المقاصد للبنينادبياحمد حسين سحاب احمد479301821211128002

كلية الحقوق/جامعة تكريت429.0071.50اعدادية الملوية المختلطةادبيعباس سعد عباس محيميد479311821217007003

كلية الحقوق/جامعة تكريت429.0071.50ثانوية سيوان للبناتاحيائيرونق حسام اصليفج محمود479323121422004018

كلية الحقوق/جامعة تكريت428.0071.33اعدادية الفرقان للبنينادبيعبيده عامر وهاب خلف479331821211020034

كلية الحقوق/جامعة تكريت428.0071.33ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيماريا وليد عاشور مصطاف479341821222067020

كلية الحقوق/جامعة تكريت428.0071.33الخارجياتادبيزهراء إبراهيم جاسم محمد479351821228050386

كلية الحقوق/جامعة تكريت427.0071.17ثانوية الزهراوي للبنينادبيمناف نافع مدلول احمد479361821211095054

كلية الحقوق/جامعة تكريت427.0071.17ثانوية الرماح العوالي المختلطةاحيائيدعاء محمود حماد جاسم479371821427018016

كلية الحقوق/جامعة تكريت427.0071.17ثانوية الريف المسائية المختلطةاحيائيمروه احمد نافع جمعه479381821427025011

كلية الحقوق/جامعة تكريت427.0071.17اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيعبد العزيز علي ربيع خلف479391821511037023

كلية الحقوق/جامعة تكريت427.0071.17ثانوية بيجي المسائية المختلطةتطبيقيهيشان عادل عيدان محمد479401821517022061

كلية الحقوق/جامعة تكريت427.0071.17ثانوية الزوية المسائية المختلطةتطبيقيبشار احمد صالح روضان479411821517029003

كلية الحقوق/جامعة تكريت426.0071.00اعدادية الفرقان للبنينادبيطالب مقداد عدنان طلب479421821211020023

كلية الحقوق/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية الكندي للبنينادبيعبد العزيز عدنان عبد العزيز حسن479431821211056007

كلية الحقوق/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية المقاصد للبنينادبيهيثم برهان جاسم علي479441821211128040

كلية الحقوق/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيايمن احمد جمعه حسين479451821217074016

كلية الحقوق/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية ابن االثير للبنينادبيصقر عزيز فياض علي479461821211008007

كلية الحقوق/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية الكندي للبنينادبيمحمد لؤي ظاهر عاصي479471821211056011

كلية الحقوق/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيعبد المؤمن محمود عاصي هواس479481821217075015

كلية الحقوق/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيامنه سعد رشيد عبد هللا479491821222067003

4148 من 1453صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الحقوق/جامعة تكريت425.0070.83اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائياياد عبود صالح عبد ربه479501821415002012

كلية الحقوق/جامعة تكريت424.0070.67اعدادية الشرقاط للبنينادبيابراهيم علي طه حسين479511821211004004

كلية الحقوق/جامعة تكريت424.0070.67اعدادية الخصم للبنينادبيمحمد حميد جاسم خلف479521821211015033

كلية الحقوق/جامعة تكريت424.0070.67الخارجياتادبيسنه قاسم راضي عباس479531821228050496

كلية الحقوق/جامعة تكريت424.0070.67اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمنتهى فاضل عواد علي479541821422057110

كلية الحقوق/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية الخصم للبنينادبيعبد الرحمن صباح خلف سلمان479551821211015016

كلية الحقوق/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية طوز للبناتادبيدموع صبحي حميد مبارك479561821222021014

كلية الحقوق/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية الخنساء للبناتادبيشهد ضيف سامي حميد479571821222082013

كلية الحقوق/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية المهج للبناتادبيامنة عبد السالم الطيف عبد هللا479581821222083001

كلية الحقوق/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية العلم للبنيناحيائيايمن سالم حميد رزيق479591821411018003

كلية الحقوق/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية العلم للبناتاحيائيميسلون شالل اسود مصكال479601821422011045

كلية الحقوق/جامعة تكريت422.0070.33ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيفراس خلدون علي ابراهيم479611821211035025

كلية الحقوق/جامعة تكريت422.0070.33اعددية غرناطة للبنينادبيسميط عويد عابد اسماعيل479621821211104018

كلية الحقوق/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيمثنى محمد نهير فنوش479631821217072093

كلية الحقوق/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية المستنصرية للبناتادبيمريم رياض شكر محمود479641821222013025

كلية الحقوق/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية زنوبيا للبناتادبيشهد طارق سعيد هريط479651821222044006

كلية الحقوق/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية الكندي للبناتادبيتبارك خلف خضر عبد هللا479661821222074008

كلية الحقوق/جامعة تكريت420.0070.00اعدادية االسكندرونة للبنينادبياحمد حسين محمد فاضل479671821211012001

كلية الحقوق/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية تكريت االهلية للبنينادبيعبد هللا وائل اسماعيل عمر479681821213004007

كلية الحقوق/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية الجيل الجديد المسائية المختلطةادبيبكر صبار سلمان رميض479691821217011005

كلية الحقوق/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبياحمد عبد هللا حميد سلمان479701821217074008

كلية الحقوق/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية القلعة للبنينادبيسعد عبد العزيز علي خلف479711821211055010

كلية الحقوق/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية ملتقى النهرين للبنينادبياحمد مؤيد عماش حسين479721821211120004

كلية الحقوق/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية الحدباء للبنينادبيزكريا عبد الكريم خلف عبد الكريم479731821211131003

كلية الحقوق/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيعبد العزيز محمد غضوي اهميس479741821217022133

كلية الحقوق/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيايمن قيس خليفه حسين479751821217074017

كلية الحقوق/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينجالء محمود زيدان خلف479761821424006188

كلية الحقوق/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية االسكندرونة للبنينادبيمحمد قاسم سمين شريف479771821211012028

كلية الحقوق/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية الخصم للبنينادبيمحمد عطيه مد هللا عبد هللا479781821211015036

كلية الحقوق/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية الفرقان للبنينادبيحمزه حازم حامد سلطان479791821211020015

كلية الحقوق/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمصطفى رجه شالل ماضي479801821211037050

كلية الحقوق/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية المنصور للبنينادبيمحمد احمد حمود حسين479811821211041048

كلية الحقوق/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية الرماح العوالي المختلطةادبيمحمد جاسم مطلك سعيد479821821217018011
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كلية الحقوق/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيمحمد موفق حمادي مرعي479831821217068079

كلية الحقوق/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيحنين جاسم محمد زاير479841821222110004

كلية الحقوق/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائياحمد سمير محمد مطلك479851821411099002

كلية الحقوق/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيعذراء مروان مكي محمد479861821422033035

كلية الحقوق/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية الحمزة للبناتاحيائيشهد خالد حميد جاسم479871821422092014

كلية الحقوق/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيغزوان حسن اسويد علي479881821511099061

كلية الحقوق/جامعة تكريت417.0069.50اعدادية ابن المعتم للبنينادبيانس عمار صباح سعيد479891821211063008

كلية الحقوق/جامعة تكريت417.0069.50ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيعبيده عامر ضامن علي479901821217022140

كلية الحقوق/جامعة تكريت417.0069.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعبد الملك عكاب احمد عبد هللا479911821217074045

كلية الحقوق/جامعة تكريت417.0069.50اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمزهر كاتب محمد خليفه479921821411004086

كلية الحقوق/جامعة تكريت416.0069.33اعدادية الضلوعية للبنينادبيحسام فوزي اسماعيل خلف479931821211005005

كلية الحقوق/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية القلعة للبنينادبياسامه باسم ابراهيم صالح479941821211055003

كلية الحقوق/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية الشافعي للبنينادبيياسر مجباس نجم محل479951821211111014

كلية الحقوق/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيعلي حسين علي احمد479961821217022279

كلية الحقوق/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيدعاء سعدي فاضل حمود479973121222014008

كلية الحقوق/جامعة تكريت415.0069.17اعدادية الدور للبنينادبيعبد الجليل صالح محمد مهدي479981821211003011

كلية الحقوق/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيانمار خماس محمد فياض479991821217074014

كلية الحقوق/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعبد الرحمن معن محمد حسين480001821217074036

كلية الحقوق/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية الهدى للبناتادبيأمنه عادل زهير شمخي480011821222103002

كلية الحقوق/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن تركي محمد صالح480021821413009008

كلية الحقوق/جامعة تكريت415.0069.17اعدادية عمورية للبناتاحيائيرغد محمد حميد توفيق480031821422023036

كلية الحقوق/جامعة تكريت414.0069.00اعدادية الفرقان للبنينادبيزيد مثنى نوري نافع480041821211020020

كلية الحقوق/جامعة تكريت414.0069.00ثانوية الزهراوي للبنينادبيحسن صباح حسن علي480051821211095018

كلية الحقوق/جامعة تكريت414.0069.00اعدادية الخصم للبنيناحيائيحسين فتحي عويد حميد480061821411015035

كلية الحقوق/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعبد الهادي ماهر يونس هزاع480071821211037029

كلية الحقوق/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية دجلة للبنينادبيخلدون عطا هللا مكي حميد480081821211060010

كلية الحقوق/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيعمار حمادي حسن عطيه480091821217022165

كلية الحقوق/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيعمر سلمان لفتة محمد480101821217070111

كلية الحقوق/جامعة تكريت413.0068.83الخارجياتادبيمالك عبد القادر احمود صالح480111821228050709

كلية الحقوق/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيتبارك ليث عبد الحسن احمد480121821422045036

كلية الحقوق/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية المنصور للبنينتطبيقيدحام جياد عايد حايف480131821511041004

كلية الحقوق/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية الفرقان للبنينادبياحمد محمود عبد حميد480141821211020007

كلية الحقوق/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية ابن المعتم للبنينادبيالمجتبى عمار فاروق صالح480151821211063007
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كلية الحقوق/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعثمان طامي صعب مشرف480161821211099030

كلية الحقوق/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيمحمد مهند سيف الدين صالح480171821215001107

كلية الحقوق/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية الشيماء للبناتادبيغفران وصفي سلطان فرحان480181821222072015

كلية الحقوق/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية الكندي للبناتادبيطيبه حسين علي عبد480191821222074017

كلية الحقوق/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية االسيل للبناتادبينور سحاب طارش دبوس480201821222127028

كلية الحقوق/جامعة تكريت411.0068.50ثانوية دجلة للبنينادبيعلي عبود حواس خضير480211821211060013

كلية الحقوق/جامعة تكريت411.0068.50ثانوية سيوان للبناتادبيلبنى مطاع حازم رمضان480223121222004026

كلية الحقوق/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية يثرب المختلطةادبيادم محمد صالح حسون480231821217003003

كلية الحقوق/جامعة تكريت410.0068.33اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعمر بدري دحام عباس480241821511061101

كلية الحقوق/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية الحضارة للبنينادبيفهد رياض شكر محمود480251821211051032

كلية الحقوق/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعمر هاشم خلف نجم480261821211099041

كلية الحقوق/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمصطفى زويد خلف حماد480271821511041016

كلية الحقوق/جامعة تكريت408.0068.00اعدادية النهضة المسائية للبنينادبيعبد الحميد مانع فخري محمد480281821215002047

كلية الحقوق/جامعة تكريت408.0068.00ثانوية الثرثار المختلطةادبياحمد عابر حميد مخلف480291821217055002

كلية الحقوق/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية الصديد المختلطةادبياحمد يحيى عبد الكريم مطلك48030182021312006

كلية الحقوق/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية البوجواري للبناتادبيمروه خلف صالح محمد48031182022168013

كلية الحقوق/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية السالم للبنينادبيعبد الرحمن قحطان حسن علو480321821211039002

كلية الحقوق/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيمحمد حسين عمر حمادة480331821217074072

كلية الحقوق/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية التراث العربي للبنينادبيمحمد ناجي حسين ملح480341821211084017

كلية الحقوق/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيغسان عطيه ابراهيم احمد480351821217068062

كلية الحقوق/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيمحمد احمد حسين علي480361821217068066

كلية الحقوق/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية االسيل للبناتادبينبأ عبد الغني جزاع عميري480371821222127026

كلية الحقوق/جامعة تكريت405.0067.50اعدادية الدور للبنينادبيحسين علي مال هللا ابراهيم480381821211003008

كلية الحقوق/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيحمزة طاهر هزاع طالب480391821215001029

كلية الحقوق/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية الصقور المسائية المختلطةادبيعمر ياسر احمد عبد هللا480401821217078034

كلية الحقوق/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية دجلة للبنينادبيجوهر جاسم خضير نصيف48041182021069009

كلية الحقوق/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية الدور للبنينادبيأمجد صالح عبد هللا ياسين480421821211003006

كلية الحقوق/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية االسكندرونة للبنينادبيحسن نوري ولي طعان480431821211012009

كلية الحقوق/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيمخلد محسن مولود سلمان480441821211035030

كلية الحقوق/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية سرى من رأى للبنينادبيهمام عبد الخالق حسن عطيه480451821211071058

كلية الحقوق/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية التراث العربي للبنينادبيطه اديب حسن رمضان480461821211084010

كلية الحقوق/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية الزوراء للبناتادبيشيماء لطيف علي عزيز480471821222006042

كلية الحقوق/جامعة تكريت403.0067.17اعدادية الوطن للبنينادبيمحمد رافل ماجد عباس480481821211027017
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كلية الحقوق/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية دار الحكمة للبناتادبيأبرار محمد فاضل علي480491821222102001

كلية الحقوق/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية االسكندرونة للبنينادبيحسن بيرام هاشم خضر480501821211012007

كلية الحقوق/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية الفرقان للبنينادبيابراهيم عبد الجبار كريم عبد الرحمن480511821211020001

كلية الحقوق/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيطه عامر ضامن عباس480521821217074033

كلية الحقوق/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية البخاري للبناتادبيعاليه عامر منديل صالح480531821222080007

كلية الحقوق/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيسما ثامر خطاب بكر480541821224011005

كلية الحقوق/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية جوارجرا للبناتادبيطيبه سمير احمد عبد هللا480553121222001029

كلية الحقوق/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية الصديد المختلطةادبيعبد الكريم ابنيان فائز حروش480561821217051010

كلية الحقوق/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيمحمد عطشان حميد صكر480571821217068076

كلية الحقوق/جامعة تكريت401.0066.83اعدادية الشرقاط للبناتادبيمريم محمد حسين صالح480581821222007041

كلية الحقوق/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية صفية للبناتادبياسيل محمود نايف محمود480591821222124002

كلية الحقوق/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيابراهيم ياسر يونس محمد48060182021347002

كلية الحقوق/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية الحضارة للبنينادبيعبد الرحمن ساهر محمد عواد480611821211051023

كلية الحقوق/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية المغيرة للبنينادبيانمار ربيع زكري محمد48062182021086004

كلية الحقوق/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبياحمد حسين علي اسعد480631821211116002

كلية الحقوق/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية المحزم للبناتادبيفاتن محمد علوان مبارك480641821222010008

كلية الحقوق/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية المستنصرية للبناتادبياماني مازن نزار محمود480651821222013002

كلية الحقوق/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية الضلوعية للبنينادبيعبد هللا نجاح كريم زيدان48066182021005012

كلية الحقوق/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية الشرقاط للبنينادبيمصطفى عبد عطيه صالح480671821211004059

كلية الحقوق/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية ابن كثير للبنينادبيمظفر ابراهيم احمد خلف480681821211010054

كلية الحقوق/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية القلعة للبنينادبيمهند أركان خالد عبد هللا480691821211055029

كلية الحقوق/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمحمد دهام محمد علي480701821211099046

كلية الحقوق/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية دبي للبنينادبيمصعب بيان حردان ابراهيم480711821211102070

كلية الحقوق/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبياحمد زيد خضير مخلف480721821217074006

كلية الحقوق/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية سرى من رأى للبنينادبيمحمد مازن فرحان بدر480731821211071050

كلية الحقوق/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية العلم للبناتادبيزينب مهاوش عبد هللا جاسم480741821222011015

كلية الحقوق/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية االمين للبنينادبيحسين علي نجم ناصر480753121211003016

كلية الحقوق/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية االسكندرونة للبنينادبيحسن وهاب فاضل عباس480761821211012010

كلية الحقوق/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية الفرقان للبنينادبيالزبير داود سلمان محسن480771821211020009

كلية الحقوق/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيايمن خالد مخلف محمد480781821211035004

كلية الحقوق/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية الزهراوي للبنينادبياحمد ابراهيم شكر محمود480791821211095003

كلية الحقوق/جامعة تكريت395.0065.83اعدادية الخصم للبنينادبيمسلم محمود ابراهيم عبد الحميد480801821211015039

كلية الحقوق/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيعبد الناصر محمد جاسم حسين480811821217052028
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كلية الحقوق/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية الضلوعية للبنينادبيشريف طارق محمود احمد480821821211005009

كلية الحقوق/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية المنصور للبنينادبينزار كوان احمد مصلح480831821211041064

كلية الحقوق/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية الزهراوي للبنينادبيمحمد نجم عبود مهدي480841821211095047

كلية الحقوق/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية المقاصد للبنينادبيثامر ثاير مجيد حسين480851821211128009

كلية الحقوق/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيمصطفى محمد ياسين اسماعيل480861821211035031

كلية الحقوق/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمصطفى خليل الطيف خليل480871821211099057

كلية الحقوق/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية البيرق المختلطةادبيمحمد عامر جسام محمد480881821217062020

كلية الحقوق/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية المهج للبناتادبيزهراء عبد هللا احمد عبد هللا480891821222083009

كلية الحقوق/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية النزاهة المختلطةادبيوفاء حسين علي جار هللا480901821227085012

كلية الحقوق/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية سومر للبنينادبيسيسب سعود هالل حيمد480911821211068009

كلية الحقوق/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية الرماح العوالي المختلطةادبيسلوان ياسين احمد جاسم480921821217018004

كلية الحقوق/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية ملتقى النهرين للبنينادبيتيماء عبد هللا ابراهيم عبيد480931821221120003

كلية الحقوق/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية عمورية للبناتادبيدنيا نايف عبود سلمان480941821222023014

كلية الحقوق/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيدعاء خلف عبد الرزاق زويد480951821222039006

كلية الحقوق/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية الضلوعية للبنينادبيرافد ثامر عبيد ياسين480961821211005006

كلية الحقوق/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية االمين للبنينادبيمصطفى محمود سلمان محمد480971821211014017

كلية الحقوق/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعلي اسعد دخيل علي480981821211099033

كلية الحقوق/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية دبي للبنينادبيعبد الحميد حاتم عبد الكريم محمد480991821211102027

كلية الحقوق/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية المستنصرية للبناتادبينبأ سالم حزام علي481001821222013029

كلية الحقوق/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية البخاري للبناتادبيريم محمد ابراهيم خلف481011821222080004

كلية الحقوق/جامعة تكريت390.0065.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمبارك فهد منشد سمير48102182021041048

كلية الحقوق/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية التآخي للبنينادبيرافد خلف محمود صبح481031821211042006

كلية الحقوق/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية الكندي للبنينادبياسد صدام فهد مهدي481041821211056002

كلية الحقوق/جامعة تكريت390.0065.00اعدادية ابن المعتم للبنينادبيمحمود بهاء ذاكر اسماعيل481051821211063033

كلية الحقوق/جامعة تكريت390.0065.00اعدادية الشرقاط للبناتادبيفرح صالح حسين صالح481061821222007039

كلية الحقوق/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيعذراء حسين صالح محمد481071821227072021

كلية الحقوق/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية روناكي للبنينادبيعبد الرحمن كهالن امين سليم481083221211006006

كلية الحقوق/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية القبس للبنينادبيطارق فرج تركي جميل48109182021131012

كلية الحقوق/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية بيجي للبنينادبيمصطفى هالل احمد جوبان481101821211007021

كلية الحقوق/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية االسكندرونة للبنينادبيحسين جمعه موسى هزاع481111821211012014

كلية الحقوق/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيرشيد مصطفى جالل عبد الحميد481121821211035007

كلية الحقوق/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية الحضارة للبنينادبيبالل جمعه علي زيدان481131821211051011

كلية الحقوق/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية الحضارة للبنينادبيصالح شويش احمد صالح481141821211051020
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كلية الحقوق/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيياسر رجب عواد عكاب481151821211099071

كلية الحقوق/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية الرماح العوالي المختلطةادبيعمر غسان شعبان عبود481161821217018009

كلية الحقوق/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيعلي رافع محمد حسين481171821217068052

كلية الحقوق/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية عين زالة للبناتادبيبان حسين عبد نجم481181821222001013

كلية الحقوق/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية الزهور للبناتادبيغفران فاضل صوان مصلح481191821222096020

كلية الحقوق/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيعمر مروان سامي نعمان48120182021039030

كلية الحقوق/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية الفرقان للبنينادبيحسام عباس سرهيد جراد481211821211020012

كلية الحقوق/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية الفرقان للبنينادبيعبد الرحمن انشاد رشدي عطية481221821211020027

كلية الحقوق/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية الحضارة للبنينادبيمسار خميس هزاع سليم481231821211051043

كلية الحقوق/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيحسام نوري صالح صبحي481241821215001024

كلية الحقوق/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية عين زالة للبناتادبيناديه يحيى خلف طلب481251821222001028

كلية الحقوق/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية الشيماء للبناتادبيزينه عامر محمد امين481261821222072011

كلية الحقوق/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية البارودي للبناتادبيرسل عماد جار هللا فرحان481271821222093005

كلية الحقوق/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية ابن المعتم للبنينادبيعلي باسم روكان عبد48128182021073029

كلية الحقوق/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية االسكندرونة للبنينادبيجاسم محمد ولي حسن481291821211012004

كلية الحقوق/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية ابن المعتم للبنينادبياحمد محمد تومان مدب481301821211063005

كلية الحقوق/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبياوس عادل لطيف جاسم481311821217077011

كلية الحقوق/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية االسكندرونة للبنينادبيمهدي حسين قاسم ولي481321821211012032

كلية الحقوق/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية عمورية للبناتادبيهاجر عبد الباسط اسماعيل خلف481331821222023043

كلية الحقوق/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية الجاحظ للبنينادبيهارون حردان لفته حردان48134182021091017

كلية الحقوق/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيقاسم محمد عبدهللا حسن481351821211034021

كلية الحقوق/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعبد العزيز طالل عويد كسار481361821211037026

كلية الحقوق/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية المزهر للبنينادبيزياد خلف طعس مخلف481371821211119023

كلية الحقوق/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيفاطمه قيس كريم محمد481381821222033018

كلية الحقوق/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية االسكندرونة للبنينادبيمرتضى حازم عزيز سمين481391821211012029

كلية الحقوق/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية الخصم للبنينادبيماهر محمود خضير رجب481401821211015030

كلية الحقوق/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبياحمد محمد برجس دخيل481411821211086003

كلية الحقوق/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيعباس قحطان جاسم محمد481421821217022280

كلية الحقوق/جامعة تكريت5384.0064.00خارجيون ادبيمهيمن منذر يونس محمد481431821218005384

كلية الحقوق/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيمالك وعد صابر رجب481441821222013028

كلية الحقوق/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعمر عالء صالح سالم48145182021347077

كلية الحقوق/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية االسكندرونة للبنينادبيمصطفى فؤاد سمين مصطفى481461821211012031

كلية الحقوق/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيهه رياد عبد الخالق محمود فقي481471821217074086

4148 من 1459صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الحقوق/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية الزهور للبناتادبيطيبة رائد محمد علي481481821222096019

كلية الحقوق/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيشيماء فاروق عبد هللا داود481491821227074018

كلية الحقوق/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية االنشراح للبنينادبييوسف خالد حميد عبد هللا48150182021114020

كلية الحقوق/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية الفرقان للبنينادبياحمد فائق خورشيد محمد481511821211020004

كلية الحقوق/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية الكندي للبنينادبيمصطفى بشير حميد شكر481521821211056012

كلية الحقوق/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبياشرف حليم خليل جواد481531821211116005

كلية الحقوق/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية الزهور للبناتادبيمريم عاكف عارف عبد الرزاق481541821222096026

كلية الحقوق/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية بلد للبنينادبيحسين ضياء عبيد حسن481551821211006007

كلية الحقوق/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية االسكندرونة للبنينادبيسجاد محمد رشيد ولي481561821211012022

كلية الحقوق/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيمخلف محمد مخلف حسن481571821211086049

كلية الحقوق/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية دبي للبنينادبيياسر حميد يونس احمد481581821211102084

كلية الحقوق/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية الكندي للبناتادبيدنيا طارق فيري هللا عبد481591821222074010

كلية الحقوق/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية االسحاقي للبنينادبيحمزه ناهض عبد الرزاق حسن48160182021047008

كلية الحقوق/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية الحضارة للبنينادبياحمد حميد فرهان سعيد481611821211051002

كلية الحقوق/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية ابن المعتم للبنينادبيسيف سعد احمد حميد481621821211063016

كلية الحقوق/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية الزهراوي للبنينادبيمرتضى بشار حسين محمود481631821211095051

كلية الحقوق/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمزاحم امير عمران محمد481641821211099056

كلية الحقوق/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيمحمد علي ابراهيم كردي481651821217074074

كلية الحقوق/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيوسن ابراهيم محمد علي481661821222066047

كلية الحقوق/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية الصديد المختلطةادبيمها اسماعيل نوري خضر481671821227051004

كلية الحقوق/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي رياض ناظم عواد481681821211035019

كلية الحقوق/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعمر علي صالح عبد هللا481691821211099039

كلية الحقوق/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية الحكمة للبناتادبيشهالء هشام حمد محمد481701821222029009

كلية الحقوق/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية ذي قار للبناتادبيافنان مرتضى حسين عبيد481711821222068003

كلية الحقوق/جامعة تكريت379.0063.17للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيرامي ليث نصيف جاسم481723321211001010

كلية الحقوق/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية الفرقان للبنينادبيعلي كمال نعمان محمد481731821211020038

كلية الحقوق/جامعة تكريت378.0063.00اعددية غرناطة للبنينادبيذياب ابراهيم ذياب احميد481741821211104014

كلية الحقوق/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية تكريت االهلية للبنينادبيمحمد ياسر مصطفى جاسم481751821213004010

كلية الحقوق/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيفهد عبد العزيز حسين صالح481761821217068089

كلية الحقوق/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمصطفى عقيل صالح كواد481771821211037055

كلية الحقوق/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الحضارة للبنينادبيعادل ياسر شكر محمود481781821211051022

كلية الحقوق/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية ابن عباد المختلطةادبيمحمد حسن محمد حسن481791821217043005

كلية الحقوق/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية بيجي للبناتادبيزهره اجميل فدعير سرحان481801821222018010
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كلية الحقوق/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيحنان ناهي سلمان سمين481811821222066006

كلية الحقوق/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيطيبة فراس حسن احمد481821821227074019

كلية الحقوق/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعلي محارب رجب شرار48183182021118040

كلية الحقوق/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية ابن االثير للبنينادبياسامه ليث شاكر عبد الجبار481841821211008003

كلية الحقوق/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية ابن المعتم للبنينادبيعثمان ابراهيم عيسى اسماعيل481851821211063022

كلية الحقوق/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمحمد صالح سعيد دخيل481861821211099047

كلية الحقوق/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية الحدباء للبنينادبيمصطفى سمير يونس حمد481871821211131008

كلية الحقوق/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية العلم للبنينادبيمحمد صالح فيصل جسام481881821211018014

كلية الحقوق/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية الفرقان للبنينادبيحيدر عمران رافع عبد الرحمن481891821211020018

كلية الحقوق/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيوسام مجيد مهدي خلف481901821217075035

كلية الحقوق/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية الهدى للبناتادبيعذراء قاسم عبد السيد عبد الخضر481911821222103008

كلية الحقوق/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية الخصم للبنينادبيصدام صبحي خلف جاسم481921821211015013

كلية الحقوق/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية المقاصد للبنينادبيياسر حاوي احمد فرحان481931821211128041

كلية الحقوق/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيعلي حسين علي وادي481941821217022153

كلية الحقوق/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيعبد الحكيم مطر خلف عميري481951821217072064

كلية الحقوق/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيمجتبى امين علي حسين481961821217077098

كلية الحقوق/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيحكم عماد غني حميد48197182021039011

كلية الحقوق/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية العلم للبنينادبيامير احمد شحاذه صالح481981821211018003

كلية الحقوق/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية الكندي للبنينادبينمر صدام فهد مهدي481991821211056016

كلية الحقوق/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعبد هللا حسين اسويد علي482001821211099024

كلية الحقوق/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية دبي للبنينادبييوسف محمود يوسف محمود482011821211102086

كلية الحقوق/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيمحمد مؤيد هادي صالح482021821217074076

كلية الحقوق/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية ابن المعتم للبنينادبينمير رائد نصرت غني48203182021073050

كلية الحقوق/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية الصديد المختلطةادبيطالل عمار ويس خضر48204182021312013

كلية الحقوق/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيبشار محمود خلف زيدان48205182021041015

كلية الحقوق/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية االبراهيمية للبنينادبيحسين ستار جاسم نصيف482061821211001005

كلية الحقوق/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعبد هللا احمد كرجي جاسم482071821211001021

كلية الحقوق/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعبد الحميد فؤاد حميد حسين482081821211071020

كلية الحقوق/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيهاشم نصير احمد حماد482091821211099066

كلية الحقوق/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيمحمد عامر عطية زيدان482101821215001102

كلية الحقوق/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية الفرقان للبنينادبيرحمان تركي سعود موسى482111821211020019

كلية الحقوق/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيحميدي احمد حميدي محمد482121821211086018

كلية الحقوق/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمحمد عبد هللا محمد حسن482131821211099048
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كلية الحقوق/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمصطفى محمد جدعان حماد482141821211099059

كلية الحقوق/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية دبي للبنينادبياوس محمد علي مصلح482151821211102010

كلية الحقوق/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية التآخي للبنينادبيجاسم محمد حمادي عبد هللا482161821211042003

كلية الحقوق/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيعمار ياسر حميد ابراهيم482171821217068057

كلية الحقوق/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية الفرقان للبنينادبيمصطفى اركان احمد حسن482181821211020050

كلية الحقوق/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية الحضارة للبنينادبياحمد عدنان خطاب مرعي482191821211051005

كلية الحقوق/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيجهاد محمد نوفان دخيل482201821211086014

كلية الحقوق/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية المزهر للبنينادبياحمد رياض احمد ابراهيم482211821211119004

كلية الحقوق/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب وهاب فاضل عباس482221821222066021

كلية الحقوق/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية الفرقان للبنينادبيمحمد كفاح هيالن محمد482231821211020048

كلية الحقوق/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيمصطفى محمد يوسف طالب482241821211035032

كلية الحقوق/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمحمود محمد دخيل علي482251821211099052

كلية الحقوق/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية تكريت المسائية للبنينادبييوسف علي نواف ذياب482261821215001139

كلية الحقوق/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية اسماء للبناتادبيصفا محمد احمد هادي482271821222077025

كلية الحقوق/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية ابن كثير للبنينادبيعمر مطر محمد عبد الرحمن482281821211010040

كلية الحقوق/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية طوز للبنينادبيحمزة عباس عبد هللا حسين482291821211033001

كلية الحقوق/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعبد العليم مطشر لطيف حسين482301821211037027

كلية الحقوق/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية دجلة للبنينادبيعلي ماجد حسن طعمه482311821211060014

كلية الحقوق/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعتبه احمد محمد جاسم482321821217074048

كلية الحقوق/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية بيجي للبنينادبيعلي محيسن علي حسين482331821211007016

كلية الحقوق/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية صهيب الرومي للبنينادبياحمد خضير احمد حسن482341821211099004

كلية الحقوق/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية دبي للبنينادبيمنذر فالح حسن احمد482351821211102073

كلية الحقوق/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيمحمد جابر توفيق يوسف482361821215001095

كلية الحقوق/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيهدى شاكر محمد علي482371821222039014

كلية الحقوق/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية الدور للبنينادبيسيف الدين عثمان نجم عبد هللا482381821211003009

كلية الحقوق/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية اسماء للبناتادبيزينب ليث محمود لفته482391821222077015

كلية الحقوق/جامعة تكريت363.0060.50الخارجيونادبياحمد موسى جاسم عمر482401821218001435

كلية الحقوق/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية عمورية للبناتادبيهدى جاسم حسين مهدي482411821222023044

كلية الحقوق/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية الصديد المختلطةادبيعبد القادر ضياء مهدي حسن48242182021312017

كلية الحقوق/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية ابن المعتم للبنينادبيزيد رافع صالح اسماعيل482431821211063015

كلية الحقوق/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمحمد ابراهيم الطيف خليل482441821211099044

كلية الحقوق/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية الزهور للبناتادبيايه رعد فيصل مصلح482451821222096003

كلية الحقوق/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيمنار حسن علي عبد هللا482461821224006007
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كلية الحقوق/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية النوابغ المختلطةادبيمياده محمد طلب حسين482471821227084010

كلية الحقوق/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية االمين للبنينادبيعبد هللا احمد خليل ابراهيم482483121211003029

كلية الحقوق/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية االمين للبنينادبيبالل مهدي حبيب حسين482491821211014003

كلية الحقوق/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبيايه سعد خزعل عبد الكريم482501821224016003

كلية الحقوق/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية سامراء للبناتادبيتبارك اياد عطا هللا اسعد482511821222020006

كلية الحقوق/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيدعاء محمود ابراهيم محمود482521821222067012

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت516.0086.00اعدادية الدجيل للبناتاحيائيسهاد اسماعيل حسين ابراهيم482531821422071074

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت481.0080.17اعدادية الخصم للبنيناحيائيرداد جمال مخلف نايف482541821411015046

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت481.0068.67ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيبنار ناظم محمد ابراهيم482552021422112026

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت470.0078.33ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيبثينه توفيق طرفه هيالن482561821424004006

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت462.0077.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمرتضى محمد صالح حسين482572521411001482

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت451.0075.17اعدادية ابن كثير للبنينادبيخالد جمال محمد حسن482581821211010020

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت424.0070.67ثانوية امام غربي للبنيناحيائيمحمد مالك امفضي خلف482591721411046054

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت424.0070.67اعدادية بلد للبناتاحيائينبأ صفاء عبد االئمة عباس482601821422017139

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية طيبة للبناتاحيائيدانيه سعيد محل حسين482611221422003010

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيشداد عبد الخالق مجيد لطيف482621821413007024

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية النعمانية للبنيناحيائياحمد عباس كلف ضاحي482632621411009006

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية الخلود للبناتادبيسرى سرمد زكي حامد482641221222012020

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية بيجي المسائية المختلطةتطبيقيعبد الرحمن محمد مطر نصيف482651821517022029

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمصطفى منعم ارزوقي عبد الوهاب482662121411060149

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت406.0067.67اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمحمد قاسم إبراهيم جاسم482672121411037095

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية الفاروق للبنيناحيائيصالح كيالن عبد المجيد حميد482682121411062008

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيحسين علي محمد كاظم482692121411005037

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد عادل علي سبع482701821411020037

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيايمان برهان عبد هللا علي482711821526002009

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعزت ابراهيم محمود ابراهيم482721821411009035

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية المكوك للبنينادبيابراهيم خضر حسن جار هللا482731721211051001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد فليح حسن482741821513007030

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية الكرمة للبنينادبيانمار يحيى حواس جميغ482752221211037004

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيناصر غسان نعمان عبد هللا482761021211015083

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية ربيعة للبنينادبيزيد مخلف حسن همش482771721211104030

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية بلد للبنينتطبيقياحمد مصطفى عدنان كاظم482781821511006002

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيمحمد نعيم متعب عبد المولى482791821511036074
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كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية المقدادية للبنينادبيمحمد صفاء الدين حمادي جاسم482802121211038018

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيعمر محمود كردي ديرس482811821217022173

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيسعاد صباح داود خالد482821821227074013

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية الرواد للبنينادبيحيدر علي حسن عبد االمير482832121211068035

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية االستقالل المختلطةادبيمؤمل ليث هادي حمزه482841821217086009

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية الرواد للبنينادبيالحسن علي عبود حمودي482852121211068012

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيكاصد مطشر عالج شريده482862921211003044

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية دار السالم للبنينادبيامير حسين سهيل عطيه482871021211025006

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية المواسم المسائية للبناتادبيهدى ياس جهاد مهدي482882121226007044

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيحسين كميل عبيد كريم482892621217006008

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية المهند للبنينادبيوليد خالد حمود خلف482901121211040026

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية القدوة المسائية للبنينادبياحمد عبد رشيد عايد482911921215025009

كلية التمريض/جامعة تكريت672.0096.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيوسام ساالر غالب بختيار482922021411088160

كلية التمريض/جامعة تكريت659.0094.17اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب شيرزاد عبد هللا احمد482932021422100027

كلية التمريض/جامعة تكريت658.0094.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيماريه جزا كريم ميرزا482942021422087143

كلية التمريض/جامعة تكريت658.0094.00اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينو صالح محسن رضا482952021422100033

كلية التمريض/جامعة تكريت658.0094.00ثانوية ئولكر للبنات تركمانياحيائيزمرد محمد زياد احمد482962021422111009

كلية التمريض/جامعة تكريت657.0093.83ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيأيبك وليد علي حسين482972021422112009

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.67ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيبه رى كمال جالل صالح482982021422079009

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.67اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيئاشنا طارق احمد محمد482992021422109002

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.67دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيساكار ميكائيل مصطفى مراد483002021422121026

كلية التمريض/جامعة تكريت655.0093.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيتارا ياسين صديق محمد483012021422087044

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.33ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوالف احمد حسن امين483022021422080035

كلية التمريض/جامعة تكريت652.0093.17اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان عز الدين سعيد عبد هللا483032021422088019

كلية التمريض/جامعة تكريت586.0097.67ثانوية دجلة للبنيناحيائيسهيل غانم حمود خلف483041821411060007

كلية التمريض/جامعة تكريت586.0097.67ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيعائشه راجي مطني محمد483051821422012034

كلية التمريض/جامعة تكريت586.0097.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم ذرب معله ناصر483061821424006156

كلية التمريض/جامعة تكريت586.0097.67ثانوية الهناء للبناتاحيائيسراب صالح حسين جاسم483072021422057034

كلية التمريض/جامعة تكريت585.0097.50اعدادية عمورية للبناتاحيائيرقيه هيثم احمد ابراهيم483081821422023039

كلية التمريض/جامعة تكريت585.0097.50اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمها صبار محمد عبد هللا483091821422057112

كلية التمريض/جامعة تكريت584.0097.33ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيرغد محي محميد صالح483101821422033016

كلية التمريض/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياحالم صالح سلطان احمد483111821422057002

كلية التمريض/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك علي صبحي كيطان483121821422072020
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كلية التمريض/جامعة تكريت583.0097.17اعدادية الخصم للبنيناحيائيمهند محمد طه محمود483131821411015126

كلية التمريض/جامعة تكريت583.0097.17ثانوية الورود للبناتاحيائينغم ترك عبد هللا خضر483141821422062032

كلية التمريض/جامعة تكريت581.0096.83اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد علي حمد طالل483151821411015110

كلية التمريض/جامعة تكريت581.0096.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعمر شكر محمود صالح483161821413014035

كلية التمريض/جامعة تكريت581.0096.83اعدادية البخاري للبناتاحيائيزمن عبود علي شالل483171821422080008

كلية التمريض/جامعة تكريت580.0096.67اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد احمد صالح483182121411009139

كلية التمريض/جامعة تكريت580.0096.67اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد الرحمن فاضل سلمان حسن483192121411075054

كلية التمريض/جامعة تكريت580.0096.67ثانوية التاميم للبناتاحيائيسوالفه اسماعيل ابراهيم فرحان483202121422022034

كلية التمريض/جامعة تكريت579.0096.50ثانوية السالم للبنيناحيائيبهاء الدين محمود عبد هللا عكيل483211821411039012

كلية التمريض/جامعة تكريت579.0096.50ثانوية الزهور للبناتاحيائيايه منذر علي حمد483221821422096004

كلية التمريض/جامعة تكريت579.0096.50ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيساره مكي حسين علوان483231821423006008

كلية التمريض/جامعة تكريت579.0096.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيجمانه غسان سعد هللا احمد483241821424006052

كلية التمريض/جامعة تكريت579.0096.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمروه حواس خلف رجا483251821424006153

كلية التمريض/جامعة تكريت579.0096.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه مهند عبد الحميد حسن483261821424006203

كلية التمريض/جامعة تكريت578.0096.33اعدادية الخصم للبنيناحيائيعمر خطاب علي احمد483271821411015088

كلية التمريض/جامعة تكريت578.0096.33اعدادية الخصم للبنيناحيائينور الدين سالم عبد هللا علي483281821411015130

كلية التمريض/جامعة تكريت578.0096.33ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعبد الغني عبد هللا حميد امين483291821411031061

كلية التمريض/جامعة تكريت578.0096.33ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيامنه عمار غالب كليب483301821422013003

كلية التمريض/جامعة تكريت578.0096.33ثانوية الحورية للبناتاحيائيسدير سعد محمد عبد هللا483311821422120009

كلية التمريض/جامعة تكريت578.0096.33اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعمر يوسف داود سلمان483321921411065093

كلية التمريض/جامعة تكريت578.0096.33اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد حماد عبد محمد483331921411101105

كلية التمريض/جامعة تكريت578.0096.33اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد عبدالكريم حسن شرقي483341921411101112

كلية التمريض/جامعة تكريت578.0096.33ثانوية االنتصار للبنيناحيائيأحمد غزاي عباس محمد483351921411108002

كلية التمريض/جامعة تكريت577.0096.17ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائياحمد رشيد احمد صالح483361821413007004

كلية التمريض/جامعة تكريت577.0096.17ثانوية ميسلون للبناتاحيائيصفا محمود حديس جاسم483371821422026032

كلية التمريض/جامعة تكريت577.0096.17ثانوية السعادة للبناتاحيائياستبرق هالل عبد هللا احمد483381821422069004

كلية التمريض/جامعة تكريت577.0096.17ثانوية السعادة للبناتاحيائيفرقان عبد هللا احمد وحيش483391821422069031

كلية التمريض/جامعة تكريت577.0096.17اعدادية القائم للبنيناحيائيمحمد احمد ختالن عطيوي483401921411023087

كلية التمريض/جامعة تكريت577.0096.17ثانوية الحبانية للبنيناحيائياحمد فاضل محمود صالح483411921411046007

كلية التمريض/جامعة تكريت577.0096.17ثانوية االيالف للبنيناحيائيوليد رياض ابراهيم سليمان483421921411102042

كلية التمريض/جامعة تكريت577.0096.17ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياسامه محمد عواد عبد483431921413009022

كلية التمريض/جامعة تكريت577.0096.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا علي عز الدين خورشيد483442021411001126

كلية التمريض/جامعة تكريت577.0096.17ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيمراسيل عباس سليمان دلي483452021427011010
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كلية التمريض/جامعة تكريت576.0096.00اعدادية الخصم للبنيناحيائياسامه علي حمد خضر483461821411015012

كلية التمريض/جامعة تكريت576.0096.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيصفا نزار شهاب احمد483471821424006121

كلية التمريض/جامعة تكريت576.0096.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيايوب نزال فرحان عبطان483481921411041023

كلية التمريض/جامعة تكريت576.0096.00اعدادية بروانة للبنيناحيائيمحمد اياد خلف علي483491921411066024

كلية التمريض/جامعة تكريت576.0096.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد حميد فهد مخلف483501921411101106

كلية التمريض/جامعة تكريت576.0096.00ثانوية االيالف للبنيناحيائياحمد عبدالرحمن جابر حليم483511921411102003

كلية التمريض/جامعة تكريت576.0096.00ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد احمد عثمان483521921415005145

كلية التمريض/جامعة تكريت576.0096.00اعدادية الزاب للبنيناحيائيايمن فوزي صويلح علي483532021411025006

كلية التمريض/جامعة تكريت576.0096.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيياس طالب احمد فاضل483542021413027025

كلية التمريض/جامعة تكريت576.0096.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيقاسم عماد مزهر يوسف483552121411032105

كلية التمريض/جامعة تكريت575.0095.83اعدادية االمجاد للبنيناحيائيصالح جاسم حسن محمد483561721411026068

كلية التمريض/جامعة تكريت575.0095.83اعدادية البخاري للبناتاحيائيطيبه عدنان قحطان سليمان483571821422080013

كلية التمريض/جامعة تكريت575.0095.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايه احمد يعقوب دودح483581821424006025

كلية التمريض/جامعة تكريت575.0095.83ثانوية االزدهار للبناتاحيائيمالك خالد فرج حسان483591921422017028

كلية التمريض/جامعة تكريت575.0095.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد كامران ابراهيم رمضان483602021411001026

كلية التمريض/جامعة تكريت575.0095.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا جبار حلو حسين483612021411001122

كلية التمريض/جامعة تكريت575.0095.83ثانوية عدن للبنيناحيائيعمر عادل جدوع احمد483622021411055053

كلية التمريض/جامعة تكريت575.0095.83اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد داود سليمان علوي483632121411013123

كلية التمريض/جامعة تكريت574.0095.67ثانوية الفياض للبنيناحيائياصاله احمد عبد هللا خلف483641821421117001

كلية التمريض/جامعة تكريت574.0095.67ثانوية بعاجة للبناتاحيائيهبه احمد حسين صالح483651821422099053

كلية التمريض/جامعة تكريت573.0095.50ثانوية الزهراء للبناتاحيائيأالء محمد خلف احمد483661321422021005

كلية التمريض/جامعة تكريت573.0095.50ثانوية الريان للبناتاحيائيهيفاء ضياء خليفة عبد الوهاب483671821422085061

كلية التمريض/جامعة تكريت572.0095.33اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسرى خالد طعمة رحيم483682121422085132

كلية التمريض/جامعة تكريت571.0095.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيدينا حسن خلف عبد هللا483691821424006062

كلية التمريض/جامعة تكريت571.0095.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهاجر عمر توفيق ابراهيم483701821424006200

كلية التمريض/جامعة تكريت570.0095.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيلينا زياد عرب صالح483711821424006150

كلية التمريض/جامعة تكريت569.0094.83اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيسجى محمد صبحي نصيف483721821422110031

كلية التمريض/جامعة تكريت569.0094.83اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيمريم عيسى مهدي فاضل483731921422053118

كلية التمريض/جامعة تكريت569.0094.83اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيسفانا صادق خلف ايوب483741921422057074

كلية التمريض/جامعة تكريت569.0094.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائيسرى مخلص جزاع سعد483751921422130020

كلية التمريض/جامعة تكريت568.0094.67ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيرفل احمد دهش فياض483761821422002016

كلية التمريض/جامعة تكريت568.0094.67اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيمالك احمد عبد الواحد اسماعيل483771821422060029

كلية التمريض/جامعة تكريت568.0094.67ثانوية اشور للبناتاحيائيسميه عسل احمد نجم483781821422078079
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كلية التمريض/جامعة تكريت568.0094.67ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيزهراء خالد حاتم علي483791821423019012

كلية التمريض/جامعة تكريت568.0094.67ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيتبارك ياسين طه فارس483801921422081036

كلية التمريض/جامعة تكريت568.0094.67ثانوية الشهباء للبناتاحيائيمروه عدي زين العابدين احمد483812021422007061

كلية التمريض/جامعة تكريت568.0094.67اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينور حسين علي حسون483822121422010167

كلية التمريض/جامعة تكريت567.0094.50ثانوية الخضراء للبناتاحيائيفرح رأفت محمد عبد الرزاق483831021422007040

كلية التمريض/جامعة تكريت567.0094.50اعدادية بلد للبناتاحيائيايالف عباس فاضل جواد483841821422017014

كلية التمريض/جامعة تكريت567.0094.50اعدادية بلد للبناتاحيائييقين اياد جعفر عبد هللا483851821422017164

كلية التمريض/جامعة تكريت567.0094.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيبان قاسم محمد عبد هللا483861821422077032

كلية التمريض/جامعة تكريت567.0094.50اعدادية بابل للبناتاحيائيزبيده علي فالح هاشم483872121422051054

كلية التمريض/جامعة تكريت567.0094.50اعدادية الخيزران للبناتاحيائيهيا عماد كامل جوده483882121422057190

كلية التمريض/جامعة تكريت566.1294.35ثانوية االنبار للبناتاحيائيقبس هاشم عبد المجيد أحمد483891921422016073

كلية التمريض/جامعة تكريت566.0094.33ثانوية عائشة للبناتاحيائيدوالر صباح حسين محمد483901821422022049

كلية التمريض/جامعة تكريت566.0094.33ثانوية دمشق للبناتاحيائيرباب حسين اسعد ترك483911821422043030

كلية التمريض/جامعة تكريت566.0094.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيسراب ارميض حسون فراس483921821422077099

كلية التمريض/جامعة تكريت566.0094.33اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينور رسول عبد هللا محمود483931821422110051

كلية التمريض/جامعة تكريت566.0094.33ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيزينب محمود خلف احمد483942021427011007

كلية التمريض/جامعة تكريت566.0094.33ثانوية جمانة للبناتاحيائييقين حميد رشيد صالح483952121422006061

كلية التمريض/جامعة تكريت566.0094.33اعدادية القدس للبناتاحيائيمريم ضياء حسين ياسين483962121422021075

كلية التمريض/جامعة تكريت566.0094.33اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء عزيز مجيد حسن483972121422055049

كلية التمريض/جامعة تكريت566.0094.33اعدادية الطيبات للبناتاحيائياسماء طه هيالن حسن483982121422085018

كلية التمريض/جامعة تكريت565.0094.17اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب محمد صاحب ساجت483991421422043150

كلية التمريض/جامعة تكريت565.0094.17ثانوية الهجرة للبناتاحيائيرؤى نايف صيهود كمون484001821422015010

كلية التمريض/جامعة تكريت565.0094.17ثانوية عائشة للبناتاحيائييقين جمال كاظم موسى484011821422022141

كلية التمريض/جامعة تكريت565.0094.17ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيزينه مغير اغضيب مشعل484021821422033021

كلية التمريض/جامعة تكريت565.0094.17ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيسهى محمد احمد حسن484031821422033027

كلية التمريض/جامعة تكريت565.0094.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيروان رغيد محمد خلف484041821424006077

كلية التمريض/جامعة تكريت565.0094.17اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا هزاع حمدي484052021422022034

كلية التمريض/جامعة تكريت565.0094.17ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةاحيائينور تركي خلف حسين484062021427069006

كلية التمريض/جامعة تكريت565.0094.17ثانوية فاطمة للبناتاحيائياية مظهر حسن عناد484072121422016023

كلية التمريض/جامعة تكريت565.0094.17اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء ليث نوري عزاوي484082121422055054

كلية التمريض/جامعة تكريت565.0094.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسجى هيثم احمد خضر484092121422085127

كلية التمريض/جامعة تكريت564.0094.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسبأ عبد الرحمن سلمان خليفة484101221422004029

كلية التمريض/جامعة تكريت564.0094.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيغفران حمد مطر احمد484111821424006139
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كلية التمريض/جامعة تكريت564.0094.00ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيأسراء سحاب طارش دبوس484121821426001001

كلية التمريض/جامعة تكريت564.0094.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيمروه خالد ابراهيم احمد484131921422012166

كلية التمريض/جامعة تكريت564.0094.00اعدادية الياقوت للبناتاحيائيايه مخلص احمد عبد الرزاق484141921422109017

كلية التمريض/جامعة تكريت564.0094.00ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيرفل مضر شفيق عمر484151921424006013

كلية التمريض/جامعة تكريت564.0094.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيهاله سامي محمد حمود484162021422029053

كلية التمريض/جامعة تكريت564.0094.00اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيتقى رحمن اكرم نعمان484172121422098014

كلية التمريض/جامعة تكريت563.0093.83ثانوية عائشة للبناتاحيائيمنال نايف بكر فاضل484181821422022125

كلية التمريض/جامعة تكريت563.0093.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيريتاج خضر ياس جاسم484191821422072037

كلية التمريض/جامعة تكريت563.0093.83اعدادية الرحمة للبناتاحيائياسماء قاسم مجيد سليم484201821422075007

كلية التمريض/جامعة تكريت563.0093.83ثانوية الجماهير المختلطةاحيائياميمة اكرم محمد خلف484211821427001003

كلية التمريض/جامعة تكريت563.0093.83ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائياطوار ابراهيم خلف صالح484221921422081013

كلية التمريض/جامعة تكريت563.0093.83ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيمريم قحطان غفور شريف484232021422030046

كلية التمريض/جامعة تكريت563.0093.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياسراء عدنان زيدان خليفه484242121422008003

كلية التمريض/جامعة تكريت563.0093.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزينه سليمان خالد حسن484252121422008074

كلية التمريض/جامعة تكريت563.0093.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيشروق مهدي عيدان جاسم484262121422010084

كلية التمريض/جامعة تكريت563.0093.83اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرفل مجيد عبد الهادي مهدي484272121422032086

كلية التمريض/جامعة تكريت563.0093.83اعدادية الخيزران للبناتاحيائينور فالح حسن طوفان484282121422057172

كلية التمريض/جامعة تكريت563.0093.83ثانوية القوارير للبناتاحيائيهدى مؤيد حسن مصطفى484292121422059026

كلية التمريض/جامعة تكريت563.0093.83ثانوية االغراس للبناتاحيائيعائشة عدنان سلبوخ عيدان484302121422094043

كلية التمريض/جامعة تكريت562.0093.67ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيشهد عماد جاسب كريم484311121422048055

كلية التمريض/جامعة تكريت562.0093.67ثانوية حنين للبناتاحيائيرقيه ياسين طاهر حسين484321321422028024

كلية التمريض/جامعة تكريت562.0093.67ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيفريال انور كامل عبد هللا484331921422081098

كلية التمريض/جامعة تكريت562.0093.67ثانوية جمانة للبناتاحيائيهاجر ناصر ابراهيم وهيب484342121422006056

كلية التمريض/جامعة تكريت562.0093.67ثانوية الزمر للبناتاحيائيغسق سنان ياس عباس484352121422036069

كلية التمريض/جامعة تكريت562.0093.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيايه عبد الستار نعمان عبد هللا484362121422046022

كلية التمريض/جامعة تكريت562.0093.67اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينور خالد رحمن محمود484372121422079135

كلية التمريض/جامعة تكريت561.0093.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينه عمر جمال عبد المحسن484381721422003091

كلية التمريض/جامعة تكريت561.0093.50ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيغفران عصام عاصي محمد امين484391821422019046

كلية التمريض/جامعة تكريت561.0093.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيغسق محمد صادق عبد484402121422001113

كلية التمريض/جامعة تكريت561.0093.50ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيسارة مظفر احمد شهاب484412121422044056

كلية التمريض/جامعة تكريت561.0093.50ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيناديه مروان مصطفى خلف484423221427002021

كلية التمريض/جامعة تكريت560.0093.33اعدادية حمص للبناتاحيائينازك فراس مهدي صالح484431721422069090

كلية التمريض/جامعة تكريت560.0093.33اعدادية البخاري للبناتاحيائيمالك قصي ذياب احمد484441821422080020

4148 من 1468صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التمريض/جامعة تكريت560.0093.33اعدادية هيت للبناتاحيائينهى حسن حامد نصار484451921422060099

كلية التمريض/جامعة تكريت560.0093.33اعدادية البيداء للبناتاحيائيزينب مصطفى حسين عبد هللا484462021422037049

كلية التمريض/جامعة تكريت560.0093.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيياسمين محمد تركي جهاد484472121422009214

كلية التمريض/جامعة تكريت560.0093.33ثانوية المودة للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد حسين484482121422042033

كلية التمريض/جامعة تكريت560.0093.33ثانوية سارة للبناتاحيائيشيماء سالم فارس مطرود484492121422066031

كلية التمريض/جامعة تكريت560.0093.33ثانوية الفتاة للبناتاحيائيسجى عالء محمود سرحان484502121422082021

كلية التمريض/جامعة تكريت560.0093.33ثانوية االالء للبناتاحيائينبأ ابراهيم عبد مرعيد484512121422095016

كلية التمريض/جامعة تكريت560.0093.33اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيشهد خالد نصيف جاسم484522121422098030

كلية التمريض/جامعة تكريت560.0093.33ثانوية اور المختلطةاحيائيساجدة عبد الصمد ابراهيم شالل484532121427016020

كلية التمريض/جامعة تكريت559.0093.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيأيمان عماد شحاذه محمود484541221422025003

كلية التمريض/جامعة تكريت559.0093.17ثانوية الدور للبناتاحيائيبسمه شاذل فتحي محسن484551821422005013

كلية التمريض/جامعة تكريت559.0093.17اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزهراء ليث عدنان مهدي484561821422071053

كلية التمريض/جامعة تكريت559.0093.17ثانوية اشور للبناتاحيائيرسل حردان يونس عبيد484571821422078051

كلية التمريض/جامعة تكريت559.0093.17ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيهاله عماد خميس حمد484581921424001035

كلية التمريض/جامعة تكريت559.0093.17ثانوية باغداكول للبناتاحيائيأيالف رنس نجم مطر484592021422012006

كلية التمريض/جامعة تكريت559.0093.17ثانوية الخاشعات للبناتاحيائيتمارة اسعد صالح عبد484602021422113005

كلية التمريض/جامعة تكريت559.0093.17اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينبأ محمد نور الدين يوسف محمد484612121422009193

كلية التمريض/جامعة تكريت559.0093.17ثانوية التاميم للبناتاحيائيهدى عامر مدحت شوكت484622121422022048

كلية التمريض/جامعة تكريت559.0093.17اعدادية العراقية للبناتاحيائيايه قاسم فاضل عباس484632121422049033

كلية التمريض/جامعة تكريت559.0093.17اعدادية بابل للبناتاحيائيورود بهجت عبد الحميد عبد هللا484642121422051148

كلية التمريض/جامعة تكريت559.0093.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائيشكرية رعد مزهر شاطي484652121422085146

كلية التمريض/جامعة تكريت558.0093.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيانعام نهار سالم عبد هللا484661821424006016

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت565.0094.17ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد نجاد كريم محمود484671821413014051

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت542.0090.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم صالح عمر مهدي484681821424006157

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت537.0089.50ثانوية الخصم للبناتاحيائيايه عامر حسن علي484691821422115014

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت528.0088.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيعمر علي عويد خلف484701821411041022

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت527.0087.83اعدادية الزاب للبنيناحيائيعبد هللا صالح عبد هللا عروه484712021411025023

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت520.0086.67ثانوية االقصى للبنيناحيائيمحمد حكمت ابراهيم رسن484721321411026038

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت515.0085.83اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد هللا طه مشحن حردان484731821411073053

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت499.0083.17اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيعمار جاسم محمد علوان484741821413021020

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت478.0079.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيديما مزاحم طابور حسن484751821424006061

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت475.0079.17اعدادية بيجي للبنيناحيائيحمزه حسين محمد ذياب484761821411007007

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت470.0078.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيهاجر سعد عبد الوهاب صادق484771821422077167
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كلية الطب البيطري/جامعة تكريت468.0078.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه فريد رشاد نعمان484781821422072060

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت467.0077.83اعدادية العامرية للبنيناحيائيحذيفه علي محمد ارزوقي484791021411020054

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت467.0077.83ثانوية سومر للبناتاحيائينبأ محمد محمود معروف484801821422104023

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت465.0077.50ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيرافد محمد هادي كاظم484811821411029010

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت465.0077.50اعدادية الزاب للبنيناحيائيمحمد عطا هللا علي جاسم484822021411025047

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت460.0076.67اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيحسين احمد نايف عطا هللا484831821411001008

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت460.0076.67ثانوية سيوان للبنيناحيائيقتيبة اسامه رمضان طه484843121411001029

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت459.0076.50ثانوية الحمزة للبناتاحيائيضحى كريم اسود عبيد484851821422092015

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت458.0076.33ثانوية الهجرة للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين علي عبود484861821422015004

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت455.3275.89اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيهند هاشم حمد ناصر484872021422008145

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت455.0075.83ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيحيدر مهدي كديمي حسين484881821417077018

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت451.0075.17اعدادية العاصفة للبنيناحيائيدرع هادي صالح خلف484891821411032035

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت451.0075.17ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيمايا سعيد مهدي صالح484901821422033040

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية العلم للبناتاحيائينبا وعد محمود رؤوف484911821422011050

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت442.0073.67ثانوية النور للبناتاحيائيرقيه سالم عبود عباس484921821422073017

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت441.0073.50اعدادية بلد للبنيناحيائياسامة سعد حمد سليم484931821411006013

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت441.0073.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرونق الزم محمد خطاب484941821422034014

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت441.0073.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر فاروق جليل حسين484952721411025080

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت439.0073.17ثانوية الخلود للبناتاحيائيافنان مصطفى سهام حامد484961221422012008

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت435.0072.50اعدادية بيجي للبناتاحيائياسراء خلف محمد خليفة484971821422018003

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمنتظر فالح مهدي علوان484982121417051046

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت432.0072.00إعدادية المقدام للبنيناحيائيالمهدي رائد مجيد محمد484991421411015014

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيابابيل احمد غازي جاسم485002121422074001

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت432.0072.00اعدادية السدة للبنيناحيائيحسين علي محمد عبد االمير عبيد485012321411016033

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت431.4871.91ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيصفوه حسام جواد رضا485021421422055031

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية العلم للبناتاحيائيهدير قتيبه عبد هللا عبيد485031821422011053

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائياسود غازي اسود محمود485041721411152004

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائياحمد عبد هللا جاسم احمد485051821411086001

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيمنار روكان احمد عطيه485061821422042015

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية الصديق للبناتاحيائينبع سامي محمد الحمزه485073121422012018

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت429.0071.50اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعباس احمد حسين محمد485081821411106025

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت429.0071.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمود خالد رمضان اسماعيل485091821413014053

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت429.0071.50اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيارشد زهير ظاهر محيسن485101921411060006
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كلية الطب البيطري/جامعة تكريت429.0071.50ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعمر احمد نجم ثابت485113121411008080

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت428.8471.47الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيزيد عبد الغفار زيدان كريم485121021411002024

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت428.0071.33ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمشل حمود حسين علي485131721411013060

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت428.0071.33اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيهيثم يوسف عبد هللا حسين485141821411086008

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت428.0071.33ثانوية المهيري للبنيناحيائينزهان رمضان محمد عبد الحميد485152021411029026

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت426.0071.00اعداية المعراج للبناتاحيائيآيه محمد حسن سليمان485161021422031004

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيتبارك خالد نعمان عبد النبي485171821424002005

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيسنن ابراهيم جاري سلوم485181421422037034

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت425.0070.83اعدادية االمين للبنيناحيائيياسين برهان عبدان سلمان485191821411014021

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت425.0070.83اعدادية الرحمة للبناتاحيائياساور صفاء فؤاد خليل485201821422075005

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية الزهور للبناتاحيائيشيماء لؤي مهدي عباس485211821422096020

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت425.0070.83اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد محمود سلمان عواد485222121411051018

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت425.0070.83اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيأبو بكر احمد عدنان عبد الرحمن485232121411058001

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت424.0070.67ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيانوار غالب أبراهيم خلف485241821422038007

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت424.0070.67اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى علي خلف محمد485252121411009286

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية الكرخ للبناتاحيائيطيبه عبد الستار حميد داود485261021422001022

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيمروان خالد حميد سفاح485271821413019018

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعلي عبد الهادي كريم حمزه485282321411030035

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية تطوان للبنيناحيائيفارس محمد فارس عواد485291121411017106

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت422.0070.33ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيابراهيم زياد ابراهيم رمضان485301821417074001

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت422.0070.33ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيغسق جواد علي صالح485311821422094013

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت422.0070.33ثانوية النضال للبنيناحيائيمحمد علي عبد هللا عطية485322021411012061

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيزينب خليل محمد صالح485332021422024033

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيمصطفى فراس رافد عبد الحميد485341821411037055

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائياحمد اسعيد عبد شالل485351821415001003

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمه رائد محمد حمد485361821422081024

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت420.0070.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمصطفى محمود مجيد اسعد485372021411003105

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيملك صالح حسن جزاع485381821422038023

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية النزاهة للبناتاحيائيعلياء محمود حسين عاصي485392021422029035

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت419.0069.83اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعباس شهيد كريم كاظم485402121411029042

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية الصويرة للبنيناحيائيشلب اسماعيل شلب راضي485412621411012075

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية كرميان للبناتاحيائيزهراء عيسى رحيم ويس مراد485423221422001030

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت417.0069.50اعدادية عائشة للبناتاحيائيرلى حسين كاظم فهد485431421422010075
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كلية الطب البيطري/جامعة تكريت417.0069.50ثانوية سومر للبناتاحيائيهند علي احمد مطر485441821422104025

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت417.0069.50اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمصطفى صباح طلحة حميد485452021411003103

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت417.0069.50اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيروشنا فرهاد كريم حمه485462021422024026

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت417.0069.50ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيعبد هللا هادي ثامر علوان485472121417063004

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت417.0069.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرفل حسن قاسم مرهج485482121422048050

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت417.0069.50ثانوية النقاء للبناتاحيائيشهد حسين عبيد نايف485492721422051029

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية سيوان للبناتاحيائيمها سامي احمد ابراهيم485503121422004043

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيورس غازي عطيه زبار485511221424001026

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيمثنى جاسم محمد جوبان485521821413022009

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت414.0069.00ثانوية عدن للبنيناحيائيسليمان عبد الحسين فتحى حمد485532021411055032

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية الزهور للبناتاحيائيلهيب لؤي عبد الفتاح محمد485541821422096024

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيانسام حافظ فرحان علي485551821427082004

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائينصير عبد الرزاق نايف محمد485562021411046060

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية ديبك تبه المختلطةاحيائيمحمد مصطفى علي محمود485572021417041006

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائييونس اياد عبد الحميد حسين485581821411020046

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيسعد ابراهيم طه محمد485592021411046019

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية البيداء للبناتاحيائيطيبه احمد عفات مطر485602021422037075

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت411.0068.50اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعبد الرزاق احمد عزيز علوان485611821411077026

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت411.0068.50 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائيايه عصام علي قادر485622021422039007

كلية الزراعة/جامعة تكريت439.0073.17ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد ابراهيم محمد485631821415001019

كلية الزراعة/جامعة تكريت429.0071.50اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيمحمد عبد الستار جبار توفيق485641821511037037

كلية الزراعة/جامعة تكريت424.0070.67ثانوية العلم للبناتاحيائيزبيده مهاوش عبد هللا جاسم485651821422011027

كلية الزراعة/جامعة تكريت408.0068.00اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبد السالم حسين احمد حسن485661821411051015

كلية الزراعة/جامعة تكريت408.0068.00ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد هللا عبد485671821415001015

كلية الزراعة/جامعة تكريت408.0068.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمها ميسر انور عبد هللا485681821424006178

كلية الزراعة/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية العلم للبناتاحيائياسماء حميد شعيب هجيج485691821422011001

كلية الزراعة/جامعة تكريت405.0067.50اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيحميد شاكر حميد خلف485701821511099024

كلية الزراعة/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائياحمد عبد هللا عبد الكريم حسن485711821415001004

كلية الزراعة/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيمثنى ثامر عكاب غزوان485721821511063059

كلية الزراعة/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية المغيرة للبنيناحيائيعلي محمود احمد عبد هللا485731821411074013

كلية الزراعة/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبيداء طارق احمد جواد485741821422066008

كلية الزراعة/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيتبارك ساري مطير دلف485752121421074002

كلية الزراعة/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية سومر للبنيناحيائيعبد هللا حماد احمد ياسين485761821411068021
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كلية الزراعة/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية بيجي للبنيناحيائيوضاح فيصل يعكوب محجوب485771821411007034

كلية الزراعة/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيصباح مجول قاسم احمد485781821413013017

كلية الزراعة/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيمهند اسماعيل نده كاظم485791821417001024

كلية الزراعة/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية يثرب المختلطةاحيائيعبد الرحمن قاسم ذياب حسين485801821417003006

كلية الزراعة/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيحميد موسى عطيه سمح485811821417074022

كلية الزراعة/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر فدعم متعب عبدون485821821413013036

كلية الزراعة/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمحمد حيدر اسماعيل مطلك485831821511099068

كلية الزراعة/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الرحمن علي جاسم485841821413012029

كلية الزراعة/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيمحمد صدام زبار مظهور48585182041136022

كلية الزراعة/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيايمن رياض محمود غضبان485861821417074011

كلية الزراعة/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية بيجي للبنيناحيائيفارس ليث فارس رشيد485871821411007019

كلية الزراعة/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيساره احمد ارشد علي485881821522034009

كلية الزراعة/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية بيجي للبنيناحيائيمروان سعد سالم حمد485891821411007027

كلية الزراعة/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية القبس للبنينتطبيقيعبد الكريم محمد عويد حسين485901821511110008

كلية الزراعة/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية العلم المسائية للبناتاحيائيبلسم هيثم احمد غضبان485911821426004002

كلية الزراعة/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية العلم المسائية للبناتاحيائيمياده طارق عيدان محمد485921821426004007

كلية الزراعة/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية القبس للبناتتطبيقيشهد محمد كاظم جدوع485931821522030014

كلية الزراعة/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد شالل الطيف عبود485941821413013047

كلية الزراعة/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائياالمين عباس حسن محمد485951821417074006

كلية الزراعة/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيبهاء الدين انور مالك رشيد485961821411020013

كلية الزراعة/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى ثامر شاهين رجب485971821411020040

كلية الزراعة/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيعبد الرزاق احمد ناظم جهاد485981821511115027

كلية الزراعة/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائينور ابراهيم طلب اكريم485991821422072069

كلية الزراعة/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيمحمد ماجد محمد ابراهيم486001821411008022

كلية الزراعة/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيحسام الدين حسن مولود سلمان486011821417074018

كلية الزراعة/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيمينا مضر ظافر محمد486021821422038024

كلية الزراعة/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية الزهور للبناتاحيائيورود احمد حميد منفي486031821422096031

كلية الزراعة/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيهمام خلف عوض خلف486041821511099089

كلية الزراعة/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا رباح ابراهيم صالح48605182051151028

كلية الزراعة/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائياحمد رائد خطاب محيميد486061821413009001

كلية الزراعة/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية القبس للبناتاحيائيرنا احمد خلف صالح486071821422030009

كلية الزراعة/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية البو هيازع للبناتاحيائياسماء رزاق كجوان نصيف486081821422038005

كلية الزراعة/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية االلباب المختلطةاحيائيسوزان عطا بدر محمد486091821427039009

4148 من 1473صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الزراعة/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية دجلة للبنيناحيائيصباح سامي خضير جدوع486101821411060008

كلية الزراعة/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية المقاصد للبنيناحيائيمحمد حسين سطام احمد486111821411128010

كلية الزراعة/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيسهاد عمر عبد احمد486121821422019035

كلية الزراعة/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيبراء عامر علي فاضل486131821422034008

كلية الزراعة/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية التجدد للبناتاحيائيتبارك احمد عيفان صالح486141221422037002

كلية الزراعة/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعمر رائد رجاء عبد هللا486151821411037039

كلية الزراعة/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيزياد طارق سليمان محمد486161821417074028

كلية الزراعة/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيليث لطيف جواد سمح486171821417074056

كلية الزراعة/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية المرجان للبناتاحيائياالء محمد عوده مكراض486181821422097004

كلية الزراعة/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية الريف المسائية المختلطةاحيائياسماء محمد نوري محمود486191821427025001

كلية الزراعة/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيمحمود عدنان جهاد يوسف48620182051086023

كلية الزراعة/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية القبس للبنينتطبيقيعمر عيسى جار هللا مجالد48621182051131016

كلية الزراعة/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيصفاء عباس فاضل ابراهيم486221821411061017

كلية الزراعة/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية االمام المختلطةاحيائيعلي بهجت جاسم كيلج486231821417021014

كلية الزراعة/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيهبه حسين رشيد حميد486241821423012024

كلية الزراعة/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيمريم عمر محمد فاضل486252121422005106

كلية الزراعة/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيهشام محمد صالح حمد48626182051291016

كلية الزراعة/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيعبد الرحمن ياسين محمد طياوي486271821417074037

كلية الزراعة/جامعة تكريت359.0059.83اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيموسى خليل لطيف ابراهيم486281821511061146

كلية الزراعة/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيسعد رسالن علي خلف486291921415020015

كلية الزراعة/جامعة تكريت359.0059.83اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعلي فاروق عبد هللا صعب486301921511066027

كلية الزراعة/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية شمالن المختلطةاحيائيرندة عارف بشكة حسن486312021427026006

كلية الزراعة/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية بلد للبنيناحيائيعمار ياسر عداي خليفة48632182041006115

كلية الزراعة/جامعة تكريت358.0059.67ثانوية العفاف للبناتتطبيقيعال حاتم احمد حسن48633182052251022

كلية الزراعة/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية المقدادية للبناتاحيائيدعاء احمد كاظم سندان48634212042140073

كلية الزراعة/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية الحضارة للبنيناحيائيمشعل ناظم عنكود دودح486351821411051033

كلية الزراعة/جامعة تكريت358.0059.67ثانوية دجلة للبنيناحيائيمحمد اشرف كامل اسماعيل486361821411060016

كلية الزراعة/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيناديه محمد خضر علي486371821422007040

كلية الزراعة/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيبيداء سعد صالح محمود486381821422077036

كلية الزراعة/جامعة تكريت358.0059.67ثانوية الكوثر للبناتاحيائيشروق قاسم محمد لفتة486391821422095014

كلية الزراعة/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقياحمد عطيه خلف شالش486401821511086002

كلية الزراعة/جامعة تكريت358.0059.67ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيعبد الجبار رفل جبار حسين486411821515006053

كلية الزراعة/جامعة تكريت358.0059.67ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيفرقان عدنان عبد عكش486422421424025109
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كلية الزراعة/جامعة تكريت357.0059.50ثانوية جرناف غربي للبناتاحيائييسرى حمد محمود عابد486431721422101007

كلية الزراعة/جامعة تكريت357.0059.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد حازم كامل ابراهيم486441821411020003

كلية الزراعة/جامعة تكريت357.0059.50اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعلي وليد عبد هللا محمد486451821411037037

كلية الزراعة/جامعة تكريت357.0059.50ثانوية سومر للبنيناحيائيحميد ابراهيم نايف مطر486461821411068011

كلية الزراعة/جامعة تكريت357.0059.50ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيعائشه مزاحم نايف ابراهيم486471821527034007

كلية الزراعة/جامعة تكريت357.0059.50ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيالمقداد عبد هللا حسن احمد486482021417011007

كلية الزراعة/جامعة تكريت357.0059.50اعدادية الخالص للبنيناحيائينور الحسين صباح احمد صالح486492121411002157

كلية الزراعة/جامعة تكريت357.0059.50اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيمحمد رسول قحطان حسين486502121411041043

كلية الزراعة/جامعة تكريت357.0059.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائينجوان قحطان صالح بريسم486512121422048135

كلية الزراعة/جامعة تكريت357.0059.50ثانوية بحركة للبنينتطبيقيحارث ادريس مزهر ابراهيم486523121511010005

كلية الزراعة/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيمراحب مزهر زين عيفان486531821422039024

كلية الزراعة/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية بيجي المسائية المختلطةاحيائيشيماء راغب خلف علي486541821427022011

كلية الزراعة/جامعة تكريت356.0059.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرحاب ياسين طه جميل486552121422001048

كلية الزراعة/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية والدة للبناتاحيائينور احمد مدحت محمد486562121422099038

كلية الزراعة/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيميالد مهيب سلمان علي486571121422069068

كلية الزراعة/جامعة تكريت355.0059.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيصهيب نذير عايد شهاب486581821411020021

كلية الزراعة/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيوسام صباح سكران مجيد486591821413013057

كلية الزراعة/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائيبراء زيد محمد مبارك486601821415001009

كلية الزراعة/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية اشور للبناتاحيائيساجده فائز عبيد خلف486611821422078069

كلية الزراعة/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيبكر خالد محمد عبد هللا486621821511029014

كلية الزراعة/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية القبس للبناتتطبيقيفريال طاهر مصطفى عبد486631821522030017

كلية الزراعة/جامعة تكريت355.0059.17اعدادية السالم للبنينتطبيقيعبد الوهاب ابراهيم نجم عبد هللا486641921511058022

كلية الزراعة/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية حطين للبناتاحيائيعذراء اسماعيل نصيف جاسم486652021422031070

كلية الزراعة/جامعة تكريت355.0059.17اعدادية االمين للبنيناحيائيتحرير زهير تحرير محمود486663121411003015

كلية الزراعة/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعمر عجاج وهيب صباح48667182041041039

كلية الزراعة/جامعة تكريت354.0059.00ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيماهر حاتم خضر عباس486681821411048037

كلية الزراعة/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيهمام علي محمود جاسم486691821413021034

كلية الزراعة/جامعة تكريت354.0059.00ثانوية العلم المسائية للبناتاحيائيسجى ساهر خلف محمد486701821426004004

كلية الزراعة/جامعة تكريت354.0059.00ثانوية المحزم للبنينتطبيقيعبد القادر عايد محمد ججو486711821511023011

كلية الزراعة/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقياسراء ياس خضير محمود486721821522060006

كلية الزراعة/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيسجاد عبد هللا علي حنوش486732121411005045

كلية الزراعة/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيصدام مهدي حسن حمد486742121411009117

كلية الزراعة/جامعة تكريت354.0059.00ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمنتظر داود يوسف اسماعيل486752121411046038
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كلية الزراعة/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيسجاد فاضل درويش علي486762121411077011

كلية الزراعة/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية المنتهى للبناتاحيائيرونق غسان اسماعيل علي486772121422014032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت510.0085.00ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبيمحمود قيس حسن هرم486782021217002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت508.0084.67اعدادية المستنصرية للبنينادبيمحمد احمد حسن علي486791921211042023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت494.0082.33اعدادية البخاري للبناتادبيضحى جاسم خلف غضبان486801821222080006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت492.0082.00اعدادية الفرقان للبنينادبياحمد مازن صالح محي486811821211020006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت492.0082.00ثانوية الفاروق المختلطةادبيفارس جالل محمد صالح486822021217005015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت489.0081.50اعدادية تل علي للبنينادبيمحمد خزعل محجوب محمد486832021211030050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت488.0081.33ثانوية المستنصرية للبناتادبيلبنا قصي وجيه عتوي486841821222013024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0080.17ثانوية شرق دجلة للبنينادبيمراد طيب احمد صالح486852021211031024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت479.0079.83الخارجياتادبيسجى خضير نصيف جاسم486861221228050262

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0079.67ثانوية البارودي للبناتادبيفاطمة زهير احمد ياسين486871821222093015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474.0079.00اعدادية البخاري للبناتادبيسروه فيصل شالش خلف486881821222080005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0078.33اعدادية ابن المعتم للبنينادبيعبد هللا منهل اياد ماهر486891821211063020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0078.00اعدادية العباسي للبنينادبينوري طلب عبد اللطيف مريس486902021211020052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0077.67ثانوية البارودي للبناتادبيمروه نوفل هاشم عمر486911821222093017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت2466.0077.67خارجيون ادبيمصطفى جمهور محمد حرجان486922121218002253

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0077.50ثانوية المستنصرية للبناتادبيفرقان سلوان مزهر خيرو486931821222013021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0077.33اعدادية الفرقان للبنينادبيعبد الستار جاسم محمد مجيد486941821211020028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0077.33ثانوية المستنصرية للبناتادبيروان خير هللا خليل كلش486951821222013010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0077.00ثانوية تونس المختلطةادبياياد حسين علي محمود486962021217016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0076.83ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيأيمان لبيب بشير سعيد486971821222042001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0076.67ثانوية تل الذهب المختلطةادبيعبد الرزاق عزيز خضر حسن486982021217068009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0076.50ثانوية الصالحية المختلطةادبيناصر حسن ناصر حسين486992021217027015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0076.33اعدادية ابن كثير للبنينادبيعبد الرحمن ناظم حسن عبد المجيد487001821211010028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0076.33اعدادية عمورية للبناتاحيائييسرى جمال محمود مجيد487011821422023110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0075.67ثانوية المستنصرية للبناتادبيمريم نصير محمد اسماعيل487021821222013026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0075.67ثانوية الحريري للبناتادبيهند مثنى عباس صالح487032121222053027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0075.50اعدادية ابن المعتم للبنينادبيحيدر صكر عبد هللا حسن487041821211063012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0075.50ثانوية العلم للبناتادبيزهراء اسماعيل عياش احمد487051821222011013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0075.50ثانوية النصر للبناتادبيتيسير ضياء صياد حمادي487062021222035015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0075.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبينبأ حسن علي خماس487071821224016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0074.67اعدادية الفرقان للبنينادبيحيدر اكرم شاكر محمود487081821211020017
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية الزمخشري المختلطةادبيمحمود شاكر محمود محمد487092121217025007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية ابن عساكر المختلطةادبيخطاب صفاء ياسين محمود487101221217004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيايمن ثائر محمود سلوم487111821413011007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0074.17ثانوية النخيل المختلطةادبيطيبة مجيد احمد محمد487121921227015005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت444.0074.00ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبيرغد صبري شكر محمود487131821222035001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0073.83ثانوية دبي للبنينادبيمحمد ياسين محمد احمد487141821211102066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0073.83ثانوية االوس للبنينادبيعالء عدنان محمود حماد487152021211045037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0073.67ثانوية سيف الدولة للبنينادبيذو الفقار وسمي محمد شيخ487161821211076007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0063.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيتارا موفق عاصي حسين487171821422107025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية الفاتح المختلطةادبيسفيان رحيم فرحان عبد487181221217005006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية صفية للبناتادبيساره احمد عزاوي محمد487191821222124010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت438.0073.00اعدادية بيجي للبنيناحيائيمحمد قحطان طايس جدوع487201821411007023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت438.0073.00اعدادية الرواد للبنينادبيعلي امير كريم محمد487212121211068076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية المحزم للبناتادبيموج هادي نصيف جاسم487221821222010012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية االحسان المختلطةادبيحيدر فالح عبد المحسن كاظم487232121217068003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية ابن المعتم للبنينادبيمصطفى منصور محي مهدي487241821211063036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية الرمانة للبنينادبيهمام عدنان غربي صالح487251921211112044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت435.0072.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيانور حسن علي خضير487261821217074015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت434.0072.33ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبياحمد خالد محمد حسن487271821211034003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية بيخال للبنينادبيمحمد قحطان عيسى سرحان487282121211065099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعبد الرحمن ميسر حسن جاسم487291821211037024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية الحضارة للبنينادبيمؤيد جمال مجول حمادي487301821211051034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية الريان للبناتتطبيقيمها عمار سامر حميد487311821522085033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيعلي عبد هللا داود سلمان487322121211058026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمصطفى حسين محمود سالم487331121211054083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد جابر ناظم شاكر48734182041151064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية االبراهيمية للبنينادبيزهير نزار احمد حسن487351821211001013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية مكحول للبنيناحيائيصابر محمد صابر محمود487361821411052002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية طوبى للبنينادبياحمد حاتم شجاع ابراهيم487372121211076003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت428.0071.33اعدادية الزوراء للبناتادبيريا منذر ابراهيم سليمان487381821222006032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت428.0071.33ثانوية الخيام للبناتادبيتبارك فوزي هالل صالح487391821222051006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت428.0071.33ثانوية الحداثة للبناتادبيتبارك علي عبد هللا رشيد487402121222026006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت427.0071.17اعدادية اليمن للبنينادبيمهيمن عصام عزيز احمد487411021211016040
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت427.0071.17اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعبد الرحمن وعد حسين عبد487421821211037025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت427.0071.17ثانوية الكوثر للبناتاحيائيطيبه عباس محمد مهدي487431821422095015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية المقاصد للبنينادبيمحمد مازن ماهر زعيلي487441821211128032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت426.0071.00اعدادية الزوراء للبناتادبيصفا حميد حسين خلف487451821222006044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية الرواد للبنينادبيليث شجاع جاسم محمد487461221211021013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية حضر موت للبنينادبيصباح اسماعيل عبد هللا خلف487471821211028011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائياحمد دريد حسام محمد سعيد487481821413007003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية النخيل المختلطةادبيعبد القدوس محمد احمد محمد487491921217015011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت424.0070.67اعدادية الدور للبنينادبيمحمد احمد سامي طاهر487501821211003021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت424.0070.67ثانوية الجماهير المختلطةادبيمحمود ضياء قحطان محمد487511821217001011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت424.0070.67ثانوية فاطمة للبناتادبيهبة مناف حمد خضر487521821222070027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت424.0070.67ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيحسين جميل وسمي محمد487532021217069003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت424.0070.67ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيدعاء اكرم عكاب كاظم487543121222014007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية االنشراح للبنينادبيعبد هللا عامر حسين محمد48755182021114007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية مكحول للبنينادبياحمد فيصل عبد ياسين487561821211052004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية البو هيازع للبناتادبياروى رباح ابراهيم انصيف487571821222038005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية القرطبي للبنينادبيمعن محارب محمد خلف487582121211051054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت422.0070.33ثانوية فاطمة للبناتادبيمريم مزهر حميد حسن487591821222070023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية اشور للبنينتطبيقيانس عالء حسين يوسف487601821511070009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت422.0070.33ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعمر حمزة عساف مصحب487611921211096033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت421.0070.17إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيحازم اسماعيل عبد هللا محمد487621421211013025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت420.0070.00اعدادية الفرقان للبنينادبيعبد هللا محمود خلف حردان487631821211020033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت420.0070.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعمر بدر محمود سليمان487641821411037038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت420.0070.00اعدادية الرواد للبنينادبيابراهيم حسن ابراهيم جاسم487652121211068001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت419.0069.83اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعدنان ريسان عباس عبد الحسين487661821211001024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية البارودي للبناتادبيغيد والء حسين توفيق487671821222093014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت419.0069.83اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد صادق يعقوب صادق باقر487682521411018099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيمحمد ابراهيم عبيد مزيد487691921211027011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية الرواد للبنينادبياسامة حسن جالل عبد487702121211068010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت417.0069.50ثانوية العقيدة للبناتادبيحنين رزاق داود مصلح487711221222004003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت417.0069.50ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبياحمد خميس خلف عبد487721821217077003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت417.0069.50اعدادية الرحمة للبناتاحيائيريام فتاح محمود حسين487731821422075018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت417.0069.50ثانوية تل الذهب المختلطةادبيمحمد مهدي صالح فرحان487742021217068013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية البراق المختلطةادبيامير فائق احمد حمد487751221217007008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية القلعة للبنينادبيمصطفى سعدي عباس حمد487761821211055028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائيعبد المجيد عامر مجيد نصيف487771821415001016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيدالل ثامر سلطان عبد الجبار487781821422038011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيابراهيم محمد مريس محمود487791821211034002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيانمار محمد صالح حسين487801821417074009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت414.0069.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمحمد جمال حمد جاسم487811821211037046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت414.0069.00ثانوية ذي قار للبناتادبيوسن صالح احمد حسن487821821222068024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت414.0069.00ثانوية فاطمة للبناتادبيميساء فيزي حواس صالح487831821222070024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت414.0069.00ثانوية مأرب المختلطةاحيائيفؤاد مهند عبد الرحمن غني487842121417003017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية الضلوعية للبنيناحيائياحمد رائد حسين علي487851821411005003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيحميد حسن حميد محمود487861821411048014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيمريم سعد فاضل عباس487872121222008052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية الحسن البصري للبنينادبيحبيب إسماعيل خليل ابراهيم487881221211024006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية الشيماء للبناتادبيميمونه اياد عبد الكريم مطلق487891821222072024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيوليد خالد فهد محمد487901821411099012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيزيد يحيى سرحان عبد هللا487911921211041016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية االمام الزهري للبنينادبيحسين قحطان مطرود خلف487922121211049008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت4411.0068.50خارجيون ادبيمحمد راشد تركي ضفير487931821218004688

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت411.0068.50اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيابراهيم محمد سبتي عباس487941821411077003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت411.0068.50اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيركاد محمد قدير حنظل487952021411041016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت411.0068.50ثانوية المأمون المختلطةادبياثير احمد كردي صفر487962121217017001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت411.0068.50ثانوية الزمخشري المختلطةادبيمحمد عدي غانم محمد487972121217025006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية المقاصد للبنينادبيهاني صباح حمود احمد487981821211128039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية الخيام للبناتادبيزينب عادل علي حسين487991821222051009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت410.0068.33اعدادية بلدروز للبنينادبياسحاق خالد كريم هوير488002121211007010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية البردة المختلطةادبييوسف رشيد محمد محمود488012121217054007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيحسن فراس محسن جياد488021821411030004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية بيجي للبناتاحيائيلبابه احمد خليف حسين488031821422018038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيقاسم محمود علي حنشل488041921211041027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية االمام الزهري للبنينادبيانمار فراس خليل اسماعيل488052121211049003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت409.0068.17ثانوية النسائي المختلطةادبيحسن موفق علي حسين488062121217022005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت409.0068.17ثانوية الزمخشري المختلطةادبيشاكر حميد رشيد خضير488072121217025003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت408.0068.00اعدادية بلد للبنينادبيهمام محمد جاسم غزال488081821211006034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت408.0068.00اعدادية الحضارة للبنيناحيائيابراهيم حليم فياض علي488091821411051001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت408.0068.00ثانوية دجلة المسائية المختلطةاحيائيمصطفى عامر مزهر خلف488101821417075006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت408.0068.00ثانوية الحكماء المختلطةادبيرضا طالب جواد منصور488112121217047009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت407.0067.83اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعمار غازي فرحان خشم48812182021041044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت407.0067.83اعدادية الكرمة للبنينادبييعقوب قاسم فياض حمادي488131921211065055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية النخيل المختلطةادبياحمد وطبان احمد مطلك488141921217015001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية المغيرة للبنينادبيمؤيد فراس نجم عبد هللا488152121211048020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيمحمد فاضل محمد خضر488161821217074075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيعهد احمد جاسم محمد488171821422033036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيسجاد هادي كاظم شهاب488182121211031009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد جهاد عجيل488191821424016008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية الحرمين المختلطةادبيمحمد اسماعيل علي حسين488201221217008014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت403.0067.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقياحمد عبد هللا احمد خلف488211821511041002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت403.0067.17اعدادية العيصالنة المختلطةادبيعبد السالم ثابت صالح عثمان488222021217014013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية النسائي المختلطةادبياسحاق محمد جاسم حسين488232121217022003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية الشرقاط للبنينادبيسعد ميسر يعقوب دودح488241821211004030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيسرمد حمود احمد درباز488251821411041011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيزينه موفق محمود عباس488261821422023055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية بروانة للبنينادبييحيى ضياء محمد رشاد رجب488271921211066036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية الفضيلة للبناتادبيحفصه احمد محمود علي488281821222012004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت401.0066.83اعدادية الخصم للبنيناحيائيعمر حمد خضر سلطان488291821411015086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية المقاصد للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسين شكر خضير488301821511128010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية تل الذهب المختلطةادبيرعد عالوي حماده عبد العال488312021217068004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت401.0066.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد مجيد جواد حسين488322121211014007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية القدر للبنينادبيعمر زيدان خلف محمود488332121211078034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية جعفر الطيار المختلطةادبيحسين خالد نجم عبد االمير488342121217004002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية المأمون المختلطةادبيمحمد محي شياع احمد488352121217017028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبييونس صالح عبد حسن48836182021347117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية اليمن للبنينادبيعلي رعد عزيز احمد488371021211016029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية ابن المعتم للبنينادبيحازم عدنان عطيه شليوان488381821211063010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية صهيب الرومي للبنينادبياحمد عوض احمد عوض488391821211099010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمهند بالل طه عباس488401821411077055
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية القبس للبنيناحيائيمحمد شلش كاظم جدوع488411821411110003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية االمام المختلطةاحيائيكمال حامد فارس صالح488421821417021017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية بيجي المسائية المختلطةتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم محيميد488431821517022003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية العدالة للبنينادبيعبد هللا عبد الخالق حسن باسم488442121211042014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد هللا بكر محمود مهدي488453121511003047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية اليرموك للبنينادبيعبد الرحمن عمار قدوري حميد488461821211108012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية الريف للبنينادبيمصطفى عبد الرحمن محمود برع488471221211026039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية الخضرانية للبناتادبيوضحة خلف حمد خلف488481821222057025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيهبه امير خلف حميد488491821224011007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية الخصم للبنيناحيائيامير خضر صالح حسن488501821411015016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية البوجواري للبناتاحيائيزينب حسن ابراهيم حسين488511821422009012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية اسماء للبناتاحيائينور عمر احمد كامل488521821422077162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيمها فياض حامد رشيد488531821422094019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية المنصور للبنينادبيالعباس انور سعيد كسار488541821211041011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي رعد قادر بابل488551821411020032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية بيجي المسائية المختلطةتطبيقيصهيب مهند زهير عمر488561821517022064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية العبيدي للبنينادبيمحمد ناصر محمد خليفه488571921211024044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية بروانة للبنينادبيصبحي سليم عسكر خدود488581921211066014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية النخيل المختلطةادبيعامر عدنان محمد مثور488591921217015009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية العباسي للبنينادبيسعد اسماعيل جمعه اسود488602021211020017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية شورش للبنينادبيعلي محمد عبد الكريم منصور488612121211067039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية الفرقان للبنينادبيعبد الكريم محمود عبد الرحمن محمد488621821211020029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيطيبه زياد نجم حمد488631821227075008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية المحزم للبنينتطبيقيجاسم محمد اسماعيل خليل488641821511023003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمحمد علي عواد حنيث488651821511099072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية بيجي المسائية المختلطةتطبيقيمصطفى ذاكر حمود خلف488661821517022056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية شورش للبنينادبياحمد هاشم محمد منصور488672121211067004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيايهم هاشم عبد هللا مطلك48868182041151017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت395.0065.83اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيايسر رحيم مصلح عناد488691821211037012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية الفضيلة للبناتادبيأمنه جمال خليل ابراهيم488701821222012001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيمريم سعد جميل فياض488711821422042014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية الحمزة للبناتاحيائيسهيله دوخي عبد هللا دخيل488721821422092013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيآمنه محمد عبد العزيز حسن488731821424016003

4148 من 1481صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت395.0065.83اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقياثير عبد الجبار اسود ظفير488741821511099004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيعبد الرحمن ابراهيم محمد عبد هللا488752021417047020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية القحطانية للبنيناحيائيعيسى احمد علوان محمود48876182041123019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية يثرب المختلطةادبيجنيد داود سالم عبد488771821217003006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبياحمد دلي حميد انصيف488781821217074005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيحمد ابراهيم حمد خلف488791821411041009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمحمود عبد السالم محمد حسين488801921211070050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية شورش للبنينادبيظافر نزار قادر جوامير488812121211067027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيعمر ضياء حسين سعود488822121411072038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية النبوة للبناتاحيائيفرح احمد جليل مهدي488832121422055115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيحسام الدين حسام جوبان ارزيق48884182041057007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية السيدة نفيسة للبناتادبينور خضر حسن عالوي488851821222002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبيرواء فريح مشرف عبد488861821222035003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيصافي حسن حسين عباس488871821411106023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية شمالن المختلطةادبيسفيان عيسى مطر صياد488882021217026007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب محمد شهاب احمد488892121222065055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود عنفوص رشيد488902121411003081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيحسام حسن رشيد عواد488912121411041011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية الشرقاط للبنينادبيعبد هللا فهمي رجا حسين488921821211004037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية تكريت االهلية للبنينادبيمحمد عدي هاشم كالك488931821213004008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية المستنصرية للبناتاحيائينور محمد عيسى درويش488941821422013029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمحمود نهاد محمود فارس488951821511099078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية النهضة المسائية للبنينتطبيقيبكر طارق علوان جبارة488961821515002007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية العباسي للبنينادبيقاسم محمد حمد نجم488972021211020041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد مزاحم محمد جواد488982021411001219

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية بلدروز للبنينادبيمصطفى محمد نوري خميس488992121211007056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية جعفر الطيار المختلطةادبيحميد علي مهدي حميد489002121217004003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية جبل النور المختلطةادبيصفاء حسين محمد خليفة489012121227055007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية البراق المختلطةادبيسيف صباح عبود حروش489021221217007012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية سعد بن معاذ للبنينادبيثابت كريم خليفه هواس489031821211112002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيعلي انور محمد خميس489041821411029015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيمحمد هالل حيمد ياسين489051821417074067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيايه سعيد مهدي صالح489061821422033009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت390.0065.00اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيانس عبد القادر حسين عبود48907182051040014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية المناهل للبنينادبيفاضل صفوك عويد فرحان489081821211069007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعبد هللا منهل نظير حسين489091821211071030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت390.0065.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد ممدوح حسين مظهور489101821411041027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية الحمزة للبناتاحيائينبأ حاتم عزيز حويش489111821422092024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت390.0065.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي محسن علي صالح489121821511041010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت390.0065.00اعدادية اسد هللا للبنينادبيطه سهيل نجم عبد هللا489132121211017017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية البراق المختلطةادبيعبد الرحمن حميد حسان حميد489141221217007014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية الكندي للبناتادبينجاه رافع حسين طوكان489151821222074020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيهيثم عطا هللا عبد محيسن489161821411004094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيعمر حسين فهد سهيل489171821417074047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيتبارك عمر فاروق عمران489181821424016007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيعبد الرحمن هاني سعيد خباز489191821511037022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية الرواد للبنينادبيعلي محمود نافع علوان489202121211068092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد حسين سرحان حمود489212121411010081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية الورود للبناتادبيوسن عطا هللا ابراهيم رجب489221821222062039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية فاطمة للبناتادبينور مناف حمد خضر489231821222070026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيازور سامر ماهر خباز489241821411008003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد هللا حسين علي رشيد489251821411106031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي سيف سالم عون489261821411106037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمصطفى لبيد صابر شريف489271821511099082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية حمرين للبنينادبيهيثم قادر احمد ابراهيم489282121211079013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية ابن يونس المختلطةادبيعمران علوان طه حسين489292121217032018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية الدور للبنينادبيأحمد عمار احمد محمد489301821211003002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية الدور للبنينادبييوسف سامي صالح محمد489311821211003027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمحمد صباح فاضل مالك489321821411074019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيقاسم محمد فاضل عبد489331921211054025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد مجيد حميد حسن489342121411014017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية اجنادين للبناتاحيائيلطيفه مشاري خميس حواس489351021422038095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت386.0064.33ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا عبد الوهاب عبد الرزاق ابراهيم489361221411040067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية الحضارة للبنينادبيعبد الفتاح طه حمدان صالح489371821211051025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية االسراء للبناتادبيبان محمد هاشم احمد489381821222050008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد العليم نجيب محمد عود489391821411039021
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية الزوية للبنينتطبيقيمحمد خلف احمد مسير489401821511016023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية جعفر الطيار المختلطةادبيعباس علي فقير مبارك489412121217004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية األسود للبنيناحيائيمحمد عثمان طالب محمود حسن489422121411069036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية العدنانية للبناتاحيائيورود عباس سماعيل سبع489432121422005131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي حسين محسن حمزه489442321411046100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية المقاصد لبنيناحيائيداود رافع مزعل حمود48945182041068006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية الغفران المختلطةادبياحمد صباح خضير حمادي489461021217001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية الفرقان للبنينادبيمثنى وفي عبيد علي489471821211020043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحنان محمد احمد فريد489481821222067009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيوليد محمد خضر علي489491821411004095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيبشير عبد الحليم مرهون حنتوش489501821411020011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيبركات رعد مطر احمد489511821511030005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمهند محمد ذهب عسل489521821511099086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيمالك عدنان فايز عجيل489531821522013009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمعتز حمد محمد جاسم489541921211040038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية المغيرة للبنينادبيمحمد حامد داود سلمان489552121211048022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عيسى عليوي489562121411012107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية القوارير للبناتاحيائيرفل محمد عنان جواد489572121422059005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعبد اإلله مبدر عواد عبد48958182041089028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيمحمد هادي احمد شهاب489591821417074066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية الزوراء للبناتاحيائيافاق كهالن ابراهيم عليوي489601821422006001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت384.0064.00للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي احيائيرؤى عبد الوهاب عبد الرزاق حسن489611821422087010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية بيجي للبنينتطبيقيوسام حميد احمد سلمان489621821511007044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية الزمخشري المختلطةادبيسفيان حامد ابراهيم حسن489632121217025002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية المحسن للبنيناحيائيإسماعيل علي محمود لفته489642121411080004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائيايمان صباح ابراهيم حمد489652121427084006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية األمين للبنيناحيائيعمر ناجي محمد عبد48966192041076018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيكاظم حسين كاظم عاشور489671621513119007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيغيث اركان خضير احمد489681821411099006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية التطور المختلطةتطبيقياحمد علي خنجر درويش489691821517041004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت383.0063.83الخارجيوناحيائيحسين يوسف ماطر عويد489702121418001109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية الفرقان للبنينادبيوليد حسن حمد شويش489711821211020058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية المقاصد للبنينادبيمصطفى نايف ذياب جزاع489721821211128036
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت382.0063.67الخارجياتادبينبأ هللا مهند مهيدي صالح489731821228050764

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيهاشم حسن احمد لطيف489741821411031129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية التعاون للبنيناحيائيابراهيم فاروق ذياب ابراهيم489751821411096001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية الصديد المختلطةتطبيقيثناء رافد حازم عباس489761821527051001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعز الدين ثامر كريم احمد489772121211037071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية الخضراء للبنينادبيمحمد اسامه محسن رحيم489781021211013034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية االسيل للبناتادبيرؤى صباح نوري مهدي489791821222127008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية القسطل للبنيناحيائيعبد الرحيم صديان عبد ضاري489801821411067013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية سومر للبناتاحيائياميره جاسم محمد رشيد489811821422104002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائياقبال مصطفى ابراهيم محمد489821821427072004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيصهيب وسام قحطان علوان489832121411058025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية البراءة للبناتاحيائيطيبه حبيب ابراهيم علي489842121422004092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية النبوة للبناتاحيائيهبه راسم محمد حسين489852121422055139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيهديل هشام جواد كاظم489861021422027104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية الجاحظ المختلطةادبيمصطفى عالء عبيد رزوفي489871221217010020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية بلد للبنيناحيائيجعفر عباس عبد العظيم عباس489881821411006029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيمحمد ابراهيم سطام حمد489891821411010033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية سومر للبنيناحيائيامين حميد عباس محسن489901821411068006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيابراهيم حسن محمد مطلك489911821411099001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية البحتري المختلطةاحيائيعيسى سحاب مطر خليفة489921821417004014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية االمام المختلطةاحيائيعلي سعد حاتم حسين489931821417021015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيسعد معاد توفيق مخلف489941821417074030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيمحمد ابراهيم عبد احمد489951921215010122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية النهروان المختلطةادبيعمر محمد عباس فرحان489961921217027015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية تل علي للبنينادبينبهان حمد ابراهيم علي489972021211030058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمالك حسن خليفه جواد489982121422092087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيقيس فليح حسين شحاذه48999182041127043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية ابن عساكر المختلطةادبيفالح حسن فليح حسن490001221217004003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيبرزان بسام ابراهيم عواد490011821411004012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيعطية مؤيد ابراهيم خلف490021821411010026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمود رياض مزبان عدوان490031821411041029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبد الغفور جمعة محمد معيوف490041821411051016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيابتهال كريم خليل مجيد490051821422038004

4148 من 1485صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية اشور للبناتاحيائيسماح رافع حمد عبد هللا490061821422078078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد كريم محمود زيدان490071821424006117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيمصطفى ناظر ثلج جاسم490081821511063068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيعمار عبد الباري حسين علي490091821511089025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حميد كطه سليمان490101921413019022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد عدنان محمد حسين490112021411055072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية المنزلة المختلطةاحيائياحمد علي نايف محمد490122021417012007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية ديالى للبنينادبيمحمد خليل ابراهيم احمد490132121211012069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعبد هللا فاضل محمود كريم490142121211060034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية المتنبي المختلطةادبيعبد الكريم حاتم علي صالح490152121217030023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية فلسطين للبناتاحيائينورس شهيد محي حسن490162321422009031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت378.7263.12ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيبكر زيد عبد المجيد فائق490171321413017010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية الحضارة للبنيناحيائيابراهيم لطيف كريم عمر490181821411051002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيعبد المهيمن فوزي عباس احمد490191821411061032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية دمشق للبناتاحيائيغرام صالح عبد هللا زيدان490201821422043069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية العلم المسائية للبناتاحيائيفرح موسى طالل خلف490211821426004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيياسين سمير طه علي490221821511063073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية النبوغ للبنينادبياحمد محمد سليمان رجه490231921211039002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيعبد هللا محمد طلب حمود490241921215010074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية المرتقى للبنينادبييوسف مظهر عبد خلف490253121211012021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية الفاتح المختلطةادبياحمد فوزي جاسم محمد490261221217005002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الخنساء للبناتادبيرفل ثابت نعمان جاسم490271821222082008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيجاسم محمد عفر حمد490281821411011009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية العلم للبنيناحيائيهشام قصي جارو مصلح490291821411018038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الرحمة للبناتاحيائيسجى خميس مهدي شهاب490301821422075022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيسرمد اياد عطية حسين490311821511002034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية النهروان المختلطةادبييوسف عثمان جاسم عبد490321921217027026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية كنعان للبنيناحيائيهادي كريم نعمان خميس490332121411013158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمرتضى محمد عبيد حسن490342521411012284

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية الصحابة للبنينتطبيقيرائد شوكت انصيف عبد49035182051305005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية المقاصد للبنينادبيعمر سعدون حميد احمد490361821211128026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية الجماهير المختلطةادبيكرار محمد مصحب احمد490371821217001010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيجوهر نعمان جوهر جسام490381821411001007
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية السعادة للبناتاحيائيرواء عبد هللا يوسف حسين490391821422069015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيايوب عامر سبتي جمعه490401821511036018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيآيه عبد هللا محمود علي490411821522013001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية االيمان للبنينادبيمحمد احمد بديوي مسهر490421921211063030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيابراهيم مهند مكي حسين490432121211072001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعلي عامر جمعه داود490442121211072031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية الموفقية للبنينادبيفالح عيسى فالح حربي490452621211039104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحسن عماد حميد عباس49046182041141018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية السيدية للبنيناحيائيايهم اسماعيل صادق محمد490471121411004024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية زها حديد للبناتادبيرفل رمضان حميد توفيق490481321222048022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية الزوية للبنينادبيهشام ابراهيم عطا هللا حسين490491821211016014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية الكندي للبناتادبيعذراء ناظر سلمان عبد490501821222074018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيمظهر منعم عبد المهدي محمد490511821411001040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيمحمد اسماعيل ذياب احمد490521821411037043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية الحضارة للبنيناحيائيصدام ماهر مهدي مطر490531821411051012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد جبر محمد490541821413014022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيزكريا صالح نجم عبد هللا490551821417074027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيادريس خميس هليل رشو490561821511037006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيمحمد نايف محمد عبد هللا490571821511089034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمحمود عامر زيدان خلف490581821511099077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيحمزة مهند حسين شاكر490591821513014014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيمحمد فوزي سعود كاظم490601821515006113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية المأمون المختلطةادبيمحمد زيد عمران حمد490612121217017027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيمحمد قيس عبد اللطيف سعود490622121411036035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية الفرقان للبنينادبيعمر علي عواد احمد490631821211020040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيشذى خلف كانون غني490641821222042006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية الخصم للبنيناحيائيفراس عبد خليفة موسى490651821411015096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيمصطفى محمد مجيد حميد490661821411061058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيحميد طه حميد محمود490671821511089008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية عبد هللا عبد الرحمن للبنين للنازحينادبيعادل شريف محمد نايف490682021211102013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية الصدر للبنيناحيائيعلي محمد جالب ذياب490692021411006047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائياحمد صباح عبد الواحد جاسم490702121411049007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية الفراقد للبناتاحيائينمارق محمد فرحان عاشور490712121422058073
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية هةولير زانستي للبنينادبيعمر اسامه شاكر دعدوش490723121211007012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية المقاصد لبنيناحيائيرائد سعيد سطام احمد49073182041068007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيسلوان خليل حميد علي490741821217074029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية االسيل للبناتادبيموج شاكر بدر عباس490751821222127025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد حسام سعود مجيد490761821411002087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيحارث عامر حمد فرحان490771821411041007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية الحضارة للبنيناحيائياحمد ياسر شكر محمود490781821411051007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية دجلة للبنيناحيائيبركات رعد علي شهاب490791821411060003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية الحمزة للبناتاحيائياسراء محمد مطلق صالح490801821422092002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقياثير احمد خلف حويجة490811821511099003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية ابي العالء المعري المختلطةادبيضيف هللا خالد خلف جبر490821921217039003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية نزار المختلطةادبيمريم محمد علي حسن490832121227010005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير علي مطلك490842121424005002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية سعد بن معاذ للبنينادبيهذال محمد علي عطيه490851821211112012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية المقاصد للبنينادبيحسان محمود مطلك سليمان490861821211128011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية الزوية للبنيناحيائيعلي احمد محمد احمد490871821411016002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيسعد محمد عواد خلف490881821411020019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائيايمن محمد خليل ابراهيم490891821415001008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء عبد الجبار محسن حثال490901821422067013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية الخصم للبناتاحيائيبيداء محمود خضر علي490911821422115015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية الخطيب للبنينتطبيقياحمد بالل عبد الرحيم حميد490921821511002003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقياحمد خلف مصبح شطي490931821511037002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيضحى خضير عباس احمد490941821524004003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية بروانة للبناتاحيائيسندس نقيب مزهر محمد490951921422020031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية بني سعد للبنينادبياحمد عبد الباقي ناجي زيدان490962121211008003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحقي اسماعيل نايف هوه490972121411003043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائياحمد غضبان عبد عزاوي490982121417071007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيخضير بدر عبيس عبود490992321417013013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية الوفاء المختلطةادبييمامه مضر صابر شطب491003121227003008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية بيجي للبنيناحيائيصهيب نجم عبد اسماعيل49101182041007013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية العقيدة للبناتادبينور علي حسين حمد491021221222004019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0061.83أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحمن جميل علي491031221411019094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبياحمد نعمه حمد خضر491041821211086004
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية المقاصد للبنينادبيعثمان دفاع سحاب احمد491051821211128021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية الشرقاط للبنيناحيائياحمد محمد صالح حسن491061821411004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية حمرين للبنيناحيائيجراح قحطان عزاوي بكر491071821411100003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائياحمد ياسين بنيان سلطان491081821413022003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية البيان للبناتاحيائيدموع عبد الخالق حسين احمد491091821422081013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمصطفى حرب خضر فارس491101821511099079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيحكم قيس علي اسماعيل491111821513013003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعبد الرحمن عماد احمد عبد الجبار491121921511002020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهدى حسين عبد الرحمن جاسم491132121422092102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزينب اسعد عدنان عباس491142121424001013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيديار عالء عيسى جاسم49115182042165010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية المستنصرية للبناتادبيسحر قيس خليل ابراهيم491161821222013014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيالحارث مثنى حمد عباس491171821411008006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيوسام محمد حمد اسليم491181821411099011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيسمر هاشم اسماعيل ناصر491191821422002020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية النهرين للبنينتطبيقيرضوان رجب عبد مصطفى491201821511059008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت370.0061.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبياسامه احمد جسام حمادي491211921211026005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيوالء طارق صالح حمودي491222021222042043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيمصطفى ناظم عمران عيسى491232121413001014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية تبارك المختلطةاحيائيخديجة مهدي جرو وناس491242421427012006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية الهدى للبناتاحيائياالء خالد محمد علوان491251221422025015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعثمان ثاير مجيد حسين491261821217074049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية عمورية للبناتادبيشهد طارق قدوري علي491271821222023025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعبد هللا خلف محمود احمد491281821511099046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيمصعب عبد السالم ظاهر فرحان491291921215010178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء جاسم هادي جبار491302121222065042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية اور المختلطةاحيائيبلسم محمد جاسم احمد491312121427016005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية سكينة للبناتاحيائينظر علي كريم كطن491322421422003180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيريان ابراهيم خلف فرج49133182041041020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمحمد خالد كريم حسن49134182041086021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية شاعر الرسول للبنيناحيائيابراهيم عبد هللا محمد علوان49135182041087001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيغيث مهدي كركي حسين49136192051020067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية الثوار للبنيناحيائيمحمود سعد كامل حسني491371121411012051
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعلي حبيب عبد هللا احمد491381121511017089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيمحمد عامر كريم محمد491391221511019041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيطالل احمد محمد فرمان491401821217005002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبياحمد سرحان محسن غضيب491411821217075002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية طوز للبنيناحيائييادكار نياز هياس عباس491421821411033079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز جاسم عبيد مطلك491431821415001012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيالحسين علي صبحي خلف491441821417074008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية طوز للبناتاحيائيرتاج مظاهر علي بكتاش491451821422021014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيايه احمد حامد ضاري491461821422044003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية الزوية للبنينتطبيقيعلي ياس خطاب احمد491471821511016014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيتبارك ابراهيم فاضل خضير491481821522034006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية الموعظة للبناتاحيائيفيدان عدنان خليل ابراهيم491492021422049039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية عفك للبنينادبيعادل حاشوش هالل خلف491502421211006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية سيوان للبنيناحيائيعمر جاسم محمد الحمزه491513121411001026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية روناكي للبنينادبيعلي حسن محمد جاسم491523221211006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية االستقالل للبنينادبيحيدر صبار خلف عبيد49153182021120004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية الشرقاط للبنينادبيحمزه أحمد ابو اليقطان عطيه491541821211004017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية الضلوعية للبنينادبيحارث جاسم محمد احمد491551821211005004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية القلعة للبنينادبيمحمد محمود مجول محمود491561821211055026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية المنصور للبنيناحيائينور الدين خالد طه حمد491571821411041030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية االسحاقي للبنيناحيائيعمر سالم عبد صالح491581821411043015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيسماء صبار عبد زوين491591821422012027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيايه محمد فياض علي491601821422042005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ طه صالح احمد491611821422077151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيرنا ثائر عبد حسين491621821422106009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيرسل منذر نعمان نجم491631821424016012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمصطفى عالء هاشم سطام491641821511029060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمروه غسان فيصل نايف491652021422051065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية تماضر للبناتادبيداليا صالح شطب محمود491662121222002013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبياسراء مناضل حسين علي491672121222008002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيحسن جمال خليل علي491682121411029017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزينب باسل عبد الكريم نافع491692121422008068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية الخيزران للبناتاحيائيايه خميس عبد هللا احمد491702121422057025
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية الوفاء المختلطةاحيائيجمانه عبد عبد هللا حسين491713121427003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية البالد للبنينادبيايوب رحيم محمد عطية491721221211008013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية النظامية للبنينتطبيقيسجاد سالم عبد الواحد عبد الجليل491731421511002009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائياياد محمد حسين عبد هللا491741821411004010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت366.0061.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيمصطفى كمال احمد عبد491751921211026039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيمصطفى احمد عبود محمد491762121211066029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية سارة للبناتاحيائينورا ابراهيم محمد عزيز491772121422066043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية التاجي للبنينتطبيقيمرتضى احمد طالب درب491781221511010022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية العلم للبنيناحيائيعلي هيثم رحيم حسين491791821411018023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيكرار ضاهد حسن ياسين491801821417001020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيعمر خطاب عايد ارحيم491811821417074050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائينبأ طاهر ياسين سليمان491821821422002035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةاحيائينبراس فيصل محمد علي491831821427016022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقياحمد صالح حسن خلف491841821511037003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقييونس كامل حبيب مذود491851821511099091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقياحمد صالح حسن جاسم491861821515006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية العدل للبناتاحيائيفرح تحسين زنبور معد491871921422038028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية المأمون المختلطةادبيعالء حازم مجيد محمد491882121217017023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية المأمون المختلطةادبيواثق مايس لفتة دبيس491892121217017032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزهراء حسن طه ياسين491902121422085104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية المدحتية للبناتاحيائيبنين هيثم سعود عبد علي491912321422015025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية الموفقية للبنينادبيراشد كريم شويلي مهدي491922621211039037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيبشير عبد الرسول عبد الحسين عبيد49193122051206012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائييوسف جبار محمد سلطان49194192041015086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية المجاهد المختلطةادبيعلي صالح نصيف جاسم491951821217009007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيعبد هللا مؤيد لطيف عبود491961821411011014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعمر فصال دبيس احمد491971821411037040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبد هللا داود سليمان عبد هللا491981821411051020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيملك وائل حاتم محمود491991821422013026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقياحمد منيف مخلف عبد هللا492001821511011001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية النهضة المسائية للبنينتطبيقيعبد القادر خالد عبد اللطيف عليوي492011821515002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية حبر االمة المختلطةادبيياسر عمار علي جايد492022121217079018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية الحداثة للبناتادبيساره حازم مجيد محمد492032121222026013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيادريس ياسين حمد علي492042121411075016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيسيف اركان نعيم فليح492052421411014039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت363.0060.50إعدادية الفرقان للبنينتطبيقياحمد عادل علي سبع49206182051021004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية الروافد للبنينادبيوليد خالد خليل جدوع492071121211024051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبياحمد غزال عويسج علي492081821211037007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية صفية للبناتادبيفاطمه فاضل محمد خضر492091821222124013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقياحمد ماهر عبد الجبار حسن492101821511061019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقييوسف رباح حسن نايف492111821511063074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيروكان طالل حميدي محمد492121821513004007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيحسين جمال علي حسين492131921511060012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمد هيثم جواد كاظم49214182051149019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية ام سلمة للبناتادبياحالم عبد الواحد جدوع سعيد492151021222015001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية عين زالة للبناتادبيعفاف سلمان محمد غضبان492161821222001022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية الصقور المسائية المختلطةادبيفاطمة اركان محمود حسن492171821227078007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيمروان محمد حامد شيحان492181921515007125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية المعتصم المختلطةادبيحسام عبد هللا علي احمد492192021217010007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيبالل دهام هالل سلطان492202121211037022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيوليد خالد لطيف محمد492212121211060075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية حبر االمة المختلطةادبيصهيب عمار علي صالح492222121217079004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية رفيدة للبناتادبيسميره احمد حسن محمد492231121222041037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية ابن عساكر المختلطةادبيعمر وليد محمد اسماعيل492241221217004002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعلي جمال علي جاسم492251821211037031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمروان فندي ذياب احمد492261821211099054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيتونس محمود عايد جدوع492271821227075002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت361.0060.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيايوب رياض عبد علي492281921211026011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية االيمان للبنينادبيمحمود شاكر هربود حسين492291921211063036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية الفرات المسائية للبنينادبيمحمد احسان علي فرحان492301221215010008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيسعد هللا غانم علي محمد492311721211050020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية ابن المعتم للبنينادبيمحمد نزهان خيرو عثمان492321821211063032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيعبيده فاضل عباس عفصان492331821217022141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية بابل للبناتادبيسوالف رحيم احمد صالح492341821222055006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيفرح مؤيد فتحي عايد492351821227071042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبييوسف ماجد عباس حمد492361921217011014
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيزيد عبد محمد علي492372121211037042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية القدر للبنينادبيناظم امساهر شوكت ابراهيم492382121211078051

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت627.0089.50دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائياالء خليل محمد رضا492391821422107009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت533.0076.17دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيحنان ابراهيم محمد علي492401821422107028

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت508.0072.50دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيعلي عبد هللا احمد روستم492411821411125047

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت504.0084.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيفاطمه محمد جنعان حمه خان492421821422022104

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت502.0071.67دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيعبد هللا غفور عبد هللا رشيد492431821411125043

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت485.0080.83ثانوية دمشق للبناتاحيائيمروه عدنان جمعه عبد هللا492441821422043086

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت480.0080.00ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيحسن يعرب سعيد محمد492451821417017004

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت476.0068.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائياسماء لقمان عبدين عمر492461821422107004

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت474.0067.67دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيلنجه نوزاد عجل رفيق492471821422107074

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت468.0066.83ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيسناء كرده محمد قادر492482021422079026

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت466.0077.67ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيعذراء غازي يوسف خلف492491821422019043

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت465.0077.50الخارجياتادبيفاطمه علي فليح حسن492502021228050239

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت458.0076.33اعدادية السيد حمد للبنينادبيمؤمنه عزيز عطيه شكر492511721221073012

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت458.0065.50دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيساره حسين صديق محسن492521821422107046

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت457.0065.33ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيافين نصر الدين مجيد محمد492532021422083007

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت457.0065.33اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائياورنبك صالح نجم الدين كاكه مير492542021422093012

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت456.0076.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب جالل عزيز سمين492551821222066015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت444.0063.50دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيسوزان فاروق فائق شكور492561821222107006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت443.0073.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيمهى حسن عسكر فاضل492571821222066042

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت442.0073.67ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيشذى شوقي يونس ابراهيم492581821222066025

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعلي تحسين علي محمد492591821411031072

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية طوز للبناتادبيزينب علوان مجيد احمد492601821222021026

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية النصر للنازحاتاحيائيسماح صباح غازي حسين492612021422064022

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية القرطبي للبنيناحيائيبهاء الدين اياد حميد عبد492622121411051030

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت430.0061.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيمراد احمد عبدل رضا492632021511088044

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت429.0071.50اعدادية طوز للبناتاحيائيزينب خليل قاسم محمد علي492641821422021017

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت427.0071.17ثانوية البتول للبناتاحيائيمريم نجاة موسى فرحان492651821422016036

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت427.0071.17ثانوية االماني للبناتاحيائيمنار بكر فهد محمود492661821422089062

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه اركان جرجيس ابراهيم492671821222066029

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية فريشتة للبناتاحيائيسحر عبد هللا نامق ابراهيم492682121422083025

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت424.0070.67ثانوية عائشة للبناتاحيائيبنين علي اكرم كوثر492691821422022027
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية عائشة للبناتاحيائيأسماء محمد كريم رستم492701821422022001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية االسكندرونة للبنينادبيحيدر علي موسى خلف492711821211012017

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية طوز للبناتاحيائيدانيه عبد الحسين حقي موسى492721821422021011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية مأرب المختلطةاحيائيعلي رحيم مزهر عبعوب492732121417003016

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء احمد سمين ابراهيم492741821222066008

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت417.0069.50اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيسامر احمد صبحي جميل492752121411082010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية دمشق للبناتاحيائيامل محمود مهدي صالح492761821422043011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيعالء حسين محمد ابراهيم492772121411074018

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم علي محسن عبد492782221424030096

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية دمشق للبناتاحيائيايالف حمزه جمعه محمد49279182042203013

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب جمال احمد مهدي492801821222066016

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيايمن سفيان علي ابراهيم492811821417017002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية االماني للبناتاحيائيدنيا محمد مهدي اسماعيل492821821422089022

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت411.0068.50ثانوية اور المختلطةاحيائيعبد هللا مصطفى نهاد حسين492832121417016014

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت411.0068.50اعدادية سراجق المختلطةاحيائيعمر عباس علي تركان492842121417051027

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت410.0068.33اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيزهراء عبد الباسط رجب رضا492852021422046023

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت409.0068.17ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيرائد طيب عدنان رشيد492861821411031036

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت408.0068.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحيناحيائيمصطفى هادي محمد هزاع492872021411070057

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت408.0068.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرؤى سامي داود سلمان492882121422005038

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيكوثر رياض شاكر حمود492892121427079023

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائييونس شكور محمود اسود492901821411118043

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيعلي عبد الواحد رحمان موسى492912121411031025

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيحسين رائد حامد جواد492922321417015003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيليث روكان رشيد خليل492931821417017011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت404.0067.33 نيسان للبنات9ثانوية احيائيهند خالد محمد توفيق492942021422002031

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية عائشة للبناتاحيائيرقيه فخر الدين خلف توفيق492951821422022056

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيرقيه علي عبد ابراهيم492962121426003052

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية دمشق للبناتاحيائينور الهدى علي جاسم جاعد492971821422043099

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعباس خضير عالوي خلف492982121411021035

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيغيث اياد جاسم محمد492992121411051099

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيامين حميد رجيب عايز493002221413027006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت401.0066.83اعدادية قتيبة للبنيناحيائيامير رحمن ساجت هميله49301242041003031

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية فلسطين للنازحاتاحيائيحنان علي ابراهيم اسعد493022021422060001
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية الراية المختلطةاحيائيتوفيق واثق توفيق عبد493032121417002006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية العرفان المختلطةاحيائيهذال علي صالح محمود493042121417075013

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية عائشة للبناتاحيائيشكريه كريم خلف جعدان493051821422022088

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية الوالء المختلطةاحيائيضحى وهاب احمد ابراهيم493062121427039015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمناف فرهود علوان حسين493071821411031121

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية الحمراء للبناتاحيائيملك مثنى شعبان رمضان493081821422121023

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائياحمد جواد كاظم سالم493092121411041003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية البطحاء للبنيناحيائيهاشم رزاق سعود شكاحي493102221411008062

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية االماني للبناتاحيائيامل محمد زيدان خلف493111821422089005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت395.0065.83اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيابراهيم شالل ابراهيم حسين493122021411009003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت395.0065.83اعدادية الواسطي للبناتاحيائينور هاشم عبعوب مالح493132021422003086

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية الرياض للبنيناحيائيعنتر مزاحم طالب خماس493142021411022032

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية الراية المختلطةاحيائيصافي علي جاسم عبد493152121417002009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية المشاهده للبناتاحيائيعائشه كريم احمد حسين493161221422001026

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية طوز للبناتاحيائيكولشان سالم نجم علي493171821422021036

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد هللا سالم عيدان نعمان493182121411049066

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية العرفان المختلطةاحيائيمنى جاسم محمد عبد هللا493192121427075012

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعبد الرزاق صالح اسماعيل عباس493201721411133027

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد القادر وليد شاكر عبد هللا493211821413013026

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية القضاة للبنيناحيائييوسف ناظم داود حسن493222021411057020

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيسامر نوري خلف حسين493232121411032050

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد حسن غالي شعيبث493242221411017135

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيجاسم احمد محمد حسين493252021411007023

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية النضال للبنيناحيائيمراد خضير محمد هالل493262021411012070

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمرتضى محمد طالب سعود493272721411031120

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت390.0065.00اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عواد احمد كريم49328202041307036

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيانس عدنان نجم الدين صالح493291821411009012

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت390.0065.00اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيمصطفى حمادي جميل حمادي493302121411041049

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيرفل عمر سالم عبد العزيز493312121422044034

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت390.0065.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعبد هللا سعد كاظم عبيد493322421411005065

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيكرار زينل اسماعيل علي493331721411113032

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية دمشق للبناتاحيائيمروه طه علي محمد493341821422043084

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية بيجي للبنينادبيعبد هللا رائد قاسم هاشم493351821211007012
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعبد هللا هادي وادي عامر493362221511008022

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية القرطبي للبنينادبيابراهيم عماد جاسم محمد493372121211051004

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء جمال احمد مهدي493381821222066009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب ولي قاسم عباس493391821222066020

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعمر طارق خلف جميل493401021511016059

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية طوز للبناتادبيشيماء حميد مجيد احمد493411821222021037

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية اور المختلطةادبيعبد السالم عباس رزام ابراهيم493422121217016011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم احمد حيدر خليل493431821222066037

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقينور الهدى عاصم عبد السادة حسن493442321522043027

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية طوز للبناتادبيحوراء صفاء الدين باقر كاظم493451821222021009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيحسين علي حسن امين493462121511032007

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية البتول للبناتتطبيقيمروه سلمان عثمان محمد493471821522016005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيصائب محمد عوده نايف49348112051151026

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيثامر يوسف علي محمود493492021515006035

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمصطفى باسم عطشان حاجي493502221511012077

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحمادي سجاد هيال ماكر493512221511013022

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية السيوطي للبنينادبيعبيدة سعد حامد كاظم493521121211046035

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية العباد للبنينادبيعبد العزيز نوري سلمان جليل493532021211060011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى احمد فياض خضير493541021211009050

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية االنصاري للبنينادبيعبد اللطيف عبد الرزاق حميد عاكول493552121211071008

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية اور المختلطةادبيعبد القادر قيصر مشهد عبد القادر493562121217016012

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيرسل صالح حسن محسن493572721222025040

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية الرصافي المختلطةتطبيقيقاسم بريص عالوي صالح49358222051268008

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين ابراهيم محمد493591621515011100

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحينتطبيقياحمد صالح مهدي صالح493602021511070002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمرتضى عدنان جحيل مناحي493612221511029086

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية النصر للبنينتطبيقياحمد رحيم عويز ناطور49362242051064001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية طوز للبناتادبيزينب احمد محمود صالح493631821222021020

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيعياده علي عيال حياد493641921511040021

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية القدر للبنينادبيعدي محمد حمد محمد493652121211078027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت547.0091.17اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيرقيه شاكر كريم ولي493662621422011021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت533.0076.17ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف محمد لطيف كريم493672021422101006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525.0087.50ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيعمر يونس صالح جهيران493681721411074018
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0087.00ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائياحمد اسماعيل لطيف عباس493691821411050001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت515.0085.83اعدادية البحتري المختلطةاحيائيحيدر مالك شحاذه ندا493701821417004007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت513.0085.50اعدادية البحتري المختلطةاحيائيمهدي عباس عبد هللا احمد493711821417004023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت513.0085.50ثانوية الهناء للبناتاحيائيايمان غانم عبد الجادر حسن493722021422057015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0085.33ثانوية العلم للبناتاحيائيساره طه عبد هللا هزاع493731821422011029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0085.33ثانوية الهناء للبناتاحيائيفاطمه محمد رمضان علي493742021422057049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت510.0072.83ثانوية سلطان اوزبك للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمحمد بدر الدين وهاب مصطفى493752021411082004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت507.0072.50ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيشنكار باهر كريم علي493762021422079029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت506.0084.33ثانوية االمام علي للبنيناحيائيبهاء حسين علي حسن493771821411013004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0083.83ثانوية المستنصرية للبناتاحيائينور وليد زكري حسن493781821422013030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0083.83اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياراء عبد الرزاق محمود علي493791821422057003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0071.67ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيخوشي عبد الكريم احمد محمد علي493802021422090004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0083.33ثانوية الهناء للبناتاحيائيشهله عبيد عواد احمد493812021422057039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0083.17ثانوية يثرب المختلطةاحيائيذياب قاسم ذياب حسين493821821417003004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491.0081.83اعدادية نور العراق للبناتاحيائيابتهال حسن خضير حسين493832021422036007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0081.67ثانوية يثرب المختلطةاحيائياحمد جاسم ذياب حسين493841821417003001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0081.33ثانوية القحطانية للبنيناحيائيغسان بدري محمود مصطفى493851821411103010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0081.33اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعبد الرحمن ناجي احمد حسين493862021411024036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0081.00ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيمريم خميس شعبان عطية493871821422094017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0081.00ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيحمزه فؤاد رحيم محمود493883221511005007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0080.83اعدادية البحتري المختلطةاحيائيعمر محمد ساير سالم493891821417004013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0080.67اعدادية البحتري المختلطةاحيائيعالء احمد عبيد حمد493901821417004012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0080.67ثانوية الكوثر للبناتاحيائينغم جالل احمد صالح493911821422095024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية الرماح العوالي المختلطةاحيائيعائشه هاني عطيه خلف493921821427018024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت479.0079.83ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيبهاء الدين ياسين سليمان علي493932021413017008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت478.0079.67ثانوية الرماح العوالي المختلطةاحيائياسيل عدنان صفصاف غريب493941821427018005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت478.0079.67اعدادية الزاب للبنيناحيائيمحمود صالح محمد علي493952021411025050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت477.0079.50ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائييونس اسماعيل احمد ابراهيم493961721411096087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت474.0079.00ثانوية حضر موت للبنيناحيائيمحمود جاسم محمد مصلح493971821411028031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت474.0079.00اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمحجوب غزوان حاتم زيدان493981821411115127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت474.0079.00اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائياديان وسام خالد محمد493991821424003001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت474.0079.00ثانوية الشجرة للبنيناحيائياحمد خلف احمد دودح494002021411048004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت473.0078.83ثانوية الجاحظ للبناتاحيائيجوان خالد علي حسين494011821422059002
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت473.0078.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيرحمه سفيان اسماعيل سالم494021821424016011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت472.0078.67اعدادية البحتري المختلطةاحيائينبأ عدنان عبد هللا احمد494031821427004021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت472.0078.67ثانوية الشجرة للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا احمد خلف494042021411048029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت470.0078.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيبالل عبد هللا صالح عكل494051821411041004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت470.0078.33ثانوية الجاحظ للبناتاحيائيوسن ابراهيم صالح عبد494061821422059007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت470.0078.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيريام رعد خيرو عبد هللا494071821424016014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0078.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد طاهر علي494081721411008338

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0078.00ثانوية سومر للبناتاحيائيرحاب طاهر عجاج فرحان494091821422104011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0078.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيهيثم خلف لطيف خليل494102121411032146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467.0077.83ثانوية الكوثر للبناتاحيائيامل محسن احمد مهدي494111821422095005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467.0077.83ثانوية االيمان للبناتاحيائيساره محسن حمود عثمان494121821422112036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0077.67ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيطيبه مثنى حسين علي494131821422013018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت465.0077.50ثانوية االمام علي للبنيناحيائياحمد محمد احمد علي494141821411013001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت465.0077.50اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائياسالم هيثم هادي حسين494151821411037006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0077.33اعدادية البحتري المختلطةاحيائيهشام صالح جمعه ضاحي494161821417004026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0077.33اعدادية البحتري المختلطةاحيائياسماء دهام علي سودي494171821427004004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت463.0077.17اعدادية دار السالم للبنيناحيائيرافد ابراهيم خلف محمد494181721411023043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت463.0077.17ثانوية الورود للبناتاحيائيشهد محمد برجس دخيل494191821422062019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0077.00ثانوية اشوا للبنيناحيائيحسين محمد سعيد ابراهيم دسوقي494201721411136002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0077.00ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيشروق طاليب مطلق سلمان494211821422033029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت460.0076.67اعدادية البحتري المختلطةاحيائيمحمد غازي حسين طالل494221821417004019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت460.0076.67ثانوية الهجرة للبناتاحيائيغفران احمد محمود حسين494231821422015025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت460.0076.67ثانوية سمية للبناتاحيائيسجى دحام عبد الغني حسن494241821422032012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت460.0076.67ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيروان عز الدين احمد سلمان494251821422033018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت459.0076.50ثانوية جرناف غربي للبنيناحيائيمحمد عبود حمد حادي494261721411047011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت459.0076.50ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيطيبة ناهض سامي سلطان494271821422012033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت459.0076.50اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيصفا عباس خيري فرج494281821424003015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت459.0076.50ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيعبد الناصر صبار محمود شحاذة494292121417007006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت458.0076.33ثانوية القعقاع للبنيناحيائيمحمد رجب عويد حسين494301821411054028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت458.0076.33ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيساره فالح احمد حسن494311821422033023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت458.0076.33ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيايمان عصام محمد خلف494321821423019003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت457.0076.17ثانوية حضر موت للبنيناحيائيمحمد عبد هللا خلف حميدي494331821411028029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت457.0076.17اعدادية بلدروز للبنيناحيائيكرار طه اسعد حنو494342121411007111
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت457.0076.17اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب وريوش محمد بريم494352221422006055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت456.0076.00اعدادية المروءة للبنيناحيائيسفيان حسن كردي عيسى494361821411024017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت456.0076.00ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيسرى ياس عباس صالح494371821424002013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت456.0076.00ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيزهراء مهدي شاكر جبوري494381821427077014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت455.0075.83اعدادية االعظمية للبنيناحيائينورهللا خالد عدنان شوكت494391321411001099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت455.0075.83ثانوية سومر للبناتاحيائيرندا جاسم محمد مطر494401821422104012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت454.0075.67ثانوية امام غربي للبنيناحيائيصالح مهدي صالح حمد494411721411046028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت454.0075.67اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الخالق اسماعيل علي مصلح494421821411004033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت454.0075.67ثانوية العبور للبناتاحيائيجيلم سعد خلف عبد هللا494431921422086035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت453.0075.50ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعلي احمد نجم عبد هللا494441821411031070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت453.0075.50اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيمحمد صباح يوسف سلمان494451821411037045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت453.0075.50اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعواد صالح عواد محمد494462021411024047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت453.0075.50ثانوية الصديق للبناتاحيائيطيبه عمار محمد ابراهيم494473121422012012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت452.0075.33ثانوية تل الشعير للبنيناحيائياحمد محمد حمد احمد494481721411052001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت452.0075.33ثانوية العدالة للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد حسين حمد494491721411181013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت452.0075.33اعدادية الفرات للبنيناحيائياسامة برهان قاسم خورشيد494501821411019013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت452.0075.33اعدادية البحتري المختلطةاحيائيلقمان محمد محمود محسن494511821417004016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت452.0075.33ثانوية الحمزة للبناتاحيائيهاجر حمود عبد هللا سحاب494521821422092027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت452.0075.33اعدادية غطفان للبنينتطبيقيعمار شهاب احمد جلعوط494531821511038018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت451.0075.17ثانوية الحمزة للبناتاحيائياسيا احمد شهاب احمد494541821422092029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت451.0075.17ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيرويده رياض حمو مخلف494552021422020025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت451.0075.17ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء رمضان احمد سلطان494562021422032036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت451.0075.17ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيميثم غانم جبار محمود494572121417007012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت450.0075.00اعدادية دار السالم للبنيناحيائييوسف كنعان عبد هللا محمد494581721411023136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت450.0075.00ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائياحمد علي حمد ُحٌمد494591821413011002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت450.0075.00ثانوية التعاون للبناتاحيائيطيبه خوام حامد عبد الحميد494601821422052004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت450.0075.00اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمؤمل عالء ياسين عوده494612221411080067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية الفرقان للبنيناحيائيسجاد علي ابراهيم حسن494621421411050034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعجيب فتحي مجول هزاع494631721411005058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية الرشيدية للبنيناحيائييوسف عبد القادر جاسم نعمو494641721411050134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيغالب محمد علي احمد494651721415002282

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية الدور للبنيناحيائيعبد القادر اكرم اوهيب رجب494661821411003011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية المروءة للبنيناحيائيبرزان محمد موسى فرحان494671821411024008

4148 من 1499صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية الواسطي للبنيناحيائياحمد ابراهيم احمد محمد494681821411047003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت449.0074.83ثانوية الورود للبناتاحيائيتبارك عمر اسود خلف494691821422062007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت449.0074.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيرانيا فراس رشيد عبد الحميد494701821424016010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيغسان عبد هللا حسن محمد494712021411024049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت448.0074.67اعدادية االمجاد للبنيناحيائيزيد خلف شامي مصلح494721721411026059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت448.0074.67اعدادية العياضية للبنيناحيائيصالح الياس علي طه494731721411107030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت448.0074.67اعدادية حمص للبناتاحيائيساره عمار عبد الحميد قاسم494741721422069057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية الجاحظ للبناتاحيائيرجاء فيصل خلف هندي494751821422059004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائياميرة ادريس حمد محمد494761821422109002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت448.0074.67اعدادية العباسي للبنيناحيائيمحمود ذياب غانم خليل494772021411020138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةاحيائيفهمي عبد هللا حسن خليفة494782021417002015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت447.0074.50ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيعلي محمد عبود خلف494791821411048029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت447.0074.50ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيايمان احمد سالب محمد494801821422038009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت447.0074.50ثانوية الرفل للبناتاحيائيمها علي رفاعي عيسى494811821422064022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت447.0074.50ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيريمه حسن عبد العزيز بدر494821821422094008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت447.0074.50اعدادية تل علي للبنيناحيائييوسف احمد حسين حمد494832021411030030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت447.0074.50اعدادية الحجرات للبناتاحيائيساره احمد حسن حسين494842121422020070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية فايدة للبنيناحيائيقاسم حسن محمد جاسم494851721411091043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت446.0074.33اعدادية االمين للبنيناحيائيماهر جمعه عليوي خلف494861821411014017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت446.0074.33اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الواحد عيدان خليفة طه494871821411032078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت446.0074.33اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيعمار محفوظ عبد الرزاق خليفه494881821413021021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيسارة عويد سليمان خلف494891821422039010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت446.0074.33اعدادية االسحاقي للبناتاحيائيغفران توفيق حمدان سالمة494901821422090032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيدعاء خلف غازي جسام494911821422106008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت446.0074.33اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائياسامه سعيد علي سلمان494922121411027005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت446.0074.33اعدادية طوبى للبنيناحيائيعلي محمد مجيد حميد494932121411076068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت446.0074.33اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيعلي رحيم حاتم طوينه494942421517003010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت445.0074.17ثانوية امام غربي للبنيناحيائيعمر عسل محمود حمد494951721411046040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت445.0074.17اعدادية المروءة للبنيناحيائيعبد القادر محمد حسين جبر494961821411024023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت445.0074.17اعدادية العاصفة للبنيناحيائيسعود فيصل مديد عطا هللا494971821411032041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت445.0074.17اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيعثمان فاضل عباس كمر494981821411061033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت445.0074.17ثانوية الجاحظ للبناتاحيائيساره فهمي سليمان حردان494991821422059006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت445.0074.17 للبنات6/ ثانوية حوض احيائياسراء مطشر سعدون مصطفى495002021422119003
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت444.0074.00ثانوية مكحول للبنيناحيائيابو بكر سامي جهاد خليف495011821411052001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت444.0074.00ثانوية الهجرة للبناتاحيائيحنان روضان صالح عزيز495021821422015006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت444.0074.00اعدادية بلد للبناتاحيائيزينب يعكوب دخيل مهدي495031821422017079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت444.0074.00ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيميسون محمد مصلح مطر495041821427074013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت444.0074.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيايمن باسم مجبل حمود495051921411065030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت444.0074.00ثانوية ام البنين للنازحاتاحيائينوردان يوسف زين العابدين محمد495062021422063025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت444.0074.00ثانوية رنجي المختلطةاحيائيسندس ثائر عبد هللا احمد495072021427036011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت443.0073.83اعدادية الصديق للبنيناحيائيبهاء الدين فارس فائق توفيق495081721411028017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت443.0073.83اعدادية الفرقان للبنيناحيائيجواد قاسم محمد علي محمد495091721411115031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت443.0073.83ثانوية العدالة للبنيناحيائيرعد شعبان ابراهيم مصطفى495101721411181009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت443.0073.83ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيايمن ماجد حميد سفاح495111821413019003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت443.0073.83ثانوية سومر للبناتاحيائيانعام مجحم احمد ياسين495121821422104004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت443.0073.83ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيايباء إبراهيم عبود علي495132021422013007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت443.0073.83ثانوية هاجر للبناتاحيائيهبه عبد الواحد عزيز خورشيد495142021422048031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت443.0073.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه اسد خلف امسير495152121422013110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت443.0073.83ثانوية الحريري للبناتاحيائينور ابراهيم فهد حمد495162121422053065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت442.0073.67ثانوية االخوة للبنيناحيائيمحمود هادي حمارش قاسو495171721411197032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت442.0073.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد الرحمن ياسر خليل ابراهيم495181821411019049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت442.0073.67اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيطيبه خالد مطلب خبصي495191821522037007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت442.0073.67اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيفهمي علي جاسم حميد495202021417003013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت442.0073.67اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيضرغام عبد حسن احمد495212121411001040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت441.0073.50ثانوية اجحلة للبنيناحيائيمحمد صالح محمد حسن495221721411043023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت441.0073.50ثانوية حضر موت للبنيناحيائيحسين عدنان محمود هليم495231821411028009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت441.0073.50ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيضياء محمد كرجي خليفه495241821413009006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت441.0073.50اعدادية الحكمة للبناتاحيائيزهور حسين خضر دلي495251821422029010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت441.0073.50ثانوية الرماح العوالي المختلطةاحيائيسماره حسين علي حسين495261821427018022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت441.0073.50اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعالء اركان احمد محمد495272121411049074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت441.0073.50ثانوية الزمر للبناتاحيائيعائشه محمد عصمان عبود495282121422036064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت441.0073.50الثانوية العالمية المتحدة المختلطة االهليةاحيائيمحمد صفوان محمد سلمان495293221417004003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية التطور المختلطةاحيائييوسف سامي دحام خنجر495301821417041005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0073.33اعدادية عمورية للبناتاحيائيهاجر دحام حسن خلف495311821422023104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيرفل تمام عطا هللا محمد495321821422040007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية سومر للبناتاحيائينوافل عامر صكر درباس495331821422104024
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةتطبيقيامنه عطيه مساهر حمد495341821527074001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0073.33اعدادية الرياض للبنيناحيائيوليد خالد دعيان حمود495352021411022059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0073.33اعدادية الزاب للبنيناحيائيمحمد عبد العظيم حمد خلف495362021411025045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية شميط للبنيناحيائياكرم حسيب وسمي حمد495372021411034003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0073.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايناس عباس حسن عمر495382021422042009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية المعتصم المختلطةاحيائينهرين فرحان خلف احمد495392021427010008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية فاطمة للبناتاحيائياسماء علي احمد علي495402121422016010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت439.0073.17اعدادية اليرموك للبنيناحيائينواف فوزي موفق رمضان495411721411003161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت439.0073.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عادل زين العابدين امين495421821422066033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت439.0073.17اعدادية الرواد للبنيناحيائيسرمد منشد شبيب مصطفى495432021411021046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت439.0073.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد عدنان صالح سلمان495442121411009261

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت439.0073.17اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيحسين جبار غشيم ناصر495452121411030013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت439.0073.17اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيتبارك محسن عبد الرحمن عبد العزيز495462121422043014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيعثمان عبد خلف علي495471721411074015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيعبد هللا احمد شهاب حمد495481821413019011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيعمر محمد سعيد فرمان495491821417005008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية اشور للبناتاحيائيرنين ماجد عباس خليل495501821422078056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت438.0073.00اعدادية الزاب للبنيناحيائيغزوان ابراهيم حسن صالح495512021411025033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت438.0073.00 للبنين6اعدادية حوض احيائيجعفر شالش خلف منيف495522021411028012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيرامي محمد حسن عواد495532021411046017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية فاطمة للبناتاحيائيحياة يوسف جاسم محمد495542121422016047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت437.0072.83اعدادية االمين للبنيناحيائيخالد ذرار مجدل ملكو495551721411019012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية اجحلة للبنيناحيائيابراهيم يونس خلف سليمان495561721411043003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية الرجاء للبنيناحيائياكرم رضوان عبد الرحمن ياسين495571721411165006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية الكوثر للبناتاحيائيايناس جدوع زرزور حسين495581821422095007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت437.0072.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد صباح صياد فارس495592021411039136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيصادق مهدي بجاي زغير495602221417063011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمصطفى سالم احمد عبوش495611721411009122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيصالح الدين ابراهيم علي خلف495621721411152013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية الملوية المختلطةاحيائيسالم حسن علي محمد495631821417007004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيرفل باسم محمد موسى495641821527034003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية الرمانة للبنيناحيائيابراهيم عطيه احمد طنير495651921411112005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعواد ثامر سلطان عبد هللا495662021411024046
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية الزاب للبنيناحيائيوليد خالد رجب محمود495672021411025055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية علياوة المختلطةاحيائيعبد السالم حمد حسن محمد495682021417038024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت435.0072.50اعدادية االصيل للبناتاحيائيديما شامل هاشم جاسم495691121422005023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت435.0072.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد خطاب عمر495701821413013025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت435.0072.50ثانوية العلم للبناتاحيائيرسل اركان سعدون احمد495711821422011024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت435.0072.50ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيطيبه اركان رجب عطيه495721821422013016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت435.0072.50ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيرهام احمد حسين علي495731821422049006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت435.0072.50اعدادية االمام المختلطةاحيائيهيام احمد علي جسام495741821427021024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت435.0072.50اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيحسام فوزي سلطان محمد495751821511086015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت435.0072.50اعدادية تل علي للبنيناحيائيابراهيم محمد احمد جاج495762021411030001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت435.0072.50ثانوية البيداء للبناتاحيائيسفانه سعدون حسين علي495772121422052014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت435.0072.50اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمنار محمد سالم امين495782121422085226

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت435.0072.50اعدادية النصر للبنيناحيائيجعفر رزاق عطيوي عنيفش495792421411034013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت435.0072.50اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيسعيد عبد هللا سعيد خليفة495803121417001020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية بلد للبنيناحيائيعبد هللا مهند محمود مطلك49581182041006090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعمر سالم جاسم صالح495821721411003096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434.0072.33ثانوية بادوش للبنيناحيائيعبد الكريم عبد هللا فتحي سلطان495831721411156003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية تلعفر للبناتاحيائيهالة فرحان محمد طاهر ساعد495841721422032164

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية الوطن للبنيناحيائيمحمود قاسم محمد محمود495851821411027028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية الحضارة للبنيناحيائيسلوان سعد علي محمود495861821411051011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434.0072.33ثانوية مكحول للبنيناحيائيمهدي صالح مشوط كريم495871821411052004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434.0072.33ثانوية دمشق للبناتاحيائيمريم هاشم عبد الكريم عباس495881821422043088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434.0072.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك ادهام جرف خماس495891821424006043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعلي وهبي محمود خضير495902121411009190

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعلي عبدالمحسن محمود محسن495911721411026117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية العاصفة للبنيناحيائيقاسم محمد عبد عبد هللا495921821411032099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائيخليل ضاحي مطر حسين495931821413017007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائينور اسماعيل خميس موسى495941821423019037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية الحويجة للبنيناحيائياحمد مجيد دعيان مصطاف495952021411019018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياحمد أسامة طلب محمد495962021411024003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد انور جمعة منصور495972021411039125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيياسين ذياب غانم محمد495982021417003022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيبكر مجيد احمد حمش495992021417007006
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية المنزلة المختلطةاحيائييعقوب نعمان عباس ابراهيم496002021417012031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية شمالن المختلطةاحيائيمحمد فرحان مطرود محمد496012021417026010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية علياوة المختلطةاحيائيخالد ابراهيم خليل عبد هللا496022021417038017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك عدنان حسين مهدي496032021422042012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية سراجق المختلطةاحيائيياسين طه ياسين بحر496042121417051048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيماهر محمود لطيف شكر496052121417067034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية فريشتة للبناتاحيائيمرال جتين اكرام علي496062121422083038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسين مطشر حميد طلب496072221411031057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي عقيل برزان عكاب496082221411035114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزهراء مشكور طراد سلمان496092421424017041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعبد الخضر ضياء شاكر علي496102621411010095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد عثمان شكر محمود496111821411009062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432.0072.00اعدادية المروءة للبنيناحيائيعبد الكريم عبد احمد حسين496121821411024024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432.0072.00اعدادية الواسطي للبنيناحيائيفراس خلف نهر احمد496131821411047060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432.0072.00اعدادية الواسطي للبنيناحيائيوضاح مديد عواد احمد496141821411047085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن عيسى مهاوش496151821413010014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياسامة زيد صالح محمود496161821413014007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيرفل حازم سويد كيصوم496171821422042009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية الورود للبناتاحيائيماري عماد محمد رجا496181821422062026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432.0072.00اعدادية الملوية المختلطةاحيائيمريم خالد حمدان جسام496191821427007007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائييقين منصور مطلك سليمان496201821427071043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432.0072.00اعدادية الحويجة للبنيناحيائيسهمي جمعه احمد علي496212021411019049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي اضحوي جدوع غثيث496221721411003086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيعمر حسن عبيد كصب496231721411053031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية البرغلية للبنيناحيائيعبد المحسن محمد حسين محمد496241721411106018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية الخصم للبنيناحيائيزيد ثابت حسن حديس496251821411015050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيعبد الرحمن عطا هللا جاسم محمد496261821417071038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية ميسلون للبناتاحيائيسلمه رياض صياد حمادي496271821422026030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرنا هاشم حسين علي496281821422071046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية الرياض للبنيناحيائيسعد حمد علي حسين496292021411022019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائياحمد مطلك صالح ابراهيم496302021417011004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيعباس احمد علي سعيد496312021417014020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية العلياء للبناتاحيائيشفاء حسين محمد حسن496322021422027025
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية جلوالء للبنيناحيائيياسر محمد احمد عبد هللا496332121411009309

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيمحمد عامر علي محمود496342121417070022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية الطيبات للبناتاحيائيامال خالد عبود نجم496352121422085025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية الزخرف للبناتاحيائيدعاء منعم جواد كاظم496362121422097006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحسين ياس خضير عبيس496372321417004015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيابراهيم قحطان ابراهيم عبد الرحمن496381721411096002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية الخصم للبنيناحيائيسعد عبد المحسن جابر احمد496391821411015053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية الخصم للبنيناحيائيسالم حسين سعيد احمد496401821411015058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائيمطر ضاحي مطر حسين496411821413017014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية الحويجة للبنيناحيائياياد يونس جبار حبيب496422021411019025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية علياوة المختلطةاحيائيحمد حسن حمد احمد496432021417038015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيسهام مصطفى احمد يوسف496442021427011008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية البحيرة للبناتاحيائيميمونه احمد بهلول محمد496452121422031032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحنان مطر حسين عاتي496462421426001078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيعلي هاتف جفات حسن496472621417015013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيسجى عبد هللا كاظم مطر496482921422025083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيمالك بسام مرعي حسن496493221422005043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت429.0071.50ثانوية جرناف غربي للبنيناحيائيعالء رمضان خشان ناصر496501721411047007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت429.0071.50ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائياسراء شنيت طه صباح496511821422042003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت429.0071.50اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياحمد مفيد عبد ابراهيم496521921411041016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت429.0071.50ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائياية اركان مصطفى ياسين496532021424012013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت429.0071.50ثانوية الجبل للبنيناحيائيليث علي شالل احمد496542121411035030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت429.0071.50ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيجميل فرحان حبيب احمد496552121411074007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت429.0071.50اعدادية بردى للبناتاحيائينمارق عقيل محمد جاسم496562221422048124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت429.0071.50ثانوية سيوان للبناتاحيائيياسمين اسامه نده علي496573121422004052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت428.0071.33أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيرضوان خليل اسماعيل صالح49658122051022017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيشهرزاد حميد احمد خلف496591821527014017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت424.0070.67اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمرتضى علي عنيد ثعبان496602221511017079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيأحمد سالم داود عباس496611921511065005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية دجلة المسائية المختلطةتطبيقيآيات رعد علي شهاب496621821527075001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية الريف المسائية المختلطةتطبيقيعز الدين جمعه عبد الواحد اسماعيل496631821517025020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنينتطبيقيسالم عواد جمعه محمد496642021513017001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية القبس للبناتتطبيقيساره حامد محمد علي496651821522030011
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت414.0069.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد انور حسن محمود احمد496661721511003026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت414.0069.00ثانوية البراء بن مالك المختلطةتطبيقيعبد هللا جمعة مد هللا صالح496671821517037005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيعلي محمد جهاد صالح496681821511089024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيمحمد عبد صالح عطيه496691921511112058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت411.0068.50اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيعبد هللا صباح عبد حمدان496701921511112036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت411.0068.50اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيعامر رياض فرهود جومه496712921511008053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت410.0068.33اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيليث حسين علي عبد496721921511112051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت409.0068.17ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عمر علي محمد496731821515006064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت408.0068.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيصهيب عطيه حميد عنيزان496741821511030008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت408.0068.00اعدادية اشور للبنينتطبيقيمحمد غالب حمدان بدوي496751821511070046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد اللطيف موفق خلف فرفاح496762021513017004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت407.0067.83اعدادية النهضة للبنينتطبيقيعبد الواحد نعيم مظلوم سبيهان496772221511045010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت407.0067.83اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيليث عباس جالب عبيد496782921511008081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيسبهان عيسى حمش محمد496791821511089014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيسيف علي يونس محمود496801721511038021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيكمال ثامر حمود سبع496811821511089029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت404.0067.33الخارجياتتطبيقيسارة كمال فزاع محمد496821821528050049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيحمد ابراهيم حمد حسين496831821511032009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيساره فليح حسن مهدي496841821527014013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيشفاء جاسم محمد جاسم496851821527014015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية رزكاري المسائية للبناتتطبيقياسماء احمد ابراهيم محمد496862121526001001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيزاهر فارس علي صالح496871821517034010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية الحيدري المختلطةتطبيقيمهدي صالح عبد الحمزه حمود496882321517027006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية السهول المختلطةتطبيقيعبد النبي رباح محمود حسن496892121517014006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية التضامن المختلطةتطبيقياحمد وصفي كاظم نعمه496902221517001003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحمد حميد عطشان رداد496912921511008029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحيدر عباس دخيل عطية496922921511008030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيمحمد بهجت نمر سكران49693202051019015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيهاشم عبد الرحمن عبد هللا خالد496941721511044010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد خالد إسماعيل علي496951721515001175

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيمصطفى جاسم سعود هتوت496962921511008101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيمحمد رعد صالح محمد496971821517007011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيمرتضى مجيد زبون اسماعيل496982221517001042
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية القبس للبناتتطبيقيايات موسى خلف محمد496991821522030003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية الزهور للبناتتطبيقيصفا نصير مزاحم فريد497001821522096002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية اغادير المسائية للبنينتطبيقيوائل وليد حميد يوسف497012121515013028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية المنار للبنينتطبيقيحسن فاخر اشنيع مزيد497022221511072006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيرعد ناجي سالم صالح497032221511081023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيمحمد حمود مصطفى طه497041821511086030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيطارق مهيدي صالح نواف497051921511112028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيوسام صدام محمود دحام497061921511040041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيطارق زياد محمد معجون497071921515020030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيجمعه عبد هللا خضر درويش497081721511038013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيمحمد عادل حسن حمودي497091821511115047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية المنزلة المختلطةتطبيقييوسف صالح مرعي حسن497102021517012008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية بيجي للبناتتطبيقيرويده رعد رشيد صالح49711182052177009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقياحمد بالسم ياسين عباس497121821511041001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيبشار حمادي عباس عتيج497131821511099021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية الحاتمية للبنينتطبيقيمحمد علي جابر عبد497141821511122012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةتطبيقيكامل ابراهيم موسى حنظل497152021517069004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيمصطفى فاروق محمد حسن497161821517006005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيحذيفه قيصر صباح احمد497171821517034007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية بيجي المسائية المختلطةتطبيقياسراء ابراهيم عبد هللا عبيد497181821527022001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيسفيان خالد محمد عباس497191921511070017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقيعبد العزيز خضير جاسم محمد497202021515002013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعبد هللا طارق علي عبد هللا497211821511063040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمصطفى رياض شمخي نعيمه497222221511012079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية العكيكة للبنينتطبيقياحمد علي خيون بجاي497232221511038003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيسلمان حاكم وحيد عطا هللا497242921511008044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية غطفان للبنينتطبيقياحمد نوفل احمد عيسى497251821511038003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي حميد خليل طعمه497261821511041009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيمحمد ماهر هالل احمد497271921511112061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية الكسك للبنينتطبيقيعلي جاسم احمد خليف497281721511108017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية عمورية للبناتتطبيقيساره صالح احمد خلف497291821522023022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية المعتصم المسائية للبنينتطبيقينعمان منذر زبن حميد497301921515012019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيبراء سلطان حمد احمد497311821511086008
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعمر سامي محمد جاسم497321921511065054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحكيم فهد عبد هللا497331921515006064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية العبور للبناتتطبيقينضال اسعد خليف علي497341921522086089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمصطفى احمد هادي كاظم497352921511016117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةتطبيقيعبد المهيمن سعد الطيف سعيد497361821517074023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية السهول المختلطةتطبيقيعلي جاسم ادهام حايف497372121517014008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية العراقية للبناتتطبيقيأيه باسم محمد محمود497382121522049002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية راهب بني هاشم المختلطةتطبيقيعقيل عادل عليوي ماهر497392421517004006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت551.0091.83ثانوية صفية للبناتادبيفاطمه عبد هللا ذياب محمد497401821222124012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت538.0089.67اعدادية الفرقان للبنينادبياسامة يحيى ماجد حمد497411821211020008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت509.0084.83ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيرسول علي طه عباس497422121211031005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0080.50ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيزينب عبد هللا ابراهيم رجب497431821227072013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية ام درمان المختلطةادبيعبد الرحمن خالد حسين محمد497441821217065002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0079.67ثانوية الجماهير المختلطةادبينبراس سامي حميد مخلف497451821217001013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0079.00ثانوية الرازي المختلطةادبيهاني فرحان عليوي عيد497461821217008007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.0078.83ثانوية شرق دجلة للبنينادبيمصطفى خماس عبد الرزاق محمد497472021211031025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0078.67ثانوية ام درمان المختلطةادبيعبد الرحمن عيدان هليل ابراهيم497481821217065003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0078.67ثانوية يثرب المختلطةادبيعائشة فيصل غازي دهام497491821227003005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.0078.33ثانوية الكفاح للبنينادبيابراهيم شالش جاسم داحور497501821211021001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.0078.33ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيزياد عباس هادي عبد هللا497512121211031006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0078.00ثانوية سومر للبناتادبيرسل علي احمد مطر497521821222104004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0078.00ثانوية جوارجرا للبناتادبيرقية فخري جميل عباس497533121222001014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0077.83اعدادية عين زالة للبناتادبيشفاء صطام سليمان محمد497541821222001019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0076.67اعدادية اشور للبنيناحيائيكمال احمد دخيل ماجد497551821411070056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459.0065.50دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيفردوس يوسف محمد قادر497561821422107066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0076.17ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيهيا صالح سمير احمود497571821227074024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0076.00ثانوية تل الذهب المختلطةادبياحمد عشم خلف نفيش497582021217068002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0075.67ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيعبد الرحمن صادق عبد عيسى497591821217037003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0075.67اعدادية االمام للبنينادبيعلي اكرم عبد هللا كاظم497602321211013021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية عين زالة للبناتادبيمنال عجيمي حميد حسن497611821222001024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية الريان للبناتتطبيقيرحمه ابراهيم خلف يعقوب497621821522085010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيحنين صدام جاسم حميد497631821227005003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0074.00ثانوية الهناء للبناتادبيبيادر عبد هللا خليل محمد497642021222057006
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0073.67اعدادية غطفان للبنينادبيعبد الصمد عبود موسى عيسى497651821211038017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0073.67اعدادية الشرقاط للبناتادبيرشا ادريس جميل خلف497661821222007016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0073.67ثانوية العلم للبناتادبيطيبه علي زيدان مخلف497671821222011020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0073.67ثانوية الشهيد وائل للبناتادبيامان ضاهد محمود محمد497681821222105001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0073.50اعددية غرناطة للبنينادبيمحمود حماده خلف عمر497691821211104041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0073.50اعدادية الزوراء للبناتادبيقطيف عادل سليم عليوي497701821222006052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0073.50ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيغزوان حسيب حجي رسول497712021217069015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0073.33اعدادية الرمانة للبنينادبيقتيبه عبد علي عبيد497721921211112032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيدعاء سمير حمادي علي497731821222067011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية تونس المختلطةادبيمحمد عثمان احمد محمد497742021217016007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية الكندي للبناتادبيسراب عبد القادر امين محمود497751821222074015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية شميط للبنينادبيياسر عواد حسن خلف497762021211034038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين سعيد محي عبد497772321424006048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيليث مثنى عبد الكريم حسين497781821217074068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0072.50ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيمحمد عبد هللا عيسى سلطان497791821211048037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0072.50اعدادية الشرقاط للبناتادبيرسل عبد احميد سور497801821222007015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية الزوراء للبناتادبيمروج رشيد لطيف عبد هللا49781182022162034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية االبراهيمية للبنينادبييوسف عبد االمير هادي ابراهيم497821821211001045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0072.33ثانوية جبل النور المختلطةادبيطه ياسين ابراهيم حسن497832121217055005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية دبي للبنينادبياحمد خوام مهدي خزعل497841821211102001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبينبراس محمد صالح جاسم497851821222033019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية الحجاز المختلطةادبيعزاز راضي حمدان عباس497861821227035010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية األمامة للبنينادبيمنتظر محسن احمد عباس497872121211073033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية حمرين للبنينادبيعامر حكيم محمد فرحان497881821211100005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت432.0072.00اعدادية الزوراء للبناتادبياية قيس صباح حاتم497891821222006013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية الهناء للبناتادبيايمان حسين جاسم محمد497902021222057004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيفرحان احمد حكيم سعيد497912021217069016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيمحمد عبد الكافي صالح دخيل497922021217069018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت429.0071.50ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبياسيل حسين علي صالح497932021222013006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت429.0071.50ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحيناحيائيعثمان غانم مطر سرور497942021411069011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت428.0071.33ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيعبد الرزاق مزهر علي صالح497951821211075017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت428.0071.33ثانوية البروج المختلطةادبيمحمود ثائر احمد جهاد497961821217060017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت428.0071.33اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمصطفى يوسف عبد ناصر497971921211041049
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت428.0071.33اعدادية بردى للبناتاحيائيزينب عبد االمير جبار موسى497982221422048074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت427.0071.17اعدادية الفرقان للبنينادبيمصطفى محمود علي محمد497991821211020054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426.0071.00اعدادية الخصم للبنينادبيخطاب عبد ابراهيم ياسين498001821211015008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيمثنى ابراهيم محمد حسين498011821411008020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيلينه علي قادر احمد498021821422022114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426.0071.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيأحمد ثامر محمد سرحان498031921211041001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت425.0070.83اعددية غرناطة للبنينادبيعيد اعليان عراك علي498041821211104033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت425.0070.83اعدادية الحجرات للبناتاحيائيخديجه فرحان قادر محمود498052121422020050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت425.0070.83اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيتبارك مهدي نجم عبد الوهاب498062121422079028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت424.0070.67ثانوية االسيل للبناتادبيحنان سامي غدير حسين498071821222127007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت424.0070.67ثانوية الحجاز المختلطةادبيسجى حمد حسين حمد498081821227035009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت424.0070.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد السالم احمد صالح علي498091821411041016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبينذير حمد نجرس خلف498101821211048043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية المصطفى المختلطةادبيعبد هللا حميد راشد عبود498112021217003017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت422.0070.33ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبياحمد سالم شعبان سليمان498121721211184003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت422.0070.33ثانوية تويم للبنيناحيائيسعد حسن خلف ظاهر498131721411179007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت422.0070.33ثانوية تكريت االهلية للبنينادبيحارث حامد نعمه جوده498141821213004004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت422.0070.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمرام اركان خضير عباس498151821422034021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيأمان صبحي حمه مصطفى حسين498162021222042001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية ابن كثير للبنينادبييوسف عيسى خلف مظهور498171821211010059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيايمن كريم طه رجب498181821211086011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية ملتقى النهرين للبنينادبيمحمد ابراهيم خلف محمود498191821211120017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيمحمد شهاب حميد فاضل498201821217037005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية البروج المختلطةادبيعباس ناجي فاضل فيزي498211821217060012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية المحزم للبناتادبيسناء مظهر اسماعيل علي498221821222010005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد وسام مزاحم احمد498231821411077045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمحمد اسماعيل احمد عبد498242121411007112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية الغدير للبناتاحيائيرنا احمد مردان عوده498252321422055027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية المقاصد للبنينادبيخالد فرحان محمد فرحان498261821211128013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت419.0069.83اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيعبد الرحمن عبد السالم عبد هللا منصور498271821211011008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيفاطمة فواز صالح جزاع498281821222039009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية الباهلي للبناتادبيامنه وجدي سعدون عباس498291821222088004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت418.0069.67للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي احيائياماني محمود يوسف محمد498301821422087003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية البوادي المختلطةادبياثير سعد علوان كاظم498312121217026001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت417.0069.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايه حمود محجوب خلف498321821424006027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيسعد ميسر طلب عابد498331821211034011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت416.0069.33اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيفاطمه ظافر رياض فرحان498341821422110042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت415.0069.17اعدادية الشرقاط للبنينادبيمشل كامل سليمان عفات498351821211004057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت415.0069.17اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيأيمن منذر خلف علي498361921211041009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت415.0069.17اعدادية كوثا للبنينادبيعلي حمزه مطشر عباس498372321211040032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت414.0069.00ثانوية النور للبناتاحيائيتبارك كاصد عبد الحسين حسن498381821422073011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت414.0069.00ثانوية شميط للبنينادبيحسن مرهج راكان مسير498392021211034008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية اإلرادة المختلطةادبيمحمد حماد عدوان مدب498401021217005032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية امام غربي للبنينادبيعبد الرحمن عيسى ذنون محمد498411721211046012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمود حسن علي سعود498421721211133028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك منذر رزوقي ويس498431821222072007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية بيجي للبناتاحيائيرؤى حميد مريس غثيث498441821422018019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية العباسي للبنينادبيايهم خلف عواد حمود498452021211020011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيمحمد خضر علي محمد498461721211074011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية الهجرة للبناتاحيائيرنده مجيد غثيث اسود498471821422015015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية النخيل المختلطةادبيرواء محمد مزبان محمد498481921227015004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية فريشتة للبناتاحيائياخالص قاسم سعيد خليل498492121422083001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت411.0068.50ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبياكرم حميد ابراهيم حمد498501821217075005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت411.0068.50ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيافكار طه طالل ورور498512121422090003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية الفجر الجديد للبناتادبياسيل حمد خلف عبد الكريم498521821222039001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410.0068.33اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الغني عمار عبد حمود498531821411004044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410.0068.33اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائييوسف محمود عبد هللا علي498541821411086009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410.0068.33اعدادية عمورية للبناتاحيائيرسل محمد عبد الكريم علي498551821422023033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيجاد هللا احمد خلف حمود498562021217047013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية التوحيد المختلطةادبياسامة ياسر عباس حسن498572121217035003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت409.0068.17ثانوية الشهداء للبنيناحيائيرسول عبد هللا احمد حسين498581721411114010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت408.0068.00اعدادية الواسطي للبنينادبيحميد خميس عبد هللا حميد498591821211047009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت408.0068.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيطيف علي رحيم عبد هللا498602121422092071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية الصديد المختلطةادبيحمزة أياد نعمان مرعي49861182021312010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيعمر جاسم نصيف جاسم498621821211034019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت407.0067.83اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى احمد ابراهيم محمد498631821411041032
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت407.0067.83اعددية غرناطة للبنيناحيائيابراهيم نافع ابراهيم علي498641821411104004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية شرق دجلة للبنينادبيخالد خلف جاسم محمد498652021211031009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيعمر جمال محمد عبد الرحمن498662021411010014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية الفرات للنازحيناحيائيمحمد عبد عيد سليمان498672021411073015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت406.0067.67اعدادية العباسي للبنينادبيميسر عواد حسين علي498682021211020050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية المهيري للبنيناحيائيأسامه محسن خليل خلف498692021411029006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية الشهداء للبنيناحيائيسالم محمد طاهر ادهم498701721411114013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية التآخي للبنينادبيحذيفه محمد خليل ابراهيم498711821211042004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية ملتقى النهرين للبنينادبيعبد الباسط جبر عبد هللا خلف498721821211120009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية النوابغ المختلطةادبيالزهراء ناظم ذياب احمد498731821227084002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيبالل حامد ربيع عبيد498741021217009006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيمحمد خالد عواد حمد498751821217072098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية صفية للبناتادبيبراء حسين علي فرحان498761821222124005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية بيجي للبناتاحيائيحياة ياسر طارق فهد498771821422018018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية الرياض للبنينادبيمحمد احمد نجم عبد هللا498782021211022027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيغانم محمد عواد جويد498791821211048028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية الخرجه للبناتادبيديانا ذاكر محمود حمد498801821222056010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت403.0067.17اعدادية العباسي للبنينادبياالمين ابراهيم حميد علي498812021211020009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيباسم محمد احمد علي498822021413017007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية جوارجرا للبناتادبيمناف مصلح خلف حمد498833121222001039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية الخصم للبنينادبيعمر عبد الجبار احمد عصمان498841821211015026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية البروج المختلطةادبيمنى حسين منادي صبحي498851821227060004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبيحيدر ثامر حسن محمد498862021217002002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية امام غربي للبنينادبييونس حمد عويد حسين498871721211046026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت401.0066.83اعدادية غطفان للبنينادبيعبد هللا فتحي خليفه عواد498881821211038018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت401.0066.83اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيهشام طلب رجب جمعه498891821211086046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية بلد المسائية للبنينادبياوس حكمت خضير عباس498901821215004006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيشهد نبيل فايق كامل498911821227074017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت401.0066.83اعدادية العباسي للبنينادبيفؤاد احمد جياد علي498922021211020040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية العدالة للبنيناحيائيابو الحسن ثامر حسن غضيب498932121411042001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد الرحمن ابراهيم محمد تايه498941821211047014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيمحمد رشيد محمد عباس498951821217075029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية الزهور للبناتادبيهنا جمال عكاب احمد498961821222096034
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائياحمد مزهر عزيز ابراهيم498971821415001006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية دجلة المسائية المختلطةاحيائيعبد القهار مجبل حسن خلف498981821417075004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية الموعظة للبناتادبياالء محمود احمد عبد هللا498992021222049002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية الموفقية للبنينادبيطالب صباح وديل شباط499002621211039054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيناديه محمد احمد حسن499011821422033042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية السعادة للبناتاحيائيعذراء سالم احمد محيميد499021821422069028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية خانقين للبنيناحيائيوسيم عماد رشيد سلمان499032121411011120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية الشيماء للبناتادبيحوراء عباس فاضل عطوان499041821222072008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية العباسي للبنينادبيعبد هللا طه عبد هللا مصطفى499052021211020037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية جبل النور المختلطةادبينور احمد محمد عودة499062121227055013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية البحيرة للبناتاحيائيتبارك ابراهيم احمد مغير499072121422031014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية الزوراء للبناتادبيمينا مثنى محمود دوش499081821222006061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية تلكيف للبنينادبيمحمد عبد عبوش ازغات499091721211080031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبيرانيا مثنى خليل رمان499101821224016006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية ام درمان المختلطةادبيمنى هيثم عبد هللا محمد499111821227065002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيمهيمن لؤي فؤاد الدين ظاهر499121821511120021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية اسد هللا للبنينادبياحمد حسين محمد احمد499132121211017001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية فريشتة للبناتاحيائيشيماء فيصل هاشم احمد499142121422083029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية الحاتمية للبناتادبيرسل برهان فرحان حسين499151821222004014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية القعقاع للبنيناحيائيسالم غضب جاسم محمد499161821411054015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيعلي محسن غانم احمد499171821417001019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيمالك هاشم خلف مجول499181821422067027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا احمد خلف499192021422007054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت395.0065.83اعدادية داقوق للبنينتطبيقينجيب محمود ابراهيم سالمه499202021511017033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية الحريري للبناتادبيضحى مشعان كامل عبد499212121222053017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية امام غربي للبنينادبيعثمان يونس عبد هللا حسين499221721211046018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية الوطن للبنينادبيمحمد عبد المجيد رشاد نعمان499231821211027018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية سومر للبنينادبياحمد يعقوب يوسف احمد499241821211068002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيايمن صدام مهيدي صالح499251821211086009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية الزوية المسائية المختلطةادبيبشار محمد عبد هللا احمد499261821217029008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية الزوراء للبناتادبيهبه حامد ابراهيم صالح499271821222006066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية الخيام للبناتادبياسراء طارق مكي علوان499281821222051001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية الجامعة المختلطةادبيافنان ابراهيم عمر سعيد499291821227020001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا عواد قاسم محمد499301821411019055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت394.0065.67الخارجياتاحيائينور سعدي دحام محمد499311821428050332

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيمصطفى شالش جاسم داحور49932182021351044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعمر رفيق فرج علي49933182041119045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية البيان للبناتاحيائيضحى سعود عبد عزيز49934182042246021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية االمين للبنيناحيائيعقيل حسين عليوي ابراهيم499351721411019028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيليث احمد حسين عبد هللا499361721411177017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية الواسطي للبنينادبيصالح احمد علي عيسى499371821211047012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية الشموس للبنينادبيفاطمة سحاب مطر فهد499381821221107007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية القحطانية للبنيناحيائيسرمد عدنان مطر محمد499391821411103007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية العدالة المختلطةاحيائيثامر فارس محمد خليل499401821417057006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيعمر حمد لطيف عيسى499411821417074049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية بيجي للبناتاحيائيشهد محمود تركي مسير499421821422018031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية الرمانة للبنينادبياحمد يعقوب مرعي حسن499431921211112004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية النهروان المختلطةادبيضياء الدين جمال عالوي جدم499441921217027005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية الصالحية المختلطةادبيمحمد ابراهيم عبد هللا حواس499452021217027011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيندى فالح عبد هللا محمد499462021424012042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية شمالن المختلطةاحيائيشهد حسيب علي عبد499472021427026010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية العراقية للبناتاحيائينبأ فالح عباس خضير499482121422049229

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية الطيبات للبناتاحيائينورالهدى ستار قادر علي499492121422085259

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية الزوراء للبناتادبينور منير هذال محمد49950182022162039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية بيجي للبنينادبيناصر اركان صالح عبد هللا499511821211007023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية الفضيلة للبناتادبيمالك عالء نعمان جاسم499521821222012010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية الكندي للبناتادبياصاله ثائر هذال عبد هللا499531821222074004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية النهروان المختلطةادبيعبد العزيز حامد عبد جاسم499541921217027008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية زمار للبنينادبيمحمود طه ذنون خلف499551721211095034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية المستنصرية للبناتادبيرغد علي سعيد خضير499561821222013008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمحمود جمال عباس حسون499571921211041042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية الرمانة للبنينادبيجالل خليف حمد صالح499581921211112005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية رنجي المختلطةادبيهديل احمد دخيل عبد499592021227036009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية الخيام للبناتادبيبشرى حميد عطيه حندوش499601821222051005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية الدور للبنينادبيوليد خالد عبد العزيز هادي499611821211003026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية مكحول للبنينادبييعقوب علي كردي سدره499621821211052016
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية الجماهير المختلطةادبيفارس صيهود عبد جاسم499631821217001009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية الهناء للبناتادبيهيفاء ممدوح علي صالح499642021222057021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيسجاد وهاب حمد خلف499652121211037046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايه جاسم محمد عيسى499661821222067005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية الشهيد وائل للبناتادبيمريم ياسين جاسم محمد499671821222105018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيحسين علي ابراهيم سلوم49968182021127016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية الدور للبنينادبيأحمد ضاري امهنا حسن499691821211003001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية الفرقان للبنينادبياحمد كريم فدعم عيفان499701821211020005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية العاصفة للبنينادبياثير حميدي عبيد عيسى499711821211032001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية سدرة المنتهى للبناتادبيايناس خليل صرين صالح499721821222094004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبينور محمد حسين محمد499731821222110021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيايمان ساري مطير دلف499742121221074001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية المقدادية للبناتادبياية داود سلمان حسين499752121222050010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية حمرين للبنينادبياحمد عبد الوهاب جمعة عبد499761821211100001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية المقاصد للبنينادبيمحمد مدلل محمد صالح499771821211128033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية الشهيد وائل للبناتادبينعيمه نعمان محمد حبيب499781821222105019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيعبد الرحيم عطيه احمد طنير499791921215020038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية سيوان للبناتادبيتبارك احسان حاتم محمود499803121222004007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيعثمان عبد هللا هادي جسام499811921211041022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية اليسر للبنينادبيعثمان حامد صالح فرحان499821921211061012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية المتنبي المختلطةادبيسجاد شاكر محمود مجيد499832121217030015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية الراية للبنينادبياحمد طه محمد خضر499841721211025005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية المحلبية للبنينادبيسعد شعالن محمد سليمان499851721211055006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية تل عبطة للبنينادبيصكر فهد مرعي حسن499861721211061015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية حمرين للبنينادبيعبد هللا لفتة املح فرحان499871821211100007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعامر ماهر محمد غالم499881821217074035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية العباسي للبنينادبيعبد الرحمن جهاد جسام احمد499892021211020030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبيجهاد جاسم محمد حساني49990182021142007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية تلكيف للبنينادبياحمد يونس عبد الجبار محمود499911721211080005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيسعد اسماعيل خميس مطر499921821217074026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبينور وقاص تركي عبد499931821222042010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية الفراهيدي للبنينادبيموحان هاشم مصطفى ماجد499942121211026042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية البارقة المختلطةادبياحمد عباس عزت مهدي499952121217061001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد حامد عبيد جار هللا499962921211004004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية اركبة جدعة للبنينادبيمصطفى مؤيد حسين علي499971721211044010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية الزوية للبنينادبيعبد هللا علي خطاب علي499981821211016008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية الشهيد وائل للبناتادبييقين حسين علي خلف499991821222105023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية الحجاز المختلطةادبيعلياء شاكر احمد عباس500001821227035011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية الرواد للبنينادبيهاني رعد تايه متعب500012021211021075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية النهروان المختلطةادبياحمد عبد الرزاق يوسف صالح500022121217018002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية والدة للبناتادبيعائشة محمد ابراهيم حسن500032121222099015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية الزهور للبنينادبيعبد الرحمن حامد تايه وكاع500041721211015012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيايهم جاسم محمد جاسم500051821211086012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية العباسي للبنينادبيظاهر سالمه محمد حسين500062021211020026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية االثار المختلطةادبيايسر ابراهيم محمود جاسم500072121217052001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيحسين فلح حسن هادي500082321211051009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية الدور للبنينادبيفهد صفاء خلف ياسين500091821211003020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية شورش للبنينادبيحازم علي محمود عبد هللا500102121211067007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية المصطفى للبنينادبيرفاه عبد الكريم علي خليل500111721221075007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية الزوية المسائية المختلطةادبيمرتضى محمود حمد احمد500121821217029018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبينغم حسن علي خلف500131821227026007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية اشور للبنينتطبيقياحمد عيسى عطا هللا حسين500141821511070008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الحجرات للبناتادبيأية محمد جمال موسى500152121222020001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية الصديد المختلطةادبياحمد سبع صالح حسين50016182021312004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيابراهيم محسن خطاب عبد هللا500171821217074001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيامنة سالم حمد عبد هللا500181821227022006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيسعاد عبد علي سلمان عبود500192121222098023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية االمام المختلطةادبيسجاد حازم عزيز عويد50020182021278004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية الروافد للبنينتطبيقيايمن حسين علي حسين500211121511024007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية بادوش للبنينادبيعامر فتحي جاسم محمد500221721211156012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية ازهيليلة للبنينادبيرماح احمد سالم عبد هللا500231721211182011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية االصمعي للبناتادبيساره اسماعيل شبيب محمد500241721222056025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيمرفوع نشمي عبد مزعل500251821217074080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيصالح مهدي علويني محمد500261821511030007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيعمار حسن عبد هللا حمد500271821517014014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية تل الذهب المختلطةادبيسعد صباح محمد علي500282021217068006
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية اكد للبنينادبيصهيب مهدي صالح جميل500291221211018011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية االمجاد للبنينادبيعبد هللا ابراهيم عبد هللا خضير500301721211026034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية دبي للبنينادبيارشد عطيه خزعل ردعان500311821211102006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية البو هيازع للبناتادبيأمنة فالح عيسى محمد500321821222038002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية النوابغ المختلطةادبيحنان جمعه حسين شرقي500331821227084004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية العباسي للبنينادبياحمد صباح حسين محمود500342021211020003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعدنان هاشم مصطفى ماجد500352121211026027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيغزوان فهمي نعمان حسين500361821217026021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية عنه للبنينادبيمحمود هاشم علي طرفه500371921211021026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية همسة للبناتادبينهروان رجعان اسود كريم500382021222054018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية الفلق للبنينادبيسيف علي عباس حميد500392121211022012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية البعثة النبوية للبنينادبييوسف باسم محمد مطلك500402121211027018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية المتنبي المختلطةادبيعبد الخالق مزهر مصلح وروش500412121217030022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية الطيبات للبناتادبياسيل علي صيهود محمود500422121222085009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية الطيبات للبناتادبيضفاف قحطان نواف كحيط500432121222085037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية دجلة للبنينادبيايوب اسماعيل غانم فهد50044182021069007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية زمزم للبنينادبيصالح نايف خضر شحاذة500451721211172002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية مكحول للبنينادبيمصطفى اسماعيل جاسم جبار500461821211052013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية الزوية المسائية المختلطةادبياحمد طه احمد موسى500471821217029002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية تل الذهب المختلطةادبيعلي عبد محمد علي500482021217068012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيصدام احمد حميد عليوي500492121211037051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية الرضواني للبنينادبيعمر سهيل نجم عبد هللا500501721211147075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية االسحاقي للبنينادبيرامي جادر محمد حسين500511821211043015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية الواسطي للبنينادبيرضوان حامد علي عيسى500521821211047010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيثائر عبد صالح حمد500531821211086013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقينوار حسين علي محمد500541821511086035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيسرمد احمد عبد الكريم ضباب500552121217036006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية الشهيد محمد اللهيبي المختلطةادبيرسول هادي لطيف علوان500562121217066002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية الحريري للبناتادبيشهد احمد محمود علوان500572121222053015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية القدس للبنينادبيامير سمير غشام علي500582321211043008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية الفجر المختلطةادبيحبيب نعمه هاشم سردي500592321217007018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية المرتقى للبنينادبياحمد عثمان عائد براك500603121211012002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبيمؤمن نوفل ياسين بالل500611721211184006
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية الزهور للبناتادبيندى نبيل عدنان جاسم500621821222096032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبيايناس حكيم فؤاد خليل500631821224016002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيضاري فواز حميد حسين500641821511011006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية جبل النور المختلطةادبييوسف وليد زيدان خلف500652121217055017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية تماضر للبناتادبيفاتن نعمان صيهود حتيوي500662121222002058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيعبد هللا فاضل جاسم محمد50067182021313014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية البلديات للبنينادبيحسن رحيم علي صالح500681421211034043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية الحكمة للبنينادبيعثمان عارف خضير سلطان500691721211009050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية فايدة للبنينادبييونس محمود عزيز خضر500701721211091027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية الرضواني للبنينادبيرياض صالح علي حشاش500711721211147036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعلي عبد محمد محمود500721821217074056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيعبد هللا اياد سلمان جاسم500732121211041031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمصطفى عباس حسن رويح500741421211025089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبييوسف خالد نايف ضيدان500751821217005008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيحميد مجبل عواد حسين500761821217070045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية القيارة للبناتادبيتيسير نوري علي سليمان500771721222013013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية اصفية للبناتادبيشفاء خيري محمد خلف500781721222092006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية البارودي للبناتادبييقين حكمت ابراهيم ارحيم500791821222093022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيرسل عباس جاسم محمد500801821227026002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيمصطفى حسين تركي خشاف500812121217036012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية جبل النور المختلطةادبيحسام خالد زيدان خلف500822121217055002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةتطبيقيحنين اسماعيل محمد جلمود50083182052283004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية البرغلية للبنينادبيأحمد حميدي ضمر طه500841721211106001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيطارق جاسم سلمان ظاهر500851821217068028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية الورود للبناتادبيايناس عبد هللا احمد عبد500861821222062007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيشهد نصرت علي وهيب500871821222067016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيسفانه خلف علوان لطيف500881821227074014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت366.0061.00الخارجيونتطبيقيفرحان جاسم علي جاسم500891821518001324

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية البتول للبناتتطبيقيآيه عباس محسن وهاب500901821522016001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمحمد نوفان محمد سرحان500911921211041041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياكرم صالح محمد صالح500921721215002043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية العلم للبناتادبينور اياد صابر علي500931821222011027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية الحكمة للبناتادبيميس نور الدين حسين جعفر500941821222029019
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبينسرين مهدي محمد عباس500951821227070030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية االيمان للبنينادبيمصطفى عبود خضر عجمي500961921211063039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية الدستور المختلطةادبييوسف احمد حبيب صالح500972121217023013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية الطيبات للبناتادبييمامة عدنان عباس خلف500982121222085057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية الهويرة المختلطةادبيمعن علي محمد دهيمان500993121217002023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيعلي شاكر غانم مانع50100182021072004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية الرضوانية للبنينادبيعلي نافع علي مخلف501011021211037032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية الجوالن للبنينادبيمحمد اياد لطيف ياس501021121211036044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيفاروق سعدون نايف حسن501031121217004012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية غطفان للبنينادبيمحمد خالد علوان خلف501041821211038027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيمحمود شكر حميد احمد501051821217074077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمحمد عبيد حسن عباس501061921211041037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيمحمد خلف فرحان حمد501071921211098026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيمصطفى سعد حسين محمود501082121211027015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية البردة المختلطةادبيمحمد المصطفى فرج عبد حسين501092121217054005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرسل لطيف مصطاف محمد501102121222065034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسجى محمد صاحب فاضل501112121222065061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية الخالدات للبناتادبيفاطمه احمد شاكر سلهو501122721222007040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية المهند المختلطةتطبيقيايالف شاكر احمد علي50113182052319003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية الروافد للبنينتطبيقيسجاد محسن مصطفى نهار501141121511024013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية الرواد للبنينادبيسجاد مهيمن عزاوي عبود501151221211021008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية الشرقاط للبنينادبيمصطفى وعد نصيف جاسم501161821211004061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية البروج المختلطةادبيعز الدين عبد هللا صبحي حمد501171821217060015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبياحمد اركان عبد الرسول ابراهيم501181821217077002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية الصقور المسائية المختلطةادبياحمد اسماعيل خليل حساني501191821217078017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية البحتري المختلطةتطبيقيمصطفى يونس عبد اللطيف محمد501201821517004008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةتطبيقيشهد مجيد محسن محيميد501211821527074006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية القدس للبناتادبيهدى ملكاط كرحون سعود501222121222021034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيمحمد عدنان حسن صالح501232121517059008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيصهيب ناظم كاظم عباس501241821211098012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية المحزم للبناتادبيشيماء مفلح اسماعيل مطلق501251821222010007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيسرى محمد علي شاكر501261821222110011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية الرماح العوالي المختلطةادبيامال مطلك نواف محمد501271821227018001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية ابي تمام للبنينادبيفزع خالد ابراهيم عزيز501281921211074020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية النهروان المختلطةادبيمعتز علوان نجم مناور501291921217027022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية الخرطوم المختلطةادبيعبد الرحمن عباس ابراهيم خلف501302121217044012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية بلقيس للبناتادبيمروه صفاء خميس علي501312121222017021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية بابل للبناتادبيبثينة غزوان احمد عبد المجيد501322121222051004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية الطيبات للبناتادبيضحى فراس خليل ابراهيم501332121222085036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية الكندي للبنينادبيعمار عبد القادر عبد هللا حسن501341721211021029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية تلكيف للبنينادبيعمر محمد ياسين عباس501351721211080024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد حسن فتحي حمو501361721515002019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت361.0060.17اعددية غرناطة للبنينادبيحسين خلف احمد خلف501371821211104010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية المقاصد للبنينادبيسالم ياسين شكر احمد501381821211128014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيشيماء علي ياس عيفان501391821227026005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيعمر حضيري عيدان مرموص501401821511011014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية النهروان المختلطةادبيشعيب احمد عالوي جدم501411921217027004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية الحجرات للبناتادبيهاجر عماد مزهر يوسف501422121222020033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية النهروان للبنينادبيعلي رعد محمد رفيق عبد501431521211018066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيعبد العزيز احمد محمد نوري محمود501441721211050026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية الدنج للبنينادبيحسين احميدان محمد حسين501451721211214005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية البروج المختلطةادبيقيس غانم عطا هللا عواد501461821217060016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية الصقور المسائية المختلطةادبيغسان فرحان توفيق خلف501471821217078035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية ذي قار للبناتادبيامال احمد عبد احمد501481821222068004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية سومر للبناتادبيشيماء محمد فرحان حمادي501491821222104007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية شرق دجلة للبنينادبيخلدون احمد حمد ابراهيم501502021211031010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية الموعظة للبناتادبيسحر عمر علي محمد501512021222049019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية طوبى للبنينادبيصالح حسن علي عبد501522121211076025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية طوبى للبنينادبيعبدالرزاق كومان كريم تايه501532121211076028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية البارقة المختلطةادبياسراء صاحب حمدان حميد501542121227061001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت577.0082.50اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمصطفى فالح موالن عبد الواحد501552021411080054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت575.0082.17اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيبه يفين سرباس ياسين محمد501562021227056006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت544.0090.67ثانوية االسيل للبناتادبيزينه صباح مطر احمد501571821222127012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت541.0090.17ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيرانيا سفيان طلفاح عبود501581821222033011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت530.0088.33ثانوية الحارث المسائية المختلطةادبيهاشم اسماعيل ذنون مرعي501591821217027048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت528.0088.00اعدادية الرياض للبنينادبيمثنى حامد هالل مسمار501602021211022026
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت525.0087.50ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعمر مصطفى علي احمد501612021411046039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت521.0086.83ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيطه حامد عبود علوان501621221211015020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت520.0086.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيرسول خضير عباس رشيد501631821411037012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت519.0086.50ثانوية البردة المختلطةادبيشيماء سلمان شحاذة محمد501642121227054005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت517.0086.17حزيران للبنين1اعدادية ادبيدحام علي عبد هللا عنتر501652021211052017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت516.0086.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبيدة عالء حازم عبد هللا501661721411026101

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت516.0086.00اعدادية القرطبي للبنينادبيعمر مجيد حسين ضايع501672121211051040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت515.0085.83ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحنين صفوان خالد ابراهيم501681821222067010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت514.0085.67اعدادية الوالء المختلطةادبيوسام هاشم شكر محمود501692121217039013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت512.0085.33 للبنين6اعدادية حوض ادبيثامر طلب علي محمد501702021211028009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت511.0085.17ثانوية جرناف غربي للبنينادبيقحطان فالح هيشان فريش501711721211047014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت511.0085.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين خلف داود501721821413013027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت510.0085.00اعدادية الحكمة للبنينادبيصالح خلف احمد عبو501731721211009031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت510.0085.00ثانوية شرق دجلة للبنينادبيمكرم محمد دلي حميد501742021211031026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت506.0084.33ثانوية الكوير للبنينادبيشهاب احمد حسين حمد501753121211009003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0084.17ثانوية امجلجة للبنينادبيمحمد احمد ميس مشل501761721211100011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت504.0084.00ثانوية ازهيليلة للبنينادبيعلي خضر محمد خضر501771721211182019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت503.0083.83اعدادية الشيماء للبناتادبيهاجر عادل عوني صالح501781821222072026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت502.0083.67ثانوية العلم للبناتادبيتغريد ثابت نايف احمد501791821222011007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت501.0083.50ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيسمير طه نجم عبد هللا501802021417011014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت499.0083.17اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعثمان يحيى ابراهيم احمد501811821411047049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت498.0083.00ثانوية شميط للبنينادبيعبد الرحمن غرب حسين خلف501822021211034022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت498.0083.00ثانوية هاجر للبناتادبيفضاء سامي فاضل عبد القادر501832021222048014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت498.0083.00ثانوية الصادقات للبناتادبيغفران احمد رمضان نجرس501842021222117005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت498.0083.00ثانوية النهروان المختلطةادبياحمد عبود حنتوش حسين501852121217018003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت497.0082.83ثانوية اليعربية للبناتاحيائيدالل كمال جميل خلف501861821422100019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت497.0082.83ثانوية العباد للبنينادبيمحمد محل سليمان محمد501872021211060021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت497.0082.83ثانوية الشروق للبناتاحيائيزهراء صالح الدين داود حسن501882021422047017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496.0082.67اعدادية تل عبطة للبنينادبيحماد ابراهيم رجا كوان501891721211061007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496.0082.67ثانوية اشبيلية المختلطةادبياسيل عواد خلف نجم501902021227007002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496.0082.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيدارين فاضل عبد هللا حمد501912021422042014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت495.0082.50اعدادية يايجي للبنينادبيياسر عامر صابر علي501922021211058042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت495.0082.50اعدادية تل علي للبنيناحيائيعبد السالم ياسين احمد مرعي501932021411030016
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت495.0082.50اعدادية الشورجة النموذجية للبنينتطبيقيئاالن جمال جمعه عزيز501942021511037001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت495.0082.50ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيجاسم محمد مزهر عبيد501952321217018005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت495.0082.50ثانوية المسعودي للبناتاحيائيرفقه عثمان علي محمد501962321422020038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494.0082.33اعدادية الخضرانية للبناتادبيرحاب محمد احمد كاظم501971821222057008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494.0082.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبيآمنه صبحي عواد خلف501981821224016001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494.0082.33ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبينور فيصل محمد عليوي501991821226001026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494.0082.33اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيمصطفى صالح رحيم مصطفى502002121211021020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494.0082.33اعدادية كوثا للبنينادبيعبد الوهاب صالح حسن سعدون502012321211040027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493.0082.17ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيوفق هللا عبد هللا شحاذه نزيل502021721411053046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493.0082.17اعدادية الفرقان للبنينادبيعلي رمضان كامل فليح502031821211020037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493.0082.17اعدادية المصطفى المختلطةادبيسارة علي خلف صالح502042021227003005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492.0082.00ثانوية اشويرات للبنيناحيائيأسماء منيف عايد حميد502051721421037001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492.0082.00ثانوية النخيل المختلطةادبيفاطمة معد صبار عباس502061921227015006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492.0082.00اعدادية الواسطي للبنينادبيعمار محمد حسن سليمان502072021211054029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492.0082.00ثانوية الطيبات للبناتادبيمريم فيصل بكر خليل502082021222056009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491.0081.83ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبييونس غافل احمد هدهد502091721211053030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491.0081.83اعدادية الرضواني للبنيناحيائياحمد حسين محمود مال هللا502101721411147005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491.0081.83ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيعبد الرحمن كريم رجاء خليفه502111921215016016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491.0081.83ثانوية الشروق للبناتادبيجنة محمود شكور محمد502122021222047006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت490.0081.67ثانوية االسيل للبناتادبيتبارك عبد الواحد نعمان عمر502131821222127006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت490.0081.67ثانوية االسيل للبناتادبيسبأ حسين محمد مصطفى502141821222127013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت490.0081.67اعدادية البيداء للبناتادبييمامه موفق عز الدين بصاص502152021222037035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت490.0081.67اعدادية الحويجة للبناتادبيشهد هالل حمد خلف502162021222045022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت490.0081.67الخارجياتادبياسراء محمد عبد هللا محمود502172021228050013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0081.33ثانوية المحزم للبناتادبيشهد معن ضامن علي502181821222010006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0081.33ثانوية اشبيلية المختلطةادبيانمار موسى علي حسين502192021217007007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0081.17اعدادية عوينات للبنينادبيسعود دواس ظاهر مطر502201721211103011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0081.17اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد تحسين زرنان عبد الجبار502212021211054034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0081.17اعدادية البيداء للبناتادبيدنيا يوسف عبد الرحمن حسن502222021222037013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0081.17اعدادية قونجة كول للبناتادبيفاطمة حيدر محمد اصغر502232021222046022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0081.17ثانوية جوارجرا للبناتادبيرحمه ربيع موفق حاجم502243121222001010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0081.00اعدادية عين زالة للبناتادبيشهد عز الدين صويلح عليوي502251821222001020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0081.00اعدادية الدجيل للبناتادبيورده نائل علي خضير502261821222071031
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0081.00ثانوية عبد هللا عبد الرحمن للبنين للنازحينادبيعبد هللا محمد علي محمد502272021211102022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0081.00ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيحيدر خالد فالح عناد502282121211031004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0081.00اعدادية الموفقية للبنينادبيسيف محمد عجيل شراد502292621211039049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485.0080.83اعدادية الرياض للبنينادبيابراهيم شهاب احمد ابراهيم502302021211022002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485.0080.83ثانوية رنجي المختلطةادبيحمد احمد عبد عبد هللا502312021217036007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485.0080.83ثانوية اليمامة للبناتادبياماني ابراهيم محمد ناصر502322021222009003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0080.67ثانوية االنفال للبناتادبيزينه صالح سامي ابراهيم502331021222019019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0080.50اعدادية الحود للبنينادبيعبد الرحمن سليمان محمد حمد502341721211040004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0080.50ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيعبد الرحمن عبد هللا محمود طه502351821217037004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيحسن محمد هايس عبد هللا502361821211048009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيزياد ماهر حكيم سعيد502372021217069008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0080.17ثانوية فاطمة للبناتادبيساره محمد مصلح عطية502381821222070012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0080.17اعدادية ابن النفيس للبنينادبيبرهان رعد عبد هللا نطاح502391921211099011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0080.17ثانوية الحبانية للبناتادبيعذراء عبد هللا رمح مخلف502401921222051016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0080.00اعدادية البلد االمين للبنينادبيطه فالح حسن منصور502411121211031035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0080.00ثانوية حضر موت للبنينادبيمحمد جزاع خضر محمد502421821211028021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0080.00اعدادية بيخال للبنينادبيعبد هللا قيس طه براك502432121211065062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0080.00ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيمهدي هادي جبر ياسين502442421217004027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0079.83ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيايناس سعد محمد ضاري502451821227005002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0079.83اعدادية الوجيهية للبنينادبيسجاد كريم جاسم نصيف502462121211029016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0079.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيسرمد جاسم محمد خالد502471721211001026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0079.67ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينادبيعبد الرحمن حامد علي عيسى502481721211048005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0079.67ثانوية الزهاوي المختلطةادبيعثمان علي حمد خلف502491921217010009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0079.67ثانوية الخان للبنينادبيمحمد عبد هللا علي حسين502502021211026019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0079.50اعدادية الرياض للبنينادبيعمر صالح شحاذه جاسم502512021211022022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0079.33ثانوية السالمية للبنينادبيصالح الدين احمد صالح محمد502521721211072005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0079.33ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعمر عبد الرشيد محمد صالح502531721215015083

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0079.33ثانوية امام غربي للبنينادبيسميه جمال احمد احمود502541721221046008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0079.33ثانوية الزهور للبناتادبيختام احمد عبد خلف502551821222096006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0079.33ثانوية االوس للبنينادبيحسين حميد محمد حسين502562021211045019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0079.33 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبيسهاد خلف نجم عبد هللا502572021222039023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0079.17اعدادية زمار للبنينادبيعمر محمد جاسم ابراهيم502581721211095022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0079.17اعدادية طوز للبناتادبيسلوى اورهان زكي علي502591821222021031
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0079.00ثانوية حمام العليل للبنينادبيعبد الكريم عبد العزيز تركي شهاب502601721211032020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0079.00ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبياسراء خالد شاكر حميدان502611821227022003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0079.00ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيتحسين عبد يونس صالح502622021217004005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.0078.83ثانوية حضر موت للبنينادبيحارث فاضل حسن عبد هللا502631821211028004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.0078.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبيرانيا سفيان عبد هللا مطلق502641821224016005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0078.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد العظيم احمد صالح علي50265182051045011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0078.67اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد مرعي حسن طعمه502662021211009012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0078.67اعدادية الرياض للبنينادبيعمر اسماعيل ابراهيم محمد502672021211022020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0078.50اعدادية اليرموك للبنينادبيصايل حمزه حمود صايل502681721211003040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0078.50اعدادية الرشيدية للبنينادبيفتحي احمد فتحي عبوش502691721211050032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0078.50ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيبالل حمود حمد حسين502701921215016011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0078.50اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيريم عدنان ناجي خليفه502711921222012040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.0078.33اعدادية سارية للبنينادبيمحمد علي عبد محمد502721721211018063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.0078.33اعدادية الرواد للبنينادبيمؤمن محمد غازي امين502732021211021051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.0078.33ثانوية دجلة للبناتادبيأسراء سعد حكمت سعيد502742021222010001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.0078.33ثانوية النصر للبناتادبيكوالن صبحي جمال طه502752021222035022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0078.17اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبييحيى مروان يحيى قاسم502761721211001073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0078.17اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيامنة شهاب احمد سليمان502771721222059006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0078.17ثانوية الباهلي للبناتادبيحنان حازم سالم عباس502781821222088006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0078.17اعدادية الطيبات للبناتادبياية هيثم مهدي صالح502792121222085017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0078.00ثانوية الشورة للبنينادبياحمد طارق احمد محمد502801721211033003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0078.00اعدادية القيارة للبنينادبيعدنان عبد السالم علي محمد502811721211042012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0078.00اعدادية تل علي للبنينادبيفهمي احسان ابراهيم علي502822021211030040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0078.00اعدادية حلب للبنينادبيادريس يحيى كريم سلمان502832621211013009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0078.00ثانوية الكوير للبنينادبيعبد الباري حسين صالح احمد502843121211009004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0077.83اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد عبيد عكيل هبوله502851721211003082

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0077.83اعدادية صفية للبناتادبياخالص خلف ابراهيم محمد502861721222062004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0077.83ثانوية رنجي المختلطةادبيارشد هادي حسين علي502872021217036004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0077.83اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيمروه رضوان خضر احمد502882021222024027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0077.83اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيمصطفى سالم ستار شكر502892121211021019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0077.83اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيبراء رياض اسماعيل فاضل502902121222047002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0077.83ثانوية البيداء للبناتادبيمالك ابراهيم خليل ابراهيم502912121222052010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0077.67ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيابراهيم احمد طابور قدوري502921721211014001
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0077.67ثانوية ازهيليلة للبنينادبيعمر طالب شبيب علي502931721211182020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0077.67ثانوية البارودي للبناتادبيندى امين حمدان احمد502941821222093021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0077.67اعدادية بلدروز للبنينادبيحيدر رعد كمر موسى502952121211007019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0077.67ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيطيبه نظير هويش ابراهيم502963121222014022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0077.50ثانوية الرحاب للبناتادبيحليمه احمد خليفه محيسن502971921222078006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0077.50ثانوية الهناء للبناتادبيزينب اسماعيل عبد الجادر حمد502982021222057008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0077.33اعدادية الروافد للبنينادبيمرتضى قصي صدام يوسف502991121211024048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0077.33ثانوية تل الشعير للبناتادبياشجان موفق محمود عبد هللا503001721222099002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0077.33اعدادية النهضة المسائية للبنينادبيمجيد طه مجيد عباس503011821215002086

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0077.33اعدادية المتنبي للبنينادبيايمن رائد علي احمد503022021211049011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0077.33ثانوية غمدان المختلطةادبيرامي عبد حسين حبيب503032021217034010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0077.33ثانوية الخاشعات للبناتادبيايه علي سعد محمود503042021222113005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0077.33ثانوية الصالحية المختلطةادبيايمان محمد خلف تورك503052021227027007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0077.17ثانوية المحزم للبناتادبيخلود خالص باقر حسن503061821222010003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0077.17ثانوية ام درمان المختلطةادبيايه محمد عبد هللا حسن503071821227065001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0077.17ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيعلي حازم نجم حمودي503082021211016008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0077.17اعدادية المصطفى المختلطةادبيمحمد بشير عبد هللا محمد503092021217003023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0077.17اعدادية العيصالنة المختلطةادبيسيف صدام حسين رمضان503102021217014011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0077.17ثانوية تل الذهب المختلطةادبيعبد الغفور مصطفى علي مصطفى503112021217068010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0077.17ثانوية الموعظة للبناتادبيشهد هاشم احمد عبد هللا503122021222049023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0077.17اعدادية يوسف الصديق للبنينادبيمعتز علي حاتم محمود503132121211082015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0077.17اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيعال حسين علي ياسين503142121222065071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0077.00ثانوية وانة للبنينادبيمعاذ احمد سليمان محمد503151721211086019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0077.00ثانوية الدنج للبنينادبيسالم سالم لطس تركي503161721211214009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0077.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيابراهيم طه حامد عبد هللا503171721511001003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0077.00ثانوية شرق دجلة للبنينادبيمثنى جاسم صالح عبد503182021211031020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0077.00اعدادية الخيزران للبناتادبيضحى روكان جداع فياض503192121222057044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0076.83اعدادية الكفاح للبناتادبيرحمة حازم عيسى علي503201721222051025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0076.83اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيعلياء شاكر حنيد حسين503211821222110013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0076.83ثانوية العاشق المختلطةادبيبيداء محمد ابراهيم محمد503221821227047001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0076.83اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيزبيده غسان عدنان محمد503232021222024013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0076.83اعدادية الحجرات للبناتادبيهديل غانم حسين حميد503242121222020035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0076.67اعدادية اليرموك للبنينادبيالياس يوسف الياس موسى503251721211003012
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0076.17ثانوية الوثبة للبنينتطبيقييوسف عامر حمادي جمعه503262021511013071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0075.67ثانوية التآخي للبنينتطبيقيحسام غايب حسين حمد50327182051046010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت570.0095.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبياريج كامل مجيد عبد هللا503281821222067001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت519.0086.50ثانوية اليمامة للنازحاتاحيائيامنيه منيب احمد خيرو503292021422068005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت499.0083.17ثانوية قلعة اشور للبناتاحيائيانسام اسماعيل عبد هللا محمد503301821422119002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت492.0082.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبيسجى علي عبد هللا حديد503311821224016007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت477.0079.50ثانوية البو هيازع للبناتادبيآيه عبد الباسط علي محمود503321821222038004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت475.0079.17ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيزينب سعد علي محمود503331821422038016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت474.0079.00اعدادية الحكمة للبناتاحيائيشدن عقيل محمد صالح503341821422029013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت471.0078.50اعدادية عين زالة للبناتاحيائيرشا احمد محمود خلف503351821422001026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0077.00ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبيمالك عبد الرزاق حازم طايس503361821222035004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0076.83اعدادية بيجي للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم فراج طه503371821422018036

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت459.0076.50ثانوية العلم للبناتاحيائيتميمه محمد عويد حسين503381821422011018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0075.67ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيفاطمة سعد علي محمود503391821422038022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت452.0075.33ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيصفا مزحم جار هللا صالح503401821423006012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0074.00ثانوية بابل للبناتادبياسماء مطشر محمود سهيل503411821222055001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0063.17دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائياسراء رحمان خورشيد مجيد503421821422107002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0073.50ثانوية السعادة للبناتاحيائينور إبراهيم صبحي محسن503431821422069043

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0063.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيعائشه نجاة حيدر عزيز503441821422107061

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية السيدة نفيسة للبناتادبيايمان محمد جواد كاظم503451821222002002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0073.00اعدادية البيان للبناتاحيائيمنار زياد محمد صالح حيمد503461821422081033

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية المهيري للبنيناحيائيشيماء خلف ابراهيم محمد503472021421029006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية الخرجه للبناتادبيملك محمد احمد عبد هللا503481821222056024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية العدالة المختلطةاحيائينبأ خضير عباس حسين503491821427057032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيطيبه نصير يوسف هيالن503501821422013019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية حديثة للبناتاحيائياستبرق عبد الجبار خيري يحيى503511921422063002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية ذي قار للبناتاحيائينبأ حميد حسين جواد503521821422068048

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيرويده طارق يحيى عليوي503531821422106011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه حامد عبد هللا عبد503541821424006066

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية الحكمة للبناتادبينهال منهل محمد علي حمدان503551821222029022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0071.50ثانوية الكوثر للبناتاحيائيتبارك ثاير حرير مريس503561821422095009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت428.0071.33ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيرواء عايد حسن صالح503571821422033017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0071.17ثانوية الجامعة المختلطةادبيرغد جواد رشيد سعيد503581821227020002
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيبركه حسن سلطان محمد503592021422013009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0071.00اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيمريم عدنان عبد حسين503602121427067026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية بحركة للبناتاحيائياسيل ممدوح حماد مخلف503613121422006035

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية الحمزة للبناتاحيائياسماء محمد فهد مطلك503621821422092003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0070.83اعدادية المتنبي المختلطةادبيرفل عماد ظاهر جرمط503632121227030013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزينه حميد رمضان حسين503642121422020069

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية الزوراء للبناتاحيائيهاجر علي شكر محمود503651821422006017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0070.33ثانوية الحمزة للبناتاحيائياحالم عبد هللا صالح محيميد503661821422092001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسجى حميد هادي حميد503672121422001081

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه عمر احمد عبد الكريم503681821222013019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية اليعربية للبناتاحيائيامل ابراهيم رجب حسين503691821422100007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيمريم محمد محمود جاسم503701821422053023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت417.0069.50ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيذكرى نمر خضير احمد503711821427005006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينه باسل مسفر الطيف503721821222013011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت414.0069.00ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيحياه عكاب صالح عزيز503731821427016006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيشيماء جبار خلف دواي503742121427067020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيزبيده حسين محمود جاسم503751821424014023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت411.0068.50ثانوية العلم للبناتادبيدنيا عادل جمعه خلف503761821222011010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت411.0068.50ثانوية التعاون للبناتاحيائيغفران حميد جاسم محمد503771821422052005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت411.0068.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفاطمه صالح راضي زغير503782421427008135

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيريم عايد عبد زبار503791821422002017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائياحالم عبد هللا حسين عبد503802021427011001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت409.0068.17ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبياسماء طالب حسن عبد503811821222125002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت408.0068.00ثانوية البو هيازع للبناتادبيبسمه ابراهيم احمد عارف503821821222038006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت408.0068.00ثانوية السالم للبنيناحيائيسماح غانم عبيد سعيد503831821421039010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت408.0068.00ثانوية ميسلون للبناتاحيائيضحى انور مطر محمد503841821422026033

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت408.0068.00ثانوية والدة للبناتاحيائيشذى احمد اسماعيل بيات503852121422099025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت406.0067.67اعدادية عين زالة للبناتاحيائيشفاء عبد محمد عبد503861821422001037

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت406.0067.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور فهمي جدعان محمود503872121422001155

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية حفصة للبناتاحيائيزينة ساطع اكرم خورشيد503882021422072007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيشيماء بدر جميل فياض503891821222042008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيزهراء كامل عنبر مسرع503901821422003013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيايه نزهان حسن محمد503911821424014007
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية االمانة المختلطةادبيشروق حازم خالد هذال503921821227063003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزبيدة سيف الدين علي حسين503931821424016015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية المجيد المختلطةاحيائيايات عامر جادر محمد503941821427010004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيدنيا رياض تحسين عبد الكريم503952121422001044

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية الحجرات للبناتاحيائياستبرق حسين عبد هللا خميس503962121422020005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية السلوى للبناتاحيائيآيات حسين سنيبل خضير503972721422016001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية الهجرة للبناتاحيائياسمهان ظافر علي محمد503981821422015001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية الموعظة للبناتاحيائيسهيله خلف يوسف مجيد503992021422049032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية الزهور للبناتادبيسجى عامر خليل ابراهيم504001821222096014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية السعادة للبناتاحيائيمريم خضر احمد عبد هللا504011821422069035

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيهجران مؤيد عبد الستار رشيد504021821422095026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية الحويجة للبناتاحيائيامنه علي عطيه جنوب504032021422045008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية الهناء للبناتاحيائينداء احسان وسمي شاوي504042021422057057

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيجيهان احمد محمد علي504051821422106004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيعائشة صاحب جاسم فرحان504061821423019044

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية العلم للبناتادبينسرين خليل ابراهيم علي504071821222011025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهديل مجاهد عبد الرحمن الطيف504081821424006206

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية االنفال للبناتاحيائينورس محمد خميس عبد هللا504091921422089196

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية الغسق للبناتاحيائيميادة خليل مزهر عبد هللا504102021422120008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية العفاف للبناتاحيائيرسل علي محمد خواف504111821422086016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية االسحاقي للبناتاحيائينور ردام حسين علي504121821422090038

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك نعمان محمود جاسم504131821424006050

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيأماني حسين اسماعيل خضر504141821424016001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيافراح ثابت احمد ابراهيم504151821527006001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية الواسطي للبناتاحيائيرسل اسماعيل محمد صالح504162021422003033

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية بابل للبناتادبيايالف ناظم محمود سهيل504171821222055002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيجمانه عمار ياسين احمد504181821422013009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية الخيام للبناتاحيائيورود ناصر رحيم حسين504191821422051008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمنار نوار مجيد حميد504201821422072065

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية عين زالة للبناتاحيائيخنساء جمعه محمد عبد504211821422001021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية الحاتمية للبناتاحيائياسراء حسين خضير عباس504221821422004001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيمديحه فيصل غازي حسين504231821424014044

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية فريشتة للبناتاحيائيجرو احمد محمد قادر504242121422083015
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياسيا علي عبد مجهول504252421427008009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية الهجرة للبناتاحيائيرنا مجيد غثيث اسود504261821422015014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائينجوى عبد اسماعيل محمد504271821422106026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية االيمان للبناتاحيائيرحمه محسن حمود عثمان504281821422112024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيهويدا متعب عبد هللا عبد504291821427076013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت390.0065.00 للبنات6/ ثانوية حوض احيائيأفاق دحام عبد هللا منيف504302021422119002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت390.0065.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمرفت زيدان خلف حمد504312121422010129

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائينورة ستار فوزي خليل504322121422072080

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية التسامح المختلطةاحيائيعذراء ضياء داود صالح504332321427051008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيابرار عدنان عبود إبراهيم504341221422025007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية العلم للبناتاحيائيانتفاض فيصل غثوان مصلح504351821422011008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية التعاون للبناتاحيائيلقاء محمد عكاب احمد504361821422052007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيفاطمه حسن علي صالح504371821427005014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيخلفه روضان صالح عزيز504381821427016007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية الموعظة للبناتاحيائيبيارق حسين يوسف دودح504392021422049017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية اليعربية للبناتاحيائياسراء احمد ابراهيم سلطان504402021422073003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية الحجرات للبناتاحيائينبأ رياض عبد هللا رشيد504412121422020117

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية السرمد للبناتاحيائياسراء صبحي علي حسن504422121422068004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيعائشه محمد حسين حمزه504432121427083039

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية الهجرة للبناتاحيائيرفل وليد كريم فليح504441821422015013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية بلد للبناتاحيائينادين يوسف عمران هاشم504451821422017132

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية االماني للبناتاحيائيمنار حسن غائب احمد504461821422089064

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية الحريري للبناتاحيائيضحى حمدان قنبر حماش504472021422015062

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية المنتهى للبناتاحيائيدعاء بهجت عبد الوهاب نجم504482121422014026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيميثاق شاكر محمود خميس504492121426007072

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيبراء عيد محمد منصور504503221427002004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيآمنه خليل جليل بخيت504511121422008001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية البو هيازع للبناتادبيمروة روكان محمد هزاع504521821222038019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية االماني للبناتاحيائيسهام صفر علي احمد504531821422089041

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية الشهباء للبناتاحيائيجوريه عباس عبد داود504542021422007026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية ذي قار للبناتادبيمريم كاصد جبار رشيد504551821222068020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية الزهور للبناتادبيشهد وحيد خالد عايد504561821222096017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية بلد للبناتاحيائيامنه ستار شكر محمود504571821422017008
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيشهد ناطق صالح احمد504581821422072047

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيفاطمه خليل ابراهيم احمد504591821423019031

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية ام وهب للبناتاحيائينهاد شعبان حسين حمد504602021422118021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية تماضر للبناتاحيائيزينب محمد مهدي احمد504612121422002066

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية الحجرات للبناتاحيائياسراء عادل حسين سلوم504622121422020007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيشروق حسن محسن معيوف504631821422038020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرباب محمود عدوان عبد الرضا504641821422071035

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيرحاب سعدون عبد جار هللا504652021425002005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيسجى علي هادي حسين504662421424025076

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيعهود رشيد كريم ندى504671821424011006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية البسمة للبناتاحيائيهاجر شيت احمد عبد هللا504682021422016057

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية الحريري للبناتاحيائياسراء جميل ابراهيم علي504692121422053003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية القصواء للبناتاحيائيساره امير محمد دحام504701221422051065

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية سيف الجهاد للبناتاحيائيسهى محمد صلبي داوي504711721422014012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية الشرقاط للبناتادبياالء محمود برجس درويش504721821222007002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيرونق غسان حسين شاكر504731821224011004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية الدور للبناتاحيائيسجى عمر غائب ياسين504741821422005036

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية المستنصرية للبناتاحيائياساور عمار ياسين احمد504751821422013001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية الخيام للبناتاحيائيمالك قدوري عبد الكريم سلمان504761821422051006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرسل ميثم عبد الحسين علوان504771821422071043

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيزمن حسين احمد خلف504782021427012018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية رنجي المختلطةاحيائيسحر شاكر محمود عبد هللا504792021427036010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية التعاون للبناتاحيائيرجاء محمد عكاب احمد504801821422052003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية االيمان للبناتاحيائيرسل ناصر حمد عثمان504811821422112025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية الحريري للبناتاحيائيرنين هيثم احمد صالح504822021422015044

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيدنيا زهير حمد عبد هللا504832021427011005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية علياوة المختلطةاحيائيعلياء حسن رحيم مصطفى504842021427038016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيطيبه واثق ناجي ابراهيم504852321422043109

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتبارك ثاير هاشم حسن50486212042178048

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية الدور للبناتاحيائيايه محمد رشاد حمدي504871821422005012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية عائشة للبناتاحيائيدنيا علي قادر احمد504881821422022047

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية اليعربية للبناتاحيائيمهديه شاهر خلف علي504891821422100050

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية العدالة المختلطةاحيائينرجس مظهر جاسم محيميد504901821427057034
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية بيجي للبناتتطبيقيغسق دريد عبد االمير محمد504911821522018014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيفاطمة طارق جاسم محمد504922121421074017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية الحجرات للبناتاحيائيهديل عقيل محمد صالح504932121422020132

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية السرمد للبناتاحيائيزينة حسين محمد صالح504942121422068038

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيوسن حسب هللا عناد حزام504952121422079147

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت381.0063.50الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء علي وذاح كريم504962421422018041

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية  التعايش للبناتاحيائيصفا ليث ساكن جاسم504973121422013042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية االسراء للبناتادبيساره يونس نصيف جاسم504981821222050021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية االسيل للبناتادبيأية سبهان خطاب بكر504991821222127001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية دمشق للبناتاحيائيحنين مهند محمود حسن505001821422043025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرغد غسان شامل محمد505011821422072035

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية النور للبناتاحيائيبتول ليث حبيب حسن505021821422073008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرواء ابراهيم محمد سلمان505031821424006076

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية الواسطي للبناتاحيائيشيماء احمد خلف عبد هللا505042021422003059

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت380.0063.33االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيطيبه رحيم وداعه مريشد505052421424017054

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية يثرب المختلطةادبينادية مقداد خزعل احمد505061821227003007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيحسنه احمد خميس موسى505071821423019005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية الموعظة للبناتادبيسهام طالل يونس حسين505082021222049021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية الحجرات للبناتاحيائيوعود راكان عزاوي حميد505092121422020136

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية العقيلة زينب للبناتاحيائيبنين علي عبد الرزاق كريم505102121422075005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيبنين وسام علي حسين505112121427030010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيرؤى علي هادي باجي50512162052210017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية الفراتين للبناتاحيائيكوثر قاسم علي محمد505131721422036088

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية البتول للبناتاحيائيفدك عبد اللطيف محمود محمد505141821422016034

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية البيان للبناتاحيائيرفل رحيم محي ابراهيم505151821422081038

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية المهيري للبنيناحيائيزينب حميد عبد هللا رضوان505162021421029004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية الموعظة للبناتاحيائيبيداء اسماعيل احمد خلف505172021422049018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيزينب سهيل نجم عبد هللا505182021427057005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيفاطمة عادل شالل خلف505192121422062031

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفاطمة علي رفعت حمد505202121422085193

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم حسين علي مطلك505212121422092083

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية المنار للبنيناحيائيمنار خميس قاسم ورك505222221421072017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيهدى غيث عبد هللا غناوي505231821222067024
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية فاطمة للبناتادبياسيل سعدون حميد احمد505241821222070002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبينبا عثمان ريحان حمد505251821226001024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية بيجي للبناتاحيائيرفل رياض خلف صالح505261821422018021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيضحى كميل مهدي عباس505271821422045099

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية رنجي المختلطةاحيائيمها محمد عبد صائل505282021427036016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية تماضر للبناتاحيائينبأ حافظ كاظم محمد505292121422002136

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية بلد للبناتاحيائيسوسن عماد محمد صالح عبد الكاظم505301821422017088

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية الحمزة للبناتاحيائيجنه سالم ازبار حسن505311821422092009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية دار العلم المختلطةاحيائيبراء حمادي مجيد حسين505321821427036001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيغسق منذر جاسم توفيق505332021422020046

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائينور شافي محمد حمد505342021422038068

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيسماح محمود علي شالل505352121221074006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيشيماء سعد خليل خلف505362121422047081

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيقدس احمد عبد الرزاق محمد505372121422072063

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية الطيبات للبناتاحيائينور قيس علي حمد505382121422085258

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد كريم سعدون505392221424063044

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية البارودي للبناتادبيصفا كمال فتحي فهد505401821222093011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت375.0062.50الخارجياتادبياميمه صالح حسين محمد505411821228050099

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية نور العراق للبناتاحيائينور احمد عبد هللا جمعه505422021422036081

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيتبارك عماد حسين علوان505432121427030013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية ابن سينا للبناتادبينبأ تحسين محمد جاسم505441221222044034

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية القيارة للبناتادبييقين عبد المنعم عبد الكريم ابراهيم505451721222013053

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية الزهور للبناتادبيدعاء اسامه شوقي طه505461821222096007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيهبه شاكر محمود جاسم505471821227075017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية بريج السفلى المختلطةتطبيقيشروق عبد هللا توفيق حنتو505482021527070004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية الزهور للبناتادبيهند نعمان احمد حسين505491821222096035

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيروان محمد جليل ابراهيم505501821227074011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية بريج السفلى المختلطةتطبيقيدالل فدعم عيسى حنطو505512021527070002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيصفا نمر حسن نجم505522121227036009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية البارودي للبناتادبيسارة احمد عايد حاجم505531821222093010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية الدور للبناتتطبيقيهاجر صفاء فاضل اسعد505541821522005010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيكوثر حيدر عامر هليل505552221524030016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبيهبه صباح مهدي احمد505561821222035006
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيتبارك رضا صالح مهدي505572521527006007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيساره جمال فتحي فهد505583121222014015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية البو هيازع للبناتادبيهاجر كريم حمد علو505591821222038025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايه عمر حسن حمد505601821222067007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيمريم باسل ارحيم مرزوك505611821524006006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية طوز للبناتادبينمارق عز الدين مهدي صالح505621821222021050

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية الحكمة للبناتادبيندوه ابراهيم عبد حاذور505631821222029020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية البو هيازع للبناتادبينبأ عبد الباسط علي محمود505641821222038021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية الحاتمية للبناتتطبيقيام البنين تحسين ابراهيم عبود505651821522004001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية الدور للبناتتطبيقيغسق رياض احمد كاظم505661821522005007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةتطبيقيزينب نجم خلف برغش505671821523019004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية الفضيلة للبناتادبيهبه حذيفه كامل عبد هللا505681821222012014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية العمرانية المختلطةادبيفاطمة علي جواد كاظم505692121227033010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية حبر االمة المختلطةادبياسراء ناجح ياس محمد505702121227079001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية البو هيازع للبناتادبيهاله سالم نايف حميد505711821222038026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية الزهور للبناتادبيلقاء احمد علي ابراهيم505721821222096023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية الصديد المختلطةادبيشروق فارس حاجم سلطان505731821227051003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية اسماء للبناتتطبيقيسجى حميد يوسف محمد505741821522077044

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت359.0059.83اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيحوراء حيدر حميد شامي505751821222110005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت359.0059.83اعدادية حديثة للبناتتطبيقيشيماء بسام سعد عبد الجبار505761921522063020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت359.0059.83اعدادية الحويجة للبناتادبيمروه عطيه سلمان محمد505772021222045032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية اشبيلية المختلطةادبيازهار مطلك حسين سليمان505782021227007001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت359.0059.83اعدادية تماضر للبناتادبياسراء غضنفر حسسين عنجاص505792121222002002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية سارة للبناتادبيديانا حامد اسماعيل غايب505802121222066005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية الغيث المختلطةادبينرمين غائم أحمد حسين505812121227050002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت358.0059.67ثانوية االسيل للبناتادبيريام ضياء سعيد جمعه505821821222127011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية اسماء للبناتتطبيقيساره حميد حبيب محمود505831821522077040

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت358.0059.67ثانوية العفاف للبناتتطبيقيشهد احمد سلطان مكي505841821522086017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت358.0059.67ثانوية الموعظة للبناتادبيتيما صكر خليل صكر505852021222049008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية تماضر للبناتادبيهدير وليد ناصر حسين505862121222002076

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية الحجرات للبناتادبيرؤى خليل ابراهيم صالح505872121222020009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت358.0059.67ثانوية الحداثة للبناتادبيسحر وسام رشيد احمد505882121222026016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت357.0059.50اعدادية عمورية للبناتتطبيقيالزهراء جمال فاضل عباس50589182052183006
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت357.0059.50ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةتطبيقيشهد عبد الجبار علي شعيب505901821527071009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت357.0059.50ثانوية العفة للبناتادبيشامه عبد هللا جاسم محمد505912021222114043

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت357.0059.50ثانوية اشبيلية المختلطةادبيايه عواد عبد جاد هللا505922021227007006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت357.0059.50اعدادية الطيبات للبناتادبيرانيا غني عبد هللا جدوع505932121222085025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت357.0059.50اعدادية الزهراء للبناتتطبيقياديان حسن عرام جابر505942221522049002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية ام سلمة للبناتادبيليلى عبد الواحد جدوع سعيد505951021222015026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيملك زاحم شكور سمين505961821222066041

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية الحارث المسائية المختلطةادبياالء خلف عبد هللا حمود505971821227027001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيزينه سعدون سرهيد محمد505981821227070012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت356.0059.33اعدادية اسماء للبناتتطبيقيامنه جبار مجيد محمود505991821522077011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت356.0059.33اعدادية الطيبات للبناتادبيشهد روكان خضر محمد506002121222085033

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيايناس احمد عشم عبد هللا506011821222039004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت355.0059.17اعدادية الخنساء للبناتادبيشمس خلدون احمد دلي506021821222082012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيسحر خالد قادر رجب506031821522013004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت355.0059.17اعدادية الرحمة للبناتتطبيقيمنى ضاري عزاوي بدر506041821522075006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية ام وهب للبناتادبيامل احمد جاد هللا سعد506052021222118002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية حطين للبناتتطبيقيفاطمه طالب علي مهدي506062021522031018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت355.0059.17اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيعذراء عباس حيدر عبد هللا506072121222047027

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت355.0059.17اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيأيات علي عبد الحسن عزيز506082921522006012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية عين زالة للبناتادبيايناس محمود نزال محجوب506091821222001011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت354.0059.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء سالم هادي امين506101821222066012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية الشرقاط للبناتتطبيقينبأ علي حسين نعمان506111821522007008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية الحجرات للبناتادبيطيبه صباح محمود رفعت506122121222020021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت555.0079.33ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيبيخال فرهاد محمد خورشيد506132021422080013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت538.0089.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايه حميد فارس حسن506141821222067006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت500.0083.33ثانوية عائشة للبناتاحيائيزهراء فهد شهاب احمد506151821422022063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت494.0082.33ثانوية االيمان للبناتاحيائيغزاله علي امديد عبد هللا506161821422112050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت492.0082.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيطيبه نظام الدين جابر عايد506171821222067018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت483.0080.50اعدادية تماضر للبناتادبيحوراء ساجد غيدان خلف506182121222002011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت483.0080.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيهبه هادي جاسم محمد506192121422053071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت481.0080.17ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه احمد طه مجيد506201821222013018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت479.0079.83اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايناس نوزاد عبدالكريم عثمان506212121422085042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت477.0079.50اعدادية بابل للبناتادبيايمان صدام جواد كاظم506222121222051003
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0077.83ثانوية المودة للبناتاحيائيحال صدام حسين علي506232121422042013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0077.83ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزينب جالل شنين هاشم506242221424043050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0077.67ثانوية السيدة نفيسة للبناتادبيسرور ابراهيم عويد مدلول506251821222002006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0077.50اعدادية بيجي للبناتاحيائيرانيا حامد مسعود مخلف506261821422018020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0076.83اعدادية تماضر للبناتادبيبراء نزار رشيد مهدي506272121222002009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت459.0076.50اعدادية ليلى قاسم للبناتادبينور الهدى عمار حسن فارس506282121222086060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت457.0076.17اعدادية القيارة للبناتادبينبأ علي خلف عمر506291721222013044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت456.0076.00ثانوية الوركاء للبناتادبيندى نجم عبد هادي506302321222004027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية سركاني المختلطة  كرديةادبيأيمان سالم محي الدين فرج506312021227055003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت451.0075.17ثانوية المكوك للبنينادبينجاح عبد القادر ابراهيم صالح506321721221051012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت451.0075.17ثانوية الهناء للبناتادبيشروق ضياء محسن احمد506332021222057011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت451.0075.17اعدادية الحجرات للبناتادبياية هيثم غريب هادي506342121222020004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0074.67اعدادية الحويجة للبناتادبيشيداء اسعد حمد حسن506352021222045023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0074.50ثانوية بريج السفلى المختلطةتطبيقييقين سليم ذياب حنتو506362021527070009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0074.50اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه مشتاق علي ظاهر506372321222033061

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0074.17ثانوية العلم للبناتادبيضحى حامد جميل صبر506381821222011018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0074.00 للبنين6اعدادية حوض ادبيسارة خلف محمد خلف506392021221028005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0073.67ثانوية البارودي للبناتادبيزينة عماد الدين منير سنودي506401821222093009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0073.67ثانوية الزهور للبناتادبيوسيله شامل عبد الرزاق عبد القادر506411821222096036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0073.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيرسل حيدر جواد كاظم506422321222062022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية المشاهده للبناتادبينور محمد صبار نومان506431221222001039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيسميه رعد بدران شكر506441821222042005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية الحارث المسائية المختلطةادبييمامه ناظم حسين جاسم506451821227027015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيضحى خضر علي محمد506461721221074003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية الفضيلة للبناتادبيريم ياسر محمود سليمان506471821222012006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية البيداء للبناتادبيزهراء ثائر محمود سعيد506482121222052007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت428.0071.33ثانوية الباهلي للبناتادبيشهد نعمان سالم عباس506491821222088010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت428.0071.33ثانوية صفية للبناتادبيهنوف علي احمد محمد506501821222124018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيتبارك شمس الدين حسين محمود506511821224006002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية جوارجرا للبناتادبيبراء محمد كيتو موسى506523121222001006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية الباهلي للبناتادبياالء عبد شكر محمود506531821222088003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيسناريا عماد طه حسن506542021222022022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيبشرى قادر علي عبيد506552121222010013
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0070.50الخارجياتادبيرؤى قاسم عباس توفيق506562121228050156

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية طوز للبناتادبيزهراء عزيز رشيد مصطفى506571821222021018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيسرى حسين عيسى حسين506582121222098021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت417.0069.50ثانوية جبل النور المختلطةادبيساره صالح زيدان خلف506592121227055005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت417.0069.50اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينور علي ثامر لفته506602321222043046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت416.0069.33ثانويةشهده بنت االبري للبناتادبيافنان سمير محمود احمد506611721222060004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت415.0069.17اعدادية النهضة للبناتادبيسبأ عادل احمد كاظم506621921222055031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية عائىشة للبناتادبيرؤيا متعب ابراهيم محمد506632121222012012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت410.0068.33اعدادية تماضر للبناتادبيوجدان نايف خلف محمد506642121222002079

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت410.0068.33اعدادية الحجرات للبناتادبيزينب خضر عباس حسين506652121222020015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت410.0068.33اعدادية الشافعية للبناتادبيمريم صالح هاشم جريو506662421222017051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت409.0068.17ثانوية العلم للبناتادبينداء كريم مهدي صالح506671821222011024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت409.0068.17ثانوية الشروق للبناتتطبيقيشيماء محمد عباس داود506682021522047006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت409.0068.17ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيبراء علي خليفه شرقي506692321227015003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية ابن عساكر المختلطةادبيسكينه محمد يونس صالح506701221227004003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيهبة صالح محيسن سعيد506712121227036012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت405.0067.50اعدادية االصالة للبناتادبيصبا قاسم دحام شبيب506721121222024026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية الحاتمية للبناتادبيختام نافع احمد علي506731821222004012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية الضحى للبناتادبياسماء ابراهيم مكطف ثلج506742021222115002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية تماضر للبناتادبيجنات قاسم مزيد احمد506752121222002010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيساره سمير احمد ذياب506761821222067013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية الشهيد وائل للبناتادبيهاله سعد عبيد سالم506771821222105020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية قزانية للبناتادبيتسنيم نجم عبد هللا شهاب506782121222015003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيختام ياسين عبد هللا هراط506792321222052014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيزينه احمد عبد هللا صالح506801821227072014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية كرميان للبناتادبيرتاج مقداد عبد الوهاب محمود506813221222001005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية سدرة المنتهى للبناتادبيوالء عبد الرحمن صالح حمادي506821821222094017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيغفران ثائر خليفه عبد هللا506831821227071038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية بابل للبناتادبيدعاء اياد عبد الكريم طه506842121222051008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية اسماء للبناتادبيصفا عبد السالم عبد الرحمن مجيد506851821222077024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية الموعظة للبناتادبينهايت عبد هللا عواد حمود506862021222049034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية سامراء المسائية للبناتادبياسماء عبد الكريم احمد عبد هللا506871821226002005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية العفة للبناتادبيسعاد حمد وكاع علي506882021222114041

4148 من 1536صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيرفل محمد احمد محمد506891821224006003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت390.0065.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيوفاء عبد محمد ابراهيم506901821222110024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيظالل طالل فياض علي506911821227074020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية ام وهب للبناتادبيهنادي تحسين إبراهيم سليمان506922021222118009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت390.0065.00اعدادية تماضر للبناتادبيرانيه حردان مشحن صالح506932121222002018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية التحرير للبناتادبيدنيا سامي هرو محمود506942121222046006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية ام وهب للبناتادبيساره احمد جاد هللا سعد506952021222118003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيفاطمه يوسف زكري حسن506961821224006004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية الموعظة للبناتادبيلمى اسود سلطان علي506972021222049029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية الهناء للبناتادبيعزيزه حسن اسماعيل ابراهيم506982021222057015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيفرح احمد صابر شهاب506991821226001019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية تماضر للبناتادبيرانيا سالم احمد جاسم507002121222002017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية الشرقاط للبناتادبيشهد حاضر عبد هللا محجوب507011821222007031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية صفية للبناتادبيهبه حسين فرحان احمد507021821222124014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الطيبات للبناتادبيهاجر حسين علي احمد507032121222085053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيرحاب مجيد نعمه ناصر507042221522049007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية االسيل للبناتادبينبأ مؤيد حميد محمد507051821222127027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية االسيل للبناتادبيلينا عدنان مخلف حديد507061821222127022

كلية اآلداب/جامعة تكريت580.0096.67اعدادية بلد للبنينادبيمحمد جودت ناجي عبد الرزاق507071821211006024

كلية اآلداب/جامعة تكريت500.0083.33اعدادية الحكمة للبناتاحيائيفاطمة صالح محمد صالح احمد507081821422029017

كلية اآلداب/جامعة تكريت484.0080.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه يونس عبد هللا سلمان507091821424008010

كلية اآلداب/جامعة تكريت471.0078.50ثانوية اليعربية للبناتاحيائيمريم خليل ابراهيم رشيد507101821422100044

كلية اآلداب/جامعة تكريت463.0077.17ثانوية اشور للبناتاحيائيجنه باسل ابراهيم عبد هللا507111821422078036

كلية اآلداب/جامعة تكريت460.0076.67ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبياحمد جليل صبار رشيد507121821217022011

كلية اآلداب/جامعة تكريت459.0076.50ثانوية الخرجه للبناتادبيزمرده ايوب علي محيميد507131821222056014

كلية اآلداب/جامعة تكريت457.0076.17ثانوية الجامعة المختلطةادبيفاطمة محمد عطيه محمود507141821227020005

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0075.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياسامه بدران مطر احمد507151821513014006

كلية اآلداب/جامعة تكريت444.0074.00ثانوية ملتقى النهرين للبنينادبيصالح انمار عبد هللا خلف507161821211120007

كلية اآلداب/جامعة تكريت442.0073.67سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقيهمام ضياء رمضان علوان507173021517048013

كلية اآلداب/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية الرازي المختلطةادبيمناور احمد فالح مناور507181821217008006

كلية اآلداب/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية العلم للبناتادبيامنه خالد خلف درويش507191821222011003

كلية اآلداب/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعبد القادر عامر نوري حسن507201821411037026

كلية اآلداب/جامعة تكريت435.0072.50اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائييقين عباس خلف هاشم507211921422057152
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كلية اآلداب/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية الحضارة للبنينادبيمحمد نصر عسكر خضير507221821211051041

كلية اآلداب/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرويدا رائد علي حسين507231821422072036

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد معاد رشيد حماده507241821411020038

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية الفرقان للبنينتطبيقياحمد قتيبة احمد حمادي507251821511020005

كلية اآلداب/جامعة تكريت428.0071.33اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيصهيب فراس فيصل سويدان507261921411028020

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية السعادة للبناتاحيائيشيماء فؤاد تركي حسين507271821422069025

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0070.33ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيعمر موالن شجاع ذرب507282021211016015

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0070.33ثانوية الموعظة للبناتاحيائينور خضر خلف عزيز507292021422049051

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0070.00اعدادية الفرات للبنينادبيأمجد ربيع شعبان حسين507302021211007006

كلية اآلداب/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمحمد غايب علي حمود507311821417020014

كلية اآلداب/جامعة تكريت415.0069.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرؤى عماد الدين عمر نجم507321821422082007

كلية اآلداب/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبيرشاد محمد رشاد جاسم507331821211116012

كلية اآلداب/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية عمورية للبناتتطبيقينور عدنان اسماعيل عبد507341821522023042

كلية اآلداب/جامعة تكريت409.0068.17ثانوية بحركة للبناتاحيائيهديل ممدوح حماد مخلف507353121422006031

كلية اآلداب/جامعة تكريت408.0068.00اعدادية البيان للبناتادبيزينة عماد جمعة جابر50736182022246026

كلية اآلداب/جامعة تكريت408.0068.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد عالء حسن هادي507371021511019090

كلية اآلداب/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبييوسف فراس حسن عبد هللا507381821211035037

كلية اآلداب/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيكوثر غالب خضير عبد الرزاق507391821222067019

كلية اآلداب/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية الريادة االهلية للبناتادبيطيبه مانع ابراهيم محمد507401821224013002

كلية اآلداب/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الهادي طه حويجة عيسى507411821411004050

كلية اآلداب/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية شميط للبنينادبيمحمد خلف احميدي صالح507422021211034032

كلية اآلداب/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية المستنصرية للبناتادبيوفاء كامل علي شده507431821222013031

كلية اآلداب/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيصفيه ربيع شعبان حسين507441821424006122

كلية اآلداب/جامعة تكريت395.0065.83اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد ابراهيم محمد عزيز507451821411041024

كلية اآلداب/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية البخاري للبناتادبييقين علي خلف عياش507461821222080010

كلية اآلداب/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية المستنصرية للبناتادبيايه ثامر احمد خطاب507471821222013004

كلية اآلداب/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية بيجي للبناتادبياستبرق اديب حسن خلف507481821222018002

كلية اآلداب/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية اشور للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم رسول حسين507491821411070066

كلية اآلداب/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعلي خميس جديع بردي507501821411004053

كلية اآلداب/جامعة تكريت391.0865.18ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد خالد جليل ابراهيم507512021411040067

كلية اآلداب/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبياحمد خالد عبد حمد507521821211116003

كلية اآلداب/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبينوفه سليمان مطلك كردي507531821227072038

كلية اآلداب/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية الوطن للبنيناحيائياحمد ليث خضير ابراهيم507541821411027004
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كلية اآلداب/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية فلسطين للبناتاحيائيتبارك اكرم ثامر حسين507551021422032008

كلية اآلداب/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية السعادة للبناتاحيائيمنار احمد عيسى عبد507561821422069039

كلية اآلداب/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية االخاء المختلطةاحيائيمنذر اسعد لفته عزال507573221417007013

كلية اآلداب/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية القلعة للبنينادبيمحمد هيثم صالح مهدي507581821211055027

كلية اآلداب/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية العلم للبناتادبياستبرق صافي خليل خضر507591821222011002

كلية اآلداب/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية الحمزة للبناتاحيائيمريم احمد شهاب احمد507601821422092030

كلية اآلداب/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيشيماء محمد مخلف عجيل507611821227072018

كلية اآلداب/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيعبد الرحمن خميس سعود طعمة507621821511074008

كلية اآلداب/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية القلعة للبناتتطبيقيامنه عادل توفيق احمد507631821522036002

كلية اآلداب/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية التقدم للنازحاتاحيائيسجى سعيد حديد عصفور507642021422066009

كلية اآلداب/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية الوثبة للبنيناحيائيجعفر قاسم كريم نافل507652021411013024

كلية اآلداب/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن نوري محمود خلف507661821411039020

كلية اآلداب/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيجنان نهاد جهاد عبد هللا507671821422067006

كلية اآلداب/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية االلباب المختلطةاحيائيتمارا رفعت ابراهيم علي507681821427039002

كلية اآلداب/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين اكبر حسن قادر507691821411020016

كلية اآلداب/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيعبد الباري شجاع جهاد علوان507701821411061021

كلية اآلداب/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزينب غسان قاسم محمد507712021422019066

كلية اآلداب/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية شمالن المختلطةاحيائيسارة محمود احمد محمد507722021427026007

كلية اآلداب/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية بيجي المسائية المختلطةاحيائيمحمود ياسين عباس جواد507731821417022082

كلية اآلداب/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء خلف فارس عطيه507741821422077084

كلية اآلداب/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيايمن برهان عز الدين عبد الرحيم507752121411021012

كلية اآلداب/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية الشرقاط للبناتادبيرسل سعود عبد العزيز عبد الحميد507761821222007014

كلية اآلداب/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيمحمد عبد الصمد عبد المجيد حميد507771821517016019

كلية اآلداب/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيماهر عبد الواحد عبد هللا رجب507782021417004022

كلية اآلداب/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية الدور للبنيناحيائيأشرف قصي رحمة هللا فيصل507791821411003001

كلية اآلداب/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية ميسلون للبناتاحيائيرنده سعيد اسماعيل حسن507801821422026021

كلية اآلداب/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية الزوية للبنينادبيعبد الرحمن جاسم محمد عبد هللا507811821211016007

كلية اآلداب/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية دمشق للبناتاحيائيدنيا غازي جالوي ابراهيم507821821422043028

كلية اآلداب/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية الرحمة للبناتتطبيقيجمانه عدنان فيحان محمود507831821522075001

كلية اآلداب/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية البيداء للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم امين علي507842021422037077

كلية اآلداب/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية القيارة للبنيناحيائيمحمود عبد الوهاب تركي شهاب507851721411042026

كلية اآلداب/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمود نواف شعبان صالح507861721415001192

كلية اآلداب/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمؤتمن ابراهيم حسين عبد هللا507871821211037037
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كلية اآلداب/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء مجيد موحان عبد هللا507882421422010066

كلية اآلداب/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيايه خالد ابراهيم عباس507893121422009030

كلية اآلداب/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية المنصور للبنيناحيائيعثمان عبد هللا صالح عكل507901821411041019

كلية اآلداب/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفاطمة رياض مطلب خليل507912121422085188

كلية اآلداب/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الربيع للبناتاحيائياصيل مثنى مسلم مهدي507922321422022009

كلية اآلداب/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية عمورية للبناتادبيزينب محمود عبد الرزاق محمد507931821222023020

كلية اآلداب/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمظهر اسعد حسن علي507941821411074031

كلية اآلداب/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية الجاحظ للبنينادبيساجد حمدان حميد مطلق507951821211079015

كلية اآلداب/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحيناحيائيفالح حسن مرهون عمر507962021411070045

كلية اآلداب/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيشهد هادي جميل حسين50797182042165018

كلية اآلداب/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيعمر قحطان ضمد ساير507981821211035023

كلية اآلداب/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعبد العزيز شامل رجب عبد507991821411020026

كلية اآلداب/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية الضحى للبناتاحيائيغيداء حمد مكطف ثلج508002021422115022

كلية اآلداب/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيشهد علي جاد هللا مجيد508013121422001039

كلية اآلداب/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية الرحاب للبناتاحيائيمريم فوزي علي مشوح508021121422067026

كلية اآلداب/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية الحضارة للبنينادبياحمد ذياب احمد زيدان508031821211051003

كلية اآلداب/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية دار الحكمة للبناتادبيسجى صالح حسن علوان508041821222102014

كلية اآلداب/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية بيجي للبناتاحيائيصفا حارث ممدوح صبري508051821422018032

كلية اآلداب/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية يثرب المختلطةاحيائينسرين عزيز عباس علي508061821427003005

كلية اآلداب/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية اليعربية للبناتادبيزمن ياسين علي عبد508072021222073008

كلية اآلداب/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيهشام حسن خلف عبد هللا508082021411002060

كلية اآلداب/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية البطحاء للبناتاحيائيغفران محسن كريم يدام508092221422045061

كلية اآلداب/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية عشتار للبناتاحيائيعذراء يحيى غانم حنا50810202042142005

كلية اآلداب/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيروزين فرهاد كريم حمه508112021422024025

كلية اآلداب/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيمثنى محي الدين حسين عسكر508122121411027029

كلية اآلداب/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية بيجي المسائيةادبيندا محمود فرحان عطيه50813182021332290

كلية اآلداب/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية التراث العربي للبنينادبيبهجت جالل فرج صالح508141821211084006

كلية اآلداب/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيمحمد طاهر جدعان رزوقي508151821511036066

كلية اآلداب/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيمحمد ياسر عبد الرزاق يعقوب508161821511037039

كلية اآلداب/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية الخلود للبناتتطبيقيطيبه حسن محمود عبود508171221522012014

كلية اآلداب/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية الخرجه للبناتادبيبدور بكر محمد مجيد50818182022217006

كلية اآلداب/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبينورس عيدان علي حسين508192021222013022

كلية اآلداب/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيخالد رائد صبيح محمود508201121511025026
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كلية اآلداب/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعمر دلي عبد حسن508211821217074059

كلية اآلداب/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية البو هيازع للبناتادبيندى سالم محمد خلف508221821222038023

كلية اآلداب/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيامير نزهان عبد سعود50823182051041007

كلية اآلداب/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية التقدم للبنينتطبيقيعلي باسم سويد نايل508241921511062023

كلية اآلداب/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية الحدباء للبنينادبياسامه احمد حسين محمد508251821211131001

كلية اآلداب/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك عبد الجبار احمد محمد508261821222072006

كلية اآلداب/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية الزوية للبنينتطبيقيعلي خليل خلف جاسم508271821511016012

كلية اآلداب/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعاصم فراس عاصم عوض508281821511099038

كلية اآلداب/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيمحمد نامس احمد محسن508291821511120019

كلية اآلداب/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية عمورية للبناتتطبيقيميسم عبد الرحمن اسماعيل جاسم508301821522023037

كلية اآلداب/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية الريان للبناتتطبيقيسهى عمار سامر حميد508311821522085020

كلية اآلداب/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية النخيل المختلطةادبيياسر نوري عيدان شياع50832192021290030

كلية اآلداب/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبياوس ستار عبد ابراهيم508331121211034010

كلية اآلداب/جامعة تكريت359.0059.83اعدادية غطفان للبنينادبيسعد عبد الحميد اخليف مصطفى508341821211038011

كلية اآلداب/جامعة تكريت359.0059.83اعدادية ابن المعتم للبنينادبيمحمد ثابت رشيد لطيف508351821211063029

كلية اآلداب/جامعة تكريت359.0059.83اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعمر اسعد دخيل علي508361821211099037

كلية اآلداب/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيعمر فاهم ابراهيم سلطان508371821217022171

كلية اآلداب/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية البروج المختلطةادبيمحمود قصي علي حازم508381821217060018

كلية اآلداب/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيمهدي صالح مهدي عباس508391821217077114

كلية اآلداب/جامعة تكريت359.0059.83اعدادية الحكمة للبناتادبيجنات حسن مربد عبد508401821222029003

كلية اآلداب/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية الخرجه للبناتادبيحميدة طالع هالل جدعان508411821222056008

كلية اآلداب/جامعة تكريت359.0059.83اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيعبير فالح يوسف احمد508421821222110012

كلية اآلداب/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيايمان صباح عبد هللا سلمان508431821224011010

كلية اآلداب/جامعة تكريت359.0059.83اعدادية القرطبي للبنينادبيعبد السالم سعد الطيف خلف508442121211051031

كلية اآلداب/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية العدنانية للبناتادبياسراء ياس خضير حمود508452121222005003

كلية اآلداب/جامعة تكريت359.0059.83اعدادية الجزائر للبنينادبيمصطفى رائد صدام برهان508462221211039051

كلية اآلداب/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية الجوالن للبنينادبيياسين طه ياسين نذير508471121211036062

كلية اآلداب/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيعيسى شنيف عكال حسن508481721211117007

كلية اآلداب/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعلي فائز فياض علي508491821211099035

كلية اآلداب/جامعة تكريت358.0059.67ثانوية الزوية المسائية المختلطةادبيمحمد مظهر طه شالش508501821217029017

كلية اآلداب/جامعة تكريت358.0059.67ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيتحسين محمد علي عباس508511821217077016

كلية اآلداب/جامعة تكريت358.0059.67ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيجعفر صباح ناجي جواد508521821217077019

كلية اآلداب/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية الفرات للبنينادبيهارون فيصل عبد هللا حسين508532021211007059
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كلية اآلداب/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية ام حبيبة للبناتادبيرفل عباس خضير ويس508542121222032022

كلية اآلداب/جامعة تكريت357.0059.50اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيحسام نصر هللا حسن سلوم50855182021011007

كلية اآلداب/جامعة تكريت357.0059.50ثانوية االنشراح للبنينادبيعلي محسن علي جمعه50856182021114011

كلية اآلداب/جامعة تكريت357.0059.50ثانوية دبي للبنينادبيعبد الحميد رزوق محمود عباس50857182021122027

كلية اآلداب/جامعة تكريت357.0059.50اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمؤمن فؤاد احمد محمد508581821211037038

كلية اآلداب/جامعة تكريت357.0059.50ثانوية سعد بن معاذ للبنينادبيعايد عبد الرحمن ابراهيم حمد508591821211112003

كلية اآلداب/جامعة تكريت357.0059.50ثانوية الجامعة المختلطةادبيعلي عدنان عطيه محمد508601821217020004

كلية اآلداب/جامعة تكريت357.0059.50ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيمحاسن بشار اسماعيل حمد508611821222039012

كلية اآلداب/جامعة تكريت357.0059.50ثانوية تل االسمر المختلطةادبيمحمد حامد ستار جبار508622121217019019

كلية اآلداب/جامعة تكريت356.0059.33اعدادية الحضارة للبنينادبيمحمد احمد جميل محمد50863182021059038

كلية اآلداب/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية جرناف غربي للبنينادبيعويد محمد محمود علي508641721211047013

كلية اآلداب/جامعة تكريت356.0059.33اعدادية الخصم للبنينادبييوسف جليل سلطان جدعان508651821211015043

كلية اآلداب/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية حضر موت للبنينادبييعرب محمد حمد خاير508661821211028026

كلية اآلداب/جامعة تكريت356.0059.33اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيشمر محمد كامل حتروش508671821211099019

كلية اآلداب/جامعة تكريت356.0059.33اعدادية عين زالة للبناتادبيايمان طارق محمود خلف508681821222001010

كلية اآلداب/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية العلم للبناتادبيتماضر حمد محمد فياض508691821222011008

كلية اآلداب/جامعة تكريت356.0059.33اعدادية البحتري المختلطةادبيهيالن احمد محمد عطية508701821227004005

كلية اآلداب/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية الحارث للبنينادبياحمد شعيب محمد خلف508711921211035003

كلية اآلداب/جامعة تكريت356.0059.33اعدادية االيمان للبنينادبيعمار كامل سلمان كردي508721921211063021

كلية اآلداب/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية سومر المختلطةادبيحمزه راسم جعفر بوري508732121217005004

كلية اآلداب/جامعة تكريت355.0059.17اعدادية امنة الصدر للبناتادبيشهد حسن مردان روستم508741421222059055

كلية اآلداب/جامعة تكريت355.0059.17اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبياوس ابراهيم حميدي محمد508751821211086007

كلية اآلداب/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية سعد بن معاذ للبنينادبيعمر فاروق جاسم محمد508761821211112008

كلية اآلداب/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية تكريت المسائية للبنينادبياحمد لؤي مهدي عباس508771821215001006

كلية اآلداب/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية المصطفى المسائية المختلطةادبيعلي وهاب فاضل عباس508781821217079002

كلية اآلداب/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية فاطمة للبناتادبيفاطمة خالد ابراهيم يوسف508791821222070021

كلية اآلداب/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية العاشق المختلطةادبينهله فارس حسن خلف508801821227047005

كلية اآلداب/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيحارث خليف حمد صالح508811921215010033

كلية اآلداب/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية المغيرة للبنينادبيسعد عباس رشيد سعد508822121211048012

كلية اآلداب/جامعة تكريت355.0059.17اعدادية القرطبي للبنينادبيعلي صدام حسين خلف508832121211051038

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية الوطن للبنينادبييوسف احمد محمود حسين50884182021029028

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00ثانوية البراق المختلطةادبياحمد عبد عناد محسن508851221217007004

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية ابن كثير للبنينادبيمصعب باسم محمد محمود508861821211010053
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كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية الخصم للبنينادبياحمد خضر احمد محمود508871821211015002

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية الفرقان للبنينادبيسعيد منذر عباس الطيف508881821211020021

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية العاصفة للبنينادبيموسى محمد محمود احمد508891821211032064

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبينامس خميس نزهان سليم508901821211035033

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00ثانوية الكندي للبنينادبيمصطفى مشتاق خميس عبد هللا508911821211056015

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيرافد جميل عبد المجيد عوض508921821211086020

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمحمد ابراهيم حسن حسين508931821211099045

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00ثانوية العلم المسائية المختلطةادبيصفاء الدين انور مالك رشيد508941821217024101

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيعبد المنعم دعبول خلف عميري508951821217072076

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00الخارجيونادبياكرم حاتم فريح جراد508961821218001560

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية الزوراء للبناتادبيبان حسين حمادة عبد هللا508971821222006015

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00ثانوية االسيل للبناتادبيلمى الزم اسود نجم508981821222127021

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيايمان احمد مطر نجم508991821227037001

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية الزاب للبنينادبيابراهيم حسن صالح خلف509002021211025002

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية شورش للبنينادبيعمر منيف جليل ابراهيم509012121211067043

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت529.0088.17اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسراء احمد عبد عبد هللا509021821422057070

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت510.0085.00ثانوية المآرب للبناتاحيائياسماء محمد عبد هللا جاسم509031821422111002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت507.0084.50ثانوية اليعربية للبناتاحيائيجوان صالح ابراهيم رجب509041821422100017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت500.0083.33ثانوية الخصم للبناتاحيائينور عماد هداش محمد509051821422115045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت494.0082.33ثانوية اليعربية للبناتاحيائيزينه مبارك صالح خلف509061821422100028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت491.0081.83اعدادية الشرقاط للبناتادبياميرة خلف سليمان محمد509071821222007005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت487.0081.17ثانوية الخصم للبناتاحيائيآيه جمعه ابراهيم حسن509081821422115001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت482.0080.33اعدادية الشرقاط للبناتادبيمروه فنر عبد الكريم خطاب509091821222007040

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.0079.83اعدادية الخضرانية للبناتادبينهلة فارس ذنون خضر509101821222057023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0079.67ثانوية اجحلة للبناتاحيائيبتول عبد الرزاق احمد عسكر509111721422096003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0079.17اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيشيماء سميط محمود عبد هللا509121821422057079

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0078.83ثانوية اليعربية للبناتاحيائياسراء عادل يونس عبيد509131821422100002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0078.33ثانوية اجحلة للبنينادبيعبد الخالق راكان عبد هللا حمود509141721211043009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0078.33ثانوية اليعربية للبناتاحيائيهدى فالح ابراهيم خلف509151821422100054

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0078.33الخارجياتاحيائينور بخيت عويد ظاهر509161821428050331

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0077.83اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيايمان ابراهيم عاني احمد509171821422057031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0077.67للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي احيائيوسن قاسم احمد جار هللا509181821422087028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0077.17ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينادبيصالح علي احمد صالح509191721211048004
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0077.00اعدادية الخضرانية للبناتادبيزينة خليل محمد خلف509201821222057009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0076.67ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيسيناء حسين علي صالح509211821227072016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0075.67ثانوية اليعربية للبناتاحيائيايمان جمال حسن احمد50922182042265007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0075.50اعدادية الخضرانية للبناتادبيمنيره مجيد ابراهيم حماده509231821222057022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0075.50ثانوية اليعربية للبناتاحيائيهناء باسم سلطان علي509241821422100055

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0075.33ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيفهد مظهر حميد احمد509251821217068063

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0075.33ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيهناء اسماعيل عبد هللا حجي509261821227068018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0075.17ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيعبد الرحمن طه احمد علي509271721211074007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0075.17اعدادية عين زالة للبناتادبيحنونه يحيى خلف طلب509281821222001014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0075.00ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيعبد الرحمن صالح هادي حمد509291721211014017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبينازك حسين احمد داود509301821227037004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0074.67اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعلي محسن علي راوي509311821411032086

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية المآرب للبناتاحيائيجواهر احمد تبان وردي509321821422111007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبيعلي سليمان حمد عبد509332021217002006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت444.0074.00اعدادية بيجي للبناتادبيطيبة مقداد صالح جاسم509341821222018017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0073.83اعدادية الخضرانية للبناتادبيمريم حميد خليفة طه509351821222057020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0073.67ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيفاطمة مجبل خلف عشم509361821222039010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيبلقيس عادل جاسم مصطفى509371821227068004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0073.00اعدادية الشرقاط للبنينادبيعلي محمود حميدي كرفه509381821211004042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية امام غربي للبنينادبيعمر عطا هللا صبحي عبد هللا509391721211046021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية عين زالة للبناتادبيمياده حسن عزيز سليمان509401821222001026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية اليعربية للبناتاحيائيكفاء عبد الرزاق عبليش عبيد509411821422100042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية الحورية للبناتاحيائيرويده الماني مصطفى محمد509421821422120008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0072.50اعدادية ابن كثير للبنينادبيغسان محمد احمد علي509431821211010041

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0072.50ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيفاطمه عبد السالم علي فاضل509441821227068015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحمد مطر عبد حميد509451821411032018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0072.33ثانوية قلعة اشور للبناتاحيائيميساء صالح محمد خلف509461821422119012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية الشرقاط للبنينادبيمحمد دلي اعبيد عيسى509471821211004052

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية المآرب للبناتادبيساره اسامه محسن برزان509481821222111006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيعبد الرزاق منديل عبد هللا عمر509491821211034015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية اركبة جدعة للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم عبد هللا نجم509501721411044005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية عين زالة للبناتادبيميالد محمد عزيز علي509511821222001027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية اليعربية للبناتاحيائيزينب محمود حسين ماجد509521821422100026
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0071.17اعدادية الشرقاط للبناتادبيزينه عروه حوري محمد509531821222007026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0071.00اعدادية اشور للبنيناحيائيرامي سليمان عليج خضر509541821411070025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية شميط للبنينادبيفراس احمد حسن خلف509552021211034029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0070.67ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيمنال مهدي شهاب محمد509561721222078007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0070.33ثانوية الفياض للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد سلمان عبد الرحمن509571821411117020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية العوسجة للبناتادبيسها مصلح احمد سلطان509581721222095002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيصابرين علي احمد صايل509591821422057080

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية بعاجة للبناتاحيائياميره ابراهيم حسين محمد509601821422099004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0070.17ثانوية قلعة اشور للبناتاحيائيوزيره حاضر حليو محمد509611821422119016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية عمان للبنيناحيائيعطيه محمد حمد اسماعيل509621821411129011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائيمعالي نزار عسكر عبد هللا509631821427072025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيشفق محمود حمد عبد509641821222039007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت419.0069.83اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيعبد هللا جمين حمدان جدعان509651821411011013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيهنادي احمد علي محمد509661821227037005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد حسين509671821411085011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيعبد الستار علي حسين عبد هللا509681821217068041

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت415.0069.17اعدادية الشرقاط للبناتادبينور دخيل حسين عبد هللا509691821222007048

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت415.0069.17اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيجيهان فرحان احمد محمد509701821422007016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت413.0068.83اعددية غرناطة للبنيناحيائيعبد الودود فراس جزاع محمد509711821411104039

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية اشور للبناتاحيائيشهد محمود جاجان جاسم509721821422078086

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية غطفان للبنينادبيمحمد احمد عاصي علي509731821211038025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية المآرب للبناتادبيبلسم قتيبه محسن برزان509741821222111003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت411.0068.50ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائيعمر سالم محمد علي509751821413017010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية اركبة جدعة للبناتادبينور علي حسين احمد509761721222078010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية االمام علي للبنيناحيائيرافع علي احمد فرج509771821411013005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت410.0068.33اعدادية العاصفة للبنيناحيائيفواز رفاعي ابراهيم طه509781821411032097

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت409.0068.17ثانوية باقرتة للبنيناحيائيمنذر نايف عبد هللا ظاهر509791721411078017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية الشرقاط للبناتادبيغفران عماد ابراهيم خلف509801821222007038

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت408.0068.00ثانوية البراء بن مالك المختلطةتطبيقيعبد الستار حسن مد هللا صالح509811821517037004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيطلب دحام رجب احمد509821821511089016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت407.0067.83اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيحسين جاسم محمد حسين509832021415006057

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيصفوان مطشر صالح عبد القادر509841821411057014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت406.0067.67اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمريم صالح علي عبد هللا509851821422057104
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت405.0067.50اعدادية سارية للبنينادبيمصطفى باسم احمد جدوع509861721211018068

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد قاسم محمد عويد509871921411007016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت403.0067.17اعدادية سارية للبنيناحيائيزكريا يحيى قاسم حسين509881721411018078

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيمنار نايف محمود علي509891821227072029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت403.0067.17اعدادية العاصفة للبنيناحيائيياسين حسين سميط صالح509901821411032139

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيزينب يحيى صالح عبد509911821421057009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية المآرب للبناتاحيائيايناس محمود عبد هللا جاسم509921821422111006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية االيمان للبناتاحيائيمكارم محمود سحاب فياض509931821422112055

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية ابن كثير للبنينادبيجاسم عيسى داود محمد509941821211010015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية الشرقاط للبناتادبيرقيه جمال عبد هللا موسى509951821222007018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية االيمان للبناتاحيائيرغد موفق رشيد احمد509961821422112026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية الزاب للبنينادبيابراهيم نجم عبد هللا محمود509972021211025004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية العباسي للبنيناحيائيمراد احمد عيسى ابراهيم509982021411020139

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية امام غربي للبنيناحيائيعلي احمد شهاب احمد509991721411046037

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت401.0066.83اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيبشار سلطان محمد حسين510001821511086009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيالمقتم لطيف كردي احمد510011821511089005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيهدى صالح محمد رمضان510021821422007052

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيخالد ابراهيم احمد سليم510033121417001016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية الخضرانية للبناتادبياية خلف عبيد علي510041821222057004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية تل الشعير للبنيناحيائييوسف ابراهيم عبد هللا علي510051721411052016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيوفاء موسى عويد خلف510061821422057129

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية االطياف للبناتاحيائيحنين عدنان محمود هليم510071821422063015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية اشور للبناتاحيائيغفران رعد محمد اعوج510081821422078105

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية بعاجة للبناتاحيائيرسل عز الدين علي عبد هللا510091821422099016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيميالد خلف علي احمد510101821422109028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية الخصم للبناتاحيائيديانا صباح رؤوف عبد510111821422115020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية العباسي للبنيناحيائييحيى سعد احمد محمد510122021411020154

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينادبيحميد ابراهيم محمد احمد510131721211048002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعبد الرحمن مروان شاكر محمود510141721211133014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية الشرقاط للبناتادبيتقوى حاتم طه عبد هللا510151821222007009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية الشرقاط للبناتادبيروعه علي رمضان ماجد510161821222007020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية الخضرانية للبناتادبياسماء فرج جمعة خلف510171821222057001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية الحارث المسائية المختلطةادبيحنان علي حسين مرعي510181821227027003
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية القعقاع للبنيناحيائيحسين خليفه حسين جار هللا510191821411054012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية اشور للبناتاحيائيساره مجبل محمد عبيد510201821422078071

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيسميره سعد إبراهيم جار هللا510212021422013022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت395.0065.83اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعمر عبدالجبار مرعي حسن510221721411024049

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت395.0065.83 للبنين6اعدادية حوض احيائيعبد هللا سبهان عبد هللا شبيب510232021411028027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت394.0065.67إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيعبد السالم معد جاسم محمد51024202041221009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية تل عبطة للبنيناحيائيسامي محمد اصلبي مرشد510251721411061011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية العياضية للبنيناحيائيفاروق فاضل احمد علي510261721411107060

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية العوسجة للبناتاحيائيزهراء خلف معيد مصلت510271721422095004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية الزاب للبنيناحيائيعمر حسن عواد عبد الحميد510282021411025027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية العدالة للبنيناحيائيعبد هللا حسين عبد هللا حمود510291721411181016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية عين زالة للبناتاحيائيرغد حسن حمد علي510301821422001027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية اشور للبناتاحيائيانفال خلف حمد حسين510311821422078021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيحسين احمد عبد حبيب510322021413002015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيمحمد احمد عزيز ايوب510332121411082029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيوفاء حسن علي محمد510341821421085009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيامنة سعد صبحي علي510351821422057022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية المكوك للبنيناحيائيمحمد خضر علي حمد510361721411051041

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت391.0065.17اعددية غرناطة للبنيناحيائيعبد هللا موفق انهاب صالح510371821411104037

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيايمان صفوك حسين غدير510381821422039001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية المستقبل للبنيناحيائيبراق رعد عبد القادر سلمان510392021411011024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت390.0065.00اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد عامر محمود سلطان510401821411047070

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت390.0065.00اعدادية الشرقاط للبناتاحيائينجالء هيثم محمود جبر510411821422007041

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن نظير بهجت فاضل510422021411046025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية العدلة للبنينادبيمحمد عزاوي سلمان محمد510431721211171015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية امام غربي للبنيناحيائيياسر مخلف علي حلبوص510441721411046059

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية الشرقاط للبناتادبيخالده يونس حمد طعمه510451821222007012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية الشرقاط للبناتادبيشيماء نجم عبد هللا موسى510461821222007035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية غطفان للبنيناحيائيثامر ناصح جاسم عبد هللا510471821411038004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيضحى هاشم صالح عبد هللا510481821422039017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت389.0064.83 للبنات6/ ثانوية حوض احيائيكلشان شاكر حمود حسين510492021422119020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيانس جبار محمد موسى510502121411041005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائييوسف سمير بشاره غضبان510512221411055079
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية القحطانية للبنيناحيائيياسر محمود علي صالح51052182041123034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينادبيسامي حسين محمد احمد510531721211048003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائياحمد صالح عبودي صالح510541721415016003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيعبد الصمد محمد جاسم عطيه510551821217072069

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيمحمد عبد الباري كريم حسين510562221411055065

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزهراء خضير خلف سلوم510572321422019028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيصالح محمد حسين صالح510581721411074013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية العاصفة للبنينادبيعبد الستار ضامن احمد داثان510591821211032028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية الحويجة للبنيناحيائيهشام عويد حسن حمد510602021411019108

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيحارث عبد الغفور محمد حسين510612021411039043

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية جرناف غربي للبناتاحيائينسرين احمد حسن ناصر510621721422101005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية المآرب للبناتادبيحياه رمضان علي طه510631821222111004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية اشور للبنيناحيائيياسر حماده عيسى عبد الرزاق510641821411070084

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية البيادر للبنيناحيائيأحمد جبار عبد الستار فياض510651921411091001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية ام القرى للبنيناحيائيعبد العظيم عبد الجبار حسين علوان510662021411023002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمحمد خميس خلف حسن510672021415006166

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيمحمد سليمان عزيز حسين510683121417002024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية سيف الجهاد للبناتاحيائياسيا احمد عبد هللا حسين510691721422014001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية جرناف غربي للبناتاحيائيشيماء عبد ابراهيم حمد510701721422101003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيعمر سفيان ضاحي قدوري510711821411011017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية حضر موت للبنيناحيائيعلي عبد المالك خلف حمد510721821411028017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية القعقاع للبنيناحيائيمحمد جاسم زناد جاسم510731821411054027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيامال فاضل عباس دخيل510741821422057020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية حلوان للبنيناحيائيمصطفى حسين قادر علي510752121411052081

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي مشتاق شاكر حداوي510762221411062138

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيزين العابدين حسن هاشم عبيس510772421413011033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية العباسي للبنيناحيائيصالح حسن محمد عبد هللا51078202041020029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبياكرم ميسر حمد محمد510791721211014009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائياحمد حسون عليوي صالح510801721411098004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيفاضل عباس رضا مصطفى510811821411031091

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيانس خضر حبيب حسين510821821411048006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيمحمد خليل خلف حسن510831821411085013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00اعددية غرناطة للبنيناحيائياحمد ابراهيم علي سعيد510841821411104005

4148 من 1548صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية القبس للبنيناحيائيضياء اسماعيل عبد هللا حسن510851821411110002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية المآرب للبناتاحيائيمريم حقي اسماعيل عصفور510861821422111022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعلي سفيان عواد خضر510872021411019071

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية الحويجة للبناتاحيائيهند حميد ذياب مصلح510882021422045037

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسين جامل داود يوسف510892121411007027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيرفل ستار محمود حسن510902321427028006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيوليد احمد سليمان منصور510911721217012031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية عين زالة للبناتادبيمنى عبد هللا عزيز علي510921821222001025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية المآرب للبناتادبيزهراء طه علي طه510931821222111005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية النضال للبنيناحيائيغيث ماني علي وهب510942021411012050

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيحمدان نايف سلطان سليم510952021417067010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية ام وهب للبناتاحيائيسندس حمد جمعه علي510962021422118013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم رفيق هاشم احمد510972121422009165

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية المنارة للبناتاحيائينهى مجيد جميل حمد510982121422018070

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحسن فاضل عيدان عبد علي510992221411070149

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية البحتري المختلطةاحيائيارشد قاسم خضير بجاي511002221417012001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد اياد محسن عباس511012421411048233

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية الشرقاط للبناتادبيشيماء ميسر سامي حمد511021821222007034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيعذراء روضان اسعد طه511031821227068013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية اليعربية للبناتاحيائيزينه دخيل حسين ماجد511041821422100027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد نهيان محمد عيفان511052021411001223

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية الهناء للبناتاحيائياسماء جالل عبد هللا جاسم511062021422057007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيمروان محمد حميد فرحان511072121411086020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيسيف موسى عيسى جايد511082121417079003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائييونس راغب محمد حمود511091721411096088

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيمطر فارس مطر علي511101821217068085

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيعبد الرحمن دعبول خلف عميري511111821217072065

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية القعقاع للبنيناحيائيعبد الفتاح محمد سلمان محمد511121821411054018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعلي اكبر طعمه علي عمران511132321417006031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيوفاء شهيد رحمان محمد511142421422020110

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائيمتعب حاجم خليفه حمد511153121415001081

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد علي حيدر علي511161721411135008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت380.0063.33اعددية غرناطة للبنيناحيائيفرحان محمد احمد خالد511171821411104050
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية اشور للبناتاحيائيعجائب دبوس بهير غاتر511181821422078098

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةتطبيقيسبأ صالح حسين ضامن511191821527071004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية الرمانة للبنيناحيائيغزوان عبد محمد مدهللا511201921411112074

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية فريشتة للبناتاحيائيساره شكر محمود سعيد511212121422083024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية المنار للبنيناحيائيزينب ناصر حسين زامل511222221421072009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد رحيم علي تعيب511232421413008045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية القيارة للبناتاحيائيزينة سعدي فرحان محيمد511241721422013045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيمهدي صالح رمضان حسين511251821411048047

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائياحمد محمود حميدي كرفه511261821417071015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية بعاجة للبناتاحيائيدنيا شيت جرجيس سعيد511271821422099013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية المآرب للبناتاحيائيشهد حسن شعبان علي511281821422111014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحسن فالح حسن علي511292121411009071

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسن الزم شعير سماري511302221413025024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيعلي جواد كاظم زامل511312621417006045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين حسون مسير جساب511322921411018033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور علوان فليح حسن51133212042102148

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا طه رمضان محمد511341721411021028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعمر محمود محمد علي511351821411032094

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية شميط للبنيناحيائيعبد المنعم طليع وسمي حمد511362021411034019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية الحسينية للبنيناحيائيسارة فيصل خلف صالح511372021421032003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيسرمد حارث سرمد رشيد511382121417082008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيايوب حسين هظم محمد511391121211045023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيفتحي علي احمد محمد511401721211001050

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيخطاب اسماعيل عمر محمد511411821211048013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيليث جواد اسماعيل عبد هللا511421821411004066

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيهاني محمود إبراهيم حسين511431821413021033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيمحمد حافظ فرحان علي511441821417082017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيمالك ادريس حمد محمد511451821422109027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية العباسي للبنيناحيائيصالح الدين جاسم محمد حسن511462021411020064

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعلي سعدون خليل ابراهيم511472021411039103

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية تل الذهب المختلطةاحيائياحمد ياسين عبد هللا عيسى511482021417068002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمرتضى كامل محمد هندول511492321411019186

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائيايهم نعيم عجه خويط511502421411005014
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الرسول للبنيناحيائيابراهيم داخل سلطان حسين511512421411026001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية الراية للبنينادبياحمد غني يونس محمود511521721211025009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد مروان ابراهيم عبد السالم511531721411015116

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد جبار محمد علي511541821411009055

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية الحورية للبناتاحيائيمروه فارس محسن علي511551821422120012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيخطاب صالح محل شرقي511561921411040023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبيزهراء عبد الرحمن خنجر صالح511572021222013013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية الشهباء للبناتاحيائيسندس نجم عبد هللا ابراهيم511582021422007047

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية ام وهب للبناتاحيائيجيهان هادي عبيد جاد هللا511592021422118006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيوسام مجيد مخرب كمندور511602221413027074

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيخالد سامي صبار ابراهيم511611121211045042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيمحمد سالم محمود علي511621121415005070

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية امام غربي للبنيناحيائيشهاب احمد جاسم محمد511631721411046026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيعلي خلف احمد حسين511641721417012017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية الحارث المسائية المختلطةادبيكوثر احمد موسى سعيد511651821227027007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيسراج عناد حميد فاضل511661821227037003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية علياوة المختلطةاحيائيمحمد صبحي احمد عبد هللا511672021417038036

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائياية قاسم عبد عواد511682121422044011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية الصادق للبنيناحيائيعمار ناجي عذار تقي511692221411060027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية البيادر المختلطةاحيائيسجاد حيدر داود سلمان511702321417058016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية البيادر المختلطةاحيائيعقيل احمد جبار مجذاب511712321417058028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمحمد احمد حسن محمد511723121417001038

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينادبيعبيد حسين اعبيد ابراهيم511731721211048007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية المكوك للبنيناحيائيسناء احمد حسين علي511741721421051019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الستار محمود عبد محمد511751821411032062

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية اشور للبناتاحيائيعفاف عامر محمد علي511761821422078100

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية اليعربية للبناتاحيائيمريم عبد هللا حسين دخيل511771821422100046

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية االيمان للبناتاحيائيسوالف كامل خلف جاسم511781821422112042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية داقوق للبنيناحيائيعالء احسان حمد شهاب511792021411017018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيوائل قحطان جاسم محمد511802021411046063

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية الحويجة للبناتاحيائيايه مازن احمد خلف511812021422045011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعلي خلف محمد سلمان511822121411051088

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرسل رائد محمد عبد الحسن511832121422032078
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيخديجة طارق ابراهيم علي511842121427079014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيرامي علي عبد الحسين نايف511852221411055033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيرعد راهي شناوه عباس511862421417004011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيضحى صالح مهدي صالح511872721422025105

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيسيف سعد شريف ابراهيم511881121211045065

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية جرناف غربي للبناتاحيائيمروه ادهام فاضل صالح511891721422101004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الكريم محمود نايف511901721515002231

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية العاصفة للبنينادبياحمد عبد الناصر سليمان يونس511911821211032004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية اشور للبنيناحيائيمثنى علي شحاذة احمد511921821411070060

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيرشا محمد حمد حديد511931821422057056

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية النعمان للبنيناحيائياوس جاسم خليفه عبد511941921411030003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية العباسي للبنيناحيائياحمد مجبل عليوي خلف511952021411020014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيحسن محمد هاشم جاسم511962121417028005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية المشروع للبنيناحيائيعباس شندل كتان عامر511972321411010058

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائييوسف حسين علي جابر511982421411014105

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية الفرات للبنيناحيائييوسف محمود محمد رشيد51199182041020095

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية االندلس للبناتاحيائيعذراء علي نامق خلف51200182042244035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية العوسجة للبناتادبياسراء سمير نمر محمد512011721222095001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية الحارث المسائية المختلطةادبيمثنى فالح احمد جار هللا512021821217027035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيمهند عامر محمد ثلج512031821217068088

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية الخضراء للبنيناحيائيابراهيم محمد احمد محمد512041821411044001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيشهد نوار عبيد علي512051821422057076

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية الرياض للبنيناحيائيأحمد جاسم محمد ملح512062021411022001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيهيالن صالح حسن صالح512072021411039173

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية ام وهب للبناتاحيائياساور عبد العزيز حاضر خلف512082021422118001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيمصطفى ستار جبار حاج512092321411006214

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيهاجر فاضل جابر عبد512102521427006135

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية المزرع للبنيناحيائيمحمود عدوان محمود عبد512111721411163022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت371.0061.83اعددية غرناطة للبنينادبيسامر عبيد ابراهيم بليش512121821211104015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية شميط للبنينادبيعلي فالح حسن حميد512132021211034025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيالماس عبد هللا احمد محمود512142021422013004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد ابو بكر علي عبد هللا512152121411026026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيعبد الملك احمد رفعت علي512162121411072029
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية البيادر المختلطةاحيائيحسن علي كاظم حمزه512172321417058009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشذى عمران زغير صالح512182321422043099

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية الرميثة للبنيناحيائيامير كامل عبد الرضا كاظم512192921411016015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية الغفران المختلطةاحيائيمحمود رجب خليفه علو512201021417001020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعمر محمد صالح عباس عبد هللا512211721411110045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية الفياض للبنيناحيائيمصطفى عبد الهادي احجاب عبد الرحمن512221821411117035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيزينب رعد اسعد جاسم512231821424014024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية شميط للبنيناحيائيمحمد صبحي حسين علي512242021411034028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية الموعظة للبناتاحيائيسهاد مصطفى علي ندى512252021422049031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيعمار صباح حمد هناوي512262121417071018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيسبأ يونس جاسم سبع512272121422044057

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيبتول علي عبدالحسين شكاية512282221427038005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية النهروان المختلطةاحيائيعباس سلمان حميد عطيه512292321417011041

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيسجاد مهند مجيد حميد512302621415004023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية الحود للبنينادبيابتسام رجب جاسم احمد512311721221040001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية زمار للبنيناحيائيفراس علي محمد عبد512321721411095082

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيابراهيم حماد حمد ثلج512331821217068001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية عين زالة للبناتادبياكرام ابراهيم عطيه خلف512341821222001004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية الريف المسائية المختلطةادبيعذراء حسين علي محمد512351821227025008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية حضر موت للبنيناحيائيوسام احمود خلف عواد512361821411028034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيسجى احمد جاسم محمد512372121422044058

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية االنامل للبناتاحيائيانوار محمود ابراهيم محمد512382121422091003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية غرناطة للبنيناحيائيسجاد علي هادي ضميد512392221411017067

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمحمد ماجد هادي عالج512402421411007057

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيمحمد صالح نعمه نوفل512413221417002020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية الكرمة للبنيناحيائيجنيد محمد حميد محمود51242192041066051

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيمعن محمد رجب عبد هللا512431821217072104

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية اشور للبنيناحيائيمحمد غانم ذياب حسن512441821411070072

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية الفياض للبنيناحيائيحسين عالء حسن معيد512451821411117009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيريم حسن محمد خالف512462121426003023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم وارد علي512472221413025109

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحيدر ستار سلمان كاظم512482321411001024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية الواسطي للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن احمد محمد512491821411047004
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيصبا محمد طه عسكر512501821422057083

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية االطياف للبناتاحيائيزينه ثامر حسين جار512511821422063030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية العاصفة للبنينتطبيقياحمد خيري محمد خلف512521821511032003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبيهيثم عيسى عبد هللا ظاهر512532021217002010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيصالح الدين ابراهيم خليل مصطفى512542021417011016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيرغد محمد عثمان حسين512552021427021008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية العكيكة للبنيناحيائيقاسم عبد االمير محسن صباح512562221411038107

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية الكرمة للبنينتطبيقياحمد طه عبد الرضا حسين512572221511037009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية النجدين للبنيناحيائيفهد احمد خضير عباس512582421411033089

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية ربيعة للبنيناحيائيبدر عناد عبيد نزال512591721411104008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية البرغلية للبنيناحيائينواف ياسين احمد صالح512601721411106030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيمطر حميد محمود حدري512611821217068084

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الحكيم مصلح علي512621821413017008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيكاظم سالم فياض حمد512631821417071061

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية الشرقاط للبناتتطبيقيزمن حسام عبد المنعم راجح512641821522007006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00 للبنات6/ ثانوية حوض احيائيسندس فرحان عبد هللا شبيب512652021422119017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية علياوة المختلطةاحيائيمها أسد نجم عبد هللا512662021427038021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية القرطبي للبنينادبيسعد رزاق صالح دهدول512672121211051024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزينب علي محمد حسين512682121422035043

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيطيبة خالد عبيد احمد512692121527032007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائياحمد لفتة جعفر كاطع512702221411020015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيعلي زيدان قند محمد512712421411028054

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية الفتوة المختلطةاحيائياحمد صالح ابراهيم عويد512723121417001007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيبالل جاسم عبد هللا شهاب51273212041014028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية صفية للبناتاحيائينورالهدى احمد وعد هللا قاسم512741721422062043

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية الخضرانية للبناتادبيصبا مجيد حسن حمد512751821222057015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية الزاب للبنيناحيائيعمر دريد خزعل حسن512762021411025028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية الزاب للبنيناحيائيمحمود عبد محمود عبد512772021411025051

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيايمان احمد عبد هللا عبد512782021422013008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمرتضى حسن فضيح شاروط512792221413025114

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمؤمل صادق جعفر عبد الحسين512802221413027047

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية االيمان المختلطةاحيائيفاطمه عدنان خيرهللا مطير512812221427004026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية االبرار للبنيناحيائيعلي رعد علي حسين512822321411060067
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعمر محمد كاظم عبيد512831421411016116

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية اجحلة للبنينادبيهيثم عبد الرزاق حماد علي512841721211043015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيسطم كاظم ياسين نواس512851721411148025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية بلد للبنيناحيائيحسن عماد عبد الوهاب عبد الواحد512861821411006035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيميسم فوزي محمد علي512871821422057115

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية اشور للبناتاحيائيجيهان فاضل عطيه محمد512881821422078037

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية الريف المسائية المختلطةتطبيقيخالد محمد حسن عليان512891821517025012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية النضال للبنيناحيائيعلي احمد جمعة محمد512902021411012039

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية علياوة المختلطةاحيائيأنهار خالد محمود حماد512912021427038004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيايمان جاسم حسين محمد512922021427067003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية الفهود للبنيناحيائيسجاد حسين جبار معارج512932221411042042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسن ذياب عيدان تقي512942221413004029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية القاسم للبنيناحيائيمجتبى مهند خزعل جاسم512952321411006167

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية كوثا للبنيناحيائيحيدر وليد اسماعيل حسين512962321411040047

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعالء قاسم علي عبد الكاظم512972321417007100

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينورس شاهر حسين محسن512982321422043149

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيحسن حكيم علي احمد51299222051371004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت363.0060.50اعددية غرناطة للبنينادبيعبد الرحمن طه سعود برزان513001821211104022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية االيمان للبناتاحيائيانمار عبد هللا محسن محمد513011821422112009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيحسام جمعة هالل صالح513022021411024016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيمردان تركي احمد داثان513032021417003017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية العلياء للبناتاحيائيمنار مزهر عبد هللا محمد513042021422027037

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية العباسي للبنينتطبيقيحمد عبد هللا مطر درويش513052021511020002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية فريشتة للبناتاحيائيكوثر احمد ابراهيم علي513062121422083034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي عماد حمزه عبيد513072421411012037

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية فايدة للبنينادبيهيثم محمد صالح علي513081721211091025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية ابي ماريه للبنينادبيطه جاسم طه جاسم513091721211109013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية غطفان للبنينادبيسعد خليفه محمد صالح513101821211038010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية الحارث المسائية المختلطةادبيماهره ندا فياض معجون513111821227027008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية العاصفة للبنيناحيائيموفق حسين علي صالح513121821411032136

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية الفياض للبنينتطبيقيطه علي طه ياسين513131821511117008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية الشمس للبناتاحيائيامنيه سيف الدين صالح ناجي513141921422126010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية العباسي للبنيناحيائيعامر عواد محمد سعيد513152021411020074
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية ديبك تبه المختلطةاحيائيعبد اللطيف فالح احمد عبد هللا513162021417041002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمعد غسان محمد مجيد513172121411009296

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية اليرموك للبناتاحيائيوفاء محمود عويد خلف513182121422035093

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيرسول أحمد عبد العباس خنجر513192321415008052

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية البيادر المختلطةاحيائيحسن هاشم منديل مفضي513202321417058010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعلي حمزه عناد فنيخر513212621411017059

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيعائشه عامر عواد هادي513223121422014029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائياالء عبد الرزاق عبد الوهاب عمر513233221426001004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية امام غربي للبنينادبيعبد الرزاق عيسى ذنون محمد513241721211046014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية بئر الحلو للبنينادبيابراهيم جاسم صالح سليمان513251721211189001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعمار حسين اسماعيل حسو513261721411023079

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية عوينات للبنيناحيائيعلي زغير دواح خليف513271721411103030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية اشور للبناتاحيائياسيل خلف عبد هللا محمد513281821422078012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية اشور للبناتاحيائيحنين عادل محمد حسن513291821422078041

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياحمد عزالدين جاسم محمد513301921411041011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية الكرمة للبنيناحيائيياسين غائب ابراهيم خلف513311921411065136

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيجاسم احمد عزيز محمود513322021411041007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0060.17 المختلطة7ثانوية حوضاحيائيقيس لقمان ابراهيم جاسم513332021417037015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية الراية المختلطةاحيائيعائشه عبد العزيز اخميس صالح513342121427002009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيقاسم جالوي كاظم زيدي513352321217005016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم سعد ناظم مزهر51336232041006192

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية اركبة جدعة للبنيناحيائيعماد فتحي ابراهيم محمد513371721411044008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية اشور للبنيناحيائيباسم حسين صالح جار513381821411070013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيمحمد احمد نوفان دخيل513391821411086007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية االطياف للبناتاحيائيميعاد خلف محمد حسين513401821422063063

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية االيمان للبناتاحيائيهوازن فرحان خلف فاضل513411821422112066

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية الزاب للبنيناحيائيزكريا صالح حميد حبيب513422021411025009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية شميط للبنيناحيائيمصطفى خطاب اعويد احمد513432021411034032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد الغفار خضر خلف عيسى513442021411046026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد محمد حسين خلف513452121411009033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية الدواية للبنيناحيائيحيدر محسن بريس عسكر513462221411023013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيمحمد عواد كطين بجاي513472321417052015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيوعد حسين عبد الحسن خضر513482421517008024
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قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت530.0088.33اعدادية الواسطي للبنينادبيعمر احمد سليمان عطيه513491821211047024

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت524.0087.33اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد االله محمود ياسين513501821411032056

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت501.0083.50ثانوية االطياف للبناتاحيائيعبير عبد حسن حسين513511821422063047

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت500.0083.33ثانوية جرناف غربي للبناتاحيائينوال حسين مربط فريش513521721422101006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت495.0082.50ثانوية اركبة جدعة للبنينادبياحمد محمود صباح حسين513531721211044005

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0081.33ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيمحمود محمد عايد عطيه513541721411152028

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت487.0081.17اعدادية العاصفة للبنينادبيمحمد صالح حسين محمد513551821211032053

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت486.0081.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيغزوان ياسين حسين علي513561721411026136

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت482.0080.33اعدادية الخضرانية للبناتادبيبراءة فرج سلطان غربي513571821222057005

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت477.0079.50ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبينور عبد الغني اسود حسين513581721221014003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0079.17ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائيناديه بشير عبد الرحمن عبوش513591821427072030

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0078.83اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبياحمد محمد ظاهر هاشم عبد السالم513601721211001006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0078.83اعدادية الحكمة للبنينادبيعمر سالم جاسم محمد513611721211009059

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0078.83ثانوية عين الحصان للبنينادبيخالد وليد حميد حمزه513621721211124007

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0078.83اعدادية الشرقاط للبناتادبيساره فراس عبد الجبار محمد513631821222007027

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0078.67ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتادبيسميه محمد ياس جاسم513641721222102004

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0078.17ثانوية الشروق للبنينادبيانس ابراهيم عطا هللا عبيد513651721211205003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0078.17اعدادية القيارة للبناتادبياسماء عطية حسين عبد هللا513661721222013003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت468.0078.00ثانوية المكوك للبنينادبييوسف حسين علي عبد513671721211051049

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت468.0078.00ثانوية جرناف غربي للبناتاحيائياميره حسين مربط فريش513681721422101001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0077.83اعدادية الخضرانية للبناتادبيزينه سعد خطاب عمر513691821222057011

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0077.83اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد رياض محمد فاضل513701821411032117

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0077.67ثانوية عين الحصان للبنينادبيرشيد دهش ندى مناور513711721211124008

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0077.67ثانوية المكوك للبنينادبيرحمة علي حسين علي513721721221051003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0077.67ثانوية شميط للبنينادبيابراهيم محمد حسن احمد513732021211034002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.50ثانوية أقار صو للبناتادبيمريم رياض نيازي اسماعيل513742021222110006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0077.50اعدادية زمار للبنينادبيانور محمود حنش محمد513751721211095006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0077.33اعددية غرناطة للبنينادبيعبد الكريم راكان حسين علي513761821211104026

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0077.33ثانوية الرمانة المختلطةادبيتبارك عبد هللا صالح حمد513772021227042003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0077.17ثانوية البعاج للبنينادبيايمن عبد هللا شهاب عواد513781721211045011

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0076.50ثانوية تلول ناصر للبنينادبيمحمد ابراهيم جاسم برجس513791721211036016

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0076.50اعدادية السيد حمد للبنينادبيمحمود فالح علي عويد513801721211073015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0076.50اعددية غرناطة للبنيناحيائيابراهيم محمد عبد هللا سليمان513811821411104003
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قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0076.50ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبياسامة فتحي حسن عبد هللا513823321217001001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0076.33ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيارقم حسن محمد سلمان513831721211041004

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0076.33ثانوية العوسجة للبنينادبيعلي بشير حمدي مرعي513841721211049009

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0076.33اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعبد هللا محمد تركي غضبان513851721215001088

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0076.33ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيايه صالح محمد خلف513861721222078002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0076.17ثانوية الشهيد اسماعيل طالبادبيمحمد طالل حسن حسون513871721211131011

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0076.17اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيالطاف ابراهيم عباس عبد الوهاب513881821422057018

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0075.83ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيحمد سالم وكاع محمد513891721211014011

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0075.83ايمن- الخارجيات ادبينورة علي اسماعيل محمد513901721228050298

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0075.83اعدادية المصطفى المختلطةادبيابراهيم علي حسن علي513912021217003001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0075.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبياالمين رياض شكر محمود513921721211001012

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0075.67اعدادية الخضرانية للبناتادبيمنال فارس ذنون خضر513931821222057021

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0075.50ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينادبياحمد علي احمد ذياب513941721211048001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0075.50اعدادية النصر للبناتاحيائيهناء سالم ذياب شهد513952221422052097

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0075.33ثانوية اجحلة للبنينادبياياد عبد علي عبد هللا513961721211043003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0075.33ثانوية الشهيد اسماعيل طالبادبيعبد هللا عكاب طه محمد513971721211131008

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0075.33ثانوية الدنج للبنينادبيايمان رجب محمد صالح513981721221214001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0075.33اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد العزيز شاكر محمود حسين513991821211047020

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0075.17ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيابراهيم حازم حمد ياسين514001721211053001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0075.17ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيمروه علي عبيد علي514011721222078006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0075.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد الرحمن فارس احمد محمد سعيد514021721211001030

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0075.00اعدادية السيد حمد للبنينادبيحسين مزهر محمد نامس514031721211073006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0075.00ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيبسام محمد عواد خلف514041721215015023

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0075.00ثانوية المآرب للبناتاحيائيرغد احمد عبد هللا جاسم514051821422111010

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0074.83ثانوية امام غربي للبنينادبيعلي سالم علي خالد514061721211046019

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0074.67اعدادية الحكمة للبنينادبيضياء محمود محمد عبو514071721211009034

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية الموالي للبنينادبيعلي صالح احمد شيت514081721211054013

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية تل سروال للبنينادبيمحمد محمود حسين علي514091721211056013

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0074.67اعدادية القيارة للبناتادبيشهد محمد خضر طابور514101721222013025

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية حضر موت للبنينادبيمحمد احمد صالح خضر514111821211028020

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0074.50اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد خضير جاسم محمد514121721211003003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0074.50اعدادية االمجاد للبنينادبيمهيب فواز احمد سلطان514131721211026073

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0074.50ثانوية ازهيليلة للبنينادبيشعالن عبد هللا حبيب شهاب514141721211182013
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قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0074.50ثانوية الفراتين للبناتادبياشراق يونس عبد هللا خلف514151721222036002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0074.50ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين ياسر جابر514162221413027055

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية العوسجة للبنينادبيحارث جاسم احمد سلطان514171721211049003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيصباح حسن شجاع صالح514181721211053008

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0074.17اعدادية الراية للبنينادبياحمد اذياب خالد سليمان514191721211025002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0074.17ثانوية الخصم للبناتاحيائيرسل رياض خليل ابراهيم514201821422115021

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت444.0074.00اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيمجاهد خليل ابراهيم حامد514211721211117010

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0073.83اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي احمد صالح علي514221721211003055

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0073.83ثانوية العوسجة للبنينادبيذنون يونس شبيب عروه514231721211049004

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0073.83اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم حسن هيته514242021411005064

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0073.67ثانوية جرناف غربي للبنينادبيحميد محمد بيشان فريش514251721211047009

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0073.67اعدادية االمين للبنيناحيائيزبير محمد يونس اسماعيل مصطفى514261721411019014

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0073.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقياحمد زكريا عبد خضر514271721511001006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0073.50ثانوية عين الحصان للبنينادبيعيسى حامد قاسم حمزه514281721211124018

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0073.50ثانوية عمرو بن معد للبنينادبياحمد خضير جاسم حنوش514291721211210001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0073.50اعدادية حمام العليل للبناتادبييقين حاتم علي امحشول514301721222009075

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0073.50ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيزاهد خالد شريف عيسى514311821211048015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0073.50اعدادية الواسطي للبنينادبيريام مرعي حسن خلف514321821221047005

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبياحمد سالم علي عبد514331721211074001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0073.33اعدادية المروءة للبنينادبيحسين محمد حسين فرج514341821211024002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0073.33اعدادية الشرقاط للبناتادبيسجى ابراهيم حسين عكله514351821222007028

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائيعمر ابراهيم فرحان حمد514361821417072034

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية االيمان للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق مجبل عبد الرزاق514371821422112033

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0073.17ثانوية العوسجة للبنينادبيمحمد وليد سالم حميدي514381721211049012

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0073.17ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيمحمد صالح حردان حسون514391721211053024

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0073.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعمار محمد احمد طه514401721211001043

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0073.00اعدادية اليرموك للبنينادبيريان بشير عران معيوف514411721211003032

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0073.00اعدادية القيارة للبناتادبيمارية محمد خلف عوين514421721222013034

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0073.00اعدادية الواسطي للبنينادبيهناء مرعي حسن خلف514431821221047007

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0073.00اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد قحطان محمد حمد514442021411007008

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية الموعظة للبناتاحيائيزهراء حسين فرحان حميد514452021422049028

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية ازهيليلة للبنينادبيعبد الرحمن عبد الجليل رمضان عيدان514461721211182015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبيمهند زيدان محمد بالل514471721211184009
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قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية الموالي للبنينادبيخالد طاهر ياسين وادي514481721211054006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية ابليج للبنينادبينصر شامل عبد داود514491721211199031

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0072.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسن محمد حسن514501721411002027

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0072.50اعدادية النصر للبنيناحيائيرضا حسن يوسف عبد514512421411034026

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0072.33ثانوية تل الشعير للبنينادبيمحمد حامد حسين درويش514521721211052024

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية امام غربي للبنينادبيدعاء ياسين حسين احمد514531721221046003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيزينب ماجد غركان رحم514542621424010036

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية الموالي للبنينادبيعلي محمود جاسم محمد514551721211054015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0072.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعمر غانم فاضل طه514561721411026132

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية الراية للبنينادبيمحمود محمد علي محمود حاوي514571721211025069

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية العوسجة للبنينادبيعبد الرحمن غانم مجبل رشيد514581721211049006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية عمر كان للبنينادبيميثم خالد زينل سعدون514591721211159010

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية الخصم للبنينادبيعبد الكريم جايد حسين خلف514601821211015018

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد عبد هللا خلف عواد514611721211003005

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية سارية للبنينادبيرياض محمود محمد سعيد رمضان514621721211018028

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا يوسف يونس فتحي514631721415002230

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيحسين احمد محمد حسن514641721511001015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية الكسك للبنينتطبيقيمحمد علي خلف سلمان514651721511108019

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية الرواد للبنيناحيائيعمر صالح حسن خورشيد514662021411021082

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0071.50ثانوية تلول ناصر للبنينادبيماجد حميد سعيد عبد اللطيف514671721211036015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0071.33ثانوية العوسجة للبنينادبيمصطفى يونس شبيب عروه514681721211049013

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0071.33ثانوية الموالي للبنينادبيعلي عبد عزيز عيسى514691721211054014

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0071.33اعدادية زمار للبنينادبيعلي احمد حسن احمد514701721211095019

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0071.17اعدادية الرضواني للبنينادبيمحمود يحيى عبد هللا حسن514711721211147101

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0071.17ثانوية اركبة جدعة للبناتادبينور ابراهيم مطلك صالح514721721222078009

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية المصطفى للبنينادبيصبار اياد عبد هللا ابراهيم514731721211075015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية الشروق للبنينادبيعبد السالم عبد هللا احمد عبد هللا514741721211205005

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينادبيفهد فراس ميسر عبد الغني514751721213005002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0071.00اعدادية الكفاح للبناتادبيهيفاء عمار عيسى علي514761721222051058

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0071.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد زكي رضوان عبد الكريم محمود514771721411007129

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية البعاج للبنينادبيعمر محمد حميد علي514781721211045070

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0070.83ايمن- الخارجيون احيائيمحمد عطاهللا احمد خلف514791721418001278

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبيفاطمه احمد خلف عبد514802021222013017
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قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0070.67ثانوية حمام العليل للبنينادبياحمد عبد المحسن عز الدين احمد514811721211032003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0070.67اعدادية سارية للبنيناحيائيعلي هاشم علي هادي514821721411018144

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0070.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمسره احمد محمد علي عبد هللا514831721424011116

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0070.67اعدادية العباسي للبنيناحيائيعبد الرحمن مبارك عبد احمد514842021411020080

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيمنتظر عبد الستار محمد يوسف514851721211053025

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية الخضرانية للبناتادبياسيا عادل خضر عبد هللا514861821222057002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية المآرب للبناتادبيسهام محسن برزان طه514871821222111007

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية الرمانة للبنينادبيعمر كدي سليم محمد514881921211112027

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية النهروان المختلطةاحيائييحيى رعد حسين ضاري514892321417011075

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية الريف للبنينادبيهادي مهدي رومي يوسف514901221211026041

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية السيد حمد للبنينادبياحمد مجيد صالح رضوان514911721211073003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0070.33ايسر- الخارجيات ادبيشهد حسن علي بكر514921721228060267

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0070.33اعددية غرناطة للبنينادبيسلطان عبد العزيز احمد لطيف514931821211104017

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية الواسطي للبنينادبيفاطمه فاضل رفاعي عيسى514941821221047006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحيدر سعد يعقوب عطية514952221211068036

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية السيوطي للبنينادبيايمن وسام فخري عبد هللا514961121211046009

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبياحمد زياد سليمان فتحي514971721211005003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية العياضية للبنينادبيمسعود مجاهد سعيد حمو514981721211107016

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد هللا احمد محمود حمد514991721211134042

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعدنان عبد الباسط الياس علي515001721411009071

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد فيصل صالح طالب515011721415001020

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0070.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهمسه عباس امير مصطفى515022121422085277

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0070.00اعدادية المستقبل للبنينادبيعبد الرحيم عبد هللا نوري عبد هللا515031721211024007

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية تل الشعير للبنينادبيخلف محمود خلف كريم515041721211052006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية المصطفى للبنينادبيعلي ثامر فتحي ابراهيم515051721211075020

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0070.00اعدادية البيان للبنينادبيحسين محمد عطيه مشهور515062321211014018

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية المرتقى للبنينادبيمحمد صالح احمد عيسى515073121211012016

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية المكوك للبنينادبيمحمود سعد خضر عنين515081721211051042

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت419.0069.83ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيعبد القادر ياس نجم كنوش515091721211053010

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية االمين للبنينادبيعلي بسام هشام عبد القادر515101721211019019

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيناصر خلف احمد عطيه515111821211048040

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية ملتقى النهرين للبنينادبيياسر احمد ذياب صالح515121821211120022

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت417.0069.50اعدادية عوينات للبنينادبيعبيد علي حمود مطيران515131721211103018
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قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت417.0069.50اعدادية الرضواني للبنينادبياحمد عبد هللا محمود عبد هللا515141721211147004

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت417.0069.50اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيوليد خلف محمد خليف515151721215001165

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت417.0069.50اعدادية كوثا للبنينادبيمخلد عوده محمد مصيخ515162321211040045

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيعدنان يونس صالح محمد515171721211014022

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت416.0069.33اعدادية الواسطي للبنينادبياسماء نشوان عطيه وردي515181821221047001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت416.0069.33اعدادية تل علي للبنينادبيفراس عبد هللا احمد خليل515192021211030039

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت415.0069.17اعدادية الحكمة للبنينادبيصالح جبر احمد حسين515201721211009030

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية المكوك للبنينادبيامير يونس عبد عبد هللا515211721211051010

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية المستنطق للبنينادبياياد ادريس محمود ضبعان515221721211059001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت415.0069.17اعدادية الخضرانية للبناتادبيفريال عبد هللا علي ابراهيم515231821222057019

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت415.0069.17اعدادية البطحاء للبنينادبياكرم هادي نعمه رديني515242221211008006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت414.0069.00ثانوية العوسجة للبنينادبيثابت ابراهيم علي احمد515251721211049002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت414.0069.00اعدادية النعيمية للبنينادبييوسف عمر جسام محمد515261921211100041

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية الفهود المسائية للبنينتطبيقيعالء عبد الحسين رزاق حسين515272221515009029

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمحمد محمود طه مصطفى515281721211005056

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية تلول ناصر للبنينادبيايمن احمد سالم فرج515291721211036005

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيكوان صالح محمد سليم515301721215015093

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية العبير المسائية المختلطةادبياحمد منذر احمد شاحوذ515311721217012001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية عين زالة للبناتادبياالء فخري ابراهيم خليل515321821222001005

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية اسد هللا للبنينادبيغيث احمد صبحي خلف515332121211017037

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية سيد االنام للبنينادبيزين العابدين حسن خزعل زبن515342621211048029

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت411.0068.50اعدادية الكرمة للبنينادبياحمد ديار محمد علي515351921211065011

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية الصادق المختلطةادبيعلي كاظم علي حسين515362321217006019

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت410.0068.33ثانوية الحيدري المختلطةادبياحمد سلمان خلف حسين515372321217027002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية االمجاد للبنينادبيعبد المنعم خالد صالح علي515381721211026038

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية الرضواني للبنينادبيعمران احمد محمد ابراهيم515391721211147079

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت409.0068.17ثانوية حضر موت للبنينادبينايف دخيل خليف حسين515401821211028024

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت409.0068.17ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيسفيان ادريس ابراهيم محمد515411821211048017

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت409.0068.17ثانوية شرق دجلة للبنينادبيقصي محمد احمد عبد هللا515422021211031017

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت408.0068.00ثانوية جرناف غربي للبنينادبيمحمود حسين عبد اللطيف فنخ515431721211047016

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت408.0068.00اعدادية تماضر للبناتادبيساره محمود سلمان عواد515442121222002037

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت407.0067.83اعدادية الشهاب للبنينادبياسامة محمد عبد خضر515451721211134008

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية المحلبية المسائية المختلطةادبيفائز خضر مؤيد حسين515461721215014008
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قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعبد الوهاب مجيد صالح رضوان515471721215015069

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت407.0067.83اعدادية ابن كثير للبنينادبيعلي خطاب مهيدي سليمان515481821211010036

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت407.0067.83اعدادية العارضيات المختلطةادبيمحمد راتب حسين ابراهيم515492421217003013

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت406.0067.67اعدادية برطلة للبنينادبياحمد نوفل سليمان جمعه515501721211065008

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةتطبيقيابو بكر رعد خليل عشم515511821517071002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية ابو ماريا المسائية للبنينادبيحسين محمد خلف علي515521721215017006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت405.0067.50اعدادية زمار للبنينتطبيقيمحمود عبد فتحي اسماعيل515531721511095029

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقيعلي مكي جاسم حمود515542221515006012

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية الجوالن للبنينادبيانور جمعه سلطان كردي515551121211036012

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية االمجاد للبنينادبيمصعب عبد احمد صالح515561721211026071

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية ابي ماريه للبنينادبيابراهيم علي جاسم حمادي515571721211109001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية القلعة للبنينادبيمصطفى هيالن علوان حسين515582121211039038

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت404.0067.33الخارجيونتطبيقياسامة نشاة خلف محمود515592121518001019

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحسن صالح أمريد سعد515602221211068017

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت404.0067.33ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيجميل علوان حسين محمد515612921215004027

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت403.0067.17اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد الرحمن غانم رفاعي عيسى515621821211047017

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت403.0067.17اعدادية الشرقاط للبناتادبيرغد كاطع مطر سليمان515631821222007017

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت403.0067.17اعدادية العباسي للبنينادبيعبد الحليم محمود حسين صالح515642021211020029

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت403.0067.17اعدادية الرواد للبنينادبيعبد الرحمن علي عبد الحميد محمد515652021211021037

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية شميط للبنينادبيباسم صالح جاسم محمد515662021211034005

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت403.0067.17اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحسين علي حسين عليوي515672221211068030

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيعمر عطيه احمد سالم515681721211014024

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيحسن محمد نايف علي515691721211117003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية الخضرانية للبناتادبيزينة نجيب عويد ابراهيم515701821222057010

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت402.0067.00 للبنين6اعدادية حوض ادبيهشام خالد عويد حومد515712021211028041

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية الصادق المختلطةادبيحسين حميزه حسين حمادي515722321217006007

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية الريف المسائية المختلطةادبيشهد خميس علي حميد515731821227025006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت401.0066.83اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي كاظم هادي بالدي515742221211008041

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيجمال غانم محمود منصور515753121217007005

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمد ريسان بدر خليل515761721211026061

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية عوينات للبنينادبيشرحبيل فرحان خضير علي515771721211103012

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعباس عدي سعدي صادق515782121211010028

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية الحكماء المختلطةادبيمحمد علي محمد احمد515792121217047025
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قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية النهرين للبنينادبيعمر محسن تركي عطيه515802321211055024

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيعمر عبد الغني اسود حسين515811721211014023

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية المصطفى للبنينادبيعبد الباسط احمد عمر محمد515821721211075016

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية دمشق للبنينادبيجاسم محمد اسماعيل محيسن515832121211045005

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيحسين امير عويد صوين515842221511081015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية علي األكبر للبنينادبيضياء لفته رخيص عبد515852921211015026

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية السجاد للبنينادبيعبد الحكيم جمال جواد شاطي51586232021031025

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية االمجاد للبنينادبيمروان عبد هللا عبد محمد515871721211026067

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية اركبة جدعة للبنينادبياحمد محمد حواس علي515881721211044004

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيابراهيم حمد مولود محمد515891721215001002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33ايمن- الخارجيات ادبيزينب سعد جاسم محمد515901721228050137

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية يايجي للبنينادبيعصام صباح محمد عمر515912021211058017

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيياسر ابراهيم علي مطلق515922021217004017

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية الموعظة للبناتادبيبيداء درباس خلف درباس515932021222049007

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية الصادق المختلطةادبيرسول عبد االمير حسون هادي515942321217006010

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيابراهيم وادي رشيد فرهود515951021211032001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية الكندي للبنينادبيابراهيم علي خليف ابراهيم515961721211021001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية تل الذهب المختلطةادبيزياد خلف جاسم حمد515972021217068005

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيسالم فتاح احمد شرقي515982121215010007

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية العوسجة للبناتادبينصره جاسم احمد سلطان515991721222095003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية الخضرانية للبناتادبيدالل محمد مرعي حسن516001821222057007

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية المرادية المختلطةادبيمحمد عبادي ثجيل رهيف516012421217006015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت396.0066.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيجعفر عبد الساده كاظم عذافه516022621211049023

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية المكوك للبنينادبيمحمد خضر جاسم محمد516031721211051036

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت395.0065.83اعدادية الرضواني للبنينادبيارشد صالح ابراهيم محمود516041721211147013

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت395.0065.83اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحسين شهاب مؤنس صكر516052221211068024

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيسجاد محمد كاظم فرحان516062921217007018

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية السيد حمد للبنينادبيعمر صالح علي عويد516071721211073009

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية زمار للبنينادبيموفق محمود محمد احمد516081721211095037

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية مؤتة للبناتادبيهدى محمد معيد مصلت516091721222068043

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقينجم سليمان محمد نجم516102021511039089

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية الفتوة المختلطةادبيعبد الكريم ياسين طه جاسم516113121217001014

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيفالح خضر حسن دقماش516123121217007020
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قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيمصطفى محمد عمير علي516131721211014033

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيثائر عبد هللا حسن عيسى516141821211048008

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبياياد محسن علي ابراهيم516151821217068013

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية الشرقاط للبناتادبينور مشعل خضر حمد516161821222007049

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية نور االسالم المختلطةادبيفخر الدين عبد هللا نجم عبد هللا516172121217046008

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعلي سعد يعقوب عطية516182221211068076

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيمصطفى ابراهيم محمود ابراهيم516191721211014031

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية الرضواني للبنينادبينشوان بشار فتحي حسن516201721211147112

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد غانم مهدي صالح516211721515002032

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية الزاب للبنينادبيعبد هللا محمود صقر محمود516222021211025018

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيهيثم اسماعيل علي حسين516231721211014037

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية تلول ناصر للبناتادبينور حسين خليف جديع516241721222033009

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية الشرقاط للبنينادبيساير محمد وحش حمير516251821211004028

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية ملتقى النهرين للبنينادبيبيداء عاصي عبد هللا احمد516261821221120002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت391.0065.17اعدادية الشرقاط للبناتادبيسعاد نضال يوسف احمد516271821222007029

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية حلب للبنينادبيحسين محمد سالم زبالة516282321211044010

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية اركبة جدعة للبنينادبيعبد الرحمن فيصل خلف جاسم516291721211044007

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعلي محمود ابراهيم عباس516301721215015078

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية تلول ناصر للبناتادبينور خلف عطا هللا نجم516311721222033010

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت390.0065.00اعدادية العاصفة للبنينادبيعثمان احمد تركي اسماعيل516321821211032037

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية الدنج للبنينادبينجم رجب نجم حميد516331721211214013

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية شميط للبنينادبيحسين هاشم علي محمد516342021211034010

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيزين العابدين طالب كويتي حاجم516352221211068047

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية ابي تمام للبنينادبيعبد العزيز وابل عبد العزيز مصطفى516361721211010021

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية االمجاد للبنينادبيصالح باسل سعيد اسماعيل516371721211026026

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية المصطفى المختلطةادبيعلي هاشم جمعه صالح516382021217003013

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبيوفاء حسن وسمي شاوي516392021227044004

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية الحكماء المختلطةادبيعبد الرحمن محمد نعمان اسماعيل516402121217047015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية الصادق المختلطةادبيعلي حسين حسن خضير516412321217006015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيميسر محمد ابراهيم علي516421721211014034

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت387.0064.50اعدادية الرضواني للبنينادبيعمر كامل ابراهيم ماشي516431721211147078

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيهند محفوظ عبد هللا حميد516441821227072041

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية المستقبل للبنينادبيمعتصم عماد ذنون عثمان516451721211024019
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قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت386.0064.33ايمن- الخارجيون ادبيشاهر فتحي اسعيد ابراهيم516461721218001622

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية القاهرة المختلطةادبيحيدر عليوي عبار كاظم516472321217009012

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية الجوالن للبنينادبيمحمد باسم محسن جوده516481121211036046

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية عمر كان للبنينادبياحمد نوري سعيد داود516491721211159002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية اجحلة للبناتادبيوالء حسن سعد هللا محمد516501721222096009

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيمرتضى غانم فاضل مطلب516512321211063061

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية الراية للبنينادبييوسف علي حسين مطر516521721211025084

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية تل الشعير للبنينادبيادهم نذير احمد فتحي516531721211052003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية الشافعي للبنينادبيحسن قاسم حسن علي516541721211135008

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيعمر عبد الحميد نايف عبد اللطيف516551821217068060

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيشيماء علي حسين علي516561821222039008

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية شرق دجلة للبنينادبيعبد الكريم عبد عبد هللا محمد516572021211031015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية القدر للبنينادبيحسين سكران امين محمد516582121211078010

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية تونس للبناتادبيبنين يوسف نخيل جالي516592221222007010

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية جرناف غربي للبنينادبيمحمد عبد عطيه مناور516601721211047015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية تل الشعير للبنينادبيمحمود محمد يوسف محمد516611721211052028

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية البوير للبنينادبيعبد الرحمن ابراهيم محمود عبد هللا516621721211194007

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد صباح محمود خضير516632021211015032

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية رنجي المختلطةادبيمحمد عارف محسن علي516642021217036014

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية الحكمة للبنينادبيمصطفى محمد مجيد بير داود516651721211009087

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعباس اسماعيل علي جواد516662121215009033

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية برطلة للبنينادبيعدي مهدي جهاد مجيد516671721211065024

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية وردك للبنينادبيعبد الحميد اسماعيل حميد سليم516681721211071008

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية الخضرانية للبناتادبياطياب ابراهيم علي ابراهيم516691821222057003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية الوجيهية للبنينادبياسامة عماد حاتم سلمان516702121211029002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية جمانة للبناتادبيرسل احمد خضير جميل516712121222006008

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية االعتماد للبنينادبيمرتضى فاضل شناوه نوار516722921211005132

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية الرشيدية للبناتادبيسهله حماد محمود عبد516731721222022017

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيكميل صادق عبد الزهرة عايز516742221211068084

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية الرضواني للبنينادبيعمار نضير علي حسين516751721211147072

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية المحلبية المسائية المختلطةادبيحاتم احمد حمدي عيسى516761721215014002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية السيد حمد للبنينادبيكرم ميسر نوري حسين516771721211073012

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية الزاب للبنينادبيزاهر عبد الرحمن شويخ بندر516782021211025010
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قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية الصديق للبنينادبيمصطفى ثامر محمد صالح516791221211020037

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيدحام حامد سلطان حميد516801721215001045

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية المحلبية المسائية المختلطةادبياحمد حمد حمدي عيسى516811721215014001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية الحكماء المختلطةادبيمصطفى احمد حسين علي516822121217047029

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبياسامه ابراهيم حامد عبد هللا516831721211001008

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية ابي تمام للبنينادبيمحمد فارس محمود عواد516841721211010031

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية البعاج للبنينادبيعبد هللا فرحان عنتر حديد516851721211045055

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيمحمد جالل حسين احمد516861721211053022

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية فايدة للبنينادبيعبد هللا قاصد عبد الكريم ناصر516871721211091016

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية حمام العليل للبناتادبيضحى خضير عبد هللا حسن516881721222009047

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية غطفان للبنينادبيمحمد خلف جاسم محمد516891821211038028

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67اعدادية الصقالوية للبنينادبيمحمد حاتم هادي شكر516901921211028032

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67الخارجيونادبيعلي ستار شالل جاسم516912321218001825

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية الجوالن للبنينادبيمحمد باسم خالد ديكان516921121211036045

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيشهد فارس سعد غباش516932121222047021

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيجعفر عناد سلمان عطيه516942221215006007

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية تلول ناصر للبنينادبينشوان عبد هللا علي جديع516951721211036026

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية الوركاء للبنينادبيعمران علي حسين علي516961721211062011

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية ابليج للبنينادبيعبد القادر سعد محمود سعد516971721211199015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن حازم كاطع علكه516982921211004034

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية الفتوة المختلطةادبيعبد الجبار محمد حسن محمد516993121217001009

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية االسراء المختلطةادبيعلي حسين مهدي ياسين517001121217012010

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيهاشم محمد ابراهيم محيميد517011721211014036

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية الواسطي للبناتادبييارا محمد عبد محمد517022021222003039

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية االسكندرية للبنينادبيعبد الرحمن محمد عبد حميد517032321211001034

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيعبد السالم حامد محجوب هالل517041721211005038

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية المكوك للبنينادبيمحمد خالد عبد هللا حسين517051721211051035

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيصهيب جاسم محمد محمود517061721215015051

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيهند منصور احمد زيدان517071821222039016

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيعبد هللا سعد حميد فرج517082121215005071

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية الجرن للبنينادبياثير محمد عبد الرحمن احمد517091721211029001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية الراية للبنينادبيمحمد عبد احمد خلف517101721211025057

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية تلعفر للبنينادبياسامة سالم محمد طاهر ساعد517111721211110002
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قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية ابو صخرة المختلطةادبيزكريا عيسى زركان ابراهيم517122021217040003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية حبر االمة المختلطةادبيمريم عيدان خليل برغش517132121227079006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية بازوايا للبنينادبيحسين محمد حازم ابراهيم517141721211063002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية تل علي للبنينادبيمحمد اسماعيل ابراهيم احمد517152021211030049

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية بيخال للبنينادبييوسف رعد سطوان ابراهيم517162121211065122

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية البطحاء للبنينادبيجالل سعد جالل صالح517172221211008011

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية رواد السالم االهلية للبنينادبيعبد الرضا يلماز انور اسماعيل517182521213026003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيصفر محمود محمد حسين517191721211014016

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية تلعفر للبنينادبينواف احسان محمد يونس مصطفى517201721211110020

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية خورسيباط للبنينادبيمحمد سالم ذنون يونس517211721211209017

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيجنه ركاد احمد بردي517221821227037002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية يوسف الصديق للبنينادبيحسين علي حسين محمد517232121211082005

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية تل علي للبنينادبيشهاب محمود حسين صالح517242021211030015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية الطيبات للبناتادبيايه رياض صالح ديج517252021222056004

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية المصطفى المختلطةادبيايمان غافل خلف ابراهيم517262021227003002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيعلي جوده عجيل بجاي517272221215006032

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبيابراهيم حسن شعبان احمد517281721211184001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد فارس جاسم خضر517291721211062017

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية حمام العليل للبناتادبيرشا خضر محمد جميل517301721222009028

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيأيمن جواد عبد الكاظم حداوي51731252021154001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيمصطفى عمار ادريس عبد هللا517321721211014032

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية البعاج للبنينادبيبدر حميد شاهر عبدي517331721211045013

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية تل عبطة للبنينادبياحمد سالم حمد دهش517341721211061002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية الوركاء للبنينادبيسالم ظاهر حسن حسين517351721211062004

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيدعاء علي عبد هللا عمر517361721222072017

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية تل علي للبنينادبيموسى ابراهيم عبد المجيد حسن517372021211030057

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية شمالن المختلطةادبيغفران صالح علي خلف517382021227026009

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية الزاب للبنينادبيعبد الحكيم مراد عبد هللا كاطع517392021211025019

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية الهالل المختلطةادبيحسين محمد عبد جاسم517402321217010014

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية االعتماد للبنينادبيكرار كامل عبد االمير خليوي517412921211005104

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت483.0080.50اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد الحميد برجس عبد الكريم حسن517422021211054019

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية الناعمة المختلطةادبيمحمد الطيب عبد الرحمن عبد هللا حسين517431821217015022

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت388.0064.67ثانوية الراية المختلطةاحيائيدنيا حميد جاسم كودان517442121427002006
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كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيعبد الرحمن محمد اكرم طه517452021417004014

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةتطبيقيوضاح دحام محمد عواد517461821517074052

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية دمشق للبناتاحيائيساره قادر سمين ابراهيم517471821422043046

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبيرقيه عبد هللا محمود حمد517481821222035002

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيحميد وليد جبر عوده517492321217015011

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائييحيى عباس فاضل رحيم517502121411058055

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية الفلق للبنيناحيائياحمد طه عبيد محمد517512121411022008

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية السعادة للبناتاحيائيلمياء حسين ياس رومي517521821422069032

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية المنارة للبناتاحيائيندى نجاح ثامر حمرين517532121422018068

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينه روكان عيسى فرحان517542021422010035

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء عبد نصيف جسام517552121422010066

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية الحريري للبناتاحيائيشهد حميد حسين حميد517562121422053041

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيوسن حامد ورور فياض517572621424004150

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية الرحمة للبناتاحيائيرحاب برهان مولود حسن517581821422075014

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية االمين للبنيناحيائيعلي احمد حمود عبد هللا517591821411014014

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية الفتاة للبناتاحيائيمريم هيثم علي كريم517602121422082030

كلية الطب/جامعة القادسية613.00102.17ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى محمد مهدي ياسين517612421411041120

كلية الطب/جامعة القادسية612.92102.15ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيساره وائل صاحب مجيد517622921422029011

كلية الطب/جامعة القادسية612.60102.10ثانوية المتميزاتاحيائيايات محمد عبد سويف517632421422036005

كلية الطب/جامعة القادسية612.00102.00ثانوية المتميزيناحيائيطارق عدنان حمد عبيد517642421411041054

كلية الطب/جامعة القادسية611.68101.95ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه احمد علي حسون517652421422036044

كلية الطب/جامعة القادسية611.00101.83ثانوية المتميزيناحيائيحسنين رضا حسون وناس517662421411041027

كلية الطب/جامعة القادسية610.68101.78ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء ناجح حسن عنجور517672421422036026

كلية الطب/جامعة القادسية610.52101.75ثانوية المتميزيناحيائيعلي عقيل جبار عكله517682421411041079

كلية الطب/جامعة القادسية610.52101.75ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمؤمل كريم هادي ابراهيم517692421411049022

كلية الطب/جامعة القادسية610.44101.74ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى احسان كريم جاسم517702421411041111

كلية الطب/جامعة القادسية609.68101.61ثانوية المتميزاتاحيائيمالك ياسر عبد الكاظم سوادي517712421422036053

كلية الطب/جامعة القادسية609.60101.60ثانوية المتميزاتاحيائيايات عماد تركي عباس517722421422036004

كلية الطب/جامعة القادسية608.84101.47ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى هادي مهدي صالح517732421411041115

كلية الطب/جامعة القادسية608.84101.47ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء ثامر جواد كاظم517742421422036021

كلية الطب/جامعة القادسية608.76101.46ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى احسان ريسان ابراهيم517752421411041118

كلية الطب/جامعة القادسية608.76101.46ثانوية المتميزاتاحيائيساره حسن دوحان جالب517762421422036031

كلية الطب/جامعة القادسية608.76101.46ثانوية المتميزاتاحيائيسنا فتيان جاسم محمد517772421422036038
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كلية الطب/جامعة القادسية608.60101.43ثانوية المتميزيناحيائيمنتظر جواد خزيم عباس517782421411041124

كلية الطب/جامعة القادسية608.44101.41ثانوية المتميزيناحيائيعلي فالح صالح مهدي517792421411041081

كلية الطب/جامعة القادسية608.28101.38ثانوية المتميزاتاحيائيزمزم عقيل طالب جياد517802421422036017

كلية الطب/جامعة القادسية608.00101.33ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى رياض عباس محمد517812421411041114

كلية الطب/جامعة القادسية607.76101.29ثانوية المتميزاتاحيائيبسمه فاضل ظاهر عبد517822421422036006

كلية الطب/جامعة القادسية607.76101.29ثانوية المتميزاتاحيائيزينب محمد صالح حنيور517832421422036029

كلية الطب/جامعة القادسية607.60101.27ثانوية المتميزيناحيائيعلي سليم جابر صباح517842421411041075

كلية الطب/جامعة القادسية607.44101.24ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه رواء فاضل حسين517852421422036050

كلية الطب/جامعة القادسية606.60101.10ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه برهان الدين عبد العزيز جبار517862421422036045

كلية الطب/جامعة القادسية606.04101.01ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسين علي بادي517872421411041100

كلية الطب/جامعة القادسية605.84100.97ثانوية المتميزيناحيائيزيد فاهم حميد عباس517882421411041047

كلية الطب/جامعة القادسية605.76100.96ثانوية المتميزيناحيائيعلي صالح عبد الرضا جاسم517892421411041076

كلية الطب/جامعة القادسية605.44100.91ثانوية المتميزاتاحيائيشاهيناز ابراهيم رشيد قنبر517902421422036039

كلية الطب/جامعة القادسية605.36100.89ثانوية المتميزيناحيائياحمد ماجد عبد االمير خطار517912421411041007

كلية الطب/جامعة القادسية605.00100.83اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعمار حيدر شاكر حسن517922421411003098

كلية الطب/جامعة القادسية605.00100.83اعدادية عفك للبنيناحيائيحسن علي كاظم جار هللا517932421411006018

كلية الطب/جامعة القادسية605.00100.83اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء حسن راضي عرد517942421422001056

كلية الطب/جامعة القادسية605.00100.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسحر جاسم محمد كاظم517952421422013166

كلية الطب/جامعة القادسية605.00100.83اعدادية الشافعية للبناتاحيائيرسل حسين علي اكبر الياس517962421422017058

كلية الطب/جامعة القادسية605.00100.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيفيد جاسم حامد علي517972421422047229

كلية الطب/جامعة القادسية605.00100.83اعدادية العروبة للبناتاحيائينور الزهراء صالح عاتي جاسم517982421422047262

كلية الطب/جامعة القادسية605.00100.83اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيسجى شاكر جبار عبد517992421424014053

كلية الطب/جامعة القادسية604.68100.78ثانوية المتميزاتاحيائيضي واثق علي عباس518002421422036041

كلية الطب/جامعة القادسية604.60100.77ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسين عبد الزهرة لعواص518012421411041068

كلية الطب/جامعة القادسية604.04100.67ثانوية المتميزاتاحيائيطيف عبد العباس فاخر محمد518022421422036042

كلية الطب/جامعة القادسية604.00100.67ثانوية المتميزيناحيائيحسين علي جبر عباس518032421411041035

كلية الطب/جامعة القادسية604.00100.67اعدادية السرور للبناتاحيائيفدك الزهراء مثنى ناظم بعيوي518042421422002098

كلية الطب/جامعة القادسية604.00100.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك عودة دردش دحام518052421422008033

كلية الطب/جامعة القادسية604.00100.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيروان احمد فيصل كوكز518062421422047096

كلية الطب/جامعة القادسية604.00100.67اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيتبارك هشام باذور معواص518072421424014014

كلية الطب/جامعة القادسية603.48100.58ثانوية المتميزيناحيائياحمد هاني مهدي احمد518082421411041008

كلية الطب/جامعة القادسية603.44100.57ثانوية المتميزاتاحيائيسما صاحب حميدي شمران518092421422036037

كلية الطب/جامعة القادسية603.28100.55ثانوية المتميزيناحيائيمنتظر عبد هللا حسن كرم518102421411041126
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كلية الطب/جامعة القادسية603.00100.50اعدادية خديجة للبناتاحيائيشهد علي حسين مشكور518112421422001085

كلية الطب/جامعة القادسية603.00100.50اعدادية النور للبناتاحيائيعذراء عدنان عبيد حسن518122421422005137

كلية الطب/جامعة القادسية603.00100.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب هاني عبد االمير خضير518132421422013149

كلية الطب/جامعة القادسية603.00100.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيروان نجاح سعيد عبد هللا518142421422024130

كلية الطب/جامعة القادسية603.00100.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيصوفيا رافد محمد كاظم518152421422024218

كلية الطب/جامعة القادسية603.00100.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيتبارك محمد هاشم جابر518162421422047054

كلية الطب/جامعة القادسية603.00100.50اعدادية العروبة للبناتاحيائينور الهدى حسين محي عصفور518172421422047263

كلية الطب/جامعة القادسية603.00100.50ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيجنان عدي جابر طارش518182421422050013

كلية الطب/جامعة القادسية602.96100.49ثانوية المتميزيناحيائيعلي حازم جواد كاظم518192421411041066

كلية الطب/جامعة القادسية602.76100.46ثانوية المتميزيناحيائيمنتظر طه هاشم حسن518202421411041125

كلية الطب/جامعة القادسية602.60100.43ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حسين عالوي حنتوش518212421422036022

كلية الطب/جامعة القادسية602.56100.43ثانوية المتميزيناحيائيحسين علي محمد شخير518222421411041038

كلية الطب/جامعة القادسية602.52100.42ثانوية المتميزيناحيائيمحمد المنتظر نداء عبد الحسين عبد الحسن518232421411041093

كلية الطب/جامعة القادسية602.44100.41ثانوية المتميزاتاحيائيساره عبد هللا حريز جبار518242421422036032

كلية الطب/جامعة القادسية602.00100.33ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيمنتظر عبد العظيم فاهم منصور518252421411035050

كلية الطب/جامعة القادسية602.00100.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي هاتف كاظم كريدي518262421411036225

كلية الطب/جامعة القادسية602.00100.33اعدادية السنية للبناتاحيائيانوار عماد جاسم جالب518272421422009018

كلية الطب/جامعة القادسية602.00100.33اعدادية السنية للبناتاحيائيرؤى احمد عباس غالي518282421422009106

كلية الطب/جامعة القادسية602.00100.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرسل اسعد عبد جيثوم518292421422015051

كلية الطب/جامعة القادسية602.00100.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيبتول ناظم شريف خضير518302421422024044

كلية الطب/جامعة القادسية602.00100.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب باسم طاهر عباس518312421422024165

كلية الطب/جامعة القادسية602.00100.33اعدادية دمشق للبناتاحيائينبأ ضياء الدين ميراوي برهان518322421422024304

كلية الطب/جامعة القادسية601.68100.28ثانوية المتميزيناحيائيعماد مازن نعمه حسين518332421411041084

كلية الطب/جامعة القادسية601.20100.20ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسن حيدر حنتوش خريبط518342421411041098

كلية الطب/جامعة القادسية601.20100.20ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى هادي طراد حمزة518352421411041121

كلية الطب/جامعة القادسية601.00100.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمود كاظم حسن كليك518362421411036306

كلية الطب/جامعة القادسية601.00100.17االعدادية المركزية للبنيناحيائينور الحسين صباح عبد الهادي كاظم518372421411036358

كلية الطب/جامعة القادسية601.00100.17اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي حامد مجيد حسوني518382421411038055

كلية الطب/جامعة القادسية601.00100.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيليث ميثاق رحيم حسين518392421411047254

كلية الطب/جامعة القادسية601.00100.17اعدادية الرباب للبناتاحيائيحوراء سالم ذياب حسن518402421422004046

كلية الطب/جامعة القادسية601.00100.17اعدادية السنية للبناتاحيائيرقية رياض فيصل كطش518412421422009119

كلية الطب/جامعة القادسية601.00100.17اعدادية حلب للبناتاحيائينور رجاء حالوب جحيل518422421422014226

كلية الطب/جامعة القادسية601.00100.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيشهد سعد وحيد ابوذينه518432421422024208
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كلية الطب/جامعة القادسية601.00100.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيشهربان هاشم محسن علي518442421422024211

كلية الطب/جامعة القادسية601.00100.17اعدادية الدغارة للبناتاحيائيسجى هاشم حربي عطيوي518452421422027142

كلية الطب/جامعة القادسية601.00100.17ثانوية الصفوه للبناتاحيائينهى كاظم حمود كرم518462421422043053

كلية الطب/جامعة القادسية601.00100.17ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيرواسي سعدون حمادي عبود518472421424003025

كلية الطب/جامعة القادسية600.96100.16ثانوية المتميزيناحيائيحسين كتاب طحيور خنيطل518482421411041040

كلية الطب/جامعة القادسية600.88100.15ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة الزهراء اثير عبد الرزاق حسج518492421422036043

كلية الطب/جامعة القادسية600.76100.13ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسين مجيلي كاظم518502421411041070

كلية الطب/جامعة القادسية600.76100.13اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد مصطفى جليل يعقوب518512421411042168

كلية الطب/جامعة القادسية600.68100.11ثانوية المتميزيناحيائيعلي عبد الرحيم هادي عطش518522421411041078

كلية الطب/جامعة القادسية600.68100.11ثانوية المتميزاتاحيائيزينه رحمن كريم محسن518532421422036030

كلية الطب/جامعة القادسية600.68100.11ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حيدر هادي خضير518542421422036048

كلية الطب/جامعة القادسية600.60100.10ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعلي باسم سوادي جاسم518552421411049015

كلية الطب/جامعة القادسية600.60100.10ثانوية المتميزاتاحيائيمهج موسى عمران موسى518562421422036054

كلية الطب/جامعة القادسية600.28100.05ثانوية المتميزاتاحيائيزينب طه محمد نزال518572421422036027

كلية الطب/جامعة القادسية600.28100.05للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيرقية عماد نعمة حسين518582421422037016

كلية الطب/جامعة القادسية600.04100.01ثانوية المتميزاتاحيائيساره كاظم علي حسين518592421422036033

كلية الطب/جامعة القادسية600.00100.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائياحمد مخلص عبد العظيم ابراهيم518602421411024007

كلية الطب/جامعة القادسية600.00100.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر باسم خضير شنيع518612421411036100

كلية الطب/جامعة القادسية600.00100.00ثانوية المتميزيناحيائيمحمد كمال غازي غانم518622421411041106

كلية الطب/جامعة القادسية600.00100.00اعدادية اسماء للبناتاحيائياديان صديق محمد جابر518632421422011001

كلية الطب/جامعة القادسية600.00100.00اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه فاضل ناصر حسين518642421422014190

كلية الطب/جامعة القادسية600.00100.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيروان علي جمعة برهان518652421422016056

كلية الطب/جامعة القادسية600.00100.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقية علي مسلم حسين518662421422022061

كلية الطب/جامعة القادسية600.00100.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيبراق خضير جاسم محمد518672421422024047

كلية الطب/جامعة القادسية600.00100.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيمي عماد جابر محيسن518682421422024298

كلية الطب/جامعة القادسية600.00100.00اعدادية دمشق للبناتاحيائينوران ضياء عبد علي عبد518692421422024329

كلية الطب/جامعة القادسية600.00100.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيخديجه محمد ياسين شاكر518702421422025052

كلية الطب/جامعة القادسية600.00100.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب كريم خليل ابراهيم518712421422025101

كلية الطب/جامعة القادسية600.00100.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائييمام علي جبار عبد518722421422027246

كلية الطب/جامعة القادسية600.00100.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيعذراء اياد جابر مطعوج518732421422044065

كلية الطب/جامعة القادسية600.00100.00ثانوية النورين للبناتاحيائيايه حسين نصيف جاسم518742421422045006

كلية الطب/جامعة القادسية600.00100.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيمينا احسان علي عبد518752421422047253

كلية الطب/جامعة القادسية600.00100.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيامنة حاكم شاكر عبد الكريم518762421426001025
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كلية الطب/جامعة القادسية599.8499.97ثانوية المتميزيناحيائيعلي رعد عبيد عمران518772421411041074

كلية الطب/جامعة القادسية599.8499.97ثانوية المتميزاتاحيائيابتهال زكي سعد جليل518782421422036001

كلية الطب/جامعة القادسية599.4899.91ثانوية بابل للبنيناحيائيابراهيم هدايت عبد السالم نور الدين518792321411056002

كلية الطب/جامعة القادسية599.4499.91ثانوية المتميزيناحيائيمؤمل حيدر حمادي طاهر518802421411041089

كلية الطب/جامعة القادسية599.0099.83اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعبد هللا حمادي حسين حرحوت518812321411019094

كلية الطب/جامعة القادسية599.0099.83ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيامير ثائر عبد الحكيم عبود518822321413016010

كلية الطب/جامعة القادسية599.0099.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء حسين منديل كاظم518832321422062071

كلية الطب/جامعة القادسية599.0099.83ثانوية العمادية المختلطةاحيائيفاطمة غالب ناجي مزهر518842321427055014

كلية الطب/جامعة القادسية599.0099.83اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي جابر كامل جبار518852421411004109

كلية الطب/جامعة القادسية599.0099.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعالء حسن عبد سلمان518862421411036175

كلية الطب/جامعة القادسية599.0099.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيمصدق باسم حسن علي518872421411047313

كلية الطب/جامعة القادسية599.0099.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقية ناجي عبد علي ناجي518882421422013090

كلية الطب/جامعة القادسية599.0099.83اعدادية الشافعية للبناتاحيائيشهد حسن شاكر عبد الكاظم518892421422017113

كلية الطب/جامعة القادسية599.0099.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيبتول قاسم هاشم محمد518902421422024042

كلية الطب/جامعة القادسية599.0099.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيرتاج عمار مصطفى دالي518912421422024101

كلية الطب/جامعة القادسية599.0099.83اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه علي عريان منيخر518922421422025148

كلية الطب/جامعة القادسية599.0099.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء رافد حميد وناس518932421422027092

كلية الطب/جامعة القادسية599.0099.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيموج احمد شاكر هادي518942421422047250

كلية الطب/جامعة القادسية599.0099.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيهدى حامد مرزة عبود518952421422047277

كلية الطب/جامعة القادسية599.0099.83اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيعذراء احمد كريم طه518962421424014062

كلية الطب/جامعة القادسية599.0099.83اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيهبه حسن عيدان مهوس518972421424014105

كلية الطب/جامعة القادسية598.9699.83ثانوية المتميزيناحيائيعباس سليم كاظم عبد518982421411041055

كلية الطب/جامعة القادسية598.8499.81ثانوية المتميزيناحيائيفرقان عالء عبدالمحسن منصور518992421411041085

كلية الطب/جامعة القادسية598.8499.81ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حبيب عبد الكاظم فرحان519002421422036047

كلية الطب/جامعة القادسية598.7699.79ثانوية المتميزاتاحيائيدينا عالء عبد االمير كتاب519012421422036012

كلية الطب/جامعة القادسية598.1299.69ثانوية المتميزيناحيائيسيف الدين ظافر طعمه شمخي519022421411041052

كلية الطب/جامعة القادسية598.0099.67ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيُعال رعد عبد الرضا عبد الواحد519031021422024022

كلية الطب/جامعة القادسية598.0099.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتقى ناهض حياوي زباله519042321424006098

كلية الطب/جامعة القادسية598.0099.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد هللا عبد الواحد جبار ظاهر519052421411015130

كلية الطب/جامعة القادسية598.0099.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمرتضى حيدر مطر سلمان519062421411048272

كلية الطب/جامعة القادسية598.0099.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمقتدى كريم خضير عباس519072421411048304

كلية الطب/جامعة القادسية598.0099.67ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيحسن ميري جبر محيسن519082421413011018

كلية الطب/جامعة القادسية598.0099.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيغدير فؤاد سلمان موسى519092421422008128
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كلية الطب/جامعة القادسية598.0099.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين عباس حميد عبد519102421422013041

كلية الطب/جامعة القادسية598.0099.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة راضي ناصر كاظم519112421422023126

كلية الطب/جامعة القادسية598.0099.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء خليل كريم والي519122421422047107

كلية الطب/جامعة القادسية598.0099.67ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس عبد سفيح مزعل519132421424018039

كلية الطب/جامعة القادسية598.0099.67اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيهدى سعيد فلفل عطيه519142621422058072

كلية الطب/جامعة القادسية597.2099.53ثانوية المتميزيناحيائيمقتدى صالح عبد الجليل حسن519152421411041123

كلية الطب/جامعة القادسية597.1299.52ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسن عدنان حسين519162421411041099

كلية الطب/جامعة القادسية597.0499.51ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه وهبي عبد الرزاق عباس519172321422077084

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائينرجس بركات عبد الحسين محمد519181121422048098

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمجتبى محمد طارش حاتم519191321411029048

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية الناصرة للبناتاحيائيايه ناجي عبد جوده519201421422056013

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد جاسم حسن علي519212121411049116

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي عماد شاكر بديح519222221413006140

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية المسيب للبنيناحيائياسامه علي جاسم حسين519232321411009007

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية السدة للبنيناحيائيضرغام كاظم وحيد كاظم519242321411016050

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعلي سيالن حسين صكر519252321411030033

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء كاظم جواد كاظم519262321422013231

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره مخلص اسماعيل كاظم519272321422013296

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم علي عبدالجبار عبدالكريم519282321422013444

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء خالد حمد كاظم519292321422015074

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه علي طالب عبدالكاظم519302321422018134

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50ثانوية الخلود للبناتاحيائيفاطمه صبار حسين شمخي519312321422058060

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50ثانوية االفاق للبناتاحيائيزهراء مجيد عبد العباس عبد هللا519322321422061043

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايات حسين تركي عليوي519332321424003006

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50ثانوية الصادق المختلطةاحيائيهاجر سالم صالح علي519342321427006035

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد عدنان خضير مرهش519352421411003114

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية الديوانية للبناتاحيائيهبة هللا بشير جدعان دواي519362421422010125

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب مؤيد عيدان عباس519372421422013143

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك عبد الرحيم مذكور جبار519382421422024067

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية دمشق للبناتاحيائينادين خالد امير معارز519392421422024301

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي موسى519402421422027096

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50ثانوية القانتات للبناتاحيائيدعاء عاجل وادي رهيو519412421422033015

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيكوثر ناظم رحمن جاسم519422421422039194
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كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات خليل حميد عبد الحسين519432421422047019

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء حسين ابراهيم كاظم519442421426001086

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء ذياب لفته حجيل519452421426001087

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب محمد مطلك شخير519462421426001186

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد وناس519472521411012296

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائياحمد تحسين احمد عباس519482521413005003

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائياحمد حسين ابراهيم عبد الرضا519492521413011001

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد عبد االمير حسن519502521413031517

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتبارك حسين صراخ ناهي519512521422004157

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد الحسن ياسر519522521422018041

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب عالوي هادي عيدان519532521424004577

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيضحى عباس فاضل مهدي519542521424005013

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيبشائر سالم رزاق هادي519552521424026006

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي عيدان عاصي عبد هللا519562621411001115

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائياسيل سليم وديع وناس519572621422004007

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيفاطمه عبد الرسول ناصر عباس519582621422009048

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيرواء ريسان عبيد راضي519592621424002061

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم كاظم نجم519602621424002078

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية غزة للبناتاحيائيزينب ابراهيم جميل طاهر519612721422034079

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء محمد محي محمد519622721422037148

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيغدير شوقي محمد صالح اسماعيل519632721422037215

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيرؤى هاتف حازم كامل519642721422050033

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرسل عامر كاظم حسون519652721422054093

كلية الطب/جامعة القادسية597.0099.50انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيفيصل عمار عبد الحسين جبر519663021417025015

كلية طب االسنان/جامعة القادسية603.00100.50اعدادية السنية للبناتاحيائيرقية حامد طاهر عبد519672421422009116

كلية طب االسنان/جامعة القادسية595.0099.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيرقيه مسلم شاكر جبر519682421422024122

كلية طب االسنان/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيامير فراس عباس ابراهيم519692421411008024

كلية طب االسنان/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيحيدر اسماعيل عبد رعد519702421411024019

كلية طب االسنان/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية الرباب للبناتاحيائيايات يعرب فيصل امين519712421422004016

كلية طب االسنان/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء عقيل طاهر امين519722421422008087

كلية طب االسنان/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء نصير عبد صعب519732421422011115

كلية طب االسنان/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيجنات اسعد خضير جمعة519742421422013059

كلية طب االسنان/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية حلب للبناتاحيائيبشائر عماد جبر كاظم519752421422014035
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كلية طب االسنان/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائياسراء تركي كاظم عبطان519762421422015001

كلية طب االسنان/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه فرحان حيدر عمران519772421422025149

كلية طب االسنان/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء علي خليل جوده519782421422030051

كلية طب االسنان/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب ماجد عبد المهدي عبد الرضا519792421422047143

كلية طب االسنان/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة جعفر جواد لفتة519802421422047203

كلية طب االسنان/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيهدى عبد هللا عبد عون مشكور519812421424014107

كلية طب االسنان/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء اياد عبد االمير عمران519822421426001083

كلية طب االسنان/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية سومر للبنيناحيائياحمد قاسم هادي عكله519832421411004006

كلية طب االسنان/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي رياض جاسم راضي519842421411010081

كلية طب االسنان/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي صالح عبيد عبد الرضا519852421411024034

كلية طب االسنان/جامعة القادسية593.0098.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي صباح حسين شناوه519862421411036203

كلية طب االسنان/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية السرور للبناتاحيائيهبة عقيل كاظم شامخ519872421422002117

كلية طب االسنان/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء باسم محمد راضي519882421422009135

كلية طب االسنان/جامعة القادسية593.0098.83ثانوية بلقيس للبناتاحيائيحوراء عبد الرسول حمزة ليلو519892421422016036

كلية طب االسنان/جامعة القادسية593.0098.83ثانوية بلقيس للبناتاحيائيروان محمد عباس خليص519902421422016057

كلية طب االسنان/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيهبة احمد بديوي دهش519912421422024331

كلية طب االسنان/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيايه رحيم عبيد عبيس519922421422027024

كلية طب االسنان/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقية محمد هاشم حسين519932421422047091

كلية طب االسنان/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب نعمة كريم محمد519942421422047148

كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.6898.78ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء علي فضيل شاهر519952421422036024

كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.0098.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيجعفر حسين جبار دخون519962421411036045

كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.0098.67ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحيدر ظافر خميس عباس519972421411040027

كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.0098.67ثانوية المتميزيناحيائيمرتجى حسن عباس عبد الرضا519982421411041110

كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.0098.67األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيعلي حسين ناصر حيدر519992421413005025

كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.0098.67ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي حسين حفظي عبد االمير520002421413019017

كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء محسن عبيد منشد520012421422003096

كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيبتول عصام شايل ضايف520022421422004020

كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيرقيه منصور عماش عيدان520032421422008074

كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه قاسم حمزه شهد520042421422022131

كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيايات عباس ناصر حسين520052421422024021

كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية دمشق للبناتاحيائياية راضي فرهود شالش520062421422024029

كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيدانيه رياض عباس محمد520072421422047074

كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيزينب عباس علي حسين520082421424005040
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كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتبارك فاضل موجد خليل520092421426001070

كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.0098.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد كامل عبد الحسين520102521413031667

كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيفضاء حليم عبد الحسين كاظم520112521422015041

كلية طب االسنان/جامعة القادسية592.0098.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايات قاسم راهي بعيوي520122521424022014

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.6898.61ثانوية المتميزيناحيائيحسين يوسف مطر دلهم520132421411041043

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.6098.60(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه حسين عبد علي عاجل520142521424004332

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50ثانوية التفوق للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد هللا شمام520151221422032034

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء طاهر حيدر احمد520161521422007056

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيرضا فاضل ناهي عبد عون520172321413016046

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50ثانوية العمادية المختلطةاحيائيرقية حمزة كاظم هاشم520182321427055006

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية فلسطين للبنيناحيائيجعفر جندي عبد هللا عطوان520192421411008039

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد حسين موسى عبد هللا520202421411040073

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد المنعم فخري520212421411048282

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيسجاد محسن شالكه عزوز520222421413010038

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائياحمد عزيز هادي ستار520232421413018010

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50ثانوية العدل المختلطةاحيائيعباس علي عبد هللا محمد520242421417011013

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب لطيف عبيد شويع520252421422003109

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيحوراء نعمه مالك جوده520262421422008054

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية السنية للبناتاحيائيسدن مؤيد اصبيح جاسم520272421422009206

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقية عباس عبد الكاظم محسن520282421422013086

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائينور سلمان عيسى خشان520292421422025184

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء عبد هللا نجم عبد520302421422026090

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية الدغارة للبناتاحيائيساره داخل عبد االمير عبيد520312421422027130

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50ثانوية السنبلة للبناتاحيائيفرح جاسم ظاهر فعيل520322421422029072

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيهبة الرحمن احمد مكي خليل520332421424014104

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفاطمه رحيم حسن عباس520342421424017069

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيفاطمه فرحان مدلول كاظم520352421424018040

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيخديجة عادل عبد الزهره هاني520362421424023030

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسماء عبد الرحيم جبار هاتف520372421426001012

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين احمد علكم حمود520382521424004141

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهور تقي نور هاشم520392521424015059

كلية طب االسنان/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائياسالم حامد عكاب فندي520402621424001005

كلية طب االسنان/جامعة القادسية590.7698.46ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه حاكم ماجد محمد520412421422036015
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كلية الصيدلة/جامعة القادسية596.0099.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيشدن اصيل كريم مجيد520422421422027146

كلية الصيدلة/جامعة القادسية594.4499.07ثانوية المتميزاتاحيائيود عدي محمد عبد الكريم520432421422036060

كلية الصيدلة/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعباس عادل ذياب ناجي520442421411015123

كلية الصيدلة/جامعة القادسية594.0099.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى وارد حبيب عوده520452421411036341

كلية الصيدلة/جامعة القادسية594.0099.00ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد حسن صدام520462421413003015

كلية الصيدلة/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه نعمان عباس بادي520472421422005159

كلية الصيدلة/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيدعاء حمزه كاظم حسين520482421422006053

كلية الصيدلة/جامعة القادسية594.0099.00للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيافراح صباح عبد االمير جاسم520492421422037002

كلية الصيدلة/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية السنية للبناتاحيائيايات ماجد عبد هللا شطنان520502421422009028

كلية الصيدلة/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيشهد ماجد هادي عبد520512421422027152

كلية الصيدلة/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه اعالن حسن محمد520522421422027181

كلية الصيدلة/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحميده عفان غثيث جابر520532421422028046

كلية الصيدلة/جامعة القادسية593.0098.83ثانوية الجنان للبناتاحيائيزهراء صالح احمد جبار520542421422035023

كلية الصيدلة/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائينرجس عباس حلواص غزاي520552421422039215

كلية الصيدلة/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيظفر كريم عبيد رجه520562421426001240

كلية الصيدلة/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب عالء كاظم صالح520572421422008100

كلية الصيدلة/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء فالح مهدي مهبش520582421422013118

كلية الصيدلة/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية الشافعية للبناتاحيائياسراء صباح ذياب سحيب520592421422017010

كلية الصيدلة/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية دمشق للبناتاحيائينبأ محمد رحيمه عليج520602421422024305

كلية الصيدلة/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية العروبة للبناتاحيائييقين علي جياد عبد520612421422047289

كلية الصيدلة/جامعة القادسية591.4098.57ثانوية المتميزيناحيائيمهيمن حميد نعمه عبد520622421411041128

كلية الصيدلة/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمصطفى فاهم جفات سلمان520632421411038090

كلية الصيدلة/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيمسلم كاظم لفته عبد520642421411047312

كلية الصيدلة/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية الديوانية للبناتاحيائيحوراء محمد جواد سلمان520652421422010033

كلية الصيدلة/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية الشافعية للبناتاحيائيايات عبد الرضا عبيد شاني520662421422017015

كلية الصيدلة/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية دمشق للبناتاحيائياسالم كامل درني حسين520672421422024012

كلية الصيدلة/جامعة القادسية591.0098.50ثانوية الصديقة للبناتاحيائينور الهدى اكرم رحمن كاظم520682421422044097

كلية الصيدلة/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب رياض علي مطر520692421422024170

كلية الصيدلة/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيايالف حسن عبد حاجم520702421422047028

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.3698.23ثانوية المتميزاتاحيائيامنيه علي عبد جاسم520712421422036003

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.1298.19للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيطيبة عالء الدين عبد الكاظم فرج520722421422037029

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية عفك للبنيناحيائيسجاد صدام حسين صادق520732421411006034

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى علي قحطان ردام520742421411036333
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كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحر كاظم جبار ونان520752421411040015

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17ثانوية المتميزيناحيائيعباس وسام حامد كاطع520762421411041057

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين ضياء تركي جابر520772421411048090

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية السرور للبناتاحيائيبنين فيصل غازي دوش520782421422002019

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية النور للبناتاحيائيضحى رحيم جبار محمد520792421422005130

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم كريم عبود حاصود520802421422011189

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيدينة سلمان صبار كريم520812421422013078

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائينرجس هادي مشكور عوده520822421422015138

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة شاكر غازي عبيس520832421422016112

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيعلياء بريهي معيدي بدر520842421422018058

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين ابراهيم محسن جاسم520852421422022030

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيروان مصطفى هاشم يوسف520862421422022066

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك عماد عيدان شياع520872421422024070

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء مرتضى عريان منيخر520882421422024157

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية دمشق للبناتاحيائينور كريم رحيمة عليج520892421422024326

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء علي عبد سويف520902421422026095

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيتقى عقيل راهي مشكور520912421422047058

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم حسين علي عمران520922421422047235

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم محمد كاظم عبد520932421422047242

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيازهار علي محسن عوده520942421424002003

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيهدى وسام عباس عبد الحسين520952421424003069

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينبأ رضا طعمه مدلول520962421424014089

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيايه علي حبيب لفته520972421424017013

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيتبارك حسين صويح كاظم520982421424017018

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيدعاء كريم مطلك عطيه520992421426001098

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17الخارجياتاحيائيفاطمة جالل مجيد كاظم521002421428050177

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0098.17ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينب حسن كريم حسن521012521424033027

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.4898.08ثانوية المتميزيناحيائيمحمد هيثم عبد المحسن فرحان521022421411041108

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0098.00ثانوية الرياحين للبناتاحيائيآيه خالد جبار محمد521031221422039001

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0098.00ثانوية الشهباء المختلطةاحيائياالء ماجد حميد سعيد521042321427047002

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0098.00ثانوية العمادية المختلطةاحيائيطيبة اياد ثابت رحمن521052321427055011

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0098.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي صفاء عبد الزهره عباس521062421411038059

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0098.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيساره حيدر جابر صيهود521072421422003113
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كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0098.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب رائد عبد االمير فرحان521082421422006103

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0098.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيمنار امين عبد هللا حسين521092421422016132

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0098.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيرقيه حسين صاحب حبيب521102421422024112

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0098.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء ناظم عباس معتوق521112421422024160

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0098.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيضحى قاسم كاطع شنباره521122421424014060

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0098.00ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيروان حيدر هادي مالك521132521424011032

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0098.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهاجر غسان حسن مراد521142521424018354

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0098.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيود محمد عباس علي521152721422037339

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0098.00ثانوية عشتار للبناتاحيائياسماء خالد بدر واوي521162921422032002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية574.0095.67اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمهند رسول عبد الساده صالل521172421511042121

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية522.0087.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيتطبيقيمحمد عبد الكاظم راضي عبد علي521182421511024021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية515.0085.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي صالح عبادي طاهر521192421511036048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية506.0084.33اعدادية النصر للبنينتطبيقياحمد محمد عبد الرضا باشي521202421511034003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية502.0083.67اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسين علي كاظم فنطيل521212421511048015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية الغدير للبنينتطبيقيعلي صباح بجاوي ناهي521222421511045040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيياسر غسان طالب حسن521232421511048069

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية501.0083.50ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيحسين كاظم عبد كاظم521242421515005017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية498.0083.00اعدادية اسماء للبناتتطبيقيهبه قاسم اسماعيل احمد521252421522011033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية495.0082.50اعدادية العروبة للبناتتطبيقيرقية عالء يوسف فنفون521262421522047013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية493.0082.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيحسام تدبار محسن فهد521272421513010009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية492.0082.00اعدادية التفوق للبنينتطبيقيرائم فالح حسن راضي521282421511042048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية491.0081.83اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيتطبيقيذو الفقار حسام عواد حمادي521292421511024008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية491.0081.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين علي حسين خشين521302421511036023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيتطبيقيسجاد محمد خميس كاصد521312421511024009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية488.0081.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيشهد احمد ياسين محمد521321621524072022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية487.0081.17اعدادية الغدير للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم سلطان521332421511045037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية487.0081.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيطارق مثنى كويظم ساجت521342421513010031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيسجاد خالد كريم مهدي521352421511027022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية482.0080.33اعدادية التفوق للبنينتطبيقيحسين صائب حسن كريم521362421511042031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية482.0080.33اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسين حازم عبد حمزه521372421511048012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية481.0080.17ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيقاسم محمد جاسم عبد الواحد521381621513089025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية481.0080.17اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمحمد كاظم مهدي حسن521392221511037083

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية479.0079.83اعدادية العروبة للبناتتطبيقيهاجر رافد جعفر مهدي521402421522047036
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية479.0079.83اعدادية العمارة للبناتتطبيقيايمان حسن حميد معال521412821522009006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية476.0079.33اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيرفل سامي حميدي صالح521421621522049016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية476.0079.33اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيصادق عيسى راهي مطر521432421511028018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية475.0079.17ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيسجاد صبار عبد علي تايه521441621511083012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية475.0079.17اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعلي صائب حسن كريم521452421511042074

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية475.0079.17اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيأمير جبار جعاتي قاسم521462421511048002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية474.0079.00اعدادية المعقل للبناتتطبيقيثريا احمد راضي لعيبي521471621522014007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية472.0078.67الخارجيونتطبيقيحيدر علي شنيف حسين521482421518001080

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمرتضى عبد االمير حموده جاسم521492221511039049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية470.0078.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيرسول فالح حسن مهدي521502421511036032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية الغدير للبنينتطبيقيمنتظر عباس جهاد عبد521512421511045071

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيتماره ماجد كاظم نغيش521522421522025004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية470.0078.33ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيسجاد احمد عبد الواحد كاظم521532821511006026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية468.0078.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين اياد عبد الرزاق عبود521541621513021027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية467.0077.83اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمحمد الباقر وسام عبد الجليل عاشور521551621511017117

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية467.0077.83اعدادية النجدين للبنينتطبيقيحسين كويني عبد علي ضايع521562421511033003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية466.0077.67اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمحمد باقر محمد مطشر شاكر521571421511047056

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية466.0077.67اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيموسى رحيم محيسن حميدي521581621511012104

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية466.0077.67اعدادية اسماء للبناتتطبيقيختام مردان ناهي اعبيد521592421522011009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية465.0077.50اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمصطفى عباس زغير عباس521602421511048060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية465.0077.50اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحسن فارس عزيز عبد زيد521612521511007043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية463.0077.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين اياد جعفر حسن521621621511001062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية463.0077.17اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقياحمد حطاب حامد عداي521631621511056001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية463.0077.17ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد ذو الفقار فاضل عبد الحسن521641621513015052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية463.0077.17اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمؤمل حسن جوده حسن521652421511027040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية463.0077.17اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد علي ياسين حمزه521662421511027044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية463.0077.17اعدادية التفوق للبنينتطبيقيزيد حسن جواد كاظم521672421511042049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية463.0077.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيعلي فارس حسن محسن521682521511008099

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية463.0077.17اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحسن كصاد عزيز نور521692721511021023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية463.0077.17ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقياسعد خلف منان عرار521702821511035007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية462.3277.05ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيعلي حسين يوسف عباس521712721511039004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية462.0077.00اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيمؤمل سعد عذيب هيطان521722421517003012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية462.0077.00ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيعلي برير حسين عباس521732721511041029
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية462.0077.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيفاطمه ثامر جاسم حنون521742721522048033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية461.0076.83اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي حسين عليوي ساهي521752421511027032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية461.0076.83ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيهشام حسن حسين جاسم521762421511040040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية461.0076.83اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمنقذ طالب جبر حمزة521772521511007206

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية459.0076.50اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيزيد محسن حمزه علوان521782321511004021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية459.0076.50اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقياحمد موفق منذور هالل521792321511005005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية459.0076.50ثانوية الباقر للبنينتطبيقياحمد حيدر كامل حسن521802321511037003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية459.0076.50ثانوية بابل االهلية للبنينتطبيقيمسلم محمد هادي مرزوك521812321513011002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية459.0076.50اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيريان سالم محمد رضا521822421522023013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية459.0076.50اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيفيض الزهراء عباس فاضل عبيس521832721522054042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية458.0076.33ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقينبأ جواد كاظم علي521842421524023006

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية586.0097.67للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيرقية صالح مهدي عباس521852421422038012

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية584.0097.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة سالم محمد نزال521862421422047206

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية581.0096.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب رافد سعيد كريم521872421422024169

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية581.0096.83ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيروان علي تركي كريدي521882421424003027

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية573.0095.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيمينا طارق مطشر سوادي521892421422047254

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية568.0094.67ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيسرى صدام عليوي مويرد521901621424029020

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية564.0094.00اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء مخلص عبادي داود521912421422001067

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية564.0094.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم رافد هادي فرمان521922421422047236

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية562.0093.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيشهد منذر منعم حسن521932421422047176

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية561.0093.50اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد سعيد كاظم حسين521941021411022009

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية557.0092.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيدينا محمود جاسم محمد521952421422024094

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية555.0092.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيابة ثابت خالد محمد521962421422024001

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية553.0092.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى ديوان فليح فليفل521972421411048285

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية549.0091.50اعدادية دمشق للبناتاحيائينور عبد العظيم اسماعيل حسون521982421422024323

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية546.1691.03ثانوية المتميزيناحيائيحسن اياد علي فالمرز521991321411016032

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية544.0090.67ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم محمد522002321422056006

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية544.0090.67ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب خضير عبد هللا سواد522012321422077045

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية544.0090.67اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيبنين وليد شهيد صكبان522022421424005014

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية544.0090.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عدنان كريم حسون522032521424004464

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية543.0090.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد كريم طاهر عباس522042421411048018

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية543.0090.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيكوثر ليث يوسف شاكر522052721422055186

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية542.0090.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياسراء سالم كاظم سلمان522062421424023003
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قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية542.0090.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد مهند جاسم محمد522072521413031040

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية541.0090.17اعدادية دمشق للبناتاحيائييقين نجاح جعفر عبود522082421422024343

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية540.1290.02ثانوية المتميزيناحيائيحسين صبحي جواد مطلك522092421411041033

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية540.0090.00اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيعلي حيدر صبيح حسين522102321411032022

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية540.0090.00ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحسن محسن طالل علي522112321417006007

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية539.0089.83االهلية للبنين.ع.ثانوية الحسن المجتبىاحيائيعلي ليث كاظم شالل522122221413043024

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية539.0089.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى علي حسين عليوي522132321422013497

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية539.0089.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينه عبدالسالم عمران حمد522142321422072159

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية538.0089.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك علي محمد ساير522152521424014061

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية537.0089.50ثانوية الجنائن للبناتاحيائيحوراء علي عبد جاسم522162321422026012

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية537.0089.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينوره حيدر حسن علي522172421426001338

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية537.0089.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد صفاء ماجد عبادي522182521413031022

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية537.0089.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيليث عماد راجح عباس522192521413031463

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية535.0089.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك اشرف رزاق مزهر522202321422012054

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية535.0089.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمالك علي محمد حسين هاشم522212521424014327

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية534.0089.00ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيمهند علي خليل سلوم522221221413003015

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية534.0089.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعباس سليم عبد الحسين خليف522232321417007083

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية534.0089.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيعباس يحيى جواد كاظم522242421411042089

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية534.0089.00اعدادية خولة للبناتاحيائيهديل رياض أحمد هاشم522252421422021064

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية534.0089.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد امين سجاد فارس عبد الحسين522262521413005029

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية533.0088.83اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي سامر عبد الهادي عبد الرضا522272421411048185

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية533.0088.83اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب عبد هللا حامد مطلب522282421422017099

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية532.0088.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة محمد ناجي طاهر522292421422013214

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية531.0088.50ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق قصي حسين علي522301621413060022

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية531.0088.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمؤمل مهدي عاتي جبر522312521413031475

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية531.0088.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيكرار محمد جابر كاظم522322721411026142

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية530.0088.33ثانوية الجواهري للبنيناحيائياحمد خضير عباس عبد هللا522331221411013003

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية530.0088.33اعدادية المعقل للبنيناحيائيحسين بهجت مهدي عجه522341621411018013

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية530.0088.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيابرار حسن عبد الهادي عبد522352321422027008

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية518.0086.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد حمودة فاضل عباس522362421511036060

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية496.0082.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيفراس يونس حسن محمد522371621513071101

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية492.0082.00اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمد مهدي فالح شياع زغير522382721511032078

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية486.0081.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيعلي صالح هادي كريم522392621511010037
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قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية486.0081.00اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقياسلم قيس فضل عباس522402921511019006

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية485.0080.83الخارجيونتطبيقياحمد نبيل كامل حمزة522412921518001017

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقينور الهدى رائد حسين عبد هللا522422421522025019

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية482.0080.33ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياكرم قصي مكطوف عبد الرضا522431621513004015

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية481.0080.17اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا ابراهيم احمد حسين522441121511013036

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية480.0080.00اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيعبد هللا علي خليف عباس522452321511041010

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية472.0078.67اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي فالح شياع زغير522462721511032053

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية470.0078.33ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمجتبى حسن سيد جاسم522472821511020081

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية468.0078.00ثانوية الدستور للبنينتطبيقيعبد هللا حسين عبد الزهره كبلوك522482321511018022

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية466.0077.67اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعلي نافع رضا عبيس522492421511042079

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية459.0076.50اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمحمد علي شهيد صبار522502521511009088

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية458.0076.33اعدادية التفوق للبنينتطبيقيحيدر نبيل حتوف جاسم522512421511042045

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية455.0075.83اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيانوار عالوي حسين علي522522421522025002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية573.0095.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيايات معتز حمود كاظم522532421422024024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية556.0092.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمؤمل احمد جاسم شاكر522542421411048223

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية542.0090.33ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمع هللا حسون بعيوي حسون522552421411014098

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية538.0089.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيتقى عبد الحسن حمود علي522562421422024079

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية536.0089.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي حبيب مزهر مخيلف522572221413023129

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية535.0089.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر نهاد كاظم حسوني522582421411036349

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية534.0089.00ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحسين كريم جواد حسن522592421411049008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية529.0088.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين رافد حسين كاظم522602421411036067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية529.0088.17اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمؤمل علي حسين مسير522612421411044127

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية525.0087.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد عقيد خضير حمزه522622421411005108

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية524.0087.33اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء احمد قحطان عطيه522632421422014079

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية523.0087.17ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائياديان علي يونس ختون522642221424065001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية523.0087.17ثانوية الشهباء المختلطةاحيائييوسف عدي عبد الرحمن كشاش522652321417047021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية523.0087.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيمنتظر نعمه خسير كاظم522662421411047337

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية523.0087.17اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه عالء سالم هادي522672421422006142

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية523.0087.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه حسن صبري ساده522682521424018031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية521.0086.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار محمد طالب تايه522692421411036249

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية520.0086.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمنتظر جميل كريم والي522702421411048307

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية520.0086.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيزيد ذيبان جاهل حلو522712421413018055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية520.0086.67ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيرواء خالد عبودي جواي522722921424004037
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية519.0086.50ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزهراء كريم كاظم عبد الحمزه522732421422029041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية518.0086.33ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيخديجه عماد صالح محمد522742221424030027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية518.0086.33اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد سليم جبار محمد522752421411047011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية518.0086.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيتميم علي هالل حسن522762421411048047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية517.0086.17ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عماد زكي حيدر522771621413106018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية517.0086.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي صالح عباس522781621424011106

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية517.0086.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيالحسن خالد نوري فشاخ522792221411033033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية517.0086.17اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمصطفى حسين عجيل صياح522802421411015232

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية516.0086.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيجعفر كريم حميدي مطلك522812421411048056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية516.0086.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيغيداء وليد عواد كاظم522822421422024235

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية516.0086.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيانوار ميثاق سرحان بجاي522832421422047017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية515.0085.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار علي عبد الجبار بادي522842421411036246

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية514.0085.67اعدادية الجواهري للبنيناحيائيزيد محمد عبد الجليل عباس522852421411013064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية514.0085.67ثانوية الدرعية المختلطةاحيائيصادق عبد الحليم ريشان جبح522862421417019006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية513.0085.50اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب جبار حسين كزار522872421422009166

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية512.0085.33اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد صالح كاظم مغير522882721411026166

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية511.0085.17اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيحسين وسام تسجيل سالم522892421411024018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية511.0085.17اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمسلم عزيز منشد عبد الحسن522902921411019179

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية510.0085.00ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسين سليم حسين دوهان522912321413016030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية510.0085.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايه قيصر مهدي حسن522922421422015016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية510.0085.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيوليد محمد نعمه عباس522932921411020387

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية509.0084.83ثانوية الفرات المختلطةاحيائيمرتضى عبد الغفور حميد عودة522941621417001013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية509.0084.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر جمال سالم حسن522952221411034396

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية509.0084.83ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر ظاهر محسن522962221424044011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية509.0084.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيحوراء مهدي صالح مهدي522972321422002045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية509.0084.83ثانوية العدل المختلطةاحيائيسجاد حسن غالي عبود522982421417011011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية509.0084.83اعدادية االمير للبناتاحيائيمريم طارق مكي علي522992521422021143

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية508.5284.75ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد رياض عبد الجليل عزيز523002321411056136

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية508.0084.67ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزهراء هيثم خلف سلطان523012221424065024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية508.0084.67ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزهراء رعد صباح مكطوف523022221424067029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية508.0084.67اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيعلي عبود عبد الحسين صحو523032721411002028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية502.0083.67اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيكرار سمير ملكي يدام523042821511015141

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية492.0082.00اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيهاشم شاكر هاشم علي523051621511070104
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية490.0081.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس وسام محمد جبر523061621513006041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية484.0080.67ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيكرار جميل بلعوط شكاكي523071621513004121

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية484.0080.67ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمرتضى يوسف داخل مايع523081621513004151

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية479.0079.83ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيابراهيم عامر ابراهيم جاسم523091621517001002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية456.0076.00ثانوية ابن قيس الهاللي للبنينتطبيقيمصطفى جميل مزيد خلف523101621511086020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية456.0076.00ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينتطبيقيكرار فارس صبري عبد523111621513062012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية455.0075.83ثانوية ميسان للبنينتطبيقيوليد خالد حميد ضاحي523122821511024021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية454.0075.67اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد عدي عبد العزيز عبد الرحمن523131621511032183

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية453.0075.50اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيسجاد احمد جاسم فليح523141621511055068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية453.0075.50ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيفالح حسن طالب غضبان523151621513049023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية453.0075.50اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيمروة فؤاد غالي وادي523162421522013031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية452.0075.33اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحيدر فارس مجيد منصور523171621511002089

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية452.0075.33ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيكرار ساجد عوده عبيد523181621511074046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية452.0075.33ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحسين علي قاسم مال هللا523191621513035006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية452.0075.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحسين ضياء سالم مجيد523202221513021006

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية452.0075.33اعدادية االعالم للبنينتطبيقياحمد عالء حسين جويد523211621511041004

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية452.0075.33اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيغدير محمد امير معارز523222421522013026

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية452.0075.33ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقياحمد محمد نعمة عبد المحسن523232921513005004

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية451.0075.17اعدادية ابي تمام المختلطةتطبيقيبشار رزاق صحين جبار523242921517004003

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية450.0075.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيتطبيقيجعفر مصطفى محمد عبد الرضا523252421511024003

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية448.0074.67ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعبد المجيد علي نور الدين عبد الزهره523262521513033025

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية448.0074.67اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيتبارك حيدر محمد حيدر523272521526001030

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية التفوق للبنينتطبيقياحمد زهير زامل خضير523282421511042007

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمحمد باقر هادي جاسم523292421511042093

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية443.0073.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين كاظم عكاب دهام52330292051004043

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية443.0073.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعالء عبد العظيم كاظم جاسم523312421511036042

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية441.0073.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين نعيم امانة جاسم523322421511036029

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية439.0073.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسين عقيل يوسف عوض523331621513055024

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية439.0073.17اعدادية الغدير للبنينتطبيقيمنتظر سعد هاشم علي523342421511045070

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية438.0073.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين عادل فياض محمد523351621511001065

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية438.0073.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيمحمد منذر عباس حسين523362321513018031

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية437.0072.83اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمرتضى علي عدنان طعمة523371621515016156

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية434.0072.33اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمحمد حمزه غضبان كاظم523382421511015078
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قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية432.0072.00اعدادية الكوت للبنينتطبيقيزيد يحيى فنجان متاني523392621511001015

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية432.0072.00اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيزيد رسن عبدالحسين فزع523402621511009017

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية432.0072.00اعدادية دجلة للبنينتطبيقيعلي سالم كريدي داود523412621511020036

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية429.0071.50اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين علي سلطان عباس523421621511011041

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية429.0071.50اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين محمد هاشم محمد523432221511005019

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية429.0071.50اعدادية السالم للبنينتطبيقيمنتظر صالح عبد دويج523442221511015075

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية429.0071.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد مالك موح جاسم523452421511036008

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية429.0071.50اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمسلم حسين عليوي ناصر523462421511042111

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية429.0071.50الخارجياتتطبيقيسلسبيل جعفر منديل حسوني523472421528050049

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية428.0071.33اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد رعد شايع رفه523481621511032177

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية428.0071.33ثانوية ابن قيس الهاللي للبنينتطبيقيعلي صابر خليف حسين523491621511086013

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية428.0071.33ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيحوراء حسين علي جيجان523502921522026031

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية427.0071.17ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياشرف حامد مسافر كرم523511621513004014

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية427.0071.17ثانوية شموع االمل االهلية للبناتتطبيقيخنساء مكي زغير خريبط523521621524058002

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية427.0071.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيابا القاسم ناطق عبد االله صاحب523532421511036001

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية427.0071.17اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيغدير حسين محيسن جاسم523542421522023023

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية427.0071.17اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقياحمد عبد اللطيف صبيح شهاب523552621511027004

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية427.0071.17اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمحمد فاهم حالوي والي523562921511016109

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية426.0071.00اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيدعاء سعد كاظم غنام523572421522013012

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية426.0071.00اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزينب ماهر عبد االمير حسين523582421522047022

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية424.0070.67اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسين حيدر ناجي جارح523591621511007017

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية424.0070.67ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيمهدي خميس مهدي صالح523601921515005079

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية424.0070.67اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيمحمد رعد محراث سعدون523612721511002032

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية423.0070.50اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم حسن سعيد523622821511007109

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية422.0070.33اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد عادل خلف شناوه523632221511012070

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمصطفى غانم جواد كاظم523642421511048061

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية419.0069.83اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيكرار عبد الكريم عبد الرحمن محمد523651621511015103

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية419.0069.83اعدادية االعالم للبنينتطبيقيسجاد ماجد نجم عبود523661621511041038

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية419.0069.83ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيسجاد جواد حسين علي523671621513035012

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية419.0069.83اعدادية التفوق للبنينتطبيقيرائد تأميم احمد وساف523682421511042047

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية418.0069.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزينب عدنان لفته موسى523691621524024023

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية418.0069.67اعدادية الكوت للبنينتطبيقيكاظم سالم ناصر ضمد523702621511001032

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية417.0069.50اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيمنصور حاكم كرز جياد523712421511028045
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قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية417.0069.50اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعباس محمد جبار محمد523722921511025136

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية416.0069.33اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحيدر هادي عبد هللا عباس523732821511005062

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية414.0069.00ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد جميل طعمة سالم523741621513015051

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية414.0069.00ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقياحمد حسوني علي حسين523752321517005002

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية414.0069.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد قاسم حسين كريم523762421511036064

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية414.0069.00اعدادية دمشق للبناتتطبيقيزهراء فراس عماد محمد523772421522024020

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية413.0068.83ثانوية المجد للبنينتطبيقيكرار حيدر ناصر حسين523782321511065030

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية413.0068.83اعدادية الرياحي للبنينتطبيقياحمد محمد دويج ماضي523792721511033016

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية412.0068.67ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحمزة عبد االمير جبر سيالن523801621513015018

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمحمد علي فكري حياب523812921511022081

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية411.0068.50اعدادية الرسول للبنينتطبيقيمصطفى حميد والي عبد هللا523822421511026039

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية411.0068.50اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيتبارك حامد حسين خلخال523832421522026013

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية410.0068.33الخارجيونتطبيقيعون فاخر شليبه جابر523842221518001387

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد حسين كاظم عبد523852421511027042

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمحمد ياسر محمد حمادي523862421511048055

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيسجاد علي شريف حميدي523872921511025103

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية409.0068.17اعدادية التميز للبنينتطبيقيعلي عبد هللا مطرود هزاع523882221511077046

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية577.0096.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة حميد عبد حسن523892421422016108

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية576.2896.05ثانوية المتميزاتاحيائيروان محمد تركي علوان523902421422036016

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية573.0095.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيروان احمد شاكر ظاهر523912421422015058

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية569.0094.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيكوثر نجم عبيد حسن523922421422027206

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية567.0094.50ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمنى عيسى عبود يعقوب523931621424010087

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية567.0094.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائياحمد علي حمادي حسين523942421411044006

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية560.0093.33ثانوية المسرة للبناتاحيائيرونق علي عبود صخر523951521422002028

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية560.0093.33ثانوية الثريا للبناتاحيائينور عالء عبد علي فاضل523961621422097044

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية560.0093.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ اياد عبد الرحيم عبد الرضا523972621424007204

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية559.0093.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء علي نصيف جاسم523982421422047112

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية559.0093.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيليث اباذر خليل محمد523992521413031460

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية558.0093.00اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد سعد صبري حميد524001021411026020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية555.0092.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيهدى علي حسين جياد524012421422047279

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية555.0092.50ثانوية غرناطة للبناتاحيائيمريم حميد علي حيدر524022821422024049

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية554.0092.33للبنين (عج)ثانوية انوار الحجة تطبيقيمحمد قاسم سياب حميد524031621511025032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية554.0092.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيشورى نصير غني عبد الكريم524042521422003343
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية550.0091.67اعدادية حلب للبناتاحيائيوسن محمد حمزه راضي524052421422014239

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية550.0091.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيرند جودت حميد جودة524062421422025064

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية549.1691.53ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي محسن علي راضي524072221411001037

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية549.0091.50ثانوية الصديقة للبناتاحيائيهدى علي كاظم حسن524082421422044105

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية549.0091.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيمروة عايد عبد علي موسى524092421422047232

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية549.0091.50ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيحوراء محمد جواد عبد الحسين524102721422052026

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية548.0091.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين عالء نعيم مهدي524111521411011045

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية548.0091.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد رياض عبد حسين524121621411031040

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية548.0091.33ثانوية الفرات المختلطةاحيائيرضا كاظم نعمة جاسم524131621417001004

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية548.0091.33ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر راضي عبود524142321413016060

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية548.0091.33اعدادية النور للبناتاحيائيزينب احسان مهدي عبد الحسين524152421422005101

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية548.0091.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب عمار عبد العالي حسن524162421422047140

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية548.0091.33ثانوية الميمونة للبناتاحيائيساره رافد عبود سريح524172821422023053

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية547.0091.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراء ايمان زيبك مهوس524181621422054011

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية547.0091.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمة رحيم هادي عبد الحسن524192321422022176

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية547.0091.17اعدادية بدرة للبنيناحيائيعباس فاضل درويش غالم524202621411021006

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية547.0091.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء جاسم علي لطيف524212621424002043

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية547.0091.17اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء محمد واجد هاشم524222821422020033

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية547.0091.17اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزينب عبد المناف علوان حسن524232821422020036

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية546.0091.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم سلمان تومان524242321424003095

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية546.0091.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيسفانه مشعان عبد كريدي524252421422048113

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية546.0091.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء احمد عبد االئمه زغير524262521424004394

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية546.0091.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء بليغ فاضل محمد علي524272721422014054

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية546.0091.00ثانوية صدى الطف للبنيناحيائياحمد عبد الكاظم صافي محمد524282821411035001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية545.0090.83ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيابراهيم حسين ابراهيم نجم524291621413004001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية545.0090.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمحمد انور صالح عبدالحافظ524301621413055020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية545.0090.83اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيعال وليد خالد شمخي524311621422081026

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية545.0090.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد الباقر خليل ابراهيم محمد524322321411020300

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية544.0890.68ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي خلدون عبد الحسين عبد علي524332321411056092

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية544.0090.67ثانوية المآثر للبناتاحيائينور الهدى عباس عطيه عجيل524341621422100045

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية544.0090.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبدالحسين حبيب524352321422013401

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية544.0090.67اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيبتول علي حسن شناوه524362421424014008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية544.0090.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيايات عامر هجوج جهادي524372521422003052
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية544.0090.67اعدادية الثورة للبنيناحيائيجعفر محمد هاشم يونس524382821411001019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية543.0090.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيقبس فالح حسن عبد اللطيف524392421422024271

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية543.0090.50ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائينرجس ضياء رحيم ساهي524402721422052108

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية542.0090.33اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين حاوي منبت524412821511008088

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية541.0090.17ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عدنان جاسم محمد524421621513105019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية539.0089.83اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقياسراء موسى شاكر عطيه524432221522055001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية536.0089.33اعدادية الرسول للبنينتطبيقيابراهيم حميد جبير نعيمه524442421511026003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية532.0088.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيرضا غسان دحام ثجيل524451621513006030

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية531.0088.50ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيقاسم باقر عبد محمد فرهود524461621513004117

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية531.0088.50اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيسجاد عبد خصاف جواد524472721511007020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية530.0088.33اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسين محمد قاسم عبد اللطيف عابدين524482821511037027

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية530.0088.33ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيمصطفى كاظم حسين علي524492821517008028

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية529.0088.17ثانوية شموع االمل االهلية للبنينتطبيقيابراهيم رياض فضاله كريوش524501621513094001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية529.0088.17اعدادية العزم المختلطةتطبيقيحسن مؤيد لفته عبادي524511621517006016

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية529.0088.17اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد حيدر عزيز عبود524522421511027043

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية527.0087.83اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسين اسامه سلمان عبد هللا524531621511054014

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية527.0087.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعباس داود مسفر خضير524541621513071063

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية527.0087.83ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيانوار صبيح خالف جبر524552821522037004

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية526.0087.67ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس مجيد جابر سالم524561621513004075

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية559.0093.17اعدادية الشامية للبنيناحيائيمسلم بشار كاظم حسين524572421411010116

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية554.0092.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرجاء احسان عليوي حمزه524582421422022058

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية536.0089.33ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيريم علي نعمه جبار524592421424003029

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية532.3688.73ثانوية المتميزيناحيائيعلي عباس وناس جحيف524602421411041077

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية532.0088.67ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب عايد كشموش عبادي524612421424003038

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية529.0088.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيايهاب حامد عاجل عبد524622421411048043

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية528.0088.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمنتظر عبد الحسين كريم ياسر524632421411044175

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية526.0087.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيقاسم رياض حسن اكعيش524642421411027061

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية524.0087.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر ياس عباس كريم524652421411036265

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية524.0087.33اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي عمار ياسر شنشول524662421411044105

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية523.0087.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء محمد علي راضي524672421422022087

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية519.0086.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتقى فائق عبد الكاظم حسين524682321422012066

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية518.0086.33اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينه حمد عوفي سلمان524692421426001193

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية517.0086.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي مازن غازي سكران524702221411004285
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية517.0086.17اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيقاسم سعد حبط صياح524712421411028058

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية517.0086.17اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء صالح محمد جبر524722421422002054

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية516.0086.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد هاشم عباس ادريس524732421411008163

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية516.0086.00اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسين كاظم داخل هاشم524742421411026065

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية516.0086.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيزيد حامد جاسم محمد524752421411038035

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية516.0086.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائياسراء مهند سالم جاسم524762421422015003

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية514.0085.67ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيام البنين رفعت عبد الكاظم عبد الزهرة524771621424064002

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية514.0085.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي عباس اسماعيل حمزه524782421411015157

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية513.0085.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه قاسم فرهود غازي524792921422003058

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية512.9285.49ثانوية التحرير للبناتاحيائيمريم هيثم كريم حمزة524802321422021113

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية512.0085.33ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائينبأ نزار جواد سوادي524811621424019046

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية512.0085.33اعدادية الصدرين للبنيناحيائيزيد باسم كتاب عالوي524822421411037078

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية512.0085.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيتقى عبد الكريم كاظم عباس524832421422006044

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية511.0085.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينبأ سالم محمد حنيش524842221424051156

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية510.0085.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبنين سمير سعيد كامل524852421422030029

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية510.0085.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعلي حسين موسى حسين524862521413028048

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية509.0084.83اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن مطشر عبد منهل524872221415008068

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية509.0084.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيمرام ناظم تركي مالك524882421422024281

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية509.0084.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيدانيه حازم مهدي عبد النبي524892521422004236

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية508.0084.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء غني كاظم ساهي524902221424012085

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية508.0084.67اعدادية السنية للبناتاحيائيهبه تركي حاتم عبيد524912421422009333

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية506.0084.33اعدادية الدغارة للبنيناحيائيسجاد وهاب طايس هادي524922421411003061

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية506.0084.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيمريم فاضل جميل عبد عون524932421422016128

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية506.0084.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك احسان عبد االمير لهمود524942421422024065

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية505.0084.17ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيغدير عماد كاظم عبد524952321424003157

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية505.0084.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيطيف ثائر ساجت عبد524962421422026144

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية505.0084.17ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الحسين زغير524972421424003032

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية505.0084.17اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيزينب كريم جار هللا عبد524982621426001078

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية504.0084.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي ثائر ياسين خضر524991621411031024

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية504.0084.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتبارك سامي مجلي ديوان525002321422015027

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية504.0084.00اعدادية سكينة للبناتاحيائينرجس عالء شواف جبير525012421422003177

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية504.0084.00اعدادية الديوانية للبناتاحيائيبراء عقيل دهام ذياب525022421422010014

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية504.0084.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائياعراف عماد مهدي صالح525032421422013011
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية504.0084.00اعدادية االحرار للبناتاحيائيزينب باسم مرزه حمزه525042621422035058

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية503.0083.83ثانوية النرجس للبناتاحيائيامنه رحمن هليل حسون525052221422060005

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية503.0083.83اعدادية الجواهري للبنيناحيائيفضل طلعت محمد نزال525062421411013111

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية503.0083.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيايات حسن مهدي غازي525072421422026009

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية452.0075.33اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيزهراء حسين شمران حمزه525082421522026026

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية451.0075.17ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيحسين سجاد عذافه عباس525091621513089009

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية451.0075.17اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار علي محمد حمزة525102421515004044

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية444.0074.00اعدادية دمشق للبناتتطبيقيندى عبد الحليم كاظم عبد الكريم525112421522024041

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية440.0073.33اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد باقر بدر نعمه525121621511031093

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية440.0073.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيضحى يحيى كاظم عبد525132521524004018

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية439.0073.17ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمود سليم عبيد عبد علي525141621513022076

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية439.0073.17اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمصطفى مجيد منصور عبود525151621515002206

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية438.0073.00ثانوية التحرير للبناتتطبيقيبنين عباس صالح سلمان52516242052101007

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية437.0072.83اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي عبد هللا كاظم حريجه525171621511006119

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية435.0072.50ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيعلي ضياء خليف كريم525181621513040023

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيجمانه حازم كريم عباس525192521522003018

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية434.0072.33ثانوية الغدير للبنينتطبيقيصادق عامر سعدون حاشوش525202221511006019

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية434.0072.33اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيامير علي غازي عباس525212521511007020

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية433.0072.17اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمحمد عبد النبي غالب حسين525221621511039075

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية433.0072.17اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمحمد حسين محسن محمد525232221511002057

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية433.0072.17ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيزهراء حيدر مهدي محمد525242421524023005

كلية العلوم/جامعة القادسية553.0092.17اعدادية حلب للبناتاحيائيشمس الضحى خالد عليوي حمزه525252421422014153

كلية العلوم/جامعة القادسية548.0091.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرضا حيدر شاكر لطيف525262421411036163

كلية العلوم/جامعة القادسية546.0091.00ثانوية السنبلة للبناتاحيائيسجى محمد خميس حمود525272421422029053

كلية العلوم/جامعة القادسية544.0090.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسجى جاسم محمد جاسم525282421422013160

كلية العلوم/جامعة القادسية543.0090.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه فريد دكمان جابر525292421422008148

كلية العلوم/جامعة القادسية543.0090.50اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتقى جبار عباس جواد525302421422027044

كلية العلوم/جامعة القادسية539.0089.83اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحسنين احمد موسى جوده525312421411021017

كلية العلوم/جامعة القادسية539.0089.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد رعد عبد المهدي ثجيل525322421411036275

كلية العلوم/جامعة القادسية539.0089.83ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيالرباب نجاح حسن جاسم525332421424018004

كلية العلوم/جامعة القادسية538.0089.67اعدادية السنية للبناتاحيائيروان جابر غازي فيصل525342421422009129

كلية العلوم/جامعة القادسية537.0089.50ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيروان علي جبار حلواص525352421424020010

كلية العلوم/جامعة القادسية534.0089.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهبه صالح جبار عيسى525362421422013247
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كلية العلوم/جامعة القادسية534.0089.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حمزه حسن باشي525372421422028076

كلية العلوم/جامعة القادسية532.0088.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر جاسم هنين عباس525382421411036102

كلية العلوم/جامعة القادسية530.0088.33اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين عالء حسين جبار525392421411037051

كلية العلوم/جامعة القادسية530.0088.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم فراس كاظم دليح525402421422015131

كلية العلوم/جامعة القادسية530.0088.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب علي محي حسين525412421422030105

كلية العلوم/جامعة القادسية528.0088.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيمرتضى مهدي هاشم حمادي525422421411047308

كلية العلوم/جامعة القادسية526.0087.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين جليل مطشر طاهر525432221424028032

كلية العلوم/جامعة القادسية526.0087.67اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمصطفى فليح عبد الحمزه مطر525442421411037205

كلية العلوم/جامعة القادسية526.0087.67اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيحسن رحمن علي كاظم525452421511015016

كلية العلوم/جامعة القادسية525.0087.50اعدادية التفوق للبنينتطبيقيسجاد محسن محل جوده525462421511042054

كلية العلوم/جامعة القادسية524.0087.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب رياض محيل شوكان525472421422008097

كلية العلوم/جامعة القادسية524.0087.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين محمد دهش عبيد525482421422016027

كلية العلوم/جامعة القادسية522.0087.00اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمقتدى قصي داود شدهان525492421411021095

كلية العلوم/جامعة القادسية522.0087.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب ناجي حسن حميدي525502421422026120

كلية العلوم/جامعة القادسية522.0087.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائينوره حسين هادي عبد زيد525512421422044111

كلية العلوم/جامعة القادسية521.0086.83اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمصطفى نجم عبد هللا عبدان525522421411037211

كلية العلوم/جامعة القادسية521.0086.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء حمزه ارحيم شنيف525532421422008080

كلية العلوم/جامعة القادسية521.0086.83اعدادية الشافعية للبناتاحيائيعذراء جبار غضيب غايب525542421422017117

كلية العلوم/جامعة القادسية521.0086.83اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيديار حميد كاظم عبد525552421422025053

كلية العلوم/جامعة القادسية520.0086.67اعدادية سومر للبنيناحيائيكاظم يوسف كاظم جعفر525562421411004133

كلية العلوم/جامعة القادسية520.0086.67اعدادية النجدين للبنيناحيائيعباس هديب عبهول ابوحله525572421411033071

كلية العلوم/جامعة القادسية520.0086.67ثانوية المتميزيناحيائيامير حسن عليوي بشكير525582421411041011

كلية العلوم/جامعة القادسية520.0086.67اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد تحسين هادي نعمة525592421411042005

كلية العلوم/جامعة القادسية520.0086.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي سجاد حميد طعمه525602421411042105

كلية العلوم/جامعة القادسية520.0086.67ثانوية غزة للبناتاحيائيبتول سلمان مناحي غبين525612421422007012

كلية العلوم/جامعة القادسية520.0086.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عبد الكاظم عبادي شتام525622421422028082

كلية العلوم/جامعة القادسية519.0086.50اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد احمد موجد ساهي525632421411003110

كلية العلوم/جامعة القادسية519.0086.50اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد جميل كاظم هاشم525642421411015192

كلية العلوم/جامعة القادسية519.0086.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيغفران فاضل حميد حسين525652421422013194

كلية العلوم/جامعة القادسية519.0086.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائيغسق محمد طاهر شنفيل525662421422026151

كلية العلوم/جامعة القادسية518.3686.39ثانوية المتميزيناحيائيحسن عامر فندي غانم525672421411041022

كلية العلوم/جامعة القادسية518.0086.33للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب احيائيعمار محمد طالب ضيدان525682421411032041

كلية العلوم/جامعة القادسية518.0086.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيذو الفقار احمد عبد الحسين حسن525692421411048118
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كلية العلوم/جامعة القادسية518.0086.33اعدادية السرور للبناتاحيائيلطيفة سمير سلمان داود525702421422002100

كلية العلوم/جامعة القادسية518.0086.33اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب عادل علوان طرير525712421422009176

كلية العلوم/جامعة القادسية518.0086.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين عادل منصور طليع525722421422013040

كلية العلوم/جامعة القادسية518.0086.33اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب علي هاشم داخل525732421422014127

كلية العلوم/جامعة القادسية518.0086.33للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيبنين اكرم حبيب عبيد525742421422038004

كلية العلوم/جامعة القادسية517.0086.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحنان رزاق خليف نمش525752221424028049

كلية العلوم/جامعة القادسية517.0086.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحيدر عامر عباس جياد525762421411048114

كلية العلوم/جامعة القادسية517.0086.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيسجى محمد عباس حسن525772421422003125

كلية العلوم/جامعة القادسية517.0086.17اعدادية الرباب للبناتاحيائيشهد حاكم عباس غافل525782421422004110

كلية العلوم/جامعة القادسية517.0086.17ثانوية القانتات للبناتاحيائيكوثر احمد حسن جابر525792421422033050

كلية العلوم/جامعة القادسية516.0086.00اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد كاظم جبر مرزه525802421411003116

كلية العلوم/جامعة القادسية516.0086.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة حسين محسن حسن525812421422023124

كلية العلوم/جامعة القادسية516.0086.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايات احمد عواد داهي525822421422028021

كلية العلوم/جامعة القادسية516.0086.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين ثامر زايد رضا525832421426001053

كلية العلوم/جامعة القادسية515.0085.83اعدادية الرباب للبناتاحيائيشهد عبد الرحمن حميد عواد525842421422004112

كلية العلوم/جامعة القادسية515.0085.83اعدادية الرباب للبناتاحيائينور عالء صالح هادي525852421422004170

كلية العلوم/جامعة القادسية515.0085.83ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عامر ياسين سلمان525862421422016070

كلية العلوم/جامعة القادسية515.0085.83ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمروه غازي حسين علي525872421427022035

كلية العلوم/جامعة القادسية515.0085.83اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيكوثر حسن رحيم يعقوب525882521422020087

كلية العلوم/جامعة القادسية514.0085.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب مهنة طالل غاوي525892421422023091

كلية العلوم/جامعة القادسية514.0085.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيوسن عباس عطيه برهان525902421422039234

كلية العلوم/جامعة القادسية513.0085.50اعدادية خديجة للبناتاحيائيرسل عباس كريم عمران525912421422001047

كلية العلوم/جامعة القادسية513.0085.50اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين حسوني ونان جاسم525922421422009046

كلية العلوم/جامعة القادسية513.0085.50اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء فزاع مبدر تهلوك525932421422014099

كلية العلوم/جامعة القادسية513.0085.50ثانوية بلقيس للبناتاحيائيغدير موسى فرحان حمزة525942421422016104

كلية العلوم/جامعة القادسية513.0085.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرسل مهدي فريد فليح525952421422026066

كلية العلوم/جامعة القادسية513.0085.50ثانوية السنبلة للبناتاحيائيفاطمه حسن عويز شالكه525962421422029068

كلية العلوم/جامعة القادسية513.0085.50ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين رزاق رهك525972421424018037

كلية العلوم/جامعة القادسية512.0085.33اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحسن واثق ناصر نجم525982421411021016

كلية العلوم/جامعة القادسية512.0085.33اعدادية النصر للبنيناحيائيمنتظر سعيد لفته حاجم525992421411034071

كلية العلوم/جامعة القادسية512.0085.33اعدادية النور للبناتاحيائيرقيه علي عبد الحسين هادي526002421422005072

كلية العلوم/جامعة القادسية512.0085.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرسل حيدر كاظم عبد هللا526012421422006058

كلية العلوم/جامعة القادسية512.0085.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيحميده ثامر خضير عبيس526022421422008041
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كلية العلوم/جامعة القادسية512.0085.33اعدادية الديوانية للبناتاحيائينور الزهراء عبد الحسين عبد االمير عبد الحسين526032421422010120

كلية العلوم/جامعة القادسية512.0085.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيابرار حسن عبد المجيد عبد الرضا526042421422024004

كلية العلوم/جامعة القادسية512.0085.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم جبار شمخي جبر526052421422028178

كلية العلوم/جامعة القادسية512.0085.33ثانوية الجنان للبناتاحيائيرواء جبار شمران فضل526062421422035019

كلية العلوم/جامعة القادسية511.0085.17ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيزيد رياض حسين شعالن526072421415005037

كلية العلوم/جامعة القادسية511.0085.17اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب محمود حتحوت عرد526082421422001077

كلية العلوم/جامعة القادسية511.0085.17اعدادية الرباب للبناتاحيائيدعاء عادل غضب احميد526092421422004053

كلية العلوم/جامعة القادسية511.0085.17اعدادية السنية للبناتاحيائيايات سامي كاظم عطية526102421422009023

كلية العلوم/جامعة القادسية511.0085.17ثانوية النورين للبناتاحيائيحوراء توفيق جابر عبد هللا526112421422045012

كلية العلوم/جامعة القادسية510.0085.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد غضبان عباس فنغش526122421411008158

كلية العلوم/جامعة القادسية510.0085.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيباقر مؤيد صاحب محمد526132421411037026

كلية العلوم/جامعة القادسية510.0085.00اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء حسين حمادي عباس526142421422010054

كلية العلوم/جامعة القادسية510.0085.00ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيزينب ساجت حسن ناهي526152421427004010

كلية العلوم/جامعة القادسية510.0085.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسن علي عبد الحسن سلمان526162521413030017

كلية العلوم/جامعة القادسية509.0084.83ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي عبد الكاظم طارش شاني526172421411014060

كلية العلوم/جامعة القادسية509.0084.83اعدادية حلب للبناتاحيائيتبارك كريم كركان دعيج526182421422014048

كلية العلوم/جامعة القادسية509.0084.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيمسار سعد فالح محمد526192421422047244

كلية العلوم/جامعة القادسية508.0084.67اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيرسول علوان كاظم بندر526202421411044062

كلية العلوم/جامعة القادسية508.0084.67اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيعلي رضا كتاب نعمه شباط526212421415007067

كلية العلوم/جامعة القادسية507.0084.50اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيسجاد حيدر عبد الساده عنبر526222421413008017

كلية العلوم/جامعة القادسية507.0084.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيبنين قاسم فاضل كزار526232421422003036

كلية العلوم/جامعة القادسية507.0084.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيحوراء علي غازي حسين526242421422011060

كلية العلوم/جامعة القادسية507.0084.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيكوثر مطشر حمزة فرحان526252421422024278

كلية العلوم/جامعة القادسية506.0084.33اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء حميد هويدي عباس526262421422002051

كلية العلوم/جامعة القادسية506.0084.33اعدادية السنية للبناتاحيائيرسل شهيد نغيش سراك526272421422009112

كلية العلوم/جامعة القادسية506.0084.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيرقيه ضياء صادق حسين526282421422024115

كلية العلوم/جامعة القادسية506.0084.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيخلود عدي غني جبر526292421422027063

كلية العلوم/جامعة القادسية506.0084.33اعدادية التفوق للبنينتطبيقياحمد عالء عايد حميدي526302421511042008

كلية العلوم/جامعة القادسية505.0084.17ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيياسين علي عبد االمير شاكر526312421411014104

كلية العلوم/جامعة القادسية505.0084.17اعدادية النصر للبنيناحيائيرضا خالد محمد عبيد526322421411034027

كلية العلوم/جامعة القادسية505.0084.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد حسين تكليف علوان526332421411048243

كلية العلوم/جامعة القادسية505.0084.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيكوثر علي لطيف نوفل526342421422024277

كلية العلوم/جامعة القادسية505.0084.17اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه شاكر خوزان مظهر526352421422025144
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كلية العلوم/جامعة القادسية505.0084.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب صفاء عيدان شنون526362421424023070

كلية العلوم/جامعة القادسية504.0084.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيباقر موسى ناجي صالح526372421411036038

كلية العلوم/جامعة القادسية504.0084.00اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه علي كركان دعيج526382421422014188

كلية العلوم/جامعة القادسية503.0083.83اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمؤمل حسين جبار عبد526392421411008147

كلية العلوم/جامعة القادسية503.0083.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهدير علي ميري حمزه526402421422015153

كلية العلوم/جامعة القادسية503.0083.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطفوف طالب حسين بزن526412421422022116

كلية العلوم/جامعة القادسية503.0083.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقية عالء نعمة كاظم526422421422047088

كلية العلوم/جامعة القادسية502.0083.67اعدادية النجدين للبنيناحيائيمسلم علي عبد حسين526432421411033123

كلية العلوم/جامعة القادسية502.0083.67اعدادية الصدرين للبنيناحيائيكرار حميد تايه غياض526442421411037155

كلية العلوم/جامعة القادسية502.0083.67ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حازم محسن راضي526452421422016061

كلية العلوم/جامعة القادسية502.0083.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه هيثم عبد الحسين سرحان526462421422039185

كلية العلوم/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية الوحدة للبناتاحيائيصفا فراس حافظ غريب526472221422036061

كلية العلوم/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية القدس للبنيناحيائيرياح يعد غذام لوتي526482321411043019

كلية العلوم/جامعة القادسية501.0083.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير ثامر قاسم خلخال526492421411036024

كلية العلوم/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرقيه علي مجيد صالح526502421422006064

كلية العلوم/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء حسن رسالة حسن526512421422009142

كلية العلوم/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء ستار جبير كاظم526522421422022048

كلية العلوم/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيرقيه احمد حسين عبد االمير526532421422024111

كلية العلوم/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائياسراء احمد عبد المهدي رهيف526542421422025005

كلية العلوم/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية الدغارة للبناتاحيائيمنتهى حسين عويز لفيلف526552421422027214

كلية العلوم/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الرضا عبد الساده526562421422030147

كلية العلوم/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور الهدى حيدر جبار نعيس526572421422030171

كلية العلوم/جامعة القادسية501.0083.50ثانوية شمس المنتظر االهلية للبناتاحيائيفاطمة غثيث لهمود نومان526582421424011006

كلية العلوم/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور فالح موسى نعمه526592421424014100

كلية العلوم/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيساجده سعيد مهنا علي526602421426001194

كلية العلوم/جامعة القادسية501.0083.50ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائينور الهدى محمد عبد العباس علي526612421427014017

كلية العلوم/جامعة القادسية500.0083.33اعدادية سومر للبنيناحيائيابراهيم صباح سلمان جاسم526622421411004001

كلية العلوم/جامعة القادسية500.0083.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيامل مهند جاسم محمد526632421422047014

كلية العلوم/جامعة القادسية500.0083.33اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى عبد الهادي وزير عودة526642421426001321

كلية العلوم/جامعة القادسية500.0083.33اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسن مهدي عباس محمد526652621411027037

كلية العلوم/جامعة القادسية499.0083.17اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيمسلم محمد جاسم عزيز526662421411016045

كلية العلوم/جامعة القادسية499.0083.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسين طوين يحي سلبوح526672421413010022

كلية العلوم/جامعة القادسية499.0083.17اعدادية الرباب للبناتاحيائيرسل عادل عبد سلمان526682421422004057
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كلية العلوم/جامعة القادسية499.0083.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيختام فليح برهان مرزه526692421422008057

كلية العلوم/جامعة القادسية499.0083.17الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيرغده علي جواد ندى526702421422018025

كلية العلوم/جامعة القادسية499.0083.17الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيرقية علي عمران ظاهر526712421422018026

كلية العلوم/جامعة القادسية498.0083.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين كاظم كحيوش مرزوك526722421411047086

كلية العلوم/جامعة القادسية498.0083.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائياستبرق ميري عبد شعيوط526732421422017006

كلية العلوم/جامعة القادسية498.0083.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائياسماء قيس منشد حنون526742421422022012

كلية العلوم/جامعة القادسية498.0083.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايات عبد هللا لفتة عبد526752421422023013

كلية العلوم/جامعة القادسية498.0083.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائينداء شمخي جبير حمزه526762421422025172

كلية العلوم/جامعة القادسية498.0083.00ثانوية الصفوه للبناتاحيائيطيبه نعيم كسار خضير526772421422043034

كلية العلوم/جامعة القادسية498.0083.00ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيفاطمه حاكم عبيد عبدان526782421427014011

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0082.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكرار عامر غانم رهمه526792421411027064

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0082.83اعدادية النجدين للبنيناحيائيياسين صالح حسن محمد526802421411033144

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0082.83اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيامير عايد جبر نعمه526812421411038009

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0082.83اعدادية النور للبناتاحيائيحنان حمزه سمير كطكوط526822421422005045

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0082.83اعدادية حلب للبناتاحيائينبأ فيصل شاكر حسن526832421422014216

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0082.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفرح محمد خضير علي526842421422015120

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0082.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء جبار هلول شنين526852421422022072

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0082.83ثانوية السنبلة للبناتاحيائيدعاء رسول ميري عبد526862421422029023

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0082.83ثانوية الجنان للبناتاحيائيزينب سالم كريم جاسم526872421422035025

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0082.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى محسن غازي عبود526882421422039217

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0082.83ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيميس ثائر ماجد شعالن526892421422041112

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0082.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيشهالء كاظم ماجد محمد526902421422047177

كلية العلوم/جامعة القادسية496.0082.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي سالم جبار جاسم526912221413006131

كلية العلوم/جامعة القادسية496.0082.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي لطيف جابر حمزة526922421411042116

كلية العلوم/جامعة القادسية496.0082.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيياسر جمال ياسر ظاهر526932421411048325

كلية العلوم/جامعة القادسية496.0082.67اعدادية خديجة للبناتاحيائيكوثر ناصر حسين محمد526942421422001108

كلية العلوم/جامعة القادسية496.0082.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيهاجر فاضل جالب مهدي526952421422003189

كلية العلوم/جامعة القادسية496.0082.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء كاطع صالح طراد526962421422013121

كلية العلوم/جامعة القادسية496.0082.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب هادي حسين روضان526972421422025104

كلية العلوم/جامعة القادسية496.0082.67ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيبنين جاسب حنون جلود526982421422041019

كلية العلوم/جامعة القادسية496.0082.67اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائينازك عمار ظاهر حبيب526992421424005070

كلية العلوم/جامعة القادسية495.0082.50اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمصطفى مهدي صالح راشد527001321411035052

كلية العلوم/جامعة القادسية495.0082.50اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي سلمان داود عبد527012421411001047
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كلية العلوم/جامعة القادسية495.0082.50اعدادية السرور للبناتاحيائيبنين حمزه هاشم فياض527022421422002013

كلية العلوم/جامعة القادسية495.0082.50اعدادية السرور للبناتاحيائيوسن احسان كاظم عبود527032421422002121

كلية العلوم/جامعة القادسية495.0082.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبراء ماجد ثامر سعدون527042421422022027

كلية العلوم/جامعة القادسية495.0082.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيسارة فريد ضلع جياد527052421422047155

كلية العلوم/جامعة القادسية495.0082.50اعدادية المسجد النبوي للبنيناحيائيعالء زاحم عبد هللا عالج527062921411008019

كلية العلوم/جامعة القادسية494.0082.33اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعلي ذاكر ناجي مخلف527071921411012035

كلية العلوم/جامعة القادسية494.0082.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمرتضى علي عبد هللا حسن527082421411027085

كلية العلوم/جامعة القادسية494.0082.33ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيعلي رائد جبار منجل527092421411046018

كلية العلوم/جامعة القادسية494.0082.33ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيسجاد سعد جواد كاظم527102421417014012

كلية العلوم/جامعة القادسية494.0082.33اعدادية خديجة للبناتاحيائيافراح مهدي عبد الحمزه سلبوح527112421422001005

كلية العلوم/جامعة القادسية494.0082.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء ازهر عبد الجبار خليل527122421422030074

كلية العلوم/جامعة القادسية493.0082.17ثانوية الميثاق للبنيناحيائيزينب محمد منصور بهلول527132221421056015

كلية العلوم/جامعة القادسية493.0082.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن غركان هديد527142221424036025

كلية العلوم/جامعة القادسية493.0082.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب علي حواس كريم527152221424054021

كلية العلوم/جامعة القادسية493.0082.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء سالم ثامر ماشي527162421422003087

كلية العلوم/جامعة القادسية493.0082.17اعدادية السنية للبناتاحيائيساره جعفر عطيه مسلب527172421422009197

كلية العلوم/جامعة القادسية493.0082.17اعدادية دمشق للبناتاحيائينور الهدى جواد كاظم ياسين527182421422024314

كلية العلوم/جامعة القادسية493.0082.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيحنان محمد هاشم محمد527192721422037065

كلية العلوم/جامعة القادسية492.0082.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء رشيد كاظم دخيل527202221422016070

كلية العلوم/جامعة القادسية492.0082.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيدعاء سامي فنجان وادي527212221424010082

كلية العلوم/جامعة القادسية492.0082.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيعذراء سالم مطلك حنيش527222221424010164

كلية العلوم/جامعة القادسية492.0082.00اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمصطفى عايد موسى نعمة527232421411003129

كلية العلوم/جامعة القادسية492.0082.00ثانوية الرواد المختلطةاحيائيعلي كاظم جوده حسان527242421417017033

كلية العلوم/جامعة القادسية492.0082.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب علي طه عبيد527252421422028105

كلية العلوم/جامعة القادسية492.0082.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياسيا عباس ميري هوان527262421422030005

كلية العلوم/جامعة القادسية492.0082.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيسكينه صفاء علي كاظم527272521422024090

كلية العلوم/جامعة القادسية491.0081.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين جاسم محمد527282221424036008

كلية العلوم/جامعة القادسية491.0081.83اعدادية الفاو للبناتاحيائيياسمين صالح عبيد عبد هللا527292321422035146

كلية العلوم/جامعة القادسية491.0081.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيازهر رحمن سلمان غازي527302421413018016

كلية العلوم/جامعة القادسية491.0081.83اعدادية النور للبناتاحيائياثمار نبيل عباس جاسم527312421422005001

كلية العلوم/جامعة القادسية491.0081.83اعدادية السنية للبناتاحيائيشهد عالء عبيس عودة527322421422009216

كلية العلوم/جامعة القادسية491.0081.83ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة ناجح عكروش عبيد527332421422016119

كلية العلوم/جامعة القادسية491.0081.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب فاضل علي حمزة527342421422024181
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كلية العلوم/جامعة القادسية491.0081.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيامنه قيس شاكر زباله527352421422028020

كلية العلوم/جامعة القادسية491.0081.83ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمريم جابر عبد االمير عيسى527362421422044084

كلية العلوم/جامعة القادسية491.0081.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائيناديه جليل دحام ناصر527372921422001155

كلية العلوم/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية الحدباء للبناتاحيائياسماء سالم شخير كطل527382221422047012

كلية العلوم/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسين ناظم جودة حسان527392421411003044

كلية العلوم/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحيدر عادل ناصر عبيس527402421411008075

كلية العلوم/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية سكينة للبناتاحيائينور عباس كاظم حسن527412421422003185

كلية العلوم/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء محمد سلمان خليفه527422421422006095

كلية العلوم/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم فالح عبد الحسين عويف527432421422011187

كلية العلوم/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور كلف عبد الحسن عاصي527442421422023163

كلية العلوم/جامعة القادسية490.0081.67ثانوية القانتات للبناتاحيائيتبارك مهر فرحان ناصر527452421422033012

كلية العلوم/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيسارة حسين حسن خليف527462421422047150

كلية العلوم/جامعة القادسية490.0081.67الخارجياتاحيائيزينه عبد االمير رحمان عبد527472421428050129

كلية العلوم/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين عدنان روكان مظلوم527482521411001124

كلية العلوم/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية الحيرة للبنيناحيائيمحمد طه خضير دانه527492521411015055

كلية العلوم/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعلي صبيح دعير ماذي527502821411015024

كلية العلوم/جامعة القادسية490.0081.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيعذراء كريم مزهر مخور527512921424003128

كلية العلوم/جامعة القادسية489.0081.50اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب اسعد عبد الرزاق حسين527522421422002059

كلية العلوم/جامعة القادسية489.0081.50اعدادية النور للبناتاحيائيرقيه عادل عبيس عبود527532421422005070

كلية العلوم/جامعة القادسية489.0081.50اعدادية السنية للبناتاحيائيشروق محمد كاظم حسين527542421422009213

كلية العلوم/جامعة القادسية489.0081.50الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب حيدر كاطع جالب527552421422018045

كلية العلوم/جامعة القادسية489.0081.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيشهد احمد عبد الحسين عبد نور527562521424015085

كلية العلوم/جامعة القادسية489.0081.50ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيضحى مثنى رحيم هادي527572521424033037

كلية العلوم/جامعة القادسية489.0081.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي رحيم ناصر عبود527582621411001109

كلية العلوم/جامعة القادسية488.0081.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي جاسم زغير527592221424028097

كلية العلوم/جامعة القادسية488.0081.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب خليل جاسم خميل527602421422008095

كلية العلوم/جامعة القادسية488.0081.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم نعمة محمد جابر527612421422013224

كلية العلوم/جامعة القادسية488.0081.33اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه علي هاشم داخل527622421422014189

كلية العلوم/جامعة القادسية488.0081.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفرقان مشتاق عبد الساده عبد هللا527632421422027201

كلية العلوم/جامعة القادسية488.0081.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيعال مالك مريح جاسم527642421422030129

كلية العلوم/جامعة القادسية488.0081.33ثانوية الرواد المختلطةاحيائيزهراء هيثم محمد جاسم527652421427017014

كلية العلوم/جامعة القادسية487.0081.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيحنين زامل سليم جوده527661521422007046

كلية العلوم/جامعة القادسية487.0081.17اعدادية سومر للبنيناحيائيعقيل علوان جليل علوان527672421411004104

4148 من 1599صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة القادسية487.0081.17اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم عيدان527682421422006146

كلية العلوم/جامعة القادسية487.0081.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك عادل عباس محمد527692421422024066

كلية العلوم/جامعة القادسية487.0081.17اعدادية الموفقية للبناتاحيائينوره ستار مزبان عساف527702621422022103

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0081.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد علي إبراهيم يحيى محمد527711721411026173

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0081.00اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعباس فاضل عباس ظاهر527722321415002156

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0081.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عواد غالي حسن527732421411036293

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0081.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى جاسم كنش حسون527742421411036323

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0081.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي طه عبد الرب جعفر527752421411042108

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0081.00اعدادية حلب للبناتاحيائيعلياء عايد هليل خنزير527762421422014168

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0081.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسراب كاظم عبد حمدان527772421426001206

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0081.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء حسين نعمه محمد527782421427008076

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0081.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد نعمه عبيد527792521413023128

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0081.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد نجاح فريد صالح527802521424004678

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0081.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيانفال شاكر حميد خربيط527812621422017014

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0080.83ثانوية الجنائن للبناتاحيائيرغد رياض حمزه جواد527822321422026018

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0080.83اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمرتضى يوسف ظاهر عكلة527832421411013139

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0080.83اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد هللا عداي زياد عيدان527842421411015131

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0080.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيمرتضى حميد عباس كوثر527852421411047301

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0080.83األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيحسن جبار حرمس دهام527862421413005005

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0080.83اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهدى خالد تايه عبد527872421422006183

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0080.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائينبأ رياض عبد الزهرة جاسم527882421422023148

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0080.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيمناسك صادق هاشم محمد527892421422024295

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0080.83ثانوية الجنان للبناتاحيائيزهراء كامل حسين خلف527902421422035024

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0080.83اعدادية العروبة للبناتاحيائياستبرق فاضل محمد مهدي527912421422047007

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0080.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرواء مهدي خلف حسون527922421426001118

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0080.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفاطمه عامر سعدي كاطع527932421427008137

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0080.83اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي لقاء علي محمد527942521411010149

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0080.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين خالد حسين كريم527952521422022155

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0080.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء جاسم حياوي جبار527962521422022406

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية الفجر للبناتاحيائيبنين نحوي جبار ضاحي527972221422027013

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي عباس عمران ناصر527982321411019119

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67ثانوية مأرب للبنيناحيائيمحمد قيس هادي علي527992321411038060

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية المؤمل للبنيناحيائيكرار حيدر حسين مشاري528002321411046135
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كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن محمود عبد الحسين حسن528012321413018048

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيزيد رحيم غاوي داود528022321413018099

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67ثانوية الخلود للبناتاحيائيفاطمة هاشم هادي حسين528032321422058057

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي عبد الكريم علي عباس528042421411005080

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رائد فاضل محمد528052421411036198

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيطيبه علي بخيت داخل528062421422004120

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية حلب للبناتاحيائيهدى كريم شمخي جابر528072421422014234

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية الدغارة للبناتاحيائيبنين ابراهيم مالك عريبي528082421422027029

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيسجاد قصي علي عبد الحسين528092521411008157

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيانفال حسين عبد الواحد محمد528102521422003049

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيحوراء عبد االله مبدر حسين528112521422015012

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء رائد حميد رشيد528122521424004428

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيحوراء راتب عبيد ياسر528132521424029006

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67ثانوية الصباح للبنيناحيائياحمد جبار سرحان شراد528142621411045002

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمرتضى احمد حسن وداعه528152721411021102

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيايات عبد علي جبر عبيد528161421422052097

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية الفجر للبنيناحيائيحسين ثجيل صبر ونان528172221411029020

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمصطفى علي حسين جدوع528182321411002230

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي فارس حسن عبد الساده528192321411043035

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيامير هيثم دحام حسين528202321417005004

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50ثانوية الطف المختلطةاحيائيحسين علي عبد الحسين عبيس528212321417032010

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية خديجة للبناتاحيائيضحى حميد كاظم عيسى528222421422001089

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء محسن حاتم منسي528232421422002057

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية السرور للبناتاحيائيمريم حسين حسان عيدان528242421422002104

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفراق ثامر لهمود عبود528252421422025156

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائيدعاء عماد فاضل ساجت528262421422026062

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشهد صالح مهدي شناوه528272421422030116

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية النعمانية للبنيناحيائيماجد حيدر حمزه علي528282621411009150

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية الغدير للبناتاحيائياسيا ساهي شنيع محداد528292621422016014

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية الكوت للبناتاحيائيشروق جابر مراد بدر528302621422025115

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية عكاظ للبناتاحيائيهدى عبد علي حسن حبيب528312721422018210

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسماء محمد رحيم نعيم528322921422003007

كلية العلوم/جامعة القادسية482.0080.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء علي ثابت عبد528332421422026092
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كلية العلوم/جامعة القادسية471.0078.50ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيعباس يحيى عبد سالم528342421515003053

كلية العلوم/جامعة القادسية470.0078.33ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيعلي فاضل سلمان جاسم528352321517014025

كلية العلوم/جامعة القادسية467.0077.83اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي فالح صبري عبد528362921511016077

كلية العلوم/جامعة القادسية452.0075.33ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيزهراء علي عبد حسين528371021522024010

كلية العلوم/جامعة القادسية450.0075.00اعدادية سكينة للبناتتطبيقيزينب محمد علوان عباس528382421522003010

كلية العلوم/جامعة القادسية449.0074.83اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعباس علي سوادي شليش528392421511015050

كلية العلوم/جامعة القادسية446.0074.33اعدادية الغدير للبنينتطبيقيمصطفى فاضل كاظم جواد528402421511045066

كلية العلوم/جامعة القادسية445.0074.17اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمؤمل موسى عبد المحمد جاسم528412821511015154

كلية العلوم/جامعة القادسية440.0073.33ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعلي حسن كسار محمد528422421511014028

كلية العلوم/جامعة القادسية440.0073.33اعدادية التفوق للبنينتطبيقيحسين عصام حبيب شمخي528432421511042035

كلية العلوم/جامعة القادسية437.0072.83اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيعلي جميل كريم هتيمي528442421511038008

كلية العلوم/جامعة القادسية434.0072.33اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين سعدون ابراهيم عصب528452821511008021

كلية العلوم/جامعة القادسية433.0072.17اعدادية الغدير للبنينتطبيقيزين العابدين علي حسين يوسف528462421511045021

كلية العلوم/جامعة القادسية433.0072.17اعدادية سكينة للبناتتطبيقيساره جويد ظاهر اسيود528472421522003011

كلية العلوم/جامعة القادسية432.0072.00اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعبد هللا ضياء عبد الرزاق عبد الرسول528482421511044040

كلية العلوم/جامعة القادسية429.0071.50اعدادية النضال للبنينتطبيقينور ضيتان بندر شويرد528492421511009079

كلية العلوم/جامعة القادسية429.0071.50اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيزهره حسين علي عليوي528502421522026031

كلية العلوم/جامعة القادسية427.0071.17ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيعبد الرؤوف زاهد عبد الكريم ناشي528512521513014004

كلية العلوم/جامعة القادسية426.0071.00اعدادية العروبة للبناتتطبيقيمنار ماجد حميد جينه528522421522047032

كلية العلوم/جامعة القادسية425.0070.83ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيازهر حسين كريم عبد العباس528532421511014002

كلية العلوم/جامعة القادسية419.0069.83اعدادية النضال للبنينتطبيقيمجيد رياض حسين غازي528542421511009056

كلية العلوم/جامعة القادسية417.0069.50اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزهراء عبد المحسن محمد حسين528552421522047018

كلية العلوم/جامعة القادسية416.0069.33ثانوية السنية المسائية للبنينتطبيقيغسان سمير عبد الحمزه جبار528562421515010026

كلية العلوم/جامعة القادسية415.0069.17ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيمريم علي اسماعيل خفي528571621524047008

كلية العلوم/جامعة القادسية414.0069.00ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحسين مسلم عبد القاسم علي528581621513035007

كلية العلوم/جامعة القادسية414.0069.00للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقيغيث يحيى كاظم بجاي528592221511065014

كلية العلوم/جامعة القادسية414.0069.00اعدادية سكينة للبناتتطبيقيشهد مثنى مالك حسن528602421522003012

كلية العلوم/جامعة القادسية414.0069.00ثانوية االصالة للبناتتطبيقينور الهدى بهجت عوده مطشر528612821522002064

كلية العلوم/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيحسين عبد خزعل رحيم528622221511017022

كلية العلوم/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية ميسلون للبناتتطبيقينور خالد هادي حسن528632421522013034

كلية العلوم/جامعة القادسية412.0068.67ثانوية دجلة للبنينتطبيقيباقر عبد األمير نعمة جوهر528642821511011017

كلية العلوم/جامعة القادسية411.0068.50اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعلي ناظم جبار حمادي528652421511015066

كلية العلوم/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسن عماد سبتي حسن528661621511046041
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كلية العلوم/جامعة القادسية410.0068.33اعداية التضحية للبنينتطبيقيحمزة عماد مجيد يعقوب528671621511048064

كلية العلوم/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمسلم عقيل خماط عبيد528682221511013080

كلية العلوم/جامعة القادسية410.0068.33ثانوية الظفراالهلية للبناتتطبيقيزهراء سعيد دحام رحم528692221524003006

كلية العلوم/جامعة القادسية410.0068.33ثانوية االعالم للبنينتطبيقيفراس الياس خضير عباس528702321511069023

كلية العلوم/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيمرتضى خضير هادي كاظم528712321517003051

كلية العلوم/جامعة القادسية409.0068.17ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي هادي يوسف528722421513017018

كلية العلوم/جامعة القادسية409.0068.17ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيبينات فالح عبد الرضا علي528732821522024002

كلية العلوم/جامعة القادسية408.0068.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي قيصر حسن علي528742321511007082

كلية العلوم/جامعة القادسية408.0068.00اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيمالك حامد حسين خلخال528752421522026046

كلية العلوم/جامعة القادسية408.0068.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمصطفى ماجد ناصر حسين528762621511010064

كلية العلوم/جامعة القادسية407.0067.83ثانوية ابن قيس الهاللي للبنينتطبيقيمرتضى عواد فلقوص عطيه528771621511086019

كلية العلوم/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقينور الهدى مازن ناصر كاظم528781621522049053

كلية العلوم/جامعة القادسية407.0067.83ثانوية الكسائي للبنينتطبيقيمرتضى شاكر كريم غويلي528792221511073017

كلية العلوم/جامعة القادسية407.0067.83ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين محمد محسن جسام528802221513035030

كلية العلوم/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيحسين قاسم طاهر زعير528812221515011039

كلية العلوم/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعقيل حسن عبد االمير حنظل528822821511002063

كلية العلوم/جامعة القادسية407.0067.83ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيحسن سالم زرير شنوح528832821511012006

كلية العلوم/جامعة القادسية406.0067.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيهدى حبيب عبد فارس528842421526001123

كلية العلوم/جامعة القادسية406.0067.67اعدادية الصباح للبناتتطبيقيازهار عالوي ارحيم عباس528852521522007002

كلية العلوم/جامعة القادسية406.0067.67اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمسلم فالح حسن غياض528862721511034068

كلية العلوم/جامعة القادسية406.0067.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسجاد قاسم راضي غليم528872821511001078

كلية العلوم/جامعة القادسية406.0067.67اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيفالح حسن زياره بدن528882821511021092

كلية العلوم/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقياكرم جاسم جابر حسن528891621511033026

كلية العلوم/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيحسين مجيد غضبان داود528902221511046018

كلية العلوم/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيمريم رافد جبار خضير528912421522026045

كلية العلوم/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيهاجر هاشم خلف ناصر528922521527006022

كلية العلوم/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمحمد تحسين عالوي عديل528932821511021110

كلية العلوم/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيمريم حسين جالب حسن52894242052123044

كلية العلوم/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية الفوز للبناتتطبيقيآيات عالء جاسم مهدي528951221522013001

كلية العلوم/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية حمدان للبنينتطبيقيمحمود راضي محمود زيد528961621511042088

كلية العلوم/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيعقيل عدنان جدعان شالكه528972621511027026

كلية العلوم/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيحسين طعيمه عبد حمزه528982621511038010

كلية العلوم/جامعة القادسية404.0067.33ثانوية ميسان للبنينتطبيقيمصطفى جاسم خلف مشيل528992821511024019
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كلية العلوم/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقياحمد صباح فرحان غازي529002921511023006

كلية العلوم/جامعة القادسية403.0067.17ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقياحمد عطوان جابر حريز529011621515006003

كلية العلوم/جامعة القادسية403.0067.17اعدادية العزة للبنينتطبيقيمسلم باسم محمد هادي529022521511016035

كلية العلوم/جامعة القادسية403.0067.17ثانوية الدجيلة المختلطةتطبيقيابراهيم رحيم قاسم فاضل529032621517003001

كلية العلوم/جامعة القادسية403.0067.17ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيشميم علي جليل هادي529042921524003013

كلية العلوم/جامعة القادسية402.0067.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي هاشم عبد الحسين كنعان529051621513071097

كلية العلوم/جامعة القادسية402.0067.00اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقياكرم رشيد راضي محمد529062221515008020

كلية العلوم/جامعة القادسية402.0067.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب حيدر علي حسين529072321522048025

كلية العلوم/جامعة القادسية401.0066.83اعدادية كميت للبنينتطبيقيكرار قاسم محمد حسين529082821511014057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية526.0087.67اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمسلم عقيل فرحان عزيز529092321417003052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية525.0087.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيايات عارف جبار جناني529102421422006010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية497.0082.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيعال فارس فليح حسن529112421424023094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية492.0082.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين حسن محسن حمزة529122421426001055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة خالد منديل محمد529132421422024244

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية482.0080.33اعدادية فلسطين للبنيناحيائيثامر سالم دفار عبد529142421411008037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية481.0080.17اعدادية الرباب للبناتاحيائيفضاء طالب جبوري علوان529152421422004139

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية481.0080.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب وليد نعمه كاظم529162421422024188

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية480.0080.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء نصير عبد الكاظم حسين529172321422044064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية480.0080.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيدعاء عبد الزهره حمزه غضب529182421422048049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية480.0080.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحامد راضي عبد غضيب529192921411020060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية479.0079.83اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم محمد حبيب كاظم529202321411006146

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية479.0079.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيروان وسام سامي هاشم529212521424004383

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية478.0079.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد اياد جعفر جاسم529222421411048006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية478.0079.67ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيزينب احمد حسن اليج529232421424020013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية477.0079.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيزين العابدين جواد كاظم وناس529242421411042059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية477.0079.50ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيرسول كاظم خوين لفته529252921411015014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية476.0079.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيبه حسين صالح حسن529262421422015099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية476.0079.33اعدادية العروبة للبناتاحيائياسراء محمد طه موسى529272421422047011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية475.0079.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيشهد حسام حمد جالب529282421422047171

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية474.0079.00ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيعلي رضا جليل عبد529292421413011044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية474.0079.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيايات فاضل جالب مهدي529302421422003018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية474.0079.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمروه حسين نعيم كاطع529312421422026183

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية474.0079.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيسجاد حيدر علي عبد529322921411017120
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية473.0078.83اعدادية السنية للبناتاحيائيعذراء حسين كاظم ونان529332421422009229

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية471.0078.50ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيحسين حامد هادي حسن529342421411035011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية471.0078.50اعدادية الرباب للبناتاحيائيسكينه سلمان جميل بدر529352421422004108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية471.0078.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء حسن والي جابر529362421422013099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية المصطفى للبناتاحيائيدعاء عبد الحسين رزاق حسين529372221422006025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية470.0078.33ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيعلي تركي شنباره نطين529382321417047012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية السجاد للبنيناحيائيمسلم طالب عبيس العيبي529392421411047310

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيذو الفقار زهير جابر محلول529402421411048119

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيزمن يوسف علي علي529412421422011086

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية469.0078.17ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمحمد حميد ساجت حذيه529422221413040080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية469.0078.17ثانوية الضحى المختلطةاحيائيمصطفى رياض نعمان حسن529432321417042012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية468.0078.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيشهد عقيل هاشم دواس529442421422026134

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية468.0078.00ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيرقيه عدي عطيه خويط529452421424002030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية468.0078.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب فاضل مكطاف جحيل529462421427008095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية467.0077.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيقاسم مهند هاتف عبد529472421411042122

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية466.0077.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرسل علي حسين موسى529482421422023057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية465.0077.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيرقية علي ادريس لفته529492421422008066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية465.0077.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيشهد خالد عاشور عبد529502421422008115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية465.0077.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي احمد جابر محمود529512521413031330

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية463.0077.17اعدادية الديوانية للبنيناحيائيكرار حمزه جبار دفتر529522421411021066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية463.0077.17اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمنتظر عدنان عايش عزال529532421411021098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية463.0077.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيصفا محمد كاظم طاهر529542421422024217

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية462.0077.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيكرار عبد االمير مجيبل تعبان529552421411005095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية462.0077.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسين علي زيدان علوان529562421411038025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية462.0077.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد رائد محمد كاظم529572421411048246

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية462.0077.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين حسن عايش عبود529582421422023023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية461.0076.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب سمير كاظم سلمان529592421422026111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية461.0076.83ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب حيدر علي خليل529602421422041064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية460.0076.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيبنين حسين عليوي كحط529612421422008024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية460.0076.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء احمد سلمان نغيمش529622421422024134

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية460.0076.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياسالم وصفي عزيز ياسر529632421424023006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية460.0076.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد عبد طوفان529642421424023130

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية459.0076.50اعدادية الرسول للبنيناحيائيرياض حمزة دخل عبد هللا529652421411026079
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية459.0076.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيعبد هللا حميد مجيد محمد علي529662421411042092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية459.0076.50ثانوية غزة للبناتاحيائيبتول دختور هالوي مرزوك529672421422007011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية459.0076.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيجنان ثابت محمود محمد عطا529682421422015035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية458.3276.39ثانوية المتميزيناحيائيعلي احسان علوان ذياب529692421411041062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية458.0076.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيرفقة حيدر صاحب عبد الرضا529702421422047081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية457.0076.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيرقية عبد الكاظم شاكر كاظم529712421422003074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية457.0076.17اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء ترماح عبد الحمزة خلف529722421422005077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية457.0076.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء داخل حمزه عبد529732421422028078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية457.0076.17ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيبنين سعدون جواد حسين529742421427014001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية457.0076.17اعدادية عفك للبنينتطبيقيعقيل احمد محي عبد الحسين529752421511006010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية456.1676.03ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رافد شاكر عباس529762421411041101

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية456.0076.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيانور كامل رزج عطيه529772421411047034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية456.0076.00اعدادية الرباب للبناتاحيائياماني عايد حمزه عباس529782421422004010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية455.0075.83اعدادية التحرير للبناتاحيائينور عالوي مطير كاطع529792421422008172

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية455.0075.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه عالء واعي يونس529802421422026168

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية455.0075.83اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيستار عويد كاظم جبار529812921411003020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية454.0075.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا عليوي محمد529822221413036046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية454.0075.67اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد قتيبة عبد االمير حسين529832421411013008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية454.0075.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيايات حسن عبد االمير سلمان529842421422024020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية454.0075.67ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيعبير نعمان مزهر كاظم529852421424002056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية453.0075.50اعدادية عفك للبنيناحيائياحمد كاظم حمد عزيز529862421411006006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية453.0075.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عماد كاظم كريم529872421411036292

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية453.0075.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيباقر كاظم عطيه ربح529882421411044017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية453.0075.50اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء حميد كريم ردام529892421422009145

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية453.0075.50اعدادية السنية للبناتاحيائيطيبة قيس تايه حسين529902421422009226

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية453.0075.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء علي شنان جابر529912421422022083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية452.0075.33اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمسلم عقيل ميري عبد529922421411013141

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية452.0075.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيسجى نضال محمد هاشم529932421422026126

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية438.4873.08ثانوية االيالف للمتميزاتتطبيقيخديجه محمود عبد الوهاب عباس529941621522007002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية436.0072.67اعدادية االجيال للبنينتطبيقيحسين غانم حميد خليل529951621511014026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية416.0069.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي سعد ثجيل لعيوس529961621513059037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية413.0068.83ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيعلي راسم عبيد فرج529971621515015020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية406.0067.67اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمحمد محمود عريبي لفته529982421511048052

4148 من 1606صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية401.0066.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيباقر بشير عبد الزهره خلف529992421511036011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية401.0066.83اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيهبه احمد غاوي مايح530002421522026055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية400.0066.67اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيمنتظر باسم عبد الحسين شندل530012221511058058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية400.0066.67اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيباقر عبهول جبار زواد530022421511015008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية400.0066.67اعدادية الغدير للبنينتطبيقيأحمد سلمان مجيد جميل530032421511045001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية399.0066.50اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحسين صباح ذهب حميدي530041621511013028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية398.0066.33اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيسلمان صبيح شخير عجه530052421511008018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية398.0066.33ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيرباب حيدر عبد المنعم محمد530062921524003004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية395.0065.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيابرار كاظم كريم شامي530071621524044001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية395.0065.83اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد حيدر طالب شويع530082021511007025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية393.0065.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيشروق طالب كامل عويد530092221522073032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية393.0065.50اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقييوسف لفته كاظم فضل530102921511023195

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية392.0065.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسيف محمد كاطع عنقود530112321511007046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية392.0065.33اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمرتضى رعد خضير نوار530122321511034036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية392.0065.33اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيحسين كاظم خضير هاشم530132721511014019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية391.0065.17اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين علي عبد وزير530142421511027012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية391.0065.17ثانوية السدير المسائية للبنينتطبيقيمحمد رضا حسين جامل مطرود530152421515015026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية390.0065.00اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيموسى حيدر سعد رزاق530162721511030110

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية582.0097.00اعدادية الشعب للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حسن عوده جواد530171321422022124

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية581.0096.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعبير رحيم عباس عبيد530182421422039149

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية579.0096.50الخارجياتاحيائيمريم مهند هاشم موسى530191221428050202

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية579.0096.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرهيه جابر جبجاب رهيمان530202521422022386

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية575.0095.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء مازن فليح حسن530212521424004496

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية575.0095.83ثانوية ام عمار للبناتاحيائينور الهدى امجد عادل رحمه530222821422027046

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية573.0095.50ثانوية غزة للبناتاحيائيحوراء عبد الرؤوف خضير جعفر530232421422007021

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية572.0095.33اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيمريم حيدر بريدي هاشم530242421426001292

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية571.0095.17ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمقتدى علي عبد ناصر530252221413015037

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية571.0095.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيادم عبد الحسن حمود علي530262421411048026

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية569.0094.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرفل حازم شكر محمود530272121422008050

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية569.0094.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبراء احمد عبدالحسين حميد530282321422013072

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية567.0094.50ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسين سمير محسن عبد الحسين530292221413008015

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية567.0094.50اعدادية المهيمن للبنيناحيائيامير محمد عبد زيد حميدي530302721411016013

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية566.0094.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيقمر عبد الزهرة كاطع فيصل530312421422024273
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية566.0094.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب الحوراء احمد صالح مهدي530322621424007117

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية565.1294.19للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيطيب الزهراء ضرغام مالك عبد الحمزة530332421422037028

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية565.0094.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه رافد حسين كاظم530342421422022127

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية564.0094.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى علي هادي غاوي530352421411036315

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية564.0094.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتقى حسين جبار صنكور530362821422005020

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية561.0093.50اعدادية السنية للبناتاحيائياية حسن علي عمران530372421422009030

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية561.0093.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيشمس بشار سعد عبد الباقي530382421422047166

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية560.0093.33ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم ماهر عبد الكاظم فزع530391421422004034

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية560.0093.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد الكاظم حسين530402421422015108

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية560.0093.33اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحيدر اياد غازي راضي530412721411016037

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية560.0093.33ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيهبة هللا حيدر محمد علي عبد الحسين530422721422052116

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية559.0093.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه احسان عطيه عياش530432421422047200

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية559.0093.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيساره كريم عباس حسن530442621424007135

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية557.0092.83ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائينور فائق حسن ديوان530452421424020028

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية557.0092.83اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب عادل زرع جاسم530462521422010181

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية557.0092.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيعلياء عبد الكريم داخل عطيه530472621424007153

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية556.0092.67ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقينرجس جاسم محمد عباس530482521524011015

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية555.1692.53ثانوية المتميزيناحيائيياسين حبيب علي عبد الرضا530491321411016114

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية555.0092.50الخارجياتاحيائيميالد عادل حسين كشكول530501121428050320

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية555.0092.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرقيه اركان شنيخر شغاتي530511421422065110

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية555.0092.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسن راضي ناصر530522421411036185

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية555.0092.50اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم كاطع530532421422014175

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية555.0092.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيشمس حيدر لطيف كاظم530542621424007143

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية555.0092.50ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيمالك علي عزيز صالح530552721424005024

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية554.3692.39ثانوية المتميزيناحيائيمسلم مثنى جفات رحيم530562421411041116

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية554.0092.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسن عالء عبد الحسين هادي530572321411006033

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية554.0092.33ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائينور صالح عبيد فرهود530582321422007080

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية554.0092.33مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين احيائيديار نبراس كامل فليح530593021427035004

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية553.0092.17اعدادية الجواهري للبنيناحيائيفارس قيصر جفات مشذوب530602421411013110

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية552.0092.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائييوسف عامر عبد المهدي عبود530612521411014232

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية552.0092.00ثانوية الميمونة للبناتاحيائيرسل احمد خادم علي حسن530622821422023023

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية552.0092.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه عبد االمير محمد رحيم530632921422003056

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية551.4091.90ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسجى كاظم علي موزان530641321422043078
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية551.0091.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه عامر عبدالرضا جواد530652321422013059

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية551.0091.83اعدادية الرباب للبناتاحيائيخديجه حميد دايخ جله530662421422004050

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية551.0091.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيدعاء عالوي عسكر حميد530672421422024090

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية550.0091.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأديان رحيم مسلم جاسم530682421422039002

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية549.0091.50اعدادية المعارف للبنيناحيائيحسين سلمان نجم عبد530692121411005035

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية549.0091.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد منصور عطية فرهود530702221411034353

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية549.0091.50اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب عبد الباري ثامر لفته530712421422002067

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية549.0091.50للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيرباب جفات كاظم شناوة530722421422038011

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية548.0091.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى فكري بادي زغير530732221424010223

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية548.0091.33اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء فالح حسن رحيم530742421422025080

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية548.0091.33اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيسجى سعيد سفاح شريده530752421424005046

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية548.0091.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد كرار محسن محمد530762521413031582

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية548.0091.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيعذراء عبد هللا عامر غفله530772621424007152

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية547.0091.17اعدادية االصالة للبناتاحيائيهدى سعد اسماعيل صايل530781121422024082

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية547.0091.17ثانوية قباء للبناتاحيائيزينب فاضل اعطيه عبود530792321422070033

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية547.0091.17ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل رحمن علي530802321424003090

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية547.0091.17اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين حامد عبيد رجه530812421422009045

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية547.0091.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيشيماء عبد الحليم كاظم عبد الكريم530822421422024213

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية547.0091.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيحوراء علي عبد اللطيف علي530832421422047071

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية547.0091.17اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حميد عباس مهدي530842421424015065

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية546.0091.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي حكيم صبري دهش530852221413023131

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية546.0091.00ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيزيد علي هادي ضايف530862221413060048

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية546.0091.00ثانوية الميمونة للبناتاحيائينور الهدى حسن طاهر عبد هللا530872821422023093

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية545.0090.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء اسعد رحيم حسين530882421422030045

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية545.0090.83اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسن فالح عبد الساده جبار530892421511048010

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية545.0090.83اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين هادي محسن صكب530902621411014062

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية545.0090.83ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيبنين احمد مرزه كاظم530912621424015024

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية544.0090.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد نبيل شاتي سعيد530922221411062205

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية544.0090.67اعدادية الشامية للبنيناحيائيجعفر كامل كريم جاسم530932421411010018

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية544.0090.67اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء وميض فاخر موسى530942421422006098

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية544.0090.67اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه نصر احمد حمزه530952721422018168

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية544.0090.67ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيام البنين محمد كريم راضي530962821424001002

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية543.0090.50اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيسجاد نصار سعد علي530972221415008054
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية543.0090.50اعدادية الفرات للبناتاحيائيزينب قاسم محمد حسين530982221422002072

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية543.0090.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيتبارك خالد مطشر سعود530992221424051021

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية543.0090.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغدير احمد كريم خومان531002421422023113

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية543.0090.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايه تحسين عبد الهادي محسن531012421422030013

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية543.0090.50ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيتبارك خالد محمد عباس531022421424002016

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية543.0090.50ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء خالد عبد شكير531032621422044023

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية542.0090.33ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعباس حامد شاكر كاظم531042421411040042

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية542.0090.33اعدادية االبراج للبنيناحيائيعلي جواد كاظم شالكه531052521411023028

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية542.0090.33اعدادية النعمانية للبناتاحيائيبنين جاسب حسون عجيل531062621422017021

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية541.8890.31ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائياحمد كاظم جواد كاظم531071421411038003

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية541.0090.17اعدادية الشماسية للبنيناحيائيمصطفى عالء قاسم محمد531081321411021046

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية541.0090.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس علي حسين شاكر531092521413031300

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية541.0090.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير عبد الكاظم مشتت531102521424014267

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية541.0090.17اعدادية الكوت للبناتاحيائيمريم سامي عبد اللطيف عبد الواحد531112621422025148

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية541.0090.17ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيسارة حيدر حنون زاير احيمد531122821422003072

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية540.0090.00اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي محسن حمزة عطية531131221411027110

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية540.0090.00ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيعباس علي شبوط ابراهيم531141421411038021

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية540.0090.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينرجس حيدر مطر كطان531152221424007164

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية540.0090.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزهراء علي غالب عبد531162321422047065

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية540.0090.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء نغم علي حسن531172321422072134

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية540.0090.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيكوثر علي عزيز علي531182421422024276

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية540.0090.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي عبد االمير كاظم اسد531192521411009189

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية489.0081.50اعدادية العزة للبنينتطبيقيعلي عبد  ابو الهوش شيحان531202521511016024

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية487.0081.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقياحمد حسين علي محمد531212521513013004

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية478.0079.67اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمجتبى عقيل حسن صالح531221621511002188

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية472.0078.67اعدادية العراقية للبناتتطبيقيرقيه عائد كاظم علي531232121522049019

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية465.0077.50اعدادية النصر للبناتتطبيقيرسل عالء كاطع عباس531241221522031017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية463.0077.17اعدادية الغدير للبنينتطبيقيمرتضى مكي ضابط كاظم531252421511045058

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية456.0076.00ثانوية غزة للبناتتطبيقيرسل صالح محمد خضير531262421522007013

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية453.0075.50ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيرؤيا ناجي عبد الحليم عبد الكريم531271621524061007

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية448.0074.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحيدر سليم صافي كاطع531282521513031026

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية441.0073.50اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين ياسين حمادي531292921511022047

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية437.0072.83اعدادية العروبة للبناتتطبيقيرؤى مهند احمد شامخ531302421522047009
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية433.0072.17ثانوية شمس المنتظر االهلية للبناتتطبيقيايات ثامر خضير محمد531312421524011001

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية431.0071.83ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيسجاد لطيف مرزه عبد الحسين531322421511040022

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية427.0071.17ثانوية التراث األهلية للبنينتطبيقيفائز سمير صبيح عبد الرزاق531332421513001022

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية425.0070.83اعدادية الشامية للبنينتطبيقيسجاد حميد عاتي دحام53134242051015017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية424.0070.67اعدادية دمشق للبناتتطبيقيفاطمة محمد راضي ياسر531352421522024037

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية422.0070.33اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيعبد هللا احمد شاكر عبار531362421511028022

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية421.0070.17ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيحوراء عباس حمود عبيس531372321527030001

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيحسين عالء جاسم طاهر531382421511015023

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيزين العابدين حبيب شمران جعفر531392721511027034

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية418.0069.67اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعبد الكريم سالم ناصر حسين531401621511033109

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية418.0069.67ثانوية التراث للبنينتطبيقيمنتظر رحيم زعول عطيه531412321511050050

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية417.0069.50ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر عبد الحسن احمد علي531421621513078040

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية417.0069.50اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا مالك عبد الرزاق حسن531431621515013075

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية417.0069.50اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيامير سعد عبيس علوان531442721511008006

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية417.0069.50اعدادية الفرات للبنينتطبيقيحسين جالل احمد عبد الحسن531452721511034016

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية416.0069.33اعدادية العزة للبنينتطبيقيحسنين علي حسن حسين531462521511016007

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية415.0069.17اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيتطبيقيحيدر قيس منديل شرهان531472421511024007

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية413.0068.83اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمصطفى حسين سبع عبيد531482621511010060

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية413.0068.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيفاطمه خالد عبد العباس جاسم531492721522020023

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد جهاد محمد رضا عبد االمير531502721511027072

كلية القانون/جامعة القادسية586.0097.67اعدادية سكينة للبناتادبيزينه يوسف شاكر عبد العباس531512421222003021

كلية القانون/جامعة القادسية567.0094.50اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيحنين سامي جرد خطار531522421224005007

كلية القانون/جامعة القادسية545.0090.83اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي عباس داود شنان531532421211001043

كلية القانون/جامعة القادسية538.0089.67ثانوية المهاجرين للبنينادبياحمد مهند اعالن رحمان531542421211025002

كلية القانون/جامعة القادسية537.0089.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيجعفر جواد كاظم موسى531552421411036044

كلية القانون/جامعة القادسية510.0085.00ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزينب رياض علي كريم531562421422029047

كلية القانون/جامعة القادسية506.0084.33اعدادية السرور للبناتادبيتبارك عبد الكاظم جواد كاظم531572421222002008

كلية القانون/جامعة القادسية505.0084.17ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيضحى محمد هاشم عبيس531582421224025014

كلية القانون/جامعة القادسية505.0084.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيوسام مسلم حمزه عبد531592421413010104

كلية القانون/جامعة القادسية503.0083.83ثانوية بلقيس للبناتاحيائياستبرق طاهر جبار مطر531602421422016001

كلية القانون/جامعة القادسية501.0083.50ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيبنين حسن مجيد شهيب531612421422041020

كلية القانون/جامعة القادسية499.0083.17الخارجياتادبيايه عباس فاضل عباس531622421228050046

كلية القانون/جامعة القادسية499.0083.17اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي جالب ضايف ضالل531632421413008028
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كلية القانون/جامعة القادسية497.0082.83اعدادية الشافعية للبناتادبياسراء عامر عبادي هالل531642421222017006

كلية القانون/جامعة القادسية496.0082.67اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيعباس فاضل صافي نعمه531652421211024010

كلية القانون/جامعة القادسية495.0082.50اعدادية الحوراء للبناتادبينبأ حسن سلمان فرج531662421222026042

كلية القانون/جامعة القادسية495.0082.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائيجعفر حسن عبد هللا جياد531672421411048052

كلية القانون/جامعة القادسية493.0082.17اعدادية الجواهري للبنينادبيرامي خليل حسين كرم531682421211013028

كلية القانون/جامعة القادسية493.0082.17اعدادية السرور للبناتادبيفاطمة حازم علي كاظم531692421222002032

كلية القانون/جامعة القادسية492.0082.00اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيامير علي طعان سالم531702421211016002

كلية القانون/جامعة القادسية492.0082.00اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم حمزه531712421422005080

كلية القانون/جامعة القادسية491.0081.83ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرقية علي حسن جراد531722421422016050

كلية القانون/جامعة القادسية487.0081.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيهبه حبيب كاظم عوده531732421422026215

كلية القانون/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية سومر للبنينادبيضرغام مؤيد نوير لفته531742421211004035

كلية القانون/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية الثقلين للبنينادبيمرتضى داخل جاسم مطر531752421211023052

كلية القانون/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية التحرير للبناتادبيسكينه لهمود معيوف صفيح531762421222008029

كلية القانون/جامعة القادسية482.0080.33اعدادية سكينة للبناتادبينوارس راتب عبد الساده خضير531772421222003033

كلية القانون/جامعة القادسية482.0080.33اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيفاطمه عامر محسن هواله531782421224005020

كلية القانون/جامعة القادسية482.0080.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء حميد كاظم عليوي531792421422006076

كلية القانون/جامعة القادسية482.0080.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك ميثم عبد الحسين حميد531802421422024074

كلية القانون/جامعة القادسية480.0080.00ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيعلي مردان طعمه جابر531812421417010027

كلية القانون/جامعة القادسية480.0080.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيدعاء هادي عبيس فنطيل531822421422003065

كلية القانون/جامعة القادسية479.0079.83اعدادية سومر للبنينادبيمحمد راضي خضير عبد هللا531832421211004063

كلية القانون/جامعة القادسية479.0079.83الخارجيونادبيوائل ماجد عظيم عكاب531842421218001747

كلية القانون/جامعة القادسية479.0079.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيبنين جبار عيدان حسين531852421422024052

كلية القانون/جامعة القادسية475.0079.17للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب ادبيحسنين ازهر كاظم حسن531862421211032006

كلية القانون/جامعة القادسية475.0079.17ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيشاهزنان قاسم مالك جعفر531872421224025013

كلية القانون/جامعة القادسية469.0078.17اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء محمد حمزه صياح531882421222026021

كلية القانون/جامعة القادسية468.0078.00اعدادية النور للبناتادبيزهراء حامد عيدان عكرب531892421222005027

كلية القانون/جامعة القادسية468.0078.00اعدادية الكوثر للبناتادبيطيبه رضوي عبد الجبار عيسى531902421222015019

كلية القانون/جامعة القادسية467.0077.83اعدادية الرباب للبناتادبيضحى عايد عبد الواحد وناس531912421222004030

كلية القانون/جامعة القادسية466.0077.67اعدادية سومر للبنينادبيحسين عالء فيصل كاطع531922421211004018

كلية القانون/جامعة القادسية466.0077.67اعدادية غماس للبنينادبيحسنين احمد حسون ابو سودي531932421211011011

كلية القانون/جامعة القادسية465.0077.50اعدادية الشافعية للبناتادبيزينب حميد موسى حذيه531942421222017027

كلية القانون/جامعة القادسية464.0077.33اعدادية الثقلين للبنينادبيمهدي صالح شخير عبيد531952421211023058

كلية القانون/جامعة القادسية464.0077.33ثانوية غماس المسائية للبنينادبيمحمود طاهر حميد عبد الرضا531962421215002033
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كلية القانون/جامعة القادسية461.0076.83اعدادية الكرامة للبنينادبيمحمد حسن قاسم خبط بلبل531972421211001051

كلية القانون/جامعة القادسية461.0076.83اعدادية الجواهري للبنينادبيمصطفى رضا صبح ضلع531982421211013081

كلية القانون/جامعة القادسية461.0076.83الخارجيونادبيسالم اسعد عامر صاحب531992421218001286

كلية القانون/جامعة القادسية461.0076.83اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء حسين فاضل لفته532002421222030016

كلية القانون/جامعة القادسية460.0076.67للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب ادبيمحمد صكر ابليش ابو اللول532012421211032029

كلية القانون/جامعة القادسية460.0076.67اعدادية الرباب للبناتادبيايات كريم كطفان مطر532022421222004007

كلية القانون/جامعة القادسية459.0076.50اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيتطبيقيعباس فراس حميد شعيب532032421511024014

كلية القانون/جامعة القادسية458.0076.33اعدادية النور للبناتادبيميس علي عبيد حمزه532042421222005045

كلية القانون/جامعة القادسية458.0076.33اعدادية الحوراء للبناتادبيحوراء غانم عبد الساده عبود532052421222026014

كلية القانون/جامعة القادسية457.0076.17ثانوية الوفاء للبناتادبينور الهدى فاخر حسين جاسم532062421222046029

كلية القانون/جامعة القادسية456.0076.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيمنتظر مثنى عبد الكاظم محمد532072421211028030

كلية القانون/جامعة القادسية455.0075.83اعدادية الفاضالت للبناتادبيبنين غانم مطرود عويز532082421222030010

كلية القانون/جامعة القادسية454.0075.67اعدادية الشامية للبنينادبيمحمد ميري شياع شناوة532092421211010044

كلية القانون/جامعة القادسية454.0075.67اعدادية الشامية للبنينادبييوسف انور حسين مجباس532102421211010058

كلية القانون/جامعة القادسية454.0075.67اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي عبد الحسن عبد االمير جبار532112421211023033

كلية القانون/جامعة القادسية454.0075.67ثانوية الكندي للبنينادبيبهاء نجم عبد هللا كاظم532122421211029003

كلية القانون/جامعة القادسية454.0075.67اعدادية النصر للبنينادبيسيف عباس محسن زغير532132421211034004

كلية القانون/جامعة القادسية453.0075.50اعدادية غماس للبنينادبيكرار علي شنشول غازي532142421211011043

كلية القانون/جامعة القادسية453.0075.50اعدادية السنية للبناتادبيبنين حميد محسن عبد532152421222009015

كلية القانون/جامعة القادسية453.0075.50اعدادية االنتصار للبناتادبيصفاء محمد نعمة سعد532162421222012024

كلية القانون/جامعة القادسية452.0075.33ثانوية الوفاء للبناتادبيفاطمه عادل جاسم محمد532172421222046022

كلية القانون/جامعة القادسية451.0075.17اعدادية الكرامة للبنينادبيمصطفى عباس جواد حسن532182421211001059

كلية القانون/جامعة القادسية451.0075.17اعدادية الجمهورية للبنينادبيمؤمل حامد عبد االمير جابر532192421211027033

كلية القانون/جامعة القادسية451.0075.17ثانوية مأرب المختلطةادبياحمد ميثم نعيم محمد532202421217007002

كلية القانون/جامعة القادسية451.0075.17الخارجيونادبييوسف ماجد مطر حمود532212421218001765

كلية القانون/جامعة القادسية451.0075.17اعدادية السرور للبناتادبيزينب قاسم الوي تومان532222421222002023

كلية القانون/جامعة القادسية450.0075.00اعدادية الكوثر للبناتادبيزينة علي هادي جعفر532232421222015017

كلية القانون/جامعة القادسية450.0075.00اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء محمد كاظم حسين532242421222026022

كلية القانون/جامعة القادسية449.0074.83اعدادية الكرامة للبنينادبيأمير هاتف كامل عكرب532252421211001002

كلية القانون/جامعة القادسية449.0074.83اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيزيد علي فريد حمود532262421211016013

كلية القانون/جامعة القادسية449.0074.83اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد كاظم عبد الحمزة ظاهر532272421211023049

كلية القانون/جامعة القادسية449.0074.83اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيكميل عباس موسى كاظم532282421211024019

كلية القانون/جامعة القادسية449.0074.83ثانوية االبداع االهلية للبنينادبيعبد هللا مهدي حواس سلمان532292421213014002
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كلية القانون/جامعة القادسية448.0074.67اعدادية السرور للبناتادبيمريم محمد جبر جالب532302421222002035

كلية القانون/جامعة القادسية448.0074.67اعدادية السنية للبناتادبيزينب حسين حاكم كاظم532312421222009035

كلية القانون/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية سومر للبنينادبيمنتظر حيدر مجنون ثويني532322421211004079

كلية القانون/جامعة القادسية447.0074.50ثانوية الصالحية للبنينادبيحسن علي عبيس فضل532332421211017010

كلية القانون/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر ماهر حسين جبار532342421211023022

كلية القانون/جامعة القادسية447.0074.50ثانوية بلقيس للبناتادبيزينب احمد كاظم حسن532352421222016012

كلية القانون/جامعة القادسية446.0074.33اعدادية الجمهورية للبنينادبيجاسم صباح جاسم كرزول532362421211027009

كلية القانون/جامعة القادسية446.0074.33اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمهدي محمد كاظم جعفر532372421511044076

كلية القانون/جامعة القادسية445.0074.17اعدادية اسماء للبناتادبيزينب منصور جياد عبود532382421222011027

كلية القانون/جامعة القادسية444.0074.00اعدادية الحوراء للبناتادبيابتهال حيدر حسن سلمان532392421222026003

كلية القانون/جامعة القادسية443.0073.83ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيعلي صالح خضير خنجر532402421217004016

كلية القانون/جامعة القادسية443.0073.83اعدادية الديوانية للبناتادبيآيات حاتم مرجون عبود532412421222010005

كلية القانون/جامعة القادسية443.0073.83ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيغيداء ماجد حميد شنين532422421224002011

كلية القانون/جامعة القادسية442.0073.67اعدادية النور للبناتادبيزهراء عامر سعدون كاظم532432421222005028

كلية القانون/جامعة القادسية442.0073.67اعدادية التحرير للبناتادبينبأ فواز جابر جواد532442421222008039

كلية القانون/جامعة القادسية440.0073.33اعدادية الشعلة للبنينادبيزين العابدين علي عبد علي532452421211007011

كلية القانون/جامعة القادسية440.0073.33اعدادية الجواهري للبنينادبيسلطان اضحوي غزال مخيمر532462421211013034

كلية القانون/جامعة القادسية440.0073.33اعدادية الطليعة للبناتادبيرجاء خضير جمعه حمزه532472421222022017

كلية القانون/جامعة القادسية439.0073.17اعدادية سومر للبنينادبييوسف كريم فنوخ حسين532482421211004084

كلية القانون/جامعة القادسية438.0073.00اعدادية الشامية للبنينادبيعبد هللا احمد حسن سرحان532492421211010027

كلية القانون/جامعة القادسية438.0073.00ثانوية بلقيس للبناتادبيهنادي عصام محسن علي532502421222016025

كلية القانون/جامعة القادسية437.0072.83اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيحسين لؤي صاحب خضير532512421211024003

كلية القانون/جامعة القادسية437.0072.83ثانوية الرواد المختلطةادبيحسن حيدر حميد عبد علي532522421217017008

كلية القانون/جامعة القادسية436.0072.67اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيزمان اسعد إسماعيل شاكر532532421211016012

كلية القانون/جامعة القادسية436.0072.67ثانوية غزة للبناتادبيزهراء قاسم حسين غنيم532542421222007026

كلية القانون/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر سعد كريم حسين532552421211012066

كلية القانون/جامعة القادسية435.0072.50ثانوية الصالحية للبنينادبيمثنى ماجد يحيى كاظم532562421211017028

كلية القانون/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر احمد طنان عريبي532572421211023017

كلية القانون/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية العارضيات المختلطةادبيهاشم عبد العباس عطيه يوسف532582421217003017

كلية القانون/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية الرباب للبناتادبيبتول رحيم هليل كاظم532592421222004009

كلية القانون/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيسجى طالب أوشيل جبر532602421226001030

كلية القانون/جامعة القادسية434.0072.33ثانوية الكندي للبنينادبيطاهر حسون عبد حسين532612421211029015

كلية القانون/جامعة القادسية434.0072.33اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيحوراء زينب اياد عباس هادي532622421222034007
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كلية القانون/جامعة القادسية433.0072.17اعدادية فلسطين للبنينادبيقاسم هادي ابو حسين عناد532632421211008023

كلية القانون/جامعة القادسية433.0072.17اعدادية النضال للبنينادبياحمد عبد الجبار عبادي عليوي532642421211009002

كلية القانون/جامعة القادسية433.0072.17اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمة سلطان فاضل سلطان532652421222015021

كلية القانون/جامعة القادسية433.0072.17اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمنتظر حسين مراد حسن532662421511037047

كلية القانون/جامعة القادسية432.0072.00اعدادية خولة للبناتادبيبنين احمد جاسم عبود532672421222021001

كلية القانون/جامعة القادسية431.0071.83اعدادية الجواهري للبنينادبيمصطفى علي عبيد زكم532682421211013085

كلية القانون/جامعة القادسية431.0071.83اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين علي زبالة دايش532692421211023013

كلية القانون/جامعة القادسية431.0071.83اعدادية حلب للبناتادبيبنين عمار شنشول ردام532702421222014004

كلية القانون/جامعة القادسية431.0071.83ثانوية بلقيس للبناتادبيأسراء انور عداي ارحيم532712421222016001

كلية القانون/جامعة القادسية431.0071.83ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيغفران حاكم ناهي راجح532722421527019006

كلية القانون/جامعة القادسية430.0071.67ثانوية الكرار المختلطةادبيفاطمة ضيدان جليوي اثير532732421227002002

كلية القانون/جامعة القادسية428.0071.33اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين كريم شاكر علي532742421211023016

كلية القانون/جامعة القادسية428.0071.33اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيعلي عادل عواد عبد الغني532752421211043017

كلية القانون/جامعة القادسية428.0071.33ثانوية االحسان المختلطةادبيرسل محمود شاكر مرجون532762421227001002

كلية القانون/جامعة القادسية427.0071.17اعدادية الثقلين للبنينادبيعباس هادي علي عبد الحسين532772421211023028

كلية القانون/جامعة القادسية427.0071.17ثانوية عين شمس المختلطهادبيجواد علي كروال مهدي532782421217005006

كلية القانون/جامعة القادسية427.0071.17اعدادية التحرير للبناتادبيتقوى علي حسين مظلوم532792421222008014

كلية القانون/جامعة القادسية426.0071.00اعدادية الجواهري للبنينادبيعباس حسام مراد سعيدان532802421211013039

كلية القانون/جامعة القادسية426.0071.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء صالح حسين جبر532812421222030019

كلية القانون/جامعة القادسية424.0070.67اعدادية السرور للبناتادبيعذراء عبد الكريم عبد الرضا مظلوم53282242022085032

كلية القانون/جامعة القادسية424.0070.67اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيعلي حسين محمد عبد الحسين532832421211024012

كلية القانون/جامعة القادسية424.0070.67اعدادية التحرير للبناتادبيفرقان سعيد جاسم سلطان532842421222008036

كلية القانون/جامعة القادسية424.0070.67ثانوية البتول للبناتادبيشيرين علي حمد عبود532852421222031028

كلية القانون/جامعة القادسية423.0070.50اعدادية الجواهري للبنينادبيهاني عقيل عادل مهدي532862421211013093

كلية القانون/جامعة القادسية423.0070.50اعدادية الديوانية للبناتادبيحوراء محمد حميدي شمران532872421222010013

كلية القانون/جامعة القادسية423.0070.50اعدادية الطليعة للبناتادبيبنين عباس حسون فرحان532882421222022010

كلية القانون/جامعة القادسية422.0070.33اعدادية نفر للبنينادبياسماعيل محمد خنجر كاني532892421211020004

كلية القانون/جامعة القادسية422.0070.33اعدادية الرباب للبناتادبيانفال جعفر جواد كاظم532902421222004004

كلية القانون/جامعة القادسية422.0070.33ثانوية البتول للبناتادبيرقيه عواد تركي عطية532912421222031017

كلية القانون/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي محمد صادق عبد الصاحب532922421211023037

كلية القانون/جامعة القادسية421.0070.17للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب ادبيموسى ناظم كاظم حسن532932421211032036

كلية القانون/جامعة القادسية420.0070.00اعدادية سومر للبنينادبيعباس مكي فنجان جوده532942421211004040

كلية القانون/جامعة القادسية420.0070.00اعدادية غماس للبنينادبيفرقد حسين تايه عبد532952421211011039
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كلية القانون/جامعة القادسية420.0070.00اعدادية الطليعة للبناتادبيسهى خضير جمعه حمزه532962421222022029

كلية القانون/جامعة القادسية420.0070.00اعدادية الحوراء للبناتادبيتبارك عزيز شاكر شياع532972421222026011

كلية القانون/جامعة القادسية420.0070.00ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر جاسم وناس532982421513013006

كلية القانون/جامعة القادسية419.0069.83اعدادية الشامية للبنينادبياحمد محسن جعباز شالش532992421211010002

كلية القانون/جامعة القادسية419.0069.83اعدادية الحوراء للبناتادبيأيات سعد شمران صاحب533002421222026002

كلية القانون/جامعة القادسية419.0069.83اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء عقيل عبد شعيب حميد533012421222030020

كلية القانون/جامعة القادسية418.0069.67ثانوية الرواد المختلطةادبيحسين عقيل فيصل بنيان533022421217017009

كلية القانون/جامعة القادسية417.0069.50ثانوية الكندي للبنينادبيأمير حسين عزاوي حسين533032421211029002

كلية القانون/جامعة القادسية417.0069.50ثانوية عين شمس المختلطهادبيمحسن حامد علي عطيه533042421217005035

كلية القانون/جامعة القادسية417.0069.50اعدادية السنية للبناتادبيمريم حسين محمد عبد533052421222009057

كلية القانون/جامعة القادسية417.0069.50اعدادية الحوراء للبناتادبيزينب حسن عليوي عبد الحسين533062421222026023

كلية القانون/جامعة القادسية417.0069.50ثانوية بابل االهلية للبناتادبيبنين رضوان جبار مهدي533072421224007002

كلية القانون/جامعة القادسية416.0069.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيمحمد حسام علي حسن533082421213018019

كلية القانون/جامعة القادسية415.0069.17اعدادية التحرير للبناتادبينور عباس محمود مهدي533092421222008041

كلية القانون/جامعة القادسية414.0069.00اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي محمد عبد الحسن جبار533102421211023038

كلية القانون/جامعة القادسية414.0069.00ثانوية السنية المسائية للبنينادبيحسين حسن شداد حمادي533112421215010011

كلية القانون/جامعة القادسية414.0069.00اعدادية السرور للبناتادبيفاطمه احمد درويش عبد هللا533122421222002034

كلية القانون/جامعة القادسية414.0069.00اعدادية الديوانية للبناتادبيزينب حسين حميدي مطلك533132421222010022

كلية القانون/جامعة القادسية414.0069.00ثانوية بلقيس للبناتادبيحوراء عباس صكبان سلمان533142421222016008

كلية القانون/جامعة القادسية414.0069.00اعدادية الشافعية للبناتادبيحنين كاظم ناجح نعمه533152421222017016

كلية القانون/جامعة القادسية413.0068.83اعدادية الفاضالت للبناتادبيبتول علي عبد برهان533162421222030005

كلية القانون/جامعة القادسية413.0068.83اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيفاطمه مخلد كاظم مزهر533172421224005022

كلية القانون/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية الجواهري للبنينادبيامير كاظم عباس حسين533182421211013013

كلية القانون/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية الجمهورية للبنينادبيعبد هللا عصام صالح ياسين533192421211027027

كلية القانون/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية السرور للبناتادبيبنين كاظم حسان عيدان533202421222002007

كلية القانون/جامعة القادسية411.0068.50اعدادية الشامية للبنينادبيعبد هللا سعد ناصر حسون533212421211010029

كلية القانون/جامعة القادسية411.0068.50ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيمؤمل عبد الرضا حسون عباس533222421215006024

كلية القانون/جامعة القادسية411.0068.50ثانوية عين شمس المختلطهادبيمحمد رعد فريد جوده533232421217005038

كلية القانون/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية النضال للبنينادبيمحمد منتظر اركان ناصر حسين533242421211009029

كلية القانون/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمة سالم غازي حسون533252421222015020

كلية القانون/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية أم المؤمنين للبناتادبياسماء حميد حسوني جاسم533262421222019001

كلية القانون/جامعة القادسية409.0068.17اعدادية سومر للبنينادبيخالد رحيم كاظم جوده533272421211004026

كلية القانون/جامعة القادسية409.0068.17اعدادية الديوانية للبناتادبيهاجر عدي قيس كريم533282421222010045
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كلية القانون/جامعة القادسية408.0068.00اعدادية سومر للبنينادبيحسين صالح عبد الهادي علوان533292421211004016

كلية القانون/جامعة القادسية408.0068.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيعلي مهدي محسن زباله533302421211024013

كلية القانون/جامعة القادسية408.0068.00ثانوية الرواد المختلطةادبيمجتبى فالح حسن سلمان533312421217017015

كلية القانون/جامعة القادسية408.0068.00اعدادية اسماء للبناتادبيبيان كاظم ديوان ماجد533322421222011011

كلية القانون/جامعة القادسية407.0067.83ثانوية التراث األهلية للبنينادبيمنتظر مازن محسن عباس533332421213001026

كلية القانون/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية السنية للبناتادبيضحى حمزة جبر حسون533342421222009045

كلية القانون/جامعة القادسية406.0067.67اعدادية السرور للبناتادبيزهراء سالم هالل ماكون533352421222002018

كلية القانون/جامعة القادسية406.0067.67اعدادية سكينة للبناتادبيتبارك سعد محسن صيهود533362421222003009

كلية القانون/جامعة القادسية406.0067.67اعدادية اسماء للبناتادبيدعاء صالح مهدي حسن533372421222011016

كلية القانون/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية سومر للبنينادبيكاظم تحسين علي غنون533382421211004052

كلية القانون/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية غماس للبنينادبيليث كريم عبيس علي533392421211011045

كلية القانون/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية الجواهري للبنينادبياحمد طارق حميد عجيل533402421211013006

كلية القانون/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد حليم غضبان حمود533412421211028023

كلية القانون/جامعة القادسية404.0067.33ثانوية النبالء االهلية للبنينادبيقحطان عدنان عبود عبد الحسين533422421213011008

كلية القانون/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية النور للبناتادبيرباب شهيد عاشور بريهي533432421222005023

كلية القانون/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية الحوراء للبناتادبيزينب ملتقى مانع دايخ533442421222026026

كلية القانون/جامعة القادسية403.0067.17ثانوية المهاجرين للبنينادبيحسين علي عبد الحسين هاني533452421211025008

كلية التمريض/جامعة القادسية669.0095.50اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيدالور باشا كريم صيفي533462021411092020

كلية التمريض/جامعة القادسية586.0097.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه راهي حمير رويلي533472421422008139

كلية التمريض/جامعة القادسية585.0097.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمنار تحسين عادل عبد الحسين533482421422015135

كلية التمريض/جامعة القادسية585.0097.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الحسن مدلول533492421422047213

كلية التمريض/جامعة القادسية584.0097.33اعدادية الشافعية للبناتاحيائينور ماجد كاظم محنون533502421422017151

كلية التمريض/جامعة القادسية584.0097.33ثانوية القانتات للبناتاحيائيرقية نجم عكار شايع533512421422033019

كلية التمريض/جامعة القادسية583.0097.17اعدادية سومر للبنيناحيائيجعفر عبد االمير ناشي فرحان533522421411004027

كلية التمريض/جامعة القادسية583.0097.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي حسون عليوي طينه533532421411048175

كلية التمريض/جامعة القادسية583.0097.17اعدادية التحرير للبناتاحيائينرجس قاسم عيدان عفلوك533542421422008164

كلية التمريض/جامعة القادسية583.0097.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرواء حسين عبد فضل533552421422026080

كلية التمريض/جامعة القادسية583.0097.17اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه فرحان عبد الحسين فنيخ533562421422027191

كلية التمريض/جامعة القادسية583.0097.17ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيفاطمه كاظم عبد السادة بوالن533572421422041105

كلية التمريض/جامعة القادسية583.0097.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء عباس عبد شالكة533582421422047108

كلية التمريض/جامعة القادسية582.6097.10ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه ثامر فاضل كاظم533592421422036046

كلية التمريض/جامعة القادسية582.0097.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء عصام لطيف عبد االمير533602421422024147

كلية التمريض/جامعة القادسية582.0097.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيحنين حمزه هويل عطيه533612421424014015
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كلية التمريض/جامعة القادسية582.0097.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيغدير فؤاد حميد كاظم533622421426001249

كلية التمريض/جامعة القادسية582.0097.00ثانوية تبارك المختلطةاحيائيسوسن فالح حسن حاجم533632421427012009

كلية التمريض/جامعة القادسية581.0096.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي فراس هادي هاشم533642421411042114

كلية التمريض/جامعة القادسية581.0096.83ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد حمزه جادر عبد الصاحب533652421413019028

كلية التمريض/جامعة القادسية581.0096.83اعدادية السرور للبناتاحيائيفاطمه حيدر زاجي كاظم533662421422002093

كلية التمريض/جامعة القادسية581.0096.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء محمد جميل كصاد533672421422003097

كلية التمريض/جامعة القادسية581.0096.83اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيسرى كاظم ذياب فارس533682421422025117

كلية التمريض/جامعة القادسية581.0096.83اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيمريم باسل جبار حسين533692421424005064

كلية التمريض/جامعة القادسية581.0096.83ثانوية الرواد المختلطةاحيائيزهراء باسم سامي سكر533702421427017011

كلية التمريض/جامعة القادسية580.0096.67اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحيدر علي رميض مجهول533712421411003049

كلية التمريض/جامعة القادسية580.0096.67اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحيدر نافع رضا عبيس533722421411013057

كلية التمريض/جامعة القادسية580.0096.67اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد منتظر عالوي عبد الحسين علي533732421411013136

كلية التمريض/جامعة القادسية580.0096.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيكوثر عبد العالي كريم جياد533742421422003157

كلية التمريض/جامعة القادسية580.0096.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب عديل كاظم حسن533752421422008098

كلية التمريض/جامعة القادسية580.0096.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتمارة حيدر هادي حسين533762421422013055

كلية التمريض/جامعة القادسية580.0096.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة سالم حسوني والم533772421422024245

كلية التمريض/جامعة القادسية580.0096.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعبير سعد كافي عطيه533782421422028139

كلية التمريض/جامعة القادسية580.0096.67االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائياسالم نجم عبد الحمزة صالل533792421424017005

كلية التمريض/جامعة القادسية579.0096.50اعدادية الجواهري للبنيناحيائيصادق جاسم حميد صكبان533802421411013077

كلية التمريض/جامعة القادسية579.0096.50اعدادية خولة للبناتاحيائيرقيه صادق فاضل سباح533812421422021022

كلية التمريض/جامعة القادسية579.0096.50اعدادية الدغارة للبناتاحيائينرجس راجي نعمه محي533822421422027222

كلية التمريض/جامعة القادسية579.0096.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة قاسم محمد جابر533832421422047220

كلية التمريض/جامعة القادسية579.0096.50ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيابتهال محمد كاظم ياسين533842421424003001

كلية التمريض/جامعة القادسية579.0096.50ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيشهد سامر عبد الصاحب عبد الكاظم533852421424003046

كلية التمريض/جامعة القادسية578.0096.33اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي عادل عبد الحمزه عباس533862421411015155

كلية التمريض/جامعة القادسية578.0096.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرضا نجم عبد هللا عبد الرضا533872421411036164

كلية التمريض/جامعة القادسية578.0096.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيشهد حسن خضير حسن533882421422008114

كلية التمريض/جامعة القادسية578.0096.33اعدادية السنية للبناتاحيائيهديل قيس عباس تايه533892421422009349

كلية التمريض/جامعة القادسية578.0096.33اعدادية حلب للبناتاحيائيميالد جاسم جفات جاسم533902421422014212

كلية التمريض/جامعة القادسية578.0096.33اعدادية الشافعية للبناتاحيائيغدير قابل مزيد فرحان533912421422017122

كلية التمريض/جامعة القادسية578.0096.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيتقى فؤاد كاظم عبيد533922421422047060

كلية التمريض/جامعة القادسية577.7296.29ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى هشام شدهان طعمه533932421411041122

كلية التمريض/جامعة القادسية577.0096.17اعدادية ديالى للبنيناحيائيبهاء حسين سليمان عبد هللا533942121411012046
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كلية التمريض/جامعة القادسية577.0096.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيبهاء عالء كامل عبد هللا533952421411048046

كلية التمريض/جامعة القادسية577.0096.17اعدادية خديجة للبناتاحيائيدموع كاطع ظاجر راشد533962421422001044

كلية التمريض/جامعة القادسية577.0096.17اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة شعالن هندي كاظم533972421422009264

كلية التمريض/جامعة القادسية577.0096.17اعدادية الديوانية للبناتاحيائيدعاء راسم كامل مطر533982421422010038

كلية التمريض/جامعة القادسية577.0096.17اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمة حيدر جابر عبد533992421422010092

كلية التمريض/جامعة القادسية577.0096.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائيعذراء احمد كامل حمود534002421422023110

كلية التمريض/جامعة القادسية577.0096.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيزمزم كاظم مهدي كايم534012421422047099

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الجليل كريم مجيد534021621424024024

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيحسين سالم عبد عليوي534031821411004016

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد سالم كاظم جبر534042321411006185

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00اعدادية الشامية للبنيناحيائيعباس حمزة حسين كاطع534052421411010070

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00اعدادية النصر للبنيناحيائيمرتضى مديح حسن كاظم534062421411034064

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00ثانوية الفاضلية للبنيناحيائياحمد حيدر بالكت وادي534072421411035002

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي ناظم رحمن عبد الرضا534082421411037144

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحيدر سرحان عبد حمدي534092421411040026

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00اعدادية السرور للبناتاحيائينور هاشم كاظم جابر534102421422002114

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00اعدادية الرباب للبناتاحيائيفاطمه محمد هاشم عبد الحسين534112421422004135

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00اعدادية السنية للبناتاحيائياسماء حميد فرحان شمران534122421422009009

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين حسين رباط عودة534132421422013035

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيحوراء مهند نجم عبود534142421422016038

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايات نصير حاكم عبد الزهره534152421422022020

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزهراء جاسم شاهين كاظم534162421422029035

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيميالد عباس عبد راضي534172421422041113

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00اعدادية العروبة للبناتاحيائينور الهدى محمد عبد الجبار كاطع534182421422047266

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسن عبد العالي كاظم534192421424005051

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور الهدى زيدان راضي شعالن534202421424014094

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحمزة عمار حسن عمار534212521411005048

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0096.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد غالب نعمه محمد534222521411009285

كلية التمريض/جامعة القادسية575.2895.88ثانوية بابل للبنيناحيائيطه احمد عبد الحمزة شمران534232321411056067

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83ثانوية المحسن للبنيناحيائيتميم عامر جعفر حسن534242121411080010

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد هيثم مالك عبيد534252321413018265

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين عالء عزيز عبد534262421411044045

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيكاظم راضي كريم عبيد534272421413017064
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كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83اعدادية السرور للبناتاحيائيطيبة اياد جندي دواس534282421422002079

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83اعدادية الديوانية للبناتاحيائيتقى مؤيد رايح هلول534292421422010030

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه محمد جخيور هراب534302421422015114

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفضاء غالب جاسم فرحان534312421422016121

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين رزاق كاظم زياره534322421422022034

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيغدير جبار هاشم فهد534332421422030130

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيتبارك سالم كاطع صالح534342421422047049

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيايات رحيم عباس جمعه534352421427004004

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد علي رعد خضير حمود534362521411033116

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائياحمد نصير جودي عبد الحسين534372521413024003

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عادل حميد عباس534382521413024050

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير محمد رضا عبد الزهره محمد534392521413031076

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83اعدادية الحسين للبنيناحيائيعباس قاسم رحمه عجه534402621411028074

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيليث فائق كاظم جاسم534412721411021081

كلية التمريض/جامعة القادسية575.0095.83اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيجعفر احمد رزاق طارش534422721411026029

كلية التمريض/جامعة القادسية574.0095.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن رسن ثجيل فرج534431921413016010

كلية التمريض/جامعة القادسية574.0095.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائياحمد محمد زيدان شمران534442321413018018

كلية التمريض/جامعة القادسية574.0095.67ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيحيدر عطيه محمد سرحان534452421413015008

كلية التمريض/جامعة القادسية574.0095.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم احمد مهدي صالح534462421422022137

كلية التمريض/جامعة القادسية574.0095.67اعدادية الدغارة للبناتاحيائيمحاسن عزيز طالب كزار534472421422027208

كلية التمريض/جامعة القادسية574.0095.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيمفاز محمد رضا حسين534482421422047246

كلية التمريض/جامعة القادسية574.0095.67اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن شدهان هميم534492421424014036

كلية التمريض/جامعة القادسية574.0095.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر علي زينل جاسم534502521413031502

كلية التمريض/جامعة القادسية574.0095.67اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكرار عادل محمد علي عبد االمير534512721411029096

كلية التمريض/جامعة القادسية574.0095.67اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيمحمد صباح محمد هادي534522721411035065

كلية التمريض/جامعة القادسية573.8895.65ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحيدر ماجد هتيمي كاظم534532421411049011

كلية التمريض/جامعة القادسية573.0095.50ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيحسين ميثم بشي راضي534541221411002009

كلية التمريض/جامعة القادسية573.0095.50اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسين علي عبد هللا خلف534552221411018047

كلية التمريض/جامعة القادسية573.0095.50ثانوية سيناء المختلطةاحيائيحسين فرحان جاسم حمود534562321417059006

كلية التمريض/جامعة القادسية573.0095.50اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمصطفى احمد سلمان عبود534572421411024057

كلية التمريض/جامعة القادسية573.0095.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياحمد خالد راهي عباس534582421417008006

كلية التمريض/جامعة القادسية573.0095.50اعدادية السرور للبناتاحيائينور ضياء حسين علي534592421422002113

كلية التمريض/جامعة القادسية573.0095.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة ميري عبد الكاظم كريم534602421422024264
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كلية التمريض/جامعة القادسية573.0095.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب قاسم وحيد كاظم534612421422030107

كلية التمريض/جامعة القادسية573.0095.50اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسنين رفعت مجيد جاسم534622521411004031

كلية التمريض/جامعة القادسية573.0095.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمنتظر محسن تويه عيدان534632521411008403

كلية التمريض/جامعة القادسية573.0095.50اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيكريم عماد كريم مجيلد534642521411010176

كلية التمريض/جامعة القادسية573.0095.50اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيمصطفى زاهد عبد الغفار عبد الحسين534652521413003015

كلية التمريض/جامعة القادسية573.0095.50ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيمصطفى جاسم خضر هاشم534662521413004006

كلية التمريض/جامعة القادسية573.0095.50ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيعلي عامر حسين حسن534672721413008019

كلية التمريض/جامعة القادسية572.0095.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائينبأ قصي منشد حنون534682421422026193

كلية التمريض/جامعة القادسية572.0095.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيشهد سعيد شالل مهدي534692421422047172

كلية التمريض/جامعة القادسية571.0095.17اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء محمد عبد العزيز جبار534702421422004076

كلية التمريض/جامعة القادسية571.0095.17اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمة حامد عيدان عكرب534712421422005143

كلية التمريض/جامعة القادسية571.0095.17اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد جبار534722421422006136

كلية التمريض/جامعة القادسية571.0095.17اعدادية حلب للبناتاحيائيمريم مالك عنون حنش534732421422014209

كلية التمريض/جامعة القادسية571.0095.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب سعد غضبان هلول534742421422030104

كلية التمريض/جامعة القادسية571.0095.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء تحسين هاشم ياسر534752421422039095

كلية التمريض/جامعة القادسية571.0095.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات لطيف عبد كريم534762421422047023

كلية التمريض/جامعة القادسية571.0095.17ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائينوره ناصر فارس عدام534772421427020058

كلية التمريض/جامعة القادسية570.0095.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيامنه هادي عبد الصاحب عبد هللا534782421422003011

كلية التمريض/جامعة القادسية570.0095.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب عزيز بجاي عبد534792421422008099

كلية التمريض/جامعة القادسية570.0095.00اعدادية حلب للبناتاحيائيتبارك فالح محيسن وناس534802421422014047

كلية التمريض/جامعة القادسية570.0095.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب رائد ناصر جواد534812421422016079

كلية التمريض/جامعة القادسية570.0095.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيعذراء غايب عبيد راضي534822421422024229

كلية التمريض/جامعة القادسية570.0095.00اعدادية دمشق للبناتاحيائينور نجاح عباس وداعة534832421422024327

كلية التمريض/جامعة القادسية570.0095.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائينبأ مشتاق سرحان بجاي534842421422026194

كلية التمريض/جامعة القادسية569.0094.83اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء عماد حاكم جبير534852421422009159

كلية التمريض/جامعة القادسية569.0094.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيهدى نجاح حسوني عبود534862421422011223

كلية التمريض/جامعة القادسية568.0094.67اعدادية حلب للبناتاحيائياشجان عباس جابر مهدي534872421422014008

كلية التمريض/جامعة القادسية568.0094.67اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء صباح كاظم سرحان534882421422017078

كلية التمريض/جامعة القادسية568.0094.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه نجاح عبد الحسن حسين534892421422025155

كلية التمريض/جامعة القادسية568.0094.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء هيثم كريم سلمان534902621422019022

كلية التمريض/جامعة القادسية567.0094.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيتبارك مكي زغير ماشي534912421422003046

كلية التمريض/جامعة القادسية567.0094.50اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه غانم حمود عبيد534922421422005158

كلية التمريض/جامعة القادسية567.0094.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيدينا امير عبد الحمزه جبر534932421422006056
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كلية التمريض/جامعة القادسية567.0094.50اعدادية التحرير للبناتاحيائينورا يحيى حسن هادي534942421422008177

كلية التمريض/جامعة القادسية567.0094.50اعدادية السنية للبناتاحيائيخديجة كاظم حلو جبر534952421422009099

كلية التمريض/جامعة القادسية567.0094.50اعدادية السنية للبناتاحيائيهدى غانم مطلب خشان534962421422009346

كلية التمريض/جامعة القادسية567.0094.50اعدادية حلب للبناتاحيائينبأ سعد حسين رحم534972421422014215

كلية التمريض/جامعة القادسية567.0094.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحوراء محمد زغير عيدان534982421422015042

كلية التمريض/جامعة القادسية567.0094.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه علي شتيوي عبيد534992421422020085

كلية التمريض/جامعة القادسية567.0094.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم مهدي جلو بوالذ535002421422022140

كلية التمريض/جامعة القادسية567.0094.50اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء هاني شهيد كاظم535012421422048082

كلية التمريض/جامعة القادسية567.0094.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب قاسم كاظم رشيد535022621422026089

كلية التمريض/جامعة القادسية566.6094.43ثانوية المتميزاتاحيائيضحى حازم عبد االمير ديوان535032421422036040

كلية التمريض/جامعة القادسية566.0094.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيايه علي فوزي غائب535041121422068003

كلية التمريض/جامعة القادسية566.0094.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيتغريد محمد عبيد شهاد535052421422006043

كلية التمريض/جامعة القادسية566.0094.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسارة سعيد عبد الزهرة جاسم535062421422013154

كلية التمريض/جامعة القادسية566.0094.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيايات نزار عبد الجبار عجرم535072421422024026

كلية التمريض/جامعة القادسية566.0094.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرقيه وسام حواس مشعب535082421422026077

كلية التمريض/جامعة القادسية566.0094.33ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمالك خالد رحمن طخاخ535092421422044091

كلية التمريض/جامعة القادسية566.0094.33االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيايه صادق عباس عواد535102421424017012

كلية التمريض/جامعة القادسية565.2094.20ثانوية المتميزاتاحيائيسرى رسول جبار حسين535112421422036036

كلية التمريض/جامعة القادسية565.0094.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة جواد كاظم محسن535122421422013199

كلية التمريض/جامعة القادسية565.0094.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيحنين حسن نعيم عودة535132421422024083

كلية التمريض/جامعة القادسية565.0094.17ثانوية القانتات للبناتاحيائيكوثر عمار عبادي مشكور535142421422033053

كلية التمريض/جامعة القادسية565.0094.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب شاكر محمود عيسى535152421422047131

كلية التمريض/جامعة القادسية565.0094.17ثانوية ام البنين االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد سلمان جابر535162621424005006

كلية التمريض/جامعة القادسية564.0094.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه رائد منصور عبيد535172321424006140

كلية التمريض/جامعة القادسية564.0094.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء صفاء رزاق زغير535182321424006176

كلية التمريض/جامعة القادسية564.0094.00اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمه حسين محمد حسون535192421422001099

كلية التمريض/جامعة القادسية564.0094.00اعدادية السنية للبناتاحيائيرؤى محمد حسين راشد535202421422009107

كلية التمريض/جامعة القادسية564.0094.00ثانوية السنبلة للبناتاحيائيشهد حاتم كرم عمران535212421422029057

كلية التمريض/جامعة القادسية564.0094.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب احمد صالل راهي535222421424003033

كلية التمريض/جامعة القادسية563.0093.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء رمضان عبد علي هريط535232321422002060

كلية التمريض/جامعة القادسية563.0093.83ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين قاسم تكليف عسر535242321424003027

كلية التمريض/جامعة القادسية563.0093.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيريام حيدر محمد حسين535252321426001109

كلية التمريض/جامعة القادسية563.0093.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء حامد حسين بهاء535262321426001335
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كلية التمريض/جامعة القادسية563.0093.83اعدادية خديجة للبناتاحيائيام البنين خالد فالح يوسف535272421422001009

كلية التمريض/جامعة القادسية563.0093.83اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة كريم عبيد راضي535282421422009273

كلية التمريض/جامعة القادسية563.0093.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرسل عالء حسين مازون535292421422013080

كلية التمريض/جامعة القادسية563.0093.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيصبا سلمان عبد الرضا هارف535302421422024214

كلية التمريض/جامعة القادسية563.0093.83اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور الهدى سالم داخل كاظم535312421424014095

كلية التمريض/جامعة القادسية563.0093.83االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزهراء حسين فهد محمد535322421424017035

كلية التمريض/جامعة القادسية563.0093.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه كاظم كرحوت مدلول535332521424018092

كلية التمريض/جامعة القادسية563.0093.83ثانوية الرميثة المسائية للبناتاحيائيجلنار شريف شعالن مهدي535342921426002002

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء فالح حاكم جبر535352321422001043

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيساره حسن كاظم عبدالحسين535362321422072162

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب ناصر عبد اليمه حبيب535372321424006226

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيزهراء عباس كريم عبد علي535382321427023005

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيفاطمه حسن علي عبد الحسين535392321427044026

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيطيبه عمار غازي عباس535402421422003139

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء محمد جابر حمزه535412421422005054

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67اعدادية الديوانية للبناتاحيائيبنين عالء محمد غياض535422421422010020

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفواطم رائد محمد صاحب535432421422010108

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67اعدادية دمشق للبناتاحيائياية رحمن عبيد سلمان535442421422024030

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67ثانوية السنبلة للبناتاحيائيمروه رائد مهدي عبد الحسين535452421422029077

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيرواء صباح عباس ناصر535462421424014025

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى فالح حسن جبار535472521424018311

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيرقيه مسلم ناصر حسين535482521424023030

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيبراء كريم زغير خلف535492621424004025

كلية التمريض/جامعة القادسية561.0093.50اعدادية فدك للبناتاحيائيمريم غانم عبد النبي صبر535501421422006146

كلية التمريض/جامعة القادسية561.0093.50ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه سليم عبد المحسن فرحان535512321422006083

كلية التمريض/جامعة القادسية561.0093.50للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيغاده عبد هللا كامل حمود535522321422047097

كلية التمريض/جامعة القادسية561.0093.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزبيده قاسم ابراهيم بلط535532321422062064

كلية التمريض/جامعة القادسية561.0093.50اعدادية السرور للبناتاحيائيفاطمه امين عبد الكريم عجيل535542421422002092

كلية التمريض/جامعة القادسية561.0093.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيكوثر سعدون اعناد محمد535552421422011184

كلية التمريض/جامعة القادسية561.0093.50اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء كاظم رحيم محمد535562421422014103

كلية التمريض/جامعة القادسية561.0093.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى عبد النبي موشل ساير535572421422028218

كلية التمريض/جامعة القادسية561.0093.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياسراء محمد عويد حنون535582421422030004

كلية التمريض/جامعة القادسية561.0093.50ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيمريم رزاق هجوج عطيه535592421424002073
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كلية التمريض/جامعة القادسية561.0093.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبنين كرار محمد مايع535602521422003085

كلية التمريض/جامعة القادسية561.0093.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه محمد داخل جبار535612521422022373

كلية التمريض/جامعة القادسية561.0093.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء جعفر عباس هادي535622521424004244

كلية التمريض/جامعة القادسية561.0093.50ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد جاسم شغيل535632521424029014

كلية التمريض/جامعة القادسية561.0093.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيرقيه عباس علي حسون535642521427006040

كلية التمريض/جامعة القادسية561.0093.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء جاسم عبد الرضا صادق535652621422013049

كلية التمريض/جامعة القادسية561.0093.50اعدادية غزة للبناتاحيائيمريم صالح عباس صالح535662721422034139

كلية التمريض/جامعة القادسية560.7693.46ثانوية المتميزاتاحيائينور حيدر ناجح خلف535672521422013097

كلية التمريض/جامعة القادسية560.0093.33ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيحياة ظاهر نجم محسن535681021422045021

كلية التمريض/جامعة القادسية560.0093.33ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء صدام جالل احمد535692121422059009

كلية التمريض/جامعة القادسية560.0093.33ثانوية النبوغ للبناتاحيائيختام عويد عرار علي535702221422014014

كلية التمريض/جامعة القادسية560.0093.33اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيعال كريم هادي محيسن535712321422032066

كلية التمريض/جامعة القادسية560.0093.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحوراء محمد نافع ذنون535722321422048039

كلية التمريض/جامعة القادسية560.0093.33ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء حميد احمد حسين535732321422060019

كلية التمريض/جامعة القادسية560.0093.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيتبارك حيدر عبد الحسين سداوي535742421422003040

كلية التمريض/جامعة القادسية560.0093.33ثانوية القانتات للبناتاحيائيشروق نضال مطر عبيد535752421422033037

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه مؤيد سامي حسين535762321422021103

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17ثانوية الباقر للبناتاحيائيحوراء ضياء محمد جواد535772321422029025

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائياسيا نعيم مغامس رسن535782321422071004

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيمريم شاكر محسن حبيب535792321422071120

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيشيماء عبدالرحيم دوهان حسين535802321422072184

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك فاضل ناظم جاسم535812321424006087

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيقبس كاظم طالب علي535822321424006320

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17ثانوية الخمائل المختلطةاحيائيسجى حميد شناوه حسين535832321427060001

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء عباس والي حسون535842421422003089

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17اعدادية السنية للبناتاحيائينهى ثامر جميل سعد535852421422009313

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب محمد عبد الحسين صكبان535862421422027123

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17اعدادية الدغارة للبناتاحيائيشيماء غازي سرحان هادي535872421422027154

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17ثانوية القانتات للبناتاحيائيسارة حميد حسن سلطان535882421422033034

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيمها جاسم جابر بطي535892421422050046

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين ازبيل محمد535902421424002033

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيتبارك فالح جبر عبد هللا535912421424017020

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسراب غانم فليح حافظ535922521422003319
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كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيرسل سالم كناوي عباس535932521424003019

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيميسره محمد يحيى صالح535942521424018251

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر هالل عوده535952521424019044

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد القادر عبد هللا حمود535962621424011014

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزهراء فالح شناوه عليوي535972721422008066

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات علي هاشم جدوع535982721422033033

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائياسراء سعد رزاق خضير535992721426001278

كلية التمريض/جامعة القادسية558.0093.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه سعد منصور توفيق536002121422048095

كلية التمريض/جامعة القادسية558.0093.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينور الهدى نعيم خميس كوتي536012221424017255

كلية التمريض/جامعة القادسية558.0093.00اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيزينب عبد المهدي عبد الجليل هاشم536022221425013012

كلية التمريض/جامعة القادسية558.0093.00للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحوراء حسن جبر سلمان536032321422076019

كلية التمريض/جامعة القادسية558.0093.00ثانوية الشهباء المختلطةاحيائينبراس عالء حمزه عطيوي536042321427047008

كلية التمريض/جامعة القادسية558.0093.00اعدادية السرور للبناتاحيائيرباب نعيم مدلول خليل536052421422002037

كلية التمريض/جامعة القادسية558.0093.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه محمد حسين عبد536062421422025152

كلية التمريض/جامعة القادسية558.0093.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسناء حمزه حسن جوده536072421422039137

كلية التمريض/جامعة القادسية558.0093.00اعدادية العروبة للبناتاحيائينرجس عدنان حسين علوان536082421422047260

كلية التمريض/جامعة القادسية558.0093.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب نزار سهام كاظم536092521424014191

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية523.0087.17ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيايات صالح علي عطيه536102221424039002

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية516.0086.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم عبد علي شهيد536112421424003039

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية498.0083.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزينب عبد الكاظم صكبان جالب536122721422039113

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية493.0082.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيمريم علي حمادي عالوي536132421422024286

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية491.0081.83ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيعباس سالم صاحب مجباس536142321417035015

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية487.0081.17اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحنين عدنان فرهود جاسم536152421422027049

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية481.0080.17ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمريم حسن علوان محمد536162321427006034

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية480.0080.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسراء رزاق جابر عبد536172421422013006

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية480.0080.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائينوره سعد كاطع عبود536182421422022158

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية479.0079.83ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسين قحطان هادي محمد536192421411040020

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيسجاد احمد عبد الحسين ابو حميد536202921411017115

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية469.0078.17اعدادية حلب للبناتاحيائيانوار حسين جواد كاظم536212421422014020

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية468.0078.00اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيحسن حمزه صالح لعيبي536222421411028014

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية468.0078.00اعدادية الغدير للبنيناحيائيضرغام ناصر سمير سعدون536232421411045042

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية467.0077.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء احمد علي بريهي536242421422015060

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية466.0077.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محمد عزيز طنيش536252421411036220
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كلية الطب البيطري/جامعة القادسية465.0077.50ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائيليث محمد رمزي محمد صالح536261021413025003

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية465.0077.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرقية ناجي عبد كاظم536272421422023065

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية464.0077.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرسل عالء كاظم حاجم536282421422027073

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية461.0076.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيمقدس محمد جاسم هاني536292421422047247

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية460.0076.67اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين موسى غازي فيصل536302421422009063

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية460.0076.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى حامد مرزه عبود536312421426001318

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية457.0076.17اعدادية الديوانية للبناتاحيائيتبارك سعيد جواد كاظم536322421422010024

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية457.0076.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيهدى محمد عبد العباس عبيد536332421422026217

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية456.0076.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيمروه احمد عبد الكاظم راضي536342421424005063

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية455.0075.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن فتاح غازي عنيد536352421411027021

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية451.0075.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمنتظر حازم مهدي مهبش536362421411048308

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية449.0074.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد فاضل زغير حسين536372421411042159

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية449.0074.83اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيطيف سالم سعيد عبود536382421422025133

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية449.0074.83ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيلمياء يحي جبر محمد536392421427010032

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية448.0074.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين حسين محمد مطشر536402421422022032

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية448.0074.67اعدادية العروبة للبناتاحيائينور عبد االمير عباس صخي536412421422047270

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي سعد حاكم ناصر536422421411013095

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية الرباب للبناتاحيائيودق محمد هاشم صالح536432421422004184

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرسل قاسم محمد كاظم536442421422006061

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية447.0074.50ثانوية النور االهلية للبناتاحيائينور الهدى صالح عواد كناوي536452421424018045

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية446.0074.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيهبه هللا حسام طالب سعود536462221424017270

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية446.0074.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب علي حمادي عالوي536472421422024177

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية446.0074.33اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب ياسر عباس زختار536482421424015054

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية445.0074.17اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيابا الحسن عبد االمير مسافر خضير536492321411012001

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية444.0074.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد حسون شغناب536502421411036338

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية444.0074.00ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيزهراء علي جدعان علي536512421424018024

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية444.0074.00ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيرقيه جمال هادي حسوني536522521424026014

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية444.0074.00اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمحمد مسلم علي حسين536532721411008064

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية443.0073.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائيطيبه حسن شدهان عبد536542321422014122

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية443.0073.83الخارجيوناحيائيزين العابدين جيجان عبد زيد راضي536552421418001151

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية443.0073.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس حيدر عبد زيد محمد علي536562521413023063

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية442.0073.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيعباس حيدر فاهم رهيو536572421411042086

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية442.0073.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيكوثر جمهوري عذاب جبر536582421422004140
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كلية الطب البيطري/جامعة القادسية442.0073.67اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفرح جواد كاظم شمران536592421422026175

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية442.0073.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء عبد الزهره عبد الحسين ابراهيم536602521422022273

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية442.0073.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء سامي حمد عطيه536612521422022430

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية441.0073.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيصفا محمد عباس حسن536622421422003136

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية441.0073.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه نعيم كاظم حسين536632421422026173

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية440.0073.33اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينغم قاسم محمد غافل536641121422009093

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية440.0073.33ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان كامل منخي536652221424069010

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية440.0073.33اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيكرار ستار جباري كاظم536662421415004247

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية440.0073.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء عبد الكاظم جوده محمد536672421422006084

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية440.0073.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيصفا حيدر قاسم عبد االمير536682421422024215

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية440.0073.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمة صالح هادي حسين536692421422026155

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية440.0073.33ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيساره قائد عبودي عبد الحسن536702421424020019

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية439.1673.19ثانوية المتميزيناحيائيحسين حبيب محمد جوده536712421411041030

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية439.0073.17اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي صادق جمعه مشعان536722421411005077

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية439.0073.17ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيعبير سعيد كريم جوده536732421427010024

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية439.0073.17اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء زهير شعبان ابراهيم536742521422026065

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية438.0073.00اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيمينا طارق نعمه هاشم536751121422022032

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية438.0073.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي امير عدنان جساب536762421411024031

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية438.0073.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيساره حسين كشاش شدهان536772421422048105

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية437.0072.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيام البنين عادل فليح فايز536782221424028014

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية437.0072.83اعدادية الجواهري للبنيناحيائيسجاد صالح هادي حميد536792421411013071

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية437.0072.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي غالب فاضل كاظم536802421411042111

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية437.0072.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحنين حسين محمد فرهود536812421422013062

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية437.0072.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبثينه رزاق عبد هللا عبيد536822721422035050

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية436.0072.67اعدادية الدغارة للبنيناحيائيامجد علي حسين محمد536832421411003008

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية436.0072.67اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرقيه عواد تايه كاظم536842421422027080

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية436.0072.67ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزهراء محمد غانم عبد االخوه536852421422029042

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية436.0072.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين علي هادي عبد الحسين536862421422039056

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي حسن عبد االمير عبد الحسين536871121411041077

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية435.0072.50للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائيمحمد حاكم رحيم عنون536882321411048022

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية سومر للبنيناحيائيحسن شاكر يونس جالب536892421411004035

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب ريكان دردوش حسين536902421422009173

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب حسام نوري رضا536912521422003273
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كلية الطب البيطري/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد عباس شندل فرحان536922721411032194

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية434.0072.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيباقر جبار رداد فضه536932421411048044

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية434.0072.33اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعالء صباح حسن عبد الساده536942621411038041

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية434.0072.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائينجود حسين عبد الواحد كعيم536952721422035314

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية433.0072.17اعدادية سومر للبنيناحيائينعيم كريم لفته خرنوب536962421411004180

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية433.0072.17اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيخليل باسم كامل رشك536972421415004065

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية433.0072.17ثانوية الرواد المختلطةاحيائيمجتبى عالء حسين عبد علي536982421417017039

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية433.0072.17اعدادية السرور للبناتاحيائيفاطمة جاسم جبار حميدي536992421422002087

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية433.0072.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه باسم لطيف محمد537002421422022062

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية433.0072.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حيدر خضر عباس537012421422022076

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية433.0072.17ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمياسه حمزه عكله علوان537022421422044092

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية433.0072.17الخارجيوناحيائيكرار جاسم محمد حسين علوان537032521418001366

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية433.0072.17ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيحوراء حسام عمران مظلوم537042521424002012

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية432.0072.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسن علي شريف ناصر537052421411015046

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية432.0072.00اعدادية الرباب للبناتاحيائيمريم مؤيد حسن علوان537062421422004149

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية432.0072.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور صباح صميدع خضير537072421422013241

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية432.0072.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيصادق اسعد جبار عبد537082521411012130

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية431.0071.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد توفيق عبد الهادي موح537092421411047268

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية431.0071.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيناطق مثنى وزير جباره537102421417008090

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية431.0071.83اعدادية النور للبناتاحيائيبنين ذياب حاشوش حمزه537112421422005027

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية431.0071.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي منذر نعمان عبيس537122521413031413

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية431.0071.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين حيدر عبيد جليل537132521424004149

كلية الزراعة/جامعة القادسية457.0076.17اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحيدر علي عبد الرزاق عبد الوهاب537141121511017041

كلية الزراعة/جامعة القادسية423.0070.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد حيدر محمد537152421413018136

كلية الزراعة/جامعة القادسية420.0070.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين محمد لفته كطش537162421411047089

كلية الزراعة/جامعة القادسية415.0069.17اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب رحيم علوان حسين537172421422014119

كلية الزراعة/جامعة القادسية415.0069.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيموج جميل جوشان سلمان537182421422024297

كلية الزراعة/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين عباس عواد هادي537192421411044043

كلية الزراعة/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيسجاد عبد الرضا انتيشون داخل537202421415007041

كلية الزراعة/جامعة القادسية408.0068.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائيحوراء حسن راسم عطيه537212421422017043

كلية الزراعة/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية الشافعية للبناتاحيائيحنين علي صاحب ناجي537222421422017040

كلية الزراعة/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيهجران حسن عباس محمد537232421422027237

كلية الزراعة/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيمنتظر سمير عبد الكاظم ابراهيم537242421411042194

4148 من 1628صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الزراعة/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية الشافعية للبناتاحيائيفاطمه جبار حميد فنيخ537252421422017123

كلية الزراعة/جامعة القادسية403.0067.17ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمريم فراس جواد كاظم537262421427022036

كلية الزراعة/جامعة القادسية402.0067.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحيدر احمد ميراوي برهان537272421411048106

كلية الزراعة/جامعة القادسية402.0067.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور حسين حمود فرحان537282421422006170

كلية الزراعة/جامعة القادسية401.0066.83ثانوية الصديقة للبناتاحيائينشوه احمد مريد عراك537292421422044096

كلية الزراعة/جامعة القادسية401.0066.83اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيحنين حسن حمزه مظلوم537302421427003008

كلية الزراعة/جامعة القادسية400.0066.67ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزهراء حامد حسن جبر537312421422029036

كلية الزراعة/جامعة القادسية399.0066.50ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر محمد جبار حلبوص537322421413010082

كلية الزراعة/جامعة القادسية399.0066.50اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيطيبه عبد الحمزة فاضل عباس537332421422025132

كلية الزراعة/جامعة القادسية399.0066.50اعدادية الدغارة للبناتاحيائيطيبه فارس وناس محمد537342421422027161

كلية الزراعة/جامعة القادسية398.0066.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيغسق كريم ناجي متاني537352421422013193

كلية الزراعة/جامعة القادسية397.0066.17ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيفاطمه سلمان جواد عبد537362321427014010

كلية الزراعة/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب حميد سلمان عبود537372421422014117

كلية الزراعة/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيرسل صادق يحيى عبد الرضا537382421422048055

كلية الزراعة/جامعة القادسية395.0065.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب هادي صاحب بكو537392421424023076

كلية الزراعة/جامعة القادسية394.0065.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيسالم زيد مجيد حسوني537402421411048138

كلية الزراعة/جامعة القادسية394.0065.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك جميل جالب سرحان537412421422011044

كلية الزراعة/جامعة القادسية393.0065.50ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيأمير كريم حسين ياسر537422421415003001

كلية الزراعة/جامعة القادسية392.0065.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيسجاد صدام حسين رسول537432421411042072

كلية الزراعة/جامعة القادسية392.0065.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد كريم موحان جبر537442421411048020

كلية الزراعة/جامعة القادسية391.0065.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه نافع صبيح جاسم537452421422030150

كلية الزراعة/جامعة القادسية390.0065.00ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمسلم مهند حامد جاسم537462421413017089

كلية الزراعة/جامعة القادسية390.0065.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائينور حلو ناجي جواد537472421422044099

كلية الزراعة/جامعة القادسية389.0064.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة علي عبد االمير عبد علي537482421422013206

كلية الزراعة/جامعة القادسية389.0064.83اعدادية حلب للبناتاحيائيهدى حامد عوده جخيم537492421422014230

كلية الزراعة/جامعة القادسية389.0064.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيسجى سالم هاشم محمد537502421422027138

كلية الزراعة/جامعة القادسية388.0064.67اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد قاسم كريم حسن537512421411013132

كلية الزراعة/جامعة القادسية387.0064.50اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين جليل ابراهيم عبد الحمزه537522421411008051

كلية الزراعة/جامعة القادسية387.0064.50للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب احيائيحسين سلمان كريم هاني537532421411032012

كلية الزراعة/جامعة القادسية387.0064.50للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب احيائيمرتضى محمد صالح جبار537542421411032056

كلية الزراعة/جامعة القادسية386.0064.33ثانوية الكندي للبنيناحيائيمحمد لفته كاظم جاسم537552421411029045

كلية الزراعة/جامعة القادسية386.0064.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرغد عباس جواد كاظم537562421422006062

كلية الزراعة/جامعة القادسية386.0064.33اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيايات حسين هادي فارس537572421422025013
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كلية الزراعة/جامعة القادسية386.0064.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب ناظم كريم معضد537582421422026121

كلية الزراعة/جامعة القادسية386.0064.33اعدادية االبراج للبنيناحيائيحسين محمد عزيز عدوس537592521411023015

كلية الزراعة/جامعة القادسية385.0064.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبد الشريف عبد الصاحب53760242041003269

كلية الزراعة/جامعة القادسية385.0064.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد حامد داود سلمان537612421411036126

كلية الزراعة/جامعة القادسية385.0064.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائيامير احمد محمد صالح537622421411037018

كلية الزراعة/جامعة القادسية385.0064.17اعدادية سكينة للبناتاحيائينورا حسين طالب عطيوي537632421422003186

كلية الزراعة/جامعة القادسية385.0064.17اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك احمد حمزه خريبط537642421422005035

كلية الزراعة/جامعة القادسية385.0064.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيشهد علي حسين رشيد537652421422047174

كلية الزراعة/جامعة القادسية384.0064.00ثانوية الفاضلية للبنيناحيائييوسف صالح مهدي رشيد537662421411035057

كلية الزراعة/جامعة القادسية384.0064.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عبد علي صاحب عيسى537672421411036073

كلية الزراعة/جامعة القادسية384.0064.00األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيجعفر حامد عبد هللا عتاب537682421413005004

كلية الزراعة/جامعة القادسية383.0063.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر اكرم لطيف خنجر537692421411036343

كلية الزراعة/جامعة القادسية383.0063.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيحنين جميل علوان عبد537702421422003051

كلية الزراعة/جامعة القادسية383.0063.83اعدادية النور للبناتاحيائيهند قاسم سعدون حسون537712421422005192

كلية الزراعة/جامعة القادسية382.0063.67اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك مسلم يوسف محمد537722421422005042

كلية الزراعة/جامعة القادسية382.0063.67ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيرحمه حسين علي مجيد537732421424021005

كلية الزراعة/جامعة القادسية381.0063.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين كاظم حسين راضي537742421411047085

كلية الزراعة/جامعة القادسية381.0063.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي حسين صطاي خلف537752421411047205

كلية الزراعة/جامعة القادسية381.0063.50اعدادية السنية للبناتاحيائيعلياء سلطان طعيس عواد537762421422009235

كلية الزراعة/جامعة القادسية380.0063.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيسجى فاضل جابر هنين537772421422011141

كلية الزراعة/جامعة القادسية380.0063.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم جعفر رحمان عبد537782421422015126

كلية الزراعة/جامعة القادسية380.0063.33ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينور عدنان جبير فاضل537792421424003065

كلية الزراعة/جامعة القادسية379.0063.17اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيليث ميثم شهاب زاير537802421411038075

كلية الزراعة/جامعة القادسية379.0063.17ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير علي بشان537812421413017072

كلية الزراعة/جامعة القادسية379.0063.17اعدادية الرباب للبناتاحيائينور الهدى نبيل محمد عبد537822421422004166

كلية الزراعة/جامعة القادسية379.0063.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب فاضل سالم محسن537832421422013141

كلية الزراعة/جامعة القادسية379.0063.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة توفيق محسن خشان537842421422016106

كلية الزراعة/جامعة القادسية379.0063.17ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيدالل كاظم عبد ناصر537852421422041035

كلية الزراعة/جامعة القادسية379.0063.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيرقيه سالم حسن عباس537862421424012013

كلية الزراعة/جامعة القادسية379.0063.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب ناجح عبيس محسن537872421427008099

كلية الزراعة/جامعة القادسية378.0063.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعمار خالد عادل المنسي القانع537882421411048210

كلية الزراعة/جامعة القادسية378.0063.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة كاظم تركي جبار537892421422013210

كلية الزراعة/جامعة القادسية378.0063.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمريم عادل كاظم جبار537902421422044086
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كلية الزراعة/جامعة القادسية378.0063.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيسمية مصطفى محمد اسماعيل537912421422047165

كلية الزراعة/جامعة القادسية377.0062.83اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيذو الفقار حسين حسن حسين537922421411028028

كلية الزراعة/جامعة القادسية377.0062.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرسل محمد جاسم حسين537932421422015052

كلية الزراعة/جامعة القادسية377.0062.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى ميثاق مراد كاظم537942421422022150

كلية الزراعة/جامعة القادسية376.0062.67ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيسوسن علي حسين محمد53795242042160027

كلية الزراعة/جامعة القادسية376.0062.67ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائينور الدين فاخر شجر عيدان537962421415015032

كلية الزراعة/جامعة القادسية376.0062.67اعدادية الرباب للبناتاحيائياميره عبد هللا طالب تايه537972421422004011

كلية الزراعة/جامعة القادسية376.0062.67اعدادية السنية للبناتاحيائيمسرة فاتك عايد جبار537982421422009298

كلية الزراعة/جامعة القادسية376.0062.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب جاسم عبد فهد537992421422022091

كلية الزراعة/جامعة القادسية376.0062.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائياالء جاسم عبد الحسين حمزه538002421422025008

كلية الزراعة/جامعة القادسية376.0062.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عماد عايد عطشان538012421422028084

كلية الزراعة/جامعة القادسية375.0062.50ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين مطر عبار53802242042101101

كلية الزراعة/جامعة القادسية375.0062.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد محمود عبد الحسن جبار538032421411048023

كلية الزراعة/جامعة القادسية375.0062.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب علي عبد الواحد محمد538042421422003107

كلية الزراعة/جامعة القادسية375.0062.50ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيدنيا عبد االمير جابر كاظم538052421424018018

كلية الزراعة/جامعة القادسية374.0062.33اعدادية الجواهري للبنيناحيائيبرير ليث حمزة عبد538062421411013024

كلية الزراعة/جامعة القادسية374.0062.33ثانوية المرادية المختلطةاحيائيكوثر مهدي كسار عوده538072421427006011

كلية الزراعة/جامعة القادسية374.0062.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد عباس538082521422010155

كلية الزراعة/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعقيل عمران موسى عبد الرضا538092421411013087

كلية الزراعة/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب حسين جبار ناصر538102421422001072

كلية الزراعة/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية الشافعية للبناتاحيائيبراء سالم محمد تومان538112421422017019

كلية الزراعة/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيعال ميثم فرحان ناصر538122421422024233

كلية الزراعة/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة كريم كاظم صالح538132421422024259

كلية الزراعة/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيمها مبارك كاظم معارز538142421422024296

كلية الزراعة/جامعة القادسية373.0062.17ثانوية السنبلة للبناتاحيائينور غالم كاظم حسن538152421422029084

كلية الزراعة/جامعة القادسية373.0062.17ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيحوراء محمد عبد غازي538162421422041032

كلية الزراعة/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيتبارك حامد حسن عبود538172421424005015

كلية الزراعة/جامعة القادسية373.0062.17ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيغفران محمد كاظم مزعل538182421424021010

كلية الزراعة/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيزينب خضير رويضي جبار538192421427003018

كلية الزراعة/جامعة القادسية372.0062.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد علي شاكر سالم53820232041020346

كلية الزراعة/جامعة القادسية372.0062.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائياحمد جابر جاين حمزه538212421411037004

كلية الزراعة/جامعة القادسية372.0062.00ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيسجاد يحيى سلوم كزار538222421417014014

كلية الزراعة/جامعة القادسية372.0062.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرباب حسين عبد الزهره جاسم538232421422006057
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كلية الزراعة/جامعة القادسية372.0062.00ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتاحيائيبنين عامر ترف محمد538242421424010005

كلية الزراعة/جامعة القادسية371.0061.83اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء حيدر حسين فدار538252421422005047

كلية الزراعة/جامعة القادسية371.0061.83اعدادية السنية للبناتاحيائيبراء محمد حسين عناد538262421422009041

كلية الزراعة/جامعة القادسية371.0061.83ثانوية مأرب المختلطةاحيائيزهراء حمد فرحان ونان538272421427007005

كلية الزراعة/جامعة القادسية370.0061.67اعدادية العروبة للبناتتطبيقيشهد باسم محمد جابر538282421522047024

كلية الزراعة/جامعة القادسية369.0061.50اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعلي كاظم ويسي غضب538292421511042076

كلية الزراعة/جامعة القادسية363.0060.50اعدادية العزة للبنينتطبيقيياسر محمد شاكر رشيد538302521511016049

كلية الزراعة/جامعة القادسية362.0060.33اعدادية دمشق للبناتتطبيقيزينب جابر فليح حسن538312421522024024

كلية الزراعة/جامعة القادسية361.0060.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيعباس اكرم عباس سعد538322521511008073

كلية الزراعة/جامعة القادسية359.0059.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد هادي صالل جمعه538332621511005088

كلية الزراعة/جامعة القادسية358.0059.67ثانوية االبداع االهلية للبناتتطبيقيشهد نعيم عكار حسين538342421524021001

كلية الزراعة/جامعة القادسية357.0059.50اعدادية النضال للبنينتطبيقيمحمد قصي نجم عبد538352421511009064

كلية الزراعة/جامعة القادسية357.0059.50اعدادية نفر للبنينتطبيقيسعد عذاب حمزة عبود538362421511020010

كلية الزراعة/جامعة القادسية357.0059.50اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينتطبيقيعباس ضياء كاظم دلول538372421511043012

كلية الزراعة/جامعة القادسية357.0059.50اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمحمد قاسم عبد هللا فضل538382421511044066

كلية الزراعة/جامعة القادسية356.0059.33اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينتطبيقيحسين طالب كاظم عبد الحسين53839242051021003

كلية الزراعة/جامعة القادسية355.0059.17الخارجياتتطبيقيهيام حبيب هاشم عاصي538402321528050120

كلية الزراعة/جامعة القادسية354.0059.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيملكه حسين جبر شعالن538412421522025018

كلية الزراعة/جامعة القادسية354.0059.00ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيزيد عدنان جاسم حسين538422721515003020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية524.0087.33ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيمحمد ابراهيم هادي اليذ538432421411046023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474.0079.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد رضا كامل شالكه حسن538442421411042150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472.0078.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسن خالد حمدان فهد538452421411048063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية التحرير للبناتادبيوداد علي جابر مطيوي538462421222008044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0077.83ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيحسن عبد الحسين عبد وهيب538472521211024007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0077.67اعدادية الحوراء للبناتاحيائيعبير جابر راهي سدخان538482421422026146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0077.50ثانوية مأرب المختلطةادبيعلي ابراهيم حسن حياوي538492421217007009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0076.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيزمان احمد حسين عبد الزهره538502421411027035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0075.83اعدادية الجواهري للبنيناحيائيغيث رياض مالك علوان538512421411013109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0075.33ثانوية الصادق المختلطةادبيبتول عبد االمير حسون هادي538522321227006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية451.0075.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائيامين رزاق عبد الخضر ساجت53853242041005024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية451.0075.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد رزاق حميد فنجان538542421411037176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية450.0075.00ثانوية الرحمن المختلطةادبيحيدر غانم حمزه زيد538552321217004012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية449.0074.83اعدادية السنية للبناتاحيائيمنى عبد الحسين فليح برهان538562421422009301
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية448.0074.67االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزينب حسن غازي محمد538572421424017043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية448.0074.67اعدادية الثقلين للبنينادبيضرغام كريم مجهول بطوش538582921211004082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحسن جبل عبد دعيدع538592421411013031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية السرور للبناتاحيائيمروة عبد الرضا عبد علكم538602421422002103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه علي حميد مظلوم538612421422008146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينوره رحيم عرموط فرج538622421422030181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية445.0074.17اعدادية صنعاء للبناتادبيحنين احمد محمود احمد538632421222006003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية445.0074.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة عماد كريم خريبط538642421422013207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية444.0074.00اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الرزاق عبد الخالق538652421415007111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية444.0074.00اعدادية حلب للبناتاحيائيايه حربي محمد فنجان538662421422014031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية443.0073.83اعدادية الرباب للبناتادبيدعاء سالم كاظم نور538672421222004017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية443.0073.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيديار خالد حسين فرحان538682421422013077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية442.0073.67اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمحمد اياد اسكندر سلمان538692321215003073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية442.0073.67اعدادية السنية للبناتادبيزهراء رحمان جبر حسون538702421222009030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية442.0073.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى مجيد غافل عليوي538712421413018134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية442.0073.67اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيخالد شهيد محمود مطلب538722921211008015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية441.0073.50اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيبنين عباس شاكر عباس538732421422025027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية441.0073.50ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيهدى كاظم علي خضير538742421422050056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية440.0073.33اعدادية السنية للبناتادبيزهراء فيصل غازي حسين538752421222009031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية440.0073.33ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيضياء فالح صكب علوان538762421413011039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية440.0073.33اعدادية الشافعية للبناتاحيائيبنين داخل مطر سهر538772421422017022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية439.0073.17اعدادية الكوثر للبناتادبيمريم علي عبد المجيد مصطفى538782421222015023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية439.0073.17اعدادية الشافعية للبناتادبيفاطمه حبيب شروم بردان538792421222017041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية439.0073.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيطيف مؤيد شاكر عيدان538802421422016100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية439.0073.17اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد عوده بالل538812721426001207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية438.0073.00ثانوية الصادق المختلطةادبيمرتضى عماد مرزه صباح538822321217006028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية438.0073.00اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعلي محمد عبد هللا محسن538832421411021063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية437.0072.83اعدادية دمشق للبناتادبيهاجر عمر طارق محمد538842421222024013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية437.0072.83اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمصطفى رحيم نعيم غياض538852421411015237

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى احسان تركي ضيدان538862421211012061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب خضير عباس جيثوم538872421422009170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء اياد حسين عبيد538882421422022071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية434.0072.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمهيمن عبد الرحمن جفات كريم538892421411048319
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية433.0072.17اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد صباح جليل حمود538902421411012001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية433.0072.17ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيساجد جساب حمزه علي538912421415005038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية433.0072.17اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء سامي صبر مفتن538922421422010059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية432.0072.00الخارجيونادبيعبد الحميد رحيم حمزه عبد538932321218001712

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية432.0072.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرفد خضير عباس حسون538942421422026069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية431.0071.83ثانوية الصادق المختلطةادبيضياء امين سلمان عبود538952321217006012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية430.0071.67اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد فاضل حسن سهر538962421211023046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية430.0071.67اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي هادي نعمة عفات538972421411013106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية430.0071.67اعدادية دمشق للبناتاحيائياديان عادل عدنان عبد538982421422024006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية430.0071.67ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيتقى محمد عبيس عبد عون538992421424018013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية430.0071.67ثانوية علي األكبر للبنينادبيمرتضى عزاوي عبادي مشعب539002921211015042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية429.0071.50اعدادية الدغارة للبنيناحيائيآصف ماجد حميد كاظم539012421411003001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية429.0071.50ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزهراء قصي عوده جالب539022421422041056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية428.0071.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيكرار حيدر علوان هادي539032421411042128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية427.0071.17اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي باسم داخل كرم539042421211028017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية427.0071.17ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمنصور عبد الكاظم ثعبان حسين539052421411014100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية426.0071.00ثانوية عين شمس المختلطهادبيعلي تركي كطل سمير539062421217005025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية426.0071.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين عالء صالح شريده539072421411037052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية426.0071.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحيدر محمد جاسم علوان539082421413018048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية426.0071.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفرقان فالح حسن شداد539092421422015122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية426.0071.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيايات ماجد جاسم كاظم539102421422016005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية426.0071.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائياستبرق باسم علي عباس539112421422026001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية425.5670.93ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حامد موسى احمد539122421411041097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية425.0070.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى رزاق ناهي عباس539132421411042187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية425.0070.83اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب عقيل غازي فرحان539142421422014125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية424.0070.67اعدادية التحرير للبناتادبيريام هشام هاتف حسين539152421222008021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية424.0070.67اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد عزيز ساجت داخل539162421411044143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية424.0070.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد االمير عبد الرب539172421422024260

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية424.0070.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيشهد حاكم حسن ابراهيم539182421422025119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية424.0070.67ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيامال فاهم كامل طوينه539192421422041008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية424.0070.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء مرزة حمزة عبد هللا539202421426001089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية424.0070.67ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيسلمى جاسم كاطع جالب539212421427014009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية423.0070.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايات حيدر كاظم مراد539222421422013018
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية422.0070.33الخارجياتادبياسراء رزاق راجي عبيس539232421228050007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية422.0070.33اعدادية سومر للبنيناحيائيامير عذاب عبد علي عوده539242421411004014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية422.0070.33اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمرتضى جبار هلوس اجريو539252421411024056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية422.0070.33اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد حسين شاكر عبود539262421411037172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية422.0070.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمؤمل محمد كاظم علي539272421411048226

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية422.0070.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد جبار حسين خلف539282421411048240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسين عقيل كاظم عبد الحسين539292421411010036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين فاهم مطشر حنون539302421411015072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين كاظم عمران موسى539312421422009056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية حلب للبناتاحيائيبتول حسين عليوي عبد هللا539322421422014033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية420.0070.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد احمد خضير عباس539332421411024046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية420.0070.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين حسن علوان محمد539342421422016015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية420.0070.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيشهالء سالم سامي محمد539352421424025079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية419.0069.83اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمه علي عبد الزهره عبد علي539362421222004032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية419.0069.83اعدادية الدغارة للبنيناحيائيسجاد عباس عبد جبار539372421411003060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية419.0069.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي خالد محمد غني539382421411036196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية419.0069.83اعدادية السنية للبناتاحيائيتبارك ميثم نجم عبد539392421422009075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية419.0069.83ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حسن طعمة سلمان539402421422016062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية419.0069.83ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمقتدى ثابت محمد ساجت539412521213025043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية418.0069.67ثانوية ابن البيطار للبنينادبيحسين مهند اسحق شمباره539422321211052013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية418.0069.67ثانوية بلقيس للبناتادبيايات طالب دويج جياد539432421222016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية418.0069.67اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي جابر عبد جابر539442421411001042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية418.0069.67اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسن علي كافي ساجت539452421411003027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية418.0069.67اعدادية التآخي للبنيناحيائيحسين رزاق عباس عبادي539462421411022017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية418.0069.67اعدادية الرباب للبناتاحيائينوره امجد نور رحيم539472421422004174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية418.0069.67اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين حمزة صاحب راضي539482421422009049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية418.0069.67الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيلقاء امين مراد مران539492421422018068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية418.0069.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيشهد فائق عبد االمير عبد الحسين539502421422024209

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية418.0069.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء شاكر مجيبل تعبان539512421422028081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية418.0069.67اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد كشاش عبد هللا539522421424014038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية418.0069.67اعدادية الغدير للبنينتطبيقيمرتضى عادل حسان عبد هللا539532421511045057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية418.0069.67ثانوية االنتصار المختلطةادبيجبار غيالن عبد العزيز ضيدان539542521217001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية417.0069.50اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيسهاد علي طوسي حسن539552321427003028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية417.0069.50اعدادية الدغارة للبنيناحيائيكرار صالح عودة هاشم539562421411003105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية417.0069.50اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيرعد عراك جواد يعكوب539572421415004070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية417.0069.50اعدادية الرباب للبناتاحيائيهدى محمد عبد علي عباس539582421422004181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية416.0069.33ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيحيدر ميثاق كاظم صاحب539592421411035019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية416.0069.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهد بصري جليل عباس539602421422022112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية416.0069.33ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتاحيائيزينب حسين محمد نجم539612421424022007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية416.0069.33الخارجياتاحيائيتمارا مهدي صعيصع كاظم539622421428050050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية415.0069.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد ضياء علي حسن539632421411036131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية415.0069.17ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيسجاد سعد زعيبل كاني539642421413017041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية415.0069.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائينرجس جميل شباط فتان539652421422015136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية415.0069.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم هاتف جاسم539662421422022081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية415.0069.17ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمالك فراس جواد كاظم539672421427022038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية414.0069.00اعدادية القدس للبنينادبيمؤمل حسون جاسم بردان539682321211043061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية414.0069.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيتبارك رضا لطيف محمد539692421422006038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية414.0069.00اعدادية السنية للبناتاحيائيسارة عبد االمير ناصر جاسم539702421422009194

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية414.0069.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حميد دمدوم حمزه539712421422022126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية414.0069.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينب كاظم جوده كاظم539722421422044045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية413.0068.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايات حسون جبر عبطان53973242042119011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية413.0068.83اعدادية حلب للبناتاحيائيدعاء ابراهيم يوسف وناس539742421422014063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية413.0068.83ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيبنين زغير عايز صعيو539752421422041021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية السرور للبناتاحيائيفاطمه نجم عبد سرحان539762421422002097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية السنية للبناتاحيائينور عبد هللا طالب كاظم539772421422009325

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة ضياء ابراهيم شنان539782421422047209

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية412.0068.67ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيرفاه باقر عبود سلمان539792421424025048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية411.0068.50اعدادية الشامية للبنيناحيائياحمد امين جودة كاظم539802421411010001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية411.0068.50اعدادية الشافعية للبناتاحيائيأيناس حيدر عبد الحمزه محسن539812421422017001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمؤمل فاهم غالي موسى539822421411015188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين علي وحيد محمد539832421411044050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية410.0068.33ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد كريم ثامر طعمة539842421413019031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء تكليف جالب حسين539852421422005078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيورود فالح هادي حمزه539862421422008180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحوراء علي قاسم هادي539872421422013069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية410.0068.33ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيطيبة كاظم عباس كاظم539882421422041083
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية410.0068.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياسماء عادل مظهر موسى539892421424023008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية409.0068.17اعدادية الزيتون للبنيناحيائييوسف حسين رحيم عباس539902421411015267

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية409.0068.17اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي ساجد حسين حسن539912421411044102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية409.0068.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه فوزي عادي حسين539922421422008149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية409.0068.17اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء حسن نعمة جلود539932421422009143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية409.0068.17ثانوية السنبلة للبناتاحيائيسليمه تركي دراغ لهيمص539942421422029054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية409.0068.17اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيحوراء طالل رحيم دويج539952421424015028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية408.2868.05ثانوية المتميزيناحيائينور المصطفى فاضل عليوي عبد539962421411041130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية407.0067.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيعباس مدحت عيدان عبد الساده539972521213028008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية407.0067.83ثانوية االشراق للبناتادبيطيبه ماهر عبد الكاظم جاسم539982521222037013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية405.0067.50ثانوية الحسينية المختلطةادبيعلي كاظم جابر صغير539992321217016012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية الدغارة للبناتادبيشروق عبد الحمزه طاهر بعيوي540002421222027033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية403.0067.17ثانوية االزدهار االهلية للبنينادبيحسن ياسين عبد الكاظم عليوي540012321213003002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية403.0067.17ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيعباس حيدر محسن حسين540022521211024012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية402.0067.00اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين احمد موسى عكاش540032421211001012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية402.0067.00ثانوية الصالحية للبنينادبيمؤمل حميد باقر مهدي540042421211017027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية402.0067.00اعدادية التآخي للبنينادبياحمد سالم كاظم عبد540052421211022002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية402.0067.00الخارجياتادبيديار اسماعيل احجار عبد الزهره540062421228050090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية402.0067.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيكرار علي موسى راضي540072521213028013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية401.0066.83اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيفاطمه فليح جابر كزار540082421224005021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية400.0066.67ثانوية نور الياسري المختلطةادبيايمن سماح طارق كاظم540092521217007004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية399.0066.50ثانوية علي األكبر للبنينادبيكرار عبد هللا عبادي مشعب540102921211015035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية398.0066.33ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيحر رحمن محمد عواد540112421215005004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية398.0066.33اعدادية العارضيات المختلطةادبيمجبل هذال بنون نحيل540122421217003012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية398.0066.33اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمه اياد جابر حمود540132621222032039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية397.0066.17اعدادية الجواهري للبنينادبيحسن سعد هادي حسن540142421211013015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية397.0066.17اعدادية نفر للبنينادبيصادق واثق غالي فضل540152421211020016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية397.0066.17اعدادية الديوانية للبناتادبيكوثر علي حسين محسن540162421222010040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية397.0066.17ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيرقيه سلمان لفته حسون540172421227004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية الجواهري للبنينادبيعباس جهاد شخير محمد540182421211013038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية الجواهري للبنينادبيكرار جبار عبد جبر540192421211013054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية النجدين للبنينادبيحسين صدام جلهام هادي540202421211033016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية سكينة للبناتادبيهدى محمد عبيس نجم540212421222003035
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية الرباب للبناتادبيحوراء حسن علي عيدان540222421222004014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية السنية للبناتادبيمريم سلمان حسن جودة540232421222009058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية الديوانية للبناتادبيتبارك حامد عبد زيد540242421222010009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية395.0065.83اعدادية القدس للبنينادبياحمد كاظم نعمه زغير540252321211043005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية395.0065.83ثانوية القاهرة المختلطةادبيرقيه حسين محمد سلمان540262321227009008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية395.0065.83اعدادية الرباب للبناتادبيدنيا سعد عبيس راشد540272421222004018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية395.0065.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيامل ساجد عبد هللا حسين540282421226001008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية395.0065.83اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيحسين عبد االمير هادي حسن540292421511028009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية394.0065.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيزين العابدين عباس علي هاشم540302421213018009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية393.0065.50اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيحسين عبد الرسول خدام ديان540312421215004014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية393.0065.50اعدادية سكينة للبناتادبينبأ محمد عبيس نجم540322421222003030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية393.0065.50ثانوية مأرب المختلطةادبيحوراء فاهم فنيخ باقر540332421227007004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية393.0065.50اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيحسين علي حسين جبار540342521211032008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية392.0065.33ثانوية المهاجرين للبنينادبيمنتظر لفته كطافه حسين540352421211025021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية392.0065.33الخارجياتادبيحوراء فالح راضي محمد540362421228050073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية391.0065.17اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيحسن عبد هللا جاسم سلطان540372421215001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية390.0065.00اعدادية الكاظمية للبناتادبينبأ صادق جعفر عبد الرحيم540381221222029027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية390.0065.00ثانوية عدن للبناتادبيفاطمه عامر ظاهر صالل540392321222001037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية390.0065.00ثانوية غزة للبناتادبيطيبه جواد محمد جعفر540402421222007037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية390.0065.00اعدادية الشافعية للبناتادبيآمال حسن علي موسى540412421222017001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية389.0064.83اعدادية الحوراء للبناتادبينبأ ثائر كاظم سنيد540422421222026041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية389.0064.83اعدادية الحوراء للبناتادبيهديل عقيل حمزه نهايه540432421222026053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية389.0064.83اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعباس ميري حسن صبار540442421515004071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية389.0064.83الخارجياتتطبيقيزينب كريم كاظم سلمان540452421528050044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية388.0064.67اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي اكبر هيثم كامل عبد540462421211013046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية388.0064.67اعدادية النور للبناتادبيغاده فالح حسن كاظم540472421222005038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية388.0064.67ثانوية غزة للبناتادبيايمان شهيد كاظم عبود540482421222007006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية388.0064.67ثانوية غزة للبناتادبيزينب جليل جاسم عتيوي540492421222007029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية388.0064.67اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيغدير علي بادي حسن540502421224005014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية388.0064.67اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيتطبيقيسجاد موسى جاسم كرزول540512421511024010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية388.0064.67ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيمحمد سالم دخيل مجيد540522421515003066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية387.0064.50اعدادية النصر للبنينادبيابراهيم عبد الواحد عبادي عبدان540532421211034001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية387.0064.50اعدادية الديوانية للبناتادبيزينب عبد الحسين كاظم جاسم540542421222010024
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية387.0064.50اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيسيف سعد كشاش صالح540552421511037026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية387.0064.50ثانوية النعمانية المسائية للبنينادبيحسن ياسر حرب خدام540562621215009003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية386.0064.33ثانوية عين شمس المختلطهادبيابراهيم جاسم عبد عون بازول540572421217005003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية386.0064.33الخارجيونادبيمصطفى حبيب عادي بلجت540582421218001680

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية386.0064.33اعدادية السنية للبناتادبيتماره احمد علي حمد540592421222009018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية386.0064.33اعدادية السنية للبناتادبيزينب عمار كاظم حجي540602421222009038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية386.0064.33اعدادية الكوثر للبناتادبيزكية عمر علي عايش540612421222015009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية386.0064.33ثانوية بلقيس للبناتادبيزينة عالوي كاظم كريم540622421222016015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية385.0064.17ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيفاطمة احمد عبد رحال540632321222067028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية385.0064.17اعدادية سكينة للبناتادبيهدى يوسف مير كمر540642421222003036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية385.0064.17اعدادية الحوراء للبناتادبيضحى طالب رحمان مراد540652421222026032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية385.0064.17ثانوية الرحمن االهلية للبنينتطبيقيعمر عبد العزيز عبد العال ابراهيم540662421513016005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية384.0064.00ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيياسر عمار يوسف كريم540671621513063031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية384.0064.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيكرار احمد كاظم حسين540682421211024016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية384.0064.00ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيأفكار حمزه سوادي حسين540692421224009001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية384.0064.00اعدادية المثنى للبنينادبيصباح ستار حمزه محسن540702621211005045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية383.0063.83اعدادية النجدين للبنينادبيباسم شاكر عبد العباس جريذي540712421211033007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية383.0063.83اعدادية الديوانية للبناتادبيرسل رحيم عبد عباس540722421222010014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية382.0063.67اعدادية الغدير للبنينتطبيقيعلي كاظم سرحان حسن54073242051071038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية382.0063.67اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد هللا رعد صوجر جفرز540742421211023030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية382.0063.67ثانوية غزة للبناتادبينوره هاشم عبد علوان540752421222007052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية382.0063.67الخارجياتادبيزينب سليم كاظم محمد540762421228050123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية382.0063.67اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيكرار عبد الحسين عبود ضاحي540772821515001431

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية381.0063.50الخارجيونادبيحسن صاحب شهاد جوده540782421218001169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية381.0063.50اعدادية التحرير للبناتادبيايمان جاسم بدر خضير540792421222008006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية381.0063.50اعدادية الحوراء للبناتادبيفاطمه منذر غائب محمود540802421222026037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية381.0063.50اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعماد قاسم تركي مالك540812421511042081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية381.0063.50اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيتبارك صالح حسن عبد هللا540822421522023007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية381.0063.50الخارجياتتطبيقياسراء جالب بعنون مصارع540832421528050003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية381.0063.50اعدادية المثنى للبنينادبيمرتضى ثابت وهاب علي540842621211005086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية381.0063.50اعدادية ابي العالء للبنينادبيضياء قابل عويد منخي540852921211027046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية381.0063.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء عصام عباس عبد540862921222016072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية380.0063.33ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم عبدالنبي راضي54087162051128060
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية380.0063.33ثانوية االبتكار المختلطةادبيحسن غانم جبار عبد الحسين540882321217028001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية380.0063.33اعدادية الكرامة للبنينادبياحمد شاكر دبيس حسين540892421211001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية380.0063.33اعدادية الجواهري للبنينادبيحسنين علي جابر شنجار540902421211013016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية380.0063.33اعدادية الجواهري للبنينادبيحيدر مازن شاكر محمود540912421211013026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية380.0063.33اعدادية النصر للبنينادبيعلي عبد الزهره ادريس حسن540922421211034011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية380.0063.33ثانوية عفك المسائية للبنينتطبيقيعقيل عبد الخضر صالل جاسم540932421515008017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية380.0063.33ثانوية علي األكبر للبنينادبيحسن عبد االمير عبيس مشعب540942921211015013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية380.0063.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيساره عادل عبد العزيز مشكور540952921222002082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية380.0063.33ثانوية المناسك للبناتادبيزينب حسن شالكه مكل540962921222014034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية380.0063.33اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيدعاء حسين دحام ضميد540972921222016046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية380.0063.33ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتادبيرقيه عطيه حمزه حسين540982921224004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية379.0063.17ثانوية المجتهدون للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم ادريس كتاب540992221511078005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية379.0063.17اعدادية الكرامة للبنينادبييحيى محمود شاكر عبد هللا541002421211001072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية379.0063.17اعدادية سكينة للبناتادبيغيداء محمد حسين صيهود541012421222003025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية379.0063.17اعدادية النور للبناتادبيحوراء مجبل محمد لفته541022421222005018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية379.0063.17اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء جميل كريم جدوع541032421222015011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية379.0063.17ثانوية البتول للبناتادبيزينب علي مهدي حسين541042421222031025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية379.0063.17اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيعلي محمد حسن حسين عبيد541052421511048037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية379.0063.17ثانوية التآخي للبنينادبيياسر دريول تركي عبد العباس541062921211010042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية379.0063.17ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتادبيزهراء حيدر عزيز خزعل541072921224004007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية378.0063.00اعدادية حلب للبناتادبيهدى علي حسين سلمان54108242022107041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية378.0063.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن قاسم صالح عبد الرسول54109242051001015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية378.0063.00ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقينور كاظم فاضل عبد541101421522058027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية378.0063.00ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبيعلي صالح يامر كاظم541112421211002028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية378.0063.00ثانوية عين شمس المختلطهادبيعباس صاحب جاسم عبد عون541122421217005021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية378.0063.00اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيحسن حيدر هادي عزال541132421511044007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية378.0063.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين حمزه شريف علوان541142921222006024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية378.0063.00ثانوية خديجة للبناتادبيبنين كاظم رخيص كاطع541152921222008007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية376.0062.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيمعصومه منير حنون حسن541161621524024040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية375.0062.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمنتظر داخل محمود حمادي541171621511029087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية375.0062.50ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقينور الهدى مانع خضير عبد هللا541181621524060013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية375.0062.50ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعبد هللا خليل ابراهيم احمد541191921511093024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية375.0062.50اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيجبار عبد الناصر عطية عوده541202421511028001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية375.0062.50اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعلي حيدر حمزة حسين541212421511037032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية375.0062.50اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيظافر نعمه موسى مهدي541222421515004064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية374.0062.33اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيسجاد طالب عاجل عداي541232921511023074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية2373.0062.17الخارجيون تطبيقييوسف توفيق جبار صالح541241621518002679

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية البيان للبناتتطبيقيبنين عدنان خير هللا حمود541251621522048006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية النصر للبنينتطبيقيعبد هللا شاكر عوده عبد الحسين541262421511034029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية373.0062.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيبنين كريم هاشم خير هللا541272821522018017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقياحمد حسين كتاب ازيرج541282921511019002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسين عودة خنفير دحام541292921511023047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية372.0062.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي ضياء يوسف جاسم541302221511034060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية372.0062.00اعدادية التميز للبنينتطبيقيعلي غالي طه هاشم541312221511077047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية372.0062.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيفاطمه نعمه جري جالب541322421526001100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية371.0061.83اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحيدر جعفر سيد كاصد541332821515001180

كلية التربية/جامعة القادسية568.0094.67اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيإنتظار مالك عيدان مزعل541342321422002001

كلية التربية/جامعة القادسية560.0093.33اعدادية الشافعية للبناتاحيائيسارة مجيد عودة حمزة541352421422017103

كلية التربية/جامعة القادسية559.0093.17اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرقيه علي سلومي محيسن541362321422015064

كلية التربية/جامعة القادسية553.0092.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمآب مناف حامد عبد الكريم541372321424006329

كلية التربية/جامعة القادسية540.0090.00اعدادية حلب للبناتاحيائياالء جاسم محمد ناصر541382421422014011

كلية التربية/جامعة القادسية539.0089.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمروة محسن خضير صالح541392221424028179

كلية التربية/جامعة القادسية538.0089.67اعدادية حلب للبناتاحيائيبنين يعقوب يوسف وناس541402421422014046

كلية التربية/جامعة القادسية537.0089.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب محمد راضي فرهود541412321422014099

كلية التربية/جامعة القادسية535.0089.17اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيايه عبد العباس معضد دكمان541422421424014004

كلية التربية/جامعة القادسية529.0088.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمصطفى فاروق زايد ضاحي541432421413010095

كلية التربية/جامعة القادسية526.0087.67اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي حسن فضل جبار541442421411047203

كلية التربية/جامعة القادسية526.0087.67اعدادية سكينة للبناتاحيائياديان سليم عزيز مرجون541452421422003003

كلية التربية/جامعة القادسية525.0087.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيحوراء ناظم حامد مطلك541462321422015045

كلية التربية/جامعة القادسية525.0087.50اعدادية الدغارة للبنيناحيائياياد جميل جبر حسين541472421411003014

كلية التربية/جامعة القادسية524.0087.33ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسن غالب جاسم حمزه541482321411060015

كلية التربية/جامعة القادسية524.0087.33ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيزيد حداوي سوادي حبيب541492421413010035

كلية التربية/جامعة القادسية522.0087.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيعقيده نجم عبد خضير541502421422003141

كلية التربية/جامعة القادسية521.0086.83اعدادية خديجة للبناتاحيائيبتول عدنان كاظم خلف541512421422001017

كلية التربية/جامعة القادسية521.0086.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيضحى حسين رحمان جاسم541522421422047184

كلية التربية/جامعة القادسية521.0086.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيتقي عبد المنعم عبد هللا خضير541532521413031098
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كلية التربية/جامعة القادسية519.0086.50اعدادية حلب للبناتاحيائينبأ حازم حبيب خير هللا541542421422014214

كلية التربية/جامعة القادسية517.0086.17ثانوية الصديقة للبناتاحيائيرقيه حسين سالم جبار541552421422044032

كلية التربية/جامعة القادسية517.0086.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب سامي جليل شالل541562421424023065

كلية التربية/جامعة القادسية517.0086.17اعدادية السما للبناتاحيائيرقيه حسين سرحان ساجت541572721422045049

كلية التربية/جامعة القادسية516.0086.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين دعبل غازي حسين541582421422026030

كلية التربية/جامعة القادسية516.0086.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيورود حليم احمد عبيد541592421424023140

كلية التربية/جامعة القادسية516.0086.00ثانوية المرادية المختلطةاحيائيحنين عبد علي ثجيل رهيف541602421427006003

كلية التربية/جامعة القادسية515.0085.83ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيبشائر باسم خليدان راهي541612321427062001

كلية التربية/جامعة القادسية515.0085.83اعدادية فلسطين للبنيناحيائيهاني زياره عليوي عيدان541622421411008193

كلية التربية/جامعة القادسية515.0085.83اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيابراهيم حسن كريدي مطلك541632421411038001

كلية التربية/جامعة القادسية514.0085.67ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيختام مؤيد صكبان علي541642421424002024

كلية التربية/جامعة القادسية513.0085.50اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيدعاء رشيد زاير كعيد541652321422002047

كلية التربية/جامعة القادسية513.0085.50اعدادية الشامية للبنيناحيائيزيد حيدر حرجان شاهين541662421411010051

كلية التربية/جامعة القادسية512.0085.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه غسان كاظم حسون541672321424006300

كلية التربية/جامعة القادسية512.0085.33اعدادية نفر للبنيناحيائيمجتبى سرحان رشيد سلمان541682421411020046

كلية التربية/جامعة القادسية512.0085.33اعدادية خديجة للبناتاحيائيحوراء علي بدوي صالح541692421422001037

كلية التربية/جامعة القادسية512.0085.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرغد محمد رزاق بدر541702421422013083

كلية التربية/جامعة القادسية512.0085.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء علي نعيم ناصر541712421422027059

كلية التربية/جامعة القادسية512.0085.33ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيايات مطشر جواد كاظم541722421427010006

كلية التربية/جامعة القادسية511.0085.17اعدادية البيادر المختلطةاحيائيزينب مزهر نعمه حسين541732321427058011

كلية التربية/جامعة القادسية511.0085.17اعدادية حلب للبناتادبيفاطمه فاضل هاشم خشان541742421222014030

كلية التربية/جامعة القادسية511.0085.17ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمنتظر عالء رحمان شالكه541752421413011064

كلية التربية/جامعة القادسية511.0085.17ثانوية غزة للبناتاحيائيام البنين غسان ملحان عواد541762421422007005

كلية التربية/جامعة القادسية510.0085.00اعدادية الرسول للبنيناحيائيسجاد راضي راشد كتاب541772421411026085

كلية التربية/جامعة القادسية510.0085.00اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعباس كاظم جوده مريد541782421413008022

كلية التربية/جامعة القادسية510.0085.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشهد فاضل كوان سلمان541792421422030118

كلية التربية/جامعة القادسية510.0085.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياسماء حسين عاشور عيدان541802421424015006

كلية التربية/جامعة القادسية510.0085.00الخارجيوناحيائياحمد مالك سعد خلف541812521418001037

كلية التربية/جامعة القادسية509.0084.83ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيمرتضى خالد حسين عيسى541822321417063034

كلية التربية/جامعة القادسية509.0084.83ثانوية عدن للبناتاحيائيصفا عقيل عبد هللا حسن541832321422001066

كلية التربية/جامعة القادسية509.0084.83اعدادية السنية للبناتاحيائيتبارك فاضل جويد عداي541842421422009072

كلية التربية/جامعة القادسية509.0084.83اعدادية الشافعية للبناتاحيائينضال فرات عبد الحسن طعمه541852421422017147

كلية التربية/جامعة القادسية508.0084.67ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيرسل سمير عبود حسين541862321427029013
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كلية التربية/جامعة القادسية508.0084.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيداليا حميد هادي عوض541872421422003059

كلية التربية/جامعة القادسية507.0084.50اعدادية العفاف للبناتاحيائينور الهدى محمد حميد عبد الكاظم541882421422048162

كلية التربية/جامعة القادسية506.0084.33اعدادية خديجة للبناتاحيائينور الهدى عقيل طالب حسين541892421422001121

كلية التربية/جامعة القادسية506.0084.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيصفيه موسى حمير رويلي541902421422008117

كلية التربية/جامعة القادسية505.0084.17ثانوية الضحى المختلطةاحيائيحوراء ميثاق نعمان حاجم541912321427042007

كلية التربية/جامعة القادسية504.0084.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزمن سعد ضاحي هاني541922421424015044

كلية التربية/جامعة القادسية504.0084.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزينب عبد هللا كطران راهي541932421427020028

كلية التربية/جامعة القادسية504.0084.00اعدادية التفوق للبنينتطبيقيحسين علي شناوة حمزة541942421511042039

كلية التربية/جامعة القادسية503.0083.83اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيمحمد نجم عبد محمد541952421411028070

كلية التربية/جامعة القادسية503.0083.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيقسمه احمد كاظم راضي541962421422003154

كلية التربية/جامعة القادسية503.0083.83اعدادية صنعاء للبناتاحيائينبأ كاظم مهدي محسن541972421422006162

كلية التربية/جامعة القادسية503.0083.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعلي عبد هللا صاحب عبد الساده541982521413028051

كلية التربية/جامعة القادسية503.0083.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا عدي نوماس هادي541992521413031224

كلية التربية/جامعة القادسية502.0083.67ثانوية غزة للبناتادبيزينب عمار عبد الزهره عباس542002421222007031

كلية التربية/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمة محمد حسن شاكر ناصر542012321422015124

كلية التربية/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيرقيه احمد عبد حسين542022421422025062

كلية التربية/جامعة القادسية500.0083.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي نسيم حميد سعبد542032321411006125

كلية التربية/جامعة القادسية500.0083.33اعدادية النجدين للبنيناحيائيياسر رياض زاير فاضل542042421411033142

كلية التربية/جامعة القادسية500.0083.33اعدادية العفاف للبناتاحيائيايه حليم كاظم صالح542052421422048021

كلية التربية/جامعة القادسية500.0083.33ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب غانم خفيف ناهض542062421424003040

كلية التربية/جامعة القادسية499.0083.17اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا كاظم جواد542072321411042116

كلية التربية/جامعة القادسية499.0083.17اعدادية النجدين للبنيناحيائيمصطفى فاضل جابر هنين542082421411033127

كلية التربية/جامعة القادسية498.0083.00اعدادية خديجة للبناتادبيزهراء قاسم هادي حسون542092421222001015

كلية التربية/جامعة القادسية498.0083.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمنار حيدر احمد عبد542102421427020049

كلية التربية/جامعة القادسية497.0082.83ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائينجاح كريم ماجد جبار542112421415005089

كلية التربية/جامعة القادسية497.0082.83ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسين احمد كوير كاظم542122421417020018

كلية التربية/جامعة القادسية497.0082.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسارة رزاق عنون خاجي542132421422023096

كلية التربية/جامعة القادسية497.0082.83اعدادية العفاف للبناتاحيائيزينب ثابت علي جاسم542142421422048085

كلية التربية/جامعة القادسية497.0082.83اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيمريم رحيم ابراهيم ياسين542152421424014081

كلية التربية/جامعة القادسية497.0082.83اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمحاسن بدر ناصر عبد الرضا542162421427003029

كلية التربية/جامعة القادسية496.0082.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائيجالل محمد درويش شالش542172421411015037

كلية التربية/جامعة القادسية496.0082.67اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي غانم لهمود علي542182421411047219

كلية التربية/جامعة القادسية495.0082.50اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء عالء حامد موسى542192421422010062
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كلية التربية/جامعة القادسية495.0082.50اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيمروه هادي حسين محسن542202421424014079

كلية التربية/جامعة القادسية494.0082.33ثانوية االبرار للبنيناحيائياحمد طالب دهش عبد542212321411060005

كلية التربية/جامعة القادسية494.0082.33اعدادية سومر للبنيناحيائيمحمد مقداد فرحان كاظم542222421411004154

كلية التربية/جامعة القادسية494.0082.33اعدادية الديوانية للبنيناحيائييوسف ميثم حسين سعدون542232421411021106

كلية التربية/جامعة القادسية494.0082.33اعدادية العفاف للبناتاحيائيحوراء مراد محيسن حسين542242421422048046

كلية التربية/جامعة القادسية494.0082.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعالء محمد تركي عطيه542252521411001283

كلية التربية/جامعة القادسية493.0082.17ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيعبد الخالق ماجد حسين حمزه542262321217018010

كلية التربية/جامعة القادسية493.0082.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيحوراء كريم كامل خليوي542272421422008050

كلية التربية/جامعة القادسية493.0082.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيسكينه عالء وزير امين542282421422008112

كلية التربية/جامعة القادسية493.0082.17اعدادية الهدى للبناتاحيائياسماء مالك عوده شيحان542292421422020009

كلية التربية/جامعة القادسية493.0082.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء مالك بردان جبر542302421422020054

كلية التربية/جامعة القادسية493.0082.17اعدادية العروبة للبناتاحيائينبأ محسن موسى كاظم542312421422047259

كلية التربية/جامعة القادسية492.0082.00اعدادية سكينة للبناتادبيفرح عماد كاظم حسن542322421222003027

كلية التربية/جامعة القادسية492.0082.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم عماد كاظم جبار542332421422039205

كلية التربية/جامعة القادسية491.0081.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيايه عامر جاسم حسون542342321422002016

كلية التربية/جامعة القادسية491.0081.83ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد سعيد محيسن542352521413016023

كلية التربية/جامعة القادسية490.0081.67ثانوية القانتات للبناتادبيابتسام كريم حبيب راضي542362421222033001

كلية التربية/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائياحمد بدر خزعل ديوان542372421411015003

كلية التربية/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية السجاد للبنيناحيائيصالح حسن صالح جياد542382421411047157

كلية التربية/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد اياد كاظم نجم542392421413008043

كلية التربية/جامعة القادسية490.0081.67ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيعلي زهير داود جليل542402421413011045

كلية التربية/جامعة القادسية489.0081.50اعدادية الشوملي للبنيناحيائيكرار خالد راضي حسين542412321411042103

كلية التربية/جامعة القادسية489.0081.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمه احمد نصيف جاسم542422421422003145

كلية التربية/جامعة القادسية489.0081.50ثانوية الصفوه للبناتاحيائينور حسن حمود رضا542432421422043054

كلية التربية/جامعة القادسية489.0081.50اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيخلود عبد هللا كريم علي542442421424015034

كلية التربية/جامعة القادسية488.0081.33ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيحسن مردان غضبان سبع542452321417046006

كلية التربية/جامعة القادسية488.0081.33ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب كريم عبد جبر542462421422041070

كلية التربية/جامعة القادسية487.0081.17اعدادية بلقيس للبناتادبيبنين ميثم حسين حمد542472321222044008

كلية التربية/جامعة القادسية487.0081.17ثانوية االبرار للبنيناحيائيخالد بدر ادريب مرزة542482321411060033

كلية التربية/جامعة القادسية487.0081.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيغدير حيدر كاظم ابراهيم542492321422062126

كلية التربية/جامعة القادسية487.0081.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيزيدون جواد باقر مهدي542502421411047121

كلية التربية/جامعة القادسية487.0081.17اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيسجاد قاسم عجمي نجم542512421413008018

كلية التربية/جامعة القادسية487.0081.17اعدادية صنعاء للبناتاحيائيايات مقداد خضير عباس542522421422006014
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كلية التربية/جامعة القادسية487.0081.17ثانوية الصديقة للبناتاحيائيسكينه كاظم عباس كاظم542532421422044050

كلية التربية/جامعة القادسية487.0081.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد ناصر غضبان محمد542542421511036065

كلية التربية/جامعة القادسية487.0081.17ثانوية غزة للبناتتطبيقيبسمه علي مجهول دحام542552421522007006

كلية التربية/جامعة القادسية486.0081.00ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء رعد حازم جياد542562321422001039

كلية التربية/جامعة القادسية486.0081.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيبتول ستار حسن طرفه542572421422003025

كلية التربية/جامعة القادسية486.0081.00اعدادية الديوانية للبناتاحيائينجالء ماجد عيدان مرهون542582421422010117

كلية التربية/جامعة القادسية485.0080.83اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر ناجي شنبوج542592421413008003

كلية التربية/جامعة القادسية485.0080.83اعدادية العفاف للبناتاحيائيدعاء عالوي جابر عطيه542602421422048050

كلية التربية/جامعة القادسية485.0080.83اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيكوثر سعيد عبد سلطان542612421424015070

كلية التربية/جامعة القادسية485.0080.83ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيانتظار حسن حامد عبد نور542622421424025008

كلية التربية/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيرتاج محمد راشد محيسن542632321422062057

كلية التربية/جامعة القادسية483.0080.50األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائياحمد محمد جواد كاظم542642421413005001

كلية التربية/جامعة القادسية483.0080.50ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيعلي حامد محمد عببيس542652421413017054

كلية التربية/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائينور حسين علي صدام542662421422026206

كلية التربية/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيحوراء جواد عبد الكاظم راهي542672421424014016

كلية التربية/جامعة القادسية482.0080.33اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمصطفى ظافر قيس نجم542682421411021091

كلية التربية/جامعة القادسية482.0080.33اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيابراهيم احمد طالب علوان542692421415001001

كلية التربية/جامعة القادسية482.0080.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيأمير رافد حمزه محمد542702421417020001

كلية التربية/جامعة القادسية482.0080.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسين محمد هادي جاسم542712421417020029

كلية التربية/جامعة القادسية482.0080.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيبنين قاسم عباس حسوني542722421422008029

كلية التربية/جامعة القادسية482.0080.33اعدادية حلب للبناتاحيائيمنتهى كريم حاجم عجد542732421422014210

كلية التربية/جامعة القادسية482.0080.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيحوراء ربيع خلف كريم542742421422016035

كلية التربية/جامعة القادسية482.0080.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه لطيف شبل يابر542752421422020087

كلية التربية/جامعة القادسية481.0080.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد ريكان محمد عنون542762421411048248

كلية التربية/جامعة القادسية481.0080.17ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيحسين بدر بديوي غازي542772421415002030

كلية التربية/جامعة القادسية481.0080.17اعدادية الديوانية للبناتاحيائيشهد سالم فليح مطلق542782421422010085

كلية التربية/جامعة القادسية481.0080.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيآيات عماد خلف حمزه542792421422022004

كلية التربية/جامعة القادسية481.0080.17ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمريم سعيد مطر شمخي542802421422044085

كلية التربية/جامعة القادسية481.0080.17ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيصحراء سلمان شنشول عبد542812421424009032

كلية التربية/جامعة القادسية481.0080.17ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيشروق حسن جبار طاهر542822421427022023

كلية التربية/جامعة القادسية480.0080.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيدعاء عبد الحسين والي حسون542832421422003063

كلية التربية/جامعة القادسية480.0080.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايات عادل مزعل لفته542842421422028023

كلية التربية/جامعة القادسية480.0080.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزهراء ضياء حمود عباس542852421422044039
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كلية التربية/جامعة القادسية480.0080.00اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيتبارك عباس هادي جبر542862421422049017

كلية التربية/جامعة القادسية480.0080.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيطفوف توفيق شاكر كصاد542872421424009034

كلية التربية/جامعة القادسية480.0080.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيهمسه علي محسن صاحب542882521424015143

كلية التربية/جامعة القادسية479.0079.83ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء قحطان عبد صبار542892321422026031

كلية التربية/جامعة القادسية479.0079.83ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيسجاد باقر رعد جاسم542902421417020048

كلية التربية/جامعة القادسية479.0079.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء كاظم جواد رحيل542912421422011109

كلية التربية/جامعة القادسية479.0079.83ثانوية الصديقة للبناتاحيائيسهاد حسين محمد مهنا542922421422044052

كلية التربية/جامعة القادسية478.0079.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرنده مصعب ابراهيم عبيس542932321424003075

كلية التربية/جامعة القادسية478.0079.67اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعلي تحرير فليح حسن542942421411008122

كلية التربية/جامعة القادسية478.0079.67اعدادية الصدرين للبنيناحيائياحمد باسم راشد جوزه542952421411037002

كلية التربية/جامعة القادسية478.0079.67اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب جابر حيوان سلطان542962421422017095

كلية التربية/جامعة القادسية478.0079.67اعدادية خولة للبناتاحيائياثار ساجت جواد كاظم542972421422021001

كلية التربية/جامعة القادسية478.0079.67اعدادية دمشق للبناتاحيائياديان رسول خيري حسين542982421422024005

كلية التربية/جامعة القادسية478.0079.67اعدادية الدغارة للبناتاحيائيعلياء واثق عبد الهادي جاسور542992421422027169

كلية التربية/جامعة القادسية478.0079.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عارف لعيبي محيدش543002421422039105

كلية التربية/جامعة القادسية478.0079.67ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد مسلم عبد العباس543012421424025071

كلية التربية/جامعة القادسية478.0079.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسكينه كاظم نعمه غيالن543022421426001213

كلية التربية/جامعة القادسية478.0079.67اعدادية الفردوس للبناتتطبيقينور حامد رميض جيجان543032421522023030

كلية التربية/جامعة القادسية478.0079.67اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد شاكر كاظم عباس543042521411016039

كلية التربية/جامعة القادسية477.0079.50اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب محمد عليوي ناصر543052321222044027

كلية التربية/جامعة القادسية477.0079.50ثانوية االبرار للبنيناحيائيرضا صافي رحيم شناوة543062321411060036

كلية التربية/جامعة القادسية477.0079.50ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيحسين يوسف هادي علوان543072421411046007

كلية التربية/جامعة القادسية477.0079.50ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيحيدر جبار جفات حريجه543082421411046008

كلية التربية/جامعة القادسية477.0079.50اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمه اكرم علي عبد الرضا543092421422001097

كلية التربية/جامعة القادسية477.0079.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور الهدى وليد فرحان عبود543102421422013239

كلية التربية/جامعة القادسية477.0079.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيدعاء مهدي المي عوده543112421422020039

كلية التربية/جامعة القادسية477.0079.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسجى عبد الكريم عبد الحمزة سلمان543122421422023100

كلية التربية/جامعة القادسية477.0079.50ثانوية الصديقة للبناتاحيائيساجده سلمان هادي عبود543132421422044048

كلية التربية/جامعة القادسية477.0079.50اعدادية العفاف للبناتاحيائيغفران اكرم عويز عباس543142421422048131

كلية التربية/جامعة القادسية477.0079.50اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح زغير كدر543152421424014034

كلية التربية/جامعة القادسية477.0079.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين لبنان اسود حميد543162421426001064

كلية التربية/جامعة القادسية476.0079.33ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيعادل قصي صاحب هادي543172321417062012

كلية التربية/جامعة القادسية476.0079.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيغانم نجم عبد الساده غضب543182421411012040
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كلية التربية/جامعة القادسية476.0079.33اعدادية السرور للبناتاحيائيبنين علي فليح حسن543192421422002018

كلية التربية/جامعة القادسية476.0079.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبراء ستار جابر شرماهي543202421422006020

كلية التربية/جامعة القادسية476.0079.33اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء فيصل محمد ناصر543212421422014100

كلية التربية/جامعة القادسية475.0079.17ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيعلي هادي علي خورشيد543222321417046028

كلية التربية/جامعة القادسية475.0079.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايه موسى نزار علي543232321424006031

كلية التربية/جامعة القادسية475.0079.17اعدادية اسماء للبناتادبياالء خضير حمزه عوفي543242421222011001

كلية التربية/جامعة القادسية475.0079.17اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين كاظم صخيل راضي543252421411008070

كلية التربية/جامعة القادسية475.0079.17ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيوميض نجاح خضر كاظم543262421413011069

كلية التربية/جامعة القادسية475.0079.17ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيصالح مهدي فاضل دليفي543272421413015012

كلية التربية/جامعة القادسية475.0079.17اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب عدي لهواك كاظم543282421422014124

كلية التربية/جامعة القادسية475.0079.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب علي غثيث عواد543292421422022100

كلية التربية/جامعة القادسية475.0079.17اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيانوار هاشم مكطوف سلمان543302421522026005

كلية التربية/جامعة القادسية475.0079.17اعدادية العزة للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر حسين عباس543312521511016018

كلية التربية/جامعة القادسية474.0079.00اعدادية اسماء للبناتادبيبنين خضير حمزه عوفي543322421222011006

كلية التربية/جامعة القادسية474.0079.00ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائيمرتضى حمزة منسي سرحان543332421411002032

كلية التربية/جامعة القادسية474.0079.00ثانوية الرافدين للبنيناحيائيامير جاسم عذير زبين543342421411040007

كلية التربية/جامعة القادسية474.0079.00األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيسيف رائد محمد جابر543352421413005016

كلية التربية/جامعة القادسية474.0079.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيدعاء عادل نجم عبد543362421422011066

كلية التربية/جامعة القادسية474.0079.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء احمد شاكر مجيد543372421422047101

كلية التربية/جامعة القادسية473.0078.83ثانوية عين شمس المختلطهادبيوليد خالد جبار خشان543382421217005051

كلية التربية/جامعة القادسية473.0078.83اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسن حيدر شدهان وداح543392421411015042

كلية التربية/جامعة القادسية473.0078.83اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعبد الرسول محمد مضعن دحام543402421413008023

كلية التربية/جامعة القادسية473.0078.83اعدادية الرباب للبناتاحيائيمريم محمد عبد العزيز جبار543412421422004150

كلية التربية/جامعة القادسية473.0078.83ثانوية بلقيس للبناتاحيائيحوراء موسى حبيب عبيد543422421422016039

كلية التربية/جامعة القادسية473.0078.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء ستار مطشر شالكه543432421422026087

كلية التربية/جامعة القادسية473.0078.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب رزاق عبد زيد شمهود543442421422039122

كلية التربية/جامعة القادسية473.0078.83ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيرجاء عباس حسن عجرم543452421424020008

كلية التربية/جامعة القادسية472.0078.67اعدادية اسماء للبناتادبيكوثر مجيد جاسم عبد543462421222011037

كلية التربية/جامعة القادسية472.0078.67اعدادية االنتصار للبناتادبياالء حسن علوان حميد543472421222012005

كلية التربية/جامعة القادسية472.0078.67اعدادية النجدين للبنيناحيائيكاظم موسى عزيز محمد543482421411033095

كلية التربية/جامعة القادسية472.0078.67اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد باقر حرب مهدي حسن543492421411044132

كلية التربية/جامعة القادسية472.0078.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيسجى عامر قاسم خلخال543502421422004106

كلية التربية/جامعة القادسية472.0078.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء كاظم نعمان شمخي543512421422013122
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كلية التربية/جامعة القادسية472.0078.67اعدادية الشافعية للبناتاحيائيسجى فرحان خضير فرحان543522421422017106

كلية التربية/جامعة القادسية472.0078.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب علي كدر جبر543532421422024178

كلية التربية/جامعة القادسية472.0078.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيعال فالح هادي حسين543542421422025136

كلية التربية/جامعة القادسية472.0078.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيهدى علي سعيد حسين543552421422047280

كلية التربية/جامعة القادسية471.0078.50ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيحسين عبد االمير جابر لطيف543562221413042006

كلية التربية/جامعة القادسية471.0078.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيسارة عبد االمير جابر حسن543572421422008106

كلية التربية/جامعة القادسية471.0078.50اعدادية السنية للبناتاحيائيهبه باسم خيري صالح543582421422009332

كلية التربية/جامعة القادسية470.0078.33ثانوية مرج البحرين المختلطةاحيائيحسين سعدون ابراهيم عنجور543592221417080002

كلية التربية/جامعة القادسية470.0078.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيداليا رياض مراد عبدالعباس543602321424003059

كلية التربية/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية البيادر المختلطةاحيائيامل سلمان محسن حريز543612321427058002

كلية التربية/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية الشافعية للبناتادبيأيات عبد الزهره سلمان حسين543622421222017003

كلية التربية/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية الرسول للبنيناحيائييوسف حامد باطي صبر543632421411026226

كلية التربية/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية السجاد للبنيناحيائيمنتظر فاضل ناهي عويز543642421411047334

كلية التربية/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيازهار احمد راهي جابر543652421422008003

كلية التربية/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية التحرير للبناتاحيائياالء عبد االمير شمران عزيز543662421422008009

كلية التربية/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسين هادي عبد االمير543672421422013201

كلية التربية/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايات عبد الكريم حجل محسن543682421422022018

كلية التربية/جامعة القادسية470.0078.33ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمريم هيثم هادي عبود543692421422044088

كلية التربية/جامعة القادسية470.0078.33االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيايات حسن مطر كاطع543702421424017007

كلية التربية/جامعة القادسية469.0078.17ثانوية الخمائل المختلطةاحيائيرضا هاني عكله محسين543712321417060003

كلية التربية/جامعة القادسية469.0078.17ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيحمديه حامد بهلول حسون543722321427005015

كلية التربية/جامعة القادسية469.0078.17اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمة قحطان عدنان كاظم543732421222012032

كلية التربية/جامعة القادسية469.0078.17اعدادية الزيتون للبنيناحيائيهمام رافد غسان طاهر543742421411015262

كلية التربية/جامعة القادسية469.0078.17ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيانور حسين نعمه تومان543752421413017013

كلية التربية/جامعة القادسية469.0078.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه محمد سعيد محمد543762421422022132

كلية التربية/جامعة القادسية469.0078.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيايات ناجي مرود ناشي543772421422026012

كلية التربية/جامعة القادسية469.0078.17اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء خالد خشان دهش543782421422048068

كلية التربية/جامعة القادسية468.0078.00ثانوية النخيل المختلطةاحيائيحسين كاظم دايخ عبد الحسين543792321417039014

كلية التربية/جامعة القادسية468.0078.00ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيزينب احمد عبد العباس خنجر543802321427029017

كلية التربية/جامعة القادسية468.0078.00ثانوية الرواد المختلطةادبيشيماء حازم جاسم حنتوش543812421227017005

كلية التربية/جامعة القادسية468.0078.00اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعبد هللا قاسم شهيد ياسر543822421411003076

كلية التربية/جامعة القادسية468.0078.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيمهدي مرتضى عبد علي جبر543832421411047338

كلية التربية/جامعة القادسية468.0078.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب جواد حسين محمود543842421426001163
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كلية التربية/جامعة القادسية467.0077.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيزيد مهدي صاحب عبد الساده543852321413018103

كلية التربية/جامعة القادسية467.0077.83ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيسجاد حسون حسين ناجي543862321417053008

كلية التربية/جامعة القادسية467.0077.83ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيخمائل سامي حمزه منصور543872321427016008

كلية التربية/جامعة القادسية467.0077.83ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيرتاج محمد جاسم حمادي543882321427044011

كلية التربية/جامعة القادسية467.0077.83ثانوية الرافدين للبنيناحيائياحمد ضاري عبد محمد543892421411040003

كلية التربية/جامعة القادسية467.0077.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيزين العابدين احمد عيسى حسين543902421411047122

كلية التربية/جامعة القادسية467.0077.83اعدادية خديجة للبناتاحيائيهبه حسن شنك عبيده543912421422001128

كلية التربية/جامعة القادسية467.0077.83اعدادية الرباب للبناتاحيائيبنين علي بدر سوادي543922421422004031

كلية التربية/جامعة القادسية467.0077.83اعدادية السنية للبناتاحيائينورس جاسم كحط عطية543932421422009330

كلية التربية/جامعة القادسية467.0077.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيندى جبار عبد هللا محمد543942421422023150

كلية التربية/جامعة القادسية467.0077.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيشروق خالد كامل مايح543952421422027147

كلية التربية/جامعة القادسية467.0077.83ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن رزاق كاظم مغيض543962521413014022

كلية التربية/جامعة القادسية466.0077.67ثانوية الصفوه للبناتاحيائيضحى هاشم وحيد راضي54397242042126023

كلية التربية/جامعة القادسية466.0077.67ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائياحمد فاضل لويح حسن543982421413011007

كلية التربية/جامعة القادسية466.0077.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيهاجر محمد جويح خربيط543992421422004175

كلية التربية/جامعة القادسية466.0077.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائينبأ غانم نومان غانم544002421422013231

كلية التربية/جامعة القادسية466.0077.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب كريم مزعل دانير544012421422024183

كلية التربية/جامعة القادسية466.0077.67ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيرواء سليم مرزوك حسين544022421422041046

كلية التربية/جامعة القادسية466.0077.67اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيرقيه سعد ظاهر محيسن544032421422049029

كلية التربية/جامعة القادسية466.0077.67ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائياسيا هادي عبد الصاحب جليل544042421424009006

كلية التربية/جامعة القادسية466.0077.67ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيحسين غافل جبار محمد حسن544052521413016008

كلية التربية/جامعة القادسية465.0077.50اعدادية الفاضالت للبناتادبيبنين جاسم حسين بلبل544062421222030006

كلية التربية/جامعة القادسية465.0077.50اعدادية النجدين للبنيناحيائيحسين صالح حسين كسار544072421411033033

كلية التربية/جامعة القادسية465.0077.50اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمصطفى محمد هداد بداوي544082421411037208

كلية التربية/جامعة القادسية465.0077.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين علي انتيشون داخل544092421411042040

كلية التربية/جامعة القادسية465.0077.50ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيزيد جالوي شالي عاجل544102421413010034

كلية التربية/جامعة القادسية465.0077.50اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء جهاد عبيس عبود544112421422002050

كلية التربية/جامعة القادسية465.0077.50اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين حمزة محسن حسن544122421422009050

كلية التربية/جامعة القادسية465.0077.50للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيحوراء حسين عبد الكاظم حمزة544132421422038008

كلية التربية/جامعة القادسية464.0077.33اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب رياض نعمه مكي544142421222015013

كلية التربية/جامعة القادسية464.0077.33اعدادية الغدير للبنيناحيائيكاظم صادق ناجح مراد544152421411045079

كلية التربية/جامعة القادسية464.0077.33اعدادية السجاد للبنيناحيائيمسلم حميد براك طعمة544162421411047309

كلية التربية/جامعة القادسية464.0077.33اعدادية الرباب للبناتاحيائيساره لطيف خزعل بدر544172421422004103
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كلية التربية/جامعة القادسية464.0077.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرفل ابراهيم جابر شرماهي544182421422030064

كلية التربية/جامعة القادسية464.0077.33ثانوية الصديقة للبناتاحيائيغسق ثابت جواد كاظم544192421422044069

كلية التربية/جامعة القادسية464.0077.33اعدادية العفاف للبناتاحيائيبنين كاظم حسن شاطي544202421422048030

كلية التربية/جامعة القادسية463.0077.17اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبينرجس نوماس جفات جياد544212421222034035

كلية التربية/جامعة القادسية463.0077.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم محمد حسن عبد الحسين544222421422047241

كلية التربية/جامعة القادسية463.0077.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك قاسم عبد االمير عبادة544232421424012008

كلية التربية/جامعة القادسية463.0077.17ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمنتظر سعد سالم حسن544242921413005083

كلية التربية/جامعة القادسية461.0076.83ثانوية غزة للبناتادبيشروق عدنان حسن جاسم544252421222007035

كلية التربية/جامعة القادسية460.0076.67ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء محمد جاسم ناصر544262321222058017

كلية التربية/جامعة القادسية460.0076.67اعدادية النور للبناتادبيزهراء عباس حسين عبد الحسين544272421222005029

كلية التربية/جامعة القادسية460.0076.67ثانوية القوارير للبناتادبيبنين حسن دعيم كنفذ544282921222031004

كلية التربية/جامعة القادسية459.0076.50ثانوية المهاجرين للبنينادبيسجاد حيدر عبد عون عباس544292421211025013

كلية التربية/جامعة القادسية459.0076.50اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمصطفى محمد كاظم خرباط544302421511037045

كلية التربية/جامعة القادسية458.0076.33ثانوية القانتات للبناتادبيرملة حسين جميل مهدي544312421222033015

كلية التربية/جامعة القادسية457.0076.17اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيحيدر قطران عناد فاعور544322321517003023

كلية التربية/جامعة القادسية457.0076.17ثانوية غزة للبناتادبيرقيه مسلم جبار كاظم544332421222007023

كلية التربية/جامعة القادسية457.0076.17ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيحوراء ابراهيم هاشم جبر544342421227004002

كلية التربية/جامعة القادسية456.0076.00ثانوية بلقيس للبناتادبيزينب محمد تركي عبد544352421222016014

كلية التربية/جامعة القادسية455.0075.83اعدادية التحرير للبناتادبيرقية مكي يعقوب يوسف544362421222008020

كلية التربية/جامعة القادسية455.0075.83اعدادية السنية للبناتادبيعنيدة عبد الكاظم تايه كهي544372421222009047

كلية التربية/جامعة القادسية455.0075.83اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبياسراء ثابت عبد علي544382421222034002

كلية التربية/جامعة القادسية455.0075.83اعدادية العارضيات المختلطةادبيايمان كريم هالل جبر544392421227003001

كلية التربية/جامعة القادسية454.0075.67اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيضي احمد عبيد كاظم544402321522017031

كلية التربية/جامعة القادسية454.0075.67اعدادية سكينة للبناتادبينور الهدى جاسم نصيف جاسم544412421222003034

كلية التربية/جامعة القادسية453.0075.50اعدادية الكوثر للبناتادبينبأ حيدر محيبس حموده544422421222015028

كلية التربية/جامعة القادسية452.0075.33ثانوية عدن للبناتادبيفاطمه صبار تايه بطي544432321222001036

كلية التربية/جامعة القادسية452.0075.33ثانوية غزة للبناتادبيفاطمه حمد خطار سند544442421222007042

كلية التربية/جامعة القادسية451.0075.17ثانوية عدن للبناتادبيعذراء مجيد فرحان دعين544452321222001031

كلية التربية/جامعة القادسية450.0075.00اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيعلي محمد ميري خليوي544462421211016019

كلية التربية/جامعة القادسية449.0074.83اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد حسن محمد عودة544472421211023042

كلية التربية/جامعة القادسية449.0074.83اعدادية النضال للبنينتطبيقيمعين هيثم حرب حمود544482421511009073

كلية التربية/جامعة القادسية448.0074.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيغيث صادق سوادي شرقي544492421213018016

كلية التربية/جامعة القادسية448.0074.67اعدادية التحرير للبناتادبيالهام عدنان عيدان دوش544502421222008005
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كلية التربية/جامعة القادسية448.0074.67اعدادية الطليعة للبناتادبيبنين حميد مجيد حميد544512421222022008

كلية التربية/جامعة القادسية448.0074.67اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيفاطمه صادق ذياب محسن544522421224005019

كلية التربية/جامعة القادسية448.0074.67اعدادية عين الحياة للبنينادبيرضا كامل دوخي مفتن544532921211007048

كلية التربية/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيعمار هاشم جاسم محمد544542421211024014

كلية التربية/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية النجدين للبنينادبيقابل لفته ادويل هوني544552421211033030

كلية التربية/جامعة القادسية447.0074.50ثانوية غزة للبناتادبيرغد جعفر هاشم مهدي544562421222007021

كلية التربية/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية التحرير للبناتادبيسكوت ظاهر اضحيوي يوسف544572421222008028

كلية التربية/جامعة القادسية447.0074.50ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيصفا جميل فاهم محمد علي544582521224028013

كلية التربية/جامعة القادسية446.0074.33ثانوية عدن للبناتادبيحوراء صبار صالح مهدي544592321222001008

كلية التربية/جامعة القادسية446.0074.33ثانوية الحسينية المختلطةادبيكوثر محمد عليوي حسين544602321227016012

كلية التربية/جامعة القادسية445.0074.17اعدادية الشامية للبنينتطبيقياحمد مجيد حسون حمد544612421511010004

كلية التربية/جامعة القادسية445.0074.17اعدادية اسماء للبناتتطبيقيزهراء محمد حسن طعين544622421522011017

كلية التربية/جامعة القادسية443.0073.83اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء حميد رحمان محمد544632421222020027

كلية التربية/جامعة القادسية443.0073.83اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيعلي حسين عريس عبد الحسين544642421511028026

كلية التربية/جامعة القادسية443.0073.83الخارجياتادبيفاطمة محمد توفيق خلف544652921228050205

كلية التربية/جامعة القادسية442.0073.67اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيعذراء حامد عبد الكاظم طشار544662421222019020

كلية التربية/جامعة القادسية442.0073.67ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيمصطفى كاظم هالل عبد الزهره544672521215011080

كلية التربية/جامعة القادسية441.0073.50ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيرتاج عامر عليوي حسن544682321222067012

كلية التربية/جامعة القادسية441.0073.50اعدادية الكوثر للبناتادبيمنى راسم بدر خضير544692421222015025

كلية التربية/جامعة القادسية441.0073.50اعدادية الهدى للبناتادبيليلى عبد الكاظم عبد الساده ابو حسنه544702421222020050

كلية التربية/جامعة القادسية440.0073.33ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيعلي عادل محمد خضير544712421215006019

كلية التربية/جامعة القادسية440.0073.33اعدادية التحرير للبناتادبيزينب وحيد عبد صبح544722421222008026

كلية التربية/جامعة القادسية439.0073.17اعدادية النور للبناتادبيايات عالء اربيح ابراهيم544732421222005004

كلية التربية/جامعة القادسية439.0073.17اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء عامر جبار عيسى544742421222011023

كلية التربية/جامعة القادسية439.0073.17ثانوية بلقيس للبناتادبيبتول رحيم ناصر حمزة544752421222016006

كلية التربية/جامعة القادسية439.0073.17اعدادية دمشق للبناتتطبيقيرند علي حسين سلمان544762421522024015

كلية التربية/جامعة القادسية439.0073.17ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين عبد نور نعيم544772921515005024

كلية التربية/جامعة القادسية438.0073.00ثانوية القانتات للبناتادبينرجس محمد غازي هاشم544782421222033025

كلية التربية/جامعة القادسية438.0073.00ثانوية الوفاء للبناتادبينور احمد جبر جاسم544792421222046028

كلية التربية/جامعة القادسية436.0072.67ثانوية الصالحية للبنينادبيحسين عبد نور كاظم باوه544802421211017015

كلية التربية/جامعة القادسية436.0072.67اعدادية النضال للبنينتطبيقيجعفر عايد عليوي مدلول544812421511009016

كلية التربية/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية الغساسنة للبناتادبيايات سامي نوري هادي544822321222002002

كلية التربية/جامعة القادسية435.0072.50ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيبنين حامد وحيد حسن544832321227018002
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كلية التربية/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية سومر للبنينادبيحيدر كاظم هاشم ردام544842421211004024

كلية التربية/جامعة القادسية435.0072.50ثانوية المهاجرين للبنينادبيجعفر مشكور محسن كاظم544852421211025005

كلية التربية/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية النور للبناتادبينور صباح كاظم عاصي544862421222005046

كلية التربية/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية الشافعية للبناتادبيسجى جبار محمود عيدان544872421222017035

كلية التربية/جامعة القادسية435.0072.50ثانوية القانتات للبناتادبيزينب عاجل غياض عطية544882421222033016

كلية التربية/جامعة القادسية434.0072.33اعدادية االنتصار للبناتادبيهاجر وسام لطيف ارحيم544892421222012041

كلية التربية/جامعة القادسية433.0072.17ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيزينب سعد محمد حسن544902421224009005

كلية التربية/جامعة القادسية432.0072.00ثانوية الحسينية المختلطةادبيسعد علوان صالح محمد544912321217016009

كلية التربية/جامعة القادسية432.0072.00ثانوية القانتات للبناتادبيانتصار حسين كريم حبيب544922421222033007

كلية التربية/جامعة القادسية431.0071.83ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيحوراء حسين ويوي مزهر544932321227018004

كلية التربية/جامعة القادسية431.0071.83اعدادية السنية للبناتادبينوره خيري كاظم شناوة544942421222009062

كلية التربية/جامعة القادسية431.0071.83اعدادية الشافعية للبناتادبيفاطمه كاظم محبس صغير544952421222017047

كلية التربية/جامعة القادسية431.0071.83الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيرسل علي كريم كاظم544962421222018013

كلية التربية/جامعة القادسية430.0071.67اعدادية عفك للبنينادبيحسين سعدون شاكر حسين544972421211006004

كلية التربية/جامعة القادسية429.0071.50اعدادية االصالح للبنينتطبيقيسالم شنين حسين علي544982221511016018

كلية التربية/جامعة القادسية429.0071.50ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيبنين رياض عودة صفر544992221524028004

كلية التربية/جامعة القادسية429.0071.50اعدادية القدس للبنينادبيحسين فليح جبر صكبان545002321211043026

كلية التربية/جامعة القادسية429.0071.50اعدادية الديوانية للبناتادبيزهراء عالء عبد االمير عباس545012421222010019

كلية التربية/جامعة القادسية429.0071.50اعدادية الحوراء للبناتادبيغدير صفاء مهدي خلف545022421222026034

كلية التربية/جامعة القادسية429.0071.50ثانوية الوفاء للبناتادبينور هاشم جاسم نزال545032421222046031

كلية التربية/جامعة القادسية428.0071.33اعدادية المصطفى للبنينادبيسمير عبد االمير عبد الحسن عراك545042421211012026

كلية التربية/جامعة القادسية428.0071.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيمجتبى فالح كريم محمد545052521213023019

كلية التربية/جامعة القادسية428.0071.33ثانوية بصية المختلطةادبيطالب سعود عجيل عطار545062921217003007

كلية التربية/جامعة القادسية427.0071.17ثانوية الصادق المختلطةادبيكوثر ثامر محمد مهدي545072321227006012

كلية التربية/جامعة القادسية427.0071.17ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيرضا سلمان عبد عون بازول545082421215003027

كلية التربية/جامعة القادسية427.0071.17اعدادية الديوانية للبناتادبيزينب عطا هللا غجير جريمخ545092421222010026

كلية التربية/جامعة القادسية427.0071.17اعدادية الطليعة للبناتادبيحوراء مؤيد محمد حسن545102421222022015

كلية التربية/جامعة القادسية426.0071.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيانوار طه ياسين عريبي545112321222062004

كلية التربية/جامعة القادسية426.0071.00ثانوية البتول للبناتادبيزينب احمد حمزه كاظم545122421222031023

كلية التربية/جامعة القادسية426.0071.00اعدادية الحيرة للبنينادبياحمد راضي شرشاب شافي545132521211015001

كلية التربية/جامعة القادسية426.0071.00ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيسجاد عبد الرضا جبار غضبان545142521215007029

كلية التربية/جامعة القادسية426.0071.00ثانوية الصالحين المختلطةادبيعباس عبد مسلم عباس كاظم545152521217010006

كلية التربية/جامعة القادسية425.0070.83ثانوية عدن للبناتادبيسبأ بهاء جدوع عبد545162321222001024
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كلية التربية/جامعة القادسية425.0070.83الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيرقيه سالم كريم بردان545172421222018015

كلية التربية/جامعة القادسية425.0070.83اعدادية الفاضالت للبناتادبينور محمد جواد كاظم545182421222030039

كلية التربية/جامعة القادسية425.0070.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين كاظم حميد فرج545192521211021093

كلية التربية/جامعة القادسية424.0070.67ثانوية الحسينية المختلطةادبيبتول عقيل داخل جاسم545202321227016001

كلية التربية/جامعة القادسية424.0070.67ثانوية الصالحية للبنينادبيحسن صالح جابر خشن545212421211017008

كلية التربية/جامعة القادسية424.0070.67اعدادية النور للبناتادبيرقيه حسين ناصر حنظل545222421222005024

كلية التربية/جامعة القادسية424.0070.67اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيرقية اياد فاضل جاسم545232421522023011

كلية التربية/جامعة القادسية424.0070.67ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيمحمد حسين نجم عبد هللا545242521211024019

كلية التربية/جامعة القادسية424.0070.67اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمة رزاق علي محمد545252521222017040

كلية التربية/جامعة القادسية424.0070.67اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد بشير كاظم عبود545262921211008062

كلية التربية/جامعة القادسية423.0070.50اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيصادق محمد هليل محمد545272221511017038

كلية التربية/جامعة القادسية423.0070.50ثانوية عين شمس المختلطهادبيعلي عبد الكاظم حسن عريعر545282421217005027

كلية التربية/جامعة القادسية423.0070.50اعدادية خديجة للبناتادبيزينب اديب عيدان طاهر545292421222001017

كلية التربية/جامعة القادسية423.0070.50اعدادية النضال للبنينتطبيقيهشام مهدي رواك علوان545302421511009082

كلية التربية/جامعة القادسية423.0070.50اعدادية االبراج للبنينادبيحسين علي عباس هاشم545312521211023031

كلية التربية/جامعة القادسية422.0070.33اعدادية التحرير للبناتادبيزينب فيصل حسين صاحب545322421222008025

كلية التربية/جامعة القادسية422.0070.33اعدادية التحرير للبناتتطبيقيزينب مهدي حمير رويلي545332421522008009

كلية التربية/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعلي عمران مزعل كشيش54534292051025049

كلية التربية/جامعة القادسية421.0070.17ثانوية عدن للبناتادبيزهراء حسن جبار عبادي545352321222001015

كلية التربية/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي غالب جايش بدر545362421211028019

كلية التربية/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية االنتصار للبناتادبيرقية كاظم يحيى ابراهيم545372421222012015

كلية التربية/جامعة القادسية421.0070.17ثانوية الوفاء للبناتادبيفاطمه علي عبد زيد كاظم545382421222046023

كلية التربية/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيساره فاضل داخل عواد545392921522003018

كلية التربية/جامعة القادسية420.0070.00اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيزهير عدنان ذخر عويد545402221511055015

كلية التربية/جامعة القادسية420.0070.00ثانوية الحسينية المختلطةادبيسوسن معين ياسين شنان545412321227016009

كلية التربية/جامعة القادسية420.0070.00للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب ادبيمحمد الباقر عبد القادر حسين حمزه545422421211032028

كلية التربية/جامعة القادسية420.0070.00ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيزهراء علي شاكر كصاد545432421224009003

كلية التربية/جامعة القادسية420.0070.00ثانوية المرادية المختلطةادبيرغده كريم حاتم فيصل545442421227006004

كلية التربية/جامعة القادسية420.0070.00اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد تكليف نجم راضي545452921211007004

كلية التربية/جامعة القادسية420.0070.00ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيسعد ستار هبل صافي545462921215004072

كلية التربية/جامعة القادسية420.0070.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيتبارك قحطان كامل سهر545472921222016033

كلية التربية/جامعة القادسية419.0069.83ثانوية عدن للبناتادبيمنار علي عبد احمد545482321222001044

كلية التربية/جامعة القادسية419.0069.83ثانوية المهاجرين للبنينادبيمالك حيدر محسن كاظم545492421211025018
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كلية التربية/جامعة القادسية419.0069.83ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيحسن رحيم أبراهيم مهدي545502421215003015

كلية التربية/جامعة القادسية419.0069.83اعدادية الهدى للبناتادبيسندس سمير رحمان محمد545512421222020040

كلية التربية/جامعة القادسية419.0069.83اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيأسماء حمزة هادي هاشم545522421522026001

كلية التربية/جامعة القادسية419.0069.83اعدادية الحيرة للبنينادبيمحمد مثنى عبد الكريم حسين545532521211015038

كلية التربية/جامعة القادسية419.0069.83اعدادية االبراج للبنينادبيحسين داخل حسين عبود545542521211023027

كلية التربية/جامعة القادسية418.0069.67ثانوية ابن البيطار للبنينادبيزيد عمار عبيس شمباره545552321211052016

كلية التربية/جامعة القادسية418.0069.67اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء صباح عوج زغير545562421222011022

كلية التربية/جامعة القادسية418.0069.67اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيحسين عقيل كاظم شناوه545572521511035016

كلية التربية/جامعة القادسية417.0069.50اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه غانم جاسم حسين545582421222028013

كلية التربية/جامعة القادسية417.0069.50اعدادية الفاضالت للبناتادبيشيماء كريم كاظم شلتاغ545592421222030029

كلية التربية/جامعة القادسية417.0069.50اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد زيد حسين545602421511008036

كلية التربية/جامعة القادسية417.0069.50ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيفرقان اياد جبار حران545612421527019007

كلية التربية/جامعة القادسية417.0069.50ثانوية القوارير للبناتادبيساره كاظم خوين لفته545622921222031013

كلية التربية/جامعة القادسية416.0069.33اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيلقاء كاظم ليلو عبود545632221522006038

كلية التربية/جامعة القادسية416.0069.33اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيشاكر نزار موسى عباس545642421211016017

كلية التربية/جامعة القادسية416.0069.33اعدادية االنتصار للبناتادبيضمياء عبد الرزاق عبد الكاظم حسين545652421222012026

كلية التربية/جامعة القادسية416.0069.33اعدادية حلب للبناتادبيسرى كريم مجهول شهد545662421222014020

كلية التربية/جامعة القادسية416.0069.33اعدادية الشافعية للبناتادبيفاطمه راضي غانم حسين545672421222017043

كلية التربية/جامعة القادسية416.0069.33اعدادية االفتخار للبناتادبيفرقان فالح حسن عبد هللا545682521222017045

كلية التربية/جامعة القادسية415.0069.17اعدادية سكينة للبناتادبياالء حيدر عبد هللا شمخي545692421222003003

كلية التربية/جامعة القادسية415.0069.17اعدادية التحرير للبناتادبيتبارك قحطان عبد العظيم مهدي545702421222008013

كلية التربية/جامعة القادسية415.0069.17اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء محمد هدهود حسين545712421222030022

كلية التربية/جامعة القادسية415.0069.17ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيحسن حيدر جاسم هادي545722521213025012

كلية التربية/جامعة القادسية414.0069.00اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيعلي جعفر محسن عبد الرضا545732221511081037

كلية التربية/جامعة القادسية414.0069.00ثانوية الصادق المختلطةادبيفرح جاسم محمد كاظم545742321227006011

كلية التربية/جامعة القادسية414.0069.00اعدادية نفر للبنينادبيحسين علي كاظم ثعبان545752421211020007

كلية التربية/جامعة القادسية414.0069.00ثانوية الفاضلية للبنينادبيعباس كسار فرج فنجان545762421211035009

كلية التربية/جامعة القادسية414.0069.00اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعلي جليل خريبط عبود545772421511008024

كلية التربية/جامعة القادسية414.0069.00ثانوية علي األكبر للبنينادبيمحمد حسن بودان جاسم545782921211015039

كلية التربية/جامعة القادسية414.0069.00ثانوية المنار المسائيةادبيمحمد قاسم فرحان وريور545792921215001074

كلية التربية/جامعة القادسية413.0068.83ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيامير سامي ناصر حسين545802321217005002

كلية التربية/جامعة القادسية413.0068.83ثانوية الحسينية المختلطةادبينرجس قرار علي حمزة545812321227016013

كلية التربية/جامعة القادسية413.0068.83اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيحسين كاظم مراد كاظم545822421211016009
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كلية التربية/جامعة القادسية413.0068.83ثانوية النبالء االهلية للبنينادبيمنتظر صباح جمعه لفته545832421213011012

كلية التربية/جامعة القادسية413.0068.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيضحى حمزه عايد عصري545842521227006023

كلية التربية/جامعة القادسية413.0068.83اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيساره فاخر محسن كاظم545852521522035010

كلية التربية/جامعة القادسية413.0068.83اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرباب عبد الحسن خلف حمزه545862921222016053

كلية التربية/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية عفك للبنينادبيقائد راقب ناعور مجهول545872421211006017

كلية التربية/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية الشامية للبنينادبيحمزة حسين مهدي حسين545882421211010019

كلية التربية/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية سكينة للبناتادبياالء كريم مالل عباس545892421222003004

كلية التربية/جامعة القادسية412.0068.67ثانوية واحة العلوم االهلية للبناتادبيايات هادي نعيم كاظم545902421224024001

كلية التربية/جامعة القادسية412.0068.67ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيحسن ضافر عواد كاظم545912421513010011

كلية التربية/جامعة القادسية411.0068.50ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيعبد هللا قيس كاظم مظلوم545921621511075029

كلية التربية/جامعة القادسية411.0068.50ثانوية عدن للبناتادبيايات باسم علي ناصر545932321222001003

كلية التربية/جامعة القادسية411.0068.50ثانوية غزة للبناتادبيآيات عباس نعيم ابراهيم545942421222007002

كلية التربية/جامعة القادسية411.0068.50ثانوية غزة للبناتادبيفرقان جعفر شاكر محسن545952421222007049

كلية التربية/جامعة القادسية411.0068.50اعدادية حلب للبناتادبيفاطمه جبار عبد عويز545962421222014027

كلية التربية/جامعة القادسية411.0068.50اعدادية الكوثر للبناتادبيبنين عبد العالي مطلك جاسم545972421222015005

كلية التربية/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية الدغارة للبنينادبيسجاد ناظم صاحب طاهر545982421211003026

كلية التربية/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية غماس للبنينادبيعلي حسن جاهل عاشور545992421211011029

كلية التربية/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين رضا كاظم جبر546002421211028007

كلية التربية/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد احمد مظلوم عبد546012521211023083

كلية التربية/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد رياض شاكر عبد الزهره546022921211004010

كلية التربية/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد منعم جبار حسوني546032921211004017

كلية التربية/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية االعتماد للبنينادبيمجيد نصيف جاسم فليح546042921211005115

كلية التربية/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي عبد الحمزه جبير عبادي546052921211013108

كلية التربية/جامعة القادسية409.0068.17ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيعادل حميد هاشم شريجي546061621511075026

كلية التربية/جامعة القادسية409.0068.17ثانوية عين شمس المختلطهادبيمنتظر كاظم جبار يوسف546072421217005049

كلية التربية/جامعة القادسية409.0068.17ثانوية غزة للبناتادبيفاطمه علم شعالن غيدان546082421222007045

كلية التربية/جامعة القادسية409.0068.17اعدادية السنية للبناتادبيشهد فائز حسين كاظم546092421222009042

كلية التربية/جامعة القادسية409.0068.17اعدادية الطليعة للبناتادبيبنين حسن زميل حافظ546102421222022007

كلية التربية/جامعة القادسية409.0068.17اعدادية دمشق للبناتادبيزهراء حسن عزيز كاظم546112421222024004

كلية التربية/جامعة القادسية409.0068.17اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيميثم نعيم ملوح عبود546122921211008079

كلية التربية/جامعة القادسية409.0068.17ثانوية السبع المثاني للبناتادبيزهراء فارس شيال زياد546132921222035015

كلية التربية/جامعة القادسية408.0068.00اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبييوسف احمد عبد عكلو546142221211068116

كلية التربية/جامعة القادسية408.0068.00اعدادية الكوثر للبناتادبيكوثر محمد طالب ياسين546152421222015022
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كلية التربية/جامعة القادسية408.0068.00ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيزهراء محمد جلهام محمد546162421224025008

كلية التربية/جامعة القادسية408.0068.00ثانوية الرواد المختلطةادبيطفوف فالح حسن سلمان546172421227017006

كلية التربية/جامعة القادسية408.0068.00ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيمريم داخل حسن جاسم546182421527019008

كلية التربية/جامعة القادسية408.0068.00ثانوية السلمان المختلطةادبيعباس رياض خليف مشط546192921217001007

كلية التربية/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية السنية للبناتادبيزينب حسين جحيل زعباط546202421222009034

كلية التربية/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية الديوانية للبناتادبيفاطمة الزهراء قصي سعدي محمد546212421222010035

كلية التربية/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية الهدى للبناتادبيخديجه فاهم حبيب لفته546222421222020018

كلية التربية/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية النضال للبنينتطبيقيمصطفى يونس محمد خضير546232421511009072

كلية التربية/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية الغدير للبنينتطبيقيحسن جواد طالب ياسين546242421511045013

كلية التربية/جامعة القادسية407.0067.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمنتظر علي كاظم موسى546252421513018005

كلية التربية/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية سكينة للبناتتطبيقيرنين جواد كاظم مجلي546262421522003007

كلية التربية/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسن جاسم مطر عبود546272521211022003

كلية التربية/جامعة القادسية407.0067.83ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيعلي قاسم محمد جبار546282521213014015

كلية التربية/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية االعتماد للبنينادبيمسلم داخل مهول جبر546292921211005133

كلية التربية/جامعة القادسية406.0067.67اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيصفا مازن حسين عذاب54630232052080033

كلية التربية/جامعة القادسية406.0067.67اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي شاكر جبار فرحان546312221515008098

كلية التربية/جامعة القادسية406.0067.67ثانوية الحسينية المختلطةادبيفاطمه حازم حميد كاظم546322321227016011

كلية التربية/جامعة القادسية406.0067.67اعدادية خديجة للبناتادبيمريم محمد شاكر عبد الحسين546332421222001026

كلية التربية/جامعة القادسية406.0067.67اعدادية االنتصار للبناتادبيعبير حسين كريم جفات546342421222012028

كلية التربية/جامعة القادسية406.0067.67اعدادية الهدى للبناتادبيحوراء هادي عبد جلوب546352421222020017

كلية التربية/جامعة القادسية406.0067.67ثانوية الرواد المختلطةادبيعذراء جعفر رحيمه عبد الرضا546362421227017007

كلية التربية/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيانور محمد حاجم ناصر546372221511017013

كلية التربية/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية الغساسنة للبناتادبيكوثر مظلوم غالي سباهي546382321222002029

كلية التربية/جامعة القادسية405.0067.50ثانوية غزة للبناتادبيمروه عادل عزيز سلطان546392421222007050

كلية التربية/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية حلب للبناتادبيمريم مالك حنيش عبد546402421222014033

كلية التربية/جامعة القادسية405.0067.50ثانوية البتول للبناتادبيرمله محمود محمد جاسم546412421222031018

كلية التربية/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيامجد جابر عبد الحسين عبد الزهره546422421511015005

كلية التربية/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيجبار علي عجمي شالش546432421511015010

كلية التربية/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية سيد االنام للبنينادبييوسف مخلص شعبان عبد االمير546442521211022060

كلية التربية/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية االبراج للبنينادبيحمزه ماجد نجم عبد546452521211023035

كلية التربية/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية العزة للبنينتطبيقيصادق قاسم عبد اليمه حنظل546462521511016015

كلية التربية/جامعة القادسية405.0067.50ثانوية الثغر المختلطةادبيسالم خضر عباس كاظم546472921217005004

كلية التربية/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية القدس للبنينادبيعبد هللا حسين فاهم حسون546482321211043042
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كلية التربية/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية التآخي للبنينادبيزيد رعد حسن جودة546492421211022026

كلية التربية/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية اسماء للبناتادبيتبارك حازم قاسم ميران546502421222011012

كلية التربية/جامعة القادسية404.0067.33ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيحيدر حميد احمد حسين546512421513017006

كلية التربية/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية ابي العالء للبنينادبيحسن كاظم ثجيل متعب546522921211027023

كلية التربية/جامعة القادسية404.0067.33ثانوية القوارير للبناتادبيبنين محسن عزيز عبد الساده546532921222031005

كلية التربية/جامعة القادسية403.0067.17اعدادية النجاح للبنينادبيرسول حسن جبار علي546542221211057017

كلية التربية/جامعة القادسية403.0067.17اعدادية االقتدار المختلطةادبيمؤمل كريم عباس حسون546552321217003021

كلية التربية/جامعة القادسية403.0067.17اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين عدي حامد لطيف546562321222033015

كلية التربية/جامعة القادسية403.0067.17ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيزهراء ضياء حليم سالم546572321227005003

كلية التربية/جامعة القادسية403.0067.17ثانوية الفاضلية للبنينادبيموسى عبد الخالق عباس منذور546582421211035017

كلية التربية/جامعة القادسية403.0067.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيهشام جابر عاشور صليبي546592421217008025

كلية التربية/جامعة القادسية403.0067.17اعدادية التحرير للبناتادبيبتول ناظم جواد كاظم546602421222008009

كلية التربية/جامعة القادسية403.0067.17اعدادية حلب للبناتادبيزهراء حسين نجم عبد546612421222014009

كلية التربية/جامعة القادسية403.0067.17اعدادية الفاضالت للبناتادبيبنين عادل كاظم عكلو546622421222030009

كلية التربية/جامعة القادسية403.0067.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمنتظر فراس حاكم كاظم546632521213013049

كلية التربية/جامعة القادسية402.0067.00ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيعبد المهدي ميري نجم عبد هللا546642221511041011

كلية التربية/جامعة القادسية402.0067.00ثانوية عدن للبناتادبيفاطمه سالم زبير عبيس546652321222001034

كلية التربية/جامعة القادسية402.0067.00اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب عباس جاسم جدوع546662321222033036

كلية التربية/جامعة القادسية402.0067.00ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيفاطمة حيدر كاظم جابر546672321222067030

كلية التربية/جامعة القادسية402.0067.00اعدادية الحوراء للبناتادبيرقيه صالح مهدي خلف546682421222026018

كلية التربية/جامعة القادسية402.0067.00ثانوية الوفاء للبناتادبيرقيه مصدق محمد جمعه546692421222046010

كلية التربية/جامعة القادسية402.0067.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمفيد مجيد كاظم طالس546702921511018200

كلية التربية/جامعة القادسية402.0067.00ثانوية مناهل العلم االهلية للبنينتطبيقيحسين فيصل عباس منهل546712921513004003

كلية التربية/جامعة القادسية401.0066.83اعدادية النضال للبنينتطبيقيمحمد حمزه كريم عباس54672242051014051

كلية التربية/جامعة القادسية401.0066.83اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين حيدر صاحب فضل546732321222033011

كلية التربية/جامعة القادسية401.0066.83اعدادية الزهراء للبناتادبيسجى جعفر زيدان شنان546742321222033044

كلية التربية/جامعة القادسية401.0066.83ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيزهراء فارس كاظم عبود546752321222067018

كلية التربية/جامعة القادسية401.0066.83ثانوية المهاجرين للبنينادبيكرار عالوي حمود حنش546762421211025017

كلية التربية/جامعة القادسية401.0066.83للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب ادبيكرار جبار عبد الكاظم طراد546772421211032024

كلية التربية/جامعة القادسية401.0066.83اعدادية الشافعية للبناتادبيسجود مناضل عباس سد خان546782421222017034

كلية التربية/جامعة القادسية401.0066.83اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيحيدر شاكر كاظم عبود546792521211032014

كلية التربية/جامعة القادسية401.0066.83اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسين فاضل سلمان علي546802521211035048

كلية التربية/جامعة القادسية401.0066.83ثانوية الشريعة للبناتادبيمريم عماد عبد الرحيم بادي546812921222021042
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كلية التربية/جامعة القادسية400.0066.67اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيايمان عواد خزعل فاضل546822221522049003

كلية التربية/جامعة القادسية400.0066.67ثانوية الحسينية المختلطةادبيقاسم كريم محسن حسن546832321217016014

كلية التربية/جامعة القادسية400.0066.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيغسق هشام عبد علي طخاخ546842321224006015

كلية التربية/جامعة القادسية400.0066.67اعدادية العراق للبنينادبيحسن فاضل خزي بعيوي546852421211019003

كلية التربية/جامعة القادسية400.0066.67اعدادية الرباب للبناتادبيتماره عباس كاظم غانم546862421222004013

كلية التربية/جامعة القادسية400.0066.67اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمه حيدر كاظم موسى546872421222004031

كلية التربية/جامعة القادسية400.0066.67اعدادية االنتصار للبناتادبيزهراء سالم حسين عراك546882421222012017

كلية التربية/جامعة القادسية400.0066.67اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعلي حاتم ريشان جبح546892421511042070

كلية التربية/جامعة القادسية400.0066.67اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيسجاد علي عبد ميثم تالي546902421511044029

كلية التربية/جامعة القادسية400.0066.67اعدادية االبراج للبنينادبيامير فاضل ناجي خضير546912521211023010

كلية التربية/جامعة القادسية400.0066.67االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين احمد ماجد حمدان546922921211009036

كلية التربية/جامعة القادسية400.0066.67اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيهادي كريم رحمن غانم546932921511008112

كلية التربية/جامعة القادسية399.0066.50ثانوية الطاهر المستندة للبناتتطبيقيهدى حسن عواد وادي546942221522087010

كلية التربية/جامعة القادسية399.0066.50اعدادية المدحتية للبناتادبيتبارك حسن علي ذياب546952321222015009

كلية التربية/جامعة القادسية399.0066.50ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيغدير شاكر حبيب محمد546962421224025015

كلية التربية/جامعة القادسية399.0066.50الخارجياتادبيبنين حسين كاظم حسين546972421228050050

كلية التربية/جامعة القادسية399.0066.50اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيزينب محمد عبد االمير جبار546982421522026034

كلية التربية/جامعة القادسية399.0066.50اعدادية الفضيلة للبناتادبياخالص احمد عزوز مري546992921222002003

كلية التربية/جامعة القادسية398.0066.33االهلية للبنين.ع.ثانوية الحسن المجتبىتطبيقيعلي جبار ياسين شديد547002221513043004

كلية التربية/جامعة القادسية398.0066.33اعدادية الفهود المسائية للبنينتطبيقيرسول مضر نعيم سرحان547012221515009016

كلية التربية/جامعة القادسية398.0066.33اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين منذر عليوي طعمه547022421211012019

كلية التربية/جامعة القادسية398.0066.33ثانوية المهاجرين للبنينادبياسماعيل سلمان ناهي شنان547032421211025003

كلية التربية/جامعة القادسية398.0066.33اعدادية الجمهورية للبنينادبيمقتدى حسن مزهر مالون547042421211027043

كلية التربية/جامعة القادسية398.0066.33اعدادية اسماء للبناتادبيرحاب علي خطار جواى547052421222011017

كلية التربية/جامعة القادسية398.0066.33ثانوية القانتات للبناتادبيبنين سريح عباس بتور547062421222033010

كلية التربية/جامعة القادسية398.0066.33اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيتطبيقيعباس حاكم فليح حسن547072421511024012

كلية التربية/جامعة القادسية398.0066.33اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعلي نزار عويد جبار547082421511042080

كلية التربية/جامعة القادسية398.0066.33اعدادية اسماء للبناتتطبيقيازل جميل سلمان حمود547092421522011002

كلية التربية/جامعة القادسية398.0066.33اعدادية اسماء للبناتتطبيقيفاطمه قاسم عبد شنان547102421522011024

كلية التربية/جامعة القادسية398.0066.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيمرتضى حاتم عفلوك مطر547112521213023021

كلية التربية/جامعة القادسية398.0066.33اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعبد هللا راسم هاتف مطرود547122621211049094

كلية التربية/جامعة القادسية398.0066.33اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسن خيون هاشم نعيم547132821515001101

كلية التربية/جامعة القادسية397.0066.17اعدادية الدواية للبنينتطبيقيصالح مهدي صالح احمد547142221511023010
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كلية التربية/جامعة القادسية397.0066.17ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيزينب حيدر زياره رمثان547152221524030011

كلية التربية/جامعة القادسية397.0066.17ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيعلي حسون فزع غازي547162921515005023

كلية التربية/جامعة القادسية396.0066.00ثانوية الثريا للبناتتطبيقياسراء ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم547171621522097002

كلية التربية/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية العكيكة للبنينتطبيقياحمد محي موسى راضي547182221511038004

كلية التربية/جامعة القادسية396.0066.00ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيعلي نعيم فرهود جبر547192221513030022

كلية التربية/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين حنون مجهول كسار547202421511027008

كلية التربية/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية التحرير للبناتتطبيقيرواء خليل كاظم جاسم547212421522008008

كلية التربية/جامعة القادسية395.0065.83اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقينوره ابراهيم سعيد حميد547222121522003044

كلية التربية/جامعة القادسية395.0065.83ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيزينب كريم عناد نعيمه547232221524030013

كلية التربية/جامعة القادسية395.0065.83ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيسامي حاتم عبد العظيم حمود547242421511014017

كلية التربية/جامعة القادسية394.0065.67اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعبد هللا ميثم حامد موسى547252221511079029

كلية التربية/جامعة القادسية394.0065.67ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيسيف خفيف شاني شهيب547262221513035034

كلية التربية/جامعة القادسية394.0065.67ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيحسين خالد كاظم محمد547272421511014006

كلية التربية/جامعة القادسية394.0065.67اعدادية الرميثة للبنينتطبيقياحمد صالح مهدي نور547282921511016004

كلية التربية/جامعة القادسية393.0065.50ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين فضل عجيل547291621513004089

كلية التربية/جامعة القادسية393.0065.50اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيحيدر عامر عبيد هاشم547302321511008019

كلية التربية/جامعة القادسية393.0065.50اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيزهراء محمد حمزة عراك547312421522026030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية583.0097.17اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائينغم حميد كامل جاسم547322421424005072

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية576.0096.00اعدادية الرباب للبناتادبياصيل سعدون تركي خنفر547332421222004003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية572.0095.33اعدادية حلب للبناتادبينداء نعيم فزع عجد547342421222014034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية560.0093.33الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزينب رحيم هادي ابو ناصر547352421222018023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية557.0092.83اعدادية السرور للبناتادبيزينب طالب كريم شبيب547362421222002022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية555.0092.50اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمه نجيب عبيد غضب547372421222004034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية553.0092.17اعدادية العارضيات المختلطةادبيمسار حميد حمزه عبادي547382421227003009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية553.0092.17الخارجياتادبيساره جبار عطيه كاظم547392421228050134

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية550.0091.67اعدادية سكينة للبناتادبياديان قاسم جبار بديري547402421222003002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية549.0091.50اعدادية الدغارة للبناتادبيرسل عزيز نمنم حسين547412421222027013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية549.0091.50ثانوية علي األكبر للبنينادبيمحمد فليح حسن شمردل547422921211015040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية545.0090.83ثانوية بلقيس للبناتادبيايه كاظم عبد علي حسين547432421222016005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية545.0090.83الخارجياتادبينبأ عباس صالح حسوني547442421228050218

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية544.0090.67ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمحمد ميثم حميد حسين547452921413005074

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية543.0090.50الخارجياتادبيزينب لطيف جواد كاظم547462421228050129

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية542.0090.33اعدادية الديوانية للبناتادبيزينب غالب راضي اسماعيل547472421222010027
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية540.0090.00ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيزهراء ستار جابر نهايه547482321427029014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية540.0090.00اعدادية التحرير للبناتادبيساره لفته حبيب عذاب547492421222008027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية540.0090.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك ظافر طاهر حسين547502421422013047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية539.0089.83اعدادية الدغارة للبناتادبيزينب حيدر رحمان متعب547512421222027027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية537.0089.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيحوراء عباس كاظم عايد547522421422008049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية536.0089.33ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيعاليه عماد بهلول حسون547532321227005007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية536.0089.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيكريم مطر جخيور صيهود547542421411048221

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية535.0089.17اعدادية الكرامة للبنينادبيمنتظر صباح كاظم عاصي547552421211001064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية535.0089.17اعدادية الشافعية للبناتادبيفاطمه بشير غانم شرهان547562421222017040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية535.0089.17اعدادية الحوراء للبناتادبينور الهدى عبد هللا حسن طراد547572421222026045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية535.0089.17ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيامير كريم جابر خشن547582421417022004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية534.0089.00اعدادية الدغارة للبنينادبيعلي عباس خشم لفته547592421211003032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية534.0089.00اعدادية االنتصار للبناتادبيضحى عدنان شريف سهل547602421222012025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية533.0088.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء احمد اسماعيل رواد547612421422003081

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية532.0088.67اعدادية الرباب للبناتادبيايمان عبد الحسن ظاهر والي547622421222004008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية531.0088.50الخارجياتادبيفاطمة رزاق شاكر شاهين547632421228050179

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية530.0088.33اعدادية خديجة للبناتادبيهدى فليح عباس عطشان547642421222001029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية529.0088.17ثانوية بلقيس للبناتادبيورود راضي كريم حسين547652421222016026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية529.0088.17اعدادية الفاضالت للبناتادبينور حمزه ابراهيم عبد الحسين547662421222030038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية528.0088.00ثانوية الحسينية المختلطةادبينور الهدى عدنان عبد عون ياسين547672321227016014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية528.0088.00اعدادية النور للبناتادبيضحى محمد غريب ظاهر547682421222005036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية526.0087.67اعدادية الدغارة للبناتادبيفاطمه عبد االمير محمد دوحان547692421222027037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية526.0087.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمسلم احمد هاشم عزيز547702521411008354

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية523.0087.17اعدادية الهدى للبناتادبيساره علي حاتم محسن547712421222020038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية522.0087.00اعدادية الهدى للبناتادبيافراح حسين محمد جابر547722421222020003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية517.0086.17اعدادية النجدين للبنينادبيمتقي كريم عبد الجليل جاسم547732421211033036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية517.0086.17اعدادية الهدى للبناتادبيليلى علي حسين محان547742421222020051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية514.0085.67اعدادية الشعلة للبنينادبيابراهيم علي وطن جابر547752421211007001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية514.0085.67اعدادية النور للبناتادبيخديجه حسين حسن عباس547762421222005019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية513.0085.50اعدادية التحرير للبناتادبيحوراء علوان عيدان دوش547772421222008018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية513.0085.50اعدادية السنية للبناتادبيبتول حسين محمد عبد547782421222009013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية513.0085.50اعدادية حلب للبناتادبيشيماء حيدر اسود حمد547792421222014023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية512.0085.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمسلم جابر علي سرهيد547802421513018004
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية511.0085.17ثانوية الحسينية المختلطةادبيوفاء سمير جابر صغير547812321227016015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية510.0085.00ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيسوسن علي عبد الرضا عبد الكاظم547822421224025012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية510.0085.00اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمحمد حسن عواد خضير547832921511023150

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية508.0084.67اعدادية السرور للبناتادبياميرة جواد كاظم حسين547842421222002002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية507.0084.50اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبياالء نعيم جاسم محمد547852421224005002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية506.0084.33اعدادية العراق للبنينادبيحسين حازم ترتيب فرحان547862421211019005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية506.0084.33اعدادية خديجة للبناتادبيزهراء يحيى محمد مجيد547872421222001016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية506.0084.33اعدادية الخنساء للبناتادبيغدير توفيق عبد طاهر547882921222003040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية505.0084.17ثانوية الوفاء للبناتادبيرقيه حسن عبد عباس547892421222046009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية505.0084.17اعدادية االعتماد للبنينادبيابراهيم عبد الحسين بنوت عبادي547902921211005001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية505.0084.17اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيراشد ماجد جابر فرحان547912921211008019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية504.0084.00اعدادية خديجة للبناتادبيميس حسن رشيد جواد547922421222001027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية504.0084.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيكوثر اكريم محمد حساني547932421224005024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية502.0083.67اعدادية السنية للبناتادبيشيماء هادي سهيل طيفان547942421222009044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية502.0083.67اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمه حسين عبد العباس هادي547952421222030033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية502.0083.67ثانوية الوفاء للبناتادبينرجس ستار جبار شعالن547962421222046026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية502.0083.67اعدادية عين الحياة للبنينادبيساجد كتاب كاظم عربيد547972921211007050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية الرباب للبناتادبيرؤى ماهر خضير حسين547982421222004019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية501.0083.50ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيهبه عبدالرضا عبد علي كاظم547992421224025019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية501.0083.50الخارجياتادبيزهراء حمزه عبود كاظم548002421228050111

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية501.0083.50اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيكاظم ستار كاظم شنان548012921511016088

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية500.0083.33ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيبكر حليم كاظم خليل548022321217001005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية500.0083.33اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمة نبيل عموري شهيد548032421222023008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية499.0083.17اعدادية الفاضالت للبناتادبيمنتهى كاظم محمد غانم548042421222030036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية499.0083.17اعدادية ام سلمة للبناتادبيتبارك محمد جبار موسى548052921222006033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية498.0083.00اعدادية الكرامة للبنينادبيباقر فارس عزيز جواد548062421211001004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية498.0083.00اعدادية خديجة للبناتادبيغصون نبيل كاظم بعيوي548072421222001021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية498.0083.00اعدادية الديوانية للبناتادبيبنين محمد جاسم ريسان548082421222010008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية498.0083.00اعدادية الشافعية للبناتادبيحوراء محمد عبد الرزاق عبد الحسين548092421222017017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية498.0083.00اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء محمد أكريم غريب548102421222023002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية497.0082.83اعدادية الديوانية للبناتادبيفاطمه الزهراء جابر رحمن جبار548112421222010036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية496.0082.67اعدادية التحرير للبناتادبيموج جواد مطلوب صليب548122421222008038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية496.0082.67ثانوية المرادية المختلطةادبيخديجه حسين شمران فيصل548132421227006003
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية496.0082.67اعدادية الثقلين للبنينادبيمهند يوسف حسن صبار548142921211004172

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية495.0082.50ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيفاطمه علي عبد عوده548152321227005008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية495.0082.50اعدادية ام سلمة للبناتادبيمريم حسام كاظم اعطيه548162921222006122

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية495.0082.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيهجران فريق موسى عبد الزهره548172921222016152

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية495.0082.50ثانوية النور للبناتادبيليلى نعيم محمد علي خلف548182921222022117

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية494.0082.33اعدادية الزهراء للبناتادبيساره حسن عليوي عسر548192321222033042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية493.0082.17اعدادية الزهراء للبناتادبيهدى سجاد كامل جبار548202321222033073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية493.0082.17اعدادية الثقلين للبنينادبيامير غدير عبد الحسين علي548212921211004028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية493.0082.17اعدادية االعتماد للبنينادبيصادق فرحان ناهي مصراع548222921211005066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية493.0082.17ثانوية التآخي للبنينادبيفالح عبد الحسين بجاي عبد548232921211010020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية492.0082.00اعدادية االنتصار للبناتادبيطيبة ظاهر مطر بشير548242421222012027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية491.0081.83ثانوية االحسان المختلطةادبيحسن محمد سعيد علي548252421217001004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية491.0081.83اعدادية السرور للبناتادبيبنين رحيم حسين وناس548262421222002005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية491.0081.83ثانوية بلقيس للبناتادبيزينب عبد هللا هلول غايب548272421222016013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية491.0081.83ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيرسل حيدر كامل عبد548282421224025006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية491.0081.83اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيمريم كريم جوان عيدان548292921222016130

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية491.0081.83ثانوية الحطيم للبناتادبيضحى حامد مالح عذافه548302921222020009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية490.0081.67ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيحوراء سعيد محيسن جرد548312421227004003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية489.0081.50اعدادية الالذقية للبناتادبيدعاء خالد محمد عبد الزهره548322521222003038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية487.0081.17اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبينور علي كاظم مرزه548332621222004038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية487.0081.17ثانوية العدالة للبنينادبيحمزه قاسم زغير عفات548342921211014013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية487.0081.17الخارجيونادبيمنتظر محسن كريم نعمه548352921218001703

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية486.0081.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب محمد راضي حسين548362921222002078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية485.0080.83اعدادية المؤمل للبنينادبيحسين عامر علي جايف548372321211046020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية485.0080.83ثانوية ابن البيطار للبنينادبيصادق عبد الكاظم كوكس حسون548382321211052018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية485.0080.83اعدادية الفاو للبناتادبيتبارك علي عبيد ناصر548392321222035013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية485.0080.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمؤمل عمران حسن عبد الكاظم548402521211021235

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية485.0080.83اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمجيد شعيوط مطلب دهش548412921211008059

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية484.0080.67ثانوية الوركاء للبنينادبيمرتضى احمد جاسم خضير548422321211030050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء حميد فاضل حميد548432321222027014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية االعتماد للبنينادبيكرار حيدر عناد محيل548442921211005101

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية484.0080.67االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد باسل هادي حميدي548452921211009152

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية الفضيلة للبناتادبياعالن جندي حسين عبيد548462921222002009

4148 من 1662صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية518.0086.33الخارجياتادبيديانه يحيى هادي كزار548472321228050168

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية489.0081.50اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيطيبه محمد كاظم راضي548482321422002100

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية478.0079.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياية كاظم ادريس مزعل548492421426001039

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية471.0078.50الخارجياتادبيورود علي مذبوب علي548502421228050253

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية466.0077.67ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزينب صادق علي محمد548512721222030041

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية462.0077.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائيدعاء حميد عبد هللا كاظم548522421422017051

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية458.0076.33اعدادية الشافعية للبناتاحيائيلمياء عباس عواد سوادي548532421422017133

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية452.0075.33اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيمأب علي حمود جلهام548542421424005061

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية451.0075.17اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب راضي غازي عريبي548552421424014045

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية449.0074.83للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ادبيايالف راشد باعي خضر548562921222030006

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية428.0071.33اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب سمير جميل جابر548572421222030024

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية الفاضالت للبناتادبياماسي عباس جابر عكله548582421222030003

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيهنادي ثائر عبدهللا حميد548592921222002135

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية403.0067.17ثانوية الشذرات للبناتادبيميالد سعيد حسين حمزة548602921222015036

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية403.0067.17اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمه صادق ابراهيم خضير548612921222025031

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية حلب للبناتادبيزينب امير طالب نور548622421222014016

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية396.0066.00ثانوية الشامية المسائية للبناتادبيفاطمه عبد الرضا كاظم علي548632421226002029

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية395.0065.83ثانوية ام ابيها للبناتادبيهناء رياض عبد الحسين مجهول548642921222012050

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية394.0065.67الوقف الشيعي- ثانوية فاطمة الزهراء للبنات ادبيزينب خالد كطوف ذياب548652921222005013

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية393.0065.50ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيفاطمة حسن عبد العالي نعمه548662321222067029

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية393.0065.50ثانوية الحسينية المختلطةادبيزينب حليم فوزي ناصر548672321227016006

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية393.0065.50الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيدعاء رحيم عبد جياد548682421222018012

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية391.0065.17اعدادية صنعاء للبناتادبيفاطمه عبد الحسين عجيل ظاهر548692421222006007

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية389.0064.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينرجس كاظم حسن ناصر548702321222062046

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية388.0064.67ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيسميه عيسى كريم ابراهيم548712321527030005

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية388.0064.67اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيمنار عزيز صيهود شنته548722421224005027

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية387.0064.50ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيبنين حسن تايه حمزه548732321227023003

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية385.0064.17اعدادية الرباب للبناتادبياسراء خالد ناصر عبد548742421222004002

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية384.0064.00اعدادية المدحتية للبناتادبيبنين محمد رضا حمد548752321222015008

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية384.0064.00اعدادية الدغارة للبناتادبيزينب مهدي عبود محمد548762421222027029

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية383.0063.83اعدادية السوق للبناتتطبيقيكوثر عادل محمد سالم548772221522077020

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية382.0063.67اعدادية سكينة للبناتادبيبنين حسن عبد العباس محمد548782421222003007

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية382.0063.67اعدادية سكينة للبناتادبينرجس خالد كاظم عبد الساده548792421222003031
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كلية التربية للبنات/جامعة القادسية381.0063.50ثانوية القانتات للبناتادبيفاطمة صبيح عريف عبد هللا548802421222033022

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية380.0063.33اعدادية الغساسنة للبناتادبيفاطمه عباس رباط جاسم548812321222002026

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية380.0063.33اعدادية فلسطين للبناتادبيغدير ميثم عبد الكاظم شالكه548822921222001061

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية379.0063.17اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب عبدالعظيم عبد الكريم عبود548832921222001047

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية379.0063.17اعدادية الخنساء للبناتادبيبلسم علي شنان شدود548842921222003009

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية379.0063.17ثانوية الشذرات للبناتادبيايات عماد حاكم حيجل548852921222015008

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية379.0063.17ثانوية الشريعة للبناتادبيزينب علي عبد الحسين عبد هللا548862921222021028

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية378.0063.00اعدادية الهدى للبناتادبيحوراء رياض عبد الزهره محسن548872421222020015

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية378.0063.00ثانوية القانتات للبناتادبيبنين عباس نصيف جاسم548882421222033011

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية378.0063.00اعدادية الوفاء للبناتادبيغدير حسين كريم مري548892921222004024

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية378.0063.00ثانوية المناسك للبناتادبيبتول مطشر عليوي رطب548902921222014007

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية378.0063.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيهدى يوسف حمودي حسن548912921222016153

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية377.0062.83اعدادية ميسلون للبناتادبيبنين عبد كاظم جحيت548922321222005006

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية377.0062.83اعدادية ام سلمة للبناتادبيبشرى عطا هللا حسين وثيج548932921222006021

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية377.0062.83ثانوية المجد للبناتادبيسكنه عباس حسين وحيد548942921222010038

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية376.0062.67ثانوية الثريا للبناتادبيفخر الفواطم حسين عمران موسى548952321222069007

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية376.0062.67اعدادية خديجة للبناتادبيفاطمة ناصر حسين محمد548962421222001025

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية376.0062.67ثانوية القبلتين للبناتادبيبنين سعد ادهام ابوحسنه548972921222013017

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية375.0062.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيشهد عبود سلمان سرحان548982321226001064

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية375.0062.50اعدادية التحرير للبناتادبياستبرق نجاح كريش حبيب548992421222008002

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية375.0062.50اعدادية الديوانية للبناتادبيطيبه علي منصور سعيد549002421222010033

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية374.0062.33اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء عبد زيد كاظم محو549012321222044022

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية374.0062.33اعدادية فلسطين للبناتادبيعهد قاسم كامل احمد549022921222001060

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية374.0062.33اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيبنين هادي جوان عبد549032921222016027

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية373.0062.17ثانوية عدن للبناتادبيبنين وعد كاظم الهيمص549042321222001007

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية الطليعة للبناتادبيزينب يحيى هادي حمد549052421222022027

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية الحوراء للبناتادبيبنين وسام محسن عجيمي549062421222026010

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية373.0062.17الوقف الشيعي- ثانوية فاطمة الزهراء للبنات ادبيهبه وهاب جباري كريم549072921222005018

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية373.0062.17ثانوية الشذرات للبناتادبيحوراء حسن مزهر عوض549082921222015013

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيشيماء ناظم عبد محمد549092921222016100

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيفاطمه عادل مجيد حمزه549102921222016121

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية372.0062.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيايناس رحيم كاظم كاطع549112921222002020

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية372.0062.00الخارجياتادبيبنين هاشم ناصر حسين549122921228050047
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كلية التربية للبنات/جامعة القادسية370.0061.67ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيدنيا احمد عبد االمير شنابه549132321227018005

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية370.0061.67اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيزهراء عمار حسين حمزه549142421222019011

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية370.0061.67اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبياخالص عادل جبار مزهر549152421222034001

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية370.0061.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرقيه راضي حسين جريني549162921222016058

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية505.0084.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب يحيى حسين عاجل549172421422024189

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية445.0074.17اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيغفران فارس عالوي حسين549182421426001256

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية441.0073.50اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه نبيل محمد حسون549192421422010104

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية438.0073.00اعدادية حلب للبناتاحيائياستبرق علي حسين مظلوم549202421422014003

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية السنية للبناتاحيائيهدى صالل كريدي غزاي549212421422009342

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية434.0072.33ثانوية العدل المختلطةاحيائيرباب كريم شمران عنفيش549222421427011003

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية391.0065.17ثانوية الحطيم للبناتادبيطيبه عبد االمير زغير متعب549232921222020010

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية386.0064.33اعدادية النور للبناتادبيأيه حيدر طالب جابر549242421222005002

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية386.0064.33اعدادية التحرير للبناتتطبيقيأديان علي فليح عبد الحسين549252421522008001

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية380.0063.33اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيانعام طالب مدلول حداوي549262421526001013

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية370.0061.67ثانوية الشريعة للبناتادبيزينب قاسم والي سلطان549272921222021029

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية365.0060.83ثانوية الضحى المختلطةادبيغدير رياض هادي عبد الحسين549282321227042003

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية364.0060.67اعدادية حلب للبناتادبيغفران ناهض داود جبار549292421222014026

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية363.0060.50اعدادية خديجة للبناتادبياستبرق كامل فريطن ابراهيم549302421222001003

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية362.0060.33ثانوية النور للبناتادبيهيام موسى كريم نعمه549312921222022138

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية361.0060.17اعدادية النور للبناتادبيأمنة رياض حمزه طالل549322421222005001

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية358.0059.67ثانوية القانتات للبناتادبيايناس عماد عثمان ابو دريجة549332421222033008

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية358.0059.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزينب محمد مسافر علي549342921222016088

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية357.0059.50اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيعذراء عبد االمير جفات جياد549352421222034027

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية356.0059.33اعدادية الدغارة للبناتادبيبنين عباس كامل مرهج549362421222027010

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية355.0059.17ثانوية االشراق للبناتادبيزهراء سالم عبد الهادي احمد549372521222037006

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية354.0059.00اعدادية حلب للبناتادبيبنين علي عبد الرضا مغير549382421222014003

كلية اآلداب/جامعة القادسية492.0082.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيايام عبد االمير عبد علكم549392421422008014

كلية اآلداب/جامعة القادسية451.0075.17اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد جابر مجيد راضي549402421211023025

كلية اآلداب/جامعة القادسية448.0074.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب سعد حمزه جليل549412421422004089

كلية اآلداب/جامعة القادسية446.0074.33اعدادية الطليعة للبناتادبيبنين احمد حميد شالل549422421222022005

كلية اآلداب/جامعة القادسية446.0074.33االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفرقان قاسم شيش عباس549432421424017078

كلية اآلداب/جامعة القادسية446.0074.33ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيدعاء فاضل حسين عبد العباس549442921424004028

كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0073.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه هادي نعمه عفات549452421422015116
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كلية اآلداب/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية الرباب للبناتاحيائيطيبه رعد رحيم كاظم549462421422004119

كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0072.17اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه عباس فليح حسن549472421422005155

كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0072.17ثانوية السنبلة للبناتاحيائيسجى علوان حسين علي549482421422029051

كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0072.17ثانوية االكرمين للبناتادبيرانيه ناهي ريكان خردال549492521222019014

كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0072.00اعدادية الرباب للبناتاحيائيميس ميثاق جاسم عبد الكاظم549502421422004154

كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0072.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيبتول تركي مشكور جبار549512421422008017

كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0071.67ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيرتاج محسن مجبل غالي549522921424004030

كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0070.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب الحوراء ضرغام ضياء عبد الرزاق549532421422013129

كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0070.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي فارس عباس عبد549542421411042112

كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0070.50اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيفالح حسن كريم جياد549552421415004159

كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0070.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء ميثم خضير كناوي549562421422015075

كلية اآلداب/جامعة القادسية422.0070.33اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب ستار جبار عبد عون549572421422004088

كلية اآلداب/جامعة القادسية422.0070.33اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيامير علي حسون دنيف549582921211001011

كلية اآلداب/جامعة القادسية422.0070.33اعدادية االندلس للبناتادبيدنيا ساجد انغيمش ناجي549592921222025019

كلية اآلداب/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية الديوانية للبناتاحيائينور علي حمزه راضي549602421422010123

كلية اآلداب/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك حاكم زامل لطيف549612421422030039

كلية اآلداب/جامعة القادسية419.0069.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي شاكر نعمه تومان549622421413018088

كلية اآلداب/جامعة القادسية418.0069.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه كامل شاكر داخل549632421422025151

كلية اآلداب/جامعة القادسية418.0069.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى فالح ثجيل حزام549642921411020345

كلية اآلداب/جامعة القادسية416.0069.33ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيزينب جميل حامد نون549652421427010017

كلية اآلداب/جامعة القادسية399.0066.50اعدادية النور للبناتادبيحنين عبد االمير عبد ساجت549662421222005013

كلية اآلداب/جامعة القادسية398.0066.33اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي خالد حمزه شبيلي549672921211005087

كلية اآلداب/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية الشامية للبنينادبيامير عايد طالب حمود549682421211010004

كلية اآلداب/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية الجواهري للبنينادبيمصطفى راضي صالح هادي549692421211013080

كلية اآلداب/جامعة القادسية395.0065.83ثانوية ابي طالب المختلطةادبيحسن داخل طالع كطل549702921217002007

كلية اآلداب/جامعة القادسية392.0065.33اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيكريم خماط مريمط مهدي549712921211008053

كلية اآلداب/جامعة القادسية391.0065.17اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفاطمة كريم مجاد عبد الكريم549722421522047028

كلية اآلداب/جامعة القادسية390.0065.00اعدادية السنية للبناتادبياسراء حيدر حسن سلمان549732421222009003

كلية اآلداب/جامعة القادسية389.0064.83الخارجيونادبيقاسم عبدعلي سمير جاسم549742921218001531

كلية اآلداب/جامعة القادسية387.0064.50اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد كامل طاهر حسن549751621511031109

كلية اآلداب/جامعة القادسية384.0064.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان مجيد قاسم549761621513021058

كلية اآلداب/جامعة القادسية384.0064.00اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمصطفى نزار جابر سعود549772921211008075

كلية اآلداب/جامعة القادسية383.0063.83اعدادية النجاة للبناتتطبيقيتبارك رافد أنور جواد549781521522003006
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كلية اآلداب/جامعة القادسية383.0063.83ثانوية بلقيس للبناتادبيزهراء اسعد حسين منديل549792421222016010

كلية اآلداب/جامعة القادسية383.0063.83اعدادية دمشق للبناتتطبيقيتقى كزار مالك جويني549802421522024008

كلية اآلداب/جامعة القادسية381.0063.50اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيفاطمة جاسم كامل حميد549812421522013027

كلية اآلداب/جامعة القادسية380.0063.33اعدادية خديجة للبناتادبيزهراء رحيم جالي حسين549822421222001013

كلية اآلداب/جامعة القادسية379.0063.17اعدادية السنية للبناتادبيفاطمة سلمان عبد علي هادي549832421222009054

كلية اآلداب/جامعة القادسية379.0063.17ثانوية النور للبناتادبيحال رياض فارس خيون549842921222022035

كلية اآلداب/جامعة القادسية378.0063.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين حيدر عبدعلي كاظم549852521511012041

كلية اآلداب/جامعة القادسية377.0062.83اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين ماجد لعيبي كظوم549862921211004055

كلية اآلداب/جامعة القادسية377.0062.83اعدادية القلم المسائية للبنينادبيرسول سامي رحيم العيبي549872921215002055

كلية اآلداب/جامعة القادسية376.0062.67ثانوية المناسك للبناتادبيفرقان عبد الحسين راضي جياد54988292022075052

كلية اآلداب/جامعة القادسية376.0062.67اعدادية الجواهري للبنينادبيماجد محمد جياد كيطان549892421211013057

كلية اآلداب/جامعة القادسية376.0062.67اعدادية خديجة للبناتادبيزينب عباس كناوي سلمان549902421222001019

كلية اآلداب/جامعة القادسية376.0062.67ثانوية بلقيس للبناتادبيسجى فاضل حيوان كدوري549912421222016016

كلية اآلداب/جامعة القادسية376.0062.67االعدادية المهدوية للبنينادبيمصطفى حسين داخل دحام549922921211009187

كلية اآلداب/جامعة القادسية375.0062.50اعدادية التحرير للبناتادبيبنين كتاب شنان حسين549932421222008010

كلية اآلداب/جامعة القادسية375.0062.50اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء ساجد مطشر شناوه549942421222011021

كلية اآلداب/جامعة القادسية374.0062.33اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيعلي محسن عليوي بيده549952921211008043

كلية اآلداب/جامعة القادسية374.0062.33ثانوية الشذرات للبناتادبيعتاب يونس تومان عبد الحسين549962921222015027

كلية اآلداب/جامعة القادسية373.0062.17ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيعلي رشيد جاسم جالل549972421215005019

كلية اآلداب/جامعة القادسية372.0062.00اعدادية االعتماد للبنينادبيحسام عباس محمد مرجان549982921211005022

كلية اآلداب/جامعة القادسية371.0061.83اعدادية الحوراء للبناتادبيهدى جابر عبد عبد هللا549992421222026052

كلية اآلداب/جامعة القادسية371.0061.83ثانوية المجد المسائية للبنينادبيمحمد فاضل صالح مسير550002921215003028

كلية اآلداب/جامعة القادسية369.0061.50االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس ثامر عبد االمير دحام550012921211009087

كلية اآلداب/جامعة القادسية368.0061.33اعدادية السنية للبناتادبيبنين صالح عباس كحط550022421222009017

كلية اآلداب/جامعة القادسية368.0061.33اعدادية الديوانية للبناتادبيرند كاظم محبوب حسين550032421222010017

كلية اآلداب/جامعة القادسية368.0061.33اعدادية اسماء للبناتادبيشهد عادل عبد زيد جبر550042421222011030

كلية اآلداب/جامعة القادسية368.0061.33اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيراضي حمزه منصور عبود550052921211001059

كلية اآلداب/جامعة القادسية368.0061.33ثانوية السلمان المختلطةادبيمصطفى حسين انفيس رويهي550062921217001013

كلية اآلداب/جامعة القادسية367.0061.17اعدادية ميسلون للبناتادبيفواطم مؤيد عباس هالل550072421222013009

كلية اآلداب/جامعة القادسية367.0061.17اعدادية الثقلين للبنينادبياكرم مهدي صالح سالم550082921211004022

كلية اآلداب/جامعة القادسية367.0061.17اعدادية عين الحياة للبنينادبيناصر بدر صالح سويد550092921211007148

كلية اآلداب/جامعة القادسية367.0061.17اعدادية ام سلمة للبناتادبيهديل ماجد محسن عبد550102921222006142

كلية اآلداب/جامعة القادسية366.0061.00ثانوية عين شمس المختلطهادبيجاسم حمزه عناد حمزه550112421217005005
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كلية اآلداب/جامعة القادسية366.0061.00اعدادية الطليعة للبناتادبيرقيه عبد زيد موازي موجد550122421222022019

كلية اآلداب/جامعة القادسية366.0061.00اعدادية الخنساء للبناتادبينداء حسن نبت كطمير550132921222003048

كلية اآلداب/جامعة القادسية365.0060.83اعدادية المثابرون للبنينادبيمحمد جواد ثامر حميدي550142221211082071

كلية اآلداب/جامعة القادسية365.0060.83ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبيمرتضى عباس صالح حسوني550152421211002035

كلية اآلداب/جامعة القادسية365.0060.83ثانوية بلقيس للبناتادبيفاطمة نعمة كركان خباله550162421222016019

كلية اآلداب/جامعة القادسية365.0060.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيساره عباس حسن جاسم550172421226001029

كلية اآلداب/جامعة القادسية365.0060.83اعدادية عين الحياة للبنينادبيعايد موسى فيصل خالوي550182921211007067

كلية اآلداب/جامعة القادسية365.0060.83ثانوية خديجة للبناتادبيوديان جواد كاظم سلطان550192921222008033

كلية اآلداب/جامعة القادسية364.0060.67اعدادية الوالية للبناتادبيمعاني عبد الرسول حسن عنيوي550202921222009036

كلية اآلداب/جامعة القادسية364.0060.67ثانوية القوارير للبناتادبيدالل مجيد عيسى كهيو550212921222031010

كلية اآلداب/جامعة القادسية363.0060.50الخارجيونادبيمصطفى احمد خضير محمد550222421218001674

كلية اآلداب/جامعة القادسية363.0060.50اعدادية االبراج للبنينادبياحمد علي رعيد عراك550232521211023005

كلية اآلداب/جامعة القادسية363.0060.50ثانوية التآخي للبنينادبيعبد الكريم عجيل تاهم نغماش550242921211010013

كلية اآلداب/جامعة القادسية363.0060.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين ثجيل بدر غالي550252921222002026

كلية اآلداب/جامعة القادسية363.0060.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيأيات فاخر عبد محمد550262921222016002

كلية اآلداب/جامعة القادسية363.0060.50ثانوية النور للبناتادبيفرح مخلص غازي معجون550272921222022115

كلية اآلداب/جامعة القادسية362.0060.33اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين عبد مطشر بريس550282421211001017

كلية اآلداب/جامعة القادسية362.0060.33اعدادية الكرامة للبنينادبيسجاد علي موسى عكاش550292421211001030

كلية اآلداب/جامعة القادسية362.0060.33ثانوية بلقيس للبناتادبيزهراء نعمة كركان خباله550302421222016011

كلية اآلداب/جامعة القادسية362.0060.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيدعاء باسم محمد حسين550312921222002050

كلية اآلداب/جامعة القادسية362.0060.33اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه سالم جاسم خضير550322921222006107

كلية اآلداب/جامعة القادسية361.0060.17الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيرواء عباس رضيو عبد الحسن550332421222018016

كلية اآلداب/جامعة القادسية361.0060.17ثانوية المنار المسائيةادبيعطاهللا طعيمه كاظم غدوف550342921215001042

كلية اآلداب/جامعة القادسية361.0060.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرانيا تحسين علي حميد550352921222016052

كلية اآلداب/جامعة القادسية361.0060.17ثانوية النور للبناتادبيفاطمه احمد ناصر حسين550362921222022108

كلية اآلداب/جامعة القادسية360.0060.00اعدادية السرور للبناتادبيزهراء قاسم عبد الحسين جبار550372421222002020

كلية اآلداب/جامعة القادسية360.0060.00اعدادية الشافعية للبناتادبيبتول صالح حسن عبد االمام550382421222017011

كلية اآلداب/جامعة القادسية360.0060.00الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزهراء حسن هالل عبود550392421222018019

كلية اآلداب/جامعة القادسية360.0060.00الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه محمد حسين عبد550402421222018033

كلية اآلداب/جامعة القادسية360.0060.00اعدادية الفضيلة للبناتادبياسماء صالح محسن فريخ550412921222002007

كلية اآلداب/جامعة القادسية360.0060.00ثانوية البسملة للبناتادبياسماء هويدي عذيب صالح550422921222011006

كلية اآلداب/جامعة القادسية359.0059.83اعدادية القدس للبنينادبيحسين سلمان عبادي عبيد550432321211043023

كلية اآلداب/جامعة القادسية359.0059.83ثانوية ابن البيطار للبنينادبيقاسم بهاء حسين محمد550442321211052021
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كلية اآلداب/جامعة القادسية359.0059.83ثانوية الرحمن المختلطةادبيدنيا محمد شنداوي حسن550452321227004001

كلية اآلداب/جامعة القادسية359.0059.83اعدادية فلسطين للبناتادبيجنات حسين جابر ساجت550462921222001015

كلية اآلداب/جامعة القادسية359.0059.83اعدادية فلسطين للبناتادبيمريم حازم سلمان عباس550472921222001071

كلية اآلداب/جامعة القادسية359.0059.83ثانوية المجد للبناتادبيبنين فياض صالح خنجر550482921222010015

كلية اآلداب/جامعة القادسية358.0059.67اعدادية الثقلين للبنينادبيمنتظر جليل مجيد راضي550492421211023056

كلية اآلداب/جامعة القادسية358.0059.67ثانوية الشذرات للبناتادبيفضاء كاظم سياب مهلهل550502921222015032

كلية اآلداب/جامعة القادسية357.0059.50اعدادية سومر للبنينادبيمحمد علي فالح هاشم رضا550512421211004069

كلية اآلداب/جامعة القادسية357.0059.50اعدادية الشامية للبنينادبيمثنى زهير جبار نعمة550522421211010040

كلية اآلداب/جامعة القادسية357.0059.50اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيهاجر قاسم محمد اسماعيل550532421222025008

كلية اآلداب/جامعة القادسية357.0059.50ثانوية الثقة االهلية للبناتادبينبأ كاظم شيال كسار550542421224002016

كلية اآلداب/جامعة القادسية357.0059.50اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي عبد المنعم عبد الجبار علي550552921211001112

كلية اآلداب/جامعة القادسية357.0059.50االعدادية المهدوية للبنينادبيمسلم ابراهيم مسير عبد550562921211009181

كلية اآلداب/جامعة القادسية357.0059.50اعدادية ابي العالء للبنينادبيعقيل كاظم حمود عالج550572921211027053

كلية اآلداب/جامعة القادسية357.0059.50اعدادية القلم المسائية للبنينادبيمصطفى ماجد عبد علي خضير550582921215002142

كلية اآلداب/جامعة القادسية357.0059.50ثانوية الوداد للبناتادبيدالل والي عطشان دوخي550592921222018011

كلية اآلداب/جامعة القادسية356.0059.33اعدادية الخليج العربي للبنينادبيحسين حيدر مري علي55060292021021014

كلية اآلداب/جامعة القادسية356.0059.33ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيايالف محسن فاضل عبد550611121222002005

كلية اآلداب/جامعة القادسية356.0059.33ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيابراهيم عناد فاضل عبيد550622321215008005

كلية اآلداب/جامعة القادسية356.0059.33اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس كاظم عبد الحسين صكبان550632421211012035

كلية اآلداب/جامعة القادسية356.0059.33اعدادية العراق للبنينادبيذو الفقار نازك عبيد غلوم550642421211019007

كلية اآلداب/جامعة القادسية356.0059.33اعداديه الوهج للبنينادبيحسين فالح رحمان حسن550652421211030011

كلية اآلداب/جامعة القادسية356.0059.33الخارجيونادبيعلي جهاد رشيد عواد550662521218001505

كلية اآلداب/جامعة القادسية356.0059.33االعدادية المهدوية للبنينادبيمصطفى مزعل خطار جودة550672921211009192

كلية اآلداب/جامعة القادسية356.0059.33اعدادية فلسطين للبناتادبيرقيه حيدر فيصل سلطان550682921222001028

كلية اآلداب/جامعة القادسية355.0059.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبياحمد حيدر حسن سرحان550692421213018002

كلية اآلداب/جامعة القادسية355.0059.17ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيحسن علي محسن حسين550702521213025013

كلية اآلداب/جامعة القادسية355.0059.17ثانوية البسملة للبناتادبيفاطمه مرداس ساجت مري550712921222011045

كلية اآلداب/جامعة القادسية354.0059.00اعدادية البتول للبناتادبيشجن يوسف عبد العباس محمد550721121222013058

كلية اآلداب/جامعة القادسية354.0059.00اعدادية سومر للبنينادبيكرار عبد الساده مورد داود550732421211004054

كلية اآلداب/جامعة القادسية354.0059.00اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد قصي هادي ذرب550742421211012006

كلية اآلداب/جامعة القادسية354.0059.00ثانوية النبالء االهلية للبنينادبيمحمد فاضل عباس صالح550752421213011011

كلية اآلداب/جامعة القادسية354.0059.00ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيعلي حسين عبد عذاب550762421215003049

كلية اآلداب/جامعة القادسية354.0059.00اعدادية الهدى للبناتادبيكوثر ناظم والي نشعان550772421222020049
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كلية اآلداب/جامعة القادسية354.0059.00اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيسيف الدين بسام احمد حنش550782621211025025

كلية اآلداب/جامعة القادسية354.0059.00اعدادية المباهلة للبنينادبيحيدر صدام فضل كاظم550792721211008029

كلية اآلداب/جامعة القادسية354.0059.00ثانوية الرضوان للبنينادبيمحمدعلي راهي كريم ظاهر550802921211012017

كلية اآلداب/جامعة القادسية354.0059.00ثانوية علي األكبر للبنينادبيحسين زبيل حمود نحار550812921211015015

كلية اآلداب/جامعة القادسية354.0059.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيتبارك عبد الرزاق ناصر عبد هللا550822921222016029

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية513.0085.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيغفران ناصر عالوي محمد550832221424054026

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية448.0074.67الخارجياتادبينور حسن عبدالمهدي عباس550842921228050255

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0073.50اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء عادل باقر جعفر550852521422021058

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0073.17ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهره علي حامد هادي550862421424009024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية436.0072.67اعدادية ام سلمة للبناتادبيأبرار سالم علي سلمان550872921222006002

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية434.0072.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد جاسم كاظم550882221424045099

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0071.67اعدادية ام سلمة للبناتادبينور الهدى علوان سوادي خصاف550892921222006134

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية416.0069.33اعدادية عين الحياة للبنينادبيباقر سعد جواد ناجي550902921211007015

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية414.0069.00ثانوية النجوم للبنيناحيائيزيد علي حمزه كاظم550912321411026020

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية414.0069.00اعدادية السنية للبناتاحيائيعلياء ثامر سعدون جبار550922421422009233

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية414.0069.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيبشرى كاظم حسين جبير550932421422011027

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية الثورة للبنيناحيائيمهيمن عبد الرزاق انور لفته550942821411001124

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيسكينه عباس فاضل هادي550952321422062109

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية410.0068.33ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيكرار رائد عواد كاظم550962421413017066

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية406.0067.67اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقياحمد حسن حميد يوسف550972921511025005

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية404.0067.33ثانوية السلمان المختلطةادبيعباس سالم جبار وريوص550982921217001008

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية الطليعة للبناتادبيتبارك ماجد حامد رشيد550992421222022012

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية391.0065.17ثانوية الحسينية المختلطةادبيحوراء غيدان سعيد جبر551002321227016003

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية391.0065.17اعدادية الخنساء للبناتادبياسماء نعمه حسن عواد551012921222003002

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية386.0064.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيبنين امجد شهاب خضير551022221522073008

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية386.0064.33اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيغسق رزاق صالح حسين551032921522003023

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية383.0063.83اعدادية النور للبناتادبينوره علي رزج عطيه551042421222005047

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية377.0062.83اعدادية الطليعة للبناتادبيايناس حسون سلمان علي551052421222022004

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية377.0062.83اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيطيبه أحمد محمد سماوي551062921222016108

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية376.0062.67ثانوية الخوارزمي للبنينادبيياسين نصير كامل علي551072521211019031

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية375.0062.50اعدادية الطليعة للبناتادبيرزق مالك عكار جبر551082421222022018

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية372.0062.00اعدادية الطليعة للبناتادبيشهد علي مالك جوده551092421222022030

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية371.0061.83ثانوية النور للبناتادبيفاطمة هاتف عواد ذياب551102921222022107
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية370.0061.67ثانوية عين شمس المختلطهادبيمحمد نظيف عبد الكاظم سلطان551112421217005044

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية369.0061.50الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيصابرين سعيد رسيل عبود551122421222018029

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية368.0061.33اعدادية الشافعية للبناتادبيزهراء ثائر ملك حمادي551132421222017024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية365.0060.83اعدادية السرور للبناتادبينور علي مرهون كاظم551142421222002037

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية364.0060.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيرقيه مكي نجم موسى551152421222025005

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية362.0060.33اعدادية الثقلين للبنينادبيهادي رحيم حسن مشاي551162921211004174

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية362.0060.33ثانوية النور للبناتادبيساره كريم حسون محمود551172921222022095

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية361.0060.17اعدادية األمل للبناتادبيعبير هاني حاسب نصيف551181921222059040

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية359.0059.83اعدادية سيد االنام للبنينادبيمصطفى حسين علي دريس551192421211028027

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية359.0059.83اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبياحمد عماد عزيز شنشول551202721215004005

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية358.0059.67اعدادية الكوثر للبناتادبينور الهدى مهدي فرحان عذاب551212421222015031

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية358.0059.67اعدادية االعتماد للبنينادبيوسام ماجد حويلي محمد551222921211005157

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية357.0059.50اعدادية الجزائر للبنينادبيمجتبى احمد قاسم حسين551232221211039040

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية357.0059.50الخارجياتادبيحنان حاكم كريم عباس551242421228050067

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية356.0059.33اعدادية الشهداء للبنينادبيعباس مطلك حمود بريج551252221211051012

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية356.0059.33اعدادية الدغارة للبناتادبيمريم هشام صاحب حسن551262421222027045

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية355.0059.17ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتادبيزهراء حسن لفته عذافه551272921224004006

كلية االثار/جامعة القادسية429.0071.50اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعمار زهير هداد سلمان551282421411013107

كلية االثار/جامعة القادسية415.0069.17اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء عامر حسين دخيل551292421422014090

كلية االثار/جامعة القادسية409.0068.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيشهد نهاد حسن بريسم551302421422015096

كلية االثار/جامعة القادسية408.0068.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف احمد يونس حسين551312421411036142

كلية االثار/جامعة القادسية408.0068.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه كاظم وليد يوسف551322421422026171

كلية االثار/جامعة القادسية408.0068.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيساره رحيم شهاد داخل551332421426001197

كلية االثار/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية الزيتون للبنيناحيائيغيث كاظم عباس ياسر551342421411015172

كلية االثار/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية صنعاء للبناتاحيائيشهالء سامي سلمان عباس551352421422006125

كلية االثار/جامعة القادسية406.0067.67اعدادية الديوانية للبناتاحيائيحوراء محمد رضا حسين عامر551362421422010034

كلية االثار/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب هاشم حلواص عبد551372421422013148

كلية االثار/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية الرميثة للبناتاحيائياطياف رحيم عبد  جواد551382921422027018

كلية االثار/جامعة القادسية403.0067.17اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء جميل مطر احميد551392421422004065

كلية االثار/جامعة القادسية403.0067.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائياسماء وليد راهي بعيوي551402421422026004

كلية االثار/جامعة القادسية401.0066.83اعدادية دمشق للبناتاحيائياية رياض نعيم عيسى551412421422024031

كلية االثار/جامعة القادسية400.0066.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره سمير عبد الكاظم محسن551422421422022106

كلية االثار/جامعة القادسية399.0066.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين نجم551432421411036296
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كلية االثار/جامعة القادسية399.0066.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيدانية حامد شاكر طعمه551442421422015043

كلية االثار/جامعة القادسية399.0066.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيضفاف عبد الحسين دخيل ضيدان551452421422047185

كلية االثار/جامعة القادسية398.0066.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيلبانه سامي سلمان عباس551462421422006150

كلية االثار/جامعة القادسية397.0066.17اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد فاتك عايد جبار551472421411047016

كلية االثار/جامعة القادسية397.0066.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيبنين حسين شعيل عوده551482421422008022

كلية االثار/جامعة القادسية396.0066.00ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيرقيه سلمان جابر مهدي551492421424018020

كلية االثار/جامعة القادسية395.0065.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عزيز سعيد كواد551502421422022082

كلية االثار/جامعة القادسية394.0065.67اعدادية خولة للبناتاحيائياسماء مثنى معن نعمه551512421422021004

كلية االثار/جامعة القادسية392.0065.33االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيايمان ناظم ياسر حسين551522421424017011

كلية االثار/جامعة القادسية389.0064.83اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين صالح حسن سلمان551532421422009051

كلية االثار/جامعة القادسية388.0064.67ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيبنين اسعد جاسم حسين551542321427016003

كلية االثار/جامعة القادسية385.0064.17اعدادية النصر للبنينادبيمصطفى عبد الواحد عبادي عبدان551552421211034017

كلية االثار/جامعة القادسية377.0062.83ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيسجاد محمد كاظم لعيبي551562821511029008

كلية االثار/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسين علي عبد الحسين دواس551572421211027019

كلية االثار/جامعة القادسية373.0062.17ثانوية الدجيلة المختلطةتطبيقيحسين سعد بديوي عطيه551582621517003003

كلية االثار/جامعة القادسية367.0061.17اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا باسم محمد حسين عبادي551592921511022046

كلية االثار/جامعة القادسية366.0061.00اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الحسن علوان551602421511044065

كلية االثار/جامعة القادسية364.0060.67ثانوية السنية المسائية للبنينتطبيقيسجاد يوسف عبد حسين551612421515010016

كلية االثار/جامعة القادسية361.0060.17ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقياسراء جواد فاضل حسين551622821522037002

كلية االثار/جامعة القادسية359.0059.83ثانوية الدستور للبنينتطبيقيمحمد عقيل صالح عبود551632321511018038

كلية االثار/جامعة القادسية358.0059.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيحسين يحيى كاظم كريم551642421217008009

كلية االثار/جامعة القادسية357.0059.50اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقينور الدين حمود عبد الكريم ضاري551651021511035020

كلية االثار/جامعة القادسية357.0059.50اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيحسنين مهند حسن كاظم551662421511015020

كلية االثار/جامعة القادسية356.0059.33اعدادية النضال للبنينادبيوفي جبار حسن علي551672421211009037

كلية االثار/جامعة القادسية355.0059.17اعدادية المثنى للبنينادبيعباس رعد محبس داود551682621211005050

كلية االثار/جامعة القادسية354.0059.00اعدادية المثابرون للبنينادبيمصطفى خالد عبد النبي فرحان551692221211082087

كلية الطب/جامعة االنبار695.0099.33ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيسينك نوزاد طاهر فرج551702021422086029

كلية الطب/جامعة االنبار695.0099.33اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيريان اميد حسن عبد هللا551712021422087073

كلية الطب/جامعة االنبار695.0099.33اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيشنو عبد الصمد فتاح محمود551722021422099063

كلية الطب/جامعة االنبار612.44102.07ثانوية االنبار للبناتاحيائيضحى قاسم صالح علي551731921422016062

كلية الطب/جامعة االنبار612.12102.02ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيشذى ياسين حمد مجيد551741921424003036

كلية الطب/جامعة االنبار610.84101.81ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيهبه دريد طه عبد الكريم551751921424003071

كلية الطب/جامعة االنبار608.60101.43ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيديما عدي محمد عباس551761921424003023
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كلية الطب/جامعة االنبار606.80101.13ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيريم احمد ابراهيم غفوري551771921422044013

كلية الطب/جامعة االنبار606.68101.11ثانوية االنبار للبناتاحيائيفرح فؤاد عبد الحميد امين551781921422016071

كلية الطب/جامعة االنبار605.92100.99اعدادية الرميله للبنيناحيائيعمر محمد شاكر محمود551791921411003062

كلية الطب/جامعة االنبار605.00100.83اعدادية زنكورة للبنيناحيائيصفاء غني صالح فياض551801921411032019

كلية الطب/جامعة االنبار605.00100.83ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيابراهيم ناجي علي صالح551811921413006001

كلية الطب/جامعة االنبار605.00100.83ثانوية االنبار للبناتاحيائينسيبه خالد شاكر جاسم551821921422016088

كلية الطب/جامعة االنبار605.00100.83ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفردوس ابراهيم عيسى عباس551831921424010115

كلية الطب/جامعة االنبار604.20100.70ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد هللا ماهر عبد الجبار موسى551841921411001042

كلية الطب/جامعة االنبار604.00100.67ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنيناحيائيخالد مثنى عبد الحميد علوان551851921413015002

كلية الطب/جامعة االنبار604.00100.67مدرسة بابل العراقية االهلية في رومانيا بوخارستاحيائيأسماء عبد كناص عبيد551863021427014005

كلية الطب/جامعة االنبار603.00100.50اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد يوسف حسن حمد551871921411007019

كلية الطب/جامعة االنبار603.00100.50اعدادية الخالدية للبنيناحيائيايمن حميد صالح هادي551881921411007027

كلية الطب/جامعة االنبار603.00100.50اعدادية هيت للبناتاحيائيصفا عقبه نافع ياسين551891921422060065

كلية الطب/جامعة االنبار603.00100.50ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيمنار خميس ياس جياد551901921424003058

كلية الطب/جامعة االنبار603.00100.50ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعال خضر ياسين داود551911921427037030

كلية الطب/جامعة االنبار603.00100.50مدرسة بابل العراقية االهلية في رومانيا بوخارستاحيائيغسق خالد عالوي رحيم551923021427014001

كلية الطب/جامعة االنبار602.80100.47ثانوية االنبار للبناتاحيائيعلياء عامر رافع صبار551931921422016067

كلية الطب/جامعة االنبار602.76100.46الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيهديل جاسم محمد ثابت551941021422018138

كلية الطب/جامعة االنبار602.52100.42ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد كمال عبد الرحمن احمد551951921411001075

كلية الطب/جامعة االنبار602.00100.33اعدادية غرناطة للبنيناحيائيخطاب مجيد حميد عبد551961921411043012

كلية الطب/جامعة االنبار602.00100.33ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعزالدين حميد حنوش حمد551971921413019026

كلية الطب/جامعة االنبار602.00100.33ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيقتيبه عبد الرزاق طلحه عبدالجبار551981921417037022

كلية الطب/جامعة االنبار602.00100.33ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيسماح سعدي سنوي سعد551991921422034011

كلية الطب/جامعة االنبار602.00100.33ثانوية العبور للبناتاحيائيميعاد موسى عبيد علي552001921422086130

كلية الطب/جامعة االنبار601.16100.19ثانوية الرمادي للبنيناحيائياحمد سيف الدين صالح ناجي552011921411001007

كلية الطب/جامعة االنبار601.00100.17اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن عبد552021921422012152

كلية الطب/جامعة االنبار601.00100.17اعدادية األمل للبناتاحيائيبلقيس ماجد عواد عبد552031921422059031

كلية الطب/جامعة االنبار601.00100.17اعدادية هيت للبناتاحيائيلبنى ابراهيم شريف وهيب552041921422060080

كلية الطب/جامعة االنبار601.00100.17اعدادية الروافد للبناتاحيائينور مساعد حميد عليوي552051921422062089

كلية الطب/جامعة االنبار601.00100.17اعدادية الروافد للبناتاحيائييقين ماهر ياسين لطيف552061921422062099

كلية الطب/جامعة االنبار600.76100.13ثانوية االنبار للبناتاحيائيآيه جمال عبد مطر552071921422016005

كلية الطب/جامعة االنبار600.68100.11ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيفرقان فالح صالح حسن552081921424003049

كلية الطب/جامعة االنبار600.00100.00اعدادية الرمانة للبنيناحيائيمحمد سالم خليفه علي552091921411112087
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كلية الطب/جامعة االنبار600.00100.00ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيمريم عادل حردان حمد552101921422032036

كلية الطب/جامعة االنبار600.00100.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائينور رياض محمد حميد552111921422042064

كلية الطب/جامعة االنبار600.00100.00ثانوية الحبانية للبناتاحيائيسوسن احمد عسكر مخلف552121921422051016

كلية الطب/جامعة االنبار600.00100.00اعدادية األمل للبناتاحيائيورود خليل ابراهيم عبد هللا552131921422059124

كلية الطب/جامعة االنبار600.00100.00ثانوية سلمان الفارسياحيائينور خميس محمد زيدان552141921422113021

كلية الطب/جامعة االنبار600.00100.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائينبا زياد ثابت فرحان552151921427037039

كلية الطب/جامعة االنبار599.0099.83ثانوية النضال للبناتاحيائيتماره صالح عبد هللا حسون552161021422020006

كلية الطب/جامعة االنبار599.0099.83اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد الرحمن خليل ابراهيم خلف552171921411007057

كلية الطب/جامعة االنبار599.0099.83اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمحمد عثمان محيسن علي552181921411024077

كلية الطب/جامعة االنبار599.0099.83اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعبد هللا خالد عليوي فهد552191921411032027

كلية الطب/جامعة االنبار599.0099.83ثانوية المعرفة للبنيناحيائيسعد شاكر ناصر عبد هللا552201921411033014

كلية الطب/جامعة االنبار599.0099.83ثانوية المعرفة للبنيناحيائيعبد هللا سالم عبد الحميد شنداخ552211921411033016

كلية الطب/جامعة االنبار599.0099.83ثانوية المعالي للبناتاحيائيايه عبد الناصر نوري محيسن552221921422021016

كلية الطب/جامعة االنبار599.0099.83ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيمريم احمد ابراهيم فرحان552231921422023066

كلية الطب/جامعة االنبار599.0099.83اعدادية العرفان للبناتاحيائيبان عبد جرو عبد الحمد552241921422030011

كلية الطب/جامعة االنبار599.0099.83اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيهاله عبد الرحمن محسن احمد552251921422042069

كلية الطب/جامعة االنبار599.0099.83ثانوية االمالي للبناتاحيائيعال عادل عويد حامد552261921422075051

كلية الطب/جامعة االنبار599.0099.83ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائياسيل عباس بديوي علي552271921424006003

كلية الطب/جامعة االنبار599.0099.83ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيرؤوف مصطفى محمد زكي عبد هللا552282021413020014

كلية الطب/جامعة االنبار598.9299.82ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبيد سالم عبيد ابراهيم552291921411001047

كلية الطب/جامعة االنبار598.4499.74اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنه حازم امين محمد552301721422061026

كلية الطب/جامعة االنبار598.2899.71الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيموسى عمار احمد ياسين552311121411038049

كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيافنان ايهاب جاسم محمد552321021422033005

كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعمر محمد علي عبيد552331121411025091

كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيزهراء ناصر جاسم محمد552341121422009049

كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67ثانوية المستقبل للبنيناحيائييوسف علي طه مجيد552351221411012016

كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائياسامة عماد محمد نهاد شاكر552361321411012015

كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى احمد حبيب552371821413007054

كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد عمر عبد552381921411003032

كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد وليد سليم عويد552391921411015056

كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67اعدادية هيت للبنيناحيائيمحمد اسعد كامل دحيح552401921411025054

كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67اعدادية المربد للبنيناحيائيصفاء علي صالح اسود552411921411056028

كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67اعدادية البخاري للبنيناحيائياحمد عبد الستار محمد سهيل552421921411101007
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كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67اعدادية البخاري للبنيناحيائيبهاء الدين انور صالح ابراهيم552431921411101023

كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67اعدادية القائم للبناتاحيائيوجدان عبد نوري رجا552441921422010214

كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67اعدادية الروافد للبناتاحيائيرحاب وليد سليمان نجرس552451921422062024

كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67ثانوية االمالي للبناتاحيائينور علوان زيدان خلف552461921422075069

كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينور عادل محمد عبد552471921422081121

كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67اعدادية عشتار للبناتاحيائيجيهان محمد كاظم عبيد552482321422049023

كلية الطب/جامعة االنبار598.0099.67ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعلي عبد الستار نجيب حميد552493121411008077

كلية الطب/جامعة االنبار597.8499.64ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيرقيه ظافر عبد اللطيف عبد الحميد552501421422055016

كلية الطب/جامعة االنبار597.3299.55ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيايناس محمد محارب نصيف552511921424011007

كلية الطب/جامعة االنبار597.0899.51ثانوية االنبار للبناتاحيائيمروه صباح فرمان نوري552521921422016078

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50ثانوية المأمون للبناتاحيائيفرح فؤاد عبد الرحمن محمد صالح552531021422034053

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50اعدادية الفاروق للبناتاحيائيميالد يعرب رشيد مخلف552541021422037075

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبراء عبد الحسن مصطفى وهيب552551321422011011

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50اعدادية الهدى للبناتاحيائينور احمد جاسم هاشم552561521422007191

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50اعدادية العبيدي للبنيناحيائياحمد عثمان محيسن علي552571921411024007

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الوهاب نعمه عباس552581921413009108

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50ثانوية ابن النفيس للبناتاحيائيهناء احمد عبد هللا حميد552591921422005017

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50اعدادية القائم للبناتاحيائيخوله جهاد معجون حمد552601921422010060

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50اعدادية القائم للبناتاحيائيديمه عواد حمد جاسم552611921422010066

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50ثانوية االنبار للبناتاحيائيزينب بهاء الدين عبد الستار فرج552621921422016041

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50اعدادية بروانة للبناتاحيائيبلقيس منذر حسن علي552631921422020010

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيضحى سامي فانوس وهيب552641921422033012

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50اعدادية حديثة للبناتاحيائيايه رياض داود سليمان552651921422063007

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50ثانوية االمالي للبناتاحيائيغفران محيسن عبد اسود552661921422075054

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50ثانوية سلمان الفارسياحيائيشهد عاشور ضباب مسلط552671921422113011

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيماريا معجل أحمد كنوش552681921424010121

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50ثانوية الفراقد للبناتاحيائيسما سلوان ابراهيم طه552692121422058041

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيغسان عبد عبد هللا بزون552702321413012051

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيرضوان عدنان عبد هللا عبد552712321413023007

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيعبد الباري حسام عبد الرحيم قاسم552723021417048006

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائيعبيدة فاروق صادق سعيد552733121415001121

كلية الطب/جامعة االنبار597.0099.50ثانوية الخيام للبناتاحيائيمالك احتراس شاكر فندي552743221422002035

كلية الطب/جامعة االنبار596.8899.48ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم ضرغام حمزه محمد552752321422077090
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كلية الطب/جامعة االنبار596.8499.47ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمريم العذراء فاضل سليمان امه خان552761521422017049

كلية الطب/جامعة االنبار596.8099.47االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد عبد الهادي عيسى552771321411010068

كلية الطب/جامعة االنبار596.8099.47ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيريام جمال جهاد خلف552781921424004015

كلية الطب/جامعة االنبار596.7699.46الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائييوسف محمود سكران ابراهيم552791121411038051

كلية الطب/جامعة االنبار596.6899.45ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا عدنان عبد المنعم سلمان552801321411016066

كلية الطب/جامعة االنبار596.6899.45ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر ناطق شاكر عوده552811421422027161

كلية الطب/جامعة االنبار596.3699.39ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيصفا قصي جمعه ايوب552821421422055030

كلية الطب/جامعة االنبار596.3699.39اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيراقيه حسن مشرف عبد الرزاق552831921426002181

كلية الطب/جامعة االنبار596.2499.37ثانوية االنبار للبناتاحيائيقبس نعمه اسماعيل مخلف552841921422016072

كلية الطب/جامعة االنبار596.1299.35ثانوية المتميزات االولىاحيائيمسرى محمد سليمان علي552851721422004138

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيمصطفى عالء الدين حسين عبد552861021413007031

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية الجامعة للبناتاحيائيرفاه فارس علي احمد552871021422009025

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية اجنادين للبناتاحيائيزينب صالح صبحي صبري552881021422038055

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية السيدية للبنيناحيائياسامه احمد فؤاد عبد الحسين552891121411004016

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعبد هللا علوان خلف محمد552901121411015058

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيرند عبد الرحمن رشيد عبد الرحمن552911121422048036

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائياالء محمد محمود حسين552921121424011001

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيجوانه وليد فخري غفوري552931221422026060

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء طالب حسن مزعل552941321422001125

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيرسل قحطان عليوي ياسين552951321422010013

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيزينب اياد هادي عبود552961421424005015

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيتوما اسامه سعد هللا توما552971721411067005

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيموسى يحيى قاسم محمد552981721417004022

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية الرميله للبنيناحيائياحمد نجم حسين فاضل552991921411003010

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية الرميله للبنيناحيائيغيث ياسر عيدان جاسم553001921411003065

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية الرميله للبنيناحيائيهمام عبد هللا جاسم محمد553011921411003096

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيمحمد حازم محمد صالح553021921411010045

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية القائم للبنيناحيائيبشار اياد محمد معجون553031921411023020

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية القائم للبناتاحيائيآمنه عبد الكريم عماش حسين553041921422010008

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيزكية كريم خليل ابراهيم553051921422026034

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية هيت للبناتاحيائيانسام حاتم حميد عبد الغفور553061921422060008

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية هيت للبناتاحيائيتبارك حاتم عبد الرزاق لطيف553071921422060019

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية الروافد للبناتاحيائيرهف وجدي حسين رجب553081921422062035
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كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية حديثة للبناتاحيائيغاده صباح عواد سليمان553091921422063033

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية ابو طيبان للبناتاحيائيشهد حاتم عوض سلمان553101921422131006

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية حارسة القران للبناتاحيائينور عماد خلف احمد553111921422136031

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينسيبه اسماعيل رديف يوسف553121921424003065

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيغيث وائل فاضل عبد القادر553132021411005058

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد هللا صالح الدين فؤاد محمد553142021411013055

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيتبارك محمد نجيب عبد العزيز553152021422015029

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية البيداء للبناتاحيائيسبأ عبد الحميد عبد هللا عباس553162021422037063

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائياحمد خالد عزيز ابراهيم553172121411001009

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية جمانة للبناتاحيائيجنه عماد حسين علي553182121422006015

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيساره ضياء صيهود صالح553192121422013092

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية فاطمة للبناتاحيائيايالف قاسم رشيد حميد553202121422016027

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيانوار عيسى احمد اسعد553212121422032026

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيمرتضى احمد ابراهيم كاظم553222321411045027

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغاده طالب ابراهيم حسون553232321422012214

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم ثائر علي حسين553242421422047234

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيفاطمه سامي خلف عبد الحليم553253121422009124

كلية طب االسنان/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيايالف سفيان عبد لطيف553261921422110008

كلية طب االسنان/جامعة االنبار595.0099.17اعدادية كبيسة للبنيناحيائيحذيفه محمد عبد سرحان553271921411017006

كلية طب االسنان/جامعة االنبار595.0099.17اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمصطفى احمد عبيد احمد553281921411043030

كلية طب االسنان/جامعة االنبار595.0099.17ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمصطفى رحيم كمر عايد553291921417037033

كلية طب االسنان/جامعة االنبار595.0099.17ثانوية الفرات للبناتاحيائيمها خيرهللا عبيد تركي553301921422011120

كلية طب االسنان/جامعة االنبار595.0099.17اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيتقوى عدنان عبد هللا عواد553311921422042014

كلية طب االسنان/جامعة االنبار595.0099.17اعدادية األمل للبناتاحيائينور خليل ابراهيم عبد هللا553321921422059115

كلية طب االسنان/جامعة االنبار595.0099.17ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيزبيده مفيد خالد رشيد553331921426003023

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.8499.14ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد زغير عبد553341921424004035

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.7299.12ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد يوسف محمد سعيد مخلف553351921411001079

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00اعدادية الرميله للبنيناحيائيمحمد صادق عبد مطلك553361921411003075

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعبد هللا عمر عبد الستار شعبان553371921411015043

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00اعدادية القائم للبنيناحيائيحسن انس سليمان محمد553381921411023028

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود خضير صباح553391921413009052

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد ستار اسماعيل حسين553401921413009091

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00ثانوية راوة للبناتاحيائيمياسه ماهر تركي ساكن553411921422009057
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كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00ثانوية االنبار للبناتاحيائيديمه عمر نوري مجبل553421921422016027

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00اعدادية بروانة للبناتاحيائيرقيه عبد العزيز عويد ذليل553431921422020017

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم رائد حميد عبد553441921422037046

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00ثانوية الحبانية للبناتاحيائيهاجر عالء الدين محمد رشيد553451921422051029

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيياسمين محمد عبد هللا فرحان553461921422053160

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00ثانوية عنه للبناتاحيائينهى محمد قاسم حبيب553471921422064040

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00ثانوية الرحاب للبناتاحيائيختام محمد اسود خلف553481921422078021

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرندا عبد خليل ابراهيم553491921424010059

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيسميه عالء عبد الحميد جاسم553501921424010082

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيمريم متعب دحام زغير553511921426003044

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيدعاء صباح محمد ثامر553521921427028010

كلية طب االسنان/جامعة االنبار594.0099.00ثانوية سيوان للبناتاحيائيهيام خليل فياض عطيه553533121422004051

كلية طب االسنان/جامعة االنبار593.9698.99ثانوية الرمادي للبنيناحيائيفيصل حكمت فرج ثابت553541921411001059

كلية طب االسنان/جامعة االنبار593.5298.92الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعمر معاذ قصي عبد القادر553551021411002075

كلية طب االسنان/جامعة االنبار593.3298.89ثانوية االنبار للبناتاحيائيزهراء منذر خلف حسن553561921422016040

كلية طب االسنان/جامعة االنبار593.0098.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائياديم ايهاب جاسم محمد553571021422033001

كلية طب االسنان/جامعة االنبار593.0098.83اعدادية الرميله للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم حمود مهنا553581921411003085

كلية طب االسنان/جامعة االنبار593.0098.83ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيابراهيم صالح مهيدي بدوي553591921413019002

كلية طب االسنان/جامعة االنبار593.0098.83اعدادية القائم للبناتاحيائيعلياء خليفه عواد عبيد553601921422010148

كلية طب االسنان/جامعة االنبار593.0098.83اعدادية األمل للبناتاحيائيسهر حامد حمدي احمد553611921422059076

كلية طب االسنان/جامعة االنبار593.0098.83ثانوية العبور للبناتاحيائيفاطمه عبود عبد الحميد منوخ553621921422086105

كلية طب االسنان/جامعة االنبار593.0098.83اعدادية الياقوت للبناتاحيائيريم خليل جاسم طه553631921422109051

كلية طب االسنان/جامعة االنبار593.0098.83ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيتبارك نبيل محمد عبد الغفور553641921424006009

كلية طب االسنان/جامعة االنبار593.0098.83اعدادية االمين للبنيناحيائيعادل احمد عبد الواحد حمودي553653121411003023

كلية طب االسنان/جامعة االنبار593.0098.83ثانوية  التعايش للبناتاحيائيسناء اركان عبد الكريم يوسف553663121422013035

كلية طب االسنان/جامعة االنبار592.8098.80ثانوية االنبار للبناتاحيائيرفيده كمال محمد مصطفى553671921422016033

كلية طب االسنان/جامعة االنبار592.4898.75ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيايه مشتاق طالب صالح553681921424003015

كلية طب االسنان/جامعة االنبار592.0098.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيانس محمود ياسين سعود553691421411013014

كلية طب االسنان/جامعة االنبار592.0098.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائياحمد عثمان ممدوح احمد553701921411004002

كلية طب االسنان/جامعة االنبار592.0098.67اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيايوب فائق عثمان منصور553711921411015018

كلية طب االسنان/جامعة االنبار592.0098.67اعدادية القائم للبناتاحيائياالء مزهر حميد عبد553721921422010027

كلية طب االسنان/جامعة االنبار592.0098.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيغاده احمد مناع خلف553731921422012142

كلية طب االسنان/جامعة االنبار592.0098.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيناديه محمود بندر عاصي553741921422012178
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كلية طب االسنان/جامعة االنبار592.0098.67ثانوية الرجاء للبناتاحيائيشهد رؤوف احمد سعيد553751921422024049

كلية طب االسنان/جامعة االنبار592.0098.67اعدادية هيت للبناتاحيائيايثار معاذ عبد اللطيف عبد الحميد553761921422060011

كلية طب االسنان/جامعة االنبار592.0098.67اعدادية الروافد للبناتاحيائييقين حامد عليوي ناصر553771921422062098

كلية طب االسنان/جامعة االنبار592.0098.67اعدادية الروابط للبناتاحيائيرؤى جهاد ابراهيم سلمان553781921422092043

كلية طب االسنان/جامعة االنبار592.0098.67ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائياسماء ستار فخري غضبان553791921422108004

كلية طب االسنان/جامعة االنبار592.0098.67المدرسة العراقية الحكومية في رومانيا بوخارستاحيائيندى صالح عالوي رحيم553803021427002002

كلية طب االسنان/جامعة االنبار592.0098.67ثانوية شايستة للبناتاحيائياستبرق عبد الرحمن طه حامد553813121422005001

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.3698.56الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائينور الدين علي محمد حمد553821021411002109

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.2098.53الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيفرح احمد حماد مناجد553831021422018100

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.1698.53ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن سالم مهدي553841921411001073

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيعمر علي خالد عباس553851021411019090

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيآيه خالد محمد محل553861021422013002

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية البطولة للبناتاحيائيآنفال غني ناصر الدين طه553871021422028003

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية اجنادين للبناتاحيائياسراء حازم اسماعيل ياسين553881021422038008

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد هللا اكرم ابراهيم محمد553891121411024029

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية الجمهورية للبناتاحيائياوصاف وليد محمد سرحان553901121422009011

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية البتول للبناتاحيائيالنه محمد صالح حسن553911121422013103

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية هند للبناتاحيائيحوراء مجلي نعمه اتليل553921121422020021

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية االعظمية للبنيناحيائياحمد عزت ابراهيم يوسف553931321411001010

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50ثانوية النعمان للبناتاحيائيزهراء لؤي جاسم حمودي553941321422026007

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمها رضوان سعيد احمد553951721422055173

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمصطفى زهير عبد المحسن ذياب553961921411007117

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيطه حامد جاسم محمد553971921411009098

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية العرفان للبنيناحيائياحسان حميد حماد عسل553981921411029002

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية العرفان للبنيناحيائيزكريا رحمان سليمان حمد553991921411029014

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية زنكورة للبنيناحيائيحسن ناجي خالد جاسم554001921411032013

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائيعبد هللا حميد احمد عواد554011921411054008

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن بكر عبد العزيز سلمان554021921413009047

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية القائم للبناتاحيائيختام فرحان حمد علي554031921422010058

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيمريم بشار عوده عبد الكريم554041921422032034

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيطيبه سعد هللا عبد الغفور زيدان554051921422042041

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية الروافد للبناتاحيائيآسحار عبد هللا فتحي عبد الكريم554061921422062001

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيرونق حكيم سلمان متعب554071921422089067
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كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيساره جمال عبد الهادي سعد554081921422110017

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيعائشه احمد عبد نصيف554091921424010099

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفاتن عامر علي سرحان554101921424010108

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد لطفي عبد الرزاق554111921424011027

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيهبه محمد عبد الباقي عبد الرزاق554121921426001306

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية ديالى للبنيناحيائيبكر محمد عبد الجبار جاسم554132121411012044

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعبد هللا ماهر مبدر عبد الكريم554142121411020024

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتقى زيد شاكر احمد554152121422001036

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية االنام للبناتاحيائيشهد سامي عبد هللا علي554162121422045043

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيساره احمد علوان حمادي554172121422098025

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك محمد عناد محمد554182321422039050

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0098.50ثانوية الغدير للبناتاحيائيفاتن محمد جبار نايف554192321422055057

كلية طب االسنان/جامعة االنبار590.9698.49الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائييحيى احمد عبد الحسين علي554201021411028112

كلية طب االسنان/جامعة االنبار590.7698.46الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد لؤي ودود رشيد554211021411002092

كلية طب االسنان/جامعة االنبار590.4498.41ثانوية السالم للمتميزيناحيائييوسف مصطفى محمود حبيب554221121411010103

كلية طب االسنان/جامعة االنبار590.4498.41ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد شهاب ثابت شهاب554231321411019016

كلية الصيدلة/جامعة االنبار602.00100.33اعدادية الرميله للبنيناحيائيابراهيم عبد الملك حامد جاسم554241921411003003

كلية الصيدلة/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية الخيام للبناتاحيائيديمه معن فوزي سعيد554253221422002015

كلية الصيدلة/جامعة االنبار595.0099.17اعدادية الرميله للبنيناحيائيزيد ذاكر خلف عبد554261921411003023

كلية الصيدلة/جامعة االنبار595.0099.17اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد هللا رياض ذعار مطلق554271921411099020

كلية الصيدلة/جامعة االنبار595.0099.17اعدادية النهضة للبناتاحيائيرؤى يونس خلف عبد554281921422055038

كلية الصيدلة/جامعة االنبار595.0099.17ثانوية الرحاب للبناتاحيائيلبنى جمال سالم يوسف554291921422078050

كلية الصيدلة/جامعة االنبار595.0099.17ثانوية الشمس للبناتاحيائينور صباح حمد بدوي554301921422126054

كلية الصيدلة/جامعة االنبار594.0099.00اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيبالل جعفر صادق عبد القهار554311921411092025

كلية الصيدلة/جامعة االنبار593.0098.83اعدادية العال للبناتاحيائيعائشه محمد حايف زبار554321921422019045

كلية الصيدلة/جامعة االنبار593.0098.83ثانوية سد حديثة للبناتاحيائينمارق منير برزان عبد الغفور554331921422041017

كلية الصيدلة/جامعة االنبار593.0098.83اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيصفيه سعود عبد هللا ذياب554341921422057084

كلية الصيدلة/جامعة االنبار593.0098.83ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيجمانه كاظم خلف صالح554351921424004010

كلية الصيدلة/جامعة االنبار592.0098.67اعدادية عنه للبنيناحيائيضياء الدين ياسين احمد اسماعيل554361921411021020

كلية الصيدلة/جامعة االنبار592.0098.67ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمنار عبد الرحمن سلمان جمعه554371921417023017

كلية الصيدلة/جامعة االنبار592.0098.67ثانوية االنبار للبناتاحيائيبان شاكر حماد حمد554381921422016017

كلية الصيدلة/جامعة االنبار591.1298.52الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيميس صالح الدين عواد كريم554391021422018127

كلية الصيدلة/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية الميثاق للبنيناحيائيغزوان فيصل نوري نشمي554401921411006035
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد السالم محمود عبطان554411921411009111

كلية الصيدلة/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعزالدين قيس حاتم ابراهيم554421921411053020

كلية الصيدلة/جامعة االنبار591.0098.50ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيهدى صالح ابراهيم دحل554431921422023088

كلية الصيدلة/جامعة االنبار590.8498.47ثانوية المتميزاتاحيائيشمس محسن اسماعيل محسن554441321422032059

كلية الصيدلة/جامعة االنبار590.0098.33اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيناطق هاشم جسام محمد554451021411037057

كلية الصيدلة/جامعة االنبار590.0098.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه عبد اللطيف عبد السالم عبد االله554461021422013061

كلية الصيدلة/جامعة االنبار590.0098.33أعدادية الطارمية للبنيناحيائيرأفت يوسف اسماعيل حمد554471221411019033

كلية الصيدلة/جامعة االنبار590.0098.33اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائييوسف رجب عبيد سمير554481921411098063

كلية الصيدلة/جامعة االنبار590.0098.33اعدادية البخاري للبنيناحيائياسامه اسعد جاسم محمد554491921411101012

كلية الصيدلة/جامعة االنبار590.0098.33ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد خليل ابراهيم عبد554501921413009010

كلية الصيدلة/جامعة االنبار590.0098.33اعدادية هيت للبناتاحيائيحنين سفيان عبد الواحد شكر554511921422060029

كلية الصيدلة/جامعة االنبار590.0098.33اعدادية هيت للبناتاحيائيهبه بسام محمد خالد هندي554521921422060107

كلية الصيدلة/جامعة االنبار590.0098.33ثانوية الرحاب للبناتاحيائيضحى حمد حسن معيوف554531921422078044

كلية الصيدلة/جامعة االنبار590.0098.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيعائشه يعرب ياسين خضير554542121422009139

كلية الصيدلة/جامعة االنبار590.0098.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيلينا مجيد هادي صالح554552621422013099

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.8898.31ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء حميد عبد الستار ابراهيم554562121422058026

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.8498.31المنصور- ثانوية المتميزات احيائيدانيه علي طارق عبد الواحد554571021422003027

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.8498.31المنصور- ثانوية المتميزات احيائيغنى غسان علي عبد الحسين554581021422003094

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.6098.27المنصور- ثانوية المتميزات احيائينور فالح حسن علي554591021422003139

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.5298.25ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى محمد حسن حسين554601321411019179

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.4898.25الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا فراس مجيد كريم554611021411028048

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.4898.25ثانوية االنبار للبناتاحيائيشمس عامر رافع ديالن554621921422016058

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.3698.23ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد علي طه اسماعيل554631321411019023

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسن احمد هندي جاسم554641021411026073

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق احمد حسن554651021415004066

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية الفردوس للبناتاحيائيشهد سعدون سلمان نجم554661021422008071

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية الجامعة للبناتاحيائيرغد فراس ضياء داود554671021422009024

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيماريا محمد عبد الكريم خضر554681021422019101

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية الحكمة للبناتاحيائيرانيه رأفت احمد عبد هللا554691021422025019

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية المأمون للبناتاحيائيطيبه احمد عبد االله احمد554701021422034043

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية العامرية للبناتاحيائيكوثر ضرغام جاسم محمد554711021422036106

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية اجنادين للبناتاحيائيوقار حميد محمد احمد554721021422038129

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيطيبة ثامر فوزي حمد554731121422003052
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية االمال للبناتاحيائيسما حمزه رسمي جواد554741121422011073

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية وهران للبناتاحيائيرؤى منيب سكران حمادي554751121422049010

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد مؤيد طه554761121424013027

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمهيمن خليل ابراهيم جاسم554771221411019103

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيغدير شاكر حسن نصيف554781321422039177

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية الرصافي للبنيناحيائيابو بكر ياسين عبد الرازق حسن554791921411012004

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمحمد عثمان عبد الكريم بدوي554801921411020045

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية القائم للبنيناحيائيعبد المؤمن رياض علي جاسم554811921411023054

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعمر صباح عمر علي554821921411070037

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية البخاري للبنيناحيائيعصام صالح عبد علي554831921411101076

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمود ناجح صالح نزال554841921411101121

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيخالد عكله محمود عبد554851921413009038

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد عزيز خلف554861921413019035

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية الفرات للبناتاحيائياسيل عبود احمد خلف554871921422011013

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية االنبار للبناتاحيائيشذى حسين علي خليل554881921422016055

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية العال للبناتاحيائيايات عبد الرزاق محمد خلف554891921422019007

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيأيات أمين قدوري جاسم554901921422033003

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية الحبانية للبناتاحيائيساره خالد يوسف عفتان554911921422051012

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيالرا رؤوف ابراهيم جسام554921921422053110

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية النهضة للبناتاحيائينورهان فاضل عبد الستار علوان554931921422055125

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية هيت للبناتاحيائيبلقيس احمد اسماعيل جبير554941921422060017

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية هيت للبناتاحيائيمنتهى اكرم ستير رجب554951921422060093

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيامل احمد سلمان حمد554961921422081017

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية منارة عنه للبناتاحيائينور حازم قاسم حميد554971921422110049

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية قرطبة للبناتاحيائينبا خضر عواد هندي554981921422147009

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيقطر الندى ضياء محمود فرحان554991921424010117

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيدعاء زياد ثابت فرحان555001921427037011

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية المنتهى للبناتاحيائيعائشه عدنان خماس حمودي555012121422014046

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيحارث سعدون عبيد عياده555023021417048002

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد يوسف ذياب حسين555033121411008114

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.9298.15ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا حسين علوان احمد555041321411019104

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.3698.06الخضراء- ثانوية المتميزات احيائياسماء عامر فرحان محمد555051021422018016

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.2098.03اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي عادل حيدر الزم555061021411026169
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.1298.02الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيالخطاب رياض خطاب رديف555071021411002012

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0898.01ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي رائد محمد لطيف555081021413012021

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيبالل ياسر كاظم حمادي555091021411020050

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيقتيبة سليمان جاسم محمد555101021411037047

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيامل فراس حميدان جهاد555111021422009007

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيرحمه محمد سلمان عبد الرحمن555121021422009023

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيعائشه عبد الوهاب خضير راشد555131021422017025

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيمينه ماهر اسماعيل ابراهيم555141021422021064

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيأيه ياسين خضير عباس555151021422027001

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيايه احمد هادي حسين555161021422036021

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيسميه نصير مجيد حميد555171021422036080

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرفل محمد غزال مشاي555181021422037024

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيدنيا دريد حسن عبد السيد555191021422038036

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن عباس فاضل صادق555201121411009007

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيعبد الرحمن ثامر قاسم عباس555211121411031012

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيليث وحيد خلف صبار555221121411041105

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية االصيل للبناتاحيائيمريم حسين قاسم عبد555231121422005066

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينور عبد الرزاق احمد خلف555241121422009095

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية االمال للبناتاحيائيزمزم كريم سلمان حسن555251121422011055

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيرقيه حفظي حسين عويد555261121422022011

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية عائشة للبناتاحيائينور ناصر جوده كاظم555271121422023057

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيرقيه عمر عليوي احمد555281121422071017

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيجمانه حاتم كريم رضا555291221422026058

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية النصر للبناتاحيائيمنى فاضل عبد سعيد555301221422031228

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية االنتصار للبناتاحيائيصفا محمد صالح خلف555311221422042011

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء نصير محمد حسين555321321422039108

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم احمد عبد الحي خشمان555331321422039207

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيحسن احمد صبري فارس555341421411018019

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه عباس عزيز ثجيل555351421422062103

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية الحقالنية للبنيناحيائياحمد مخلص عبد المجيد معجل555361921411020002

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية عنه للبنيناحيائيسيف الدين صالح نجم عبد هللا555371921411021018

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية القائم للبنيناحيائيعبد الحكيم عبد الناصر احمد جاسم555381921411023046

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيقصي علي حسين علي555391921411043026
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعالء ضياء عبدالجبار خلف555401921411053021

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية النجاح للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا عباس خلف555411921411113008

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمحمود اركان حميد مركب555421921417037032

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائينوال خليل عبد هللا خلف555431921422012184

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية المعالي للبناتاحيائييقين جهاد صليبي طارش555441921422021080

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيسماح عقيل اسماح يونس555451921422023049

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيتقى فايز رحيم فهيد555461921422032013

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائينورالهدى يوسف حماد عبد الجليل555471921422042067

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية عنه للبناتاحيائيهدى سعدي حمدان عبد هللا555481921422064044

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية الياقوت للبناتاحيائيخلود جمال ظاهر عبيد555491921422109029

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيساره خيري خليفه اسود555501921424006020

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائياروى جسام محمد جسام555511921424010008

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيشهد عمر عبد العزيز خضر555521921424011037

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيابراهيم علي ابراهيم عبد555532021413002002

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه هادي محمد هزاع555542021422010055

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد برهان احمد ناصر555552121411003135

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيوليد خالد ناصر حسين555562121411005153

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية تماضر للبناتاحيائيمريم اسماعيل كامل هادي555572121422002121

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه حامد نجم عبد هللا555582121422021067

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائينور الهدى اياد اسماعيل غفور555592121422057167

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية كوثى للبناتاحيائياسراء ناظم تركي كزار555602321422073007

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية كوثى للبناتاحيائيفاطمه صبار مهدي فطيه555612321422073146

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0098.00اعدادية النصر للبنيناحيائياحمد ميثم محمد سعيد عبد هللا555622421411034002

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.9697.99اعدادية النجاح للبناتاحيائيرغدان نوري رشيد نوري555632721422037088

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.8897.98ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد عقيل عبيد عيدان555641321411019021

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.8497.97ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيسجى خليل ابراهيم حسن555651421422055025

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.8097.97المنصور- ثانوية المتميزات احيائيافنان سعد غني عبد الرزاق555661021422003006

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.7697.96ثانوية التحرير للبناتاحيائيبراء عباس شاكر علي555672321422021013

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.6097.93ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى ايمن محمد حسين555681321411019170

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.5697.93ثانوية المتميزاتاحيائينور عصام عبد الرحيم عبد الواحد555691321422032104

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.5697.93ثانوية الرمادي للبنيناحيائيالبشير ثامر ستوري ابراهيم555701921411001015

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.5297.92ثانوية المتميزيناحيائيقسور محمد حاكم صاحب555712521411030040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار573.0095.50اعدادية الزيتون للبنينتطبيقياحمد اسماعيل عايد عساف555721921511004067
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار557.0092.83اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيمحمود حميد عبيد ناصر555731921511012045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار557.0092.83ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد الملك محمود عبد حمد555741921513007016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار547.0091.17اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيضيف صالح الدين عبد الباقي كلبوش555751921511017016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار546.0091.00اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيمصطفى رياض لطيف حمود555761921511028040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار545.0090.83اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعمر خليفه جواد خليفه555771921511002030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار544.0090.67ثانوية االندلس للبنينتطبيقيوليد عدنان يوسف عبيد555781921511093055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار542.0090.33اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقيامنيه صباح حماد خلف555791921522053002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار539.0089.83اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيبدور مهيدي صالح جاسم555801921522042014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار537.0089.50الخارجياتتطبيقيغادة ساجر سعران غرو555811921528050057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار531.0088.50اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيتبارك علي فرحان دخيل555821921522052005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار527.0087.83اعدادية هيت للبناتتطبيقيسميه محمد ايوب سعيد555831921522060025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار524.0087.33ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيحامد شحاذه حسن صالح555841921511081008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار523.0087.17اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيمها احمد حمد هللا فنوص555851921522037019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار522.0087.00ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيرفل رائد احمد عوده555861921522072013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار521.0086.83اعدادية الرميله للبنينتطبيقيمحمد رعد جاسم خلف555871921511003036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار521.0086.83اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيطه عبد الحميد طلحة عبد الجبار555881921511077020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار518.0086.33اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيعبد هللا صالح خليفه نواف555891921511032020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار518.0086.33ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيوليد خالد عطيه محمد555901921511081030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار518.0086.33ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيقتاده فاضل عبد هللا دردوح555911921517006009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار517.0086.17ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقييقين فراس خالد رجب555921921522032017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار517.0086.17اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمود عبد الحميد محسن علي555933121511003088

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار516.0086.00اعدادية المربد للبنينتطبيقيمحمد علي محمد عبد555941921511056028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار513.0085.50اعدادية الروافد للبناتتطبيقيريام شمسي مشعان سالم555951921522062022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار509.0084.83اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيادريس بالل عبد الغفور مرعي555961921511004012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار509.0084.83ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيهبة شوقي حمود عبد الثابت555971921527023002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار508.0084.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمصطفى ملحم ضمير خلف555981921511026063

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار505.0084.17اعدادية الروافد للبناتتطبيقيضحى مظفر هاشم حمزه555991921522062032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار504.0084.00اعدادية الروافد للبناتتطبيقيرفل معن عبد القادر ربيع556001921522062021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار502.0083.67اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيحميد عبد الكريم حميد خلف556011921511007027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار502.0083.67اعدادية هيت للبنينتطبيقياحمد خميس جاسم شهاب556021921511025011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار501.0083.50ثانوية االمالي للبنينتطبيقيعبد الرحمن محيسن عبد اسود556031921511038016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار500.0083.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد هيثم ثميل عطوان556041921511026059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار500.0083.33ثانوية االمالي للبنينتطبيقيابراهيم حميد جربوع عبد556051921511038003
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار500.0083.33اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعبيد كاتب عبيد جبير556061921511066023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار499.0083.17ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقيمحمود انور رشيد مطلك556071921515006055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار496.0082.67اعدادية الروافد للبناتتطبيقيألفت عصام عثمان منصور556081921522062002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار494.0082.33اعدادية هيت للبنينتطبيقيعمار محسن جاسم حمادي556091921511025057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار493.0082.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعبد الهادي ياسين هادي بدوي556101921511069055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار493.0082.17ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنينتطبيقيصالح عبد العزيز صالح احمد556111921513011004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار492.0082.00اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيثابت عبد الرحمن حسان سعود556121921511020008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار492.0082.00اعدادية عنه للبنينتطبيقيعبد الحميد احمد نعمان محمد556131921511021026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار492.0082.00اعدادية الفجر للبنينتطبيقياحمد خالد علي دايح556141921511037001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار491.0081.83ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيمثنى رحيم هالل شخير556151121511034049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار491.0081.83ثانوية االيالف للبنينتطبيقيعيسى خالد خلف جراد556161921511102035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار490.0081.67اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيسعاد انور رشيد فارس556171921522037014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار489.0081.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقييوسف حكيم ضمير خلف556181921511026066

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية الخالدية للبنينتطبيقياسامه خالد ابراهيم شرقي556191921511007012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية المربد للبنينتطبيقيزيد ابراهيم محمود ابراهيم556201921511056011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقيمرام حقي اسماعيل بطي556211921522053014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار487.0081.17ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيعبد الرحمن خالد محمد حسين556221021517003007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار487.0081.17اعدادية العبيدي للبنينتطبيقينادر غانم عبد الحميد حمود556231921511024076

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار487.0081.17ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيمحمد جمعة محمد سويد556241921511081025

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقياواب وائل محمد سعيد رجب556251921511011009

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار486.0081.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعمر عدنان حماد عبد556261921511069064

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار486.0081.00ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيمعاذ عبد مخلف محمد556271921511082028

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار485.0080.83اعدادية العال للبناتتطبيقيشهد حسام محمود رشيد556281921522019029

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار484.0080.67اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيعثمان عادل رجب مناع556291921511017018

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار483.0080.50اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيحسين عبد الخالق محمد عبد556301921511007026

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار483.0080.50ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيمحمد سالم عفين منفي556311921511081026

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار482.0080.33اعدادية عنه للبنينتطبيقينبيل حامد خالد عبد الجليل556321921511021061

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار482.0080.33ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيقصي احمد زبن عرميط556331921511081024

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار480.0080.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعبد هللا محمد حسان حمود556341921511026037

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار479.0079.83اعدادية الزيتون للبنينتطبيقياحمد عادل غضى صياح556351921511004010

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار479.0079.83اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيزيد علي صاحب كريم556361921511069029

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيغفران حمد جواد بحص556371921522001026

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار477.0079.50اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقياحمد عالء كامل محسن556381921511015010
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قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار476.0079.33اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمؤمن عادل عليوي ناصر556391921511015058

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار475.0079.17اعدادية العدل للبنينتطبيقيقصي محمد سعود سليمان556401921511018014

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار475.0079.17ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيحنين عطية حوران هزيم556411921522001008

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار473.0078.83اعدادية عنه للبنينتطبيقياحمد خلف جدعان عبد هللا556421921511021008

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار469.0078.17ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقيأسراء جابر عماش ملوح556431921522032002

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار468.0078.00اعدادية التقدم للبنينتطبيقيمصطفى هادي صالح حمود556441921511062041

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار467.0077.83ثانوية االيالف للبنينتطبيقيمحمد عمران كافي طلي556451921511102044

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار467.0077.83انقرة-مدارس الفرات االهلية تركياتطبيقيعبد هللا احمد عوده طه556463021517046002

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار466.0077.67اعدادية الروافد للبناتتطبيقييسر ثامر عبد الرحمن نعمان556471921522062050

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار465.0077.50ثانوية اجيال المستقبل للبنينتطبيقيمحمود شعالن ابراهيم شرقي556481921511107014

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار463.0077.17اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعلي حماد مزعل حميد556491921511004046

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار463.0077.17اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمحمد حماد حطاب حمد556501921511024061

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار463.0077.17اعدادية الروافد للبناتتطبيقيزينب عبد السالم يوسف زايد556511921522062026

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار461.0076.83ثانوية االيالف للبنينتطبيقيطه عمار فتحي سعد هللا556521921511102025

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار460.0076.67اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيطه عمار محمد سلطان556531921511015038

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار460.0076.67ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيبلسم جمعه عبيد ضاحي556541921522066014

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار459.0076.50اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيعمر صهيب متعب خالد556551921511068013

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعلي هاشم حنادي سالمه556561921515020055

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار459.0076.50اعدادية بروانة للبناتتطبيقيتغريد ناهض محمد غنام556571921522020006

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية منارة عنه للبناتتطبيقيبشائر اسماعيل حمد هللا عبد الجبار556581921522110003

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية سيوان للبنينتطبيقيهمام عبد الرحمن كريم عواد556593121511001029

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار457.0076.17اعدادية العبيدي للبنينتطبيقياياد كوان حمود خلف556601921511024011

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار457.0076.17اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقياحمد خالد رسول علي556611921511070003

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار457.0076.17اعدادية هيت للبناتتطبيقيمطيعه جمال صالح منصور556621921522060032

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار457.0076.17ثانوية العبور للبناتتطبيقيمنى حمد عطيه مهيري556631921522086083

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار455.0075.83اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيهيثم محمود حسون سهيل556641121511046011

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار454.0075.67اعدادية العدل للبنينتطبيقيرسول لواء حمدي عزيز556651921511018003

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار454.0075.67اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقياكثم عبد الحكيم عامر رميض556661921511069017

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار454.0075.67اعدادية العال للبناتتطبيقيصبا نافع نوري نصيف556671921522019030

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار453.0075.50اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعلي غازي اسعيد عفات556681921511019051

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار453.0075.50اعدادية السالم للبنينتطبيقيبراء خالد عبد اللطيف ابراهيم556691921511058009

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار450.0075.00اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعلي حميد رمل محمد556701921511007043

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار450.0075.00ثانوية الرحمة للبنينتطبيقيمحمد جمال حميد عبد556711921511055007
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قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار450.0075.00اعدادية العال للبناتتطبيقيمينا عبد المنعم عبد العزيز عبد الحميد556721921522019038

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار449.0074.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعبد الرحمن عمر احمد جاسم556731921511026030

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار449.0074.83اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقياثير احمد تركي محمود556741921511060002

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار448.0074.67اعدادية عنه للبنينتطبيقيعبد هللا فائق عبد الحميد حسن556751921511021030

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيعبد الرزاق خلف ربيع مرداس556761921515005033

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية الزبير للبنينتطبيقيطارق عكاب جاسم حميد556771621511032088

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار447.0074.50ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقياحمد سعيد حميد خلف556781921515005004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار570.0095.00ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد ثامر يوسف احمد556791921411001066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار568.0094.67اعدادية كبيسة للبنيناحيائيعبد الرحمن كمال عويد رحيم556801921411017011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار559.0093.17اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعلي عمر حسن عبد السيد556811921411053024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار559.0093.17اعدادية العلم النافع للبنيناحيائياحمد عناد محمد نايف556821921411092012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار558.0093.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيمالك كمال حسن خلف556831921422042061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار556.0092.67ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيدعاء ليث جاسم محمد556841921422127003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار553.0092.17اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبيده حميد صالح حسن556851921411004029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار551.0091.83اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيسرمد عبد الستار منصور حسين556861921411015028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار540.0090.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيفاروق عمر حميد عبد هللا556871921413009082

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار539.0089.83اعدادية العال للبناتاحيائينور ذاكر عيدان عبد556881921422019062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار538.0089.67ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعامر ثامر مبارك عبد556891921411001031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار533.3688.89ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعمرو ياسر هيثم لطفي556901921411001057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار533.0088.83ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيكوثر طه ياسين خلف556911921422081100

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار532.0088.67ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد نوري فرحان عبد556921921413009098

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار531.0088.50اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمصطفى محمد حميد داود556931821411002081

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار530.3688.39ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد رحيم عوض علي556941921411001069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار530.0088.33ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعمار ماجد محمد حسين556951921411001055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار529.0088.17اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد هللا عبد اللطيف عكله خلف556961921411003047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار528.0088.00اعدادية الروافد للبناتاحيائياتحاد سنان طالب قهير556971921422062008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار526.0087.67اعدادية الفتوة للبنيناحيائيمصطفى عدي نجم عبد هللا556981921411064033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار526.0087.67ثانوية االمين للبنيناحيائيعبد هللا ناجح محمد سلمان556991921411075015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار526.0087.67ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيهند منذر شعبان منسي557001921424003072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار524.4887.41اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد سعيد يحيى جاسم557011021411026022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار523.0087.17ثانوية الرمادي للبنيناحيائياحمد رافع عبد هللا عبد557021921411001006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار522.0087.00اعداديه يافا للبناتاحيائيرقيه نهاد عبد ثعبان557032421422040091

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار520.0086.67اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائياحمد عادل ابراهيم حماد557041921411011002

4148 من 1688صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار517.0086.17اعدادية هيت للبناتاحيائييقين محمد كامل عبد الرزاق557051921422060120

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار516.0086.00ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائياحمد صفاء رميض شاحوذ557061921413019006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار516.0086.00ثانوية التسامح للبناتاحيائيصابرين جمال كهر ياسين557071921422085019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار515.0085.83ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيباسم شمس الدين بنيان عبد هللا557083121411008031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار514.0085.67اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد حميد عاصي مطر557091921411007097

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار514.0085.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعثمان ابراهيم خلف جبر557101921413016013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار511.0085.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيزبيده شاكر كردوش سرهيد557111921422014046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار511.0085.17اعدادية العال للبناتاحيائيهبة احمد عودة علي557121921422019069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار509.0084.83اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيندى رافد حسن كريم557131921422053141

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار509.0084.83اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيعلياء شنان صبر جبر557142721422003155

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار508.0084.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائيمصطفى عقبه نافع حمادي557151921411026038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار508.0084.67اعدادية البخاري للبنيناحيائياحمد فؤاد غربي جاسم557161921411101009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار507.0084.50ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيماريا اسماعيل يوسف محمد557171921427037035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار507.0084.50ثانوية بردى للبنيناحيائيمجيد سلطان مطلق ورور557182121411081065

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار506.0084.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد مشرف عبد هللا مخلف557191921413016025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار505.0084.17اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيمؤمن مؤيد لفتان عبيد557201921411060027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار505.0084.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيصالح عبد الكاظم عبد المهدي خضير557212321411006086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار504.0084.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيفيصل عايد عبد هللا عبود557222221411013075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار503.0083.83ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد المهيمن انور عبد الكريم رشيد557231921411001046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار500.0083.33ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم عبداالمير لجالج557241621413052018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار500.0083.33ثانوية االمالي للبنيناحيائياسماعيل عبد الحميد رشيد يوسف557251921411038008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار499.0083.17ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائياحمد صفاء احمد محمود557261221411014004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار498.0083.00اعدادية الهارثة للبنيناحيائيعباس سعد عبد الزهرة مطلك557271621411020022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار497.0082.83ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيرباب رعد رحيم الزم557281621424007022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار497.0082.83ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد معتصم محمد عبد الجبار557291921413019038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار457.0076.17اعدادية حديثة للبناتتطبيقيزينه قاسم طه عاشور557301921522063015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار450.0075.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيليث سعيد حمزة عباس557311121511008053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية هةولير زانستي للبنينتطبيقيعبد هللا رسول حسين غزال557323121511007003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيرواء زياد مصلح احمد557331921522058004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار445.0074.17ثانوية البغدادي للبنينتطبيقياحمد اياد سعدون ارحيم557341921511067001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار445.0074.17ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيحبيب مجيد مطر محمد557351921511081009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار445.0074.17ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيمنار اثير محمد خلف557361921522001030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار444.0074.00ثانوية المناهل األهلية للبناتتطبيقيدينا عبد الغفور اسعد عبد الوهاب557371021524001001
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار444.0074.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيطه ثابت جواد كاظم557381921511069033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار444.0074.00ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد محمد خليفه557391921515005037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار443.0073.83ثانوية ابن البيطار للبنينتطبيقيمحمد جمال سليمان مشوح557401921511117008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار442.0073.67اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمحمد سعد شاكر احمد557411921511002038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار442.0073.67اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعبد الرحمن قيس سليمان احمد557421921511065035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار441.0073.50ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقيبنين علي رحيم صالح557431621522087006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار441.0073.50ثانوية االندلس للبناتتطبيقيانفال طه كعيطان زيدان557441921522047006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار440.0073.33اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيمالك سالم فتيخان عبد هللا557451921522027024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار439.0073.17ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى رشيد حامد رشيد557461921513019011

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار586.0097.67ثانوية الشموخ للبناتاحيائيزينب ماجد رشيد عواد557471921422025022

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار585.0097.50اعدادية الرميله للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم زعين حميد557481921411003079

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار585.0097.50ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيانسام ياسين عبد مخلف557491921422081019

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار584.0097.33اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيطيبه ناجي نافع رشيد557501921422042043

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية االندلس للبناتاحيائينمارق زياد ناجي عواد557511921422047047

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار584.0097.33اعدادية الروافد للبناتاحيائيطيبه ليث محمد صالح557521921422062061

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار582.0097.00اعدادية بروانة للبناتاحيائيزينب عالء ياسين عبد الحليم557531921422020024

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار581.0096.83اعدادية الروافد للبناتاحيائيرحيق صالح مهدي صالح557541921422062028

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار581.0096.83اعدادية الروافد للبناتاحيائيرسل عقيل جاسم محمد557551921422062030

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار580.0096.67ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيمحمد اثير خلف زغير557561021413008007

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار579.0096.50اعدادية الروافد للبناتاحيائيأالء نافع حميد حمد557571921422062003

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار577.0096.17اعدادية بروانة للبنيناحيائيصفاء مزهر حسن علي557581921411066010

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار577.0096.17ثانوية عنه للبناتاحيائيبشائر جسام بشير عبد هللا557591921422064011

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار576.0096.00اعدادية عنه للبنيناحيائيعبد هللا عدي بهجت شافي557601921411021029

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار574.0095.67اعدادية عنه للبنيناحيائيمصطفى مجيد صبري ياسين557611921411021051

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار574.0095.67اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيسرى فؤاد احمد رشيد557621921422027027

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار573.0095.50اعدادية العال للبناتاحيائيخديجه محمد حايف زبار557631921422019021

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار572.0495.34المنصور- ثانوية المتميزات احيائيآهله عمار احمد قاسم557641021422003004

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار572.0095.33اعدادية الرميله للبنيناحيائيمصطفى هيثم احمد عريان557651921411003090

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار571.0095.17اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمحمد احمد كنوش احمد557661921411024066

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار571.0095.17اعدادية القائم للبناتاحيائيشهالء معن فريح عبيد557671921422010129

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار570.0095.00اعدادية حديثة للبنيناحيائيعبد هللا عبد الوهاب كنعان محمد557681921411019042

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار570.0095.00ثانوية المنى للبناتاحيائيسبا احمد عباس مطر557691921422006004

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار569.0094.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيفرح فريد عباس حماد557701021422019094
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قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار567.0094.50ثانوية الفردوس للبناتاحيائيديما سعد عبد هللا نافع557711021422008034

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار567.0094.50ثانوية الصديقة للبناتاحيائيامنه حازم مزهر سلمان557722121422088004

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار566.0094.33اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيأيهم صباح نوري ناصر557731921411015005

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار565.0094.17اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعمر فؤاد حمد عناد557741921411007082

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار565.0094.17اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيهاجر خضير عباس جاسم557751921426002193

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار564.0094.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيهاجر عبد الوهاب صبري عبد هللا557761921522011050

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار563.0093.83إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعلي مجيد علي خضر557771021415004036

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار563.0093.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيزينب لؤي فخري ذاكر557781021422019062

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار563.0093.83ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد مثنى داود غزال557791921413019037

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار563.0093.83ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائينبأ اسماعيل حمد مخلف557801921424001032

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار562.0093.67ثانوية الشموخ للبناتاحيائينور حازم محمد عيدان557811921422025047

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار561.0093.50ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيعبير خالد فخري صالح557821921424006031

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار554.0092.33ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقيسحر صالح الدين عبد الباقي كلبوش557831921522032009

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار543.0090.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيشمس عالء مطشر حامد557841021522012020

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار533.0088.83اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيعبد هللا محمد ظاهر جاسم557851921511040016

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار531.0088.50ثانوية االمالي للبنينتطبيقيعيسى محفوظ خلف محمد557861921511038021

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار529.0088.17اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيعلي جمعه خليفه نواف557871921511032023

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار526.0087.67ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيعباس صباح حسن إبراهيم557882821511029011

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار522.0087.00ثانوية االمالي للبنينتطبيقيعبد هللا حامد ذياب حمد557891921511038018

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار521.0086.83اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيغيث جمعان خليفه علي557901321511001081

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار520.0086.67اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيحمزه عبود احمد خلف557911921511024017

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار519.0086.50اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيضرغام حمود احمد خلف557921921511024027

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار519.0086.50اعدادية النهضة للبناتتطبيقياسماء مجهد محمد مجهد557931921522055001

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار481.0080.17ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقيأيمن عبد صالح عبد557941921515006002

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار476.0079.33اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد خلف عبد هللا557951921511004030

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار475.0079.17ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيفاطمه حميد ضاحي حمد557961921522066030

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار471.0078.50اعدادية السالم للبنينتطبيقيعمر حميد علون حسين557971921511058027

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار471.0078.50اعدادية حليمة السعدية للبناتتطبيقيهبه مؤيد محمد هالل557981921522068011

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار469.0078.17اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيساره مدني شعالن أحمد557991921522061012

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار449.0074.83اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيدحام مصلح خلف مهيدي558001921511064015

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعمر ابراهيم فيصل حمادي558011921511043030

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية العال للبناتتطبيقيدنيا محمد صالح كمر558021921522019015

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار445.0074.17ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنينتطبيقياحمد فواز عبد الكريم محمود558031921513011001
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قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار444.0074.00ثانوية الرحمة للبنينتطبيقيمحمد عدنان محمد عبطان558041921511055008

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار442.0073.67اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد سفيان عبد الكريم علي558051921511025071

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار442.0073.67اعدادية حليمة السعدية للبناتتطبيقياسيل بكر محمد صلبي558061921522068001

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار441.0073.50اعدادية هيت للبناتتطبيقيزمن علي عبد طه558071921522060020

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار440.0073.33اعدادية العال للبناتتطبيقياخالص محمد عواد حسين558081921522019001

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار438.0073.00ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيعائشة عماد مبارك عبد هللا558091921522001024

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار438.0073.00ثانوية االندلس للبناتتطبيقييقين حقي اسماعيل علي558101921522047032

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار437.0072.83ثانوية البغدادي للبنينتطبيقياحمد عامر كافي طلي558111921511067003

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار437.0072.83ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عمران عبد هللا558121921513019007

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار437.0072.83ثانوية االمالي للبناتتطبيقياسراء حميد جربوع عبد558131921522075006

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار436.0072.67اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيهمام احمد ظاهر جاسم558141921511040036

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار435.0072.50ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيحذيفه مقداد مهدي صالح558151921513007007

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار434.0072.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد عماد خالد اسماعيل558161021511020231

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار434.0072.33اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيبالل حامد محيميد مالجي558171921511069021

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار432.0072.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقياحمد رافع بداع محمد558181921511015005

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار432.0072.00اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيصالح طه صالح عجاج558191921511064018

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار431.0071.83ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيايه غزوان عيدان حسن558201221522015002

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار431.0071.83اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمد علي كريم محمد نجيب محمد علي558211921511015068

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار431.0071.83اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمحبوب يوسف نده مطر558221921511042009

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار431.0071.83ثانوية االندلس للبنينتطبيقيمحمد مجيد محمد نايف558231921511093046

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار429.0071.50اعدادية العدل للبنينتطبيقيعلي عبد الواحد جابر علي558241921511018010

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار425.0070.83اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيصالح الدين حمود حسين علي558251921511004027

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار425.0070.83اعدادية المجمع المسائية للبنينتطبيقينعمان عبد السالم عبيد نايل558261921515027044

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار424.0070.67اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيهديل ماهر عبد ظاهر558271021522038056

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيخالد فائق خاشع عبد اللطيف558281021511019027

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية حمدان للبنينتطبيقيحسين علي كاظم عبد علي558291621511042026

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية الرميله للبنينتطبيقيمصطفى احمد هواش مهدي558301921511003041

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار421.0070.17اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيزيد عبد الستار احمد عباس558311921511002015

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار419.0069.83اعدادية الروافد للبناتتطبيقيابرار عمر شعبان عبد الرحمن558321921522062006

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار418.0069.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمصطفى محمد شهاب حمد558331921511026062

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار418.0069.67ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيمحمود مهند محمود عبد هللا558341921511082025

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار418.0069.67ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقيضياء احمد مطر حمادي558351921515006025

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار417.0069.50إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا فراس عيادة جاسم558361021515004068
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قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار416.0069.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعبد الجبار عايد هفي صالح558371921511026027

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار415.0069.17ثانوية العبور للبناتتطبيقيسجى محمد رشيد احمد558381921522086048

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار414.0069.00ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيرغد جاسم محمد محمود558391921522072012

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيحسن موفق عبد اللطيف عبد الرزاق558401921511015023

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا فالح درج جاسم558412321511007057

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار412.0068.67اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيمحمد امين شاكر محمود جاسم558421921511009039

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار412.0068.67ثانوية االندلس للبناتتطبيقيرقيه نجاح عيد سمير558431921522047013

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار412.0068.67ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيحنين شبيب خربيط عويد558441921522066015

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار411.0068.50ثانوية الدوالب للبنينتطبيقينهر مجيد كاظم فرحان558451921511016011

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار410.0068.33اعدادية الخالدية للبنينتطبيقياحمد عباس محسن زبار558461921511007006

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار410.0068.33ثانوية البغدادي للبنينتطبيقياحمد رسمي اسماعيل مخلف558471921511067002

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0097.50اعدادية الميثاق للبنيناحيائيايمن احمد حميد كليب558481921411006007

كلية العلوم/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية الشمس للبناتاحيائيسرى نوري خليفه حمد558491921422126037

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0097.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيايالف علي صبري عبد هللا558501921422011025

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0097.00ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيدينا ثائر محمود علي558511921424001011

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0097.00ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيكوثر سليمان عجاج عبد هللا558521921424003050

كلية العلوم/جامعة االنبار579.0096.50ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيسرى سليمان محمد جاسم558531921422023045

كلية العلوم/جامعة االنبار579.0096.50اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيتبارك برزان احمد فاضل558541921422053025

كلية العلوم/جامعة االنبار578.0096.33ثانوية الرجاء للبناتاحيائيعائشه ابراهيم خليل علي558551921422024059

كلية العلوم/جامعة االنبار578.0096.33ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيسارة هاشم عبود محمد558561921422123012

كلية العلوم/جامعة االنبار577.0096.17ثانوية النور للبناتاحيائيرؤى ثائر جورج صالح558571921422100009

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0096.00اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائييقين جاسم محمد حمد558581921422026095

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0096.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيميمونه خليل فتيخان هراط558591921422066046

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0096.00ثانوية الرافدين للبناتاحيائينبا فاضل حمدان عبد558601921422097054

كلية العلوم/جامعة االنبار575.5295.92ثانوية الرمادي للبنيناحيائيامجد حسن عبد الهادي بشير558611921411001016

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0095.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائييعقوب يوسف هالل خليل558621921411004054

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0095.67ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيجيهان احمد عطيه ذياب558631921422023017

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0095.67اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيشهد رائد حمود خماس558641921422026051

كلية العلوم/جامعة االنبار573.0095.50اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائيحارث محمد بكر محمد558651921411069010

كلية العلوم/جامعة االنبار573.0095.50اعدادية هيت للبناتاحيائيفاطمه احمد محمود ياسين558661921422060075

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0095.33ثانوية الرجاء للبناتاحيائيدينا داود سلمان حمادي558671921422024024

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0095.17ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائياساور ابراهيم سعدون نوري558681921422081010

كلية العلوم/جامعة االنبار570.0095.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيضحى محمد عوده مخلف558691921422027038
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كلية العلوم/جامعة االنبار570.0095.00ثانوية سمية للبناتاحيائيهبه محمود حماد عويد558701921422098016

كلية العلوم/جامعة االنبار569.0094.83ثانوية االنبار للبناتاحيائينسيبه ثامر كسار حسين558711921422016087

كلية العلوم/جامعة االنبار569.0094.83ثانوية النور للبناتاحيائيحنين حميد كريشان شالل558721921422100006

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0094.67ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيتبارك عماد رجب عليوي558731921422032012

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0094.67اعدادية حديثة للبناتاحيائيزمن مزهر احمد دبيس558741921422063016

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0094.67ثانوية الشفق للبناتاحيائييمامه مهند عفتان حمد558751921422106063

كلية العلوم/جامعة االنبار567.3294.55ثانوية االنبار للبناتاحيائيشروق محمد عزيز الفي558761921422016057

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0094.50اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد هللا حذيفه عبد القهار احمد558771921411004025

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0094.33ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيمريم جمال دحام حرج558781921422103028

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0094.33ثانوية قرطبة للبناتاحيائيريام حسين عبد جزاع558791921422147006

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0094.17اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحنين سالم خليل ابرهيم558801921422027016

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0094.17ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيأميمة رافع عبود فندي558811921424010002

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0094.00اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيايهاب ماجد حامد اسعد558821921411092020

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0094.00مرسين-مدارس المعرفة العراقية األهلية تركيااحيائياروى عبد الستار جبير علي558833021427039001

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0093.83ثانوية الرمادي للبناتاحيائيافراح سرور عبد المجيد عبد الحميد558841921422028007

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0093.83ثانوية اليقظة للبناتاحيائينور عبد اللطيف فجر بازل558851921422040019

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0093.50ثانوية قوش تبة للبناتاحيائينور ثامر رحيل عبد558863121422017016

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0093.33ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيدرداء فالح حسن مخلف558871921422023021

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0093.33اعدادية حديثة للبناتاحيائيموج جاسم محمد صالح558881921422063041

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0093.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيدينا خليل ابراهيم علي558891921422014032

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0093.17ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيزينه طارق فليح حسن558901921427001007

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0093.00اعدادية الرميله للبنيناحيائيابراهيم حميد عباس جاسم558911921411003002

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0092.67ثانوية الجامعة للبناتاحيائيسكينه فراس ضياء داود558921021422009049

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0092.67اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد هللا احمد فاضل هزيم558931921411003039

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0092.50ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمحمد والء محمد خليل558941921417023014

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0092.50ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيايه خالد خليفه علي558951921422023008

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0092.50ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيهبه امجد عبد هللا فرحان558961921422023086

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0092.50ثانوية قرطبة للبناتاحيائيعائشة مصطفى محمد ديوان558971921422147008

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0092.33ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيبسمه ياسر طارق نعمان558981921424011012

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0092.17اعدادية العال للبناتاحيائينور مسعود نصار حسين558991921422019065

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0092.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسها محمد عبد الرحمن جباره559001921422061039

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0092.17ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيزهراء احمد مطلك حمد559011921422132021

كلية العلوم/جامعة االنبار551.9691.99ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيشهباء احمد محمد كودي559021921424011035
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كلية العلوم/جامعة االنبار551.0091.83اعدادية جنين للبناتاحيائيامنه غازي خالد رحال559031921422013010

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0091.83ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيتبارك صادق ابراهيم عبد هللا559041921422081030

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0091.67ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائينبأ عطاهلل فهمي علي559051921422065038

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0091.67اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيرسل سعيد حميد ضاحي559061921422068018

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0091.67اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيمنى اسعد فرج عبيد559071921426002192

كلية العلوم/جامعة االنبار549.0091.50اعدادية حديثة للبنيناحيائيياسين سعد عبد المجيد عبد هللا559081921411019086

كلية العلوم/جامعة االنبار549.0091.50اعدادية الرطبة للبناتاحيائيقبس محمد اسماعيل كامل559091921422015035

كلية العلوم/جامعة االنبار549.0091.50اعدادية العال للبناتاحيائيايه صفاء احمد عواد559101921422019009

كلية العلوم/جامعة االنبار549.0091.50ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيجوان عادل علي خلف559111921422031007

كلية العلوم/جامعة االنبار548.0091.33ثانوية سمية للبناتاحيائيمريم علي محمد عرنوص559121921422098011

كلية العلوم/جامعة االنبار547.0091.17ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيشهد احمد اديب احمد559131921422023054

كلية العلوم/جامعة االنبار547.0091.17ثانوية الرمادي للبناتاحيائيياسمين قصي مجيد محسن559141921422028046

كلية العلوم/جامعة االنبار547.0091.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرقيه شوقي ذاكر عبد الجبار559151921422061027

كلية العلوم/جامعة االنبار546.0091.00اعدادية عنه للبنيناحيائياسامه حارث عبد الرزاق شاكر559161921411021007

كلية العلوم/جامعة االنبار546.0091.00اعدادية الرطبة للبناتاحيائيشيماء عبد الستار عبد هللا رحيم559171921422015027

كلية العلوم/جامعة االنبار546.0091.00اعدادية النهضة للبناتاحيائيابرار اسماعيل ابراهيم توفيق559181921422055002

كلية العلوم/جامعة االنبار546.0091.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيكوثر علي احمد جراد559191921422057114

كلية العلوم/جامعة االنبار545.0090.83ثانوية الشمس للبناتاحيائيطيبه ماجد فاضل منصور559201921422126043

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0090.67ثانوية الثوار للبنيناحيائيحيدر ريسان عبد محمود559211121411012011

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0090.67اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمروان مجيد عواد ضاحي559221921411043029

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0090.67ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيضحى حقي محمد خميس559231921422033011

كلية العلوم/جامعة االنبار542.0090.33اعدادية الرطبة للبناتاحيائيايه احمد نوري توفيق559241921422015009

كلية العلوم/جامعة االنبار542.0090.33ثانوية االزدهار للبناتاحيائيايه شهاب احمد شبيب559251921422017006

كلية العلوم/جامعة االنبار542.0090.33اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيمنار سعيد محمد حسين559261921422068056

كلية العلوم/جامعة االنبار541.0090.17ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيرقيه شاكر عباس مصلح559271921422044012

كلية العلوم/جامعة االنبار540.0090.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيسمر باسم رميض مطر559281021422013049

كلية العلوم/جامعة االنبار540.0090.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائياسماء سليمان رجه خليفه559291921422012011

كلية العلوم/جامعة االنبار540.0090.00اعدادية حديثة للبناتاحيائيايمان محمود نزال جاسم559301921422063006

كلية العلوم/جامعة االنبار539.0089.83ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيشهد خالد جمعه حسين559311921422066029

كلية العلوم/جامعة االنبار538.0089.67ثانوية راوة للبناتاحيائيمريم علي حنوش حمد559321921422009055

كلية العلوم/جامعة االنبار538.0089.67اعدادية جنين للبناتاحيائيريم محمود شاكر مريمح559331921422013030

كلية العلوم/جامعة االنبار538.0089.67ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيرسل هادي ابراهيم درج559341921422066013

كلية العلوم/جامعة االنبار537.9289.65ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائياسامه أحمد علي مخلف559351921413019009
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كلية العلوم/جامعة االنبار537.0089.50اعدادية الرطبه للبنيناحيائيهشام محمد عبد الملك حبيب559361921411068017

كلية العلوم/جامعة االنبار537.0089.50اعدادية العال للبناتاحيائيتبارك موفق صالح جرو559371921422019018

كلية العلوم/جامعة االنبار537.0089.50ثانوية الشمس للبناتاحيائيغفران كمال خلف سليمان559381921422126045

كلية العلوم/جامعة االنبار536.0089.33ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعمر محمود عون هللا عطيه559391921413019032

كلية العلوم/جامعة االنبار536.0089.33ثانوية الراية المسائية للبنيناحيائيبدري سالم بدري مشعان559401921415006028

كلية العلوم/جامعة االنبار536.0089.33اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسين ماجد جاسم محمد559412721411038028

كلية العلوم/جامعة االنبار535.0089.17اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد اسماعيل رجب559421921411007060

كلية العلوم/جامعة االنبار535.0089.17اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيسرى مطلب عواد خليفه559431921422068034

كلية العلوم/جامعة االنبار534.0089.00اعدادية الرطبة للبناتاحيائيعال علي عامر عوده559441921422015032

كلية العلوم/جامعة االنبار534.0089.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيشمس عدي حاتم عبيد559451921422031010

كلية العلوم/جامعة االنبار534.0089.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائينها محمد عبد الرحمن جباره559461921422061062

كلية العلوم/جامعة االنبار534.0089.00ثانوية سمية للبناتاحيائينور نوري مجول فرحان559471921422098014

كلية العلوم/جامعة االنبار534.0089.00اعدادية العرفان للبنينتطبيقيعمر قاسم محمد عبد هللا559481921511029013

كلية العلوم/جامعة االنبار534.0089.00انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركيااحيائيسميه سعيد عبد هللا محمد559493021427044012

كلية العلوم/جامعة االنبار533.0088.83اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيريم خالد علي حمادي559501921422027021

كلية العلوم/جامعة االنبار533.0088.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرضاب عماد شريف عليوي559511921422061023

كلية العلوم/جامعة االنبار533.0088.83اعدادية حديثة للبناتاحيائيشهد محمد حميد محمد559521921422063022

كلية العلوم/جامعة االنبار533.0088.83ثانوية دار السالم للبناتتطبيقيشهد ثائر تايه مطني559531921522148001

كلية العلوم/جامعة االنبار532.5288.75ثانوية االنبار للبناتاحيائيزينب عبد هللا رجب مصطفى559541921422016043

كلية العلوم/جامعة االنبار531.0088.50اعدادية الحضارة للبناتاحيائيتبارك ماهر محمد سعيد559551021422026022

كلية العلوم/جامعة االنبار531.0088.50اعدادية الرطبه للبنيناحيائيعبد المهيمن ارحيم الطيف محمد559561921411068003

كلية العلوم/جامعة االنبار531.0088.50ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمنار مظهر شالل جسام559573121427008055

كلية العلوم/جامعة االنبار529.0088.17اعدادية الفجر للبنيناحيائيعبد هللا حميد عبد هللا صبخ559581921411037009

كلية العلوم/جامعة االنبار529.0088.17اعدادية المربد للبنيناحيائيمحمود عبد القهار حسن عبد559591921411056055

كلية العلوم/جامعة االنبار529.0088.17ثانوية االنبار للبناتاحيائيدان خميس ناصر محمد559601921422016026

كلية العلوم/جامعة االنبار529.0088.17ثانوية الشموخ للبناتاحيائياسراء عماد عباس عبد الرحيم559611921422025004

كلية العلوم/جامعة االنبار529.0088.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيطيبه محمد عباس حسين559621921422089122

كلية العلوم/جامعة االنبار528.0088.00ثانوية راوة للبناتاحيائيزينه عماد محمد عزو559631921422009025

كلية العلوم/جامعة االنبار528.0088.00ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائينرجس مرتضى يونس حمزه559641921424005011

كلية العلوم/جامعة االنبار527.0087.83اعدادية جنين للبناتاحيائينور احمد عبيد خربوش559651921422013074

كلية العلوم/جامعة االنبار527.0087.83ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيمها حاتم صبري محمد559661921422103033

كلية العلوم/جامعة االنبار526.0087.67ثانوية الراية المسائية للبنيناحيائيعمر ياسر عبد جابر559671921415006103

كلية العلوم/جامعة االنبار526.0087.67ثانوية التسامح للبناتاحيائياثار صباح مخلف رجا559681921422085001
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كلية العلوم/جامعة االنبار526.0087.67ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب نبيل عبد الكريم عساف559691921422130018

كلية العلوم/جامعة االنبار525.0087.50ثانوية الشموخ للبناتاحيائيايه جاسم محمد سهيل559701921422025007

كلية العلوم/جامعة االنبار525.0087.50ثانوية الشموخ للبناتاحيائيدعاء محمد خلف مصلح559711921422025016

كلية العلوم/جامعة االنبار524.0087.33اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد هللا احمد فهد خلف559721921411003040

كلية العلوم/جامعة االنبار524.0087.33اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمحمد صالح جاسم محمد559731921411006039

كلية العلوم/جامعة االنبار524.0087.33اعدادية الرمانة للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن عطيه محمود559741921411112011

كلية العلوم/جامعة االنبار524.0087.33ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيسجى عامر غالب صالح559751921422002007

كلية العلوم/جامعة االنبار524.0087.33اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيزهراء مخلص ابراهيم عبد الغفور559761921422026038

كلية العلوم/جامعة االنبار524.0087.33ثانوية الكواكب للبناتاحيائياسيا محسن علي خليل559771921422072003

كلية العلوم/جامعة االنبار523.0087.17ثانوية الرمادي للبناتاحيائياسراء محمد حمود مهنا559781921422028005

كلية العلوم/جامعة االنبار523.0087.17ثانوية الكواكب للبناتاحيائيميس خالد عبد هللا فيحان559791921422072052

كلية العلوم/جامعة االنبار523.0087.17ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيإيالف محمد عبد هللا صالح559801921422081005

كلية العلوم/جامعة االنبار523.0087.17ثانوية التسامح للبناتاحيائيهند جبار نصار علي559811921422085029

كلية العلوم/جامعة االنبار522.0087.00ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيسراب خليل ابراهيم جبير559821921422044016

كلية العلوم/جامعة االنبار522.0087.00ثانوية الشمس للبناتاحيائياستبرق فوزي حمد جاسم559831921422126004

كلية العلوم/جامعة االنبار522.0087.00ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الواحد عبد الستار عبد الجبار559841921424003048

كلية العلوم/جامعة االنبار522.0087.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيبيداء مضحي حمد خلف559851921522011015

كلية العلوم/جامعة االنبار522.0087.00ثانوية قوش تبة للبناتاحيائيريام ثامر رحيل عبد559863121422017010

كلية العلوم/جامعة االنبار521.0086.83ثانوية الزوراء للبناتاحيائيهند زكريا محمد علي559871921422018046

كلية العلوم/جامعة االنبار521.0086.83ثانوية الرمادي للبناتاحيائيرؤيا بشار محمود عبد559881921422028015

كلية العلوم/جامعة االنبار521.0086.83اعدادية العرفان للبناتاحيائيامنه خميس ابراهيم فيحان559891921422030007

كلية العلوم/جامعة االنبار521.0086.83ثانوية اليقين للبناتاحيائيزينب غازي فيصل حمادي559901921422076020

كلية العلوم/جامعة االنبار521.0086.83ثانوية العبور للبناتاحيائيحمده عثمان عطية محمود559911921422086036

كلية العلوم/جامعة االنبار521.0086.83ثانوية العبور للبناتتطبيقيحسناء عياده جياد عبد559921921522086032

كلية العلوم/جامعة االنبار520.0086.67ثانوية الخمائل للبناتاحيائيسهير أياد فيصل عالوي559931921422014061

كلية العلوم/جامعة االنبار520.0086.67ثانوية الحرية للبناتاحيائيتماضر جمال سلمان عبد الرزاق559941921422056009

كلية العلوم/جامعة االنبار520.0086.67ثانوية الرحاب للبناتاحيائيبيداء غانم عذاب حربي559951921422078014

كلية العلوم/جامعة االنبار520.0086.67اعدادية هيت للبناتتطبيقيهمس شاكر حميد عبد هللا559961921522060041

كلية العلوم/جامعة االنبار519.0086.50اعدادية الرميله للبنيناحيائيفهد احمد فهد خلف559971921411003068

كلية العلوم/جامعة االنبار519.0086.50اعدادية الروافد للبناتاحيائيسماهر نوري عكله حمادي559981921422062048

كلية العلوم/جامعة االنبار519.0086.50ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائياماني عبد القادر رجه خلف559991921422081016

كلية العلوم/جامعة االنبار518.0086.33اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعثمان ضاري محمد رجه560001921411007073

كلية العلوم/جامعة االنبار518.0086.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيغسق سعد شكر محمود560011921424010104
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كلية العلوم/جامعة االنبار517.0086.17اعدادية الرطبه للبنيناحيائيمحمد مصطفى عبد الرحمن كلبوش560021921411068013

كلية العلوم/جامعة االنبار517.0086.17اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب هادي عناد حمود560031921422027024

كلية العلوم/جامعة االنبار517.0086.17ثانوية الرياحين للبناتاحيائيامنه عامر علي ابراهيم560041921422050006

كلية العلوم/جامعة االنبار517.0086.17اعدادية حديثة للبناتاحيائيعبير عارف عبد الجبار خلباص560051921422063032

كلية العلوم/جامعة االنبار517.0086.17ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرقيه عبد القادر ياسين علي560061921422130013

كلية العلوم/جامعة االنبار516.4486.07ثانوية الرمادي للبنيناحيائياسامة احمد عبد الرزاق جبير560071921411001012

كلية العلوم/جامعة االنبار516.0086.00اعدادية زنكورة للبنيناحيائياسامة شاكر رزيج محمد560081921411032005

كلية العلوم/جامعة االنبار516.0086.00ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيرسل جاسم عبيد غريب560091921422002005

كلية العلوم/جامعة االنبار516.0086.00اعدادية الرطبة للبناتاحيائيسهى فايز حمد عواد560101921422015022

كلية العلوم/جامعة االنبار516.0086.00اعدادية العال للبناتاحيائيقدس اياد سعد هللا احمد560111921422019050

كلية العلوم/جامعة االنبار516.0086.00اعدادية العرفان للبناتاحيائيشفاء علي مهيدي صالح560121921422030034

كلية العلوم/جامعة االنبار516.0086.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيدعاء ظافر شاكر محمود560131921422062022

كلية العلوم/جامعة االنبار516.0086.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيسوالف عمر فجر بدر560141921422062050

كلية العلوم/جامعة االنبار516.0086.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيريم غسان حماد مطلك560151921424011026

كلية العلوم/جامعة االنبار516.0086.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيعلي خالد غائب رحيم560161921511060021

كلية العلوم/جامعة االنبار515.0085.83ثانوية قريش للبناتاحيائيسجى محمد عواد فياض560171921422022050

كلية العلوم/جامعة االنبار515.0085.83ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيزمن عطيه رميح صالح560181921422107022

كلية العلوم/جامعة االنبار514.0085.67ثانوية االيثار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ماهر فيصل صالح560191021413016001

كلية العلوم/جامعة االنبار514.0085.67اعدادية القائم للبناتاحيائيزهراء عبيد حمود غريب560201921422010096

كلية العلوم/جامعة االنبار514.0085.67ثانوية الرجاء للبناتاحيائيهبه محمد جاسم ياس560211921422024082

كلية العلوم/جامعة االنبار514.0085.67ثانوية عنه للبناتاحيائيهمسه جمال نامق عبد الجليل560221921422064045

كلية العلوم/جامعة االنبار514.0085.67اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيايه عمر وسمي خميس560231921422068009

كلية العلوم/جامعة االنبار514.0085.67ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيسبأ صباح نوري محمد560241921422103016

كلية العلوم/جامعة االنبار514.0085.67ثانوية الوفاء للبناتاحيائيانسام فراس مصلح جواد560251921422104004

كلية العلوم/جامعة االنبار514.0085.67انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركيااحيائيفاطمه شاكر محمود سرحان560263021427044018

كلية العلوم/جامعة االنبار513.0085.50ثانوية دار السالم للبنيناحيائيعبد الرزاق داود سالم بريذع560271921411049006

كلية العلوم/جامعة االنبار513.0085.50اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيعائشه عماد احمد وسمي560281921422027041

كلية العلوم/جامعة االنبار513.0085.50اعدادية األمل للبناتاحيائيسباء عماد مهدي مجول560291921422059070

كلية العلوم/جامعة االنبار513.0085.50ثانوية االمالي للبناتاحيائيسماح دحام سويد محمد560301921422075039

كلية العلوم/جامعة االنبار513.0085.50ثانوية العبور للبناتاحيائيرنده طالل خليف حمد560311921422086058

كلية العلوم/جامعة االنبار512.0085.33ثانوية القادسية للبناتاحيائيتقوى مزاحم عبود صالح560321721422066012

كلية العلوم/جامعة االنبار512.0085.33اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيانس حردان عبد الغفور جهاد560331921411011015

كلية العلوم/جامعة االنبار512.0085.33ثانوية عنه للبناتاحيائيبشرى ناظر مجيد إبراهيم560341921422064012
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كلية العلوم/جامعة االنبار512.0085.33ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيثراء ليث ثامر هادي560351921422081037

كلية العلوم/جامعة االنبار512.0085.33ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب قصي مجيد جاسم560361921424011028

كلية العلوم/جامعة االنبار512.0085.33اعدادية هيت للبناتتطبيقيبيداء وليد نجيب شهاب560371921522060010

كلية العلوم/جامعة االنبار512.0085.33ثانوية القدوة الحسنة للبناتتطبيقيريم حمود خلف علي560381921522107012

كلية العلوم/جامعة االنبار511.0085.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيسجى منير عبد الستار رشيد560391921422014054

كلية العلوم/جامعة االنبار511.0085.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيسمر حامد حسن دخيل560401921422014059

كلية العلوم/جامعة االنبار510.0085.00ثانوية صناع الغد للبناتاحيائيرقية عبد الكريم خضير علي560411821422122004

كلية العلوم/جامعة االنبار510.0085.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائياحمد محمد عادل غايب560421921411004003

كلية العلوم/جامعة االنبار510.0085.00اعدادية التقدم للبنيناحيائيعبد هللا حماد شاهر فرحان560431921411062015

كلية العلوم/جامعة االنبار510.0085.00اعدادية العال للبناتاحيائيرفح محمد تركي مخلف560441921422019029

كلية العلوم/جامعة االنبار510.0085.00ثانوية قريش للبناتاحيائياسراء محمد نايل جاسم560451921422022003

كلية العلوم/جامعة االنبار510.0085.00ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيمنال ثامر فارس محمد560461921422032039

كلية العلوم/جامعة االنبار510.0085.00اعدادية هيت للبناتاحيائيبان عمر طه نوري560471921422060016

كلية العلوم/جامعة االنبار510.0085.00ثانوية الشفق للبناتاحيائيفرح عمر محمد حسين560481921422106048

كلية العلوم/جامعة االنبار510.0085.00ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيسهى اجبيب محمد رجا560491921422110022

كلية العلوم/جامعة االنبار510.0085.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد هللا حازم اسود كردي560501921511004038

كلية العلوم/جامعة االنبار509.0084.83اعدادية القائم للبنيناحيائييعقوب ثامر سرحان حمد560511921411023127

كلية العلوم/جامعة االنبار509.0084.83ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائياالء ثامر عبد هللا علي560521921422065007

كلية العلوم/جامعة االنبار509.0084.83ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيهدايه شاكر عبد هللا مهدي560531921422125016

كلية العلوم/جامعة االنبار509.0084.83اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقيساره باسم لويح حمد560541921522026008

كلية العلوم/جامعة االنبار508.0084.67اعدادية القائم للبناتاحيائيعلياء سويد سوعان علي560551921422010149

كلية العلوم/جامعة االنبار508.0084.67ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيامنه سعد حميد كاظم560561921422044003

كلية العلوم/جامعة االنبار508.0084.67ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيغفران ماجد زيدان خلف560571921422066041

كلية العلوم/جامعة االنبار508.0084.67ثانوية العبور للبناتاحيائيفاطمة أحمد شامي جيجان560581921422086103

كلية العلوم/جامعة االنبار508.0084.67ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيخديجه خلف فياض غايب560591921422136008

كلية العلوم/جامعة االنبار507.0084.50اعدادية العبيدي للبنيناحيائيسيف الدين عثمان محيسن علي560601921411024031

كلية العلوم/جامعة االنبار506.0084.33اعدادية عنه للبنيناحيائيحسن عالء جمعه عبد الجليل560611921411021013

كلية العلوم/جامعة االنبار506.0084.33الخارجياتاحيائياماني عبد العزيز احمد علي560621921428050035

كلية العلوم/جامعة االنبار506.0084.33ثانوية المحسن للبنيناحيائيسفيان ذهب مراد عطية560632121411080019

كلية العلوم/جامعة االنبار505.0084.17ثانوية الرجاء للبناتاحيائيزهراء محمود حجاب فيحان560641921422024034

كلية العلوم/جامعة االنبار505.0084.17اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيهاجر محمد عبد فياض560651921422026085

كلية العلوم/جامعة االنبار505.0084.17ثانوية الوالية للبناتاحيائينور الهدى رسول طعيمه جوده560662221422066196

كلية العلوم/جامعة االنبار504.0084.00اعدادية الرميله للبنيناحيائيغيث عبد هللا صالح علي560671921411003064
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كلية العلوم/جامعة االنبار504.0084.00ثانوية النعمان للبنيناحيائياحمد نايف بدوي عبد560681921411030002

كلية العلوم/جامعة االنبار504.0084.00ثانوية راوة للبناتاحيائيمريم مأمون سعيد سعد هللا560691921422009056

كلية العلوم/جامعة االنبار504.0084.00اعدادية القائم للبناتاحيائيريم زياد فرحان عبيد560701921422010091

كلية العلوم/جامعة االنبار504.0084.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيشيماء محمد صالح حمد560711921422012122

كلية العلوم/جامعة االنبار504.0084.00ثانوية المعالي للبناتاحيائيتبارك محمد عبود عساف560721921422021022

كلية العلوم/جامعة االنبار504.0084.00ثانوية قطر الندى للبناتاحيائياالء غيث حميد هويدي560731921422033004

كلية العلوم/جامعة االنبار504.0084.00ثانوية الكواكب للبناتاحيائيساره عثمان عبد هللا عيسى560741921422072032

كلية العلوم/جامعة االنبار503.0083.83اعدادية المربد للبنيناحيائياحمد عبيد مخلف عطيه560751921411056007

كلية العلوم/جامعة االنبار503.0083.83ثانوية المعرفة للبناتاحيائيليلو رياض عواد نجرس560761921422036030

كلية العلوم/جامعة االنبار503.0083.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمريم مدني شعالن احمد560771921422061058

كلية العلوم/جامعة االنبار503.0083.83اعدادية الروافد للبناتاحيائينبأ خالد خلف فزاع560781921422062082

كلية العلوم/جامعة االنبار503.0083.83ثانوية عنه للبناتاحيائيتبارك سلمان داود عبد الجليل560791921422064014

كلية العلوم/جامعة االنبار503.0083.83ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيسرى سالم محمد كسار560801921424004024

كلية العلوم/جامعة االنبار503.0083.83ثانوية المعرفة االهلية المسائية للبناتاحيائياطياف كاظم كريم سلمان560811921426004001

كلية العلوم/جامعة االنبار502.0083.67ثانوية راوة للبناتاحيائيهجره مصطفى سعد مزعل560821921422009065

كلية العلوم/جامعة االنبار502.0083.67ثانوية الخمائل للبناتاحيائياالء جمال مطلب عباس560831921422014012

كلية العلوم/جامعة االنبار501.0083.50ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد جودت محمد نعمه560841921413007017

كلية العلوم/جامعة االنبار501.0083.50ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيساره عبد الستار محل نايف560851921422002006

كلية العلوم/جامعة االنبار500.3283.39ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائياسامة سعد علي هزاع560861921413019008

كلية العلوم/جامعة االنبار500.0083.33اعدادية الخالدية للبنيناحيائيهارون سعيد ابراهيم عوده560871921411007121

كلية العلوم/جامعة االنبار500.0083.33ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيحسام محمد حميد محمد560881921511109004

كلية العلوم/جامعة االنبار499.0083.17اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمؤمن سعد عبد هللا محمد560891921411002039

كلية العلوم/جامعة االنبار499.0083.17اعدادية القائم للبناتاحيائينرمين زيدان خلف عمر560901921422010197

كلية العلوم/جامعة االنبار499.0083.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيغفران عوده هالل نطاح560911921422014076

كلية العلوم/جامعة االنبار499.0083.17ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائينورا وليد نواف حمد560921921422066053

كلية العلوم/جامعة االنبار499.0083.17ثانوية الفرات للبناتتطبيقيعبير حسين حمد خلف560931921522011034

كلية العلوم/جامعة االنبار498.0083.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد الرحمن قصي جمعه عبد الجليل560941921411099018

كلية العلوم/جامعة االنبار498.0083.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيفاطمه جمال عواد عبد560951921422062065

كلية العلوم/جامعة االنبار497.0082.83اعدادية الروافد للبناتاحيائيشهد نعيم عبد فرج560961921422062056

كلية العلوم/جامعة االنبار497.0082.83ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيهاله نهاد عمر عبد560971921424004047

كلية العلوم/جامعة االنبار496.0082.67اعدادية القائم للبناتاحيائيصفا ليث اسماعيل خليل560981921422010136

كلية العلوم/جامعة االنبار496.0082.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرهف محمد رجه نوار560991921422012081

كلية العلوم/جامعة االنبار496.0082.67ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائيسيف طارق طبك شرقي561002321411051009
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كلية العلوم/جامعة االنبار495.0082.50اعدادية الرميله للبنيناحيائيعلي عماد عجاج احمد561011921411003057

كلية العلوم/جامعة االنبار495.0082.50اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائينائل خليل اسماعيل ابراهيم561021921411015062

كلية العلوم/جامعة االنبار495.0082.50اعدادية العال للبناتاحيائيمنار عبد المجيد أحميد مخلف561031921422019057

كلية العلوم/جامعة االنبار495.0082.50ثانوية الرمادي للبناتاحيائيطيبه اسامه عبد اللطيف محمد561041921422028033

كلية العلوم/جامعة االنبار495.0082.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم مثنى هادي عبدالحميد561051921422037049

كلية العلوم/جامعة االنبار495.0082.50ثانوية الشفق للبناتاحيائينبأ جمال خلف عبود561061921422106059

كلية العلوم/جامعة االنبار495.0082.50ثانوية الشمس للبناتاحيائيسلوى اسماعيل عويد سالم561071921422126038

كلية العلوم/جامعة االنبار495.0082.50ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيطيبة عدنان سعدي اسماعيل561081921427028014

كلية العلوم/جامعة االنبار494.0082.33اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد الصمد خالد اسماعيل معروف561091921411004023

كلية العلوم/جامعة االنبار494.0082.33اعدادية القائم للبناتاحيائيصفا حمدي خلف داموك561101921422010133

كلية العلوم/جامعة االنبار494.0082.33اعدادية الرطبة للبناتاحيائيشهد عباس فاضل صباح561111921422015023

كلية العلوم/جامعة االنبار494.0082.33ثانوية الرمادي للبناتاحيائيصفا فراس مولود ريحان561121921422028032

كلية العلوم/جامعة االنبار494.0082.33ثانوية االمالي للبناتاحيائيانسام سليمان حميد بدوي561131921422075006

كلية العلوم/جامعة االنبار494.0082.33ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيميسره اسماعيل يوسف مسرهد561141921424003061

كلية العلوم/جامعة االنبار494.0082.33ثانوية العرفان للبناتاحيائيفردوس خالد احمد غضبان561153121422016021

كلية العلوم/جامعة االنبار493.0082.17اعدادية الرطبة للبناتاحيائيهديل عبد المجيد حميد فراج561161921422015050

كلية العلوم/جامعة االنبار493.0082.17ثانوية المعالي للبناتاحيائيسبا ناجي مظلوم حسين561171921422021035

كلية العلوم/جامعة االنبار493.0082.17ثانوية الرجاء للبناتاحيائيساره جاسم محمد صكر561181921422024037

كلية العلوم/جامعة االنبار493.0082.17اعدادية العرفان للبناتاحيائياماني محمد احمد زيدان561191921422030006

كلية العلوم/جامعة االنبار493.0082.17ثانوية الرافدين للبناتاحيائيامنه سلمان محمود سرهيد561201921422097004

كلية العلوم/جامعة االنبار492.0082.00اعدادية العامرية للبناتاحيائينور صباح خلوف عبد الحميد561211021422036139

كلية العلوم/جامعة االنبار492.0082.00اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد المؤمن عصام محمود كريكش561221921411003051

كلية العلوم/جامعة االنبار492.0082.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرواء حمد خليفه احمد561231921422012082

كلية العلوم/جامعة االنبار492.0082.00اعدادية العال للبناتاحيائيهالة ستار جبار نمال561241921422019067

كلية العلوم/جامعة االنبار492.0082.00ثانوية االدريسي للبناتاحيائيندى عدنان زيدان مهيدي561251921422133015

كلية العلوم/جامعة االنبار492.0082.00ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيأنفال عبد الكريم حسين حياوي561263121426001013

كلية العلوم/جامعة االنبار491.3681.89ثانوية االنبار للبناتاحيائيايالف شهاب احمد عبد561271921422016015

كلية العلوم/جامعة االنبار491.0081.83اعداية المعراج للبناتاحيائيساره جاسم محمد عبد561281021422031051

كلية العلوم/جامعة االنبار491.0081.83ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيحال ماجد محمد شحاذة561291021422041006

كلية العلوم/جامعة االنبار491.0081.83ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد هللا مشتاق عبد الهادي عبد الباقي561301921411001044

كلية العلوم/جامعة االنبار491.0081.83اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيزيد محمد زيدان صالح561311921411020018

كلية العلوم/جامعة االنبار491.0081.83اعدادية بروانة للبنيناحيائيعمر محمد عبد هللا عايد561321921411066021

كلية العلوم/جامعة االنبار491.0081.83ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيسميه هيثم موفق رشاد561331921422023052
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كلية العلوم/جامعة االنبار491.0081.83ثانوية الشمس للبناتاحيائينورس عبيد مخلف نمر561341921422126055

كلية العلوم/جامعة االنبار491.0081.83اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيمنار طاهر جاسم محمد561351921426002190

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0081.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائياكرم سفر علي اكبر عبد ال561361721411115017

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0081.67اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعبد هللا سالم غربي علي561371921411112059

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0081.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيريم قاسم كريم محمد561381921422012089

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0081.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيسجى طه صبار مجول561391921422012107

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0081.67اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيسميه غسان سلمان ظاهر561401921422026049

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0081.67اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيهند عادل عبد هللا خلف561411921422052134

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0081.67اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيميسيم عدنان عبد عرموط561421921422057130

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0081.67ثانوية المقاصد للبناتاحيائيميالد مجيد محمد عويد561431921422070037

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0081.67ثانوية العبور للبناتاحيائيافاق ناظم عبيد غربي561441921422086012

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0081.67ثانوية النور للبناتاحيائينور نافع خميس خليفه561451921422100031

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0081.67ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيآية يوسف حبيب علي561461921422136004

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0081.67اعدادية الفجر للبنينتطبيقيعالء حمد نجم عبد هللا561471921511037011

كلية العلوم/جامعة االنبار489.0081.50ثانوية االعتدال للبناتاحيائيحياة نزيه ويس زيد561481321422008016

كلية العلوم/جامعة االنبار489.0081.50اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيصفا عبد السالم محمود عبطان561491921422053088

كلية العلوم/جامعة االنبار489.0081.50ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيتيما ناصر عوده عبد هللا561501921424003016

كلية العلوم/جامعة االنبار488.6081.43اعدادية المنصور للبنيناحيائيفادي فارس نعوم فتح هللا561511021411026187

كلية العلوم/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية االمال للبناتاحيائيماريا احمد محمد حسن561521121422011114

كلية العلوم/جامعة االنبار488.0081.33ثانوية البسملة للبناتاحيائيبنين ثائر هاشم جواد561531121422061010

كلية العلوم/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهبه عدنان عليوي فهد561541321422025094

كلية العلوم/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية التقدم للبنيناحيائيعبد االله جمال علي هذال561551921411062012

كلية العلوم/جامعة االنبار488.0081.33ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد عماد شاكر رشيد561561921413009012

كلية العلوم/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيعائشه عادل فواز عصفور561571921422039069

كلية العلوم/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية النهضة للبناتاحيائيزينب مجيد سليمان طعمه561581921422055058

كلية العلوم/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيايه مفيد اسماعيل جرذي561591921422057019

كلية العلوم/جامعة االنبار488.0081.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيريام نورالدين علي حسون561601921422089071

كلية العلوم/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيزهراء صالح سليمان عساف561611921426002067

كلية العلوم/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية المشروع للبنيناحيائيعلي نجم عبد حسن561622321411010088

كلية العلوم/جامعة االنبار487.0081.17االعدادية الغربية للبنيناحيائيحارث عمار ايوب سعيد561631721411007040

كلية العلوم/جامعة االنبار487.0081.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيسميه حمد سلمان جاسم561641921422014060

كلية العلوم/جامعة االنبار487.0081.17اعدادية الرطبة للبناتاحيائيامنه عبد هللا ابراهيم عياش561651921422015003

كلية العلوم/جامعة االنبار487.0081.17ثانوية االنبار للبناتاحيائيرفيده غالب زيدان ربيع561661921422016032
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كلية العلوم/جامعة االنبار487.0081.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيطيبه ثامر ذاكر عكاب561671921422089118

كلية العلوم/جامعة االنبار487.0081.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيمريم مؤيد محمد عبد هللا561681921422089168

كلية العلوم/جامعة االنبار487.0081.17ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيوالء قصي صالح مطلك561691921424003074

كلية العلوم/جامعة االنبار486.0081.00ثانوية االنبار للبناتاحيائيأساور سمير عبد رشيد561701921422016001

كلية العلوم/جامعة االنبار486.0081.00ثانوية الكواكب للبناتاحيائياستبرق حربي صبيح فياض561711921422072002

كلية العلوم/جامعة االنبار486.0081.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيشيماء حمدان احمد شالل561721921422089105

كلية العلوم/جامعة االنبار486.0081.00ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيمالك محمد مجيد احمد561731921424004036

كلية العلوم/جامعة االنبار486.0081.00ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائينبأ ابراهيم تركي خلف561741921424006041

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0080.83اعدادية البحتري المختلطةاحيائيسعد ارحيم محمود محمد561751821417004008

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0080.83اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد زياد طارق جاسم561761921411007098

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0080.83ثانوية البيادر للبنيناحيائيعلي احمد خلف حمود561771921411091021

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0080.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيكريمه فاضل عباس خضير561781921422011106

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0080.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائينور ضياء سامي جهاد561791921422014102

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0080.83اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيمريم علي محمد العبد هللا561801921422026071

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0080.83اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيهدى عباس عفات درج561811921422026089

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0080.83ثانوية التسامح للبناتاحيائيعائشه علي حسين علي561821921422085020

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0080.83ثانوية العبور للبناتاحيائيغفران محمد عيد حسن561831921422086101

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0080.83ثانوية العبور للبناتاحيائينسرين خالد جلعوط جاسم561841921422086134

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0080.83ثانوية الشمس للبناتاحيائيغفران سالم عمر خلف561851921422126044

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0080.83ثانوية العدالة المختلطةاحيائيزينب جمال هالل خلف561861921427025004

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0080.83ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيزينب شاكر محمود فريح561871921522066021

كلية العلوم/جامعة االنبار484.3680.73الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن رفعت مطلك عبد الرحمن561881021411002039

كلية العلوم/جامعة االنبار484.0080.67اعدادية الفاروق للبناتاحيائيايمان عادل خلف ابراهيم561891021422037009

كلية العلوم/جامعة االنبار484.0080.67اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعالء الدين عبد الكريم جياد جبير561901921411002032

كلية العلوم/جامعة االنبار484.0080.67اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيالحارث عبد هللا عليوي محمد561911921411011014

كلية العلوم/جامعة االنبار484.0080.67ثانوية النخيل المختلطةاحيائييوسف صبار مصحب فنر561921921417015014

كلية العلوم/جامعة االنبار484.0080.67اعدادية الروابط للبناتاحيائيساره وليد عبيد صالح561931921422092063

كلية العلوم/جامعة االنبار483.0080.50اعداية المعراج للبناتاحيائيسميه وليد هادي فرحان561941021422031062

كلية العلوم/جامعة االنبار483.0080.50ثانوية الرمادي للبنيناحيائييونس حامد جاسم حمادي561951921411001089

كلية العلوم/جامعة االنبار483.0080.50اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد الرحمن عادل هالل نايف561961921411003033

كلية العلوم/جامعة االنبار483.0080.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائيعبد الرحمن محمد زغير عبد561971921411026023

كلية العلوم/جامعة االنبار483.0080.50اعدادية الفتوة للبنيناحيائياحمد كمال محمد عواد561981921411064004

كلية العلوم/جامعة االنبار483.0080.50ثانوية البيادر للبنيناحيائيمصطفى حامد جاسم محمد561991921411091037
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كلية العلوم/جامعة االنبار483.0080.50ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائيعالء حسين جاسم محمد562001921415005068

كلية العلوم/جامعة االنبار483.0080.50اعدادية القائم للبناتاحيائيغفران مخلف سويد عبد562011921422010153

كلية العلوم/جامعة االنبار483.0080.50ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيتبارك عماد جميل محمد562021921422044006

كلية العلوم/جامعة االنبار482.0080.33ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيعائشه مشتاق طالب حسين562031121424014035

كلية العلوم/جامعة االنبار482.0080.33ثانوية االنبار للبناتاحيائيأيالف ثامر مبارك عبد562041921422016003

كلية العلوم/جامعة االنبار482.0080.33ثانوية قريش للبناتاحيائيعائشه علي احمد صالح562051921422022070

كلية العلوم/جامعة االنبار482.0080.33اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيفاطمه طارق ناجي حمادي562061921422052096

كلية العلوم/جامعة االنبار482.0080.33اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيمريم شاكر حردان اسماعيل562071921422053117

كلية العلوم/جامعة االنبار482.0080.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيزينب بالل حسين خلف562081921422057062

كلية العلوم/جامعة االنبار482.0080.33اعدادية حديثة للبناتاحيائينور اثير مصلح يوسف562091921422063044

كلية العلوم/جامعة االنبار482.0080.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيضحى عماد عبد جسام562101921422089115

كلية العلوم/جامعة االنبار482.0080.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيتقى مصطفى طالب عبد االله562111921424010037

كلية العلوم/جامعة االنبار482.0080.33ثانوية االغالبة المختلطةتطبيقيسارة حامد عبد هللا شيحان562121921527003001

كلية العلوم/جامعة االنبار481.0080.17ثانوية بالل للبنيناحيائيمحمد رزاق علي حسن562131021411021026

كلية العلوم/جامعة االنبار481.0080.17ثانوية سد الموصل للبناتاحيائياالء محسن حازم حسين562141721422028003

كلية العلوم/جامعة االنبار481.0080.17اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعبد السالم نعمان محمد نوار562151921411032025

كلية العلوم/جامعة االنبار481.0080.17ثانوية الرياحين للبناتاحيائيايمان فالح حماد جاسم562161921422050010

كلية العلوم/جامعة االنبار481.0080.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيأيالف سمير رحيم هالل562171921422061004

كلية العلوم/جامعة االنبار481.0080.17ثانوية النور للبناتاحيائيغفران حميد سليمان خلف562181921422100019

كلية العلوم/جامعة االنبار481.0080.17اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمحمد رياض مشعان فرحان562191921511004055

كلية العلوم/جامعة االنبار480.0080.00ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيمحمد حسين عباس كاظم562201021417003031

كلية العلوم/جامعة االنبار480.0080.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيميمونه هيثم محمود شحاذه562211021422038112

كلية العلوم/جامعة االنبار480.0080.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرحاب عبد الرحمن حرجان شهاب562221121422017056

كلية العلوم/جامعة االنبار480.0080.00اعدادية القائم للبناتاحيائيشهد عايد محمد موسى562231921422010125

كلية العلوم/جامعة االنبار480.0080.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيايه مثنى نواف حميد562241921422057018

كلية العلوم/جامعة االنبار480.0080.00ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيلجين ايوب ناظم احمد562251921424001028

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيمريم عمار هادي ناصر562261021422017034

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83اعدادية العياضية للبنيناحيائيناصر خضر احمد دويح562271721411107082

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد الرزاق محمد ابراهيم علي562281921411044004

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83اعدادية البخاري للبنيناحيائيمهند خالد ابراهيم احمد562291921411101131

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية الرجاء للبناتاحيائيتبارك احمد شاكر عباس562301921422024015

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83اعدادية النهضة للبناتاحيائيحنين عمر خماس ياسين562311921422055032

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيتماره عبد الستار احمد علي562321921422089036
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كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية الرافدين للبناتاحيائيفنن خالد احمد محمد562331921422097041

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية الشمس للبناتاحيائيساره زهير محمد عكله562341921422126033

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائييقين ساهي جاسم فرحان562351921424004051

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيناهده صادق شاحوذ مشعل562361921424011055

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيوسن حسام حسين عبد الجليل562371921426002194

كلية العلوم/جامعة االنبار478.2879.71ثانوية االنبار للبناتاحيائيُعال عبد الوهاب عبد الرزاق خلف562381921422016066

كلية العلوم/جامعة االنبار478.0079.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيالرا مشعان حسن كرحوت562391921422011108

كلية العلوم/جامعة االنبار478.0079.67ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيريام هاني شاكر محمود562401921422023033

كلية العلوم/جامعة االنبار478.0079.67ثانوية االنفال للبناتاحيائيرنا قاسم حمود فليح562411921422089064

كلية العلوم/جامعة االنبار478.0079.67ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائييمامه ناجي عبد حمادي562421921422103044

كلية العلوم/جامعة االنبار478.0079.67ثانوية منارة عنه للبناتاحيائييقين عزيز جاعد مناع562431921422110054

كلية العلوم/جامعة االنبار478.0079.67ثانوية الشمس للبناتاحيائيهبه ناظر عبد صالح562441921422126057

كلية العلوم/جامعة االنبار477.0079.50اعدادية العبيدي للبنيناحيائيابراهيم فاضل جسام حمد562451921411024002

كلية العلوم/جامعة االنبار477.0079.50اعدادية هيت للبنيناحيائيعلي رؤوف مزبان خلف562461921411025044

كلية العلوم/جامعة االنبار477.0079.50ثانوية البيادر للبنيناحيائياحمد محمود مخلف عوده562471921411091006

كلية العلوم/جامعة االنبار477.0079.50اعدادية القائم للبناتاحيائيكوثر رفعت عبد الرحمن علوان562481921422010165

كلية العلوم/جامعة االنبار477.0079.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائيغفران نوفل عدنان مصطاف562491921422014077

كلية العلوم/جامعة االنبار477.0079.50اعدادية بروانة للبناتاحيائيشهد كافي عواد محمد562501921422020033

كلية العلوم/جامعة االنبار477.0079.50اعدادية الروافد للبناتاحيائيهاجر حازم محمد مخلف562511921422062092

كلية العلوم/جامعة االنبار477.0079.50اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيلمياء مزهر درع خلف562521921422068050

كلية العلوم/جامعة االنبار477.0079.50اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعد هللا عبد الحميد أمين562531921511069039

كلية العلوم/جامعة االنبار477.0079.50ثانوية العال المختلطةاحيائيعبد الملك سليمان مصلح حمد562543121417006014

كلية العلوم/جامعة االنبار476.0079.33ثانوية الربيع المختلطةاحيائيعكاب حمود نجم بطي562551921417004010

كلية العلوم/جامعة االنبار476.0079.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمالك ابراهيم محمد يوسف562561921422004021

كلية العلوم/جامعة االنبار476.0079.33ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسجى رافع احمد عاصي562571921422036018

كلية العلوم/جامعة االنبار476.0079.33الخارجياتاحيائياسمه عبد هللا عباس عبد العزيز562581921428050022

كلية العلوم/جامعة االنبار476.0079.33اعدادية االحرار للبنيناحيائيعلي مراد حسن عبود562592621411018056

كلية العلوم/جامعة االنبار475.0079.17االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائياسامه ياسين جراد صالح562601921411010008

كلية العلوم/جامعة االنبار475.0079.17اعدادية الرطبه للبنيناحيائيعصام هاني صبحي فاضل562611921411068004

كلية العلوم/جامعة االنبار475.0079.17اعدادية القائم للبناتاحيائيرغد عابد محمد داموك562621921422010079

كلية العلوم/جامعة االنبار475.0079.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيأيه محمد عبيد فرحان562631921422014003

كلية العلوم/جامعة االنبار475.0079.17ثانوية الرياحين للبناتاحيائيايه عبد هللا صالح فيحان562641921422050012

كلية العلوم/جامعة االنبار475.0079.17ثانوية الكواكب للبناتاحيائيدنيا عدي احمد دريدح562651921422072019
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كلية العلوم/جامعة االنبار475.0079.17ثانوية العبور للبناتاحيائيانفال عواد عبيد ذيب562661921422086023

كلية العلوم/جامعة االنبار475.0079.17ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيمريم مؤيد توفيق عبد المحسن562671921424003054

كلية العلوم/جامعة االنبار475.0079.17ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيتقى عبد المطلب حسين عباس562681921424011015

كلية العلوم/جامعة االنبار475.0079.17ثانوية االمالي للبناتتطبيقياميمه سليمان حميد بدوي562691921522075011

كلية العلوم/جامعة االنبار474.0079.00اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعبد العليم علي رشيد صالح562701921411027011

كلية العلوم/جامعة االنبار474.0079.00ثانوية االندلس للبناتاحيائيعائشه خلف حمد هللا سند562711921422047034

كلية العلوم/جامعة االنبار474.0079.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيعذراء عبد اللطيف عوده علي562721921422089135

كلية العلوم/جامعة االنبار474.0079.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيقبس عصام احمد عباس562731921424011045

كلية العلوم/جامعة االنبار474.0079.00اعدادية عنه للبنينتطبيقيعمر جمال مهنا ذياب562741921511021039

كلية العلوم/جامعة االنبار474.0079.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدموع عبد الكاظم علوان خشوش562752221422004094

كلية العلوم/جامعة االنبار473.0078.83ثانوية اجحلة للبنيناحيائيعبدهللا سعد خلف سليمان562761721411043017

كلية العلوم/جامعة االنبار473.0078.83اعدادية راوه للبنيناحيائياحمد انس ثابت جاسم562771921411022001

كلية العلوم/جامعة االنبار473.0078.83اعدادية الفتوة للبنيناحيائيخطاب علي جهاد علي562781921411064008

كلية العلوم/جامعة االنبار473.0078.83ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائييقين محمد عناد ضاحي562791921424003075

كلية العلوم/جامعة االنبار473.0078.83اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيياسين فرع عامر عبود562801921511024081

كلية العلوم/جامعة االنبار473.0078.83اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيجاسم محمد كريم شيحان562811921511032007

كلية العلوم/جامعة االنبار473.0078.83ثانوية عنه للبناتتطبيقييقين صباح سليمان حردان562821921522064037

كلية العلوم/جامعة االنبار473.0078.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن عبود مارد562832221422004137

كلية العلوم/جامعة االنبار473.0078.83ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعبد هللا حامد عبد زيد عبد الحسين562842421411040049

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67اعدادية الخضراء للبنيناحيائيزيد عصام مجول فيصل562851021411013054

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67اعدادية البطولة للبناتاحيائيأسراء شاكر طالل صكر562861021422028001

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67اعدادية البتول للبناتاحيائيهاله علي ابراهيم خليل562871121422013136

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيسيف الدين ساجر احمد حسين562881821413013016

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67اعدادية العرفان للبنيناحيائيمحمد يحيى علي حمادي562891921411029036

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية الشموخ للبناتاحيائينور حامد مناجد معجل562901921422025048

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67اعدادية الروافد للبناتاحيائيرماح شاكر حميد عمر562911921422062033

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية العبور للبناتاحيائيسراب سعد خلف عبد هللا562921921422086077

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية االنفال للبناتاحيائينور غائب ابراهيم خلف562931921422089194

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائيساره احمد عالوي جدم562941921422146005

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيساره نبيل عبد الستار كامل562951921424002006

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينبراس جمال حكمت عويد562961921424003063

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائياالء أحمد حسين ابراهيم562971921424011005

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67اعدادية راوه للبنينتطبيقيعبد هللا مازن عوض حمادي562981921511022023
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كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى صالح عبود خميس562992721413001016

كلية العلوم/جامعة االنبار471.0078.50اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيدنيا رائد سالم محمد563001121422009028

كلية العلوم/جامعة االنبار471.0078.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد مصطفى حسين راضي563011421411026071

كلية العلوم/جامعة االنبار471.0078.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمصطفى فالح احمد سريح563021921411065123

كلية العلوم/جامعة االنبار471.0078.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائياسيل عمر صالح خليفه563031921422014011

كلية العلوم/جامعة االنبار471.0078.50ثانوية قريش للبناتاحيائيافنان علي احمد صالح563041921422022009

كلية العلوم/جامعة االنبار471.0078.50ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتاحيائيساره محمود محمد شرقي563051921422029009

كلية العلوم/جامعة االنبار470.0078.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيميساء محمد اسماعيل جاسم563061121422016073

كلية العلوم/جامعة االنبار470.0078.33اعدادية القائم للبنيناحيائيعادل محمد خلف مهاوش563071921411023044

كلية العلوم/جامعة االنبار470.0078.33ثانوية االمالي للبنيناحيائياحمد احمادي صالح مفضي563081921411038001

كلية العلوم/جامعة االنبار470.0078.33ثانوية االنتصار للبنيناحيائيعمر صالح احمد فريح563091921411108013

كلية العلوم/جامعة االنبار470.0078.33ثانوية الفرات للبناتاحيائينوال عبد الكريم عمير مخلف563101921422011126

كلية العلوم/جامعة االنبار470.0078.33ثانوية الخمائل للبناتاحيائيندى صبار احمد شيحان563111921422014100

كلية العلوم/جامعة االنبار470.0078.33ثانوية عنه للبناتاحيائيتبارك عماد صافي مجيد563121921422064015

كلية العلوم/جامعة االنبار470.0078.33ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيسهير اياد شاكر محمود563131921422136018

كلية العلوم/جامعة االنبار470.0078.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيميناء عمار حسن عبد الرزاق563141921424010144

كلية العلوم/جامعة االنبار470.0078.33ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائييعقوب يحيى حمزه محمود563152321411051022

كلية العلوم/جامعة االنبار469.0078.17اعدادية الفاروق للبناتاحيائيايه رواء مخلف منير563161021422037010

كلية العلوم/جامعة االنبار469.0078.17ثانوية الزوراء للبناتاحيائيضحى حسن صفيان نجم563171921422018024

كلية العلوم/جامعة االنبار469.0078.17ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيشيماء خلف محمد مخلف563181921422023058

كلية العلوم/جامعة االنبار469.0078.17اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيمنار ابراهيم محمود مهدي563191921522042051

كلية العلوم/جامعة االنبار469.0078.17ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيوجدان قاسم محمد زيدان563201921522066038

كلية العلوم/جامعة االنبار469.0078.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي انعم صبار عباس563212421413018081

كلية العلوم/جامعة االنبار469.0078.17اعدادية االحرار للبنيناحيائيعلي خالد شهيد اليذ563222621411018051

كلية العلوم/جامعة االنبار468.0078.00اعدادية البطولة للبناتاحيائيغسق صالح مسعود عكله563231021422028095

كلية العلوم/جامعة االنبار468.0078.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيابوبكر سامي ناصر حسين563241921411004001

كلية العلوم/جامعة االنبار468.0078.00ثانوية المعرفة للبنيناحيائياسامه علي جدعان عبد هللا563251921411033002

كلية العلوم/جامعة االنبار468.0078.00ثانوية السنابل المختلطةاحيائيطه كريم جندي منصور563261921417012002

كلية العلوم/جامعة االنبار468.0078.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيزهراء احمد محل محمد563271921422012091

كلية العلوم/جامعة االنبار468.0078.00ثانوية الرجاء للبناتاحيائيهدى صباح علي سلمان563281921422024083

كلية العلوم/جامعة االنبار468.0078.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائياالء عبد احمد مهيدي563291921422057008

كلية العلوم/جامعة االنبار468.0078.00ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيايالف صلبي هندي صالح563301921422107007

كلية العلوم/جامعة االنبار468.0078.00ثانوية السويس للبناتاحيائيهناء فزع مخلف عبد563311921422124036

4148 من 1707صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة االنبار468.0078.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيبكر عماد حمزه حماد563321921511069020

كلية العلوم/جامعة االنبار468.0078.00اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي ثجيل صبر خريب563332221411027096

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0077.83اعدادية العامرية للبنيناحيائيايمن فريد سعدون عبد هللا563341021411020038

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0077.83اعدادية الحضارة للبناتاحيائيزينب رياض يحيى حسين563351021422026034

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0077.83ثانوية الهجرة للبناتاحيائيذكرى صكبان ابراهيم عبد563361821422015009

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0077.83ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيرانيا علي حميد نايف563371921422001003

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0077.83ثانوية راوة للبناتاحيائياسراء عبد الخالق حسون علي563381921422009003

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0077.83اعدادية جنين للبناتاحيائيايه محمد عواد عبد563391921422013013

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0077.83اعدادية بروانة للبناتاحيائيايه ياسر شمخي رحيم563401921422020008

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0077.83ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرفيده خليل رباش عبد هللا563411921424010056

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0077.83اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيسجاد عدنان احمد سليمان563422121411003059

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0077.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي محمد فيصل هادي563432321411027065

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0077.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيهبة هللا علي كاظم علي563442821422003130

كلية العلوم/جامعة االنبار466.0077.67ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه محمود ياس علي563451821422095018

كلية العلوم/جامعة االنبار466.0077.67اعدادية القائم للبنيناحيائيمحمد عامر مهدي صالح563461921411023099

كلية العلوم/جامعة االنبار466.0077.67اعدادية الخالدية للبناتاحيائيمريم مهدي خلف شرموط563471921422049057

كلية العلوم/جامعة االنبار466.0077.67اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينبأ حامد سبتي جمعه563481921422053133

كلية العلوم/جامعة االنبار466.0077.67اعدادية األمل للبناتاحيائيطيبه كامل عبد هللا مهيدي563491921422059087

كلية العلوم/جامعة االنبار466.0077.67اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيعلي سمير عبد رجه563501921511032025

كلية العلوم/جامعة االنبار466.0077.67اعدادية المشروع للبنيناحيائيحسين حامد شافي خلفة563512321411010026

كلية العلوم/جامعة االنبار466.0077.67ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعلي عجرش حجل زغير563522321415008104

كلية العلوم/جامعة االنبار466.0077.67اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين علي رحمن عيسى563532421411004053

كلية العلوم/جامعة االنبار466.0077.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيهاشم خليل هاشم ابراهيم563542521413031716

كلية العلوم/جامعة االنبار465.0077.50اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيتبارك غازي فيصل علي563551921422027013

كلية العلوم/جامعة االنبار465.0077.50اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيشروق احمد جواد حسن563561921422068036

كلية العلوم/جامعة االنبار465.0077.50ثانوية الرافدين للبناتاحيائيايالف هويدي صالح فرحان563571921422097007

كلية العلوم/جامعة االنبار465.0077.50اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيبسام احمد نجيب شهاب563581921511015016

كلية العلوم/جامعة االنبار465.0077.50ثانوية هناء الشيباني للبناتتطبيقيورود نواف مشعان جاسم563591921522034006

كلية العلوم/جامعة االنبار465.0077.50اعدادية الجزائر للبنيناحيائيسجاد عايد محمد سلمان563602321411034016

كلية العلوم/جامعة االنبار465.0077.50اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبتول صبار راهي جاسم563612721422018027

كلية العلوم/جامعة االنبار465.0077.50ثانوية العال المختلطةاحيائيمحمد فرحان مخلف علي563623121417006027

كلية العلوم/جامعة االنبار464.0877.35ثانوية االنبار للبناتاحيائيرؤى ابراهيم اسماعيل خليل563631921422016028

كلية العلوم/جامعة االنبار464.0077.33اعدادية الصفا للبنيناحيائيعبد الملك محمد حسين علي563641321411027031
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كلية العلوم/جامعة االنبار464.0077.33اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمود علي خير هللا رجه563651921411019069

كلية العلوم/جامعة االنبار464.0077.33اعدادية العلم النافع للبنيناحيائياسامه رعد عطاهللا ناصر563661921411092015

كلية العلوم/جامعة االنبار464.0077.33ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد نزار صبري عبيد563671921413009016

كلية العلوم/جامعة االنبار464.0077.33ثانوية راوة للبناتاحيائيحميده عماد حسن سالمه563681921422009012

كلية العلوم/جامعة االنبار464.0077.33ثانوية الفرات للبناتاحيائيمريم محمد خليف ناطور563691921422011116

كلية العلوم/جامعة االنبار464.0077.33اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيفاطمة ياسر عبد حسن563701921422026063

كلية العلوم/جامعة االنبار464.0077.33ثانوية العبور للبناتاحيائيايمان ظيف جميل سعيد563711921422086028

كلية العلوم/جامعة االنبار463.0077.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائيآمنه ستار حنظل حسين563721321422040001

كلية العلوم/جامعة االنبار463.0077.17اعدادية العبيدي للبنيناحيائيهادي جاسم محمد خلف563731921411024092

كلية العلوم/جامعة االنبار463.0077.17ثانوية المعرفة للبنيناحيائياسامه مجيد صالح ضاحي563741921411033003

كلية العلوم/جامعة االنبار463.0077.17اعدادية بروانة للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحمن مطر ظاهر563751921411066026

كلية العلوم/جامعة االنبار463.0077.17اعدادية القائم للبناتاحيائيمريم عادل شريف عبدهللا563761921422010177

كلية العلوم/جامعة االنبار463.0077.17اعدادية األمل للبناتاحيائيحنين عبد الستار خليل ابراهيم563771921422059037

كلية العلوم/جامعة االنبار463.0077.17ثانوية السويس للبناتاحيائيمنى فيصل جدعان عليج563781921422124028

كلية العلوم/جامعة االنبار463.0077.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعبد هللا رحيم علوان مهدي563791921511026035

كلية العلوم/جامعة االنبار463.0077.17ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيرنا محمود علي عبد هللا563801921522001012

كلية العلوم/جامعة االنبار463.0077.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيسميه عثمان حسين سلمان563812321422039149

كلية العلوم/جامعة االنبار463.0077.17اعدادية السماوة للبناتاحيائيتبارك حسن سفيح حسن563822921422024056

كلية العلوم/جامعة االنبار463.0077.17ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيافراح عبد هللا محمد عبو563833221422006001

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00ثانوية الكرخ للبنيناحيائييوسف محمد ضياء الدين محمد امين563841021411003023

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيشهد وليد حسن ياسين563851321422001184

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيمريم صالح هادي صالح563861421422002093

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي محمد جواد حسين563871821411006102

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00اعدادية الرميله للبنيناحيائيزيدان خليل زيدان خلف563881921411003024

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيمحمد احمد حسن عبد563891921411045010

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00ثانوية ابن النفيس للبناتاحيائيالرا اياد حبيب سالمه563901921422005010

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00ثانوية االنبار للبناتاحيائيسالي عبد الحكيم علي هميم563911921422016050

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00ثانوية االزدهار للبناتاحيائيرقيه سعدون محمد ثميل563921921422017014

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائينورا عبد الحميد ابراهيم مجبل563931921422037063

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيعائشه ساجد فزع حسان563941921422089127

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00اعدادية الياقوت للبناتاحيائيزينب ضياء فياض حسين563951921422109059

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي عواد معيوف563961921511032017

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00ثانوية االيالف للبنينتطبيقيرسول عبد خزعل جمال563971921511102016
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كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00اعدادية العال للبناتتطبيقيضحى بهاء الدين يعقوب يوسف563981921522019031

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00ثانوية منارة عنه للبناتتطبيقيأنوار حقي اسماعيل ابراهيم563991921522110001

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيسراج الدين احمد عبيد حمد564002321411027033

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00اعدادية العفاف للبناتاحيائياسراء محمد كعيم عباس564012421422048004

كلية العلوم/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيزينب اسعد عبيد جاسم564021521422013034

كلية العلوم/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية الميثاق للبنيناحيائيحسين احمد شالل محمد564031921411006013

كلية العلوم/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد القادر حسن محمود موسى564041921411007065

كلية العلوم/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمد عامر عباس محيميد564051921411070042

كلية العلوم/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية الرطبة للبناتاحيائيهدى محمد علي محمد564061921422015048

كلية العلوم/جامعة االنبار461.0076.83ثانوية عنه للبناتاحيائيمريم عبد الهادي عبد الواحد كامل564071921422064036

كلية العلوم/جامعة االنبار461.0076.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيصبا رسمي ابراهيم عبيد564081921422089112

كلية العلوم/جامعة االنبار461.0076.83ثانوية التكاتف للبناتاحيائيايمان محمود صلفيج محمود564091921422094002

كلية العلوم/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي سعد محسن نعمه564102221411017103

كلية العلوم/جامعة االنبار461.0076.83ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل ناجي جاسم564112321413016095

كلية العلوم/جامعة االنبار460.0076.67اعدادية الرميله للبنيناحيائيمحمد احمد جاسم محمد564121921411003073

كلية العلوم/جامعة االنبار460.0076.67اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيشفاء سالم محمد عبدهللا564131921422027030

كلية العلوم/جامعة االنبار460.0076.67اعدادية األمل للبناتاحيائيمنار عادل محمد مخلف564141921422059102

كلية العلوم/جامعة االنبار460.0076.67اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين علي نايف دهش564152221411070050

كلية العلوم/جامعة االنبار459.4076.57ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيطيبه عبد اللطيف نايف عبد اللطيف564161321422039170

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية الجامعة للبناتاحيائيتبارك احمد منفي اسود564171021422009015

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيأفنان سلطان سلمان سلطان564181721424021001

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية االمين للبنيناحيائيمصطفى محمد محمود سليمان564191921411075028

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0076.50اعدادية القائم للبناتاحيائيأسراء اسامه حمزه علي564201921422010002

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0076.50اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيريام محمد عبد علي564211921422012086

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0076.50اعدادية الفلوجة للبناتاحيائياسراء حميد مدهر علي564221921422052007

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيعذراء جمال عبد هللا عاصي564231921522001025

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية االمالي للبناتتطبيقياستبرق مشعل حردان رشيد564241921522075005

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي عباس صايل جراب564252421413010065

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0076.50اعدادية العقيلة للبناتاحيائيسمر نعيم طالب جابر564262721422048093

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية القدس للبنيناحيائيعبد هللا احمد تركي مجباس564271021411014051

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية االبتكار للبنيناحيائيمحمد سلمان خميس جسام564281121411033041

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0076.33ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد احمد564291221411040098

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية عائشة للبناتاحيائيغدير صبري سلمان حسين564301421422010148
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كلية العلوم/جامعة االنبار458.0076.33للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي احيائيمريم معتصم رحيم رسن564311821422087021

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية هيت للبنيناحيائيمحمد شوكت عبد الجليل اسماعيل564321921411025058

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائينبأ محمد عبد المنعم متعب564331921422037058

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0076.33ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيدعاء محمود جاسم عويد564341921422081044

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيفيصل غزوان عبد القادر ابراهيم564352121411014124

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيليث سعد عبود هدلوش564362121411037089

كلية العلوم/جامعة االنبار457.0076.17اعدادية اجنادين للبناتاحيائيعائشه محمد فياض ابراهيم564371021422038088

كلية العلوم/جامعة االنبار457.0076.17اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقياحمد محمود يوسف زغير564381021511035001

كلية العلوم/جامعة االنبار457.0076.17اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيحمزه حسين فاضل كريم564391921411060011

كلية العلوم/جامعة االنبار457.0076.17ثانوية االندلس للبنيناحيائيطه ياسين عبيد زيدان564401921411093010

كلية العلوم/جامعة االنبار457.0076.17ثانوية الفرات للبناتاحيائيريم شهاب حمد خلف564411921422011059

كلية العلوم/جامعة االنبار457.0076.17ثانوية قريش للبناتاحيائيمالك محمد رشيد رمضان564421921422022085

كلية العلوم/جامعة االنبار457.0076.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد هللا عدنان حسن حسين564432321411027050

كلية العلوم/جامعة االنبار457.0076.17ثانوية المشكاة للبناتاحيائيفاطمه رعد عباس راضي564442821422031041

كلية العلوم/جامعة االنبار452.0075.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيطه امير علي عبد564451921511026026

كلية العلوم/جامعة االنبار450.0075.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيسجى حسين حمد خلف564461921522011024

كلية العلوم/جامعة االنبار449.0074.83اعدادية الروابط للبناتتطبيقيهدى احمد عبد أنصيف564471921522092051

كلية العلوم/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن عباس شالل564481921511004057

كلية العلوم/جامعة االنبار445.0074.17اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيغفران محمد نكه نايف564491921522012040

كلية العلوم/جامعة االنبار444.0074.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيسلوى مضحي حمد خلف564501921522011027

كلية العلوم/جامعة االنبار443.0073.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقياحمد خالد مشرف حسن564511921511026007

كلية العلوم/جامعة االنبار443.0073.83اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيطيبه كمال عبد هللا نايف564521921522052026

كلية العلوم/جامعة االنبار440.0073.33ثانوية اللوح المحفوظ للبناتتطبيقيايه خالد محمد خليفه564531921522125002

كلية العلوم/جامعة االنبار438.0073.00ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا حمد عبد هللا خلف564541921515005036

كلية العلوم/جامعة االنبار438.0073.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزينه خالد هالل عوض564551921522011023

كلية العلوم/جامعة االنبار437.0072.83ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيتبارك ياسين طه عواد564561921522001006

كلية العلوم/جامعة االنبار437.0072.83ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقياية رعد متعب خليفه564571921522066008

كلية العلوم/جامعة االنبار436.0072.67اعدادية هيت للبناتتطبيقيعبير رفيق عبد الحافظ محمد564581921522060028

كلية العلوم/جامعة االنبار434.0072.33ثانوية االندلس للبنينتطبيقيابراهيم حميد علي عصمان564591921511093001

كلية العلوم/جامعة االنبار433.0072.17اعدادية القائم للبنينتطبيقيعمر عزيز جاسم حمادي564601921511023031

كلية العلوم/جامعة االنبار433.0072.17ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا صالح حسن علي564611921513007015

كلية العلوم/جامعة االنبار430.0071.67اعدادية الخصم للبنينتطبيقييونس احمد جمعه عاتي564621821511015070

كلية العلوم/جامعة االنبار430.0071.67ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيإيمان ثميل عبد مشوح564631921522001003
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كلية العلوم/جامعة االنبار430.0071.67ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتتطبيقياسيل حامد سليمان حمادي564641921524004001

كلية العلوم/جامعة االنبار429.0071.50اعدادية القائم للبنينتطبيقيقيس عبد الصمد مفلح عبد564651921511023033

كلية العلوم/جامعة االنبار429.0071.50اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقينور قاسم عبد القادر ابراهيم564661921522042057

كلية العلوم/جامعة االنبار429.0071.50ثانوية الشمس للبناتتطبيقيساره جمعه مناع عيفان564671921522126008

كلية العلوم/جامعة االنبار427.0071.17اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقياطياف سالم حمد عبد564681921522027002

كلية العلوم/جامعة االنبار427.0071.17اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيسجى ماجد ابراهيم عيوش564691921522042034

كلية العلوم/جامعة االنبار426.0071.00ثانوية العدل للبناتتطبيقيانسام اسعد رجه حسين564701921522038004

كلية العلوم/جامعة االنبار426.0071.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيشهالء فؤاد خلف عبد هللا564711921522066024

كلية العلوم/جامعة االنبار425.0070.83اعدادية الروافد للبناتتطبيقيساره حمدي امين عبد الكريم564721921522062028

كلية العلوم/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية دار السالم للبناتتطبيقيهند كامل حمد تركي564731921522148004

كلية العلوم/جامعة االنبار424.0070.67ثانوية الفرات للبناتتطبيقيمرادي عبد الرحيم خلف حسين564741921522011042

كلية العلوم/جامعة االنبار424.0070.67ثانوية هناء الشيباني للبناتتطبيقيحال مساعد عربان صايل564751921522034002

كلية العلوم/جامعة االنبار423.0070.50اعدادية العال للبناتتطبيقيرانيا نبيل سامي صالح564761921522019017

كلية العلوم/جامعة االنبار423.0070.50اعدادية حديثة للبناتتطبيقيملك محمود مرعي عبد الغفور564771921522063030

كلية العلوم/جامعة االنبار422.0070.33ثانوية العدل للبناتتطبيقيامل حكيم سويد نواف564781921522038003

كلية العلوم/جامعة االنبار418.0069.67ثانوية عنه للبناتتطبيقينور براء صبحي نعمان564791921522064029

كلية العلوم/جامعة االنبار417.0069.50ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقياحمد بالل كامل دايح564801921515006003

كلية العلوم/جامعة االنبار417.0069.50ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا صبحي مدهر صبار564811921515006033

كلية العلوم/جامعة االنبار416.0069.33ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيطه عبد الرحمن محمد سلمان564821921515016035

كلية العلوم/جامعة االنبار415.0069.17ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيمازن قحطان مخلف صالح564831921515005057

كلية العلوم/جامعة االنبار414.0069.00اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيايمن رياض جبار حنتوش564841021511024007

كلية العلوم/جامعة االنبار414.0069.00ثانوية الدوالب للبنينتطبيقياحمد رائد حمد هللا جالل564851921511016001

كلية العلوم/جامعة االنبار414.0069.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقينهاد زايد خليف عطا هللا564861921522011048

كلية العلوم/جامعة االنبار414.0069.00ثانوية عنه للبناتتطبيقيجنان مؤيد تحرير محمود564871921522064005

كلية العلوم/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمزاحم حسن عليوي عباس564881021511022050

كلية العلوم/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقياحمد نشأت عبد احمد564891921511069014

كلية العلوم/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيايهم رياض حمزه حماد564901921511069019

كلية العلوم/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية العال للبناتتطبيقيدينا سعد عبد الحكيم كريم564911921522019016

كلية العلوم/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية عنه للبناتتطبيقيرقيه ناصر طه عبد اللطيف564921921522064006

كلية العلوم/جامعة االنبار412.0068.67ثانوية االندلس للبناتتطبيقيايه محمد حميد فياض564931921522047007

كلية العلوم/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعمر محمد حميد حمد564941921511002032

كلية العلوم/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيحارث هيثم كريم كنوش564951921511069023

كلية العلوم/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية بروانة للبناتتطبيقيهديل ظفار خميس مهدي564961921522020025
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كلية العلوم/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيجنان فالح عباس سلمان564971921522037006

كلية العلوم/جامعة االنبار409.0068.17ثانوية االندلس للبناتتطبيقيأيات ناصر عبد حمادي564981921522047001

كلية العلوم/جامعة االنبار408.0068.00ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيعبد هللا هادي ابراهيم صالح564991021517004015

كلية العلوم/جامعة االنبار408.0068.00ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي طرموز فياض565001921513015002

كلية العلوم/جامعة االنبار408.0068.00ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيزبيدة حكمت حميد مخلف565011921522001013

كلية العلوم/جامعة االنبار408.0068.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيساره جمال دحام حرج565021921522066022

كلية العلوم/جامعة االنبار407.0067.83اعدادية جنين للبناتتطبيقيرقيه غازي خالد رحال565031921522013004

كلية العلوم/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية االندلس للبناتتطبيقيامنه مجيد داود حردان565041921522047005

كلية العلوم/جامعة االنبار407.0067.83اعدادية حليمة السعدية للبناتتطبيقيمريم عبد الرحمن محمد صلبي565051921522068007

كلية العلوم/جامعة االنبار407.0067.83اعدادية الروابط للبناتتطبيقيالعنود جوده موسى ضاحي565061921522092007

كلية العلوم/جامعة االنبار406.0067.67اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعمر عبد الرحيم علي متعب565071921511042008

كلية العلوم/جامعة االنبار406.0067.67ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقيالخليل ضامن محمد عبد565081921513019001

كلية العلوم/جامعة االنبار405.0067.50اعدادية الخالدية للبنينتطبيقياحمد كريم حمد بداع565091921511007009

كلية العلوم/جامعة االنبار405.0067.50اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيخالد فاضل حمد محسن565101921511112021

كلية العلوم/جامعة االنبار405.0067.50ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقياحمد ماهر كريم مخلف565111921513007003

كلية العلوم/جامعة االنبار405.0067.50ثانوية عنه للبناتتطبيقيآمنه بالل اسعد حبيب565121921522064001

كلية العلوم/جامعة االنبار404.0067.33اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمحمد عزيز شاكر احمد565131921511020055

كلية العلوم/جامعة االنبار404.0067.33اعدادية عنه للبنينتطبيقيعمار ماهر رهوان يعقوب565141921511021037

كلية العلوم/جامعة االنبار404.0067.33ثانوية االمالي للبناتتطبيقيرونق دلي عيسى سالم565151921522075012

كلية العلوم/جامعة االنبار403.0067.17اعدادية التقدم للبنينتطبيقيعمر احمد حميد حمادي565161921511062025

كلية العلوم/جامعة االنبار402.0067.00اعدادية راوه للبنينتطبيقيايمن ناصر مصطفى دعبول565171921511022008

كلية العلوم/جامعة االنبار402.0067.00اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيآيه خليف عويد هالل565181921522012004

كلية العلوم/جامعة االنبار402.0067.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس جابر محسن565192521513031067

كلية العلوم/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية الشباب للبنينتطبيقيمصطفى اياد طه حلو565201021511023018

كلية العلوم/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية الرميله للبنينتطبيقيعلي محمد مصلح صباح565211921511003029

كلية العلوم/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية الرميله للبنينتطبيقيمحمد ياسين محمد عبد هللا565221921511003040

كلية العلوم/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيميثاق فرج مخلف حسين565231921511112069

كلية العلوم/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيمحمد خير هللا عاشور رزيك565241921515005063

كلية العلوم/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية هيت للبناتتطبيقيجنان رياض احمد عبد565251921522060013

كلية العلوم/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيهبه توفيق علي مخلف565261921522066036

كلية العلوم/جامعة االنبار400.0066.67اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمحمد خيون شاكر فارس565271121511020148

كلية العلوم/جامعة االنبار400.0066.67اعدادية التقدم للبنينتطبيقياحمد محمود شاكر علي565281921511062005

كلية العلوم/جامعة االنبار400.0066.67ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيمروان فيصل صالح شرقي565291921517006011
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كلية العلوم/جامعة االنبار399.0066.50اعدادية الروابط للبناتتطبيقييقين محمد صالح طالل565301921522092055

كلية العلوم/جامعة االنبار399.0066.50اعدادية الرسول للبنينتطبيقيكاظم فيصل صويح كاظم565312421511026029

كلية العلوم/جامعة االنبار398.0066.33اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي ياسين رجب ربيع565321021511009023

كلية العلوم/جامعة االنبار398.0066.33اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيالحارث احمد حمدان لفتة565331021511013021

كلية العلوم/جامعة االنبار398.0066.33ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيوليد سليم خلف عبد565341921515016093

كلية العلوم/جامعة االنبار398.0066.33ثانوية القدوة الحسنة للبناتتطبيقيسميه فالح خليف كنوش565351921522107014

كلية العلوم/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية االسراء للبنينتطبيقيمصطفى ثابت نعمه علي565361021511011063

كلية العلوم/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيعز الدين باسم محمد هزيم565371021511035013

كلية العلوم/جامعة االنبار397.0066.17ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيانس عبد سامي حسن565381021517003001

كلية العلوم/جامعة االنبار397.0066.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيرامي فاضل علي ابراهيم565391921511026021

كلية العلوم/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية العرفان للبنينتطبيقيمصطفى محمد محمود شهاب565401921511029021

كلية العلوم/جامعة االنبار397.0066.17ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيثامر محمد خيري عبد565411921515020016

كلية العلوم/جامعة االنبار396.0066.00اعدادية العامرية للبناتتطبيقيكوثر كريم مخلف عبد هللا565421021522036037

كلية العلوم/جامعة االنبار396.0066.00اعدادية النهضة للبناتتطبيقيمنى ناطق ابراهيم تركي565431921522055022

كلية العلوم/جامعة االنبار396.0066.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيهيفاء احمد ابراهيم كعيد565441921522066037

كلية العلوم/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيساره ماهر خليل ابراهيم565451021522006008

كلية العلوم/جامعة االنبار395.0065.83اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمسلم طه حمد عبد565461121511017132

كلية العلوم/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية اجيال المستقبل للبنينتطبيقيمحمد خالد جابر عيدان565471921511107013

كلية العلوم/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيورده عماد منير هالل565481921522072031

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار597.0099.50اعدادية الروافد للبناتتطبيقيدعاء عماد جاسم محمد565491921522062019

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار561.0093.50اعدادية الرطبه للبنيناحيائيمصطفى عماد متعب خالد565501921411068015

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار543.0090.50اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيحسن باز جليل حسن565511121411005010

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار529.0088.17ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيغاده مثنى عبد العزيز صالح565521921424005008

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار528.0088.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيسامر احمد خضير محمد565531921411011037

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار524.0087.33ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيميس علي احمد عيسى565541921424004039

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار523.0087.17اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد راسم محمد محمود565552121411049122

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار520.0086.67اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيغيث فؤاد محمود ولي565562121411049105

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار518.0086.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم علي جبير شالكه565572921422002102

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار509.0084.83اعدادية المباهلة للبنيناحيائيعلي فليح حسن عوده565582721411008042

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار505.0084.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الزهره ياسر565592521424014279

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار500.0083.33ثانوية راوة للبناتاحيائيفاطمه عزالدين عباس قدوري565601921422009049

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار497.0082.83ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيمروه هيثم عياش زعيتر565611921422136028

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار496.0082.67اعدادية الروافد للبناتاحيائيريم مولود جاسم محمد565621921422062037
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار489.0081.50ثانوية االندلس للبناتاحيائياسماء سالم عبد حمادي565631921422047004

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية هيت للبناتاحيائيفاطمه فاضل عواد مخلف565641921422060077

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية المثنى للبنيناحيائيبدر سعود مداعي خالوي565652921411018014

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار487.2881.21ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمريم بهاء عبد الستار زيدان565661221422028094

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار487.0081.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعلي عبدالستار ذنون علي565671721411026116

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار486.0081.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيبدور هيالن خضير عباس565681821422110009

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار486.0081.00ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد هللا خضير عباس حمزه565691921411001036

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار485.0080.83اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيساره حسيب محمد سليمان565701921426002075

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار484.0080.67ثانوية االزدهار للبناتاحيائيطيبه ياسر خضير عباس565711921422017023

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار484.0080.67اعدادية هيت للبناتاحيائيمريم طالب علي عساف565721921422060087

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار482.0080.33اعدادية زنكورة للبنيناحيائيصهيب رياض صبار فهد565731921411032021

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار482.0080.33ثانوية قريش للبناتاحيائيفريال فاضل عواد ابراهيم565741921422022080

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار481.0080.17اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعبد الغني علي حامد صباح565751921411031021

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيابراهيم محمد ابراهيم مهنا565762121411046001

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار478.0079.67اعدادية النهضة للبناتاحيائيشهد قيس جمعه فياض565771921422055075

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار478.0079.67اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيصبا نورالدين نواف حماد565781921422068041

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار477.0079.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك نجاد كريم محمود565791821424006049

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار476.0079.33اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيمريم عادل صبار فهد565801921426002188

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار475.0079.17اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيغسان ضاري سرحان احمد565812121411036027

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار474.0079.00اعدادية هيت للبناتتطبيقيتغريد تحرير رجه منصور565821921522060012

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار474.0079.00اعدادية االمين للبنيناحيائيخضر محمد خضر زعين565833121411003019

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار473.0078.83اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد الرحمن اسماعيل565841921411053018

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار472.0078.67اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الحكيم خليل رجب565851921411025035

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار472.0078.67اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه عبد الغفور فرحان سالم565861921422061053

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار471.0078.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمينا ابراهيم علي حمادي565871921424010143

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار470.0078.33اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيعادل محمد حميد حسن565881921411028022

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار470.0078.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيهاجر محمود محمد عبد هللا565891921422089199

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار470.0078.33ثانوية الشمس للبناتاحيائيتبارك نجرس صبري عبد هللا565901921422126018

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار469.0078.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن عبد الكريم منشد حسين565912221411034082

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار468.0078.00اعدادية القائم للبناتاحيائيعبير محمد فياض جلوي565921921422010145

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار468.0078.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيطيبه حميد فياض عبد هللا565931921422052080

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار468.0078.00ثانوية العبور للبناتاحيائيفاتن محمد نجم عبد هللا565941921422086102

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار468.0078.00ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيكرار ثابت حاكم ماجود565952321417047015
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار468.0078.00انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائياياد رسول يوسف محمد شريف565963021417041011

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار467.0077.83اعدادية الكرمة للبنيناحيائيبكر عبد المنعم خليفه شعالن565971921411065038

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار467.0077.83ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيايه احمد علي جاسم565981921422087017

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار466.0077.67اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيهبه عبد القادر محمد خلف565991921422052130

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار465.0077.50اعدادية العلم النافع للبنيناحيائياياد عماد جلود علي566001921411092018

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار465.0077.50اعدادية العال للبناتاحيائيساره محمد احمد خليل566011921422019037

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار465.0077.50ثانوية الرجاء للبناتاحيائيامامه عبد الرحمن عايد خليل566021921422024005

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار464.0077.33اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيمريم عامر سليمان مصلح566031921522042049

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار462.0077.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائيسعد حمد خلف جاسم566041821411032040

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيرامي عبد هللا شعالن سالم566051921411015024

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمها شهاب حمد شهاب566061921422037052

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار457.0076.17اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيميس مخلف كريم محمد566071921522042053

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار457.0076.17ثانوية االقتدار للبناتاحيائيغاده بدر عبدي ابراهيم566082121422030043

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار457.0076.17اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيهاجر عبد الواحد موسى شهاب566092121422079140

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار456.0076.00اعدادية عين سفني للبنيناحيائيياسر حسن علو حسن566101721411093030

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار456.0076.00ثانوية عنه المسائية للبنيناحيائيحسن بشير نوري اسماعيل566111921415026007

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار456.0076.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسين علي ناظم ناصر566122321411019051

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار455.0075.83اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيجمال محمد نصيف جاسم566131921411011026

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار455.0075.83ثانوية الشفق للبناتاحيائيايه نهاد عمر محمد566141921422106005

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار454.0075.67ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيايمان شاكر عبد القهار خضير566151921422032007

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار454.0075.67اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيمراد سامي نعمه محمود566162021411041028

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار453.0075.50اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد هللا خضر نايف محيميد566171121411017070

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار453.0075.50ثانوية البيادر للبنيناحيائيعبد هللا محمد خلف حمود566181921411091019

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار453.0075.50ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيابتسام حامد عبود فرحان566191921422087001

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار453.0075.50ثانوية البحيرة للبناتاحيائيبراء قيس مهدي محمد566202121422031013

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار452.6875.45ثانوية االنبار للبناتاحيائيتارا ادم وجيه سعيد566211921422016018

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار452.0075.33اعدادية تطوان للبنيناحيائيماجد محمد فالح حسن566221121411017111

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار452.0075.33اعدادية العال للبناتاحيائيبان معمر محمود ياسين566231921422019012

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار452.0075.33ثانوية الرياحين للبناتاحيائيضحى اكرم موسى حماد566241921422050045

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار452.0075.33ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيتقى حسين محمود شاكر566251921426003013

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار452.0075.33ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقيأستبرق ياسين حمد سالم566261921522032001

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار451.0075.17ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائيمهند صالح داود حمود566271921415005128

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار451.0075.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيشيماء ناجي فيصل عباس566281921422089109
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار451.0075.17اعدادية الروابط للبناتاحيائيزينه عباس نواف علي566291921422092059

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار451.0075.17ثانوية النور للبناتاحيائيايه عماد عدنان محمد566301921422100003

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار450.0075.00اعدادية المثنى للبنيناحيائياسامة شاكر كريم محمد566311021411022014

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار450.0075.00ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمالك بشير عبد الجبار احمد566321021422008117

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار450.0075.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائينبأ منذر مجبل خليل566331921422012180

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار450.0075.00ثانوية الشفق للبناتاحيائيزهراء محمد عايد مهيدي566341921422106023

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار449.0074.83ثانوية الدور للبناتاحيائينور حميد محمد محمود566351821422005063

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار449.0074.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيالحسن علي عبد الرزاق اسماعيل566361921413016005

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار449.0074.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيافراح لؤي كاظم غريب566371921422011015

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار449.0074.83اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيجمانه محمد سلمان كريم566381921422053033

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار449.0074.83اعدادية الرواد للبنيناحيائيعبد هللا نجيب ابراهيم سليم566392021411021065

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار449.0074.83ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيغيث رعد علي محمد566402321413012052

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار449.0074.83ثانوية اربيل للبنيناحيائيعبد هللا محمود اجياد عبد566413121411005023

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية البيادر للبنيناحيائيسجاد محمد حسن حسين566421921411091014

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية االزدهار للبناتاحيائيخالده نهاد علوان صالح566431921422017012

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية الشفق للبناتاحيائيموج محمود شاكر سلمان566441921422106057

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيابتسام سعيد شالل صاحب566452121426003051

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيفاطمه عمر تركي محمود566461921422057110

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار447.0074.50ثانوية الجبل للبنيناحيائيمنير ستار شالل احمد566472121411035038

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار447.0074.50ثانوية اربيل للبنيناحيائيعمر علي دهش فياض566483121411005031

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار446.0074.33اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى حسن حسين مصطفى566491721411028089

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار446.0074.33االعدادية الغربية للبنينتطبيقيأيمن سالم احمد محمود566501721511007001

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار446.0074.33ثانوية المعالي للبناتاحيائيايه جمال مشعل جواد566511921422021015

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار445.0074.17اعدادية العامرية للبناتاحيائياسماء اسامه جمال مصلح566521021422036011

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار445.0074.17اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيمحمد اكريم جاسب صالح566531921411098046

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار445.0074.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرقيه طه ياسين كردي566541921422037027

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار445.0074.17اعدادية هيت للبناتتطبيقيرؤى زيدان خلف كماش566551921522060017

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار445.0074.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء رمضان يوسف جباره566562221424063070

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار444.0074.00اعدادية القائم للبناتاحيائيقبس خليف صالح خاير566571921422010161

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار444.0074.00اعدادية النهضة للبناتاحيائيميسم احمد حميد الحج566581921422055113

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار444.0074.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيغاده اثير عبد الرحمن عبد الحميد566592121422001111

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار443.0073.83اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيعبد الرزاق حامد عبد عبود566601921411045004

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار443.0073.83ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائياسماء اسامه مهدي جبير566611921422032002
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار443.0073.83ثانوية سلمان الفارسياحيائيهجران احمد حمد فيحان566621921422113024

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار443.0073.83ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقيعبير احمد جبر كسار566631921522032011

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار443.0073.83اعدادية الروافد للبناتتطبيقيشيماء عماد عبد القهار وهيب566641921522062031

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار443.0073.83اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي هادي متعب طاهر566652921411019133

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار443.0073.83ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيمريم غازي فيصل علي566663221422005042

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار442.0073.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى سالم كنعان حسن566671021411019124

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار442.0073.67اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيياسر حامد خضير عباس566681121411025131

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار442.0073.67ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيليث فاضل عباس حسين566691121411049088

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار442.0073.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيف خالد عوني خطاب566701721422054184

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار442.0073.67اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعثمان محمود عطوان صالح566711921411092051

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار441.0073.50اعدادية المربد للبنيناحيائيبراء حميد محمود نطاح566721921411056013

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار441.0073.50ثانوية الفرات للبناتاحيائيابتسام صباح احمد منور566731921422011003

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار441.0073.50اعدادية تل علي للبنيناحيائيغانم عبد هللا غانم زوبع566742021411030021

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار440.0073.33اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعمر سطام غربي خلف566751921411053025

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار440.0073.33اعدادية القائم للبناتاحيائيسعاد نبيل محمود نزال566761921422010114

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار440.0073.33ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيفاطمه خالد حامد درج566771921422081094

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار440.0073.33ثانوية التسامح للبناتاحيائيكوثر مهند نافع داود566781921422085023

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار440.0073.33ثانوية الشمس للبناتاحيائيميسر صالح خلف حماد566791921422126050

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار439.0073.17اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيهمام سعد محمد نايل566801921411092078

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار439.0073.17ثانوية راوة للبناتاحيائيرسل عبد هللا حسون علي566811921422009017

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار439.0073.17ثانوية الرجاء للبناتاحيائيايه فيصل احمد صالح566821921422024013

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار439.0073.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيأالء عادل مصلح فرج566831921422061002

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار439.0073.17اعدادية الروافد للبناتاحيائيأوات سداد عبد الرحمن محمد صالح566841921422062006

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار439.0073.17اعدادية القائم للبنينتطبيقييوسف ابراهيم سعيد محمود566851921511023052

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار438.0073.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعمر علي مجيد علي566861021411013109

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار438.0073.00ثانوية الغفران المختلطةاحيائيمحمد جبار محمد عواد566871021417001018

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار438.0073.00اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعبد الحكيم فالح عسل بدي566881821411047035

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار438.0073.00اعدادية الخالدية للبنيناحيائيحذيفه صالح سليمان عبود566891921411007038

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار438.0073.00اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعزالدين عبد الرحمن لطيف عباس566901921411012034

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار438.0073.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمصطفى محمد حمادي مزعل566911921411041080

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار438.0073.00اعدادية القائم للبناتاحيائيزينب عناد مدهم حمود566921921422010101

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار438.0073.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيميس رياض عدنان سالم566931921422057128

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار437.0072.83ثانوية حنين للبناتاحيائينبأ قصي حاتم سلمان566941321422028081
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار437.0072.83اعدادية حديثة للبناتاحيائيسفانه خالد سلمان رصيف566951921422063020

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار436.0072.67اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمود جبير عالوي خلف566961921411009226

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار436.0072.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيشيماء عامر خاشع حمود566971921422011083

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار436.0072.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيغفران سعود حماد عبيد566981921422012146

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار436.0072.67اعدادية الروافد للبناتاحيائيهاجر مجدي احمد محمد566991921422062093

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار436.0072.67ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائياطياف مرضي محمد زغير567001921422107004

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار436.0072.67اعدادية الروافد للبناتتطبيقيميسره مؤيد احمد خنيفر567011921522062038

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار436.0072.67ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيسجاد غني عطب عجه567022721411045053

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار435.0072.50اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعبد الرحمن حامد زعير محمد567031921411053015

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار435.0072.50ثانوية الربيع المختلطةاحيائيأرشد سعيد اعناد ضاحي567041921417004001

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار435.0072.50ثانوية الرياحين للبناتاحيائيمريم ابراهيم حمد ياس567051921422050051

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار435.0072.50ثانوية االمالي للبناتاحيائيهدير ثامر سالم يوسف567061921422075072

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار434.0072.33اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيالوان العيون حاتم حبيب هدايت567071321422005006

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار434.0072.33اعدادية هيت للبنيناحيائيعمار عماد صايل ماجد567081921411025048

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار434.0072.33ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيعمر ممدوح اسماعيل دلف567091921417011017

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار433.0072.17اعدادية القائم للبناتاحيائييقين فاخر جميل عبد الرزاق567101921422010218

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار433.0072.17ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيمريم رسول جاسم محمد567111921422023070

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار433.0072.17ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائياحالم هايل علي غريب567121921426003001

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار424.0070.67اعدادية الروافد للبناتتطبيقيجوان قتيبه ناظم محمد567131921522062014

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار421.0070.17اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيبكر مطلب صبار عبيد567141921511064011

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار418.0069.67ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمود مؤيد خليفه موسى567151921513007026

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد زكي بالل عبد الكريم خضير567161921511070029

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية الروافد للبناتتطبيقيحسناء عامر عيسى علي567171921522062015

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار416.0069.33اعدادية القائم للبنينتطبيقيمصطفى سعيد محمود ابراهيم567181921511023042

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيمتعب جاسم مخلف وزه567191921515005058

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية الروافد للبناتتطبيقيزينب غني رشيد خليل567201921522062027

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار408.0068.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقياحالم قاسم محمد عبيد567211921522011005

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار408.0068.00اعدادية الروافد للبناتتطبيقيهدى صالح سليم عويد567221921522062047

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار405.0067.50اعدادية هيت للبناتتطبيقيخديجه رباح خطيب عكاب567231921522060014

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار404.0067.33اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد ذاكر احمد شاكر567241921511025069

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار400.0066.67اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيحسن جاسم محمد حنوش567251921511017008

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعبد هللا صالح صبار خربيط567261921511002023

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعمار عبد هللا منير عبود567271921511101046
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيحيدر علي حسين جياد567282421511028013

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار396.0066.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيابراهيم بكر وحيد ورشان567291921511004004

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار395.0065.83اعدادية حديثة للبناتتطبيقيرقا منذر خليفه عبد هللا567301921522063011

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيأحمد جالل حماد عرميط567311921511069001

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية العبور للبناتتطبيقيسلوى مبارك شرقي مسير567321921522086056

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار393.0065.50ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعلي عبد الحسن عجه زيارة567332421511014032

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية هيت للبنينتطبيقيكامل طارق كامل عبد المجيد567341921511025064

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار390.0065.00اعدادية الروافد للبناتتطبيقينور جمال حسن علي567351921522062041

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار389.0064.83اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيغيث غازي نوري حمض567361921511013032

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار389.0064.83اعدادية الفجر للبنينتطبيقياحمد محمد حامد صالح567371921511037004

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار389.0064.83اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيحسناء هادي احمد عبيد567381921522042018

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار388.0064.67اعدادية التقدم للبنينتطبيقيعبد الرحمن ربيع جدعان طوكان567391921511062015

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار388.0064.67ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيصباح مصطفى خلف صالح567401921511081013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار545.0090.83اعدادية الرطبه للبنيناحيائيعبد اللطيف مهند لطيف ارزيك567411921411068002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار515.0085.83ثانوية الملوية االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد محمود عبد الرحمن567421821413002008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار487.0081.17ثانوية الكواكب للبناتاحيائياماني ماجد حسين احمد567431921422072005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية الصديق للبناتاحيائيماريه سفيان جبر هندي567443121422012015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار463.0077.17اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيخطاب عامر عبد بطي567451921411009075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار462.0077.00اعدادية هيت للبنينتطبيقييحيى حمدي خلف ادهام567461921511025094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار460.0076.67اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد اياد حسيب نجم567471921411002041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار460.0076.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيايمن ابراهيم عبد هللا محمد567481921511026017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية النضال للبنيناحيائيمحمد فاضل محمد حسين567492021411012064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار456.0076.00ثانوية االنبار للبناتاحيائيامنه محمد عبد مخلف567501921422016012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار454.0075.67ثانوية الراية المسائية للبنيناحيائيعبد الملك حازم فنوص عويد567511921415006061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار454.0075.67اعدادية النهضة للبناتاحيائيمريم علي حسين عطية567521921422055108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار452.0075.33اعدادية اجنادين للبناتاحيائيفاطمه خميس عامر كويت567531021422038090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار452.0075.33اعدادية النهضة للبناتاحيائيطيبه فيصل احمد جراد567541921422055092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار452.0075.33ثانوية الشفق للبناتاحيائيزينه ارحيم علوان حمد567551921422106027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار451.0075.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيروان مناف حليم امين567561021422035048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار451.0075.17اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد خلف مرزوك567571921411053016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار450.0075.00ثانوية قريش للبناتاحيائيرسل هيثم خلف حسن567581921422022034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار448.0074.67اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيزيد رعد رشيد عبود567591921411092031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار447.0074.50ثانوية االزدهار للبناتاحيائيتسنيم جمال محمد صالح567601921422017009
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيايات خالد احمد حسين567611921422057015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار446.0074.33ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد حسام محمد عيسى567621921411001067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار446.0074.33اعدادية العال للبناتاحيائيشهد يعقوب حماد عساف567631921422019041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار445.0074.17اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد هللا طارق رجب خطاب567641921411003046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار444.0074.00اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد يحيى عبد الجبار567651921411009116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار444.0074.00اعدادية هه ورامان للبناتاحيائيسايه احمد عبد هللا رحيم567662021422033017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار443.0073.83اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد الكريم عقيل عبد الكريم جمعه567671921411025036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار442.0073.67ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيصفيه ادريس عسكر حسن567681921427037027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار441.0073.50اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيكوثر خالد جاسم محمد567691921422042056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار440.0073.33ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيمريم اسماعيل مخلف عبد567701921422023068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار440.0073.33اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيابراهيم لؤي جاسم ابراهيم567712121411060003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار439.0073.17اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعمر احمد نجم عبد هللا567721921411006033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار439.0073.17اعدادية المربد للبنيناحيائيحيدر علي حماد عبد567731921411056017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار439.0073.17ثانوية االنفال للبناتاحيائياسماء كريم عبد هللا خلف567741921422089010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار438.0073.00ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيزيد صباح عبد سلمان567751121411034030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار436.0072.67اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعمر حاتم عبد الزاق شعالن567761921411009166

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار434.0072.33ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيجيالن كريم خلف ابراهيم567771921422081039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار433.0072.17اعدادية فلسطين للبنيناحيائيطارق زياد قهير زبار567781921411002020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار433.0072.17اعدادية الفتوة للبنيناحيائيمحمد سليم فياض فرحان567791921411064026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار433.0072.17ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد عدنان حاتم رشيد567801921413019036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار433.0072.17ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيشيماء فالح فريح عبد567811921422001014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار433.0072.17اعدادية حديثة للبناتاحيائياماني سعدي مرضي مطر567821921422063004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار432.0072.00ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائياحمد ضياء فريح فجر567831921415005146

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار432.0072.00اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيمريم سامي حسن خلف567841921422039089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار432.0072.00ثانوية الحرية للبناتاحيائييقين اسماعيل داود ريحان567851921422056042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار432.0072.00ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيرفل عايد محمد ياسين567861921424001014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار432.0072.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعلي خالد شاكر ناطق567871921511026043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار432.0072.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين راجي محيسن عبيد567882221413013036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار431.0071.83ثانوية السويس للبناتاحيائيفاطمه خلف فهد عبد567891921422124021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار430.0071.67ثانوية عنه للبناتاحيائيضحى سمير حسين محمود567901921422064032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار430.0071.67اعدادية التآخي للبنيناحيائيمحمد فاضل عبد زيد مجيلد567912421411022069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار429.0071.50ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيمالك وليد علي حسين567921921424004037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار428.0071.33ثانوية السويس للبناتاحيائيامال فيصل جدعان عليج567931921422124005
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمؤمن اياد حمدان احمد567941921411001062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار427.0071.17اعدادية الميثاق للبنيناحيائيباسم طالب محمد صالح567951921411006009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيهاله عبد الجبار عوده جرو567961921422125015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار426.0071.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمصطفى فراس مولود ريحان567971921411004047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار426.0071.00اعدادية جنين للبناتاحيائيامل محمد علي محمد567981921422013008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار426.0071.00اعدادية هيت للبناتاحيائيتمارا محمود فرحان ذياب567991921422060022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية الرمادي للبنيناحيائيياس خضير عساف عبود568001921411001084

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار425.0070.83اعدادية حديثة للبنيناحيائيعبد الحميد مروان فخري عبد الحميد568011921411019035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية االنبار للبناتاحيائيآيه محمود رشيد سعيد568021921422016006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية االزدهار للبناتاحيائيهديل مشتاق صالح حرج568031921422017033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية قريش للبناتاحيائيعهد رشيد حماد عبد هللا568041921422022073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار425.0070.83اعدادية عشتار للبناتاحيائيوالء وليد خالد حمزه568052321422049110

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار424.2870.71ثانوية االنبار للبناتاحيائياروى عبد الستار محمد صالح568061921422016007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار424.0070.67ثانوية الزوراء للبناتاحيائيزهراء عماد عباس شيحان568071921422018016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار424.0070.67اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيضحى ثامر طالب حماد568081921422026055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار423.0070.50ثانوية القصواء للبناتاحيائينبأ عبد الكريم حريش عواد568091221422051109

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار423.0070.50اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود جاسم حنش568101921411002022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار423.0070.50اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي ثائر كامل كاظم568112421411003079

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية الميثاق للبنيناحيائيوليد خالد مطلب عفين568121921411006052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائياحمد محمد لطيف احمد568131921411099004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار422.0070.33ثانوية الزوراء للبناتاحيائينبأ عالء فخري موسى568141921422018038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيرؤى هالل طالب حجي568151921422026021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد تحسين هاشم ظاهر568163121411003047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار421.0070.17ثانوية راوة للبناتاحيائينهله فراس رؤوف طالع568171921422009060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار421.0070.17اعدادية القائم للبناتاحيائيكوثر راغب حجاب غربي568181921422010164

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار421.0070.17ثانوية المعالي للبناتاحيائيانس زبن حميد حماد568191921422021008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار421.0070.17اعدادية النهضة للبناتاحيائيماليه خليل طلب شلش568201921422055103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار420.0070.00ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيعز الدين ابراهيم رشيد نجم568213221511004023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار419.0069.83اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقييوسف خالد صالح سعيد568221121511009084

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار419.0069.83ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائينوال علي جالب مهدي568231421424009099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار419.0069.83اعدادية زنكورة للبنيناحيائيصدام خالد اسماعيل مخلف568241921411032018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار419.0069.83اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيخديجه عبد الفتاح ممدوح عبدهللا568251921422053041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار419.0069.83اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيرواء خليل ابراهيم سمير568261921422068022
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار418.0069.67اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد الباسط جاسم حميدي علي568271921411009102

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار418.0069.67اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيفرح نوري محمد مضعن568281921422068048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار418.0069.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى سالم عطيه محمد568292221413006199

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد محمد عبد جسام568301921411043004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعمار عماد الدين استير احمد568311921411099027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي حسن568322721422018153

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار416.0069.33ثانوية المعالي للبناتاحيائيانسام سعد خالد لطوفي568331921422021009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار416.0069.33ثانوية النابغه الذبياني للبناتاحيائيمها سامي حسين علي568341921422069027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار415.0069.17ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيياسين راغب عاصي سند568351921515005089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار414.0069.00ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيمريم عبد الحكيم جابر ابراهيم568361021422029054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائياسيل اسامه ابراهيم لطيف568371921424001002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائياستبرق رحيم كعيد كاظم568382321422013026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار412.0068.67اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعمار ماجد عبد هللا مضعن568391921411009163

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار412.0068.67ثانوية المعالي للبناتاحيائيايه علي مطلك عبد568401921422021018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار412.0068.67اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيشموس ليث عبد الكريم اسماعيل568411921422042038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار412.0068.67ثانوية التسامح للبناتاحيائيمينا ياسر عبد هللا كسار568421921422085027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار412.0068.67اعدادية الروافد للبناتتطبيقيايناس عدي سلمان داود568431921522062011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار411.0068.50اعدادية عنه للبنيناحيائيعبيده كنعان ثابت عبد القادر568441921411021034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار411.0068.50اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعلي عقيل غضبان بديوي568451921411053023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار411.0068.50اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعبد القادر احمد سعدي حسن568461921411092041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار411.0068.50ثانوية الحرية للبناتاحيائينور زاهد خلف احمد568471921422056036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار411.0068.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمرتضى سالم عطيه محمد568482221413006192

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار410.0068.33ثانوية الكواكب للبناتاحيائيورود سالم حميد داود568491921422072059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار410.0068.33اعدادية الياقوت للبناتاحيائيرفل اياد نواف حامد568501921422109043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار410.0068.33الخارجياتاحيائيلمى سعدون محمد عساف568511921428050212

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار410.0068.33اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقياحمد نبراس بديع حسني568521921511011006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيهمام فهد علي محمود568531921411009260

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار409.0068.17ثانوية النابغه الذبياني للبناتاحيائيطيبه عبد ابراهيم شهاب568541921422069020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار409.0068.17ثانوية اليقين للبناتاحيائيعائشه عماد بشير عواد568551921422076032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار409.0068.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمصطفى يوسف هاشم حسن568562321413018290

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين باسم منهل عبد الهادي568572421411004041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار409.0068.17ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيضحى احمد عبد الدايم احمد568583121422001040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار408.0068.00اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعالء حميد دبوس فرحان56859192041006040
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار408.0068.00اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد هللا فوزي معيوف علي568601921411025039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار408.0068.00اعدادية الروابط للبناتاحيائيفاطمه جاسم علوان جاسم568611921422092088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار408.0068.00ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقيحسن علي شاكر محمود568621921513019003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار407.0067.83اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيسامر مهند منير مجيد568631921411009085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيدنيا فواز حامد نايف568641921422011045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية االنبار للبناتاحيائيرقيه رعد مشعان تركي568651921422016034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية المعالي للبناتاحيائيهدى عواد عنفوص مخلف568661921422021075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيروان عبد الرحمن عاتي مرعي568671921422023029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار407.0067.83اعدادية المربد للبنينتطبيقيحسان ثابت ابراهيم سليمان568681921511056009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار407.0067.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيذو الفقار ميثم عبد الحسين محمد568692321411002074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار407.0067.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتغريد عالء عبد الحسن طعمه568702521422003106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار407.0067.83اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيباقر صاحب جابر سلمان568712721411021012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار406.0067.67اعدادية هيت للبنيناحيائيعثمان حسام رؤوف حمد568721921411025041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار406.0067.67اعدادية الفجر للبنيناحيائيمحمد مخلص دهام عبد568731921411037024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار406.0067.67اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائييحيى محمد جواد كاظم568742321411012182

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار405.0067.50اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعبد الوهاب هاشم جاسم محمد568751721411001036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار405.0067.50ثانوية الحسنين للبنيناحيائيعباس محمد عبود جبر568762821411036004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار404.0067.33اعدادية الرميله للبنيناحيائيحمزة مناف عريان مهدي568771921411003021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار404.0067.33اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمحمود خالد ابراهيم عبد568781921411031037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار404.0067.33اعدادية القائم للبناتاحيائيسجى قيس حسن علي568791921422010111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار404.0067.33اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعبد الحميد قيس خميس تركي568801921511069036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار404.0067.33ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيزيد سعد عراك مهيدي568811921515005022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار404.0067.33ثانوية البقيع المختلطةاحيائيكرار خالد مهدي عبد الحسين568822321417045008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار403.0067.17أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيموده عبد القادر عباس جاسم568831221422021073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار403.0067.17اعدادية الفتوة للبنيناحيائيعبد الخالق محمد حامد عماش568841921411064010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار403.0067.17اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمارية عمر تركي محمود568851921422057117

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار403.0067.17اعدادية هيت للبناتاحيائيمنار سائد عدنان حسين568861921422060091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار403.0067.17اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيساره سعد هويدي صالح568871921426002076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار402.0067.00ثانوية الرمادي للبناتاحيائينور محمد عبد اللطيف علي568881921422028043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيطيبه عادل دواس جمعه568891921422066036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيتبارك انور رشيد فارس568901921522037005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية الروافد للبناتتطبيقيأفنان علي ناصر نمر568911921522062001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار400.0066.67اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيايوب عبد جاسم محمد568921921411071009
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار400.0066.67ثانوية الرياحين للبناتاحيائيديانا فيصل ابراهيم اذويب568931921422050024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار400.0066.67اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسين فالح هويدي فحل568942621411028043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار399.0066.50ثانوية االنبار للبناتاحيائيتقى قاسم محمد ابراهيم568951921422016023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار399.0066.50ثانوية الشموخ للبناتاحيائينور حسن محمد علي568961921422025049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار398.0066.33ثانوية الشمس للبناتاحيائيزينه جوالن غازي ورشان568971921422126031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار398.0066.33ثانوية الرافدين للبنيناحيائيسجاد علي محمد نعمه568982421411040033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار398.0066.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد علي محمد ياسين568992721411025208

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية العبيدي للبنيناحيائيعماد عثمان محيسن علي569001921411024053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية الروافد للبناتاحيائينهى حماد عبد هللا حمادي569011921422062085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية الرميله للبنينتطبيقيابراهيم فيصل حامد محمود569021921511003003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمنتظر احمد سربوت شنان569032321411063125

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار397.0066.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيخالد قحطان عافص عبد الساده569042521413028019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار396.0066.00اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد غازي دللي مطني56905192051026006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار396.0066.00اعدادية السالم للبنيناحيائيزيدون جبار قادر حسين569061921411058011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار396.0066.00اعدادية جنين للبناتاحيائيسمر شاكر صبار حسين569071921422013042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار396.0066.00ثانوية الرجاء للبناتاحيائيزينب احمد عبد الغفور مشحن569081921422024035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار396.0066.00اعدادية العال للبناتتطبيقيتبارك محمد عبد احمد569091921522019011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار396.0066.00ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيبهاء احمد خليل عبيس569102321413017006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمرام عارف حجالن ساير569111921422081101

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار395.0065.83اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد غانم هالل جمعة569122321411006188

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية بيترمة للبناتاحيائينور حمزه فرحان سليم569133121422002012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية الشموخ للبنيناحيائيباسم اياد سعيد طالب569141921411053009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيبكر مؤيد محمد عباس569151921411092023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية عنه للبناتتطبيقيطيبه سفيان اسعد شالل569161921522064018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية سكينة للبناتاحيائياسراء صالح عبد الحسين كحيني569172221422016010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية بارزاني المسائية للبنينتطبيقيمحمود مصلح خشان خليفه569183121515001068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار393.4465.57ثانوية الرمادي للبنيناحيائيليث ذاكر محمود حسين569191921411001061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار393.0065.50اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمحمود مجباس شهاب حمد569201021511006053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار393.0065.50اعدادية الرميله للبنيناحيائيمحمد قاسم سالم خلف569211921411003081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار393.0065.50اعدادية هيت للبنيناحيائيعلي وسام علي ناصر569221921411025047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار393.0065.50اعدادية المربد للبنينتطبيقيحسن محمود حردان محمد569231921511056010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار393.0065.50ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد مجيد شبيب حسين569241921513007023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار392.0065.33اعدادية كبيسة للبنيناحيائيعبد هللا ثامر فارس محمد569251921411017012
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار392.0065.33اعدادية األمل للبناتاحيائيهدى وليد عبد نومان569261921422059123

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار392.0065.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيهند يوسف حسين علي569271921422061068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حاتم سليمان سعود569281921515005072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار392.0065.33اعدادية هيت للبناتتطبيقيايمان حامد عبد الوهاب ناصر569291921522060006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحذيفه رسول ربيع عبد الحميد569301921411065044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية البخاري للبنيناحيائيمزهر نوري عبد حمد569311921411101124

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمحمد حسام عايد غيدان569321921511002036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد داود فريد غضبان569332021411039132

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشذى نزار صالح عبد569342121422001086

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار390.0065.00اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عطية حسون569351121411020024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار390.0065.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيحارث صدام محمد جايد569361921413009033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار390.0065.00اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيهدى عبد الستار خلف حماد569371921422026090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار390.0065.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيموج جمال عبد هللا مخلف569381921422027049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار390.0065.00اعدادية الفلق للبنيناحيائيعمر ظاهر مولود جمعة569392121411022079

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار390.0065.00اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعمر حمزة فراس حسن569402321411041070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار389.0064.83اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الناصر عبد المجيد حمد569411021411013072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار389.0064.83اعدادية الروافد للبناتاحيائيفاطمه عامر مجيد متعب569421921422062066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيتبارك حسن خضير عباس569432321422007020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار388.0064.67ثانوية المقاصد للبناتاحيائيزينه ابراهيم ضاحي حمادي569441921422070020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار386.0064.33اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح مهدي اسعد569451921511012022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار386.0064.33اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيمصطفى عقيل سعود رفاعي569461921511069087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عبد المجيد عبد هللا حمادي569471921515006065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار386.0064.33اعدادية الروافد للبناتتطبيقيرضاب علي عبد خليفه569481921522062020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقينسيبه ابراهيم عواد سعيد569491921522066033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار385.0064.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيزياد احمد جاسم مخلف569501921511026023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار385.0064.17اعدادية المربد للبنينتطبيقيمصطفى ناظم غفير جدي569511921511056038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار385.0064.17اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيمحمد يوسف خلف مهيدي569521921511064042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار385.0064.17ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيعلي باسم محمد نايف569531921515005045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيحسن محمد عبد الحي خشمان56954132051001024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيمصطفى نبيل سامي صالح56955192051070075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار384.0064.00الخارجيونتطبيقيعبدهللا فيصل تركي يوسف569561121518001185

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية السالم للبنينتطبيقيبالل عبد هللا مخلف عبدان569571921511058010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار384.0064.00ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم فراس569581921511081001
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار384.0064.00ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقياسيل هاني اسود حمد569591921526003003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار383.0063.83ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينتطبيقيحسين احمد حسين عبيد569601321513014005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار383.0063.83ثانوية البغدادي للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان شرقي احمد569611921511067010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار383.0063.83ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيامير باسم حميد صالح569621921511081003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية العال للبناتتطبيقيياسمين بالل رشيد حسان569631921522019044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار382.0063.67ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقيغيث عبد هللا محمد مهدي569641921515006044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار381.0063.50اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد موفق يوسف ولي569651021511020238

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار381.0063.50اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيقاسم محمد فرحان شالل569661921511069070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار381.0063.50ثانوية الكواكب للبناتتطبيقياطياب حاتم مخلف حماد569671921522072003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار381.0063.50ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيعبد الرحمن داود احمد عفصان569683221511004019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيعمر ظافر صالح محمد56969192051010021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيسعد محمد شريف عبيد569701921511015035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار564.0094.00ثانوية قريش للبناتادبيآيه اسامه عبد الرزاق صالح569711921222022005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار557.0092.83ثانوية الزوراء للبناتادبيانوار ياسر جلعوط اسماعيل569721921222018004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار557.0092.83ثانوية الزوراء للبناتادبينبأ عماد نهاد جهاد569731921222018030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار547.0091.17اعدادية العرفان للبنينادبياسماعيل محمد اسماعيل احمد569741921211029006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار539.0089.83ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعمار فوزي حميد جراد569751921411001054

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار537.0089.50ثانوية الفرات للبناتادبيغفران فوزي عطا هللا حسين569761921222011047

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار536.0089.33ثانوية االمام العادل للبناتادبيمنى عيسى فاضل احمد569771921222023036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار536.0089.33ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيغفران عبد الكريم سمير مهيدي569781921222066028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار534.0089.00ثانوية هاجر للبناتادبيسوالف خالد بشير عبد569791921222048011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار533.0088.83اعدادية زنكورة للبنينادبيعمر علي نوري بديوي569801921211032033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار533.0088.83ثانوية جبهة للبنينادبيخطاب كاتب حميد عفين569811921211115009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار531.0088.50اعدادية القائم للبناتادبيعائشه خالد محمود شاكر569821921222010031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار530.0088.33ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيآيه خلف احمد مهنه569831921222066001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار528.0088.00ثانوية النبوغ للبنينادبيمخلد عبد عفات شرقي569841921211039024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار528.0088.00اعدادية الفتوة للبنينادبيعبد الرحمن سامي حسن خضير569851921211064019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار526.0087.67ثانوية الرافدين للبناتادبيشيخه صالح محمد فالح569861921222097008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار523.0087.17ثانوية النبوغ للبنينادبيامجد زياد عفات حمود569871921211039006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار519.0086.50اعدادية الميثاق للبنينادبيمحمود عدنان حميد كليب569881921211006032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار519.0086.50ثانوية هاجر للبناتادبيعذراء عواد عبد نزال569891921222048014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار518.0086.33اعدادية عنه للبنينادبيزيد واثق مدلول رغيان569901921211021009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار514.0085.67اعدادية الرطبه للبنينادبيمحمود ناجي اسماعيل عوض569911921211068020
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار514.0085.67ثانوية قطر الندى للبناتادبيفاطمة مزهر كافي طلي569921921222033007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار513.0085.50اعدادية المربد للبنينادبيعلي حميد عبيد عودة569931921211056019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار510.0085.00ثانوية البيادر للبنينادبيمصطفى جاسم محمد عباس569941921211091038

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار509.0084.83اعدادية الصقالوية للبنينادبيعبد هللا فاضل مهدي حمادي569951921211028023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار509.0084.83اعدادية سومر االدبية للبنينادبيناظم سالم مشعل وهيب569961921211104067

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار508.0084.67ثانوية االمام العادل للبناتادبينبأ محمد حسين رشيد569971921222023039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار506.0084.33ثانوية الرمادي للبناتادبيايه سعد عبدالوهاب رشيد569981921222028003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار505.0084.17اعدادية عنه للبنينادبيعناد اجبيب محمد رجا569991921211021017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار502.0083.67ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيرفل موفق ذاكر نعمان570001921222065011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار502.0083.67اعدادية الياقوت للبناتادبيبان مثنى اسماعيل عبد هللا570011921222109010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار501.0083.50ثانوية االجيال المختلطةادبيازهر جمال شيخان مهاوش570021921217033001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار500.0083.33اعدادية غرناطة للبنينادبيغريب محمد حسين زبن570031921211043041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار498.0083.00اعدادية زنكورة للبنينادبيعمار قحطان عوده فرحان570041921211032030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار494.0082.33ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيعبد هللا يحيى فليح حسن570051921215002126

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار493.0082.17اعدادية البخاري للبنينادبيعمار سامي الفي علي570061921211101014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار491.0081.83اعدادية العرفان للبنينادبييعرب خالد خير هللا احمد570071921211029033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار489.0081.50اعدادية عنه للبنينادبيمحمد حمد احمد فتحي570081921211021022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية عنه للبنينادبيمحمد باسل حمودي زغير570091921211021019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية النهضة للبناتادبيالرا سعد محمد فياض570101921222055051

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار487.0081.17ثانوية االمام العادل للبناتادبيرسل كريم شاحوذ شنيتر570111921222023009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار486.0081.00ثانوية الشموخ للبناتادبيرنده راشد هندي عبد570121921222025013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار485.0080.83ثانوية الوفاء للبناتادبيداليا كريم احمد حمادي570131921222104009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار484.0080.67اعدادية سومر االدبية للبنينادبيكرار لفته جمعه كنش570141921211104049

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار484.0080.67ثانوية جبهة للبنينادبيمحمد فرحان جزاع حميد570151921211115024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار484.0080.67ثانوية االغالبة المختلطةادبينبا خالد رميض عبد570161921227003007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار483.0080.50ثانوية حارسة القران للبناتادبيهالة صالح احمد فريح570171921222136018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار482.0080.33اعدادية القائم للبناتادبيضحى جاسم عيد مضحي570181921222010028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار482.0080.33اعدادية الفلوجة للبناتادبيايه احمد عبد هللا لطيف570191921222052011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار482.0080.33ثانوية الشفق للبناتادبيمينه حسين عواد منديل570201921222106037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار482.0080.33ثانوية الوطن للبناتادبينوكه سعدون اسماعيل عطيه570211921222120021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار481.0080.17اعدادية غرناطة للبنينادبيعبد هللا يعرب حامد كامل570221921211043027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار481.0080.17اعدادية الشموخ للبنينادبيعمر احمد عبيبد حميد570231921211053025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار481.0080.17ثانوية ابن رشد للبناتادبيرويده ماجد مصطاف رشيد570241921222140004
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار480.0080.00ثانوية الشفق للبناتادبيسارة فيصل غازي هاشم570251921222106020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار479.0079.83اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيحماد عمر حميد مراد570261921211069020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار478.0079.67ثانوية االمين للبنينادبيحارث عبد الستار ابراهيم دخيل570271921211075007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار478.0079.67ثانوية الفرات للبناتادبيأسيل اسامه احمد حسين570281921222011002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار478.0079.67ثانوية هاجر للبناتادبيرؤى عطا هللا حلو جزاع570291921222048007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار477.0079.50اعدادية المأذن المسائية للبناتادبيهدى صباح صالح حميد570301921226001147

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار476.0079.33اعدادية الشموخ للبنينادبيعبد الرحمن عامر حمود عطا هللا570311921211053017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار476.0079.33اعدادية الرمانة للبنينادبياحمد علي عجاج اسود570321921211112003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار475.0079.17اعدادية المربد للبنينادبيعبد الرحمن عبد العزيز فيصل عبد الهادي570331921211056014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار475.0079.17ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيرفل اسماعيل حمد حميد570341921222044005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار474.0079.00ثانوية البيادر للبنينادبيمصطفى رياض نوري حماد570351921211091040

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار473.0078.83اعدادية اليسر للبنينادبيرسول محمد حامد كرين570361921211061008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار472.0078.67اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيحامد ناظم محمد حسين570371921211054010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار471.0078.50اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبيعقيل مزيد خلف عطيه570381921211045007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار470.0078.33ثانوية التكاتف للبناتادبيوسن حميد عباس حسين570391921222094021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار468.0078.00اعدادية اليسر للبنينادبيسامر احمد حامد كرين570401921211061009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار468.0078.00اعدادية التقدم للبنينادبيأسامة طارق رشيد مطر570411921211062001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار468.0078.00ثانوية اليمن للبنينادبيعقيل خالد مجول شالل570421921211087004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار468.0078.00ثانوية شعاع المعرفة للبنينادبيثائر قاسم محمد سلمان570431921211110004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار468.0078.00اعدادية الرميله للبنينتطبيقيعبد العزيز بالل عبد العزيز محمد570441921511003019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار467.0077.83ثانوية اليمن للبنينادبيقاسم محمد احمد عبد570451921211087007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار466.0077.67اعدادية هيت للبناتادبيتاره زياد طارق عبد الصمد570461921222060009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار462.0077.00ثانوية الخلفاء للبنينادبيمحمد ابراهيم مطر اسود570471921211036029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية عنه للبنينادبيسالم مدين فائق رشاد570481921211021010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية الفجر للبنينادبيمحمد امير جبير خليفة570491921211037014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية الشيماء للبناتادبيرويده ياسين حمود عواد570501921222061016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار460.0076.67ثانوية التهذيب للبنينادبيرافد منيف عواد سويد570511921211014002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار459.0076.50اعدادية كبيسة للبنينادبيعبد هللا محمد حميد مهري570521921211017008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار459.0076.50اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبيأحمد حميد جاسم حمادي570531921211045001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيمالك هادي علوان حميد570541921222031018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيبيداء نايف عوده فارس570551921422089032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار458.0076.33ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعلي احمد عزيز سلطان570561921211096029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيمنار عالء حماد فرحان570571921222027038
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار457.0076.17ثانوية الواقدي للبنينادبيأحمد خميس عبود جاسم570581921211083001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار457.0076.17ثانوية االندلس للبنيناحيائيزيد طارق زيدان خلف570591921411093008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار456.0076.00اعدادية عنه للبنينادبيبراء نبيل عبد الواحد سعود570601921211021005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار456.0076.00ثانوية الرباط للبنينادبيعمر عماد ياسين ليلو570611921211088010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار456.0076.00ثانوية العروبة للبناتادبيايه صفوك ريكان شحاذة570621921222099004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار455.0075.83اعدادية الحقالنية للبنينادبيأبو بكر كمال احمد خضير570631921211020001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار455.0075.83ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيشهاب عباس شنيش عالوي570641921211096018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار455.0075.83اعدادية الرمانة للبنينادبيمحمد سالم مطر كعود570651921211112037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار454.0075.67ثانوية دار السالم للبنينادبيمحمد رائد حسين علي570661921211049022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453.0075.50اعدادية الصقالوية للبنينادبيأيهاب عبد الرزاق مصلح عابد570671921211028003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453.0075.50ثانوية عمر المختار للبنينادبيعلي احمد عبد شرقي570681921211059011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453.0075.50اعدادية الروابط للبناتاحيائيرسل فاضل محمود محمد570691921422092049

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار452.0075.33اعدادية بروانة للبنينادبياياد حميد ساجر حمد570701921211066007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار452.0075.33ثانوية الحرية للبناتادبيقبس حكمت صالح مهدي570711921222056023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار451.0075.17اعدادية سومر االدبية للبنينادبيسيف اياد خليل تركي570721921211104031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار451.0075.17اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك قصي سبتي توفيق570731921222061009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار450.0075.00اعدادية الميثاق للبنينادبيعبد الرسول حميد مهيدي صالح570741921211006021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار449.0074.83اعدادية الخالدية للبناتادبيدعاء ثابت علي رثع570751921222049009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار449.0074.83اعدادية الخالدية للبناتادبيسناء ابراهيم جوير حمادي570761921222049019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار449.0074.83ثانوية االنبار للبناتاحيائينور محمود عباس حميد570771921422016092

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار448.0074.67اعدادية الصقالوية للبنينادبيسراج فراس محمد عبد570781921211028016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيعبير حاتم شبيب خربيط570791921222066027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار448.0074.67اعدادية العلم النافع للبنيناحيائياحمد مهند محمد عذاب570801921411092013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار447.0074.50ثانوية نهر دجلة للبناتادبيمنال فياض مشرف سليمان570811921222079029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار446.0074.33اعدادية المربد للبنينادبيعبد هللا كاتب مهيدي صالح570821921211056017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار446.0074.33ثانوية شعاع المعرفة للبنينادبيمصطفى رميض علي فراس570831921211110018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار446.0074.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيرغد صدام عبدهللا حاتم570841921422087036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار445.0074.17اعدادية الفجر للبنينادبيمصطفى مخلص دهام عبد570851921211037019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار445.0074.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيحميد عز الدين حميد مسعود570861921211069022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار445.0074.17ثانوية الرباط للبنينادبيابو بكر ستار عبد حسن570871921211088001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار445.0074.17ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيرسل ابراهيم جبير ابراهيم570881921222044004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار445.0074.17اعدادية الياقوت للبناتادبيضحى مجيد علي عبد570891921222109023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار440.0073.33اعدادية المربد للبنيناحيائياحمد محمد شهاب حمد570901921411056008
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار434.0072.33اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيفاطمه عدنان خلف صياح570911921426002126

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار429.0071.50ثانوية الكواكب للبناتاحيائينبا احسان علي ابراهيم570921921422072054

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار428.0071.33ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيونسه عبد الوهاب عبد الموجود عبد الوهاب570931921422110053

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار428.0071.33ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيسجاد حامد محسن حبيتر570941921515005024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار424.0070.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقياحمد فهد سهيل نجم570951921511026012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار421.0070.17اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيمحمد مجيد سليمان خربيط570961921511064039

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار491.0081.83ثانوية دار السالم للبنينادبياحمد باسم فيصل عبد570971021211025003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار479.0079.83اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيحيدر احمد حميد عطيه570981121211050018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار468.0078.00ثانوية الوفاء المختلطةاحيائيخطاب عامر حردان هاشم570993121417003002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453.6875.61ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائياية علي حسن محمد571002021424013007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453.0075.50ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيانس عدنان احمد فارس571011121211034009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453.0075.50ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيحسن عبد عون نايف حسين571022721411045023

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار450.0075.00ثانوية طيبة للبناتادبيساره احمد حمد هللا رجا571031321222038031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار442.0073.67اعدادية االمين للبنينادبيرسول صالح حميد منديل571043121211003020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار440.0073.33ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيماريه موفق حماد عبد571051921222066032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار438.0073.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبياثير خليل مشعان عباس57106192021011002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار434.0072.33اعدادية المحاويل للبناتادبيسارة جمال فاضل احمد571072321222039026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار429.0071.50اعدادية الياقوت للبناتادبيايناس مؤيد محسن صالح571081921222109007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيهبه حميد عفات شيحان571091921222029016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار423.0070.50ثانوية الراية المسائية للبنيناحيائيعمر خميس عبد هللا بردان571101921415006098

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار420.0070.00ثانوية الشموخ للبناتادبيسجى اركان علي ابراهيم571111921222025015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار419.0069.83ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياسامه سعد محمد عجيل571121921413009018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار417.0069.50ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيرسل محمد علي حسين571131721424021016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار416.0069.33ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيهند صباح فرهان خليفه571141021222017033

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار414.0069.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائياميمه معمر يعقوب يوسف571152121422050024

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيسيف عواد حمد صالح571161921515005027

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار412.0068.67ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقيمحمود خاشع رشيد مخلف571171921515006057

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار409.0068.17ثانوية الرباط للبنينادبيعبد الرحمن هيثم طارق حمد571181921211088005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار409.0068.17ثانوية الوالية للبناتاحيائيكوثر عكله عوده علي571192221422066175

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار408.0068.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيبراء هيثم صدام محيسن571201921211060006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار408.0068.00اعدادية الرصافي للبنيناحيائيهيثم عبد الباري بشير مبارك571211921411012059

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية قريش للبناتادبيشهد هيثم ابراهيم حوران571221921222022018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيضحى عامر اسماعيل عبد االله571231921222044010
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية التفوق االهلية للبناتادبيملك شاكر محمود علي571241921224011001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار405.0067.50اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ابراهيم محمد خلف571251021511020118

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار404.0067.33اعدادية هيت للبناتادبيمريم طائي عبد الرزاق حاجم571261921222060030

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار402.0067.00اعدادية االحرار للبنينادبيعبد الرحمن احمد فاضل ابراهيم571271921211005019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار402.0067.00ثانوية الشفق للبناتادبيتقى طالب عليوي حسين571281921222106007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية المتنبي للبنينادبيمرتضى فائق رشيد خلف571291621211006082

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية الميثاق للبنينادبيمصطفى حسن عبد دخيل571301921211006035

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمحمد سمير خليل ابراهيم571311921211104052

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار399.0066.50اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيعبد الرحمن عمر عبد هللا عبد الرزاق571321921211098010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار399.0066.50اعدادية الروابط للبناتادبينبأ عبد السالم عبد عبد هللا571331921222092043

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار398.0066.33اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبينسرين عيد حسن عواد571341921222026044

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار395.0065.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيمصطفى فالح حميد بديوي571351921211026038

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية الكراغول للبنينادبيايمن ابراهيم محمد سميط571361921211089005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية النعمان بن المنذر للبناتادبينعمه هللا حسين عبد نصيف571371921222102011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار392.0065.33اعدادية البخاري للبنينادبيمحمد أيمن محمد بركات مهاوش571381921211101020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار392.0065.33اعدادية األمل للبناتادبيحنين احمد عوسج سبتي571391921222059014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار391.0065.17ثانوية الجوهرة للبناتادبيامنه ستار ابراهيم طه571401921222116001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار390.0065.00ثانوية المعرفة للبناتادبيسارة جمال حميد خلف571411921222036011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار389.0064.83اعدادية المستنصرية للبنينادبيعمر صالح مرضي درج571421921211042019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعمر عبد الستار سليمان محمد571431921211096034

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنينادبيشهاب علي شهاب حمد571441921211008007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية الودود للبناتادبيمروه هاني حبيب شعيوط571451921222129011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار385.0064.17اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيصالح احمد صالح عبد571461921211027006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيايه ثامر فياض علي571471921222068005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار383.0063.83ثانوية االمام العادل للبناتادبييقين عماد جاسم حمادي571481921222023046

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية الجواهري للبنينادبيعبد الحسين محمد عبد الحسين جبير571492421211013041

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار382.0063.67ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمصطفى محمد مهدي شحاذه571502721211009045

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار381.0063.50ثانوية مؤتة للبناتادبيسارة ياسر لطيف فرج571511921222046015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار380.0063.33ثانوية االغالبة المختلطةادبيمحمد عبد الجبار خلف دحام571521921217003012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية النهضة للبناتادبيآمال ياسر يوسف عالوي571531921222055002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار379.0063.17اعدادية الخضراء للبنينادبيعثمان علي وارد حمد571541021211013024

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار379.0063.17ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبيعمر موفق كريم عبيد571551921215018017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار379.0063.17ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيغفران ياسر حميد محارب571561921222035019
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار379.0063.17اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيامل نعمه محمد شالل571571921226002006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار377.0062.83اعدادية االوفياء للبنينادبيقصي خلف كاظم نصيف571581921211077049

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية العبور للبناتادبيأمل جاسم عويد عبد571591921222086005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبياحمد هشام قاسم حسن571601321211004005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية بردى للبناتادبيأيالف حمد قضا عبد571611921222114001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار374.0062.33اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيالموفق عدنان هاشم جاسم571621121211048011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار374.0062.33ثانوية االندلس للبناتادبيرنده رعد كريم عامر571631921222047012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار373.0062.17ثانوية الرحمة للبنينادبيعبد هللا قاسم سعدي حمد571641921211055009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار372.0062.00ثانوية النبوغ للبنينادبيحاتم عدي حاتم عبيد571651921211039007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيكرار حيدر هادي عبد هللا571662521211018038

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار370.0061.67اعدادية البطولة للبناتادبيسجى كامل علي حسين571671021222028052

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية ابن زيدون للبنينادبيحامد عبد السالم خليفه علي57168192021031006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية الشموخ للبنينادبيعبد هللا جاسم محمد عبد الرزاق571691921211053018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية ماريا القبطية للبناتادبياسراء طه سليمان ابراهيم571701921222027003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية الروافد للبناتادبيتمارا شكيب محمد نجيب محمد علي571711921222062006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار368.0061.33الثانوية المعينية للبنينادبيياسين فالح عبيد نجم571721121211021054

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار368.0061.33اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمحمد مهند عبد خليفه571731921211031034

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار368.0061.33ثانوية هاجر للبناتادبيآيه شاكر مشرف مخلف571741921222048001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار367.0061.17ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيعلي ناصر جندي كاطع571751121211001019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار367.0061.17اعدادية التقدم للبنينادبيبالل احمد صالح فرحان571761921211062014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار367.0061.17ثانوية الشموخ للبناتادبيلمياء عارف نواف عبيد571771921222025025

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار367.0061.17ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبينبأ ماجد صالح عناد571781921222035022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار366.0061.00اعدادية الفتوة للبنينادبيمحمد رائد عوده صليبي571791921211064026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار366.0061.00ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيمحمد حامد معيوف محمد571801921215005136

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار366.0061.00ثانوية الشعب المسائية للبنينادبياحمد منتصر عبد االله نوري571811921215020006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار366.0061.00ثانوية الودود للبناتادبيمنار خالد شاحوذ حسن571821921222129012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار365.0060.83ثانوية نهر دجلة للبناتادبينبأ خيري عبد هللا حواد571831921222079030

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار365.0060.83ثانوية الشفق للبناتادبيايه فيصل غازي هاشم571841921222106001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار364.0060.67اعدادية االحرار للبنينادبياحمد صادق عارف جاسم571851921211005003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار364.0060.67ثانوية قطر الندى للبناتادبيزمن طارق ممدوح حسن571861921222033003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار364.0060.67اعدادية الفلوجة للبناتادبياالء هللا جمال شاكر محمود571871921222052009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار364.0060.67ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيتبارك محمد فاضل حمادي571881921222066011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار364.0060.67اعدادية الدغارة للبنينادبيقاسم عزيز عباس مرزة571892421211003037
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي كريم عالوي ضعين571901021211009040

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية جعفر الطيار للبنينادبياركان حامد مخلف فياض571911921211054007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار362.0060.33ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبينور الهدى اكرم نايف حسن571921221222020026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار362.0060.33ثانوية الخلفاء للبنينادبيمحمد احمد عبد حريش571931921211036030

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار362.0060.33اعدادية ابن النفيس للبنينادبيمحمد سامي عبيد احمد571941921211099042

كلية الزراعة/جامعة االنبار393.0065.50اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعبد هللا اسماعيل خليل جابر571951921411032026

كلية الزراعة/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيعبد هللا علي مخلف اسود571961721415016013

كلية الزراعة/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد عبد حنتوش571971921411027008

كلية الزراعة/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيمحمد ثامر رواد عبيد57198192051003052

كلية الزراعة/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعبد هللا عالء ستار احمد571991321511029061

كلية الزراعة/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد حمادي572001921411028051

كلية الزراعة/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيضحى سامي عبد حسان572011921422052079

كلية الزراعة/جامعة االنبار377.0062.83اعدادية العال للبناتاحيائيدينا عبد الستار جبير محمد572021921422019024

كلية الزراعة/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية الكويت االولى المختلطةاحيائياسامه محمد حميدي حمد572033121417005001

كلية الزراعة/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيزينب ابراهيم عبد النبي شبيب572041921427023005

كلية الزراعة/جامعة االنبار375.0062.50اعدادية الخالدية للبنيناحيائيايهاب احمد نجرس برجس572051921411007028

كلية الزراعة/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية السالم للبنينتطبيقيرسول احمد عدنان مشحن572061921511058016

كلية الزراعة/جامعة االنبار370.0061.67اعدادية العرفان للبنينتطبيقيعبد الحفيظ سلمان هندي عسل572071921511029009

كلية الزراعة/جامعة االنبار369.0061.50ثانوية الرمادي للبناتاحيائيمنار سعدي عبد الرزاق عباس572081921422028040

كلية الزراعة/جامعة االنبار368.6861.45ثانوية االنبار للبناتاحيائيهبه سعدي عناد مطر572091921422016093

كلية الزراعة/جامعة االنبار368.0061.33اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيليث محمود عبد حنتوش572101921411027024

كلية الزراعة/جامعة االنبار368.0061.33ثانوية المعرفة للبناتاحيائيختام شعبان حمد ضعين572111921422036009

كلية الزراعة/جامعة االنبار367.0061.17اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيصالح سالم دوالب جسام572121021411024013

كلية الزراعة/جامعة االنبار367.0061.17ثانوية البغدادي للبنينتطبيقيسيف الدين حاتم جمعه تالي572131921511067007

كلية الزراعة/جامعة االنبار366.0061.00اعدادية العدل للبنيناحيائياحمد بشار حازم زعيلي572141921411018001

كلية الزراعة/جامعة االنبار366.0061.00ثانوية المعرفة للبنيناحيائيعمر احمد خليفه حمد572151921411033019

كلية الزراعة/جامعة االنبار366.0061.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيعمار عياده حميد مضعن572161921511060022

كلية الزراعة/جامعة االنبار366.0061.00ثانوية الظاهر للبناتتطبيقياسيل حماد شهاب حمد572171921522135001

كلية الزراعة/جامعة االنبار365.0060.83اعدادية الرميله للبنيناحيائيمهند ماجد عبد خضر572181921411003092

كلية الزراعة/جامعة االنبار365.0060.83اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي حميد ظاهر  جسام572191921411043023

كلية الزراعة/جامعة االنبار365.0060.83ثانوية الحرية للبناتاحيائينورالهدى حسن احمد ناصر572201921422056039

كلية الزراعة/جامعة االنبار365.0060.83الخارجياتاحيائياسماء جسام محمد حمود572211921428050020

كلية الزراعة/جامعة االنبار365.0060.83اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعبيده بالل احمد حمد572221921511015047
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كلية الزراعة/جامعة االنبار364.0060.67اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين علوان572231821411006153

كلية الزراعة/جامعة االنبار364.0060.67ثانوية ابي امامه الباهلي للبنيناحيائيسجاد اكرم رشيد كعيد572241921411096003

كلية الزراعة/جامعة االنبار363.0060.50دوزجه- مدرسة المستنصرية االهلية تركيا تطبيقياحمد محجوب ابراهيم محجوب57225132051232001

كلية الزراعة/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية المعالي للبناتاحيائيتبارك خضير فارس مبارك572261921422021021

كلية الزراعة/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيايه رحيم رجا جبر572271921422032008

كلية الزراعة/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيانسام ساهي عطوان عباس572281921422132005

كلية الزراعة/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمخلد منعم غريبه علي572291921511002044

كلية الزراعة/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الخالق ابراهيم علي572301921511082012

كلية الزراعة/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقينور عماد الدين محروت علي572311921522053019

كلية الزراعة/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيمصطفى علي كاظم عبد هللا572322321417009026

كلية الزراعة/جامعة االنبار362.0060.33اعدادية العامرية للبنيناحيائيبسام ناصر عبد جابر572331021411020044

كلية الزراعة/جامعة االنبار362.0060.33الخارجيونتطبيقيحسام صالح رحيم عبد572341021518001046

كلية الزراعة/جامعة االنبار362.0060.33ثانوية مؤتة للبناتاحيائيهبه ابراهيم مخلف طه572351921422046033

كلية الزراعة/جامعة االنبار362.0060.33ثانوية الظاهر للبناتاحيائيايه صالح عبد حنشل572361921422135002

كلية الزراعة/جامعة االنبار361.0060.17اعدادية هيت للبناتاحيائيشذى طارق عطيه خلف572371921422060059

كلية الزراعة/جامعة االنبار361.0060.17ثانوية التسامح للبناتاحيائيخنساء قيس فالح فرحان572381921422085012

كلية الزراعة/جامعة االنبار360.0060.00ثانوية االندلس للبنينتطبيقياحمد طه عايد فياض57239192051096003

كلية الزراعة/جامعة االنبار360.0060.00اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائياحمد عمار مهيدي صالح572401921411031003

كلية الزراعة/جامعة االنبار360.0060.00اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائياحمد سالم علي جديع572411921415007014

كلية الزراعة/جامعة االنبار360.0060.00ثانوية الشفق للبناتاحيائيمروه عبد حماد فرحان572421921422106050

كلية الزراعة/جامعة االنبار360.0060.00ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيبراء عباس ابراهيم عبد الحميد572431921427002002

كلية الزراعة/جامعة االنبار360.0060.00ثانوية العال المختلطةاحيائيمريم سليمان مصلح حمد572443121427006011

كلية الزراعة/جامعة االنبار359.0059.83اعدادية القدس للبنيناحيائياحمد خالد مطلوب فياض572451021411014003

كلية الزراعة/جامعة االنبار359.0059.83اعدادية العبيدي للبنيناحيائياياد حمدان عبد هللا ذيب572461921411024011

كلية الزراعة/جامعة االنبار359.0059.83ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد حاتم محمد فهد572471921413009008

كلية الزراعة/جامعة االنبار359.0059.83اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائياالء حسين دحام مصلح572481921422039008

كلية الزراعة/جامعة االنبار359.0059.83اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيتبارك هيثم جبير سرحان572491921422053030

كلية الزراعة/جامعة االنبار359.0059.83اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعبد العزيز فتاح احمد نواف572501921511069046

كلية الزراعة/جامعة االنبار359.0059.83اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيمحمد سالم عبد الحميد شنداخ572511921511069075

كلية الزراعة/جامعة االنبار359.0059.83اعدادية الروافد للبناتتطبيقيهند حامد عبيد ابراهيم572521921522062048

كلية الزراعة/جامعة االنبار358.0059.67ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيمروان حامد رشيد عداي572531121417001025

كلية الزراعة/جامعة االنبار358.0059.67اعدادية القائم للبناتاحيائيرحاب ابراهيم حميد عبد الرزاق572541921422010069

كلية الزراعة/جامعة االنبار358.0059.67اعدادية العال للبناتاحيائيهالة صبحي جميل جبير572551921422019068

4148 من 1735صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الزراعة/جامعة االنبار358.0059.67ثانوية الرمادي للبناتاحيائيريام مصلح حسن جاسم572561921422028020

كلية الزراعة/جامعة االنبار358.0059.67اعدادية األمل للبناتاحيائيرفل مروان عبد هللا دايح572571921422059046

كلية الزراعة/جامعة االنبار358.0059.67ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائينور محمود خلف احمد572581921424004046

كلية الزراعة/جامعة االنبار358.0059.67اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيياسين راتب عبد الرزاق حمدان572591921511017029

كلية الزراعة/جامعة االنبار358.0059.67اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيسيف عماد عادل محمد572602121411075045

كلية الزراعة/جامعة االنبار357.0059.50اعداية المعراج للبناتاحيائيموج احمد حمود محمد572611021422031098

كلية الزراعة/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعبد الرحمن خالد محمد ابراهيم572621821511061073

كلية الزراعة/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيحسين شهاب احمد علي572631921411011030

كلية الزراعة/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيعمر احمد محمد جاسم572641921411028034

كلية الزراعة/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعامر عمر ابراهيم مطلك572651921413019015

كلية الزراعة/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية العدالة المختلطةاحيائيمحمد محمود عبد هللا شاهر572661921417025010

كلية الزراعة/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيزينه امير هالل عبد572671921422053064

كلية الزراعة/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيميسره حسين دلف ابراهيم572681921422103034

كلية الزراعة/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية البدور للبناتاحيائيبراء نجم عبد هللا سعود572691921422119006

كلية الزراعة/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية البدور للبناتاحيائيوجدان محمود فياض غزاي572701921422119032

كلية الزراعة/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية العدل للبنينتطبيقيعبد الستار سعد عبد الرحيم زبالة572711921511018008

كلية الزراعة/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية المربد للبنينتطبيقيكرم مجيد ثميل خلف572721921511056024

كلية الزراعة/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيمروه رعد عبد االمير حسين572732121422029036

كلية الزراعة/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي زاهر خليفة كاظم572742121511024010

كلية الزراعة/جامعة االنبار356.0059.33اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيعبد هللا محمود حسين عبود572751921411013031

كلية الزراعة/جامعة االنبار356.0059.33اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيأحمد حميد عبد العزيز مصطفى572761921411015009

كلية الزراعة/جامعة االنبار356.0059.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائياحمد عبد الكريم كامل حسين572771921411026009

كلية الزراعة/جامعة االنبار356.0059.33ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيرند بالل اسماعيل ابراهيم572781921422023028

كلية الزراعة/جامعة االنبار356.0059.33ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيتبارك خميس باشا عبد572791921422045002

كلية الزراعة/جامعة االنبار356.0059.33اعدادية هيت للبناتاحيائيساره بسام ثابت جمعة572801921422060052

كلية الزراعة/جامعة االنبار356.0059.33ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيسبأ محمد عارف عليوي572811921422136016

كلية الزراعة/جامعة االنبار356.0059.33اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيحسن علي خلف سمير572821921511007025

كلية الزراعة/جامعة االنبار356.0059.33اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيانور مجيد محمد غنام572831921511043010

كلية الزراعة/جامعة االنبار355.0059.17اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيعمر زياد خلف احمد57284192051069019

كلية الزراعة/جامعة االنبار355.0059.17اعدادية المأمون للبنيناحيائيمنتظر عبد هللا صبار عبود572851021411006058

كلية الزراعة/جامعة االنبار355.0059.17ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيابو عبيده عامر شالل مطلب572861121511034002

كلية الزراعة/جامعة االنبار355.0059.17اعدادية ام القرى للبناتاحيائيبشائر ضياء عباس خلف572871421422015019

كلية الزراعة/جامعة االنبار355.0059.17اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمصطفى نجم عبد هللا شلش572881921411009249
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كلية الزراعة/جامعة االنبار355.0059.17ثانوية قريش للبناتاحيائيجيهان نوري عذاب حمد572891921422022025

كلية الزراعة/جامعة االنبار355.0059.17اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيتمارا محمد فريد محمد572901921422068011

كلية الزراعة/جامعة االنبار355.0059.17اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعلي مظفر ياس عبد هللا572911921511013029

كلية الزراعة/جامعة االنبار355.0059.17اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيبالل حسين سهيل عبود572921921511070012

كلية الزراعة/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية الفلوجة للبنينتطبيقيمحمد عبد الوهاب محمود ابراهيم57293192051009069

كلية الزراعة/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية االسراء للبنينتطبيقياحمد محمد هويدي حمود572941021511011006

كلية الزراعة/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيامين عدنان هادي خلف572951021511020051

كلية الزراعة/جامعة االنبار354.0059.00ثانوية التعاون للبنيناحيائيطالب جبار حسين مصلح572961821411096003

كلية الزراعة/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية المجمع المسائية للبنيناحيائيعمر كريم خليفه ثميل572971921415027052

كلية الزراعة/جامعة االنبار354.0059.00ثانوية الرجاء للبناتاحيائيزهراء حامد عبد جراح572981921422024033

كلية الزراعة/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية العرفان للبناتاحيائيبصائر عصام عالوي ابراهيم572991921422030012

كلية الزراعة/جامعة االنبار354.0059.00ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيزينب صادق عليوي كنوش573001921427002003

كلية الزراعة/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقييونس عبد الرحمن صبار حسن573011921511004066

كلية الزراعة/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعبد المؤمن ستار مجيد محمد573021921511015045

كلية الزراعة/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيمحمد عبد الباسط جياد خليفه573031921511017023

كلية الزراعة/جامعة االنبار354.0059.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد سعدي هالل عبد573041921511026056

كلية الزراعة/جامعة االنبار354.0059.00ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا جاسم محمد تركي573051921515019054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار561.0093.50اعدادية الشموخ للبنينادبيهمام قيس خليفه صكر573061921211053040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار547.0091.17ثانوية الرمادي للبناتادبيريام محمد عبد الجبار سعود573071921222028036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار522.0087.00ثانوية الشفق للبناتادبيهبه محمد عواد عباس573081921222106039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار510.0085.00اعدادية غرناطة للبنينادبيياس خضير محمود عمير573091921211043057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار504.0084.00اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبياكرم نيسان حسين دحام573101921211045004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار502.0083.67ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيزينب علي عبد صالح573111921222065016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار500.0083.33ثانوية الشموخ للبناتادبيحنين مصطفى محمود حمد573121921222025009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار499.0083.17ثانوية الواقدي للبنينادبيزيد جمعه بديوي ظاهر573131921211083011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار498.0083.00ثانوية الخلفاء للبنينادبيمحمد عبد صالح شهاب573141921211036033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار498.0083.00ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيهاله خالد عبد الرزاق علي573151921222032023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار496.0082.67اعدادية الشيماء للبناتادبيمريم اياد عطيوي نصار573161921222061024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار494.0082.33ثانوية الزهاوي المختلطةادبيزينب عدنان خليفة جدعان573171921227010004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار492.0082.00ثانوية االنتصار للبنينادبيماجد الريض شامي صافي573181921211108010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار488.0081.33ثانوية العروبة للبناتادبيلمياء خالد ابراهيم جدوع573191921222099015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار483.0080.50ثانوية ابي تمام للبنينادبيداود سلمان نصيف جاسم573201921211074005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار481.0080.17اعدادية العرفان للبنينادبيمحمود سهيل عباس حمادي573211921211029027
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار481.0080.17ثانوية االمام العادل للبناتادبيامال محمد بديوي حسين573221921222023003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار481.0080.17ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيطيبه ناظم محمد جلوي573231921222066025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار481.0080.17ثانوية زينب للبناتادبياخالص عبد مخلف جاسم573241921222128003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار480.0080.00اعدادية هيت للبناتادبيمريم غالب فهد عبد الحميد573251921222060031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية الرجاء للبناتادبيشهد باسم محمود ضاحي573261921222024017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار477.0079.50ثانوية المجد المختلطةادبيصفيه حسين حزيران شاهر573271021227006003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار476.0079.33اعدادية الشموخ للبنينادبيحسن حاجي نجيل سعيد573281921211053013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار475.0079.17ثانوية دار السالم للبنينادبيمصطفى حازم نوري عويد573291921211049026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار473.0078.83اعدادية المستنصرية للبنينادبيراغب فضيل شريف جاسم573301921211042008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار472.0078.67اعدادية الرطبه للبنينادبيسامي محمود خليل ابراهيم573311921211068007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار472.0078.67اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيثريا ابراهيم محمد عبد هللا573321921222026012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار471.0078.50اعدادية القائم للبناتادبيآالء عبد الحكيم سعيد شاكر573331921222010001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار471.0078.50ثانوية اليقظة للبناتادبيمروة تحسين حسن صالح573341921222040013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار469.0078.17ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةادبيهادي سامي ناجي يوسف573351921217038023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار469.0078.17ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيميس كامل عبد المجيد حمد573361921222035021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.0077.33اعدادية كبيسة للبنينادبياسامة طارق عبد الرزاق حمدان573371921211017004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.0077.33ثانوية الحبانية للبناتادبيايه رحيم احمد عبيد573381921222051002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار462.0077.00ثانوية ابي العالء المعري المختلطةادبيرافد عزيز طلك فاضل573391921217039002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية العرفان للبنينادبيحميد هيثم عباس حمادي573401921211029009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار458.0076.33ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيجهاد عبد الهادي وهيب لطيف573411921222032002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار457.0076.17اعدادية التقدم للبنينادبيمحمد فاروق مشرف مهيدي573421921211062047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار457.0076.17ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيصبريه علي مدب خلف573431921222035014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار456.0076.00اعدادية الرطبه للبنينادبيمحمد باسم لطيف حمد573441921211068015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار456.0076.00ثانوية قطر الندى للبناتادبيمريم فائق جسام عبد573451921222033008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار453.0075.50ثانوية الشفق للبناتادبيمروه رشاد مهدي صالح573461921222106030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار451.0075.17ثانوية هاجر للبناتادبيزينب عواد محمود رخت573471921222048009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار450.0075.00ثانوية اليقظة للبناتادبيضحى فريد شوقي مطلك573481921222040009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار450.0075.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيمالك يوسف محمد شرموط573491921222066035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0074.67اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعبد هللا وحيد نافع عطا هللا573501921211069049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية نهر دجلة للبناتادبيعذراء اسكندر خليل ابراهيم573511921222079025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقياحمد رائد خلف محيسن573521921515006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبياسحاق اسماعيل احمد شهاب573531921211027001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيجاسم محمد خليل ابراهيم573541921211027003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية زنكورة للبنينادبياحمد جاسم محمد داود573551921211032002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار446.0074.33ثانوية ابي تمام للبنينادبيعبد هللا خليل فرج فرحان573561921211074013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار445.0074.17اعدادية المربد للبنينادبيفيصل شبيب سعيد عطية573571921211056025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار445.0074.17اعدادية الكرمة للبنينادبيأحمد حامد فرحان سعود573581921211065005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار445.0074.17اعدادية الوثبة للبناتادبيساره اسود فياض محمد573591921222058020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار444.0074.00ثانوية ابن االرقم للبنينادبيمحمود عبد حمد شبلي573601921211057014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار444.0074.00اعدادية الرطبه للبنينادبيسعد عبد هللا حميد رزيك573611921211068008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار443.0073.83اعدادية الميثاق للبنينادبيخميس ابراهيم خلف مطر573621921211006015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار443.0073.83اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبيعبد الرحمن ثامر حامد عجاج573631921211045006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار443.0073.83اعدادية اليسر للبنينادبيمصطفى طه خلف كردي573641921211061015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار443.0073.83ثانوية الرباط للبنينادبيمروان محمد عواد ضاحي573651921211088017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار443.0073.83اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمحمد نعمان ابراهيم عواد573661921211104059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار442.0073.67اعدادية الفجر للبنينادبيشعبان خليل شعبان عبد573671921211037009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار442.0073.67ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبينوره احمد علي يوسف573681921222035023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0073.50ثانوية الشهداء المسائية للبنينادبيقحطان عدنان صالح شهاب573691921215008058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار439.0073.17اعدادية الفجر للبنينادبيايمن مهند علي هراط573701921211037003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار439.0073.17ثانوية الواقدي للبنينادبيعبد الرحمن كاظم تايه ضاحي573711921211083022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار439.0073.17ثانوية راوة للبناتادبيجازي ماجد بنيان مصلح573721921222009004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار438.0073.00اعدادية زنكورة للبنينادبيحيدر كريم خليفه نمر573731921211032014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار438.0073.00اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك احمد عبدالرزاق عبد الرحمن573741921222061008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار437.0072.83اعدادية االسراء للبنينادبيعبد الرحمن حماد هادي طه573751021211011013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار436.0072.67ثانوية الرشاد للبنينادبيعلي عدنان رزيج عبد573761921211050029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار436.0072.67ثانوية حضر موت المختلطةادبيايوب علي حمود شلب573771921217007001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار436.0072.67ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيدجانه وليد سعدون عبد هللا573781921222065008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار436.0072.67ثانوية بردى للبناتادبيالهام ستار الحج خلف573791921222114003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار434.0072.33اعدادية العبيدي للبنينادبيزياد طارق خلف هالل573801921211024020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار434.0072.33اعدادية الرطبه للبنينادبينايف علي عبيد نايف573811921211068022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار434.0072.33ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيغسان عدنان خلف راضي573821921211096035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار434.0072.33ثانوية االنتصار للبنينادبيهاني سالم عياده رشيد573831921211108016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار434.0072.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيغفران خالد احمد حسين573841921422057101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار433.0072.17اعدادية ابن خلدون المختلطةاحيائيمعاذ عماد ياسين علوان573851021417011007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار433.0072.17اعدادية زنكورة للبنينادبيعبد الرحمن احمد سعيد عرميط573861921211032022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار433.0072.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعبد اللطيف محمد عبد هللا ذنون573871921211069043
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار433.0072.17ثانوية االيالف للبنينادبيسفيان سعد خلف صالح573881921211102006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار432.0072.00ثانوية حضر موت المختلطةادبيفهد ساير دخل شلب573891921217007008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار431.0071.83اعدادية السالم للبنينادبياحمد سليمان ابراهيم نمال573901921211058006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار431.0071.83اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيزينب محمود محمد صلبي573911921226002033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار430.0071.67ثانوية هاجر للبناتادبيجيهان جمعه حلو جزاع573921921222048005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار430.0071.67ثانوية الرمادي للبناتاحيائيفاطمه وجدي عبد الكريم عبد الهادي573931921422028035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار429.0071.50ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيسحر هاشم قاسم حبيب573941921222065019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار429.0071.50ثانوية زينب للبناتادبيسجى ريكان علي سالم573951921222128006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار428.0071.33ثانوية دار السالم للبنينادبيعلي محمد نصرت علوان573961021211025029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار428.0071.33ثانوية قريش للبناتادبيزهراء عبد السالم محمد ابراهيم573971921222022016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار428.0071.33ثانوية زينب للبناتادبيأستبرق طارق عامر عبد573981921222128001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية ابي تمام للبنينادبيعبد هللا مهدي دلي ناصر573991921211074014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية الفرات للبناتادبيعواطف حاتم نعمان اسماعيل574001921222011046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيتبارك ثامر عبود صالح574011921222035004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية الشفق للبناتادبينسرين حسين عامج غريب574021921222106038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية قرطبة للبناتاحيائيايات كريم فتوخ زيدان574031921422147001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار426.0071.00اعدادية الميثاق للبنينادبيحمزه ياسين وهيب محمد574041921211006012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار425.0070.83اعدادية القدس للبنينادبيحسام عبد الرحمن عبد الرزاق دلي574051021211014018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية المجد المختلطةادبيهاجر عرموط احمد سرحان574061021227006007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار425.0070.83اعدادية سومر االدبية للبنينادبيعلي محمد امين ربيع574071921211104044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية الزهاوي المختلطةادبيجالل فضل خلف نصيف574081921217010005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعمر جبار عزيز عبد574091921411046040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار424.0070.67اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبيمحمد عيد حميد بداع574101921211045010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار424.0070.67اعدادية سومر االدبية للبنينادبيعبد الرزاق عناد رزيك حسين574111921211104035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار424.0070.67ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبياصيل باسل عوده صالح574121921215005024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار424.0070.67ثانوية حضر موت المختلطةادبيمريم عويد حميد سيف574131921227007006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية حديثة للبنينادبيسامر حامد محمد خلف574141921211019013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية الروافد للبناتادبيرغده انور غفير سبتي574151921222062010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار421.0070.17اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيمحمد راتب خالد حسن574161921211060025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار421.0070.17اعدادية الفتوة للبنينادبيرسول رحيم محمود شهاب574171921211064016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار421.0070.17ثانوية الرباط للبنينادبيعلي سليمان عزيز احمد574181921211088006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار421.0070.17ثانوية االنتصار للبنينادبيياسر احمد شرموخ خلف574191921211108018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار420.0070.00اعدادية السويس للبنينادبيمحمد فؤاد شجاع سلطان574201321211006083
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار420.0070.00اعدادية الروافد للبناتادبيساره ذاكر محمود عبد الرزاق574211921222062015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار420.0070.00ثانوية الزهاوي المختلطةادبيسبأ احمد ساجر جاسم574221921227010005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار420.0070.00ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيشيماء جمعه محمد حسين574231921227011008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار420.0070.00ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقييعقوب يوسف فهد خليفه574241921515006072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار419.0069.83ثانوية بالل للبنيناحيائيابراهيم ناهض اسماعيل ابراهيم574251021411021002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار419.0069.83اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيحيدر علي حسين محيميد574261921211041015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار419.0069.83اعدادية حليمة السعدية للبناتادبياسماء سالم مطر بدوي574271921222068001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار419.0069.83ثانوية دجلة للبناتادبيطيبه مهدي صالح حمادي574281921222083019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار419.0069.83اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيساره احمد نعمان وهيب574291921522042030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار418.0069.67اعدادية الصقالوية للبنينادبيحاتم كريم شويش بطيخ574301921211028011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار418.0069.67اعدادية ابن زيدون للبنينادبيعمر رائد ابراهيم محمد574311921211031023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار418.0069.67ثانوية الفرات للبناتادبيايمان احمد فهمي محمد574321921222011018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار418.0069.67ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيميالد محمد سعيد سهيل574331921222087025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار418.0069.67ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيجاسم محمد عبد حمادي574341921413019010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار418.0069.67الخارجياتاحيائيحنين احمد حمد غريبة574351921428050074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية كبيسة للبنينادبيأوس محمد عبد الحميد علي574361921211017002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيسيف صالح مهدي صالح574371921211069032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار417.0069.50ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيأيهم محمود ثميل نايف574381921211096001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار3417.0069.50خارجيون ادبيمصطفى جاسم محمد غزاي574391921218003496

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية العال للبناتادبيتبارك علي نافع حمادي574401921222019006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية العال للبناتادبيميس عبد الهادي هالل حمادي574411921222019024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمصطفى محمد فاروق عبد الكريم574421921411004048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار416.0069.33اعدادية االوفياء للبنينادبيصالح بدر صالح قرطاس574431921211077024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار416.0069.33ثانوية شرحبيل بن حسنة المختلطةادبيشاكر محمود جدوع خلف574441921217029004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار416.0069.33ثانوية الفرات للبناتادبيأسراء فؤاد فجر محمود574451921222011001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار416.0069.33ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيزينب جسام محمد عبيد574461921222044006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار416.0069.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد ضياء فهد رافع574471921411026036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار416.0069.33ثانوية الرحاب للبناتاحيائيمنال جاسم محمد خليف574481921422078052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار415.0069.17اعدادية الفارس العربي للبنينادبيعبد الرحمن ناظم دللي رغيان574491921211013017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار415.0069.17ثانوية الرشاد للبنينادبياكرم نجيب حميد مضعن574501921211050011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار415.0069.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعمر الدين حكمت رجب عبد هللا574511921211069057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار415.0069.17اعدادية العرفان للبناتادبيحفصه غسان عبود جاسم574521921222030008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار415.0069.17اعدادية الروافد للبناتادبيهيا سعد حميد كطه574531921222062033
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار415.0069.17ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقيانس يحيى ابراهيم محمد574541921515019019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار414.2869.05ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد حسن خلف احمد574551921411001068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار414.0069.00ثانوية العقيدة للبناتادبيضحى مثنى سلمان فياض574561221222004015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار414.0069.00اعدادية بروانة للبنينادبيخبيب ربيع داود حسين574571921211066011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار414.0069.00اعدادية الرطبه للبنينادبيحارث اسماعيل عبيد نايف574581921211068004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار414.0069.00اعدادية الرطبه للبنينادبيعبد الرشيد وليد رشيد لطيف574591921211068010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار414.0069.00اعدادية سومر االدبية للبنينادبيحمزه سعد حميد كطه574601921211104023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار414.0069.00ثانوية شعاع المعرفة للبنينادبيابو بكر طه حمد عبد574611921211110001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية عنه للبنينادبيحارث اسماعيل عبد القادر ابراهيم574621921211021007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية ابن زيدون للبنينادبيماجد كامل محمد عبد574631921211031027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية الرجاء للبناتادبيهدى هيثم قحطان خليل574641921222024030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية الحبانية للبناتادبيلقاء قاهر مهدي صالح574651921222051018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيفاطمه ساهي صالح ضاحي574661921227011012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية الرجاء للبناتاحيائيسبأ رعد حسين علي574671921422024040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية الرميله للبنينتطبيقيمحمد سعد عبد الرحيم فرحان574681921511003037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار412.0068.67ثانوية الحضر المختلطةادبييوسف مشتاق خضير عباس574691221217009017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار412.0068.67اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيبركات عبد المجيد حميد محمود574701921211069015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار412.0068.67ثانوية قريش للبناتادبيهاجر ابراهيم عبد مدهر574711921222022030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار412.0068.67ثانوية االندلس للبناتادبينبا شاكر حماد هذال574721921222047029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار412.0068.67ثانوية الودود للبناتادبيفاطمه محمد حسين عبد574731921222129010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار412.0068.67اعدادية االيمان للبنيناحيائياحمد رافع عباس عبيد574741921411063003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار411.0068.50ثانوية الحارث للبنينادبيعلي حامد صالح محل574751921211035016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار411.0068.50ثانوية الرشاد للبنينادبيمحمد رياض ناجي عبيد574761921211050035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار411.0068.50اعدادية االيمان للبنينادبياحمد حسن فيصل حماد574771921211063003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار411.0068.50ثانوية االيالف للبنينادبياسماعيل احمد جميل جبير574781921211102004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار410.0068.33اعدادية اليسر للبنينادبيرسول عامر حميد حمد574791921211061007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار410.0068.33اعدادية اليسر للبنينادبيعبد هللا عامر حامد محمد574801921211061011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار410.0068.33ثانوية ابي تمام للبنينادبيمحمد محمود عبد محمد574811921211074025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار410.0068.33ثانوية الزوراء للبناتادبيساره خليل ابراهيم عواد574821921222018015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار410.0068.33اعدادية العرفان للبناتادبيمريم ابراهيم سليمان عواد574831921222030031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار410.0068.33ثانوية اليقين للبناتادبيهند صدام مجهد بطاح574841921222076021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار410.0068.33ثانوية الشهابي للبناتادبيزينه محمود فاضل مشوح574851921222117004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار410.0068.33ثانوية سمية للبناتاحيائيعهد عالء احمد دخيل574861921422098007
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار410.0068.33اعدادية السالم للبنينتطبيقيحذيفه محمد حامد خلف574871921511058012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيساره باسم محمد جاسم574881621522034027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار409.0068.17ثانوية التهذيب للبنينادبيعبد الرحمن جمعه عجيل عبد اللطيف574891921211014006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية عنه للبنينادبييوسف عبد الرحمن عارف رشاد574901921211021032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار409.0068.17ثانوية االمين للبنينادبييعقوب يوسف نواف احمد574911921211075018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيحمزه سالم هاشم رهيب574921921411011032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية السالم للبنيناحيائيعمر احمد مصلح حمادي574931921411058017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية هيت للبناتاحيائيشهد خليل ثابت صبري574941921422060062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار408.0068.00ثانوية عمر المختار للبنينادبيياسين ماجد محمد خلف574951921211059015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار408.0068.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمود جمال محمد علي574961921411004042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيعلي طالب محارب مشلح574971921217011011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيرسل محمد جدعان صالح574981921222066015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار407.0067.83اعدادية الروابط للبناتادبيتبارك جمال احمد عبد هللا574991921222092011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية االيالف للبنيناحيائياحمد عالوي جياد عبد هللا575001921411102004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار406.0067.67ثانوية االمين للبنينادبياحمد محمود سليمان خلف575011921211075004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار406.0067.67ثانوية الرباط للبنينادبيمجاهد وليد مشرف حسين575021921211088011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار406.0067.67ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيمحمد احمد هزاع حسان575031921215010125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار406.0067.67ثانوية الشفق للبناتادبيشهد حاسم عبد اللطيف حميد575041921222106024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار405.0067.50اعدادية االحرار للبنينادبيمحمد جسام محمد عبيد575051921211005031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار405.0067.50اعدادية العرفان للبنينادبياحمد فرحان حمادي فياض575061921211029003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار405.0067.50ثانوية السنابل المختلطةادبيارشد احمد عيسى مخلف575071921217012001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار405.0067.50ثانوية الشموخ للبناتادبيشروق جمال خلف محمد575081921222025019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار405.0067.50اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيمروه حازم شكر محمود575091921422052106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار405.0067.50ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيمها حسين عبد الحميد عداي575101921422125013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار404.0067.33ثانوية المعرفة للبنينادبيعبد هللا حمد سلطان روضان575111921211033007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار404.0067.33اعدادية االيمان للبنينادبيفيصل حسن فيصل حماد575121921211063026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار404.0067.33اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيشهد خالد جبير جاسم575131921222027027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار404.0067.33ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيطيبة عامر عبد هللا عبيد575141921222134013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار404.0067.33اعدادية الرميله للبنيناحيائيمرتضى محمد جلعوط عبد هللا575151921411003084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار404.0067.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائييقين جمال عبود فرحان575161921422087094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار404.0067.33الخارجياتاحيائياية عامر احمد صايل575171921428050048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار404.0067.33اعدادية االمين للبنينادبيعلي عبد هللا مفرح هادي575183121211003037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار403.0067.17اعدادية حديثة للبنينادبياحمد ابراهيم سالمه جرو575191921211019001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار403.0067.17اعدادية الفجر للبنينادبيعبد هللا محمد سليمان عبد575201921211037012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار403.0067.17ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيغفران فيصل نوري نشمي575211921222035018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار403.0067.17اعدادية الخالدية للبناتادبيداليا لؤي احمد دردوح575221921222049007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار403.0067.17ثانوية نهر دجلة للبناتادبيرنا خالد ياس خضر575231921222079015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار403.0067.17ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيشيماء أبراهيم فرحان زيدان575241921222087015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار403.0067.17اعدادية الرميله للبنيناحيائيمحمد سنان محمد فتاح575251921411003074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار402.0067.00اعدادية العبيدي للبنينادبيعبد الصمد محمود احمد خلف575261921211024028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار402.0067.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيمصطفى سمير شحاذه طرموز575271921211026037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار402.0067.00اعدادية زنكورة للبنينادبيمصطفى نيسان عبد احمد575281921211032050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار402.0067.00اعدادية الشموخ للبنينادبيقيس امين جبير عبد هللا575291921211053028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار402.0067.00ثانوية ابن االرقم للبنينادبيعلي ريكان محمد عسل575301921211057010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار402.0067.00ثانوية الجوهرة للبناتادبيمالك عباس حميد خلف575311921222116016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار402.0067.00ثانوية السنابل المختلطةادبيمنى صالح عبد هللا حمود575321921227012005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار402.0067.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيمريم عبدهللا محمد مصطفى575331921422011115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمصطفى بسام محمد حسين575341921411009235

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار399.0066.50اعدادية المربد للبنيناحيائياحمد شاكر جديع حميد575351921411056005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار399.0066.50اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيهيام محمد خشان صلبي575361921422026092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار398.0066.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي فاروق نواف سرحان575371921413016014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعمر احمد خلف عبد575381921411006032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائياحمد جمال ايوب علي575391921411027001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيرنين منذر محمود صخل57540192042250008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية الرميله للبنيناحيائيطه سعيد عبد هللا خضير575411921411003030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيصابرين اياد رجب عسكر575421921422110025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار393.0065.50ثانوية االندلس للبنيناحيائياحمد ياسين حميد غازي575431921411093004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار393.0065.50اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيعمر عايد عبد صالح575441921411098043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار392.0065.33اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيايسر مصطفى عبد الرحمن محمد صالح575451921411015017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية المعرفة للبنيناحيائيزيد فيصل سعيد عبد هللا575461921411033013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقينور نصيف جاسم حمادي575471921522001034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمحمد جمال شهاب محمد575481921411024068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار391.0065.17ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيصبا جبير حماد حمد575491921422066030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار389.0064.83اعدادية الروافد للبناتاحيائيأطياف سمير جبر حريفش575501921422062002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار388.0064.67ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائياوس اوراس احمد صالح57551192041340014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار387.0064.50اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعمر فاروق نواف سرحان57552192041012036
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار387.0064.50اعدادية بيجي للبناتاحيائيابتهال ماهر فرحان سحاب575531821422018001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار387.0064.50اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد هللا عادل ابراهيم تركي575541921411004027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار386.0064.33اعدادية العامرية للبنيناحيائيالحسن يحيى احمد حميد575551021411020032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية المعالي للبناتاحيائيساره ياسر محمود عطا هللا575561921422021034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار386.0064.33اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعلي محمد حسين علي575571921511002029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيساره احمد محمد ذياب575581921522072016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار385.0064.17ثانوية قريش للبناتاحيائينبا محمد صليبي طارش575591921422022090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار385.0064.17اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيفراس نادر ياسين نوري575601921511024052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار385.0064.17اعدادية هيت للبنينتطبيقيحارث مثنى عبد الرزاق عبد الرحمن575611921511025023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار384.0064.00ثانوية الرمادي للبنيناحيائياحمد حميد هادي ابراهيم575621921411001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعبد الرحمن دخيل ابراهيم حماد575631921411006022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية القائم للبنيناحيائياحمد مهدي عماش حسين575641921411023010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيحميد صباح نصيف مهيدي575651921411041030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائينوح سمير عباس محمد575661921411060042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية العال للبناتاحيائيشهد شاكر محمود نايل575671921422019040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار384.0064.00ثانوية المعرفة االهلية المسائية للبناتاحيائيشمس خالد عفات شرقي575681921426004009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعبد الصمد عدي حاتم عبد هللا575691921511069043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار384.0064.00ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين عامج غريب575701921515005046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية حديثة للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحيم حسن احمد575711921411019074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيرامي دحام عبد ذياب575721921411098021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية الحضارة للبناتاحيائيريم قحطان طالل مهدي575731021422026033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمحمد حامد مهدي جرو575741921411006037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية هيت للبنيناحيائيشاكر ماجد شاكر جبير575751921411025029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد نورالدين نواف حماد575761921411043007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعمر فالح حسن علي575771921511002031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار381.0063.50اعدادية الرميله للبنيناحيائيعز الدين ثامر عبد داود575781921411003053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار381.0063.50اعدادية الشموخ للبنيناحيائيمصطفى وليد عبد المعبود عبد الوهاب575791921411053040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار381.0063.50ثانوية الراية المسائية للبنيناحيائيعبدهللا ناصر عبدالرزاق حمدان575801921415006085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعبد الرحمن عكله خلف نجم575811921411032024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية الحدباء للبناتاحيائيرباب هاشم فليفل طعيمه575822221422047059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار379.0063.17ثانوية الراية المسائية للبنيناحيائياحمد رياض وهيب جاسم575831921415006013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار379.0063.17اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيحذيفه ماجد صالح محمود575841921511060011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار379.0063.17اعدادية الفتوة للبنينتطبيقياحمد حاتم عبد هللا فرحان575851921511064001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار379.0063.17ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعمار ياسر طه فارس575861921513007019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار379.0063.17اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسجاد خالد بردان محمد575872221411024049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار378.0063.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقييوسف عباس خضر فضيل575881021511020297

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيسيف مهند حسين علي575891121515009026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار378.0063.00اعدادية حديثة للبنيناحيائيعبيده شكري محمد احمد575901921411019045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيمريم حامد محمود شالل575911921422023069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار378.0063.00اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيخالد عبد العزيز علي احمد575921921511017010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار378.0063.00اعدادية هيت للبنينتطبيقيبراق مثنى داود سلمان575931921511025021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار378.0063.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقييونس صبار جاسم حماد575941921511026068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية الخلد للبنينتطبيقيراشد ماجد اسماعيل حمد575951921511111004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار377.0062.83اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيريم احمد رشاد مهاوش575961121422016024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار377.0062.83اعدادية الهدى للبناتتطبيقيهبه اركان محمد ابراهيم575971221522025030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية التهذيب للبنيناحيائينورالدين باسم حمود عبيد575981921411014009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار377.0062.83اعدادية السالم للبنيناحيائياحمد حميد رشيد فريح575991921411058001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية سلمان الفارسياحيائيميالد صدام فرج مصلح576001921422113018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيبالل عبد الغني جوهر ذهب576011921513003005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيمنتهى مجيد فياض مسلط576021921522072027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية حديثة للبنيناحيائياحمد صدام حسين علي57603192041019008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية الجوالن للبنينتطبيقيعبد هللا ستار خليل ابراهيم576041121511036024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعثمان شاكر حمود ثالج576051921411007072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعمر محمود عطوان صالح576061921411092059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيمحمد جمعه محمود عبد هللا576071921415019028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية هيت للبناتاحيائيزهراء محمد خاشع فرج576081921422060046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية الرافدين للبناتاحيائيمريم خميس هيجل حماد576091921422097046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيامنه احمد داود سليمان576101921522061002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيديما حميد علي ذويب57611192052159007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار375.0062.50اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد خالد علي كردي576121921411002044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية الدوالب للبنيناحيائينائل صباح محمد تركي576131921411016012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية االندلس للبنيناحيائيمحمد قاسم حماد عبود576141921411093013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية الفرات للبناتاحيائياسماء شكر خلف سلمان576151921422011011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار375.0062.50اعدادية المربد للبنينتطبيقيمحمد ناطق عبد الكريم مرعي576161921511056032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية االندلس للبنينتطبيقيبكر منذر مطر محمود576171921511093018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار375.0062.50اعدادية الروابط للبناتتطبيقياسراء نجم عبد هللا فياض576181921522092004
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار374.0062.33اعدادية التقدم للبنيناحيائيعبد الرحمن مالك محسن علي576191921411062014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار374.0062.33اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمصطفى عامر مهدي حلبوس576201921411065121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار374.0062.33ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائيعبد القادر ماهر خلف عسل576211921415005059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار374.0062.33اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيسجى ابرهيم شعير عبد576221921422027026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار374.0062.33الخارجياتاحيائيسجى عدنان محيسن عبد576231921428050138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار374.0062.33اعدادية المربد للبنينتطبيقيمحمود خالد حوري علي576241921511056033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار374.0062.33ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيرهف ناهض حميدي خليفه576253121422014020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار373.0062.17ثانوية الحبانية للبنيناحيائيخالد وليد فليح حسن57626192041046012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيروان عدنان عادل ابراهيم57627192042188060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية العبيدي للبنيناحيائيعبد هللا حامد علي محيمد576281921411024044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائياحمد خلف زيدان فرحان576291921411027002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار372.0062.00اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيمروان احمد ابراهيم شهاب576301921411071019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار372.0062.00ثانوية االنتصار للبنيناحيائيأحمد سوري حمد عيسى576311921411108001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار372.0062.00ثانوية ابن النفيس للبناتاحيائيدعاء اكرم دحام عطيوي576321921422005007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار372.0062.00ثانوية راوة للبناتاحيائيعهد ابراهيم احمد رميض576331921422009045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية الفاروق للبناتاحيائيهبه نمير اسماعيل سعيد576341021422037084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية حديثة للبنيناحيائيجنيد بسام طالب ابراهيم576351921411019027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية راوة للبناتاحيائيايه احمد علي حماد576361921422009007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية الروافد للبناتاحيائيرانيه رياض مجيد سليمان576371921422062023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيزهراء محمد عبد رشيد576381921422103012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيفاطمة خليل ابراهيم عبد576391921426001191

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار537.0089.50اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيالهام محمد مرعي عامج576401921222012012

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار537.0089.50اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيهيام محمد مرعي عامج576411921222012074

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار530.0088.33اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيجنان حمد مرعي عامج576421921222012020

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار497.0082.83اعدادية القائم للبناتادبيمريم طارق سعد هللا وفيق576431921222010038

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار493.0082.17اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيدالل شاكر محمد ابراهيم576441921222012028

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار488.0081.33ثانوية العبور للبناتتطبيقيمريم حمود عبود عايد576451921522086077

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار485.0080.83ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيزبيده علي حسين جابر576461921222065015

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار483.0080.50ثانوية العبور للبناتادبياسماء علي محمود حروبي576471921222086017

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار481.0080.17ثانوية راوة للبناتادبينبأ جعفر احمد شهاب576481921222009015

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار481.0080.17اعدادية القائم للبناتادبيآيه عامر حميد صالح576491921222010003

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار474.0079.00اعدادية فتح الفتوح للبناتادبياسماء ناظم عسكر عماش576501921222012009

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية القدوة الحسنة للبناتتطبيقيعبير عيد محمد حميد576511921522107016
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القائم/كلية التربية/جامعة االنبار471.0078.50اعدادية القائم للبناتادبيريم شدهان احمد مخلف576521921222010021

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار471.0078.50ثانوية العبور للبناتتطبيقيامل عواد عبيد حمادي576531921522086015

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار468.0078.00اعدادية القائم للبناتادبيرواء احمد جاسم محمد576541921222010019

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيرغده مزبان عفر حسين576551921222012035

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار461.0076.83ثانوية القدوة الحسنة للبناتادبيمريم حمود عماش حسين576561921222107012

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية القدوة الحسنة للبناتادبيغيداء خليف حماد حمادي576571921222107009

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار452.0075.33ثانوية القائم المسائية للبناتادبيمروه صباح طركي حمود576581921226003037

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار449.0074.83ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيرفيده علي حسين جابر576591921222065012

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية القدوة الحسنة للبناتادبيميامين وليد خليفه رديني576601921222107014

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار444.0074.00اعدادية القائم للبناتادبيدعاء انور حمادي عويد576611921222010013

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار443.0073.83ثانوية عنه الشرقية للبناتادبياسالم مخلص عزيز ابراهيم576621921222065001

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار439.0073.17اعدادية القائم للبناتادبيرهف بردان عويد جدوع576631921222010016

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار435.0072.50ثانوية العبور للبناتادبيهديل عبد هللا ظاهر متعب576641921222086092

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار434.0072.33ثانوية الفرات للبناتاحيائيهاجر ياسر خالف صالح576651921422011136

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار432.0072.00ثانوية الفرات للبناتادبيرواء اسعد حمودي حسين576661921222011028

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار430.0071.67اعدادية القائم للبناتادبيرهف قيس علي احمد576671921222010018

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار430.0071.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيمها عايد الفي علي576681921422012177

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار427.0071.17اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيفردوس عوده عصمان ساير576691921222012061

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار425.0070.83اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيسميه واثق عبد العظيم عبد الحسين576702421424014056

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار420.0070.00اعدادية القائم للبناتاحيائيحال صدام حسين جوهر576711921422010050

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار419.0069.83ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيميمونه هاشم داود سلمان576721921222065029

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار418.0069.67اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيحنان مهيدي صالح خلف576731921222012025

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار418.0069.67ثانوية القدوة الحسنة للبناتادبينسرين عواد خليف عماش576741921222107016

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار415.0069.17اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيايمان عوده منصور حمد576751921222012016

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية القائم للبناتادبيبشائر بالل نصيف جاسم576761921222010011

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية جوارجرا للبناتادبييقين مرضي محمد خلف576773121222001050

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية القائم للبناتادبيساره سالم حسين حمد576781921222010024

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية القائم المسائية للبناتادبيغفران ياسين عجيل بشير576791921226003031

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار405.0067.50ثانوية الفرات للبناتادبيمروه هواش خلف محمد576801921222011051

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار404.0067.33ثانوية القدوة الحسنة للبناتادبيمروه حمود عماش حسين576811921222107011

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار402.0067.00اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيمصطفى ثائر محمود حمادي576822121411082031

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار398.0066.33ثانوية الحبانية المسائيةاحيائياركان علي ناصر حمد576831921415029003

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار396.0066.00اعدادية الوزيرية للبناتادبيسجى رباح عليوي خلف576841321222005026
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القائم/كلية التربية/جامعة االنبار395.0065.83اعدادية القائم للبناتادبيدعاء عبد السالم احمد حسن576851921222010014

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار395.0065.83اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائياسراء صباح حميدي حسن576861921422012007

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيصابرين نوري عسكر عماش576871921222012055

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية القدوة الحسنة للبناتادبيمها سامت جبار زغير576881921222107013

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار390.0065.00ثانوية الفرات للبناتادبيهديل مولود عمار عبد المجيد576891921222011062

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية الشجرة للبنيناحيائيعباس سبهان خلف محمد576902021411048014

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار389.0064.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد هللا ناصر باشا جمشير576912121411049073

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية الفرات للبناتادبيايالف كمال صالح غريب576921921222011017

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيمالك احمد محمد مليحان576931921422107033

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار386.0064.33اعدادية الشعلة للبنيناحيائيعلي جابر عجمي نجم576942421411007031

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية البخاري للبنينادبيمحمد خالد عبدالوهاب احمد576951921211101022

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار381.0063.50اعدادية الحكيم للبنينادبيليث مجيد شياع جاسم576961121211030035

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار379.0063.17ثانوية العبور للبناتادبيرقيه محمد جدعان سالم576971921222086039

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار378.0063.00اعدادية القائم للبناتادبيايالف جمعة جالل جاسم576981921222010008

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية الفرات للبناتادبيهبه علي حسين جاسم576991921222011061

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيامال نوري عسكر عماش577001921222012013

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار370.0061.67اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيوفاء صالح مرعي عامج577011921222012076

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار368.0061.33اعدادية البخاري للبنينادبيفاروق خالد احمد عبد هللا577021921211101017

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار367.0061.17ثانوية العبور للبناتادبيغصون عبد الستار سعيد عطيه577031921222086063

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار366.0061.00ثانوية الشموخ للبناتادبيياسمين خليل عطا هللا صالح577041921222025036

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية ابن البيطار للبنينادبيعمر رياض عواد فرحان577051921211117007

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعبد هللا جبار شويلي كريم577062221211048028

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار360.0060.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعمر طالل نايف شحاذه57707192021011031

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار360.0060.00اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيأمل محمد حمود سالم577081921222012001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار544.0090.67اعدادية الخالدية للبناتاحيائيدالل عمر طركي عبد577091921422049016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار543.0090.50ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقيشيماء عبد السالم صالح نعمه577101921522032010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار529.0088.17اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيرقيه حميد محمد عيدان577111921422039042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0087.67اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعالء فواز حماد محمد577121921411002033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار519.0086.50ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيساره مصطفى صفاء عبد العزيز577131921422110018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0085.67اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيهيثم مشحن حردان عرموش577141921511032037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار509.0084.83اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد عجاج هالل زغير577151921411007106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار507.0084.50اعدادية المربد للبنيناحيائيزيد عبد الصمد عبد العزيز عواد577161921411056023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار504.0084.00اعدادية القائم للبنيناحيائيعمر صباح حرب محمد577171921411023067
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0083.50ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبد الرحمن عبد العظيم زعيلي حميد577181921417023004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0083.50ثانوية الطموح للبناتاحيائيدعاء احمد فرحان مشوط577191921422090003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار489.0081.50ثانوية النجاح للبنيناحيائيعبد القادر زيدان علي صالح577201921411113002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية البخاري للبنيناحيائيمعمر سلمان ابراهيم علي577211921411101129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار486.0081.00اعدادية العدل للبنيناحيائيعزالدين عماد فياض محيسن577221921411018014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار485.0080.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيرسل صباح صبري عبد577231921422014035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار484.0080.67اعدادية حديثة للبناتاحيائيزينب سعد رافع حردان577241921422063018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار484.0080.67ثانوية االنفال للبناتاحيائيريام صالح جدعان جبل577251921422089070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار483.0080.50اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد مصلح عباس عبد577261921411032040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار483.0080.50ثانوية العبور للبناتتطبيقيسجى يسار خليل اسود577271921522086050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيرونق حمد سلمان جاسم577281921422014044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيفردوس الحج عبد حسون577291921422014083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار478.0079.67ثانوية الخمائل للبناتاحيائيسرى صبحي عمر رحيم577301921422014057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار478.0079.67اعدادية الرطبة للبناتاحيائيمنار طارق عبد هللا محارب577311921422015041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار477.0079.50اعدادية المربد للبنيناحيائياحمد عبد السالم جاسم محمد577321921411056006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار477.0079.50اعدادية الرطبة للبناتاحيائيعنود معين عبد الجبار حردان577331921422015033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار476.0079.33ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيفاطمه اركان عطا هللا محمد577341921422033017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار475.0079.17ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا محمود حسين خلف577351921515006035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار474.0079.00اعدادية القائم للبناتاحيائيافراح دللي بطين مطلك577361921422010022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية االنفال للبناتاحيائيدعاء محمد جاسم حمادي577371921422089046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيعائشة باسم محمد اسود577381921427028015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار471.0078.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائيسجى خليل ابراهيم عبد577391921422014052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار471.0078.50ثانوية الرمادي للبناتاحيائيشهد أنس يونس رشيد577401921422028029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار470.0078.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيفاطمه حامد فياض علي577411921422087066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار469.0078.17اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعالء خميس حميد جاسم577421921411015045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار469.0078.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيمالك سليمان شالل عبد577431921511069071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار468.0078.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيهناء محمد غربي خلف577441921422012202

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار468.0078.00ثانوية الكواكب للبناتاحيائيغفران عماد جميل جاسم577451921422072044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار468.0078.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيعبير علي احمد نايف577461921422089132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار467.0077.83اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيتبارك ماجد نايف حسين577471921422042012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار467.0077.83اعدادية النهضة للبناتاحيائيشهد فؤاد خلف عبد577481921422055074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار463.0077.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيايات عبد هللا محمد صالح577491921422089022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار462.0077.00ثانوية العبور للبناتاحيائيندى راضي عبود عايد577501921422086131
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيزهراء عدنان عادل مجيد577511921422026036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار461.0076.83ثانوية التكاتف للبناتاحيائيفاطمه ريكان جبار كرجي577521921422094018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار461.0076.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائيخديجه جاسم فرحان جاسم577531921422146003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيرحاب ياسر خليفه حسين577541921522012017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0076.67ثانوية العبور للبناتاحيائيرقيه عماد عطية طنير577551921422086055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0076.67ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيهدى محمد محيسن عالوي577561921422123021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0076.67ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيندى حازم خليل فرحان577571921422132042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية البخاري للبنيناحيائيحسن مازن حسن علي577581921411101030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار457.0076.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائياسيل ابراهيم عبد هللا فرحان577591921422004001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار457.0076.17اعدادية األمل للبناتاحيائيهاجر سالم حمدي احمد577601921422059116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار457.0076.17ثانوية الرحاب للبناتاحيائيبيداء خليف حسين علي577611921422078013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0076.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيمريم عالوي حسين خلف577621921422014087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0076.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيطيبه غالب حمدي حسون577631921422089121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0076.00اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمصطفى احمد علوان محمد577642321411001079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار455.0075.83اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيخطاب عمر عواد خلف577651921411060013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار455.0075.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيحنين حمدان كنوش احمد577661921422011040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار455.0075.83ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيهاجر صالح خليل مخلف577671921422033023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار455.0075.83اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيرفل احمد سرحان جراد577681921422039038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار455.0075.83ثانوية البدور للبناتاحيائيزينب عالوي حسين ريحان577691921422119012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار455.0075.83ثانوية الظاهر للبناتاحيائيايمان محمد الحج فياض577701921422135001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار455.0075.83ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيساره أمين أبراهيم كاطع577711921422136014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار455.0075.83اعدادية المربد للبنينتطبيقيمصطفى ضياء فريح فجر577721921511056037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار455.0075.83ثانوية العبور للبناتتطبيقيسلوى حسين محمد هزاع577731921522086055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار454.0075.67اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمود ابراهيم صالح محمد577741921411041073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار454.0075.67ثانوية االنبار للبناتاحيائيزينب خليل عبود هويش577751921422016042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار454.0075.67اعدادية بروانة للبناتاحيائيايناس رافع منفي زيدان577761921422020006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار454.0075.67ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائينرجس عبد الجبار محمود عويد577771921422103038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار454.0075.67ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيهيام جمال فاضل محمد577781921422103042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار453.0075.50اعدادية المثنى للبنيناحيائيابراهيم ثائر عراك جاسم577791021411022007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار453.0075.50اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمصطفى اسعد كاظم يعقوب577801921411012054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار453.0075.50ثانوية الشهداء المسائية للبنيناحيائياحمد عبد هللا عبيد محسن577811921415008006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار453.0075.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائيمها موفق عالوي مخلف577821921422014092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار453.0075.50اعدادية الرطبة للبناتاحيائيرؤى عبد الحافظ جمعه جروان577831921422015016
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار453.0075.50اعدادية األمل للبناتاحيائيشهد حماد جاسم حميد577841921422059078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار453.0075.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيزينه هاشم فزع زيدان577851921422089079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار453.0075.50ثانوية البدور للبناتاحيائيمواهب هيثم عباس اسماعيل577861921422119023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار453.0075.50ثانوية الخلد للبنينتطبيقيزياد خليفه ذياب مشعان577871921511111006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار452.0075.33اعدادية راوه للبنيناحيائيزيد ضياء خيري عيسى577881921411022014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار452.0075.33اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعثمان محمد صالح حسن577891921411032029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار452.0075.33اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائياسيل اياد فرحان احمد577901921422068002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار452.0075.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيتبارك منعم ابراهيم سرهيد577911921422087023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار452.0075.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيطيبه عادل احمد جوير577921921422087059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار452.0075.33ثانوية الرافدين للبناتاحيائيهنوف خالد فيصل صالح577931921422097064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار452.0075.33ثانوية سلمان الفارسياحيائيفاطمه محمد مرعيد عباس577941921422113016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار452.0075.33ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيساره صالح مهدي صالح577951921422136015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار451.0075.17ثانوية العبور للبناتاحيائيغفران طالل محمد طنير577961921422086100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار451.0075.17ثانوية الطموح للبناتاحيائيمريم مجيد فرحان مشوط577971921422090012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار450.0075.00اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد هللا عباس امحان زيدان577981921411007070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار450.0075.00اعدادية الخالدية للبنيناحيائيقتيبه احمد عبد الجبار سليمان577991921411007087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار450.0075.00ثانوية قريش للبناتاحيائينسيبه حقي اسماعيل عبد578001921422022091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار450.0075.00ثانوية الرياحين للبناتاحيائيمريم سعدون خلف حمادي578011921422050053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار450.0075.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسعاد رافع مجول كريدي578021921422061038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار449.0074.83اعدادية الحضارة للبناتاحيائيبتول عامر محمد سعيد578031021422026015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار449.0074.83اعدادية الرمانة للبنيناحيائيرياض عدنان مفضي محمد578041921411112040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار449.0074.83اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيهيام زكي حرب محمد578051921422012204

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار449.0074.83ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتاحيائيايالف سامي حسين علي578061921422029003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار449.0074.83اعدادية النهضة للبناتاحيائياستبرق غازي عبد هللا فرحان578071921422055005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار449.0074.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرفل منيف عواد سويد578081921422061026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار449.0074.83ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينسيبه عبد الرحمن داود سلمان578091921424011056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار449.0074.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء كاظم ساجت عبد578102321422018075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار448.0074.67اعدادية الفتوة للبنيناحيائيمحمد عدي ابراهيم خليل578111921411064027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية الفرات للبناتاحيائينور عبد الرحيم خلف حسين578121921422011129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيميمونه اسماعيل محمد فرحان578131921422087077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية االنفال للبناتاحيائيايناس عماد زيدان خلف578141921422089028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيايه طه ياسين خلف578151921422103006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار447.0074.50ثانوية المجد المختلطةاحيائيفداء عبد الستار حسين صلبي578161021427006004
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعمار ياسر عباس عبد578171921411027020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار447.0074.50ثانوية الفرات للبناتاحيائيوفاء عبد الرزاق جنعان سمير578181921422011146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيصبا غازي سالمه حمود578191921422012124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار447.0074.50ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيفاطمه حمدي زيتون نايف578201921422033018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبدور طالب حميد فيصل578211921422061015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار447.0074.50ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيندى نعيم احمد ثامر578221921422087080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار446.0074.33اعدادية الميثاق للبنيناحيائيثائر احمد ابراهيم حمادي578231921411006011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار446.0074.33اعدادية الرمانة للبنيناحيائيهيثم نجم عبد هللا حمود578241921411112099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار446.0074.33ثانوية الخمائل للبناتاحيائياية علي جياد عبد578251921422014015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار446.0074.33ثانوية الحرية للبناتاحيائيحفصه ابراهيم عبد اللطيف عبد المجيد578261921422056010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار446.0074.33ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيسميه خالد ناصر حسين578271921422066026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار445.0074.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيحنان حسن علي سرحان578281921422089038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار445.0074.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيعائشه ثامر ذاكر عكاب578291921422089126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار445.0074.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيوفاء انور محمد زبار578301921422089211

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار445.0074.17ثانوية الشمس للبناتاحيائيسيناء صباح زيدان خلف578311921422126040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار445.0074.17ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيحنين عبد هللا ابراهيم فياض578321921424005003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار445.0074.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد الرحمن هادي حمزة علي578332021411039079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار444.0074.00ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيهدى صالح خليل مخلف578341921422033025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار443.0073.83ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيعثمان عدي شكري اسماعيل578351921413010008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار443.0073.83ثانوية الحبانية للبناتاحيائيغسق خالد احمد عبد هللا578361921422051019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار443.0073.83ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيارجوان عادل ابراهيم محمد578371921422087002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار443.0073.83ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيفاطمه خير هللا عباس ابراهيم578381921424003047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار443.0073.83ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيمريم حسون اسود مركب578391921427028020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار443.0073.83ثانوية النيل للبنيناحيائيمحمد عايد مهدي مطني578402321411029113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار442.0073.67اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمصطفى حوران فتيخ فضيل578411921411024085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار442.0073.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيريم عايد علي حمد578421921422012088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار442.0073.67ثانوية الشموخ للبناتاحيائيآمنه سطام محمد اسود578431921422025001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار442.0073.67اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيميس محمود سليمان شنان578441921422052117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار442.0073.67ثانوية اليقين للبناتاحيائيايالف محمود شاهر فرحان578451921422076006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار442.0073.67ثانوية االنفال للبناتاحيائيانتصار احمد عبيد شاهر578461921422089020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار442.0073.67ثانوية الشمس للبناتاحيائيسارة خلف حماد جاسم578471921422126032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار442.0073.67ثانوية الفرات للبناتتطبيقيرحمه خميس مخلف عبد الهادي578481921522011018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار442.0073.67اعدادية طوبى للبنيناحيائياحمد محمد راغب كريم578492121411076004
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار441.0073.50ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيفاطمه حكيم عالوي ضعين578501021422045042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار441.0073.50اعدادية الرمانة للبنيناحيائيفاروق انور محمد طنير578511921411112076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار441.0073.50ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيمصطفى طه ياسين ابراهيم578521921417011023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار441.0073.50ثانوية المنى للبناتاحيائينبا صالح ياسين محمود578531921422006007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار441.0073.50اعدادية الرطبة للبناتاحيائيشهد محمد حسين حمادي578541921422015024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار441.0073.50ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيساجده ناجح حماد علي578551921422087040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار441.0073.50الخارجياتاحيائيحنين فارس حمدان محمد578561921428050075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار441.0073.50اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيطيبه حمد جاسم محمد578571921522042042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار440.0073.33اعدادية عنه للبنيناحيائيمازن باسم قاسم حمادي578581921411021043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار440.0073.33ثانوية العبور للبناتاحيائيساره غنام سويد عبد هللا578591921422086067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار440.0073.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيشروق سعيد عدوان مشوط578601921422087049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار440.0073.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيشيماء ماجد محمد حسين578611921422089107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار440.0073.33ثانوية التكاتف للبناتاحيائيرانيا مشتاق حرج محمود578621921422094007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار440.0073.33اعدادية بروانة للبناتتطبيقيتبارك عامر محمود ضويف578631921522020005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار440.0073.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه مزهر مهدي حسين578642321422043122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار439.0073.17اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيبكر احمد نوري رسول578651921411009058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار439.0073.17اعدادية القائم للبناتاحيائيابتهال عبود سرحان محمد578661921422010014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار439.0073.17ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائياسراء خليل علي كردي578671921422103045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار438.0073.00اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي فاضل علي حمد578681921411058015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار438.0073.00ثانوية الوفاء للبناتاحيائيمها اسماعيل ابراهيم سليمان578691921422104035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار437.0072.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائييوسف اياد حميد حزم578701921411026043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار437.0072.83اعدادية زنكورة للبنيناحيائيابوبكر صالح محمد صالح578711921411032001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار437.0072.83ثانوية االفنان للبناتاحيائيشيماء محمود احمد هندي578721921422105014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار436.0072.67ثانوية المعرفة للبناتاحيائياروى احمد كرجي حمود578731921422036003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار436.0072.67ثانوية عنه للبناتاحيائيرقيه ناهض داود عبد الجليل578741921422064023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار436.0072.67ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائياسراء عبدالحكيم هادي شمران578751921422087004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار436.0072.67ثانوية االنفال للبناتاحيائيشهد حسين علي عبد هللا578761921422089100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار436.0072.67اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمرتضى ستار عبد احمد578772121411051122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار436.0072.67ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيشيماء مراد صائب احمد578783121426001102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار435.0072.50اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائياسماء محمد صالح حمد578791921422012014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار435.0072.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائيبشرى ساجد مهيدي صالح578801921422014024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار435.0072.50اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيمريم ثامر عالوي جاسم578811921422052109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار435.0072.50اعدادية االمام للبنيناحيائيسجاد ميثم عبد الكاظم موسى578822321411013030

4148 من 1754صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار434.0072.33اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيعلي احمد محمد صديان578831021411024027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار434.0072.33ثانوية الدوالب للبنيناحيائيهمام مشتاق طالب شاحوذ578841921411016013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار434.0072.33اعدادية الفجر للبنيناحيائيايمن عمر خليفه صالح578851921411037005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار434.0072.33ثانوية الخلد للبنينتطبيقيخميس خليفه ذياب مشعان578861921511111003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار433.0072.17اعدادية القائم للبنيناحيائيحكم حمدان عبد فهد578871921411023030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار433.0072.17اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائياسراء صبري جابر عيدان578881921422012008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار433.0072.17ثانوية زبيدة للبناتاحيائيتهاني دهام طلب شلش578891921422142001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار432.0072.00ثانوية الرمادي للبنيناحيائيسيف حسام حسين عبد الجليل578901921411001028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار432.0072.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيصفا مطيع علي حمد578911921422012129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار432.0072.00اعدادية الرطبة للبناتاحيائيايه طارق كاظم سالم578921921422015010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار432.0072.00اعدادية الوثبة للبناتاحيائيشهالء نيسان حسين سليمان578931921422058058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار432.0072.00ثانوية المقاصد للبناتاحيائيشهد عباس علي محمد578941921422070023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار432.0072.00اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعبد الرحمن مسلم رحيم محمد578951921511065037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار432.0072.00ثانوية االمالي للبناتتطبيقيزينه حارث عفر احمد578961921522075014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار431.0071.83ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيغيداء عبد هللا صباح حمادي578971921422136027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار431.0071.83اعدادية االخاء للبنيناحيائيكاظم محسن مدلول شيال578982221411035124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار431.0071.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبتول كاظم لفته جويعد578992221422050037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار430.0071.67اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيساره حربي خليفه شكر579001921422052060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار430.0071.67ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيأماني عدنان خلف صالح579011921422081003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار430.0071.67ثانوية الفرات للبناتتطبيقيموده خميس مخلف عبد الهادي579021921522011047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار430.0071.67ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيكاظم جاسب سرحان فياض579032221417023024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار429.0071.50اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمود محمد عبد محمد579041921411004044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار429.0071.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيزيد وليد محمد اسود579051921411009083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار429.0071.50ثانوية االندلس للبنيناحيائييونس خضير عباس عبيد579061921411093022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار429.0071.50ثانوية الفرات للبناتاحيائياقبال عبد الكريم عمير مخلف579071921422011016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار429.0071.50ثانوية الفرات للبناتاحيائيضحى رشيد سمير عبد هللا579081921422011087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار429.0071.50اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيعبد الملك زياد فليح حسن579092121411082017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار429.0071.50ثانوية الفالح المختلطةاحيائياركان قاسم نعمة منصور579102321417022003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار429.0071.50اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمراد خالد عناد حمزه579112621417006075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار428.0071.33اعدادية الرضواني للبنيناحيائياحمد عبد احمد عمر579121721411147011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار428.0071.33اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمود عبد هللا محيسن ريحان579131921411019068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار428.0071.33ثانوية الخمائل للبناتاحيائيشيرين ناجي عباس حسون579141921422014066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار428.0071.33اعدادية بروانة للبناتاحيائيفرح اقدام ناظم حجاب579151921422020038
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار428.0071.33اعدادية األمل للبناتاحيائيسبأ خميس ابراهيم فياض579161921422059069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار428.0071.33اعدادية حديثة للبناتاحيائيفاطمه رائد عبد هللا عبد579171921422063035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار428.0071.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيمها اسماعيل عيفان حسن579181921422087074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار428.0071.33اعدادية العباسي للبنيناحيائيخالد احمد حمد محمود579192021411020041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار428.0071.33ثانوية البدر المختلطةاحيائيعبدهللا طالب حميد بدر579202221417006012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار428.0071.33اعدادية سكينة للبناتاحيائينور الهدى شهيب طعيمه شنون579212221422016162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار428.0071.33اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي قاسم عبس عبود579222321411040112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار428.0071.33اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب سلمان محمد جاسم579232321422002078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار428.0071.33مرسين-مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركيااحيائيرغد عبد العزيز خضر عباس579243021427033004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار427.0071.17اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد العزيز زياد ناجي لطيف579251921411009123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية الرحاب للبناتاحيائيياسمين حاتم عمار نجم579261921422078068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيصبا رسول احمد فرحان579271921422087055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيدعاء محمد طلب لطيف579281921422089047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية العبور للبناتتطبيقيساره علي عياده علي579291921522086045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار427.0071.17 نيسان للبنات9ثانوية احيائيمريم ماجد محمود عبد الكريم579302021422002026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار427.0071.17اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسين عباس هالل ضاحي579312321417007047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار427.0071.17اعدادية المشروع للبنينتطبيقيكرار محمد فاضل اسود579322321511010025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار426.0071.00اعدادية الرمانة للبنيناحيائيحمد محمود بدوي غربي579331921411112027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار426.0071.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيزينب فريح غربي جاسم579341921422011064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار426.0071.00اعدادية العرفان للبناتاحيائيشفاء عاصم احمد نصيف579351921422030033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار426.0071.00ثانوية االمالي للبناتاحيائياسراء علي حمد محمد579361921422075002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار426.0071.00ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيسمر خالد ناجي شمران579371921422087044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار426.0071.00ثانوية االغالبة المختلطةتطبيقيعبد القادر مجيد رشيد صالح579381921517003004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار426.0071.00ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيحسين عباس حسين عبس579392321417053005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيغيث كريم خليفه علي579401921511024049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار422.0070.33ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيصهيب عدنان محمد حمد579411921517027010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار421.0070.17اعدادية الرميله للبنينتطبيقياسامة رعد هويدي صالح579421921511003006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار420.0070.00اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحيدر رائد عزيز طالب579431921511020022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار416.0069.33اعدادية الروابط للبناتتطبيقيفاطمه عماد جاسم محمد579441921522092038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار414.0069.00ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيحذيفه فخري بردان علي579451921517006001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيضحى ياسر خليفه حسين579461921522012034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار408.0068.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيزيد صالح فريح شالل579471921511069028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار408.0068.00اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيشهد عبد السالم ابراهيم حمادي579481921522042039
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار406.0067.67اعداية المعراج للبناتتطبيقياسراء ناظم فهد حمادي579491021522031003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار406.0067.67اعدادية السالم للبنينتطبيقيمصطفى خلف عبد حسين579501921511058036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار404.0067.33اعدادية الرميله للبنينتطبيقيمحمد الياس صباح نوري رشيد579511921511003033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار403.0067.17ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيعبد المنعم محمد ابراهيم سرحان579521921515005041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار403.0067.17ثانوية حضر موت المختلطةتطبيقيمنى يوسف محمد شالش579531921527007001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار402.0067.00اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد صالح رشيد579541921511032018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار402.0067.00ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن مطر خليف صالح579551921515016041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية الفرات للبناتتطبيقيمنار وليد عدنان عبد العزيز579561921522011045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية الفرات للبناتتطبيقيمنال لطيف جاسم حمد579571921522011046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار400.0066.67اعدادية الروافد للبنينتطبيقيحبيب فارس احمد عباس579581121511024009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار399.0066.50اعدادية الروافد للبناتتطبيقيريام عدنان اسماعيل احمد579591921522062024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار399.0066.50ثانوية بابل المختلطةتطبيقيعلي محمد خير هللا علي579602221517046006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار398.0066.33اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعماد بشير هادي سعد579611921511019054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار397.0066.17ثانوية الفرات للبناتتطبيقيابرار معن عبد الحافظ حسني579621921522011004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار396.0066.00اعدادية بروانة للبنينتطبيقياسامه عبيد غتار ذاكر579631921511066005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار395.0065.83اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيعمر ماجد احمد حسين579641021511037030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيزيد عبد الرؤف عبد الستار عثمان579651621513072010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيغصون محمد خلف حسين579661821526002034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار395.0065.83اعدادية هيت للبنينتطبيقيمعد مؤيد إسماعيل علي579671921511025085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار394.0065.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد فيصل غازي رشيد579681921511026057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيسلطان احمد صالح رشيد579691921511032011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيحيدر علي هالل حمادي579701921511069026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية النجاح للبنينتطبيقيسيف أسعد جيجان عبد579711921511113007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقياسراء مدلول سعود عويد579721921522012008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار393.0065.50اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبدالحليم عبد صالح579731321511001054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار393.0065.50اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقياحمد عبد اللطيف عبد السالم جاسر579741921511015008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار393.0065.50اعدادية الروابط للبناتتطبيقياسماء عادل نعمه عياش579751921522092005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار392.0065.33اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمد محمود عبد الحكيم عبد الرحمن579761921511015069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار392.0065.33اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيعلي فرحان حسين حمد579771921511028023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد الكريم قاسم محمد خلف579781921515020036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية الفرات للبناتتطبيقيعلياء عبد هللا خلف علي579791921522011036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيامواج خلف هالل علي579801921522072006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعبد هللا نهاد ناجي حمد579811921511007040
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية العال للبناتتطبيقيرقية حسون ذباح عبد579821921522019018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية هيت للبناتتطبيقينبأ محمود عبد اللطيف احمد579831921522060035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار390.0065.00ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيجاسم محمد حاجم خليفه579841921515016013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار390.0065.00اعدادية هيت للبناتتطبيقيرفل عامر اسماعيل لطيف579851921522060016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار390.0065.00ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيامنه هيبت عبد الكريم جلعوط579863221522006004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار519.0086.50ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبينغم اسماعيل احمد عبد الحميد579871921222096013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار507.0084.50ثانوية راوة للبناتادبييقين هادي عمر محمود579881921222009019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار507.0084.50ثانوية اليقظة للبناتادبيالرا حسام محمد عبد هللا579891921222040012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505.0084.17ثانوية التكاتف للبناتادبيرنده فوزي رزيج عبد579901921222094010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504.0084.00اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبياحمد محسن علي غربي579911921211045003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار503.0083.83ثانوية حضر موت المختلطةادبيذياب فرحان بديوي ساجت579921921217007003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار496.0082.67ثانوية الوفاء للبناتادبيسمارا كامل صبيح عبد579931921222104019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار490.0081.67ثانوية دار السالم للبناتادبيرقية احمد ختال مخلف579941921222148007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار482.0080.33ثانوية راوة للبناتادبيصبيحه مهدي صالح حميد579951921222009008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار482.0080.33اعدادية الوثبة للبناتادبياثار عبد الكريم رشيد خلف579961921222058001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية الواقدي للبنينادبيعبد الرحمن عدنان عباس سلمان579971921211083021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار477.0079.50ثانوية العبور للبناتادبيهديل مشتاق مرعي عبد هللا579981921222086093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار476.0079.33ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيحامد حاتم حماد زيدان579991921217011004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0079.00ثانوية الزوراء للبناتادبيطيبه مهند خلف داود580001921222018022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0079.00ثانوية قريش للبناتادبيأسيا خالد خلف عواد580011921222022001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473.0078.83ثانوية اليقين للبناتادبيسماح اسماعيل ابراهيم عواد580021921222076010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيمحمود حاتم حماد زيدان580031921217011013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيديانا عدنان مجباس عبد580041921222087007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار467.0077.83اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيأمينه حمود حسن حسين580051921222012003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار467.0077.83ثانوية دجلة للبناتادبيسرور نهاد لطوفي حسين580061921222083016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار466.0077.67اعدادية الرطبه للبنينادبيمحمد عبد الحكيم حامد مفرح580071921211068017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار466.0077.67اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعبد هللا محمد زعيل ضاحي580081921211099027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار463.0077.17ثانوية حضر موت المختلطةادبيرابعه احمد خادم بديوي580091921227007002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية العرفان للبناتادبيضحى اياد ابراهيم حسن580101921222030022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية وادي العقيق للبناتادبياالء بركات شحاذه احمد580111921222039007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيأسامه موفق عدوان مشوط580121921211041005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار458.0076.33ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيسجى عمر عوني يعقوب580131921222065018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار457.0076.17ثانوية الكراغول للبنينادبياسيد راشد ظافر خليل580141921211089002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار454.0075.67اعدادية الرطبه للبنينادبياثير خالد شمكل مخلف580151921211068001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار454.0075.67اعدادية البخاري للبنينادبيمحمد صباح عويد مخلف580161921211101023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار454.0075.67اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيشهد ذاكر حمود صالح580171921222027028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار452.0075.33اعدادية عنه للبنينادبيعبد هللا احمد يوسف شمسي580181921211021013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار452.0075.33اعدادية اليسر للبنينادبيمصطفى ماجد لطيف جاسم580191921211061016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار452.0075.33ثانوية نهر دجلة للبناتادبيطيبه سعيد مزعل سرحان580201921222079023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار452.0075.33ثانوية الشفق للبناتادبيسجى حميد عبد المجيد حردان580211921222106023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار451.0075.17اعدادية المربد للبنينادبيذو الفقار رائد عبد عريان580221921211056008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار451.0075.17ثانوية الشهابي للبناتادبيندى اسماعيل نصيف جاسم580231921222117008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار450.0075.00ثانوية الخلفاء للبنينادبياحمد علي محمد علي580241921211036002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار449.0074.83ثانوية جبهة للبنينادبيضياء نيسان هاشم محمد580251921211115013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار449.0074.83ثانوية الرافدين للبناتادبيرسل علي مشوط خليفة580261921222097005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية العبور للبناتادبيهاجر حمود خليف طرفه580271921222086086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية هيت للبناتادبيبسمه علي عبد طه580281921222060008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار446.0074.33اعدادية الخالدية للبناتادبيرقية طه عمال صالح580291921222049010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار445.0074.17ثانوية ام البنين للبناتادبيساره خليل ناجي جاسم580301921222146009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار443.0073.83اعدادية راوه للبنينادبيعباس فالح حسن عباس580311921211022014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار443.0073.83اعدادية االيمان للبنينادبيمهند فاضل كريم عواد580321921211063041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار442.0073.67اعدادية وادي العقيق للبناتادبيتبارك كريم صالح عبد580331921222039013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار442.0073.67ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبينور عباس عيفان حسن580341921222087028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار442.0073.67ثانوية حارسة القران للبناتادبيساره محمد عوده سويدان580351921222136010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار441.0073.50اعدادية الميثاق للبنينادبيصفاء صالح محمد عواد580361921211006020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار440.0073.33اعدادية االحرار للبنينادبياحمد خالد عبيد رحيم580371921211005001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار439.0073.17اعدادية الروابط للبناتاحيائيهيام داود سليمان صعيجر580381921422092119

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار438.0073.00ثانوية التسنيم للبناتادبيجنان برزان ابراهيم حسن580391921222145005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار437.0072.83اعدادية العرفان للبنينادبيماجد حميد جسام حمادي580401921211029017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار437.0072.83اعدادية غرناطة للبنينادبياحمد عالء حسين ضايع580411921211043003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار436.0072.67اعدادية الميثاق للبنينادبيمصطفى احمد ابراهيم خلف580421921211006034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار436.0072.67اعدادية الشيماء للبناتادبيذرى زامل هالل جاسم580431921222061013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار436.0072.67ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيعائشه جاسم محمد عبد580441921222096007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار435.0072.50ثانوية المجد المختلطةادبيفاطمة احمد عواد علي580451021227006004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار434.0072.33ثانوية الخلفاء للبنينادبيمحمد جمعه عباس دايح580461921211036031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار434.0072.33ثانوية الرجاء للبناتادبيايه محسن صالح حسين580471921222024004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار434.0072.33اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيصفا عمير عبيد مفلح580481921222026027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار434.0072.33ثانوية االمل للبناتادبيموج ابراهيم نايف مشحن580493121222011018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار433.0072.17اعدادية الروافد للبناتاحيائيسماء جميل علوان كنش580501921422062046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار432.0072.00االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيحيدر عادل صبار داود580511921211010016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار432.0072.00ثانوية النجاح للبناتادبيمريم نوري علي خلف580521921222144010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار431.0071.83اعدادية العبيدي للبنينادبيمحمد غازي حمود عفتان580531921211024043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار431.0071.83اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبياوس مجيد خاتل بتال580541921211060004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار431.0071.83ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيامل محمد احمد سهيل580551921222065002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار431.0071.83اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيكريمه محمود حسين خلف580561921222068028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار429.0071.50ثانوية االندلس للبناتادبيبنان فيصل ابراهيم غازي580571921222047004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار427.0071.17اعدادية الشموخ للبنينادبيعلي رفعت حامد عبد الرزاق580581921211053023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار427.0071.17اعدادية النهروان المختلطةادبيمصطفى حامد عبيد عزيز580592321217011019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار426.0071.00اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيبلقيس محسن علي محمود580601921222026010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار426.0071.00اعدادية حديثة للبناتادبيايه رائد عسكر كمال580611921222063009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار426.0071.00ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيجنان علي عايد نايف580621921222065006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية الواقدي للبنينادبيمحمد نومان هادي تايه580631921211083043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية الزهاوي المختلطةادبيوليد خالد حمد عوده580641921217010014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية االغالبة المختلطةادبيسارة احمد علي محمد580651921227003004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية النخيل المختلطةادبيميس محسن حبيب مرهون580661921227015008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار424.0070.67ثانوية الرمادي للبناتادبييقين عادل محمود احمد580671921222028034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار423.0070.50ثانوية الفوز المبين للبناتادبيهاجر قاسم ظاهر حمود580681921222082016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية سومر االدبية للبنينادبياسامه محسن حامد نصار580691921211104011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار421.0070.17ثانوية الخلفاء للبنينادبيعلي ضياء ابراهيم هالل580701921211036020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار421.0070.17اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيعثمان فالح انور عبد هللا580711921211041023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار421.0070.17ثانوية الرمادي للبناتادبينور ابراهيم مهيدي عبد580721921222028030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار421.0070.17ثانوية هاجر للبناتادبيمروه حميد خشمان حسين580731921222048017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار421.0070.17اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود ابراهيم صالح580741921411002021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار421.0070.17ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيهاجر جاسم محمد خليوي580751921422081123

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار420.0070.00اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيبسمه كفاح عبيد سلوم580761921222012018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار420.0070.00ثانوية الشفق للبناتادبيمريم ناظم خلف سليمان580771921222106033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار420.0070.00اعدادية القائم للبناتاحيائيشمسه ياسر خليل موسى580781921422010123

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار420.0070.00ثانوية الرمادي للبناتاحيائيندى سعد شعبان حنش580791921422028041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار420.0070.00ثانوية الرافدين للبناتاحيائيزينب حكمت عواد فراس580801921422097021
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار419.0069.83ثانوية الواقدي للبنينادبيعبد هللا ماجد حمض عباس580811921211083027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار419.0069.83اعدادية النهضة للبناتادبيساره عبد هللا ناصر عبد هللا580821921222055030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار419.0069.83ثانوية الشموخ للبناتاحيائيمهى مهدي خلف فرحان580831921422025043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار418.0069.67اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعبد هللا خالد جبر مطلب580841921211099026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار418.0069.67ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيمحمد ياسر علي نجرس580851921215005153

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار418.0069.67ثانوية الشهابي للبناتادبيشهالء محمود فاضل مشوح580861921222117005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار418.0069.67اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيمريم محمد هادي ياس580871921422039094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار417.0069.50ثانوية القدوة المسائية للبنينادبياسماعيل غضيب محمد ظاهر580881921215025017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار417.0069.50ثانوية الجوهرة للبناتادبيسجى سعيد محمد زيدان580891921222116010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار417.0069.50ثانوية راوة للبناتاحيائيساره ابراهيم احمد رميض580901921422009026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيمروه سالم حسن فراس580911921422039086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار416.0069.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيرحاب خميس دحام خلف580921921222087009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار416.0069.33ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبينورس قاسم جبار صكبان580932121226005028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار415.0069.17اعدادية الرمانة للبنينادبيصدام علي عبيد علي580941921211112016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار415.0069.17ثانوية راوة للبناتادبيزمن عمر حسن عطيوي580951921222009007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار415.0069.17اعدادية الياقوت للبناتادبيهبة هللا يحيى شاكر محمود580961921222109036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار415.0069.17ثانوية الحرية للبناتاحيائيشفاء رشيد جاسب صالح580971921422056022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار415.0069.17ثانوية العبور للبناتاحيائيرحاب شتيوي حمد محسن580981921422086054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار414.0069.00ثانوية دمشق للبنينادبيعادل شكري منير رجا580991921211052015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار414.0069.00اعدادية الحقالنية للبناتادبيانفال حكمت ياسين محمد581001921222042006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار414.0069.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيغفران فهمي خلف حمد581011921222066029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار414.0069.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيمريم بشار خالد رشيد581021921422042058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية اإلرادة المختلطةادبيمعتز اركان دهام غافل581031021217005036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية الميثاق للبنينادبيعبد هللا كريم فرحان خلف581041921211006023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية راوه للبنينادبييوسف عالء عبود اسماعيل581051921211022036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيعبد العزيز حميد احمد عواد581061921211054018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية عمر المختار للبنينادبيعبد هللا نوري عبد شرقي581071921211059010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية الرمانة للبنينادبيرافد حازم سنعان دللي581081921211112012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية االنفال للبناتادبييقين جبار ناجي صالح581091921222089046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار412.0068.67اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيهشام خليل ابراهيم عبد581101921211041051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار412.0068.67ثانوية الفرات للبناتادبينصره جاسر عمار سعيد581111921222011059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار412.0068.67ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيدينا ناجح هاشم ذنون581121921222065009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار411.0068.50اعدادية العبيدي للبنينادبيعبد الرحمن سالم مفلح محسن581131921211024026
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار411.0068.50اعدادية الفتوة للبنينادبيمحمد عواد عبد الكريم مهدي581141921211064028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار411.0068.50ثانوية حضر موت المختلطةادبيخالد محمد حامد زبن581151921217007002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار411.0068.50ثانوية النخيل المختلطةادبيانتصار محمد كطيف طلب581161921227015001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار411.0068.50اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيتبارك ناجي علي مسربت581171921422052027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية السالم للبنينادبييوسف خالد محمد خلف581181921211058037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية اليسر للبنينادبياحمد سعدي حميد رشيد581191921211061004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار409.0068.17ثانوية الرحالية المختلطةادبيعلي ياسين محمود احمد581201921217002007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار408.0068.00ثانوية الرحالية المختلطةادبيمهند سعد سهوم ريكان581211921217002010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار408.0068.00ثانوية االغالبة المختلطةادبيطة محمد عواد فنوص581221921217003004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار408.0068.00ثانوية الفرات للبناتادبيسهام نظير سمير عبد هللا581231921222011039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار408.0068.00ثانوية العبور للبناتادبيبشرى أحمد محمد مد هللا581241921222086027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار408.0068.00ثانوية دار السالم للبناتادبيموده خليل سرحان نجرس581251921222148014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار408.0068.00ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيعثمان جسام مخلف شرموط581261921417001010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار408.0068.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيردينه معيد حمد خلف581271921422057048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار408.0068.00ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيشهباء اسماعيل مشوط عبطان581281921422087050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار407.0067.83اعدادية االحرار للبنينادبيعبد الرحمن مشعان فيصل غضيب581291921211005020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار407.0067.83اعدادية الشيماء للبناتادبيمنار حسام علي ناصر581301921222061027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيامنه كريم علي حسين581311921222066006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية النابغه الذبياني للبناتادبينبأ عامر عبد العزيز علي581321921222069016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية دجلة للبناتادبينبأ فيصل حمد عنتر581331921222083021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيامير حميد صالل حنوش581342421413017011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار406.0067.67اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمحمد حسين حامد نصار581351921211104051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار406.0067.67اعدادية الرمانة للبنينادبيخالد ناصر زغير ابراهيم581361921211112011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار406.0067.67اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمحمد عدي ياسين عبد581372121411001081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار405.0067.50ثانوية دار السالم للبناتادبيأيناس طريف حامد عبد الرحمن581381921222148002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار405.0067.50ثانوية دار السالم للبناتادبيسارة جمال سليمان فريح581391921222148011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار405.0067.50اعدادية الياقوت للبناتاحيائيطيبه ضياء مشرف جاسم581401921422109071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار404.0067.33اعدادية الكرمة للبنينادبيطه لطيف محمد حسين581411921211065023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار404.0067.33ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائييقين ماجد زياد عطيه581422221424057046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار403.0067.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيحسن ليث امين حميد581431921211069019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار403.0067.17ثانوية الواقدي للبنينادبيسعد حميد خير هللا جاسم581441921211083013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار403.0067.17ثانوية الفرات للبناتادبيمريم عامر صادق شريف581451921222011055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار402.0067.00اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيعبد الكريم شاكر سليمان حمد581461921211054019
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار402.0067.00اعدادية الكرمة للبنينادبيزيد احمد سلمان احمد581471921211065017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية عنه للبنينادبياحمد جميل عبد القادر مزيد581481921211021002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية راوه للبنينادبيمروان ابراهيم خليل بغدادي581491921211022032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية المستنصرية للبنينادبياحمد مجيد عطيوي حمادي581501921211042004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية االوفياء للبنينادبيعبد العزيز خالد حميد احمد581511921211077030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية االنفال للبناتادبيمروه محمد عباس تركي581521921222089037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقيمحمد يوسف خلف يوسف581531921515006054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعباس صباح رشيد عمران581542321411063046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار400.0066.67اعدادية الشيماء للبناتادبياالء حميد جبير عبد581551921222061006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار400.0066.67ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائينور سعد هللا عباس سليم581561921422044025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار399.0066.50اعدادية الرضوان للبنيناحيائيامجد عايد عبد هللا احمد581571121411032003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار398.0066.33اعدادية الشموخ للبنينادبيليث خميس اسود حمادي581581921211053029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار398.0066.33ثانوية ابي تمام للبنينادبيعبد الرزاق محل مخلف جاسم581591921211074009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار398.0066.33اعدادية البخاري للبنينادبيعمار خالد مطلك مخلف581601921211101013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار398.0066.33ثانوية اليقظة للبناتادبيفاطمه تحسين حسن صالح581611921222040010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار398.0066.33اعدادية الوثبة للبناتادبيشيماء شاكر عريبي عيدان581621921222058025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار398.0066.33ثانوية الرافدين للبناتادبيزهراء زياد طه عبد581631921222097006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية راوه للبنينادبيفاروق زياد عبد الهادي جلعوط581641921211022026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية غرناطة للبنينادبيعبد هللا جاسم محمد عبد581651921211043024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعبد هللا عدنان مهدي صالح581661921211069046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار397.0066.17ثانوية الواقدي للبنينادبياسحاق عايد سليم فهد581671921211083005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيناجيه عبد العزيز شعبان احمد581681921222012069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار396.0066.00ثانوية حضر موت المختلطةادبيعطا هللا حمود شلب عسل581691921217007006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار395.0065.83اعدادية الشموخ للبنينادبيعمر قيس عبيد ريكاد581701921211053026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية االمين للبنينادبيحذيفة عبد الستار ابراهيم دخيل581711921211075008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية الزهاوي المختلطةادبياحمد كامل محمد عبد581721921217010003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار395.0065.83اعدادية ماريا القبطية للبناتادبياسماء محمد محمود عبد الرزاق581731921222027005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية الفارس العربي للبنينادبيمصطفى عايد سليم فهد581741921211013029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية راوه للبنينادبيعبد الملك محمد مزعل محمد581751921211022021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية اليقظة للبناتادبيقبس جاويد مالك فليح581761921222040011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية الحبانية للبناتادبيتبارك محمد عبد هللا حسن581771921222051003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية الفوز المبين للبناتادبيغفران ابراهيم خليل فرحان581781921222082010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية العبور للبناتادبيأمل عزيز محمد شالل581791921222086007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية الروابط للبناتادبيزينه ثامر فليح حسن581801921222092029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار393.0065.50ثانوية المجد المختلطةادبيعمار علي عبد الغفور جبار581811021217006005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار393.0065.50اعدادية االحرار للبنينادبياحمد عباس فاضل علي581821921211005004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار393.0065.50اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيانس علي محمود عواد581831921211069010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار393.0065.50ثانوية االمام العادل للبناتادبيمريم حسين علي فريح581841921222023031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار393.0065.50اعدادية الشيماء للبناتادبينور مقداد عبد المجيد محمد581851921222061032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار393.0065.50ثانوية العبور للبناتادبيساره خليف عبود نزال581861921222086046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار392.0065.33الخارجياتادبيحنين عامر عبد الحميد حسين581871921228050186

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيحسين احمد عبد الحسن بريسم581882521213002002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية الصقالوية للبنينادبيعبد الرحمن حامد جدوع عياش581891921211028018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار391.0065.17ثانوية الرشاد للبنينادبيعمر عادي رشيد علوان581901921211050030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية النهضة للبناتادبيفاطمة عبد الستار جليل شعالن581911921222055048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار391.0065.17ثانوية دجلة للبناتادبينادين عبد هللا فاضل حمادي581921921222083020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار390.0065.00ثانوية الفرات للبناتادبيمريم محمد عبد هللا محمد581931921222011056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار390.0065.00ثانوية دجلة للبناتادبيتبارك محمد حبيب تركي581941921222083006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية الرشاد للبنينادبيزيد محمد خلف عبد581951921211050020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية ابي تمام للبنينادبيايمن عبيد ريحان عطيه581961921211074003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية الزوراء للبناتادبييقين يونس أمين محمد581971921222018037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار388.0064.67اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيقصي خميس محمود ابراهيم581981921211027010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار388.0064.67ثانوية التهذيب للبناتادبينور سعدي حميد غربي581991921222043019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار387.0064.50اعدادية الكرمة للبنينادبيعبد هللا صباح سليمان خلف582001921211065028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار387.0064.50ثانوية االمام العادل للبناتادبيكوثر رعد حشاش جاسم582011921222023028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية اإلرادة المختلطةادبيمهند حميد فاضل عبد582021021217005037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار386.0064.33اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى عامر عبد الحكيم ذو النون582031121211031063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار386.0064.33اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيورود سليمان علي عجالن582041921222026051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية النعمان بن المنذر للبناتادبيزينة ابراهيم حمد شرموط582051921222102004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار385.0064.17ثانوية المعرفة للبنينادبياحمد مدحت داود سليمان582061921211033002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار385.0064.17اعدادية الرطبه للبنينادبيمصطفى خليل عبيد نايف582071921211068021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار385.0064.17ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبياحمد حمد راكع خليفه582081921215016002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار385.0064.17ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيزيد حمود عبيد محمد582091921215020030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار385.0064.17ثانوية دار السالم للبناتادبيهديل كامل حمد تركي582101921222148016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية االحرار للبنينادبيعبد القادر شاكر محمود عليوي582111921211005022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار384.0064.00ثانوية دار السالم للبنينادبيحمزه احمد علي نايل582121921211049008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيدنيا يونس خلف احمد582131921222027018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيطيبه موسى جاسم حمادي582141921222027031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية كبيسة للبنينادبيياسر خالد سعود جروان582151921211017028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية العال للبناتادبيطيبة محمود حامد جاسم582161921222019017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية وادي العقيق للبناتادبيخديجة خالد جاسم عالوي582171921222039015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار383.0063.83ثانوية مؤتة للبناتادبيحفصه عامر عبد هللا فياض582181921222046007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيتبارك عامر عبيد علي582191921226002015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار383.0063.83ثانوية البغدادي للبنينتطبيقيياسر صباح بحر هندي582201921511067016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية الميثاق للبنينادبياحمد جيجان حمود عساف582211921211006004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار382.0063.67ثانوية التهذيب للبنينادبيمصطفى جالل صعب فياض582221921211014012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية زنكورة للبنينادبيعمر احمد علي محمد582231921211032031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية المربد للبنينادبيمحمد ماجد عطا هللا دحام582241921211056028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيغاده فرحان خليف احمد582251921522012037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار381.0063.50ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيهيثم محمد عبد حسين582261921215010182

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار381.0063.50اعدادية النهضة للبناتادبيرسل مجهد محمد مجهد582271921222055025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية الميثاق للبنينادبينبيل محمد بديوي سبيعي582281921211006037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيمنار حازم حميد مخلف582291921222027037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار380.0063.33ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيشهد جبار جميل حمد582301921222035013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار380.0063.33ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيطيبه ستار جميل حمد582311921222035015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية هيت للبناتادبيرنا عبد الحافظ مدني عبد الغفور582321921222060014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار380.0063.33ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيفاطمه عفين خلف نايل582331921222066030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار380.0063.33ثانوية النعمان بن المنذر للبناتادبيمها جاسم محمد شرموط582341921222102008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية راوه للبنينتطبيقيعمر عامر فجر عبد هللا582351921511022027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار380.0063.33ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيعبد الرحمن رباح حميد خلف582361921511081016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار380.0063.33ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعمر أركان جميل هزيم582371921513007020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار380.0063.33ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيعبد الملك رميض رزيك رجب582381921515005040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار380.0063.33ثانوية منارة عنه للبناتتطبيقينور ماهر مولود عيسى582391921522110017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار379.0063.17ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبياسماء عبد هللا علي ثامر582401021222045001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار379.0063.17ثانوية ابن االرقم للبنينادبياحمد سعدون ظاهر خلف582411921211057001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار3379.0063.17خارجيون ادبيمحمد اسماعيل محمد عبد الرزاق582421921218003068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار379.0063.17ثانوية الرجاء للبناتادبيسماح عبيد صبر شرقي582431921222024015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار379.0063.17ثانوية الرمادي للبناتادبيرؤى هشام خالد جاسم582441921222028010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار379.0063.17ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيرقيه صالل فرحان عبطان582451921222087011
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية الخمائل للبناتادبيايالف حامد جياد عوده582461921222014005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية الزوراء للبناتادبيتبارك سيتي جمعه خلف582471921222018007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية قريش للبناتادبيفرح صفاء عبد القادر عبد الرحمن582481921222022022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيحسناء صالح لطيف عماش582491921222065007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار377.0062.83الخارجياتادبيآيه ياسين طه ويس582501921228050120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيخطاب صالح علي حسين582511921211069024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية الواقدي للبنينادبيجعفر جمال لفته خضير582521921211083010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمحمود علي دايح فارس582531921211104060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية االغالبة المختلطةادبياسامة صباح محمد عبد582541921217003001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار375.0062.50اعدادية ابن زيدون للبنينادبياحمد مرعب ابراهيم فيحان582551921211031006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية جبهة للبنينادبيعباس احمد رافع فياض582561921211115015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار375.0062.50اعدادية العال للبناتادبيحنين حازم مشرف ذياب582571921222019007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية االندلس للبناتادبيشهد فاهم علي محمد582581921222047020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية الرحاب للبناتادبيرحاب زيدان جاسم حمد582591921222078009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية حارسة القران للبناتادبيطيبه صبار هادي ظاهر582601921222136016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار374.0062.33ثانوية صقر قريش المختلطةادبيعبد هللا علي عبد هللا خلف582611021217004008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار374.0062.33ثانوية وهران للبنينادبيأسامه عبد الجبار عبود فيحان582621921211048001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار374.0062.33ثانوية االغالبة المختلطةادبيعمر عادل ابراهيم دحام582631921217003009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار374.0062.33اعدادية الخالدية للبناتادبيفاطمه عماد عايد فياض582641921222049025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار374.0062.33ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمه غزوان فيصل وحيد582651921222106028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية الشموخ للبنينادبياحسان زكي صالح طوكان582661921211053001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار373.0062.17ثانوية الرحمة للبنينادبيعبد هللا رشيد مصلح عبد هللا582671921211055008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعمر جاسم محمد فياض582681921211070040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار373.0062.17ثانوية الرجاء للبناتادبيرانيا شاكر مصطفى فليح582691921222024011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار372.0062.00اعدادية زنكورة للبنينادبيعبد هللا عادل خلف نايف582701921211032026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار372.0062.00ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيطليعه خليل اسماعيل محسن582711921222096006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار372.0062.00ثانوية الشفق للبناتادبيديمه عالء محمود عباس582721921222106015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية الميثاق للبنينادبياحمد ابراهيم محمد مصلح582731921211006003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبيمحمد خليل أحمد عوده582741921211045009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيمسار زحام حامد بطين582751921211060027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية الكرمة للبنينادبيزيد عدي ابراهيم فياض582761921211065018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية الرجاء للبناتادبيميالد محسن جاسم محمد582771921222024027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيسجى ماهر جبير فتيخان582781921222027022
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار570.0095.00ثانوية الحرية للبناتادبيندى سالم جاسم عبد582791921222056029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار564.0094.00اعدادية الحقالنية للبناتادبيسجى انور كردي زعين582801921222042016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار549.0091.50ثانوية العبور للبناتادبيهيفاء أحمد محمد مد هللا582811921222086097

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار543.0090.50اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيزهراء رحمان خلف حمد582821921222012041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار542.0090.33اعدادية الرمانة للبنينادبيعبد الحميد عبد هللا خليفه علي582831921211112017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار541.0090.17ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيانسام ريكان مهدي خلف582841921222029001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار540.0090.00اعدادية العرفان للبناتادبيسندس داود سليمان عبيد582851921222030020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار537.0089.50ثانوية الكراغول للبنينادبياوس مرشد ظافر خليل582861921211089004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار537.0089.50ثانوية الزوراء للبناتادبيهاجر جمال حميد جسام582871921222018033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار536.0089.33اعدادية راوه للبنينادبيمحمد احمد مصطفى محمد582881921211022028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار532.0088.67اعدادية حديثة للبناتادبياريام خالد دلف مطلب582891921222063004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار530.0088.33ثانوية الرحاب للبناتادبيمنار فوزي جاسم عطيه582901921222078015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار528.0088.00ثانوية الفرات للبناتادبيامنه عباس فاضل حماد582911921222011015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار527.0087.83ثانوية الواقدي للبنينادبيعامر ياسين خير هللا جاسم582921921211083019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار527.0087.83ثانوية الفرات للبناتادبيسعاد حسن نايف ذيبان582931921222011038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار527.0087.83ثانوية نهر دجلة للبناتادبيهبه ياسين حمدي محمد582941921222079033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار526.0087.67اعدادية المستنصرية للبنينادبياحمد مجيد عفتان حمادي582951921211042005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار526.0087.67ثانوية البيادر للبنينادبيمصطفى جمعة جياد بردي582961921211091039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار526.0087.67اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد مهند فيصل مخلف582971921411043006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار526.0087.67ثانوية العبور للبناتاحيائينهله جبير احمد عايد582981921422086136

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار525.0087.50ثانوية الكراغول للبنينادبيهمام حامد ظافر خليل582991921211089021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار525.0087.50ثانوية الفوز المبين للبناتادبياديان خلدون حمد مضعن583001921222082001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار521.0086.83ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيوئام ريكان مهدي خلف583011921222029019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار521.0086.83اعدادية الوثبة للبناتادبيهاله مجيد مشعل عبد ضامن583021921222058041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار520.0086.67اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيهمام توظيف دحام زغير583031921211060030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار520.0086.67ثانوية الكراغول للبنينادبيضياء اسماعيل ابراهيم خليل583041921211089010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار519.0086.50ثانوية اليقظة للبناتادبيامنه عبد اللطيف خورشيد حمود583051921222040002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار518.0086.33اعدادية شط العرب للبناتادبيأمنه حامد عبد عمران عبود583062321222048001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار513.0085.50ثانوية راوة للبناتادبيمريم وميض نوري سعود583071921222009014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار513.0085.50ثانوية العهد الجديد للبناتادبياسراء جهاد محمد عوده583081921222121002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار511.0085.17ثانوية الواقدي للبنينادبيبالل عبيد حمض عباس583091921211083009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار511.0085.17ثانوية العروبة للبناتادبيتقوى جاسم محمد حردان583101921222099006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار510.0085.00ثانوية هاجر للبناتادبيهبه وليد حميد علي583111921222048021
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار508.0084.67اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيمروه سامي عسكر عماش583121921222012064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار508.0084.67ثانوية الحبانية للبناتادبيرسل محمد جاسم محمد583131921222051007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505.0084.17اعدادية حديثة للبناتادبيعائشه عمار رافع ابراهيم583141921222063036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504.0084.00ثانوية الكراغول للبنينادبيعبد السالم احمد جميل خلف583151921211089013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار502.0083.67اعدادية راوه للبنينادبيعبيده رافد حسن عيسى583161921211022022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار502.0083.67اعدادية الخالدية للبناتادبيبراء عدي علي جاسم583171921222049005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار501.0083.50ثانوية الخلفاء للبنينادبيانور محمد مرزوك حسين583181921211036010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار500.0083.33ثانوية الزهاوي المختلطةادبيايمان كرجي نجم عبد هللا583191921227010002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار500.0083.33ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيطيبه عمر فالح حسن583201921522072020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار499.0083.17اعدادية البخاري للبنيناحيائيمنذر محمد عبد علي583211921411101130

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار498.0083.00اعدادية الحقالنية للبناتادبيتقى عبد هللا علي ذاكر583221921222042010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار496.0082.67ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيتسنيم نزيه رجب عبيد583231921222065005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار495.0082.50ثانوية االنتصار للبنيناحيائيعباس فاضل غزيوي مياح583241921411108008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار494.0082.33ثانوية راوة للبناتادبيصفا ناهض حميد سلمان583251921222009009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار494.0082.33ثانوية الفرات للبناتادبيحليمه احمد خليف ناطور583261921222011021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار493.0082.17ثانوية القدس المختلطةادبيعبد المنعم فاضل خضير عباس583271121217011010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار493.0082.17ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيختام حمدي شهاب حمد583281921422107013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491.0081.83ثانوية المجد المختلطةادبياسامه عبد الرحمن حسن صلبي583291021217006001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487.0081.17ثانوية الخمائل للبناتادبيزهراء محمود سليمان عليوي583301921222014027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487.0081.17ثانوية الرحاب للبناتادبيحنان عبد المنعم مخلف عبود583311921222078007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار486.0081.00ثانوية دمشق للبنينادبيحسام سامي هالل غربي583321921211052007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار486.0081.00ثانوية البيادر للبنينادبيمحمد محمود نوري جياد583331921211091035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار486.0081.00ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيعبد العزيز مشعان نوار رجا583341921215020039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483.0080.50ثانوية الفوز المبين للبناتادبيحوراء اسماعيل ربيع خلف583351921222082003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار482.0080.33اعدادية القائم للبناتادبياسراء مزهر حميد عبد583361921222010005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار446.0074.33اعدادية راوه للبنينتطبيقيخطاب اسماعيل فليح اسماعيل583371921511022013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار528.0088.00ثانوية الشفق للبناتاحيائيمريم محمد حمد ضاحي583381921422106052

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار518.0086.33ثانوية الخمائل للبناتاحيائيروان قيس خلف عبد583391921422014043

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار514.0085.67ثانوية زينب للبناتادبيريام سعدي فياض حميد583401921222128005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار506.0084.33ثانوية أوات للبناتاحيائيايمان فرحان خلف محمد583413121422007007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504.0084.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيرانيه ضاري خميس صالح583421921422014033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار502.0083.67اعدادية الكوثر للبناتادبيطيبه حاتم مطر دلي583431921222037021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار502.0083.67اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيختام جاسم جبير جاسم583441921426002180
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار500.0083.33ثانوية المجد المختلطةادبيامنه عبد الحكيم حميد طلب583451021227006002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار500.0083.33ثانوية الخمائل للبناتاحيائيايالف وجدي محمد خلف583461921422014017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار495.0082.50اعدادية وادي العقيق للبناتادبيغفران قاسم عبد هللا عزيز583471921222039035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار491.0081.83ثانوية الزوراء للبناتادبيطيبه معتصم وليد حميد583481921222018021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار490.0081.67ثانوية الخمائل للبناتادبيهدى محمود ياسين ابراهيم583491921222014064

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار490.0081.67اعدادية الروافد للبناتادبيبينات اكرم دويح عليوي583501921222062005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485.0080.83ثانوية الحرية للبناتادبيضحى زياد خليف ابراهيم583511921222056015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485.0080.83ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبيميسم فرج اسماعيل حسين583521921226008012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485.0080.83الخارجياتاحيائيميمونة ايمن محمد سميان583531921428050240

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار483.0080.50ثانوية ام الربيعين للبناتادبيفاطمة سامي حماد ابراهيم583541921222003009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار482.0080.33ثانوية زينب للبناتادبيمواهب خلف فياض حميد583551921222128010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0080.17ثانوية المسعودي للبناتادبيتبارك مؤيد حساني راضي583562321222020010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479.0079.83اعدادية الحقالنية للبناتادبيلينا عماد بدري ياسين583571921222042025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيهبه حمد علي سلبوح583581921422014105

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيضحى عبد القادر ابراهيم نايف583591921422089114

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0079.67ثانوية الخمائل للبناتاحيائيسدير عدنان مصطفى حمادي583601921422014055

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0079.50ثانوية الزوراء للبناتادبيشهد محمد عياش ابراهيم583611921222018018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0079.50ثانوية قريش للبناتاحيائيسهير صالح خلف نجم583621921422022055

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0079.17ثانوية النجاح للبناتادبيسنار نعمه خلف فياض583631921222144005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471.0078.50ثانوية المجد المختلطةتطبيقيساره حميد حنتوش علي583641021527006003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471.0078.50ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيحمديه فالح علي حنشل583651921222087006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0077.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائياستبرق عامر صبار خلف583661921422014005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0077.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيامال عدنان حسون عبد583671921422014013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0077.67اعدادية الروابط للبناتاحيائيمريم شاكر مشرف علي583681921422092099

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465.0077.50ثانوية الشموخ للبناتادبيطيبه ثامر عبد العزيز خلف583691921222025023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0077.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيفاطمه بشار عبد الواحد محمد583701921422014079

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0077.17اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيطيبه قاسم عبد هللا عزيز583711921422039065

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0076.83ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيمروه خميس عبد هللا جاسم583721921222066033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية العرفان للبناتاحيائيختام نجيب احمد حميد583731921422030017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0076.67اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيفاطمه مصطفى عبد محمد583741921222068026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائيخديجة زياد خلف مهيدي583751921422014030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائينور محمود عبد حمادي583761921422066052

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيعائشه قاسم حمادي حمد583771921422089129
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0076.50اعدادية الروابط للبناتاحيائيحوراء بهاء عبد الجبار عبد الرزاق583781921422092036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقيهند فخري سالم جاسم583791921522026026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0076.33ثانوية الفوز المبين للبناتتطبيقيضحى حازم احمد محمد583801921522082002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457.0076.17ثانوية ام البنين للبناتادبيأقبال محمد جاسم محمد583811921222146001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457.0076.17ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيضحى حاتم حسين فرحان583821921422087057

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457.0076.17اعدادية الروابط للبناتاحيائيدعاء ثامر جميل علي583831921422092039

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0076.00ثانوية الرمادي للبناتادبيرفل ابراهيم يونس خليل583841921222028012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0076.00ثانوية الفوز المبين للبناتادبيتبارك صبيح صبار عباس583851921222082002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0076.00ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيثناء اكرم فرج هزير583861921222087004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0076.00اعدادية األمل للبناتاحيائيصفا ياسين احمد حسن583871921422059081

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0075.83ثانوية الودود للبناتادبيايه احمد حسين خلف583881921222129002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0075.67ثانوية المعرفة االهلية المسائية للبناتادبيبيداء جمعه خليل ابراهيم583891921226004003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0075.67اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيشهد سعدون عباس احمد583901921422052068

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0075.50ثانوية الزوراء للبناتادبينسيبه احمد عبد الرحمن احمد583911921222018032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0075.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائيمها محمد ناجي عبد583921921422014091

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0075.50اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيفاطمه بشير حبيب عبد هللا583931921422057108

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0075.33اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائييقين حاتم احمد الطيف583941921422027064

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0075.33ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتاحيائياالء راكان حمدي شرقي583951921422029001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0075.17ثانوية الفوز المبين للبناتادبيمريم احمد حمد فرحان583961921222082012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0075.00ثانوية الفوز المبين للبناتادبيسمر حامد رشيد مظهور583971921222082007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0075.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيشيماء عبد الستار محمد رشيد583981921422027036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0075.00ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيغفران سالم بندر عباس583991921422121018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0074.83اعدادية الرطبة للبناتادبيايمان نافع محمد عواد584001921222015008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0074.83ثانوية السويس للبناتاحيائيرقيه محمد خضر مخلف584011921422124014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0074.83ثانوية الشمس للبناتاحيائيدينا محمد مخلف ضايع584021921422126024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيبشرى عوده منصور حمد584031921222012019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0074.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيفريال صالح محمد مغير584041921422089150

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0074.17اعدادية الروافد للبناتادبيسلوى شهاب حمد صالح584051921222062016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0074.17ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيموج صبحي نزال فرحان584061921422087075

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0074.17ثانوية أوات للبناتاحيائيبدور نافع عبود محمد584073121422007009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0074.00ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيامنه عباس جاعد حمدان584081921422121004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0073.83ثانوية الزهرة البيضاء للبناتادبيسجى ضياء جبار فياض584091921222132012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0073.67ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيحنين زهير محمد صالح584101921222045003
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0073.67ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيدعاء شعبان دويج حسن584111921222066013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0073.50اعدادية العرفان للبناتادبيرحمه ثائر عبد حمادي584121921222030011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0073.50ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيلقاء احمد خليفه عبود584131921222087021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0073.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيحنين شهاب احمد عباس584141921422089039

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0073.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيمريم خليل عبد هللا مهيدي584151921422089162

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0073.33مرسين-مدارس المعرفة العراقية األهلية تركيااحيائيمريم عبد الستار جبير علي584163021427039005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438.0073.00ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيفاطمه احمد حسن حمد584171921422087064

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438.0073.00ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيمريم علي عبد الهادي جاسم584181921427028021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0072.83ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتاحيائيفاطمه جيد ساجر محمد584191921422029011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0072.67اعدادية العرفان للبناتادبياسماء فالح حمد حسن584201921222030003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0072.67ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيمروه ستار محمد فرحان584211921222087022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0072.67ثانوية الخمائل للبناتاحيائيبركه فالح فياض مهيدي584221921422014023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0072.67اعدادية األمل للبناتاحيائيأستبرق كمال خليف رجب584231921422059001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0072.50ثانوية ابن زيدون للبناتادبيروال يحيى اعبيد جميل584241921222111009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار434.0072.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيايات مؤيد محمد حمود584251921422087014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0072.17الخارجياتادبياسماء ابراهيم حمودي عساف584261921228050030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0072.17ثانوية الرجاء للبناتاحيائيشيماء حقي اسماعيل خليل584271921422024054

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0072.00ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبينهى شامل جاسم حمود584281921222087027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0072.00ثانوية الفوز المبين للبناتتطبيقيزينب صادق خلف عبد584291921522082001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0071.83اعدادية األمل للبناتادبيايالف خميس سعود خليف584301921222059009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0071.83ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيصفا حاتم جبير شندوخ584311921222087016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0071.83ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبيأيناس محمد فرحان جسام584321921226008004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0071.83ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيزينب احمد شاكر محمود584331921422082015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0071.67ثانوية الرمادي للبناتادبيزينب محمد عالوي فرحان584341921222028015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0071.67ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيفاطمه حسين علي محمود584351921422087067

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0071.50الخارجياتادبيهاجر سعيد داود حردان584361921228050634

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0071.50ثانوية الوفاء للبناتاحيائيايه فيصل عباس ثميل584371921422104008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية الزوراء للبناتادبيمروه حافظ حسين محمود584381921222018025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيفاطمه مزهر نجم عبدهللا584391921222031017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية قطر الندى للبناتادبيامنه طليب نفتان محمود584401921222033001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية التكاتف للبناتادبيعائشه سالم حسن سلمان584411921222094013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية التكاتف للبناتادبيمروه ماجد خلف عبد584421921222094017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية الوفاء للبناتادبيانفال حازم دانوك هندي584431921222104003
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0071.00ثانوية االزدهار للبناتاحيائينسيبه حاتم عبد حمد584441921422017031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0071.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيحنين وليد خالد عبيد584451921422089040

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0071.00ثانوية الرفعة للبناتاحيائيحوراء احمد حمزه حسون584462321422006030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية الميسرة للبناتاحيائييقين محمود جلوب محسن584471121422064019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار425.0070.83اعدادية الوثبة للبناتادبيصيده محمد مشعل محمد طه584481921222058026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية العبور للبناتاحيائيميسون موسى عبيد علي584491921422086129

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية االفنان للبناتاحيائيزهراء سامي جدعان عبد هللا584501921422105010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيفاطمه خضر نعمه محمد584511921422125010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0070.67ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيفاطمه سامي كامل حمد584521921222031016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0070.67اعدادية هيت للبناتادبيسرور غازي فيصل خضر584531921222060021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0070.67ثانوية التكاتف للبناتادبيندى جبار حمادي فرحان584541921222094018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0070.67ثانوية الرياحين للبناتاحيائيهدى مخلد خضير حسن584551921422050063

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0070.67ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيعهد أسهل عبود هويدي584561921424010102

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0070.67اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائينور قاسم محمد فنوص584571921426002165

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0070.50اعدادية الوثبة للبناتاحيائيشهد فالح خلف مطر584581921422058057

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0070.50اعدادية األمل للبناتاحيائيحنين جمال عطاهللا جوير584591921422059035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية وادي العقيق للبناتادبينجوى وليد احمد حسن584601921222039043

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0070.33ثانوية حارسة القران للبناتادبيسمر سعدون صالح عبد هللا584611921222136012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0070.33ثانوية التسنيم للبناتادبيتبارك علي عبد هللا صالح584621921222145004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية الروافد للبناتاحيائيغسق صبحي علي عبيد584631921422062063

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0070.33ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيدنيا بالل محمد جدوع584641921424003022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار421.0070.17ثانوية االنفال للبناتاحيائينبا حيدر مهدي حسين58465192042226132

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار421.0070.17ثانوية المعرفة للبناتادبيمريم رميض علي ضاحي584661921222036020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار421.0070.17ثانوية الفرات للبناتاحيائيضحى نوري درج مشعان584671921422011089

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار421.0070.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيمياده مؤيد محمود محمد584681921422089175

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0070.00اعدادية العرفان للبناتادبيمالك عثمان عبد هللا صالح584691921222030034

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0070.00ثانوية العهد الجديد للبناتادبيرقيه عدنان خلف محمد584701921222121012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0070.00اعدادية هيت للبناتاحيائيايه زهير نجم عبد هللا584711921422060015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار419.0069.83ثانوية قريش للبناتادبيفردوس محمد صالح عبد584721921222022023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار419.0069.83اعدادية وادي العقيق للبناتادبيميمونه عصام عبد هللا حمد584731921222039042

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار419.0069.83ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيزينه محمود علي حنشل584741921222087013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار419.0069.83ثانوية بردى للبناتادبيسفانه ياسين محمد خلف584751921222114008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار419.0069.83ثانوية الجوهرة للبناتادبيلقاء عبد الكريم شيحان نايل584761921222116015
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار419.0069.83اعدادية الوثبة للبناتاحيائيانوار خالد عناد ثامر584771921422058012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار419.0069.83ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيرقيه خميس عبد هللا عواد584781921522072014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار419.0069.83ثانوية العال المختلطةاحيائيانوار علي عبد هللا خلف584793121427006002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار418.0069.67اعدادية ماريا القبطية للبناتادبياقبال مبدر عبد هللا خليل584801921222027007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار418.0069.67ثانوية الرمادي للبناتادبيايه اياد كريم مجيد584811921222028002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار418.0069.67ثانوية االنفال للبناتاحيائيزهراء حميد ناجي عبد584821921422089073

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية وادي العقيق للبناتادبيفاطمه خميس مجبل احمد584831921222039036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار417.0069.50ثانوية نهر دجلة للبناتادبيهاله ناظم حمادي مجيد584841921222079032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية هيت للبناتاحيائيزينب نزار حامد نعمان584851921422060049

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيمنال عواد محمد مطلك584861921522027025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار416.0069.33ثانوية المجد المختلطةاحيائيزينب عبد الحكيم حسين صلبي584871021427006001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار416.0069.33ثانوية الخمائل للبناتاحيائيمنار احمد مجباس حسون584881921422014089

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار416.0069.33ثانوية العدل للبناتاحيائيداليا جاسم احمود حامد584891921422038008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار415.0069.17ثانوية الزوراء للبناتادبيانغام غثوان خلف ساير584901921222018003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار415.0069.17اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيشهد حسن عبد عبد هللا584911921222068022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار415.0069.17ثانوية التكاتف للبناتادبيعبير توفيق علي مجباس584921921222094014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار415.0069.17ثانوية العهد الجديد للبناتادبيضحى صباح محمد لباج584931921222121019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار415.0069.17اعدادية العرفان للبناتاحيائيسجى فرحان محمد حسين584941921422030030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار414.0069.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيشهد حيدر مطني مطلك584951921422027034

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية القائم للبناتادبيانوار حميد اعبيد محمد584961921222010007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية الرمادي للبناتادبيبان علي فرحان حميد584971921222028004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية الودود للبناتادبيمنار مفيد حميد مجيت584981921222129013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية المأذن المسائية للبناتادبيايات ذيب حسين علي584991921226001021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية الشموخ للبناتاحيائيسهى فيصل احمد خليفه585001921422025029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار412.0068.67ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزهراء خلف ابراهيم مطر585011921422081063

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار412.0068.67ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيساره درع خميس فرحان585021921422087041

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار412.0068.67ثانوية االنفال للبناتاحيائياميمه باسل صبار صالح585031921422089019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار412.0068.67ثانوية سمية للبناتاحيائيشيماء علي محمد حسين585041921422098005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار411.0068.50ثانوية المجد المختلطةتطبيقيسجى منذر عناد كاظم585051021527006004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار411.0068.50ثانوية الشموخ للبناتادبيضحى شاكر محمود عواد585061921222025022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار411.0068.50ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيتبارك عبدهللا زيدان خلف585071921222031005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار411.0068.50ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائياسماء جبار حسين العلي585081921422087005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار411.0068.50ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيضحى تحسين فخري حمود585091921422087056

4148 من 1773صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار411.0068.50ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيفاطمه احمد فياض طالل585101921422087065

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار411.0068.50ثانوية التكاتف للبناتاحيائيصبا عالء صباح سلمان585111921422094015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار410.0068.33اعدادية العامرية للبناتادبيمروه سليم خميس عطيه585121021222036040

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار410.0068.33اعدادية عائشة للبناتاحيائينسرين عاصي حسن علي585131121422023052

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار410.0068.33اعدادية جنين للبناتادبيوفاء محمد خلف مضعن585141921222013038

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار410.0068.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيرحاب طلب عباس علي585151921222087010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار410.0068.33ثانوية ابن رشد للبناتادبياسراء عباس عناد عبيد585161921222140001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار410.0068.33ثانوية ام البنين للبناتادبيايمان تركي جاسم محمد585171921222146004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار410.0068.33ثانوية العبور للبناتاحيائيهيفاء عطاهللا احمد طنير585181921422086147

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار410.0068.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفاطمه خالد فليح حسن585191921424010110

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية الفلوجة للبناتادبيايالف محمد خميس ابراهيم585201921222052010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيايه فايق جاسم فرحان585211921222068006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار409.0068.17ثانوية االنبار للبناتاحيائيعائشه احمد راضي شاحوذ585221921422016064

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية الياقوت للبناتاحيائيحنان صباح حمد عباس585231921422109027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار408.0068.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيسراب حمدان عبد هللا باغوز585241921422012111

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار408.0068.00ثانوية النور للبناتاحيائيمريم عمر علي محمود585251921422100025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار408.0068.00ثانوية الوفاء للبناتاحيائيياسمين ناظم خلف مرار585261921422104047

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية الوفاء للبناتادبينغم عادل خلف مرار585271921222104029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار406.0067.67ثانوية ام الربيعين للبناتادبيضحى ثائر حمد نايف585281921222003006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار406.0067.67اعدادية الرطبة للبناتادبيصابرين محمد سالم خليفه585291921222015018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار406.0067.67ثانوية التسنيم للبناتادبيسناء حميد جميل خلف585301921222145009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار406.0067.67ثانوية االندلس للبناتاحيائيوفاء عباس رجه خلف585311921422047054

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار406.0067.67اعدادية هيت للبناتاحيائيايالف فارس عبد الملك ضياء الدين585321921422060012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار406.0067.67ثانوية المقاصد للبناتاحيائينور رياض جبار هفي585331921422070042

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار406.0067.67ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيرقيه حاتم محمود محمد585341921422087037

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار406.0067.67ثانوية االنفال للبناتاحيائيدعاء تركي درع عالوي585351921422089043

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار406.0067.67ثانوية البدور للبناتاحيائينبا هيثم نوري عيفان585361921422119026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار406.0067.67ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيرواء نجم عبد هللا كليب585371921422121012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار406.0067.67ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائينور الهدى اسماعيل خضير محمد585381921427028027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار405.0067.50ثانوية العهد الجديد للبناتادبيجنان حسين حارس حمدان585391921222121009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار405.0067.50ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيشهالء عزيز صالل فرحان585401921422087053

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار405.0067.50ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائييقين شاكر عباس حسين585411921422087095

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار405.0067.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيغفران يونس احمد شالل585421921422089142
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار405.0067.50اعدادية الياقوت للبناتاحيائيتبارك عبد الحميد عواد عبد الحميد585431921422109023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار405.0067.50ثانوية السويس للبناتاحيائيساره افندي عبد مخلف585441921422124018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار404.0067.33اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عمر حامد مدهر585451921422052095

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار404.0067.33ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائياسراء محمد سلطان فرحان585461921422081011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار404.0067.33ثانوية الطموح للبناتاحيائينسرين محمد عبد الجبار عبد هللا585471921422090013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار403.0067.17ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيامنة صالح محمد ياسين585481921222031003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار403.0067.17ثانوية االنفال للبناتادبيمريم غسان مصلح عبد هللا585491921222089038

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار403.0067.17اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيروان عبد الرحمن حميد ابراهيم585501921422057057

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار403.0067.17ثانوية العبور للبناتاحيائيهيام خلف عواد سالم585511921422086144

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار403.0067.17ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيبدور خميس عباس زيدان585521921422136006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار402.0067.00اعدادية جنين للبناتادبيهناء محمد خلف مضعن585531921222013036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار402.0067.00ثانوية الحبانية للبناتاحيائيساره عصام ناجي صالح585541921422051014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار402.0067.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيمريم عمر شاكر حمدان585551921422052111

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية الحضارة للبناتاحيائيوسن خضير حمادي حسين585561021422026098

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار401.0066.83اعداية المعراج للبناتتطبيقيرقيه حسين علي فرحان585571021522031008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية الرجاء للبناتادبيدعاء عبد هللا أحمد عبد585581921222024008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيساره عبد الرحيم زرعيد ساري585591921422033008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيعائشه داود سلمان خلف585601921422065031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية سمية للبناتاحيائيرواغد محمد اعبيد محمد585611921422098003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيرشا مجيد شبيب حسين585621921424004012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيشيماء فالح ابراهيم حسن585631921427037024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية عشتار للبناتاحيائيدالل كاظم عبد هللا شالل585642321422049027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيجيالن احمد مخلف حمد585653221422005010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار400.0066.67اعدادية جنين للبناتادبينور سعدون صافي عوده585661921222013031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار400.0066.67ثانوية االندلس للبناتادبينبأ صباح احمد خلف585671921222047028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار400.0066.67ثانوية النعمان بن المنذر للبناتادبيدعاء ابراهيم محمد خلف585681921222102003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار400.0066.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرغد جمعه عناد محمد585691921422012073

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار400.0066.67اعدادية هيت للبناتاحيائيمروج عبد الرزاق ياسين تركي585701921422060084

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار400.0066.67ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيوالء صالح حسن فرحان585711921422087093

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار400.0066.67ثانوية االنفال للبناتاحيائينبا حسن علي ناصر585721921422089179

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار400.0066.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائيشيماء رياض عبد مزعل585731921422146009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار399.0066.50اعدادية العال للبناتادبيمريم عبد الرحمن محمد علي585741921222019021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار399.0066.50ثانوية االزدهار للبناتاحيائيضحى حميد حمد صالح585751921422017019
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار399.0066.50اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيسبا ضاري عالوي حسين585761921422053072

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار399.0066.50اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيايات عامر حامد حسين585771921422068005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار399.0066.50ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيسوسن شكير محمود روكان585781921422087047

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار398.0066.33ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيسحر علي عبد حمد585791921222035012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار398.0066.33اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيايه اكرم صداع شحاذه585801921422052020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار398.0066.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيريم حميد علي هزاع585811921422089072

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار398.0066.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيسماهر ماجد خلف جاسم585821921422089095

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار398.0066.33ثانوية الرافدين للبناتاحيائيروابي فراس محمد صبار585831921422097018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيهند احمد عوده سعيد585841021422027107

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار397.0066.17ثانوية قريش للبناتادبيمها قاسم جودة مدهر585851921222022026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار397.0066.17ثانوية الرمادي للبناتادبينبأ حاتم سالم فتيح585861921222028028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار397.0066.17ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبياسماء علي محسن احمد585871921227011002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائياسيا رياض عبد يوسف585881921422053007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار397.0066.17ثانوية االمالي للبناتاحيائيايالف محمد رشيد يوسف585891921422075008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار397.0066.17ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيطيبة مظهر جاسم محمد585901921422087058

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار397.0066.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيامنه عبد الحميد خليل ابراهيم585911921422089018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار397.0066.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيبلسم محمد مخلف سالم585921921422089031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار396.0066.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيسجى نايف عبد خلف585931921222066020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار396.0066.00ثانوية دجلة للبناتادبيساره خاشع داود سلمان585941921222083015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار396.0066.00ثانوية االهرام للبناتادبيمريم اركان فالح عيفان585951921222091015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار396.0066.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائينبأ داود جاسم محمد585961921422037056

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار396.0066.00اعدادية األمل للبناتاحيائيريام احمد سهيل عبد585971921422059051

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار396.0066.00ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائياسماء محمد محمود روكان585981921422087006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار396.0066.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيريام فيصل كزار جاسم585991921427037016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار396.0066.00ثانوية الغدير للبناتاحيائيأشواق طالب عجيمي مسربت586002321422055004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار395.0065.83اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيهاجر هيثم جمعه حسين586011921222026049

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية الزوراء للبناتاحيائيسبأ ابراهيم محمد حمد586021921422018018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية الحبانية للبناتاحيائياالء مزيد كرجي العبد586031921422051001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار395.0065.83اعدادية هيت للبناتاحيائيمها احمد صالح مبارك586041921422060094

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيزينب حماد نايف مخيلف586051921422089076

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية زبيدة للبناتاحيائييقين خميس الحج علي586061921422142015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيورود حسين صالح حسين586071921427028029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية االنفال للبناتادبيهناء عمار درع صالح586081921222089043
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية راوة للبناتاحيائيشهد ابراهيم احمد رميض586091921422009034

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية الوثبة للبناتاحيائيريم صالح الدين صباح كاظم586101921422058041

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية الشيماء للبناتاحيائيامل نافع يوسف حسين586111921422061011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيشيماء رشيد هادي حسين586121921422081078

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية االنفال للبناتاحيائيزهراء فالح سليمان خلف586131921422089074

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيشهد محمد مدحت سلمان586141921426002099

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار393.0065.50ثانوية ام سلمة للبناتادبيايمان رعد محمد علوان586151021222015003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار393.0065.50اعدادية الحضارة للبناتاحيائيضحى احسان مطلب فارس586161021422026056

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار393.0065.50ثانوية التهذيب للبناتادبيوسن مشتاق طالب مطر586171921222043023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار393.0065.50اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيسميه احمد محمود عباس586181921222068015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار393.0065.50ثانوية الفوز المبين للبناتادبينبراس سالم علي سالم586191921222082013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار393.0065.50ثانوية الزهرة البيضاء للبناتادبيمريم ضياء جبار فياض586201921222132019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار393.0065.50ثانوية البيان المسائية للبناتادبيساره حميد صالح خليفه586211921226007008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار393.0065.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيدنيا رياض ابراهيم عبد هللا586221921422089049

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار393.0065.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيناديه ضياء عبيد سليمان586231921422089178

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيحنين علي حمد عبد586241921222044003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية التكاتف للبناتادبيحنان ياسين خلف صالح586251921222094008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار392.0065.33اعدادية العال للبناتاحيائيزينب وعد رحيم مخلف586261921422019032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار392.0065.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسرى جميل هالل نزال586271921422061036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيفاطمه عبد فخري صداع586281921422087068

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية الزبير بن العوام للبناتاحيائيايات جمال حسن علي586291921422101003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار391.0065.17ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيريام حامد تركي زبن586301921222035008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية الخالدية للبناتادبيضحى صالح عبد عداي586311921222049022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار391.0065.17ثانوية الحرية للبناتادبيآمنه حاتم صالح مهيدي586321921222056001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية العرفان للبناتاحيائيموج تحسين محمود حميد586331921422030045

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار391.0065.17ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيمروه عالء غني ابراهيم586341921422044023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار391.0065.17ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرقيه خميس محمود ابراهيم586351921422045003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار391.0065.17ثانوية العبور للبناتاحيائيسهى سعيد محمد عبد هللا586361921422086085

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار391.0065.17ثانوية التكاتف للبناتاحيائيرؤى حميد عبد حسن586371921422094006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار390.0065.00اعدادية البطولة للبناتادبيهدى احمد عبيد كنو586381021222028100

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار390.0065.00اعدادية جنين للبناتادبيطيبه ناطق ابراهيم خلف586391921222013022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار390.0065.00ثانوية االزهر المختلطةادبيياسمين عبد الرحمن عبيد خلف586401921227021013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار390.0065.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيساره فائق تركي حسن586411921422036016
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار390.0065.00ثانوية العدل للبناتاحيائيابتهاج رسمي حاجم مخلف586421921422038001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار390.0065.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيهديل فضل هللا رديف خلف586431921422061067

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار390.0065.00اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيطيبه شاكر زبن جربان586441921422068043

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار390.0065.00ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينوال محمد مدلل علي586451921422081120

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار390.0065.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيشهد هيثم علي مخلف586461921422089104

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار390.0065.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيوفاء سعدون حماد سعيد586471921422089212

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار390.0065.00اعدادية الياقوت للبناتاحيائيطيبه جمال طلحه عبد الجبار586481921422109070

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار390.0065.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيانصاف عطا هللا حسن عليوي586491921522011013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيرفل رافع طراد خليفه586501021422012017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية األرض الطيبة للبناتاحيائينبأ مشعان عبد حداوي586511021422042006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية االمام العادل للبناتادبيزينب سعد كريم حديد586521921222023015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية نهر دجلة للبناتادبيمريم بهاء ياسين عبد الحليم586531921222079028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية الرياحين للبناتاحيائيحليمه نجاح منفي خليفه586541921422050021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيختام عواد حمان محمد586551921422065018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية مؤتة للبناتتطبيقياسراء محمد حردان رشيد586561921522046001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيغاده فاضل عبد هللا دردوح586571921527006001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار388.0064.67اعدادية الرطبة للبناتادبياصاله عالء حمدان رزيك586581921222015006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار388.0064.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيليلى نجم عبدهللا محمد586591921422011111

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار388.0064.67ثانوية العبور للبناتاحيائيمنار ياسر عبد خضر586601921422086116

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار388.0064.67ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيايناس مجيد احمد صالح586611921422103005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار388.0064.67اعدادية الرمادي المسائية للبناتتطبيقيريام عبد دحام خلف586621921526002005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار387.0064.50ثانوية الرمادي للبناتادبيمالك محمد هادي حمد586631921222028023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار387.0064.50ثانوية ابن زيدون للبناتادبيغفران يوسف مجهد محمد586641921222111018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار387.0064.50ثانوية االغالبة المختلطةادبيمارية سعدي محمد رجه586651921227003006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار387.0064.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيميمونه عالء حماد عبد586661921422037054

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار387.0064.50اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرقيه محمد غراف محمد586671921422058038

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار387.0064.50اعدادية الروافد للبناتاحيائيتماضر عبد الستار كريم جميل586681921422062018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار387.0064.50ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيكنانه اسامه اديب مجيد586691921422110038

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار387.0064.50ثانوية البدور للبناتاحيائينور هيثم نوري عيفان586701921422119029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيسميره علي جياد عبود586711921222029006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار386.0064.33اعدادية الخالدية للبناتادبيريام رعد ابراهيم مطر586721921222049012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيغصون صادق محمد فرحان586731921222087019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية الشهابي للبناتادبيتبارك هيثم خميس محمد586741921222117002
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار386.0064.33اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرؤى فرحان رشيد محمد586751921422012063

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية قريش للبناتاحيائياساور قحطان كريم زايد586761921422022001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار386.0064.33اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيدعاء حبيب شنر حرج586771921422039033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية الكواكب للبناتاحيائيفرقان احمد حسين كصاب586781921422072046

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيأنتصار جمعه حسن صبح586791921422081004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائينسرين جمال تركي فرحان586801921422087081

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية التكاتف للبناتاحيائيزهرة العال جالل دريب سليمان586811921422094011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار386.0064.33اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيزينب عطاهلل حمد محسن586821921426002072

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار386.0064.33اعدادية السوق للبناتاحيائيلمى محمد غازي حمود586832221422077213

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار385.0064.17ثانوية قريش للبناتادبيسرور فريد جواد حسين586841921222022017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار385.0064.17ثانوية مؤتة للبناتادبيشيماء عبد الرحمن خلف عواد586851921222046018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار385.0064.17الخارجياتادبينور الهدى عكيدي صالح عويد586861921228050598

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار385.0064.17ثانوية الرمادي للبناتاحيائيبسمه اكرم حميد نايف586871921422028010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار385.0064.17اعدادية العرفان للبناتاحيائيامنه طلب لطيف احمد586881921422030008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار385.0064.17اعدادية األمل للبناتاحيائيمها خليل ابراهيم مهدي586891921422059103

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار385.0064.17ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائينبا فتاح حسن زبار586901921422066048

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار385.0064.17ثانوية الريان للبناتاحيائيايات جمعه محمد عبد586911921422080002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار385.0064.17ثانوية الرافدين للبناتاحيائيزينب شاكر محمود شريمص586921921422097022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار385.0064.17اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيوفاء جميل حمادي شرقي586931921522012053

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار385.0064.17ثانوية العبور للبناتتطبيقيسرى محمود خلف عبد هللا586941921522086053

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار384.0064.00ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيشهد زياد خلف عبد58695192042140019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية البتول للبناتاحيائيطيبه اسامه محمد احمد586961121422013086

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار384.0064.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيسجى يعرب سلمان علي586971921222066021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيهدى احمد محمد حمدان586981921422012194

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار384.0064.00ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائياقبال فالح مرير مركب586991921427028003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار384.0064.00الخارجياتاحيائيسمية محمود خلف ضاحي587001921428050153

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار383.0063.83ثانوية الرمادي للبناتادبينور ابراهيم يونس خليل587011921222028031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار383.0063.83ثانوية قرطبة للبناتادبيمالك حسن عبد اسماعيل587021921222147011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار383.0063.83الخارجياتادبيشهد شعالن عبد العزيز عبد الرزاق587031921228050378

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار383.0063.83ثانوية االزدهار للبناتاحيائيسكينه مهدي خليفه جاسم587041921422017017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية الروافد للبناتاحيائيهدى عبد الحميد ناصر محمد587051921422062094

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار383.0063.83ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيندى جمال عبد الستار عبد القادر587061921422110047

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهدى صباح كاظم ناصر587072321422038120
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية الخالدية للبناتادبينبأ حامد حماد خلف587081921222049030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار382.0063.67ثانوية التكاتف للبناتادبيتونس خميس محمد عبد587091921222094007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار382.0063.67ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيطيبه زياد عبد الرزاق فهد587101921422001015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية العال للبناتاحيائيحال سداد ضاحي شحادة587111921422019020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية الروابط للبناتاحيائيايات حسين علي فياض587121921422092014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية حليمة السعدية للبناتتطبيقيمريم صادق مخلف مصلط587131921522068006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار381.0063.50ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيهدى ماهر كريم زيدان587141921422087087

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار381.0063.50ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيرقيه خليل احمد صالح587151921522066017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيآيه حاتم دهام خشان587161921422052002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية هيت للبناتاحيائياسراء عبد الستار ناصر محمد سعيد587171921422060004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار380.0063.33ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيفرح علي احمد عبد الرزاق587181921424001026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار380.0063.33ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيرحمه طاهر محارب نصيف587191921424011023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار380.0063.33ثانوية الفرات للبناتتطبيقيريام جاسم محمد حمد587201921522011021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار380.0063.33ثانوية الحبانية للبناتتطبيقياسماء عبد الوهاب حميد مجيد587211921522051001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية الروافد للبناتتطبيقيلمياء لؤي كريم شنيطي587221921522062034

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار379.0063.17ثانوية الزهد للبناتادبياسيل نافع جعفر ابراهيم587231021222044001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار379.0063.17ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيرحمه خالد احمد عبد الرزاق587241921222035005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار379.0063.17اعدادية القائم للبناتاحيائيرحيل طلعت فرج عبد الحميد587251921422010072

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار379.0063.17اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيماجده كردي ضايع حسين587261921422068051

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار379.0063.17ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيشهد جبار تركي سكران587271921422087051

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار379.0063.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين احمد حسين عبود587282421422011029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378.0063.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء وسام يحيى رضا58729232042089057

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378.0063.00اعدادية النهضة للبناتادبيمنار قاسم سهيل صلبي587301921222055055

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378.0063.00اعدادية النهضة للبناتادبيهاله وليد عباس حمادي587311921222055063

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية النابغه الذبياني للبناتادبيانوار حسين علي حمد587321921222069004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية دجلة للبناتادبيامنه جمال حسن سالم587331921222083003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378.0063.00اعدادية الرطبة للبناتاحيائيزينب زياد داود سليمان587341921422015020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية الحبانية للبناتاحيائيهاجر مزيد كرجي العبد587351921422051030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيهند اسماعيل مخلف سبع587361921422089205

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية التكاتف للبناتاحيائيشيماء صباح عبد حسن587371921422094014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378.0063.00اعدادية الياقوت للبناتاحيائيذكرى طه ناجي سلوم587381921422109034

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيايه زيد احمد زايد587391921424003013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيايه ردام حسين عنزي587401921424004005

4148 من 1780صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378.0063.00اعدادية هيت للبناتتطبيقيهند حمدي عبد الكريم سبتي587411921522060042

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية االزدهار للبناتاحيائيطيبه مداح حميد خلف587421921422017021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار377.0062.83اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيكوثر امجد حميد سليمان587431921422057113

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية االمالي للبناتاحيائيايمان احمد ابراهيم علي587441921422075009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيخديجه محمد احمد روكان587451921422087028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية عنه للبناتتطبيقيساره واثق فاضل حسين587461921522064010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية النهضة للبناتاحيائيطيبه اسعد جاسم محمد587472221422034064

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء احسان فاضل سلمان587482521424015049

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية االمل للبناتتطبيقيزينب محمود فيحان مصلح58749192052195012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية المجد المختلطةادبيفاطمة عدنان احمد سرحان587501021227006005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية الزوراء للبناتادبيرقيه ماهر محمد كودي587511921222018011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبييقين محمد عبد العزيز ابراهيم587521921222096015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية راوة للبناتاحيائيبشرى عباس علي فهد587531921422009011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية االنبار للبناتاحيائيشروق فؤاد فرحان مجول587541921422016056

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية النهضة للبناتاحيائيشيماء احمد اسماعيل ابراهيم587551921422055077

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيزينب ايوب عبد ناصر587561921422087039

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية قرطبة للبناتاحيائيدعاء حماد عبيد خلف587571921422147003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيذكرى جمال نوري جميل587581921522040003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرتاج علي حسين ياسين587592321424006127

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية التسامح للبناتادبياسياد مزهر طراد وهيب587601921222085001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية الشهابي للبناتادبيمحاسن شهاب احمد فرحان587611921222117007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية الرياحين للبناتاحيائيهيام نوفل خلدون علي587621921422050064

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار374.0062.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرويدة قصي خليل ابراهيم587631221422004022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار374.0062.33اعدادية الشيماء للبناتادبيعذراء صبحي خليل طه587641921222061022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار374.0062.33اعدادية الرطبة للبناتاحيائيورود ليث شعالن جبير587651921422015051

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار374.0062.33ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيصابرين خالد عبد هللا الطيف587661921422032024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار374.0062.33اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيمريم عادل عبد الجبار سعيد587671921422042059

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار374.0062.33اعدادية النهضة للبناتاحيائيزينه صالح محمد حميد587681921422055061

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار374.0062.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيأطياف اسماعيل مشوط عبطان587691921422087008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار374.0062.33ثانوية سيوان للبناتادبيدعاء طه علوان خلف587703121222004012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار373.0062.17ثانوية االزدهار للبناتاحيائيخديجه فتاح حمودي عوده58771192042154013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار373.0062.17اعداية المعراج للبناتادبينبأ وليد محمود جاسم587721021222031063

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار373.0062.17ثانوية مؤتة للبناتاحيائيسحر محمد مطشر احمد587731121422050019
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية جنين للبناتادبيايناس محمد ابراهيم عفتان587741921222013003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار373.0062.17ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيضحى نزهان محمد زيدان587751921222066023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار373.0062.17ثانوية العهد الجديد للبناتادبيسبأ فراس عباس احمد587761921222121014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار373.0062.17ثانوية التسنيم للبناتادبيأسيل أسماعيل ابراهيم سميط587771921222145001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيحنين محمد علي جاسم587781921422053040

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية الروافد للبناتاحيائيسرى صابر رزيك عبد هللا587791921422062045

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار373.0062.17ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيديانا قيس جاسم محميد587801921422087033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار372.0062.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيساره عبد الصمد مخلف عبد الهادي587811921422011069

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار372.0062.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك رياض مخلف كاظم587821921422037012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار372.0062.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائينورهان جمال ناجي احمد587831921422066055

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار372.0062.00ثانوية النابغه الذبياني للبناتاحيائيسناء سامي احمد ذياب587841921422069017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار372.0062.00ثانوية العبور للبناتاحيائياالء صالح عابد علي587851921422086015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار372.0062.00ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيايمان عبد الكريم عماش حسين587861921426003010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار372.0062.00اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقييقين اسامه شاكر جمعه587871921522026029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار372.0062.00اعدادية الروافد للبناتتطبيقيخوله عبد الستار حمد شاكر587881921522062017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار372.0062.00ثانوية البوادي المختلطةاحيائيخلود مكي علوان خلف587892121427026009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية العال للبناتادبيرشا فائز هوبي دويج587901921222019011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية االندلس للبناتادبيمريم احمد شالل عبيد587911921222047024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية الشيماء للبناتادبينسيبه االنصاريه محمود ابراهيم عبد الرزاق587921921222061030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية الفرات للبناتاحيائياسماء عوض فهد حماد587931921422011012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية الشموخ للبناتاحيائيزينب حماد خلف عباس587941921422025020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرسل محمود سليمان شنان587951921422052044

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيورود علي خليف رشيد587961921422089208

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية السويس للبناتاحيائيبتول عبد خلف عبد587971921422124009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية الفرات للبناتتطبيقياسراء ميزر حردان صالح587981921522011007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقيأالء ابراهيم شاحوذ طعمه587991921522032003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية االندلس للبناتتطبيقيابرار احمد عبد صلبي588001921522047002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية الكواكب للبناتتطبيقياماني عبد هللا خلف عوده588011921522072004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيميسون جمعة سالم داود588022121422072075

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه هادي ظاهر عيدان588032321422014144

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار370.0061.67ثانوية دار السالم للبناتادبيحال نجاح عجاج سبع588041921222148005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار370.0061.67ثانوية الشموخ للبناتاحيائيرؤى محمد احمد خليفه588051921422025017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار370.0061.67ثانوية مؤتة للبناتاحيائيريام رافد خوام دحام588061921422046020
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار370.0061.67اعدادية هيت للبناتتطبيقيأسيل عصام محمد خالد هندي588071921522060001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار370.0061.67ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقياسراء محمود سعيد سالم588081921522066001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار370.0061.67ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزينه ثامر محمد عميره588092321422020056

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار369.0061.50ثانوية الشموخ للبناتادبينهى سعيد محمد سعد588101921222025033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار369.0061.50ثانوية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقينور طه خضير عباس588111921522031005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار369.0061.50ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيرواء ياسر احمد عبد الرزاق588121921522040006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية هيت للبناتتطبيقيمنال ماهر عدنان عزيز588131921522060033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار368.0061.33اعدادية العال للبناتتطبيقيسرور فراس مخلف مجول58814192052156011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار368.0061.33اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيميادة فؤاد غربي نايف588151121522044049

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار368.0061.33اعدادية وادي العقيق للبناتادبيمريم طارق علي عبد هللا588161921222039040

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار368.0061.33ثانوية الزهرة البيضاء للبناتادبيشهد عباس محمد صلبي588171921222132014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار368.0061.33اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيايه محمد عبد ثميل588181921522027008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار368.0061.33اعدادية الروابط للبناتتطبيقيمريم عنوان حسين عليج588191921522092044

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار367.0061.17ثانوية االندلس للبناتادبيسجى علي حسين عبد588201921222047017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار367.0061.17ثانوية العبور للبناتادبينوره فرج مخلف حسين588211921222086084

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار367.0061.17الخارجياتادبيغفران خميس نجم عبد هللا588221921228050464

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار367.0061.17اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقيشهب جنيد محمود جاسم588231921522053009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار367.0061.17ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيابابيل اثير سالم حمدان588243121222014001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار366.0061.00ثانوية الشفق للبناتادبيمنار احمد جميل جبير588251921222106035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار366.0061.00اعدادية الياقوت للبناتادبيايه مجيد علي عبد588261921222109009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار366.0061.00اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقينبأ جاسم عبد محمد588271921522027026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار365.0060.83اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيصفا رحيم ابراهيم خلف588281921222027030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار365.0060.83اعدادية وادي العقيق للبناتادبيسمر حامد فياض جديع588291921222039023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار365.0060.83ثانوية الفوز المبين للبناتادبيشهد حسين علي محمد588301921222082008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار365.0060.83ثانوية الجوهرة للبناتادبيوفاء ناجي دهيدي حسن588311921222116021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار365.0060.83اعدادية هيت للبناتتطبيقيايمان خالد معيوف علي588321921522060007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار365.0060.83ثانوية عنه للبناتتطبيقيغسق نبيل ناصر حامد588331921522064022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار365.0060.83ثانوية عنه للبناتتطبيقيهاجر واثق فاضل حسين588341921522064034

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار364.0060.67اعدادية العال للبناتادبينازك قاسم شحاذه عبد588351921222019025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار364.0060.67ثانوية الرجاء للبناتادبيدنيا جمال عباس محمد588361921222024009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار364.0060.67ثانوية الجوهرة للبناتادبيبتول محمد صالح حمد588371921222116003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار364.0060.67ثانوية الودود للبناتادبيريام شعبان محمد خلف588381921222129007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار364.0060.67ثانوية ام البنين للبناتادبيخديجه عثمان جاسم عبد588391921222146005
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار364.0060.67ثانوية الزهاوي المختلطةادبيشيماء ابراهيم صالح فرهان588401921227010006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار364.0060.67ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيامنين عبد الغفار حسن حمد588411921522040001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية المجد المختلطةتطبيقيخنساء عدنان احمد سرحان588421021527006002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيأيات شاكر محمود عواد588431921222027001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية النهضة للبناتادبيآيه علي جاسم حمادي588441921222055008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية االهرام للبناتادبيهاجر ياسر خليف احمد588451921222091021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيهدى سعد حمزة ناصر588461921222134026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية التسنيم للبناتادبيمريم كريم خلف حسين588471921222145010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيآيه خالد عبد مرزوك588481921522042004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية الحبانية للبناتتطبيقيسحر عصام ناجي صالح588491921522051002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية هيت للبناتتطبيقيساره رعد عبد السالم محمد نجيب588501921522060024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية حديثة للبناتتطبيقيهديل عبد الكريم صالح محمود588511921522063036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية الكواكب للبناتتطبيقينبا سعد سلمان ابراهيم588521921522072028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية العبور للبناتتطبيقيسحر حبيب زغير عاشور588531921522086051

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيايات محمود فياض حمادي588542121222010010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار362.0060.33ثانوية قرطبة للبناتادبياكرام مالك حميد جراد588551921222147001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار362.0060.33اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيمريم عبد الوهاب محمد عسكر588561921226002059

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار362.0060.33ثانوية حمرين المسائية للبناتتطبيقيمالك فيصل محنه خلف588573121526001017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار361.0060.17ثانوية االنفال للبناتادبيشهد عوض عبد بدر588581021222019030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار361.0060.17اعداية المعراج للبناتادبينورة غازي فيصل عبد الحميد588591021222031068

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار361.0060.17ثانوية التضامن األهلية للبناتتطبيقيعال براء مرضي مطر588601021524005002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار361.0060.17ثانوية المعرفة للبناتادبيراويه هيثم خلف رزاق588611921222036006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار361.0060.17اعدادية الروافد للبناتادبيهاله مهدي صالح فرج588621921222062031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار361.0060.17اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقينور مدلول سعود عويد588631921522012049

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار361.0060.17ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيعائشه احمد حنوش يعقوب588641921522040010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار361.0060.17اعدادية حليمة السعدية للبناتتطبيقيايمان عبد الرزاق ابراهيم صالح588651921522068003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار361.0060.17اعدادية حليمة السعدية للبناتتطبيقيوالء كريم صالح عبود588661921522068012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار360.0060.00اعدادية الحضارة للبناتتطبيقياسراء فاضل جمعه جاسم588671021522026001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار360.0060.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينبأ علي محمد جاسم588681921222115004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار360.0060.00ثانوية عنه للبناتتطبيقيشمس زهير سعيد يوسف588691921522064013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار360.0060.00ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيضحى عزيز محسن فندي588701921522072019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار360.0060.00ثانوية االمالي للبناتتطبيقياسيل سمير حمود بدوي588711921522075010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار359.0059.83ثانوية الفرات للبناتادبيعذراء ماجد شافي علي588721921222011045
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار359.0059.83اعدادية الرطبة للبناتادبيهاله محي الدين يوسف ندا588731921222015028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار359.0059.83ثانوية الرجاء للبناتادبيتبارك هادي عبد عبد هللا588741921222024006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار359.0059.83ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيضحى عبدالرحمن كريم مناجد588751921222031013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار359.0059.83ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيمنى خضر جاسم شرقي588761921222031019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار359.0059.83ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيابرار محمود احمد محمود588771921222045001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار359.0059.83اعدادية الفلوجة للبناتادبيفاطمه جمعه حسين حمادي588781921222052040

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار359.0059.83اعدادية الشيماء للبناتادبيمريم راتب كسار مهبش588791921222061025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار359.0059.83الخارجياتادبيهناء محمد حماد سلطان588801921228050674

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار359.0059.83ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيختام جاسم محمد حسن588811921522001009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار359.0059.83ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيعال احمد عاشور عناد588821921522072022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار359.0059.83ثانوية العبور للبناتتطبيقيغاده عبود رجب هدار588831921522086066

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار358.0059.67اعدادية القائم للبناتادبيغفران نافع نوري منفي588841921222010033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار358.0059.67ثانوية الفرات للبناتادبيحنان عدنان عبد كبيسي588851921222011023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار358.0059.67اعدادية جنين للبناتادبيامنه شاكر صبار حسين588861921222013002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار358.0059.67ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيايه محمود نصار حمد588871921222029003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار358.0059.67ثانوية اليقظة للبناتادبيهديل عمر حماد احمد588881921222040018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار358.0059.67ثانوية الحرية للبناتادبيبان مهدي عبد الكريم فرج588891921222056004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار358.0059.67اعدادية حليمة السعدية للبناتتطبيقينبأ شاكر عبد حسين588901921522068009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية حديثة للبناتتطبيقيغفران معد احمد سويد58891192052199041

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية التهذيب للبناتادبيسحر فاضل احمد دويح588921921222043011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية مؤتة للبناتادبياقبال جميل فياض جلوب588931921222046005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية الروابط للبناتادبيمروه عبد الخالق بشير مبارك588941921222092039

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية دار السالم للبناتادبيزينه عبد الرزاق خلف طريطش588951921222148009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقينسرين مزهر عبد هللا شيحان588961921522001032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيرانيه رائد محمد عواد588971921522042021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية هيت للبناتتطبيقيهاجر بدر شاكر صبري588981921522060037

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية عشتار للبناتادبيزهراء محمد هالل هاشم588992321222049013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية جوارجرا للبناتادبيسوسن ابراهيم مداح حسن589003121222001023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار356.0059.33اعدادية القائم للبناتادبيجنان حمد هللا نوري عبد589011921222010012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار356.0059.33اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيسناء مشعل حسين طلك589021921222012050

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار356.0059.33ثانوية الرمادي للبناتادبيزبيده صالح مطني عواد589031921222028014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار356.0059.33ثانوية االندلس للبناتادبيتبارك محمود احمد خلف589041921222047006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار356.0059.33اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيغفران حاتم عبد الجبار فياض589051921222068024
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار356.0059.33ثانوية حارسة القران للبناتادبيريام احمد أنور مزعل589061921222136009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار356.0059.33اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقيرحمه عبد هللا احمد حسين589071921522053006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار355.0059.17ثانوية التهذيب للبناتادبيزينب عماد غني هندي589081921222043009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار355.0059.17ثانوية االندلس للبناتادبيرويده سعدون ابراهيم مطر589091921222047013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار355.0059.17ثانوية اليقين للبناتادبيسبأ طه عبد أحمد589101921222076009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار355.0059.17ثانوية العدل للبناتتطبيقينور الهدى زياد خلف صايل589111921522038011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية القائم للبناتادبيلينا باسم امين تركي589121921222010035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار354.0059.00ثانوية االندلس للبناتادبيتماره عباس محسن زبار589131921222047007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية حديثة للبناتادبيحفصه مثنى دبان ذهب589141921222063017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار354.0059.00ثانوية الرحاب للبناتادبياسراء خاشع محمد مطلك589151921222078003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية الروابط للبناتادبيتقى صدام تركي عنزي589161921222092014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار354.0059.00ثانوية العهد الجديد للبناتادبينبأ جاسم صالح عبد هللا589171921222121025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار354.0059.00ثانوية السنابل المختلطةادبيرسل طالب زعيان ناصر589181921227012003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيسفانه محمد صابر احمد589191921522042035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار565.0094.17اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيفاطمه روكان خلف عواد589201921422012151

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار550.0091.67ثانوية الرمادي للبناتادبيرؤى محمد يوسف صالح589211921222028009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار546.0091.00ثانوية الفوز المبين للبناتادبيهدى حميد فاضل حمد589221921222082017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار539.0089.83اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيزينب صبار بدوي األسود589231921222012044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار537.0089.50ثانوية الرجاء للبناتادبيمها نامق عبد ذيب589241921222024026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار533.0088.83ثانوية ابن زيدون للبناتادبياثار حميد محمد عبد هللا589251921222111001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار532.0088.67اعدادية فتح الفتوح للبناتادبياسيا مؤيد علي احمد589261921222012010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار532.0088.67ثانوية الحرية للبناتادبينوال مهند محمود سليمان589271921222056031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار528.0088.00اعدادية الروافد للبناتادبيحنان محمد سعدي هزيم589281921222062007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار525.0087.50الخارجياتادبيضحى صبار خليفه علي589291921228050411

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار521.0086.83اعدادية الوثبة للبناتادبيفاطمة عمار كاظم فرحان589301921222058031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار518.0086.33ثانوية العبور للبناتادبيهاله احمد علي عبيد589311921222086089

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار515.0085.83ثانوية الحرية للبناتادبيلجين خليل اسماعيل حمود589321921222056024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار512.0085.33ثانوية مؤتة للبناتادبينبأ احمد علي حسين589331921222046032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار511.0085.17اعدادية القائم للبناتادبيرهف خدام خلف اسود589341921222010017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار510.0085.00ثانوية مؤتة للبناتادبيزينة صداع صالح محمد589351921222046014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار510.0085.00ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيرانيه شعيب محمد جاسم589361921222134006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار510.0085.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيأقبال طه ياسين عبد هللا589371921422014001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508.0084.67الخارجياتادبيامامه انس طيب احمد589381021228050038
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار500.0083.33ثانوية االمام العادل للبناتادبينبأ ليث مخلص جاسم589391921222023038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498.0083.00ثانوية العبور للبناتادبيحال جاسم محمد حمد589401921222086030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار497.0082.83اعدادية ماريا القبطية للبناتادبينور محمود محمد فريح589411921222027046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار493.0082.17اعدادية وادي العقيق للبناتادبيرتاج خميس محمد شعالن589421921222039017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار490.0081.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيجمانه صباح رشيد عبد589432121222008019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0080.67اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيماريا عايد الفي علي589441921222012062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار483.0080.50ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيعال نظمي عبد اللطيف قدوري589451921222065024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار483.0080.50ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيرحمه معن عبد اللطيف زامل589463121427010004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0080.17ثانوية ابن زيدون للبناتادبيشيماء علي حماد محمد589471921222111014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية العهد الجديد للبناتادبييقين ابراهيم كاظم جاسم589481921222121031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0079.67اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيحنان مطر عواد محمد589491921222012024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0079.67اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيدنيا رحيم عليوي جحيش589501921226002022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0079.67ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائياسيه اسماعيل عبد سعود589511921422121001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0079.50ثانوية ابن زيدون للبناتادبيضحى عمار حماد محمد589521921222111015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476.0079.33ثانوية نهر دجلة للبناتادبيامنه توفيق احمد محمد589531921222079005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0079.17ثانوية الفرات للبناتادبياستبرق حمود احمد خلف589541921222011008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0079.00اعدادية جنين للبناتادبيبراء عباس عليوي مجباس589551921222013006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار472.0078.67اعدادية القائم للبناتادبيهاجر دحام سرحان محمد589561921222010046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية العبور للبناتاحيائيختام سعد احمد محمود589571921422086042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471.0078.50ثانوية الشفق للبناتادبيخوله سعد منعم سلمان589581921222106010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار469.0078.17اعدادية الحقالنية للبناتادبيتبارك عمار عبد الكريم مطر589591921222042009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار469.0078.17ثانوية التكاتف للبناتادبياالء طالب مهيدي صالح589601921222094003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار469.0078.17ثانوية التكاتف للبناتادبيشيماء فرج محمود عبد589611921222094012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار469.0078.17ثانوية حارسة القران للبناتادبيايه زياد محمد وصفي589621921222136004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار469.0078.17اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيدعاء ماجد رفيع مديد589631921422012062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0078.00اعدادية الياقوت للبناتادبيسميه جمال منسي جدوع589641921222109019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0077.83اعدادية الرطبة للبناتادبيمها محمد سالم عثمان589651921222015025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0077.83ثانوية بردى للبناتادبييقين حميد علي صالح589661921222114012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0077.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك هالل خلف جالل589671921422061017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0077.67ثانوية البتول  للبناتادبيطيبه احمد علي تايه589682321222028024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465.0077.50ثانوية ام الربيعين للبناتادبيزهراء نوري عبد محمد589691921222003004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار464.0077.33ثانوية الشفق للبناتادبيمنال عادل خلف علي589701921222106036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0077.17اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرويده عبد هللا ذيب حسن589711921422012084
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0077.17ثانوية اليقظة للبناتاحيائيرحاب يعقوب عبد الباقي جاسم589721921422040007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية العال للبناتادبيهاجر صادق مال مرعي589731921222019028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0076.83ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبيأنتظار سالم كردي عبد589741921226008002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0076.83ثانوية االزهر المختلطةادبيسبأ مجيد مدب حمادي589751921227021006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0076.67ثانوية العبور للبناتادبيأمل فرحان عبيد خلف589761921222086008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0076.67ثانوية العهد الجديد للبناتادبيطيبه صادق جاسم محمد589771921222121020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية الفرات للبناتادبيريم محسن حمدان محمود589781921222011029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيصفا قيس محمود خضير589791921222031012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيمياده عبد الصمد عبد الكريم فرحان589801921222065028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0076.33ثانوية الرمادي للبناتادبيملك فؤاد احمد حسين589811921222028024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية الكوثر للبناتادبيصفا ماجد عبود حسين589821921222037019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0076.33ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيريم لطيف جميل احمد589831921422065023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457.0076.17اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيسهام قهير محمد عالوي589841921222012052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0075.83ثانوية ام الربيعين للبناتادبينور علي حسن علي589851921222003012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0075.83اعدادية الشيماء للبناتادبياستبرق محمود عبد الجبار محمد589861921222061005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0075.83ثانوية العبور للبناتادبياسمهان فرحان عبيد خلف589871921222086018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0075.67ثانوية ابي غريب للبناتادبينبأ مشعل دلف كسوب589881021222029040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0075.50اعدادية الوثبة للبناتادبيمروة جالل جهاد خلف589891921222058034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0075.50ثانوية النعمان بن المنذر للبناتادبيجوالن عصام حماد ابراهيم589901921222102002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0075.17اعدادية الحقالنية للبناتادبيمنى علي صبار فيحان589911921222042028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0075.17ثانوية النعمان بن المنذر للبناتادبيسرور محمود جاسم عبيد589921921222102006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0075.00اعدادية العال للبناتادبيهاجر خلدون طاهر عبد الحافظ589931921222019027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0074.83ثانوية الرمادي للبناتادبيدعاء احمد عبدهللا فرحان589941921222028008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية راوة للبناتادبيفاطمه عمر حسن عطيوي589951921222009012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0074.67اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيرغد سامي نزال علي589961921226002028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0074.50ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيرغده ثائر فنجان صبري589971921222065010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0074.50ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيزينه رشيد عبد ابراهيم589981921222087012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0074.50ثانوية القدوة الحسنة للبناتادبيتبارك هاشم خلف فندي589991921222107005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0074.33اعدادية النهضة للبناتادبيمريم كمال جميل حمه590001921222055054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0074.17ثانوية التهذيب للبناتادبيضحى جاسم محمد محيسن590011921222043016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0073.83اعدادية الفلوجة للبناتادبينور الهدى حسين علي مسير590021921222052053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0073.67اعدادية حديثة للبناتادبييقين سعود سلمان محمود590031921222063044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0073.67الخارجياتادبيدينا صبار صالح عداي590041921228050214
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0073.50اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيرحاب عبد الباسط عياده علي590051921222012031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0073.50ثانوية قريش للبناتادبيرغدة نافع حسين علي590061921222022013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0073.50اعدادية شط العرب للبناتادبياسراء حيدر جبر جاسم590072321222048004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0073.17ثانوية الرمادي للبناتادبيبراق سعدي عبدالرزاق عباس590081921222028005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0072.83اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيايه سعدي شاكر ناطق590091921222027013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0072.67ثانوية الزوراء للبناتادبينبأ عادل ياسين بطي590101921222018029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0072.50ثانوية الرحاب للبناتادبياسيل حسن عويد غربي590111921222078004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0072.50اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء محمد عبادي حمزه590122221522031030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار434.0072.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيفاطمه قيس سليمان احمد590131921222087020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0072.17اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيزينه صعب خلف محمد590141921222012045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0071.83ثانوية البتول  للبناتادبيسلسبيل فاضل حمد عباس590152321222028021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0071.67ثانوية الشفق للبناتادبيزهراء عبد القادر خليل هويدي590161921222106017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0071.67ثانوية االزهر المختلطةادبيضحى حميد مدب حمادي590171921227021009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0071.50اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيحنين خالد اسود محمد590181921222012026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0071.50ثانوية العروبة للبناتادبيبروج خلف محل منفي590191921222099005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0071.50ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيندى برزان قادر علي590201921222134024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار428.0071.33ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيساره جمال نجيمان عشوي590211921222066018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار428.0071.33اعدادية السدة للبناتادبيسكينة عباس جبار حسون590222321222034032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0071.17اعدادية العرفان للبناتادبيطيبه سليمان خلف عبد هللا590231921222030023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية العهد الجديد للبناتادبييقين احمد عباس احمد590241921222121032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0071.17اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيصفا محمد فرج عبد هللا590251921522042041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0071.00الخارجياتادبيزينب ناظر مخلف دخن590261921228050284

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية الرمادي للبناتادبيميمونه اياد طارق خضير590271921222028026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية االزهر المختلطةادبينبأ مجيد مدب حمادي590281921227021011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0070.67اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيريام محمد فرحان عبد590291921222012039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0070.50ثانوية الرمادي للبناتادبيانسام عبد رشيد اسماعيل590301921222028001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0070.50ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيايمان حافظ علي حسين590311921222035002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0070.50ثانوية نهر دجلة للبناتادبيليلى جاسم محمد مخلف590321921222079027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0070.33ثانوية الفرات للبناتادبيعائشه ندى محمد موسى590331921222011043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية الخالدية للبناتادبيسماء مؤيد ياسين عبد590341921222049018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0070.33ثانوية حضر موت المختلطةادبيساره قيس عدنان هاشم590351921227007003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية عائشة للبناتتطبيقيغفران كامل سلمان تاغي590361121522023032

كلية اآلداب/جامعة االنبار499.0083.17اعدادية الفلوجة للبناتادبياسراء حامد هاشم جاسم590371921222052006
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كلية اآلداب/جامعة االنبار475.0079.17اعدادية وادي العقيق للبناتادبيسيناء علي سبع محمد590381921222039024

كلية اآلداب/جامعة االنبار465.0077.50اعدادية الخالدية للبناتادبياالء حميد اسماعيل مخلف590391921222049002

كلية اآلداب/جامعة االنبار462.0077.00الخارجياتادبياالء عبد هللا مفرح هادي590401921228050067

كلية اآلداب/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية الحقالنية للبناتادبيانهار خالد محمود مصطفى590411921222042007

كلية اآلداب/جامعة االنبار460.0076.67اعدادية المأذن المسائية للبناتادبيايه شاكر محمد سمير590421921226001030

كلية اآلداب/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيسجى حميد مخلف عباس590431921422089087

كلية اآلداب/جامعة االنبار452.0075.33اعدادية المربد للبنينادبيمصطفى محمد صالح جباب590441921211056031

كلية اآلداب/جامعة االنبار452.0075.33اعدادية راوه للبنيناحيائيمهيب زهير رجب احمد590451921411022039

كلية اآلداب/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيعمار حكمت ابراهيم اسود590461921515005049

كلية اآلداب/جامعة االنبار444.0074.00ثانوية اليقين للبناتادبيسيماء كريم فرحان خلف590471921222076011

كلية اآلداب/جامعة االنبار444.0074.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمؤمن محمد حسن عماش590483121411008096

كلية اآلداب/جامعة االنبار443.0073.83ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيريام سعد شاحوذ عسل590491921222035009

كلية اآلداب/جامعة االنبار438.0073.00ثانوية الرمادي للبنيناحيائيابراهيم فاروق ابراهيم شحاذه590501921411001001

كلية اآلداب/جامعة االنبار432.0072.00ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيسيف موحان حاتم عبد الحسن590512521413004001

كلية اآلداب/جامعة االنبار431.0071.83اعدادية الشموخ للبنينادبياحمد هاشم ابراهيم هالل590521921211053006

كلية اآلداب/جامعة االنبار428.0071.33ثانوية قبة الصخرة للبناتادبينورة جهاد محمد حسن590531921222044013

كلية اآلداب/جامعة االنبار427.0071.17اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيمحمد احمد محمد تركي590541921211098023

كلية اآلداب/جامعة االنبار420.0070.00اعدادية الفلوجة للبناتادبيشهد فالح سالم فراس590551921222052029

كلية اآلداب/جامعة االنبار418.0069.67اعدادية الصقالوية للبنينادبيوليد جمال حسن أسود590561921211028042

كلية اآلداب/جامعة االنبار417.0069.50ثانوية العبور للبناتادبيمنى علي حامد عبد590571921222086077

كلية اآلداب/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية االحرار للبنيناحيائيعمر فؤاد حاتم سرحان590581921411005013

كلية اآلداب/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية الودود للبناتادبيرضاب نجم محمد جاسم590591921222129003

كلية اآلداب/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية االجيال المختلطةادبياماني حامد احمد دحل590601921227033001

كلية اآلداب/جامعة االنبار405.0067.50اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيحوراء جمال اسماعيل عالوي590611921422039029

كلية اآلداب/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيفاطمة سفيان عبد الغفور مشحن590621921422023063

كلية اآلداب/جامعة االنبار399.0066.50ثانوية الرجاء للبناتادبيمرام احمد محمد سعيد احمد590631921222024022

كلية اآلداب/جامعة االنبار399.0066.50ثانوية الرافدين للبناتادبيابتسام طالب محمد صالح590641921222097001

كلية اآلداب/جامعة االنبار396.0066.00اعدادية المربد للبنينادبيراشد جمال خلف عبد هللا590651921211056009

كلية اآلداب/جامعة االنبار396.0066.00ثانوية بارزاني المسائية للبنينادبيتركي سامي حسين ساير590663121215001018

كلية اآلداب/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية النبوغ للبناتاحيائيمسره عدنان محمد حمادي590671021422016022

كلية اآلداب/جامعة االنبار395.0065.83اعدادية العبيدي للبنينادبياحمد عبد الوهاب عبد الرزاق صالح590681921211024008

كلية اآلداب/جامعة االنبار395.0065.83اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيرؤى محمد جاسم محمد590691921422053045

كلية اآلداب/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية الوفاء المختلطةادبيهاني شاكر حسن عبود590703121217003006
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كلية اآلداب/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية االمام العادل للبناتادبيدالل محمد يحيى داود590711921222023008

كلية اآلداب/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية الديوانية للبنيناحيائيامير احمد موسى جوده590722421411021005

كلية اآلداب/جامعة االنبار393.0065.50اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيحنين وليد عواد نايل590731921422057031

كلية اآلداب/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية الحرية للبناتادبيهاجر طارق جميل راضي590741921222056033

كلية اآلداب/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيعذراء تحرير خضير عباس590751921422087063

كلية اآلداب/جامعة االنبار391.0065.17ثانوية االنفال للبناتاحيائينور سعد عبد الكريم داود590761921422089189

كلية اآلداب/جامعة االنبار390.0065.00اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيرفيدة علي امين ياسين590771921222026017

كلية اآلداب/جامعة االنبار390.0065.00ثانوية العهد الجديد للبناتادبيعائشه ماجد حمد علوان590781921222121023

كلية اآلداب/جامعة االنبار389.0064.83اعدادية التقى للبناتادبينور الهدى صباح مجيد خضير590791121222012100

كلية اآلداب/جامعة االنبار388.0064.67ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيرامي حامد عزام حنش590801921215005054

كلية اآلداب/جامعة االنبار388.0064.67ثانوية الرجاء للبناتادبياميمه ناظم عبد المجيد سعيد590811921222024003

كلية اآلداب/جامعة االنبار388.0064.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعمار عالء حميد جوهان590821921411004032

كلية اآلداب/جامعة االنبار388.0064.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائيأيهم حامد فرج عبيد590831921411065005

كلية اآلداب/جامعة االنبار387.0064.50اعدادية االيمان للبنيناحيائيمهند احمد حسين علي590841921411063021

كلية اآلداب/جامعة االنبار387.0064.50ثانوية الفرات للبناتاحيائيمنال امجد احمد كنوش590851921422011118

كلية اآلداب/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنينادبيقتيبه احمد عباس صبار590861921211008010

كلية اآلداب/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية االنفال للبناتاحيائينور عادل احمد عوده590871921422089192

كلية اآلداب/جامعة االنبار385.0064.17ثانوية نهر دجلة للبناتادبييقين خضر غضيب رجاء590881921222079035

كلية اآلداب/جامعة االنبار385.0064.17ثانوية قريش للبناتاحيائيزينب نوري عذاب حمد590891921422022044

كلية اآلداب/جامعة االنبار384.0064.00ثانوية الرشاد للبنينادبيحسين حازم علي حسين590901921211050019

كلية اآلداب/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية الكرمة للبنينادبيهشام محمد خلف عبد590911921211065050

كلية اآلداب/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية النهضة للبناتادبينور الهدى عبد هللا ناصر عبد هللا590921921222055060

كلية اآلداب/جامعة االنبار382.0063.67ثانوية االمالي للبناتاحيائيفاطمه مساعد عواد فرحان590931921422075057

كلية اآلداب/جامعة االنبار3381.0063.50خارجيون ادبييونس قاسم محسن صلبي590941921218003887

كلية اآلداب/جامعة االنبار380.0063.33ثانوية الرجاء للبناتادبيجنات ياسر فليح حسن590951921222024007

كلية اآلداب/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية الشيماء للبناتادبيرانيا منصور محمد عبد590961921222061014

كلية اآلداب/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية الياقوت للبناتادبيرقيه فوزي محمد طالل590971921222109013

كلية اآلداب/جامعة االنبار380.0063.33ثانوية الرافدين للبناتاحيائيصفا حسن عبد دخيل590981921422097033

كلية اآلداب/جامعة االنبار379.0063.17اعدادية المربد للبنينادبياحمد عبد هللا عبد حمادي590991921211056001

كلية اآلداب/جامعة االنبار379.0063.17ثانوية مؤتة للبناتادبيأمنة صباح عبود طلب591001921222046001

كلية اآلداب/جامعة االنبار378.0063.00اعداية المعراج للبناتاحيائيسرى عبد هللا سلمان سمير591011021422031059

كلية اآلداب/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية الودود للبناتادبيصفا بالل حمزه فاضل591021921222129009

كلية اآلداب/جامعة االنبار378.0063.00الخارجياتادبيهاجر سمير جاسم محمد591031921228050635
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كلية اآلداب/جامعة االنبار377.0062.83اعداية المعراج للبناتاحيائيساره صديق لطيف جاسم591041021422031052

كلية اآلداب/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيهمام عمار فاضل عباس591051921413019040

كلية اآلداب/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب حسين نافع فرحان591061921422123011

كلية اآلداب/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية البطولة للبناتتطبيقيميسره صابر اسماعيل ابراهيم591071021522028066

كلية اآلداب/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايات لؤي احمد علي591081121422014016

كلية اآلداب/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعبد هللا محمد محمود طه591091621511039036

كلية اآلداب/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية الرجاء للبناتادبيشروق شاكر مصطفى فليح591101921222024016

كلية اآلداب/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيجمانه قحطان بدري ياسين591111921522042017

كلية اآلداب/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية الحرية للبناتادبينهى حسام الدين طارق عبد591121921222056030

كلية اآلداب/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية العروبة للبناتادبياسمهان نوري ابراهيم حمود591131921222099002

كلية اآلداب/جامعة االنبار375.0062.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسجى محمود محمد عواد591142321422043088

كلية اآلداب/جامعة االنبار374.0062.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائينور طه عبد القهار عبد الواحد591151921422057140

كلية اآلداب/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية النهضة للبناتاحيائيخيريه سعدي زعيان خرميط59116192042191040

كلية اآلداب/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيحنين عبد القادر حماد صالح591171921222068007

كلية اآلداب/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعمار عادل خلف علي591181921511004051

كلية اآلداب/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمود وديع علي صالح591191921511015070

كلية اآلداب/جامعة االنبار372.0062.00اعدادية االوفياء للبنينادبيابو بكر نبيل حميد إبراهيم591201921211077003

كلية اآلداب/جامعة االنبار372.0062.00اعدادية وادي العقيق للبناتادبيابرار احمد عبد الرحمن زيدان591211921222039001

كلية اآلداب/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية زنكورة للبنينادبيبكر عبد ابراهيم فرحان591221921211032011

كلية اآلداب/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية الكوثر للبناتادبيناهده يوسف عباس جلوب591231921222037023

كلية اآلداب/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية العبور للبناتادبيانعام خميس حنش تركي591241921222086025

كلية اآلداب/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية التكاتف للبناتادبيهناء جميل كرحوت عبد591251921222094020

كلية اآلداب/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيديانه خالد محمود عبد الرزاق591261921226002023

كلية اآلداب/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيزيد احمد محمد عيدان591271921411011034

كلية اآلداب/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائياساور خالد ابراهيم حبتور591281921422039002

كلية اآلداب/جامعة االنبار370.0061.67اعدادية االحرار للبنينادبيليث محمد اسماعيل حمودي591291921211005029

كلية اآلداب/جامعة االنبار370.0061.67ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنينادبيمصطفى بالل سامي حمودي591301921211008015

كلية اآلداب/جامعة االنبار370.0061.67اعدادية راوه للبنينادبيسلمان مروان حميد سلمان591311921211022010

كلية اآلداب/جامعة االنبار370.0061.67ثانوية الفرات للبناتادبيزينب صبري داوود سليمان591321921222011032

كلية اآلداب/جامعة االنبار370.0061.67اعدادية الحقالنية للبناتادبيهاجر سعدي احمد صالح591331921222042035

كلية اآلداب/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية الرطبه للبنينادبيمحمد عادل عيد عباس591341921211068016

كلية اآلداب/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية هيت للبناتادبيانعام احمد حمدي نعمان591351921222060003

كلية اآلداب/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية حديثة للبناتادبيسجى عبد الرزاق محمد مجبل591361921222063025
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كلية اآلداب/جامعة االنبار369.0061.50ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيالرا ناهي بداع ساير591371921222134017

كلية اآلداب/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيحسن طه حسن عبد الجبار591381921511015022

كلية اآلداب/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيخطاب اكرم امين حسن591391921511015029

كلية اآلداب/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيمحمد منير جويريد صكار591401921511060028

كلية اآلداب/جامعة االنبار368.0061.33ثانوية هاجر للبناتادبيالهام بشير عبد حمود591411921222048002

كلية اآلداب/جامعة االنبار367.0061.17اعدادية الميثاق للبنينادبيادهم محمد عبد بشير591421921211006009

كلية اآلداب/جامعة االنبار367.0061.17اعدادية الرمانة للبنينادبيعبد الستار محمد مطر حمادي591431921211112019

كلية اآلداب/جامعة االنبار367.0061.17ثانوية الرطبة المسائية للبنينادبيعماد سعود عويد سالمه591441921215009017

كلية اآلداب/جامعة االنبار366.0061.00اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيايالف هيثم حربي جميل591451921222026006

كلية اآلداب/جامعة االنبار366.0061.00ثانوية عنه للبناتتطبيقينور ضياء مجيد ابراهيم591461921522064031

كلية اآلداب/جامعة االنبار365.0060.83ثانوية وهران للبنينادبيمحمد حميد عبد عبطان591471921211048005

كلية اآلداب/جامعة االنبار364.0060.67ثانوية التسامح للبناتادبيمنار زحام حامد بطين591481921222085010

كلية اآلداب/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيايالف خالد معيوف عبد591491121222072004

كلية اآلداب/جامعة االنبار363.0060.50االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيسيف الدين سليمان حميد كريمان591501921211010022

كلية اآلداب/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية كبيسة للبنينادبيخالد جمال عمر سرحان591511921211017006

كلية اآلداب/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية الفلوجة للبناتادبيتبارك محمد معيوف زيدان591521921222052015

كلية اآلداب/جامعة االنبار362.0060.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبياحمد ستار احمد شيحان591531921211026001

كلية اآلداب/جامعة االنبار362.0060.33اعدادية زنكورة للبنينادبيزياد طارق فتيخان فرحان591541921211032018

كلية اآلداب/جامعة االنبار362.0060.33اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمحمد علي مخلف حميد عبود591551921211104055

كلية اآلداب/جامعة االنبار362.0060.33اعدادية جنين للبناتادبيايه طه جاسم جحالي591561921222013004

كلية اآلداب/جامعة االنبار362.0060.33اعدادية الياقوت للبناتادبيايه مؤيد محسن صالح591571921222109008

كلية اآلداب/جامعة االنبار362.0060.33ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيمريم محمود عواد عبد591581921222134021

كلية اآلداب/جامعة االنبار361.0060.17اعدادية الشموخ للبنينادبيحسام حميد علي نايل591591921211053012

كلية اآلداب/جامعة االنبار361.0060.17اعدادية السالم للبنينادبيمحمد احمد عبد هللا فاضل591601921211058028

كلية اآلداب/جامعة االنبار361.0060.17ثانوية البيادر للبنينادبيحسام خضر فزع حسان591611921211091010

كلية اآلداب/جامعة االنبار361.0060.17الخارجيونادبياحمد ناجي عبطان عبد591621921218001230

كلية اآلداب/جامعة االنبار361.0060.17اعدادية جنين للبناتادبيعائشه علي دحام خليفه591631921222013023

كلية اآلداب/جامعة االنبار361.0060.17اعدادية العرفان للبناتادبيمنار مجيد عبيد حمد591641921222030035

كلية اآلداب/جامعة االنبار361.0060.17ثانوية االندلس للبناتادبيطيبه ايوب رشيد درج591651921222047021

كلية اآلداب/جامعة االنبار361.0060.17ثانوية الشفق للبناتادبيابرار وليد محمد احمد591661921222106002

كلية اآلداب/جامعة االنبار361.0060.17اعدادية الياقوت للبناتادبيحبيبه اكرم عناد حمد591671921222109011

كلية اآلداب/جامعة االنبار360.0060.00اعدادية األوفياء للبنينادبيعمر احمد كاظم زغير59168192021078041

كلية اآلداب/جامعة االنبار360.0060.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبياحمد مثنى كريم حويش591691921211011008
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كلية اآلداب/جامعة االنبار360.0060.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيحيدر علي علي احمد591701921211011015

كلية اآلداب/جامعة االنبار360.0060.00اعدادية الفارس العربي للبنينادبيعبد الرحمن محمود جاسم محمد591711921211013016

كلية اآلداب/جامعة االنبار360.0060.00اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعبد هللا كامل عبد هللا فرحان591721921211070034

كلية اآلداب/جامعة االنبار360.0060.00ثانوية الواقدي للبنينادبيبركات سعدون محسن جاسم591731921211083008

كلية اآلداب/جامعة االنبار359.0059.83اعدادية الرافدين للبنينادبيعبد هللا حامد عبد هللا نجم591741021211009028

كلية اآلداب/جامعة االنبار359.0059.83اعدادية ابي غريب للبنينادبيحسين مجاشع انور حسن591751021211024016

كلية اآلداب/جامعة االنبار359.0059.83اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيحسين حميد رشيد خضير591761021217009008

كلية اآلداب/جامعة االنبار359.0059.83اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيعباس مجيد سليمان عبد591771921211027007

كلية اآلداب/جامعة االنبار359.0059.83اعدادية السالم للبنينادبيأركان وسمي جلوي طارش591781921211058001

كلية اآلداب/جامعة االنبار359.0059.83اعدادية الفتوة للبنينادبيمصطفى يعرب سلمان علي591791921211064032

كلية اآلداب/جامعة االنبار359.0059.83ثانوية الزهاوي المختلطةادبيطارق زياد خلف فيصل591801921217010007

كلية اآلداب/جامعة االنبار359.0059.83اعدادية الفلوجة للبناتادبيهبه رزاق ياسين فياض591811921222052057

كلية اآلداب/جامعة االنبار358.0059.67اعدادية االوفياء للبنينادبيعبد القادر سعدي إبراهيم ناصر591821921211077031

كلية اآلداب/جامعة االنبار358.0059.67ثانوية القدوة المسائية للبنينادبييوسف جبير رحيم سالم591831921215025142

كلية اآلداب/جامعة االنبار358.0059.67ثانوية الرافدين للبناتادبيسارة قديس عبد هللا حامد591841921222097007

كلية اآلداب/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية المصطفى للبنينادبييوسف ستار حمادي فياض591851021211017097

كلية اآلداب/جامعة االنبار357.0059.50االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبياسعد ناجي رحيم عبد591861921211010008

كلية اآلداب/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيرياض عبد المنعم جرذي فندي591871921211011017

كلية اآلداب/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية الحارث للبنينادبيبراء مؤيد محمد ساجر591881921211035008

كلية اآلداب/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمحمد جالل اسماعيل حسين591891921211041032

كلية اآلداب/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية االوفياء للبنينادبيمؤمل حاتم عبد الكريم عبد الباقي591901921211077050

كلية اآلداب/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية الواقدي للبنينادبييعقوب ابراهيم حمود اسماعيل591911921211083051

كلية اآلداب/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيمحمد احمد خليفة عبود591921921215010123

كلية اآلداب/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيايه جاسم محمد مهدي591931921222027011

كلية اآلداب/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية الشفق للبناتادبيمريم ماجد حمودي عبد هللا591941921222106032

كلية اآلداب/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية الزهرة البيضاء للبناتادبيهاجر خالد جاسم عالوي591951921222132022

كلية اآلداب/جامعة االنبار356.0059.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيمحمد اسماعيل عايد حسين591961921211026028

كلية اآلداب/جامعة االنبار356.0059.33ثانوية الخلفاء للبنينادبيعمر مهدي خلف شرموط591971921211036025

كلية اآلداب/جامعة االنبار356.0059.33ثانوية اليمن للبنينادبيجمال شهاب حمد علي591981921211087001

كلية اآلداب/جامعة االنبار356.0059.33ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيعلي جبار خلف حمد591991921215002133

كلية اآلداب/جامعة االنبار356.0059.33ثانوية العبور للبناتادبيحنان جبار سليمان غربي592001921222086031

كلية اآلداب/جامعة االنبار355.0059.17اعدادية الفجر للبنينادبيمحمد كمال صبار مطر59201192021037014

كلية اآلداب/جامعة االنبار355.0059.17اعدادية الكرمة للبنينادبيحارث عماد اسماعيل حسين592021921211065015
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كلية اآلداب/جامعة االنبار355.0059.17اعدادية ابن النفيس للبنينادبيحسن محمد عزيز سليمان592031921211099016

كلية اآلداب/جامعة االنبار355.0059.17اعدادية سومر االدبية للبنينادبيوسام مخلف خلف صالح592041921211104073

كلية اآلداب/جامعة االنبار355.0059.17ثانوية الفرات للبناتادبيزهراء جاسم محمد عبد هللا592051921222011031

كلية اآلداب/جامعة االنبار355.0059.17ثانوية االندلس للبناتادبيزينب خالد جميل مخلف592061921222047014

كلية اآلداب/جامعة االنبار355.0059.17ثانوية البدور للبناتادبيشروق عباس فاضل هاشم592071921222119011

كلية اآلداب/جامعة االنبار355.0059.17اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيمصطفى موفق مصطفى محمد592082121211021023

كلية اآلداب/جامعة االنبار355.0059.17ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبياحمد ابراهيم صبار حسين592092121211046001

كلية اآلداب/جامعة االنبار354.0059.00الخارجيونادبيعبد هللا طالب حريش عواد592101221218001501

كلية اآلداب/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية كبيسة للبنينادبيجمال عبد الناصر عبد الكريم محمد592111921211017005

كلية اآلداب/جامعة االنبار354.0059.00ثانوية دار السالم للبنينادبيسالم سعيد محمد ظاهر592121921211049010

كلية اآلداب/جامعة االنبار354.0059.00ثانوية ابن االرقم للبنينادبيسعد صدام مجهد بطاح592131921211057003

كلية اآلداب/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية السالم للبنينادبيأيمن أحمد خليفه رحال592141921211058003

كلية اآلداب/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية النعيمية للبنينادبيمحمد جاسم سعود محمد592151921211100029

كلية اآلداب/جامعة االنبار354.0059.00ثانوية االمام العادل للبناتادبينور عمر عبد علي592161921222023043

كلية اآلداب/جامعة االنبار354.0059.00ثانوية السويس للبناتادبيميس سعدون مجباس جياد592171921222124012

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار492.0082.00اعدادية حديثة للبناتادبيسلمه مظهر مصلح فواز592181921222063026

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار476.0079.33ثانوية منارة عنه للبناتاحيائياميمه مقداد خضر زعين592191921422110007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية سد حديثة للبناتاحيائينسرين هيثم اسماعيل احمد592201921422041016

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار469.0078.17اعدادية حديثة للبناتادبيجنبد عبد الحميد حسن حميد592211921222063015

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية الرمادي المسائية للبناتتطبيقيورود طارق مصطفى مطلك592221921526002022

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار453.0075.50ثانوية اليقظة للبناتادبيساره تيسير سحاب مطر592231921222040007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار453.0075.50اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيتبارك منتذر سعيد نصيف592241921522042016

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار451.0075.17اعدادية حديثة للبناتادبيتماظر عبد الخالق سحاب غدير592251921222063014

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار450.0075.00ثانوية ابن النفيس للبناتاحيائيهاجر عماد جاسم محمد592261921422005015

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار449.0074.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائيخديجه طه حسين علي592271921422130007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار449.0074.83ثانوية قوش تبة للبناتاحيائياالء صالح شاحوذ مخلف592283121422017003

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار445.0074.17ثانوية منارة عنه للبناتاحيائياركان فرحان حميد رجا592291921422110003

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار444.0074.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيرؤى بهاء علي شالل592301921422042023

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار442.0073.67ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيسرى بهجت علي محمد592311921422065027

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار436.0072.67اعدادية بروانة للبناتاحيائيسجى هيثم عجم حسن592321921422020029

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار429.0071.50ثانوية العبور للبناتتطبيقياشواق احمد سليمان صلبي592331921522086009

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار424.0070.67اعدادية البخاري للبنيناحيائيعلي احمد جزاع رحيل592341921411101078

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار422.0070.33ثانوية االمالي للبنيناحيائيحمزه ثامر شاكر زغير592351921411038014
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حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية بروانة للبناتتطبيقياسماء مدحت مشرف ابراهيم592361921522020002

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية حديثة للبناتتطبيقيسميه عامر سعيد عبد المنعم592371921522063017

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار421.0070.17ثانوية نهر دجلة للبناتادبيختام سالمه عبد المجيد محمد592381921222079013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار418.0069.67ثانوية سيوان للبناتاحيائيفاتن دهام محمد عبد الجبار592393121422004038

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية القائم للبناتاحيائياميمه صالح حسين ابراهيم592401921422010032

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيريام حسان ابراهيم سرحان592411921422042027

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار414.0069.00ثانوية اليقظة للبناتادبيحنين طي حاتم طايع592421921222040005

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعبد القادر كريم عبد هللا حمود592431921411112058

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيليلى علي فتيح مطلك592441921522042046

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار408.0068.00اعدادية حديثة للبناتتطبيقيرحاب خليل غفير محمد592451921522063009

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار406.0067.67ثانوية نهر دجلة للبناتادبينبأ عبد الحكيم عامر علي592461921222079031

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار405.0067.50اعدادية حديثة للبناتتطبيقيمريم غياث خيري محمد592471921522063029

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار403.0067.17ثانوية اليقظة للبناتادبيوسن عدي حاتم طايع592481921222040019

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار403.0067.17اعدادية الرمانة للبنيناحيائيأبراهيم طاهر عبد حمدان592491921411112001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار403.0067.17اعدادية بروانة للبناتاحيائيعائشه ظاهر هالل محمد592501921422020035

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائياسماء عايد جبر علي592511921422012012

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار393.0065.50ثانوية التسامح للبناتادبينرجس ثروي مشعان يوسف592521921222085012

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار393.0065.50ثانوية العبور للبناتاحيائيماثر محجوب جلود نزال592531921422086111

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار392.0065.33اعدادية الحقالنية للبناتادبيندى محمد عبد زيدان592541921222042032

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيهدى بشير عبد الكريم نصار592551921422041020

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيايه سعيد علي مطر592561921422065012

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية سيناء المختلطةاحيائيحسين مهدي حديد عبيد592572321417059007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار390.0065.00اعدادية الرمانة للبنينادبيمبارك احمد عبود احمد592581921211112033

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار390.0065.00ثانوية نهر دجلة للبناتادبيايالف ناطق جاسم محمد592591921222079009

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار390.0065.00ثانوية نهر دجلة للبناتادبيساره سعد عوده نايف592601921222079016

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار390.0065.00اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيآيه صافي ابراهيم عبود592611921522042005

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية التسامح المختلطةاحيائيفاطمه فائق سلمان جبر592622321427051016

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار388.0064.67ثانوية المعالي االهلية للبناتتطبيقيأمنه محمد بندر محمود592631921524006001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار387.0064.50اعدادية البطولة للبناتاحيائيهبه هللا ثامر مدلول احمد592641021422028124

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار387.0064.50ثانوية نهر دجلة للبناتادبيلطيفه قحطان سعيد عبد اللطيف592651921222079026

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار386.0064.33اعدادية راوه للبنيناحيائيحاتم عبد الكريم اسماعيل موسى592661921411022011

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية النعمان للبنيناحيائيمحمد ظيف جميل سعيد592671921411030021

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم نوار دلف592681921422127013
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حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار386.0064.33الخارجيوناحيائيعقيل ناظم جبار مجباس592692621418001169

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية االمل للبنيناحيائيعامر طارق دليمي عفري592703121411002013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار385.0064.17اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمصطفى ثائر خليل مخيلف59271192051019077

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار385.0064.17ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيايوب محمد ابراهيم علي592721121417007005

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيصفا قصي عمر مطر592731921422042040

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية كوثى للبناتاحيائيتبارك حسين سعدون سلطان592742321422073038

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية حديثة للبنينادبيعلي عبد الستار زكي عبد اللطيف592751921211019021

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيقاسم محمد فرحان جزاع592761921411070038

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار382.0063.67ثانوية نهر دجلة للبناتادبيرقيه وليد ياسين عبد الحليم592771921222079014

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيعثمان عبد هللا جابر محمد592781921511112039

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار381.0063.50اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيتماره حسين علي حمادي592791321422005009

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار381.0063.50ثانوية نهر دجلة للبناتادبيأالء عباس عبد هللا هزيم592801921222079002

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار381.0063.50اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد إبراهيم إسماعيل نوروز592812121411011085

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية الحقالنية للبناتادبيايمان أحمد خليفه فرحان592821921222042008

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية حديثة للبناتادبيأسراء عبد الخالق سحاب غدير592831921222063005

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعبد الوارث خميس جاسم حسن592841921411040042

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار380.0063.33الخارجياتتطبيقيسوسن ثابت اسماعيل عبد الرزاق592851921528050046

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسين علي موسى جاسم592862421411012017

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار379.0063.17اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمولود خالد خليف بكر592871921211104066

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار379.0063.17اعدادية المجمع المسائية للبنيناحيائيمحمد خليل عبيد خلف592881921415027064

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار379.0063.17ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيركاد عبد هللا حولي معروف592892221413031021

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار379.0063.17اعدادية كوثا للبنيناحيائياركان صالح جبار عزيز592902321411040012

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار379.0063.17ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيشهد مثنى احمد سلمان592912321427009024

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار378.0063.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد خلف علي محمد592921921411101108

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية منارة عنه للبناتتطبيقيزينب قيس ذنون عبد الغفور592931921522110009

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار377.0062.83اعدادية حديثة للبناتادبيعال بكر ناظر عبد الجبار592941921222063037

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية االمالي للبناتتطبيقياسراء عامر خشان حمد592951921522075007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية الدرعية للبنيناحيائيحسن محسن عبيس علي592962321411053006

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيبتول مدلول علي سالم592971921422127002

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيمروه سعدي طه عبد الغفور592981921522012045

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار376.0062.67ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيرويده عبد الرحمن ابراهيم سرحان592991921522040007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيروان صبحي جميل عثمان593001321422036019

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيابوبكر محمد فواز محمد593011921417002003

4148 من 1797صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار374.0062.33اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيمصطفى سلمان محمد راضي59302242041061027

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار374.0062.33اعدادية حديثة للبناتتطبيقينور الهدى عبد الحكيم عياده عبد593031921522063033

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية الكرمة للبنيناحيائياحمد محمد هالل نطاح593041921411065001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياسراء احمد نعمان وهيب593051921426002005

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار373.0062.17ثانوية العدل للبناتتطبيقيلبنا طارق محمد حديد593061921522038009

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار373.0062.17ثانوية بابل المختلطةاحيائيعبدالمهدي زهير عبدالمهدي جابر593072221417046014

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية البيادر المختلطةاحيائيمحمد مالك عبد الحسين خماس593082321417058045

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار372.0062.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد باسم عبد الحسين عبيس593092321411017116

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار372.0062.00ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيليث صدام محمد عبد هللا593103221411002060

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار370.0061.67اعدادية العياضية للبنيناحيائيمعاد عادل وهب علي593111721411107079

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار370.0061.67ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيساره جايد خليفه علي593121921427001008

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار370.0061.67اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيمنتظر محمد حبوش متعب593132221511008041

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار370.0061.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب سلمان طه علي593142521422022526

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية بروانة للبنينتطبيقيموفق جبير سالم فرحان593151921511066040

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار368.0061.33ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائيحسام طلفاح عبد عون صالح593161121411035005

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار368.0061.33ثانوية العبور للبناتاحيائيسوزان عطية حمد محسن593171921422086086

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار368.0061.33ثانوية القدوة الحسنة للبناتتطبيقياخالص عيد محمد حميد593181921522107001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار368.0061.33اعدادية المشروع للبنيناحيائيحسن خيري دعيم كريفع593192321411010022

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار368.0061.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمصطفى علي غضبان علي593202421417008081

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار367.0061.17اعدادية البخاري للبنيناحيائيسيف محمد عبود خلف593211921411101045

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار367.0061.17اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيشيماء محمد علي هزاع593221921422052073

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار367.0061.17ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيامال عبد السالم مولود خماس593231921422110006

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار367.0061.17اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيريهام بهجت عبد الحميد عبد هللا593242121422079050

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار367.0061.17اعدادية االطهار للبنيناحيائيعاصم سهل ابراهيم عباس593252221411032021

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار367.0061.17اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحسين حميد منصور صكبان593262921411022025

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار366.0061.00اعدادية القائم للبناتاحيائيكوثر فارس حمود غضا593271921422010166

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار365.0060.83اعدادية الرمانة للبنينادبيعلي عبيد خليف طرفه593281921211112022

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار365.0060.83اعدادية القائم للبناتاحيائيمنى اسماعيل خليل موسى593291921422010181

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار365.0060.83اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيفاطمة عبود دايح عبد593301921422039077

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار365.0060.83اعدادية هيت للبناتاحيائيرغد مراد غالب قهير593311921422060041

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار365.0060.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيجعفر جبار عبد نور حمزه593322421417008014

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار364.0060.67ثانوية نهر دجلة للبناتادبيسيماء طه عمر ندا593331921222079019

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية الرضوانية للبنينادبيعبد هللا سعد هادي علوان593341021211037025
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كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار471.0078.50اعدادية الفتوة للبنينادبيمحمد مجيد حسين علي593351921211064030

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار421.0070.17ثانوية حضر موت المختلطةادبيفيصل احمد مرزه ذياب593361921217007009

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار402.0067.00اعدادية حليمة السعدية للبناتادبينور ياسين فهد زباله593371921222068031

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار378.0063.00اعدادية هيت للبناتادبينور احمد مخلف فدعوس593381921222060035

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار372.0062.00اعدادية زنكورة للبنينادبيعمر محمد احمد مخلف593391921211032034

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنينتطبيقيزيد مظفر عبد الجبار عبد الجليل593401921513011002

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار370.0061.67ثانوية النور للبناتاحيائيريام ثائر نجيب ابراهيم593411921422100011

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيريحانه مضر محمد طه593421921426002065

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار368.0061.33ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيهدى نايف ضبع مصلح593431921427011018

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار367.0061.17ثانوية الكواكب للبناتاحيائيبروج خلدون عبد الجبار حميد593441921422072012

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار367.0061.17ثانوية الكواكب للبناتاحيائيبيداء فالح هندي صالح593451921422072014

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار367.0061.17ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقياروى عبد الجليل خليفه سالم593461921522032004

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار366.0061.00اعدادية المستنصرية للبنينادبيعبد هللا خميس جعاطة صالح593471921211042012

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار366.0061.00ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةاحيائيساره جمال محمد فرحان593481921427038002

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار366.0061.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبنين ماجد احمد هالل593492921424003026

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرقيه عادل جسام محمد593501921422045004

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية العبور للبناتاحيائيامال محجوب جلود نزال593511921422086016

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية سيوان للبنيناحيائيمصطفى احمد دخيل حسين593523121411001037

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار362.0060.33ثانوية ابن االرقم للبنينادبيفاروق محمد مصلح حسين593531921211057012

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار362.0060.33ثانوية الشموخ للبناتادبييسر عمار عبد المنعم حسن593541921222025037

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار361.0060.17ثانوية الكواكب للبناتاحيائيرحاب يوسف ابراهيم عايش593551921422072024

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار360.0060.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيعائشة سامي عبد القادر ابراهيم593561921522011033

كلية الطب/الجامعة العراقية611.68101.95ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيميس محمد محمود محمد593571221422028104

كلية الطب/الجامعة العراقية605.28100.88ثانوية المتميزاتاحيائيشيماء علي عبد الكريم يونس593581321422032061

كلية الطب/الجامعة العراقية602.00100.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمرتضى والي خلف كحيط593591221411005054

كلية الطب/الجامعة العراقية602.00100.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسجى اياد طارق حجي593602121422032109

كلية الطب/الجامعة العراقية602.00100.33ثانوية النرجس المسائية للبناتاحيائينرجس عباس سعيد علي593612121426006010

كلية الطب/الجامعة العراقية601.00100.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهبه احمد سامي سليم593621321422039275

كلية الطب/الجامعة العراقية601.00100.17اعدادية النضال للبنيناحيائيامير مشتاق مجول حساني593632121411028008

كلية الطب/الجامعة العراقية600.96100.16اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم ضياء محمد فائق شكري593641321422001269

كلية الطب/الجامعة العراقية600.04100.01ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه هاشم محمد اسماعيل593651221422028084

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية العامرية للبنيناحيائييوسف سعد عدنان جاسم593661021411020190

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيمحمد عبد األمير عبد الوهاب عبد األمير593671021413007029
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كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية الحضارة للبناتاحيائيرهام انور عبد خلف593681021422026029

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائياحمد عبد هللا احمد محمد593691321411012008

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد علي منذر يونس593701321413014002

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيروان عمر متعب عبد المولى593711321422001107

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية القناة للبناتاحيائيصفا شهاب حمدان شهاب593721321422003056

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00ثانوية االستقالل للبناتاحيائيسناريا رافد سعد شاوي593731321422006028

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00ثانوية حنين للبناتاحيائيحوراء امجد انور حمودي593741321422028019

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد محمود حميد فرحان593751421411026070

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعداية الهدى للبناتاحيائيزينب حسن سليم ذياب593761421422013020

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00ثانوية المتميزاتاحيائينبأ رحيم حسوني زياره593771421422027147

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه محمد قاسم واشي593781421422044151

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائيغدير عبد الرحيم فرج خلف593791521422004154

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه ضياء فوزي كريم593801521422006172

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعماد مجرن علوان حسين593811821411031085

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية عنه للبنيناحيائيعبد الحميد فائق عبد الرزاق شاكر593821921411021023

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيمجتبى فائق جواد كاظم593832121411002125

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية تماضر للبناتاحيائينور ضياء نوري عبد الكريم593842121422002145

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية تماضر للبناتاحيائيهبة سامي رضا فاضل593852121422002149

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00ثانوية قزانية للبناتاحيائيدانيه فكرت عبد الرؤوف عبد الرضا593862121422015006

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزينب حيدر حكمت فرمان593872121422047052

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00ثانوية الفراقد للبناتاحيائيرفل حسام عبد العزيز جاسم593882121422058025

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00ثانوية االالء للبناتاحيائيضحى جابر حميد مهدي593892121422095011

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيبنين عماد بادي حذيه593902221425013003

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00ثانوية الصديق للبنيناحيائياحمد جبار ياسين خضير593912321411024001

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمنتظر ميثم لطيف عبد هللا593922321413012073

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك فارس اسماعيل علوان593932321422041045

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيسعد خضير خلف ذهب593942621413001033

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيحوراء حاتم حسين علي593952621422058017

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيمحمد رياض عجم خلف593963021417010011

كلية الطب/الجامعة العراقية600.00100.00مرسين-مدارس المعرفة العراقية األهلية تركيااحيائيحوراء حمودي عبد الرضا هبيش593973021427039002

كلية الطب/الجامعة العراقية599.8899.98ثانوية العراق للمتميزيناحيائييونس ديدار محمود فرج593982021411040090

كلية الطب/الجامعة العراقية599.8099.97ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيسجاد عدنان جراد دايج593992221411001019

كلية الطب/الجامعة العراقية599.7699.96ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيحوراء عرفان عدنان محمد594001321422049020
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كلية الطب/الجامعة العراقية599.7699.96ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد قاسم جاسم جبر594011521411012069

كلية الطب/الجامعة العراقية599.6899.95ثانوية المتميزاتاحيائيودق محمد ابراهيم محسن594021321422032109

كلية الطب/الجامعة العراقية599.6499.94ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسين احمد حميد مجيد594031321411019050

كلية الطب/الجامعة العراقية599.6099.93ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيطبيه محمد عادل حسن594041321422043086

كلية الطب/الجامعة العراقية599.6099.93ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى مهدي كاظم نعمه594051421411005110

كلية الطب/الجامعة العراقية599.6099.93ثانوية ايالف للبناتاحيائيمريم ياسر لطيف كاظم594061421422038080

كلية الطب/الجامعة العراقية599.3699.89ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيحسن مهدي محسن الياس594071421411038012

كلية الطب/الجامعة العراقية599.2099.87ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد هللا يوسف فاضل عباس594081321411032042

كلية الطب/الجامعة العراقية599.1299.85ثانوية المتميزيناحيائياحمد منتظر حميد نعمه594091321411016020

كلية الطب/الجامعة العراقية599.1299.85ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيزين العابدين علي عباس حسن594101321411032026

كلية الطب/الجامعة العراقية599.1299.85ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمريم كريم حميد ارحيم594111321422049087

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيحسن ماجد صالح مهدي594121021411015012

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عجيل عطيه594131021413012019

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية افق االهلية للبنيناحيائيحيدر رافد عبد الجليل جبار594141021413023001

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية الفردوس للبناتاحيائيضحى عمر يوسف مكي594151021422008080

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيايات عامر كامل محمود594161021422015007

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيمآب ناطق محمد براك594171021422029050

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائياحمد سهيل نجم عبد هللا594181121415005071

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي حسين فاضل راضي594191221411027097

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية عشتار االهلية للبنيناحيائيامير عبد هللا غازي منديل594201221413008001

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيدانيه محمد عبد الحافظ عبد االمير594211221422026069

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية البخاري للبناتاحيائيصفا ثائر احمد ياسين594221221422027037

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيسرى احمد نجم عبد594231221424006040

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد الباقر خالد منشد ناصر594241321411028091

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية القناة للبناتاحيائيمريم محسن عبد عطيه594251321422003080

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية القناة للبناتاحيائينورا عادل عبد المطلب رشيد594261321422003096

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية الوزيرية للبناتاحيائياالء جمال حسن خلف594271321422005004

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب محمد هاشم خسار594281321422012010

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية االنتصار للبناتاحيائياماني عبد الباسط عبد العزيز عبد الرحمن594291321422015009

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية االنتصار للبناتاحيائيفاطمه باسل محمد ابراهيم594301321422015084

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيجنه محمد مسلم عبود594311321422024022

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية حنين للبناتاحيائيزينه مهند خضير عباس594321321422028043

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي حسين جبر عليوي594331421411009093
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كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيحيدر عالء عمران ناجي594341421411018031

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية الفرقان للبنيناحيائيسجاد خالد خلف لفتة594351421411050032

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية الكراده االهليه للبنيناحيائيياسر عمار شكري محمود594361421413020015

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب راجي عبد الحسين قاسم594371421422002051

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعداية الهدى للبناتاحيائيفيان سامي حسن علي594381421422013050

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيام البنين قاسم عباس عبد594391421422014009

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء قيس كاظم رضيوا594401421422041079

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيدعاء طالب محمد صالح594411421424010007

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيزهراء سلمان اسماعيل جحيل594421421424010016

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائياريج مهند شدهان محسن594431421424014001

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيحسين علي خلف عليوي594441521411008017

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيتقي الدين منير صباح منشد594451521411019004

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيعلي خالد حميد مفرش594461521411019016

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء مازن رمضان جواد594471521422010067

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية المآثر للبناتاحيائينور مثنى حسين علي594481521422011223

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية حديثة للبنيناحيائيعمار ياسر عباس محمد594491921411019055

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن خليل ابراهيم حمد594502021413002030

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيموج البحر نصير عباس عبد الحسن594512021424005082

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية المعارف للبنيناحيائيقتيبة محمد حسن علي594522121411005106

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى موفق رحيم ابراهيم594532121411014169

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيحسن علي شاكر نوري594542121415003206

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية السكري للبنيناحيائيزهراء عقيل يوسف حسين594552121421043020

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيديالن حسن عمر علي594562121422003041

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيقطر الندى وصفي جاسم خليفة594572121422032157

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيعائشه رعد فليح حسن594582121422047090

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية التميز للبنيناحيائيجوادين خالد ابراهيم قاسم594592221411077032

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الجليل عزيز كريم594602221413004130

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمهدي نعيم لفته غازي594612221413040103

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه ثائر سالم جبر594622221424003121

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب سعود عبد علي حياوي594632221424047046

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشمس حيدر عبدالحسن حسين594642321422013314

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمروه زهرالدين قاسم حسين594652321422038102

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد زهير حسين داود594662621411001010
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كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيجعفر الصادق اركان فرحان علي594672621411001022

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتاحيائيمنار فالح عبد الساده سرحان594682621424009006

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83اعدادية العمارة للبناتاحيائيايه حسين خضير محسن594692821422009017

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيسحر مياسين عبد الحسين ناجي594702921424003115

كلية الطب/الجامعة العراقية599.0099.83ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيميس عمار علي عبد الكريم594713121422009153

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية598.0099.67ثانوية االنوار للبناتاحيائيزينب مرتضى مهدي فرج594721221422023028

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية595.0099.17ثانوية الرياحين للبناتاحيائيحنين عباس عبد عباس594731221422039010

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية594.0099.00اعدادية النصر للبناتاحيائيعذراء رعد قاسم زاير594741221422031170

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية594.0099.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه صالح زويد نصار594751321422001095

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية594.0099.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم عبد الحسن قاسم حمد594761321422001272

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية594.0099.00اعدادية النبوة للبناتاحيائيتبارك هاشم يونس مخيبر594772121422055022

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية594.0099.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد ستار شريف محمد594782221411024095

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.6498.94ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيسما ليث سامي جاسم594791321422049057

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.6098.93ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزهراء احمد سعدي عبد594801321422049040

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.3698.89ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد حميد عبد الحسن علي594811321411019012

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.3698.89ثانوية المتميزاتاحيائيخديجه علي فاروق حسين594821321422032023

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.2098.87ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء عماد ناصر حسين594831221422028051

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.1698.86ثانوية المتميزيناحيائياحمد صادق هاني لفته594841321411016013

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.1298.85ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزمرد عبد الكريم خليفه محمد594851321422043049

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.1298.85ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمالك ليث عبد الرضا جليل594861321422049089

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0498.84الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد اسامة عبد الرزاق نعمه594871021411002083

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0498.84ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيساره اياد عبد الجبار ميرزا594881321422049055

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيمجتبى محمد غازي عبد الكريم594891021411019100

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية العامرية للبنيناحيائيعلي سمير محمد لطيف594901021411020122

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن ليث عبد الرحمن مبارك594911021413012016

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية الوثبة للبناتاحيائيعبير ياسين خضير عباس594921021422023025

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد هللا رضا محمد علي هاشم594931121411017071

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية الحكيم للبنيناحيائيتركي سامي تركي احمد594941121411030010

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية البتول للبناتاحيائيرحمه علي محمود حميد594951121422013048

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي فرزدق حليم عبد الرضا594961221411022042

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي محمد عبد كاظم594971221411027112

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية الشروق للبنيناحيائيحيدر حمادي سعيد مهدي594981221411029019

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيمالك فراس حافظ بشاره594991221422026228
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية القناة للبناتاحيائيمريم محمد جاسم دواي595001321422003081

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية االنتصار للبناتاحيائينرجس مصدق صالح جواد595011321422015114

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزينب حيدر عبد الحمزه عباس595021321422024048

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيميسم محمد هادي حسين595031321422024114

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينرجس قحطان خلف جايان595041321422024119

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمنتظر سلمان عويد عكار595051421411016169

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي ضياء مرسول حسن595061421411019080

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمالك حسين علي عبود595071421422003079

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية ام القرى للبناتاحيائيرقيه سعيد زنبيل محمد595081421422015049

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائياماني قاسم مجيد اسماعيل595091421422020002

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب هادي ميرزك ايرام595101421422044091

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيشهد قاسم خضير عباس595111421426006143

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي الرضا فاضل بجاي معيبد595121521411003039

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيعلي حسين ارباط قاسم595131521411019014

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم خالد رحيم نوروز595141521422014256

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزهراء سعد حسون فندي595151521422019010

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية ميسلون للبناتاحيائيغدق احمد ابراهيم احمد595161821422026037

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيعلي منتصر كامل فليح595171921411013035

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية الكرمة للبنيناحيائيأحمد هيثم مجبل علي595181921411065022

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية البخاري للبنيناحيائياسامه خليل محمد خلف595191921411101013

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيمريم محمد عبد هللا مهبول595201921422039093

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد مثنى عبد الرضا جابر595212121411002138

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية المعارف للبنيناحيائيعمر صالح حسن ابراهيم595222121411005101

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية بلدروز للبنيناحيائيغسان داخل خلف كاظم595232121411007108

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية بني سعد للبنيناحيائيسعيد ضياء سعيد قاسم595242121411008067

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد ناظم موسى جعفر595252121411020042

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية الفلق للبنيناحيائيعبد الصمد اسماعيل ابراهيم مديد595262121411022059

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد جابر كاظم جابر595272121411028085

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية البراءة للبناتاحيائيزهراء حسين محمد فاضل595282121422004049

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياالء عبد المنعم عبد القادر محمد595292121422008008

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية قزانية للبناتاحيائيفاطمه حاتم عبد الرزاق صالح595302121422015025

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينبأ نافع ابراهيم خلف595312121422032186

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية الحمائم للبناتاحيائيسارة صبحي ياسين حميد595322121422033036
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية اليرموك للبناتاحيائيساره خليل كامل موحي595332121422035048

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرقيه فتحي علي سعيد595342121422057072

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيهند احمد نصيف جاسم595352121422061062

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء هيثم فتاح محمود595362121422079063

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية االالء للبناتاحيائينرجس هاني علي مهدي595372121422095018

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائينور الهدى حامد محمود صفر595382121424004025

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل خليل ابراهيم595392221424008099

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيضحى عادل فيصل حسن595402221424045184

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم احمد ستار جبار595412521424018162

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيمرتضى محمد فرحان خلباص595422621411001183

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد قاسم محمود محمد595432621411007118

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية النعمانية للبنيناحيائيجعفر رحمن مناحي حسين595442621411009018

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد الباقر حسام كريم جالي595452621413001061

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيابرار محمود شاكر محمود595462621422037006

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593.0098.83سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيامنيه فراس صالح عطا595473021427048001

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.9298.82ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي نسيم جبار حميد595481221411001063

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.9298.82ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيامير حيدر عبد الوهاب عبد الرزاق595491321411019038

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.8898.81الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن ياسر خليل شفيق595501021411002044

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.8898.81ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي عصام كاظم موسى595511321411019129

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.8498.81الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيايه حسن زامل غضيب595521021422018022

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.8498.81ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائياحمد محسن عكاب عبد595531121411042005

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.8498.81ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد الصدر عادل عبد  نعمة595541221411001068

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.8098.80ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيرسول مهدي كامل منصور595551121411042022

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.8098.80ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزينب نجاح عبد الجبار ناصر595561321422049053

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.7698.79ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمريم فاضل جبار عوده595571321422049086

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.6898.78االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن ثامر لطيف حسون595581321411010069

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.6498.77زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيزيد علي رافد شاكر نزال595591421411008039

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.5298.75زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد ربيع عبد الحليم حسن595601421411008006

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.4498.74ثانوية المتميزاتاحيائيعاتكه وليد وجيه مهدي595611321422032065

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.4098.73إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين يوسف رسن عوده595621421411014045

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.3698.73ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائييسر حسن منصور سلمان595631021424015020

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.3298.72الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمالك لمك رياض حكمت595641021422018125

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.2498.71ثانوية الفراقد للبناتاحيائيهبه هللا خالد ابراهيم حميد595652121422058078
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.1698.69اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمصطفى فراس جميل عبد الحسن595662521411009317

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.1298.69ثانوية المتميزاتاحيائينورا احمد توفيق شريف595671421422027158

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0498.67ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيطه فاضل جفال جاسم595682321411058042

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية العامرية للبنيناحيائيرامي محمد احمد عبد595691021411020065

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية الكرخ للبناتاحيائيلجين حسين كامل علوان595701021422001035

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيشمس احمد جاسم حمادي595711021422013050

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه زياد طارق عباس595721021422020044

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية اجنادين للبناتاحيائيداليا رائد صبحي عبد القادر595731021422038032

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيساره علي نوري عبد الجبار595741121422008059

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية االمال للبناتاحيائينورس ماجد عواد كاظم595751121422011147

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية الزهور للبناتاحيائيغسق عمر برجاس حبيب595761121422019020

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية عائشة للبناتاحيائيمالك عماد حسين هادي595771121422023045

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية الرباط للبناتاحيائيهبة صدام خالد عباس595781121422055087

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية السجى للبناتاحيائيميار عقيل سعدون هاشم595791121422063036

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية النور للبنيناحيائيحيدر علي نوري سلمان595801221411023056

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية النصر للبناتاحيائيأستبرق عبد الرسول علي هاشم595811221422031001

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية النصر للبناتاحيائيحوراء محمد مجهول عباس595821221422031065

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية االقصى للبناتاحيائيعائشه شوكت ابراهيم جميل595831221422045024

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى اثير محمد تعبان595841221424001002

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية االنصار للبنيناحيائيموسى جبر عبد الحسن شجر595851321411003118

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه حسين محمد فؤاد595861321422001070

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية القناة للبناتاحيائيرقيه محمود محسن حاجم595871321422003033

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيايه محمد سلمان داود595881321422010006

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية يافا للبناتاحيائيغدير فاضل جابر كاظم595891321422031126

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء جهاد كاظم ديوان595901321422043053

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعبد هللا اديب كامل محمد طاهر595911421411013032

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعادل جمال شنيف دواي595921421411040046

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيغدير مهند جبار صدام595931421422028059

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايه عباس طالب درويش595941421422065041

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائينبأ ستار عبد سليم595951421427001009

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية ام ابيها للبناتاحيائياالء هاني علوان موسى595961521422019001

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد جاسم عبد الحسن595971521426001184

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيايه حسين هادي حسين595981821422045018
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية القائم للبنيناحيائيسعد ساجر سعران غرو595991921411023038

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعمر علي فالح هاشم596002121411007106

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية خانقين للبنيناحيائياري أزاد محمد احمد596012121411011017

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد هللا محمد جليل بحر596022121411051083

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياحالم ابراهيم محمد سلمان596032121422001005

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيريناز قاسم محمد عزيز محمد596042121422003046

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية العدنانية للبناتاحيائيعال عمار محمود حسن596052121422005089

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية الحجرات للبناتاحيائيجيهان حسن علي محمود596062121422020045

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرفل خالد عبود نجم596072121422085092

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية االالء للبناتاحيائيدعاء علي حسين علوش596082121422095006

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيايه مسلم لطيف خلف596092121427063003

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائياحمد غالب عبد جابر596102221411021013

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين كامل صابر حسين596112221411024032

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحمزه انور فهد محسن596122221411039011

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد خلف مزهر مخيف596132221413006175

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعباس محمد عباس سلمان596142321413003016

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيابراهيم غالي عبد هللا يونس596152421413008001

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية الصويرة للبنيناحيائيكاظم عمار عبد هللا عبد المجيد596162621411012130

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائياحمد ناصر حسين كاظم596172621415009027

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزينب حميد فليح حسن596182621422039033

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعلي احمد عبد نايف596192721411016075

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.0098.67كييف-مدارس النعمة العراقية الخاصة في اوكرانيااحيائيرند هيثم خميس احمد596203021427027001

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية516.0086.00اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمرتضى شمسي صادق جعفر596211021511008065

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية512.0085.33اعدادية التقدم للبنينتطبيقيعمر باسم مردان عبد هللا596221921511062027

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية504.0084.00ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيعلي حسن سلمان خضير596232421515002033

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية503.0083.83ثانوية االقصى للبناتتطبيقيزهراء احمد فيصل علي596242821522021009

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية502.0083.67اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيعلي ضياء حسن منصور596251021513007012

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية502.0083.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيسجاد محمد جاسم حسين596261121511041058

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية502.0083.67اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسين عبد عودة كاظم596271221511007034

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية501.0083.50اعدادية المثنى للبنينتطبيقيابو بكر داود سلمان برتو596281021511022012

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية501.0083.50ثانوية السياب للبناتتطبيقيجوان قيس كاظم محمد596291021522002007

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية501.0083.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيامير امجد هاشم جاسم596301621511029016

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية495.0082.50اعدادية الجوالن للبنينتطبيقيعبد الرحمن هاشم تركي عواد596311121511036020
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قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية495.0082.50اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيكرار حيدر محمد حسين لفته596321221511027116

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية494.0082.33اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم وقاص عبد الخالق فليح596331121522014054

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية494.0082.33اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقياحمد آيدن سهيل اسماعيل596341321511008002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية494.0082.33إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيرسول علي صباح يوسف596351421511016052

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية493.0082.17ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيجمانه محمد علي كاظم596361021522011005

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية492.0082.00اعدادية الغزالية للبنينتطبيقياحمد رزاق جلوب كاظم596371021511008002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية492.0082.00اعدادية االمين للبنينتطبيقيحسن حيدر جاسم حكيم596381021511018010

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية492.0082.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيباسم حميد قاسم محمد596391421511007014

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية492.0082.00 شعبان المسائية للبنين15ثانوية تطبيقيامير عبد هللا تركي محمد596401421515004013

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية491.0081.83اعدادية حماة للبناتتطبيقيهند خضير عبد الواحد عبد علي596411121522025041

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية491.0081.83اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين علي غازي حاتم596421221511028061

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية491.0081.83اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعبد هللا ماجد طه ياسين596431821511002055

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية491.0081.83اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيصادق حامد عبيد حمزه596442621511027021

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية490.0081.67ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيميس ماجد معروف سالم596451021522009038

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية490.0081.67ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيطيبه صالح عبد الحسين كاظم596461021522032018

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية490.0081.67اعدادية السيدية للبنينتطبيقيطه محمد ياسين جميل596471121511004075

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية490.0081.67اعدادية الشروق للبنينتطبيقيخليل اسماعيل ابراهيم موسى596481221511029029

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية490.0081.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد اركان كريم عباس596491521511011098

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية490.0081.67اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد فالح مجيد محمد596501921511025075

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية490.0081.67ثانوية جيا المسائية للبنينتطبيقيعمرو حجاب توفيق دبيان596513221515001018

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية489.0081.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى محمد سلمان نعمة596521021511019105

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية489.0081.50اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيمحمد طالب اسماعيل حسين596531021511033035

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية489.0081.50اعدادية العقاد للبنينتطبيقيامير رائد عزيز كاظم596541221511028028

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية489.0081.50اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمرتضى خيرهللا نعيم غضيب596551221511028158

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية489.0081.50اعدادية الحرية للبناتتطبيقيبنين محمد كاظم علي596561221522026006

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية489.0081.50اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي محمود محمد سعيد نور الدين596571321511028082

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية489.0081.50اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيغدير عباس فالح علي596581321522002037

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية489.0081.50ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيرهف عمر ظافر صبحي596591321522006012

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية489.0081.50اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيهيثم ثامر عيسى عمران596601421511020114

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية489.0081.50اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيباقر نقيل حميد بندر596611521511006010

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية489.0081.50ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيمريم عامر عبد الكاظم حمزة596622521524022012

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية488.3281.39ثانوية الكفاح االهلية للبناتتطبيقيمنار علي حسين راضي596631621524017005

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية488.0081.33اعدادية القدس للبنينتطبيقيمصطفى علي عبد نجم596641021511014116
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قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية488.0081.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي وجيه ذياب احمد596651021511020193

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية488.0081.33اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسن محمود شاكر علي596661221511007027

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية488.0081.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيضرغام عصام رعد محمود596671221511028085

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية488.0081.33اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيوسام محمد جسام راضي596681321511001111

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية488.0081.33اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمصطفى لفته محسن مهودر596691321511011059

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية488.0081.33ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيشمس زيد سليم كريم596701321522006017

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية488.0081.33إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحسين علي جدعان شبيب596711421511009020

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية488.0081.33اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيزين العابدين خليل ابراهيم شرهان596721421511020033

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية488.0081.33ثانوية المفاخر للبنينتطبيقياحمد مؤيد عبد الزهرة سعود596731621511022002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية488.0081.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبنينتطبيقيعلي بشار يعقوب راهي596742221513006009

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية488.0081.33ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقياحمد علي خالف معيوف596752221513023002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية487.0081.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحسن كاظم محسن محمد596761121511049114

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية487.0081.17اعدادية البتول للبناتتطبيقيمريم باسم محمد محمود596771121522013052

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية487.0081.17اعدادية العزة للبناتتطبيقيرؤى وديع جعفر كاظم596781221522036010

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية487.0081.17اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمحمد رعد هاشم خلف596791321511029084

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية487.0081.17إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيراشد سهيل حسين باطش596801421511016051

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية487.0081.17ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيكرار علي مزهر طالح596812221513021015

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية487.0081.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيتبارك كاظم جاسم حسين596822721522034013

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية487.0081.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمهدي عالء عبد النبي مهودر596832821511005160

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية486.0081.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبيده محمد شريف عبد الحميد596841021511014077

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية486.0081.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمصطفى فوزي غانم محان596851121511006151

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية486.0081.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيهاشم باسل هاشم عبد الستار596861321511010095

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية486.0081.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد علي حميد عبد حسين596871321511035051

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية486.0081.00اعدادية البسالة للبناتتطبيقيرسل عماد طارق عباس596881321522016014

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية494.0082.33ثانوية التحرير للبناتتطبيقيمريم احمد عبد المنعم كريم596892821522007015

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية483.0080.50اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيزيد عماد سعيد عباس596902721511038030

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية477.0079.50اعدادية البراق للبنينتطبيقيمهدي صالح محسن خميط596911521511002068

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية475.0079.17ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيروى رائد محمد هادي596921221522039014

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية473.0078.83اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيسجاد نبيل جمهور مهدي596932121511075016

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية472.0078.67ثانوية االنوار للبناتتطبيقيزهراء حميد مجيد حسين596941221522023014

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية472.0078.67اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمهدي حسين حسن احمد596951421511010045

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية472.0078.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد باقر نوري عبود محمد596961521511011106

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية469.0078.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعثمان قاسم محمد ثابت نايف596971021511026077
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قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية469.0078.17ثانوية السياب للبناتتطبيقيريم مهند سلمان عبد هللا596981021522002018

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية469.0078.17اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقييوسف احمد جاسم محمد596991121511020185

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية469.0078.17اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمنتظر قاسم كرز مشتت597001521511003085

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية469.0078.17ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيأبا ذر منذر إبراهيم مالك597011621513022001

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية468.0078.00اعدادية النور للبنينتطبيقيسجاد سعد مجيد حسين597021221511023040

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية468.0078.00اعدادية النورين للبنينتطبيقيعلي صالح حسن حمادي597031421511004011

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية468.0078.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيلبنى نوفل محمد خضير597041421522016021

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية468.0078.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعباس قاسم فالح نعمه597051521511005103

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية468.0078.00اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعلي حسن محمد ابراهيم597062021511001045

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية467.0077.83ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيليا عبد المنعم رياض عبد هللا597071021522009032

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية467.0077.83اعدادية االمال للبناتتطبيقيشهد احمد شهاب احمد597081121522011026

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية467.0077.83اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيرنا علي حسين عليوي597091221522007011

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية467.0077.83اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيغيث رعد فرج محمد597101321511022064

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية467.0077.83ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقيسجاد امير فالح عبد597111421513027006

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية467.0077.83اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسين طالب جاسم وحيد597121521511005042

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية467.0077.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمرتضى باسم رحيم حويس597132821511001173

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية466.0077.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد مأمون قدوري محمد597141021511026124

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية466.0077.67اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيهاله خالد لفته خضير597151321522011031

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية466.0077.67اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعباس محمود رحيم امين597161421511010021

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية466.0077.67اعدادية الرافدين للبنينتطبيقياحمد حميد رشيد سلمان597171521511001005

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية466.0077.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحسين حيدر جبر سهر597181521511011025

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية466.0077.67اعدادية التقدم للبنينتطبيقيانس احمد عبد هللا علي597191921511062044

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية466.0077.67اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيرتاج خالد حميد عبد الجليل597201921522037009

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية466.0077.67ثانوية االزدهار االهلية للبنينتطبيقيمصطفى سعد عبد الحسين مزعل597212321513003009

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية465.0077.50اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسين فاضل عباس علي597221221511027052

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية465.0077.50إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد هللا علي597231421511021077

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية464.0077.33اعدادية البطولة للبناتتطبيقيساره احمد عبد الجبار محمود597241021522028033

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية464.0077.33اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيسجاد رائد شاكر محمود597251121511006064

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية464.0077.33اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيضرغام نبيل عبد الكاظم عباس597261221511007071

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية464.0077.33اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقياحمد ساجد جبار جوني597271321511012006

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية464.0077.33الخارجيونتطبيقيوسام اسعد حسين حمد597281321518001161

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية464.0077.33اعدادية بغداد للبناتتطبيقيآيه كريم حميد امين597291321522001002

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية464.0077.33إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمسلم عقيل عزيز جاسم597301421511014138
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قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية464.0077.33اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعمار نصر شفيع جواد597311421511019080

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية464.0077.33اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيباقر ضرغام هاشم هالل597321421511050018

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية464.0077.33ثانوية الدعاء المختلطةتطبيقيحسن رحيم خليوي عيدان597332221517065003

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية464.0077.33اعدادية العمارة للبنينتطبيقيباسل ربيع جالي سمور597342821511005031

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية463.0077.17اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيحارث رحيم حاجم صكب597351121511025019

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية463.0077.17اعدادية البصرة للبناتتطبيقيامنه بشير رديف احمد597361121522043001

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية463.0077.17ثانوية الثائر للبنينتطبيقيمحمد عالء احمد بني597371221511011030

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية463.0077.17ثانوية الجواهري للبنينتطبيقييوسف يحيى عبد الرزاق عزاوي597381221511013062

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية463.0077.17اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيعلي جاسم حمود جابر597391521511008041

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية463.0077.17اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيخالد حقي اسماعيل محمد597401921511060014

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية462.0077.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي حسن شاطي نجم59741162051016057

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية462.0077.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمجتبى نجاح راضي جاسم597421121511009063

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية462.0077.00اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعباس تحسين مزهر هاشم597431121511019032

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية462.0077.00اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعلي محمد سرحان عليوي597441421511027056

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية462.0077.00اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمرتضى نجم عبد النبي غنيم597451421511027088

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية462.0077.00الخارجيونتطبيقيقصي فارس عبد الرضا نجم597461421518001227

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية461.0076.83ثانوية اسماء للبناتتطبيقيامل غسان سعدون توفيق597471121522035002

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية461.0076.83اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيسيف الدين فاضل صادق صديق597481321511022041

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية461.0076.83اعدادية الصفا للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الكريم جاسم عيسى597491321511027090

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية461.0076.83اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي كاظم قاسم عبود597501521511005140

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية461.0076.83اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمصطفى فيصل مطلك شريد597511521511005206

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية461.0076.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيكرار سعد علوان عريبي597522821511007097

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية460.0076.67اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيموسى ماجد يوسف فزع597531021511037045

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية460.0076.67إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمرتضى حيدر محسن هادي597541421511021124

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية460.0076.67اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقياحمد رباح عوده زبون597551421511028005

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية460.0076.67ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتتطبيقيقبس رافد محمود محمد جميل597561421524005009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية569.0094.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء جتين عز الدين علي597572021424005039

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية568.0094.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدانيه وليد خالد اسماعيل597581021422033049

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية566.6494.44اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيامين محمد ابراهيم محمد597592721411028027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية566.0094.33اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمؤمل عصام راشد رضا597601521411016062

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية566.0094.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيمهدي علي مهدي صاحب597612721411025246

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية565.8494.31ثانوية المتميزيناحيائياحمد عدي يوسف شاكر597621421411005006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية565.0094.17ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد هللا حبيب حمد عياش597631821411039023
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية562.1293.69ثانوية المتميزاتاحيائيمنار سمير خالد صالح597641321422032096

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية560.0093.33اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء مزهر موحي كامل597651521422004057

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية559.5293.25اعدادية التسامح للبناتاحيائيهدى رحيم عبد حسن597661421422012146

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية559.1293.19الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد محمد شاكر597671021411002082

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية559.0093.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيانس زياد حسان عثمان597681021411026052

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية559.0093.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء ياس خضير عباس597691321422001137

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية559.0093.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيروان علي عبد الحسين علي597701421424013003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية559.0093.17اعدادية غزة للبناتاحيائيزينه حسين خضير هاشم597712721422034088

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية558.0093.00ثانوية وهران للبناتاحيائيفيان مازن محمد مصطفى597721121422049032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية558.0093.00ثانوية البالد للبنيناحيائيمحسن حيدر عبد االله محسن597731221411008020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية558.0093.00ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيافياء علي صدام صبح597741221424006003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية558.0093.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيشمس عالء الدين عبد المنعم حسين597751521422014186

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية558.0093.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد ضياء حسن عبود597762321411009129

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية558.0093.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء عالء كامل كاظم597772321422015080

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية558.0093.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة فالح حسن اليج597782421422047217

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية557.5692.93ثانوية المتميزاتاحيائيمنار حميد فليح حسن597791121422047073

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية557.0092.83ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمريم قاسم تركي عواد597801021422005017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية557.0092.83اعدادية المعراج للبنيناحيائيعلي محمد مرزة جاعد597811121411023024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية557.0092.83اعدادية البسالة للبناتاحيائيضحى كريم حسن مجيسر597821321422016056

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية556.8892.81ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد خالد تكليف كاظم597831121411010071

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية556.5292.75الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن فيصل عبد الفتاح نافع597841021411002042

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية556.0092.67اعدادية الفداء للبناتاحيائيشهد عادل ثجيل سبع597851421422033065

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية556.0092.67ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيطيبة مؤيد خضير مشوح597862321424014020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية555.3292.55ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمصطفى احسان علي بعيوي597871021413012035

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية555.0092.50اعدادية الكرخ للبناتاحيائيايه عبد االله محمود شحاده597881021422001004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية555.0092.50اعدادية حماة للبناتاحيائيرسل اياد حسين كاظم597891121422025066

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية555.0092.50اعدادية السياب للبنيناحيائيحسين علي جواد عبيد597901321411028024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية555.0092.50اعدادية عدن للبناتاحيائيرقيه محمد حمزة سلمان597911321422030028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية555.0092.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه ياسين طه عباس597921321422040179

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية555.0092.50ثانوية النسيم الهاديء االهلية للبناتاحيائيانعام نهاد علوان سهيل597931421424033002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية555.0092.50ثانوية الجهاد للبنيناحيائيصفاء الدين كريم محسن حسين597942821411027015

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية554.0092.33اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيسعد صادق سعد حسن597951221411027068

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية554.0092.33ثانوية بابل للبناتاحيائينبأ محمد عبد المنعم عبد الحميد597961221422014048
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية554.0092.33ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيبنين مجيد عبود حسين597971221424006011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية554.0092.33اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمصطفى عماد جعفر مهدي597981321411005065

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية554.0092.33اعدادية الفرح للبناتاحيائيزهراء صفاء حسين جابر597991421422053023

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية554.0092.33ثانوية الزهراء االهلية للبنيناحيائيمثنى خالد فاضل نايف598002621413007006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية553.8892.31ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمحمد ذر محمد سليم598011421411038031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية553.3292.22ثانوية المتميزاتاحيائيرهام محمد هاشم مهدي598021321422032036

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية553.0092.17ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيريم حامد عبد الرضا حسن598031021422006012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية553.0092.17اعدادية اجنادين للبناتاحيائيطيبه سامر غسان اسماعيل598041021422038085

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية553.0092.17اعدادية السيدية للبنيناحيائياحمد عامر عواد مخلف598051121411004006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية553.0092.17ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيايه ماهر علي حمود598061421426005084

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية553.0092.17اعدادية النجاة للبناتاحيائيشهد حبيب هاشم حسن598071521422003091

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية527.0087.83الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيانس نزار خضير ضاري598081021511002004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية525.0087.50ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مسلم موسى علي598091621513049047

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية518.0086.33اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيصادق محمد حسن مفتن598101521511004031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية518.0086.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحسين زياد خلف بطل598111521511011030

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية517.0086.17اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي السجاد قاسم عبد الحسين عليوي598121321511035037

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية516.0086.00اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيمصطفى حسين شناوه كاطع598131521511013064

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية516.0086.00اعداية التضحية للبنينتطبيقيحيدر امين عبد الزهره جابر598141621511048068

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية516.0086.00ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينتطبيقيروح هللا مصطفى ميثاق عارف598151621513069011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية515.0085.83اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيشهد محمد كاظم عبد علي598161621522060009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية514.0085.67اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيابو الحسن قاسم محمد هندي598171121511022001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية514.0085.67اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيحسين سمير عبد السيد مضموم598181521511007041

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية513.0085.50الخارجيونتطبيقيمصطفى جبار رضيو مهدي598191321518001152

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية513.0085.50اعدادية بغداد للبناتتطبيقيسرى سديد سعيد احمد598201321522001032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية512.0085.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيصباح عالء زغير بدر598211221511028084

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية512.0085.33ثانوية ايالف للبناتتطبيقيمنار حيدر كريم حسين598221421522038020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية511.0085.17إعدادية المروج للبنينتطبيقيعوف عبد الرحمن عيدان علي598231421511011079

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية511.0085.17اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمحمد جعفر عجيل دوحان598242421511042098

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية570.0095.00ثانوية المغيرة للبنيناحيائيليث مكي جمعة خلف598252121411048034

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية565.0094.17اعدادية الغساسنة للبناتاحيائييقين برهان محمد كفطان598261821422037012

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية558.0093.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزهراء اياد خلف ماهود598271421422026028

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية555.0092.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي طائف عبد الصاحب عبد598281121411041088

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية555.0092.50ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيايام جمال ابراهيم خورشيد598291121422048006
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قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية552.0092.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيضحى رحيم عبد الحسن عليوي598301421424001019

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية551.0091.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيابراهيم قاسم خميس عيسى598312121411014003

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية550.2491.71زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيامير فاضل شاكر حسن598321421411008020

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية550.0091.67ثانوية الثوار للبنيناحيائيمحمد علي سعدي جابر598331121411012046

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية549.2491.54الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيطارق غسان طارق عبد الرزاق598341021411002028

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية549.0091.50ثانوية الضفاف للبناتاحيائيسهاد امان غني كريم598351421422024061

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية549.0091.50اعدادية المهج للبناتاحيائينورس فؤاد رسن حسن598361421422035068

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية549.0091.50اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيمريم خالد عبد الهادي جاسور598372421422025162

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية548.2091.37اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى جاسم حنون هاشم598382721411028174

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية548.0091.33اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزهراء عماد عدنان صفر598391321422015051

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية547.0091.17اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد ياسين عبد محمود598401021411014085

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية547.0091.17اعدادية المصطفى للبنيناحيائيموسى حافظ احمد صالح598411021411017081

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية547.0091.17ثانوية السجى للبناتاحيائيفاطمة اسامه عبد الخضر مراد598421121422063024

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية547.0091.17اعدادية السياب للبنيناحيائيعباس محمد عبد الواحد كريم598431321411028049

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية547.0091.17اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيهالة ضياء متعب سعدون598442121422009204

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية546.2891.05ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد هللا اياد كريم حويز598451121411010045

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية546.0091.00ثانوية دجلة الخير للبنيناحيائيرضوان حيدر عبد الحسين حمد598461321411033017

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية546.0091.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه محمد فؤاد علي598471321422021050

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية546.0091.00ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيجنات حميد عبد الواحد علي598482321422007026

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.9690.99ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيمريم ميثم حمزه عباس598491421424017047

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.7690.96اعدادية النجاح للبناتاحيائيتقى احمد شهاب احمد598502721422037058

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.0090.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا عبد الحليم ابراهيم خليل598511021411019061

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.0090.83اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياحمد صبار راضي عناد598521121411025013

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.0090.83ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيساره ماجد كميط بوني598531121422069028

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.0090.83اعدادية النصر للبناتاحيائيامنه فاضل الزم حسين598541221422031023

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.0090.83للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعبد هللا ضياء نجم عبد598551321411002045

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.0090.83الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائياروى سعد منعم خلف598561321422012001

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.0090.83ثانوية حنين للبناتاحيائيزهراء سعد عبد الكريم عباس598571321422028032

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية544.2490.71المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه مضر محمد عبد الوهاب598581021422003101

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية544.0090.67اعدادية المأمون للبنيناحيائيحسين طالب علي عبود598591021411006013

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية544.0090.67اعدادية المهج للبناتاحيائيسجى احمد حبيب حندور598601421422035033

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية544.0090.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرسل عماد حسن فرج598611521422001054

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية543.0090.50ثانوية الجامعة للبناتاحيائيرند هيثم يوسف صالح598621021422009030

4148 من 1814صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية543.0090.50اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين جمال عبد الكاظم فلحي598631321411012035

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية543.0090.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيشمس قتيبه ممتاز داود598641521422014187

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية543.0090.50ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيحسين قاسم حيدر عباس598652121415005035

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية543.0090.50اعدادية دجلة للبنيناحيائيرسول محمد جابر ابوعويه598662621411020028

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية542.0090.33اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد موفق عبد  عواد598671021411019020

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية542.0090.33اعدادية االخالص للبناتاحيائيفاطمه حميد مدلول سعدون598681121422046088

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية542.0090.33اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسن عالء جاسم محمد598691221411028032

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية542.0090.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى فارس محمد علي مهدي598701321411010119

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية542.0090.33اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين جاسم عبد الحسن مجيسر598711321411012034

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية542.0090.33ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائيمحمد علي جليل جبر بدر598721421413027015

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية542.0090.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمالك جاسم علي حسين598731921424010132

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية542.0090.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيانفال عبد الحسين جبار سعد598742221424010027

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية542.0090.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيجعفر ثائر حامد مجدي598752321413018033

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية509.0084.83اعدادية قباء للبنينتطبيقيابراهيم ستار حمادي حسن598761521511010001

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية509.0084.83اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيشجن حيدر صاحب مدلول598772721522055058

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية508.0084.67ثانوية المهند للبنينتطبيقيمروان عدي عبيد خساره598781121511040010

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية505.0084.17اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيديالن جليل رمضان خضر598791421522065018

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية499.0083.17ثانوية سومر للبنينتطبيقيحسين حسنين محمد جواد محمد حسين598801221511035005

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية499.0083.17اعدادية بغداد للبناتتطبيقيدانيه عمر وليد خالد598811321522001015

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية497.0082.83اعدادية البسالة للبناتتطبيقيتبارك علي عبد لعيبي598821321522016008

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية496.0082.67اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيرقية حميد كريم معله598831121522044019

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية496.0082.67ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيرسول هاشم مهر ياس598842321517014015

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية491.0081.83اعدادية بغداد للبناتتطبيقيدانيه زياد طارق شحيت598851021522035008

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية487.0081.17إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقياسالم نوفل سلمان جار هللا598861421511016014

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية486.0081.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيفاضل زياد طارق مراد598871521511006054

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية485.0080.83ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيضحى حيدر سعدون مليحان598881021522012022

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية485.0080.83اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعبد هللا اسعد اكرم صالح598891421511018051

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية483.0080.50ثانوية الحارثية للبناتتطبيقيشهد فاضل شاكر علي598901021522030004

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية483.0080.50الخارجيونتطبيقيحيدره عبد الكريم جاسم حسين598911221518001047

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية483.0080.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيشهد جواد كاظم موزان598921421524001005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية569.0094.83اعدادية الشعب للبناتادبيايات جبار عبد زايد598931321222022010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553.0092.17ثانوية العقيدة للبناتادبيضحى باسم احمد شهاب598941121222015036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية545.0090.83الخارجيونادبيحيدر جاسم عبد هللا صابون598951421218001528
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية531.0088.50اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيمروه سعد جاسم محمد598961121222016037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية529.0088.17ثانوية المفاخر المختلطةادبيسمية مولود عبد الجليل عيسى598971221227006006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية526.0087.67ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيسكينة كريم حسين شفيه598981121426003021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية523.0087.17اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى ماهر سامي حسين598991021211027069

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية522.0087.00اعدادية الريف للبنينادبيمحمد فواز محمد حسين599001221211026035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية519.0086.50اعدادية الخبير للبنينادبياحمد عادل شعالن حسين599011121211007003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية519.0086.50ثانوية زبيدة للبناتادبيسرى احمد كاظم كشمر599021121222042040

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية519.0086.50اعدادية البصرة للبناتادبيمريم محمد ياسين مشكور599031121222043034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية519.0086.50ثانوية مؤتة للبناتادبيشهد عالء حسين ناجي599041121222050024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية519.0086.50اعدادية االعظمية للبناتادبيضحى عدي عبد االمير ناجي599051321222004072

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية519.0086.50ثانوية االسوار للبناتادبيرحمة مالك سلمان نزار599061321222007013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية519.0086.50اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء حميد عبد سلمان599071421222009034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية519.0086.50ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيشهد عبد الرحمن حميد حسين599081421226001024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية519.0086.50الخارجياتادبيخديجة عدنان عواد صكر599091421228050238

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية519.0086.50اعدادية النجاة للبناتادبييقين جاسب هاشم حسن599101521222003075

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية519.0086.50اعدادية المآثر للبناتادبيرقية ثائر جواد شامل599111521222011032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية519.0086.50مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين ادبيمنتظر حيدر عمران موسى599123021217035005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية518.0086.33ثانوية عدن للبناتادبيبراء كريم فخري حسن599131121222033009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية518.0086.33اعدادية الثقلين للبنينادبيموسى احمد حسن بطي599141221211039100

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية518.0086.33اعدادية جرير للبناتادبيزهراء عدنان هاشم محمد599151221222008028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية518.0086.33اعدادية السياب للبنينادبيسجاد حيدر خاني مايخان599161321211028014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية518.0086.33اعدادية الخنساء للبناتادبينبأ سعد اسماعيل هادي599171321222018071

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية518.0086.33اعدادية صفية للبناتادبيزينب كريم خان جاسم599181421222011112

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية518.0086.33ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيزينب خليل مزهر جاسم599191421224016003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية517.0086.17ثانوية ابي غريب للبناتادبيتبارك رائد مازن صادق599201021222029010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية517.0086.17اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي سجاد عبد مسلم599211121211011048

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية517.0086.17ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيزهراء سعدون محسن احمد599221121222028006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية517.0086.17اعدادية الرباب للبناتادبيرقيه هيثم علي حمود599231221222041030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية517.0086.17ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيموزر عبد االمير محمد مهدي599241321215004036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية517.0086.17ثانوية االستقالل للبناتادبيفاطمة الزهراء رائد ابراهيم حسين599251321222006029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية517.0086.17اعدادية عدن للبناتادبيزينب محمد مجبل عباس599261321222030060

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية517.0086.17اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي حسين عباس محمد599271421211017058

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية516.0086.00ثانوية المجد المختلطةادبيعمار عماد عبد الرزاق ياسين599281021217006006
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية516.0086.00اعدادية التقى للبناتادبياطياف عادل جبار مغامس599291121222012008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية516.0086.00ثانوية الزهور للبناتادبينبأ عامر صالح محمد599301121222019026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية516.0086.00ثانوية نور العلم للبناتادبيبتول حمدان عباس فندي599311121222052007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية516.0086.00ثانوية الخلود للبناتادبيالق فرحان جبر سعدون599321221222012035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية516.0086.00اعدادية النصر للبناتادبيفدك شاكر محمد عباس599331221222031099

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية516.0086.00اعدادية الصفا للبنينادبيسيف الدين عمر نصيف جاسم599341321211027042

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية516.0086.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبأ احمد حسين علي599351321222014052

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية516.0086.00اعدادية الرشد للبناتادبيمريم مرتضى بدر دهماج599361321222033021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية516.0086.00ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيدعاء فوزي داود عباس599371321224009005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية516.0086.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيفاطمه حيدر ابراهيم علي599381421222032063

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية516.0086.00االهلية للبنات (ع)ثانوية نور الزهراءادبيآمنه محمد محيسن حمد599391421224018002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515.0085.83اعدادية الحكيم للبنينادبيعلي حيدر سعيد احمد599401121211030025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515.0085.83اعدادية الصفا للبنينادبياصيل فراس علي حسين599411321211027013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515.0085.83اعدادية ام البنين للبناتادبيسكينه جاسم عباس جاسم599421321222011044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515.0085.83اعدادية فدك للبناتادبيمريم جاسم علي غالي599431421222006083

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515.0085.83اعدادية ام القرى للبناتادبيمنار محمد سالم محمد599441421222015097

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515.0085.83اعدادية ام ايمن للبناتادبيزينب فاضل جبار عوده599451421222057027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515.0085.83اعدادية قتيبة للبنينادبيحسين هاني قاسم دلي599461521211004011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515.0085.83اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء سعد زيدان محمد599471521222001054

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515.0085.83اعدادية الرميلة للبناتادبيايات حسين حميد عجيرش599481521222004008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515.0085.83اعدادية الفيحاء للبناتادبيايه جاسم محمد سلطان599491521222008008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية514.0085.67اعدادية شط العرب للبنينادبيمصطفى حسن جاسم حسن599501321211035084

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية514.0085.67ثانوية النعمان للبناتادبيزبيده ربيع محمد محمود599511321222026008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية514.0085.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيصبريه عباس علي مهدي599521421222046040

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية514.0085.67اعدادية المآثر للبناتادبيجنائن حسن عبد الرضا خيون599531521222011021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية514.0085.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه عباس عبد الحسن علي599541521222014077

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية513.0085.50اعدادية بغداد للبناتادبيمنه هللا علي نجم عبود599551021222035033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية513.0085.50اعدادية الحكيم للبنينادبيكرار علي عبد الرضا حسين599561121211030031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية513.0085.50اعدادية بغداد للبناتادبيزينب مزهر جبار رحيل599571321222001032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية513.0085.50ثانوية النسرين للبناتادبيزينب حازم ايوب مكي599581321222047011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية513.0085.50اعدادية ابن البيطار للبنينادبيسجاد داود سليمان فارس599591421211028028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية513.0085.50اعدادية امنة الصدر للبناتادبيايه سعد حسين علي599601421222059011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية513.0085.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمؤمل عباس ناظم مطشر599611521211017099
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية512.0085.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيسيف فؤاد نوار اسماعيل599621021411017025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية512.0085.33ثانوية االخالص للبناتادبيفاطمه حسن دواي سلمان599631221222018047

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية512.0085.33ثانوية االنوار للبناتادبيزينب حميد خلف محمود599641221222023018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية512.0085.33ثانوية االنوار للبناتادبينور الهدى كريم كلش حسن599651221222023033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية512.0085.33اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد احمد جبار محمد599661321211012092

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية512.0085.33اعدادية زهو العراق للبناتادبيزينب نبيل طلعت عبد الحكيم599671321222009022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية512.0085.33اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء جالل زامل صليح599681321222018026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية512.0085.33اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء حاتم ناصر حسين599691321222025029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية512.0085.33اعدادية الشاكرين للبنينادبيايهم وسام صباح حمدان599701421211047011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية512.0085.33اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي حسين لطيف جبل599711421211048051

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية512.0085.33اعدادية ام ايمن للبناتادبينبأ حسام مرعي يحيى599721421222057053

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية511.0085.17اعدادية التقى للبناتادبيافنان شهاب احمد خزعل599731121222012009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية511.0085.17ثانوية الزهراء للبناتادبيام البنين كريم رحم سلطان599741121222029004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية511.0085.17ثانوية الوفاق للبناتادبيشهد عمار حسن خلف599751221222022040

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية511.0085.17اعدادية الخمائل للبناتادبيصبا مجيد حميد علوان599761221222043063

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية511.0085.17ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيهديل فاضل علي محمود599771221226001026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية511.0085.17ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيحنين ضياء جاسم عبد الحسين599781221226002005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية511.0085.17للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيرسول شهاب جبار جاسم599791321211023014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية511.0085.17اعدادية السياب للبنينادبيعمار علي سوادي عبد599801321211028031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية511.0085.17ثانوية االعتدال للبناتادبيفرقان احمد حسين احمد599811321222008048

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية511.0085.17الثانوية الشرقية للبناتادبيشهد مهدي راضي جوده599821421222030012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية511.0085.17اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين كاظم شناوه سلمان599831521211003028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0085.00اعدادية الفارابي للبنينادبيعبد هللا محمد حمود عطيه599841121211002031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0085.00اعدادية التقى للبناتادبينور مازن عباس عبد هللا599851121222012106

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0085.00ثانوية المتفوقات االهلية للبناتادبيرسل اياد جبار سايب599861121224015004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0085.00للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيرضا رافع محسن عبد599871221211016023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0085.00للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيعباس علي هادي راضي599881221211016031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0085.00ثانوية الفاتح المختلطةادبيسفانة نعمان حمد سليم599891221227005008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0085.00ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيهدى كريم صدام سلمان599901221426002063

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0085.00ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيحيدر عقيل عزيز محمد599911321217001010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0085.00اعدادية الشعب للبناتادبيعائشه طه حميد اسماعيل599921321222022122

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0085.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين جاسم محمد599931321411010094

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0085.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيسجاد محمد عبد سلومي599941421211013043
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0085.00ثانوية المعالي للبناتادبيتبارك مهدي نياز علي599951421222054015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0085.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيافنان فرزدق محسن مشكل599961521222013002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0085.00ثانوية سمية المسائية للبناتادبيتقى ناصر حافظ حسن599971521226001020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0084.83ثانوية حطين للبناتادبيحفصه رائد علي عواد599981021222004004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0084.83ثانوية صقر قريش المختلطةادبيميالد اكرم عناد خضير599991021227004014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0084.83اعدادية الحكيم للبنينادبياحمد هشام عطا هللا رحيم600001121211030005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0084.83اعدادية هند للبناتادبياريج باسم كاظم شهاب600011121222020001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0084.83ثانوية اسماء للبناتادبيامنة علي صباح سلمان600021121222035002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0084.83اعدادية ذو الفقار للبنينادبيياسر باسم احمد حسن600031221211038127

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0084.83ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيقبس سالم راضي عكاب600041221222019054

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0084.83ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيعبد المهيمن حيدر ناجي مهدي600051321215001051

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0084.83اعدادية الشعب للبناتادبينبأ علي خليل ابراهيم600061321222022161

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0084.83اعدادية يافا للبناتادبيمنيا سامي سعدون هادي600071321222031126

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0084.83اعدادية صفية للبناتادبيضحى محمد علي عكش600081421222011143

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0084.83اعدادية التسامح للبناتادبيتماره خالد خلف رميز600091421222012024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0084.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيوسام حسين سكر بدن600101521211011059

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية508.0084.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبأ ليث مجيد حميد600111221222046163

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية508.0084.67اعدادية شفق النور للبنينادبيمصطفى محمد غالي نايف600121421211044065

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية508.0084.67اعدادية الزهور للبناتادبيعذراء عباس حميد سرحان600131421222016044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية506.0084.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمالذ حيدر علي عيسى600141321422014094

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية503.0083.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمحمد قاسم شريف جابر600151121411049099

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية503.0083.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء مؤيد عبيد عنفوص600161121422017088

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية502.0083.67اعدادية البتول للبناتاحيائيهدى قيس غضبان عبد هللا600171121422013141

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية501.0083.50ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء مطلك رحيم صبح600181421422037028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية500.0083.33ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيهاجر خضر صالح خضر600191321422010060

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية500.0083.33إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسين ياسر ابراهيم حمدان600201421411015037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية499.0083.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن علي عبد الحسن عبد هللا600211321511010027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية497.0082.83ثانوية السياب للبناتتطبيقيشمس رائد عبد الكريم هاتف600221021522002023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية482.0080.33اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمصطفى مجيد فريح عبد600231421511026083

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478.0079.67ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيرويده محمد ابراهيم فزع600241021522024006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558.0093.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيايه حسن عبد الهادي عبد الكريم600251421424001002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية501.0083.50ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبينرجس علي عبد هللا حمد600261621222075021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية500.0083.33اعدادية عكاظ  للبنينادبيسجاد علي عوده علي600271321211022064
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية494.0082.33اعدادية الزهور للبناتادبيبتول عامر خميس سعود600281421222016007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية487.0081.17اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيابراهيم عدي عادل صالح600292121411037003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية485.0080.83اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين مشتاق عايد وادي600301521211006036

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية483.0080.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيبنين مرتضى عوده حاتم600311421422065063

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479.0079.83ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيميراس ماجد حامد حمام600321121222072045

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478.0079.67اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه رياض شنيشل عبيد600331421222062048

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية477.0079.50اعدادية االمال للبناتادبياسيل ثامر مجيد علي600341121222011004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية477.0079.50اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبييونس مهدي صالح داود600351221211036083

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية476.0079.33اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسين محمد كامل عويد600362221411018051

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية475.0079.17اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيقمر الزمان وسام نوري علي600371421422068094

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية473.0078.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين جميل شرامه خلف600382221411004095

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية472.0078.67الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائينرجس علي وادي عالوي600391321422012021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية471.0078.50اعدادية يافا للبناتاحيائيأيه عمار سالم جري600401321422031006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية469.0078.17اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحيدر شعالن هندي صعيع600411421211048028

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية468.0078.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهدى شاكر ابراهيم محمد600422221422057137

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية468.0078.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيافراح احمد جاسم مجيد600432721422055006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية467.0077.83أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمود عبد الخالق جميل جواد600441221411019086

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية465.0077.50إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيأيمن فراس قيصر جاسم600451421211007003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية465.0077.50ثانوية الصفاء للبنينادبيحسن رحم حاجم جودة600461421211046012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية464.0077.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسين عبد الواحد راضي ملش600471621211029018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية460.0076.67ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبينور العيون سمير حنش حسن600481121222030066

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية457.0076.17ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبياية خالد ناجي عبيد600491121226003001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية456.0076.00اعدادية النهضة للبناتادبيعائشه احمد عبد اللطيف عباس600501921222055047

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية454.0075.67اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعباس حسين طوفان محمد600511321511021034

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية452.0075.33اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمصطفى احمد تأويل محمد600522721511030097

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية450.0075.00اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين محسن جاسم علي600531221211039031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية447.0074.50اعدادية ام ايمن للبناتادبيتقى شاكر زغير مزيرع600541421222057012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية446.0074.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيسحر عادل شهاب مرهج600551621222038032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية440.0073.33ثانوية التاخي للبناتادبيزهراء عبد الهادي نعمه هادي600561421222017012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية440.0073.33ثانوية االستقامة للبناتادبيسجى كريم جميل علي600571521222018051

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية437.0072.83اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي عادل ناجي جاسم600581421211017063

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية436.0072.67ثانوية الزهراء للبناتادبيعقيق حسين علي محمد600591321222021032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية436.0072.67ثانوية السجود للبناتادبيحنين طالب صبري خليف600601421222001010
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية434.0072.33اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا عباس اعليوي600611321511012078

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية433.0072.17اعدادية الشعب للبناتادبيشهد رعد مجيد خماس600621321222022110

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية430.0071.67اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيمصطفى احمد منير شير600631121211050059

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية428.0071.33ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمة مثنى جاسم محمد600641121222015043

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية428.0071.33اعدادية طه االمين للبنينادبيمحمد علي صبري عبد ابراهيم600652621211026074

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية427.0071.17ثانوية الفضيلة للبناتادبيشمس ثامر لطيف عبد الحسين600661021222006014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية427.0071.17اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيحارث احمد شهاب حميد600671121211053025

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية427.0071.17اعدادية الصفا للبنينادبيياسر عمار خليل ابراهيم600681321211027114

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية427.0071.17اعدادية ام البنين للبناتادبيايه عمر عبد الصاحب علوان600691321222011013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية427.0071.17اعدادية النورين للبنينادبيحسن عيسى فضل جاسم600701421211004014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية427.0071.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيقاسم محمد قاسم كاظم600711621513006075

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية427.0071.17اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهبه عبد الحسين هندي كتون600722521222024151

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية426.0071.00اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد زياد حسن نجم600731221211039004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية426.0071.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي هاشم عبد الحسين عبد الرسول600742721211020066

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية425.0070.83ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيدينه عمار خالد مهدي600751321224009006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية425.0070.83 تموز للبنات14ثانوية ادبيتماره علي اسماعيل كاظم600761421222007010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية424.0070.67اعدادية الوركاء للبنينادبيمهند جبار لطيف جاسم600771121211026136

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية424.0070.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمهدي هاشم فؤاد عبد الرضا600781221211003118

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية424.0070.67اعدادية ابابيل للبنينادبيعلي فيصل سلمان احنوف600791321211011062

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية424.0070.67اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد سالم مطر خلف600801321211034005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية423.0070.50اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيمارس فراس عدنان هادي600811121211048068

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية423.0070.50اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعبد هللا فؤد كاظم جاسم600821121211053068

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية423.0070.50ثانوية الوفاق للبناتادبيضحى طارق عبد االمير حسين600831221222022043

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية423.0070.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب جمعه طاهر شنون600841221222046078

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية423.0070.50اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا حسن سلمان محمد600851321211017071

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية423.0070.50اعدادية الشاكرين للبنينادبيحمزة يوسف لفته يونس600861421211047022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية423.0070.50اعدادية السدة للبنينادبيمصطفى عدنان هادي ناجي600872321211016086

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية423.0070.50ثانوية علي الغربي للبنينادبيعلي حيدر موسى كودي600882821211012026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية422.0070.33اعدادية المصطفى للبنينادبيانور صباح فراس جاسم600891021211017010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية422.0070.33ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيرويدة حامد حمزة شالل600901121224014005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية422.0070.33اعدادية طه للبنينادبيليث علي عباس فاضل600911421211049111

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية422.0070.33ثانوية الجمهورية للبناتادبييمامه حمدان خضر سالم600921421222031030

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية422.0070.33اعدادية المهج للبناتادبيزينب علي محمد خضر600931421222035054
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية421.0070.17اعدادية االمين للبنينادبيمحمد عزيز محمد خان درويش عزيز600941021211018025

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية421.0070.17ثانوية الشيخ حمد للبنينادبينور الدين فانوص جاسم علي600951221211015047

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية421.0070.17اعدادية االزدهار للبناتادبيعذراء باسم هاشم كريم600961221222009045

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية421.0070.17اعدادية يافا للبناتادبيعال خالد صبحي حسن600971321222031094

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية421.0070.17اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمصطفى محمد عبد خضير600981421211018055

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية420.0070.00اعدادية الرباط للبناتادبيجيالن علي لعيبي بدن600991121222055017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية420.0070.00ثانوية البسملة للبناتادبيبراء كاظم حسن كزير601001121222061011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية420.0070.00الخارجياتادبيريام سلمان علي عبود601011221228050181

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية420.0070.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد الكريم سعيد كريم صالح601021321211004041

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية420.0070.00اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعبد هللا عقيل منصور فدعم601031421211025052

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية420.0070.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي السجاد نجم عبد ياسر601041421211041055

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية420.0070.00اعدادية بلقيس للبناتادبيرفل غازي جاسم صحن601051421222062015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية420.0070.00اعدادية االمام الحسين للبنينادبيعباس رياض عبد االمام مبارك601061621211024018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية420.0070.00ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيمهيمن شعالن صبار كعيد601071821217077117

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية419.0069.83ثانوية االنفال للبناتادبيياسمين طارق عزيز احمد601081021222019058

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية419.0069.83اعدادية التقى للبناتادبيزهراء حيان عدنان حسين601091121222012044

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية419.0069.83ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيتبارك ضياء عبد الهادي عبطان601101121222037009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية419.0069.83اعدادية التعاون للبناتادبيجمانة لبيد عدنان محمود601111121222040010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية419.0069.83اعدادية الفداء للبناتادبيسجى حسين عبد هللا عبود601121421222033032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية419.0069.83اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيخديجة حميد لفته مغامس601131521222015027

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية419.0069.83الخارجيونادبيجبار كاظم جبار عبدعلي601141621218001473

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية418.0069.67اعدادية العامل للبنينادبيمحمد فالح حسن عذاب601151121211014100

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية418.0069.67ثانوية الكرامة للبنينادبياحمد طارق طه ياسين601161221211017002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية418.0069.67اعدادية جرير للبناتادبيزهراء منير أحمد محمد جواد601171221222008032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية418.0069.67ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيميمنه نجيب جواد كاظم601181221222019060

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية418.0069.67اعدادية الشعب للبناتادبيمريم احمد صالح احمد601191321222022145

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية418.0069.67اعدادية عدن للبناتادبيرحمة احمد مفيد محمد601201321222030039

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية418.0069.67ثانوية الفضائل للبناتادبيزينب قيس شميل فرج601211421222019016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية418.0069.67اعدادية السجاد للبنينادبيعبد هللا حامد سالم نايف601222321211027033

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية417.0069.50الخارجيونادبيمحمود فايق عبد الكريم سعيد601231021218001643

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية417.0069.50اعدادية بغداد للبناتادبيجمانه باسم محمد مجيد601241021222035005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية417.0069.50ثانوية المهند للبنينادبيايمن حامد عبد هللا ناصر601251121211040004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية417.0069.50اعدادية االعظمية للبنينادبيطارق محمد فاروق عبد العزيز601261321211001022
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية417.0069.50اعدادية السيف العربي للبناتادبيهاجر فاضل عباده حميد601271321222035092

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية417.0069.50ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيرهف فؤاد حاتم محمد صالح601281321222036014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية417.0069.50اعدادية الشاكرين للبنينادبيسيف مهند طاهر سلمان601291421211047028

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية417.0069.50ثانوية السجود للبناتادبيزهراء فاضل عبود محمد601301421222001024

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية416.0069.33اعدادية القدس للبنينادبينجم ماجد نجم عبد601311021211014070

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية416.0069.33ثانوية المأمون للبناتادبيزينه غسان حامد عارف601321021222034008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية416.0069.33اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد هللا اسماعيل مصلح سلمان601331121211054048

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية416.0069.33ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيتبارك حميد حمزه محمد601341121222018005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية416.0069.33اعدادية الشماسية للبنينادبيعلي حسين طوفان محمد601351321211021036

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية416.0069.33ثانوية سومر للبناتادبيسجى سعدون مخيبر عباس601361421222008042

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية416.0069.33ثانوية الضحى للبناتادبيبنين حسن مدوم راضي601371421222023007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية416.0069.33ثانوية المعالي للبناتادبيغفران مصطفى جاسم محمد601381421222054044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية513.0085.50اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمنتظر احمد عبد الكريم عبد النبي601391121211011079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية513.0085.50ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيزينب احمد عبد هللا مطرود601401121222075013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية511.0085.17للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيعذراء طه حسين اسماعيل601411221222005016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية506.0084.33ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيفاطمة محمد ابراهيم عباس601421321222036029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية505.0084.17ثانوية الحسن البصري للبنينادبييوسف سالم شوكت عبد601431221211024013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية503.0083.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيسجى حسن مجيد فرهود601441221422025075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية501.0083.50ثانوية النيازك االدبية للبناتادبينور ليث خضير حسان601451121222075039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية496.0082.67ثانوية النضال المختلطةادبيمحمد ناصر عبيد عواد601461121217003011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية496.0082.67ثانوية نور االيمان للبناتادبيفاطمة محمد سهر جاسم601471221222006035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية495.0082.50ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيعلياء لفته جابر عنز601481421222022039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية494.0082.33اعدادية القدس للبنينادبيعلي مهند ناجي مصطفى601491021211014050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490.0081.67اعدادية االنتصار للبناتادبيلبنى مهند عبد الملك عبد الرحمن601501321222015095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490.0081.67ثانوية االسكندرية للبناتادبيورود مطشر عبيد شراتي601512321222019027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية489.0081.50ثانوية الزهراء للبناتادبيرقيه حسن علي فرج601521121222029013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0079.83ثانوية االندلس للبنينادبيعبد المهيمن صالح مهدي ويس601531021211012007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0079.67اعدادية العامرية للبناتادبيصفا عمار خليل ابراهيم601541021222036032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0079.67ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيسجى حسوني حسب هللا علوان601551421222025028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0079.67الخارجياتادبيبنين رائد حنون شويني601561521228050103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0079.67ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيزينب طارق سامي حسين601571821227077015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية477.0079.50ثانوية اليرموك للبناتادبيناديه محمد طارق صبري601581021222011020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية477.0079.50اعدادية الرحمن للبناتادبينبأ عباس كاظم علي601591021222021024
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية477.0079.50ثانوية ذات العيون للبناتادبيغفران حسام كريم محمد601601121222039032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية476.0079.33اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعبد هللا محمد ناجي مرفوع601611021211010023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية476.0079.33ثانوية االنفال للبناتادبيفاطمه بهاء عطاهللا سليمان601621021222019038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية476.0079.33اعدادية الثقلين للبنينادبيعباس عالء محمد فياض601631221211039052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية476.0079.33ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزينب كاظم مراح مطر601641421222025024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية475.0079.17ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيعلي حسين رجب محمد601651021217012008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية475.0079.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبياسامة خالد علي ثابت601661121211052009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية475.0079.17ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيساره وميض أحمد محمد601671121222075017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية475.0079.17اعدادية االعظمية للبناتادبيديمه احمد طالل سهيل601681321222004036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية475.0079.17ثانوية الوطن للبنينادبيعمار احمد قرداش نجم601691921211094018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية474.0079.00اعدادية المصطفى للبنينادبيايمن واثق صالح فليح601701021211017012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية474.0079.00ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيعمر عبدهللا خليل عبد601711021215007045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية473.0078.83اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي هيثم عبد الحسن دخل601721121211026094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية472.0078.67ثانوية التألف للبناتادبيوقار احسان خلف جاسم601731021222043065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية472.0078.67ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيحوراء اركان كامل داوود601741121222072011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية472.0078.67ثانوية المسعودي للبناتادبيمالك فيصل غازي عبد الرزاق601752321222020042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية471.0078.50ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتادبيتاره باسل جياد كاظم601761021224006001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية471.0078.50اعدادية العامل للبنينادبيمحمد مازن عبد القادر داود601771121211014103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية471.0078.50ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيبتول علي مراد كاظم601781121222034005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية470.0078.33اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيسيف محمد دحام حمد601791121211053044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية470.0078.33ثانوية المسك للبناتادبيزهراء حسين سعدون ديان601801421222048015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية470.0078.33اعدادية ام ايمن للبناتادبيدانية محمود مسعد محمد601811421222057015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية468.0078.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء مهند عبد هاني حربي601821121222017055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية468.0078.00اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء حسين جاسم لعيبي601831221222017028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية468.0078.00ثانوية الخلود للبناتاحيائيسما جمال جعفر عبود601841221422012033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية468.0078.00ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيزهراء علي عبد هللا كاظم601851421222051018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية467.0077.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايه حسام صدام حسين601861121222017006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية467.0077.83اعدادية حماة للبناتادبيشهد عبد الستار حافظ حمد601871121222025072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0077.67إعدادية صنعاء للبنينادبيحسين عالء سلمان حنون601881421211024016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0077.50اعدادية النصر للبناتادبيغفران لقاء عبد االمير موسى601891221222031091

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0077.50اإلعدادية المركزية للبناتادبيحوراء حسين محمود محمد601901421222063011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0077.50اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيحسين ثابت جاسم حسن601912121217028006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0077.33ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد قاسم هاشم ناصر601921221411001083
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0077.33اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد هليل زيدان خلف601931521211009074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0077.33اعدادية الكرمة للبنينادبياحمد خليل ابراهيم عفتان601941921211065006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0077.17ثانوية الغفران المختلطةادبيمحمد حسن علي نايل601951021217001015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0077.00اعدادية العامل للبنينادبيجعفر كريم حيدر منذور601961121211014024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0077.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيمريم احمد ديوان خلف601971121224014008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0077.00اعدادية السياب للبنينادبياحمد محمد كريم كاظم601981321211028004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0076.83اعدادية الفيحاء للبناتادبيغدير عباس عجر عباس601991521222008082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0076.67ثانوية دجلة للبناتادبيهدى حسين سمير حسين602001021222013047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0076.67اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيبثينه مشعان محمد محمود602011021222027020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0076.67اعدادية الجمهورية للبناتادبيهاجر محمد حسين فياض602021121222009069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0076.67اعدادية الخطيب للبنينادبيعباس ظافر خضير هادي602031221211031077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0076.67ثانوية سامراء للبنينادبيعلي سعود منهل كاظم602041421211030036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0076.67اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي مهدي صالح حسن602052621211015098

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية459.0076.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيكرار وسام علي مارد602061221211003084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية459.0076.50ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيشهد صباح محمد عبد هللا602071221222019048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0076.33اعداديه االنوار للبناتادبيميس عامر جواد كاظم602081121222026055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0076.33ثانوية زبيدة للبناتادبينبأ ضياء نوري عبد علي602091121222042068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0076.33اعدادية الرباب للبناتادبيرقيه داود كريم فرحان602101221222041027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0076.33ثانوية الجاحظ المختلطةادبيرقيه مهدي حسن محيميد602111221227010010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0076.33اعدادية االنتصار للبناتادبيرانيه طه كريم صالح602121321222015030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0076.33ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيشيماء عز الدين عباد عطيه602131321224009007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية457.0076.17اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبييحيى فرات علي محمد602141221215007059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية456.0076.00اعدادية المثنى للبنينادبيحيدر ناصر حسين حمد602151021211022040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية456.0076.00ثانوية حطين للبناتادبيهبه صبحي قادر محمود602161021222004026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية456.0076.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبينور الهدى يحيى تركي رشيد602171121222004029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية456.0076.00اعدادية رقية للبناتادبيزينب عمار سعدي جواد602181121222010016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية456.0076.00اعدادية االنتصار للبناتادبيأيه رضوان منذر نعمان602191321222015003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية456.0076.00اعدادية ام القرى للبناتادبيشفق صادق محمد عليوي602201421222015061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية455.0075.83ثانوية الهدى المسائية للبناتادبينوال ايمن وجيه طه602211021226005013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية455.0075.83اعدادية المعراج للبنينادبيعبد هللا عبد الوهاب نصر رحيم602221121211023056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية455.0075.83ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيشروق مجبل علوان غزاي602231121222030035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية455.0075.83ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيحنان عادل نجم عبد هللا602241121222072010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية455.0075.83اعدادية ام القرى للبناتادبييمام عباس عبد المطلب عليوي602251421222015122
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية455.0075.83ثانوية الغزالي المختلطةادبيجعفر حسن جاسم عارية602262321217014009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية454.0075.67اعدادية التعاون للبناتادبينور الهدى قاسم كويش صالح602271121222040060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية454.0075.67ثانوية النوارس للبنينادبيذو الفقار علي جواد كاظم602281321211025016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية454.0075.67اعدادية الياقوت للبناتادبيطيبة عمر فهمي عبد الرحمن602291921222109026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية454.0075.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرسل فؤاد كاظم راهي602302521222024054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية453.0075.50اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين محمد حسن غضبان602311521211007070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية452.0075.33اعدادية االصيل للبناتادبيبان زياد عبد هللا رحيم602321121222005010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية452.0075.33اعدادية رفيدة للبناتادبيضحى عدنان سلوم صالح602331121222041041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية452.0075.33اعدادية الفراهيدي للبنينادبيظرار اسعد يونس خلف602341321211015017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية452.0075.33اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعبد الزهره كاظم لفته داغر602351421211028040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية452.0075.33اعدادية صفية للبناتادبيزهراء محمود سعيد كرمش602361421222011094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية452.0075.33اعدادية ام القرى للبناتادبيزهراء هشام عبد هللا حسن602371421222015045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية452.0075.33ثانوية نور الزهراء للبناتادبيساره علي خلف مفتن602381421222066024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية451.0075.17اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيشاكر عمار شاكر محمود602391121211053046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية451.0075.17اعدادية البتول للبناتادبيايه مهند قاسم احمد602401121222013015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية451.0075.17ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيهديل علي شهاب احمد602411121222028017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية451.0075.17ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيشهد محمود عبد االمير عباس602421121222075020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية451.0075.17اعدادية الخطيب للبنينادبيحسين علي رزاق بدر602431221211031038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية451.0075.17اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين عباس عبد الحسين مهدي602441221211039028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية451.0075.17اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيزيدان محمد عبد العزيز زيدان602451321211013010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية451.0075.17ثانوية النسرين للبناتادبيغسق عدي حسون حجاره602461321222047016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية451.0075.17اعدادية النجاح للبنينادبيمصطفى اياد محمد عبد الستار602471421211026153

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية451.0075.17اعدادية المهج للبناتادبيزينب عبد الغفار بارود مصاول602481421222035051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية451.0075.17ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيامنه ماجد عبد هللا نايل602491421222051005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية450.0075.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيريم حيدر محمد جاسم602501021222017010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية450.0075.00ثانوية الكندي للبنينادبيعلي سهيل محمود شهوان602511121211039023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية450.0075.00اعدادية االمال للبناتادبيبراء سلمان داود ضبعان602521121222011014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية450.0075.00اعدادية هند للبناتادبينيران صباح عبد هللا عليان602531121222020041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية450.0075.00ثانوية نور االيمان للبناتادبياالء خلف حسين علي602541221222006001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية450.0075.00اعدادية جرير للبناتادبيحوراء فالح عبد الحسن عبد الرضا602551221222008014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية450.0075.00اعدادية النصر للبناتادبيعذراء عباس ميدان خميس602561221222031085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية450.0075.00اعدادية الخمائل للبناتادبيمنار احمد معاذ صالح602571221222043101

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية450.0075.00اعدادية شفق النور للبنينادبيياسر عمار يوسف عجيل602581421211044075
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية450.0075.00اعدادية الوارثين للبنينادبيمنتظر عباس خضير عباس602591521211013116

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية450.0075.00ثانوية الرشاد للبنينادبيجمعه عمر خلف عبيد602601921211050018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83ثانوية االنفال للبناتادبيشيماء نجاح حسن عزاوي602611021222019031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83اعدادية اجنادين للبناتادبيميامي اسامه محمد لطيف602621021222038046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83اعدادية العال المسائية للبنينادبيحسين عدي عبد الحسين كريم602631121215004066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83اعدادية التعاون للبناتادبيمالك حسين يوسف جعفر602641121222040048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيبنين احمد ابراهيم محمد602651121222075004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعبد هللا كاظم حسن خضير602661221211038056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83ثانوية بابل للبناتادبينور عباس جيجان عبد علي602671221222014031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83اعدادية الرباب للبناتادبيموج نبيل ابراهيم محمد602681221222041084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيالمنار زيد حليم عبد الرضا602691221222046008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83اعدادية عكاظ  للبنينادبياحمد عدنان عباس سعد602701321211022012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83اعدادية عكاظ  للبنينادبيكرار سالم حسن نجم602711321211022105

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83اعدادية زها حديد للبناتادبيتبارك اياد خضير عباس602721321222048011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83ثانوية سامراء للبنينادبيعلي رعد جبر نعمه602731421211030035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيهيفاء عبد هللا احمد محمد602741421222025055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم لؤي خالد كاظم602751421222044049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83ثانوية الندى للبناتادبيايات شاكر سفاح فداغ602761421222069005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيرقيه كاظم حيال مايع602771421224016002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0074.83ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيتبارك عبيد داود عباس602782621222051004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية448.0074.67ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيفاطمة صفاء حسين عبد االمير602791021222024021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية448.0074.67ثانوية الميسرة للبناتادبيزينب حميد خضير فرحان602801121222064013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية448.0074.67اعدادية العراق للبنينادبيمهدي حسن شناوة صعيصع602811221211009255

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية448.0074.67أعدادية الفاطميات للبناتادبيزينب حسن حسون مطشر602821221222021043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية448.0074.67اعدادية السويس للبنينادبيعلي دريد زكي داود602831321211006056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية448.0074.67اعدادية الشعب للبناتادبيميالد لطيف ناصر زايد602841321222022157

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية448.0074.67اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياشرف رعد حمزه عبود602851421211010006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية448.0074.67ثانوية الفاروق للبنينادبيمحمد ابراهيم علي سلمان602861421211043023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية448.0074.67اعدادية زينب للبناتادبيحوراء ضياء كامل محسن602871421222043028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية448.0074.67اعدادية ام ايمن للبناتادبياثمار صفاء صاحب عاجب602881421222057004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50ثانوية دار السالم للبنينادبيمحمد طالب بدر عبد الرزاق602891021211025033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى عادل حسن صالح602901121211011076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيامير صباح وادي خلف602911121211045018
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50اعدادية التقى للبناتادبينبأ نايف كيطان محمد602921121222012096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيلمى عبد الهادي عودة رحمان602931121222016036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50ثانوية الميار المسائية للبناتادبيساره عبد الكريم عويد مزعل602941121226005021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50اعدادية العراق للبنينادبياحمد جمعة جاسم علي602951221211009006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء طالب حنون موحي602961221222017031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50ثانوية الوفاق للبناتادبيطيبة عمر محمد عبود602971221222022044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب علي محمد جعفر602981221222046083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيمحمد محي سلمان داود602991321211020038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50اعدادية الكرامة للبناتادبيايات محمد سلمان حسين603001321222025005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه محجوب تركي رشيد603011321222025052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياكرم كريم مكي جوالن603021421211006007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحيدر ميثم احمد عطيه603031421211023086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50ثانوية الصفاء للبنينادبيعبد هللا محمد حسن عبيد603041421211046039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50ثانوية معصومة للبناتادبيزينب عدنان فاخر كزار603051421222045024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيحوراء حسن موسى مهدي603061421226004009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50ثانوية سمية المسائية للبناتادبيزينب مؤيد كريم زبون603071521226001067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50ثانوية الفارابي للبنينادبيحيدر احمد عزت حسين603082121211025019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي عز العرب صالح مهدي603092121411002103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0074.50ثانوية المسعودي للبناتادبيزينه ساجت ياسين خضير603102321222020020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية446.0074.33ثانوية زبيدة للبناتادبيمريم محمود احمد محمد رضا603111121222042065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية446.0074.33ثانوية المعرفة للبناتادبيشهد عبد االمير حسن حسين603121121222060027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية446.0074.33ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبياسيل شاكر جاسم محمد603131121222072002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية446.0074.33ثانوية القاهرة للمتميزاتادبينبأ علي صالح رسن603141321222024031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية446.0074.33اعدادية عدن للبناتادبيدنيا محمد علي حسين603151321222030037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية446.0074.33إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد خالد جمعه جوده603161421211023099

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية446.0074.33ثانوية الضحى للبناتادبيزينب خالد حمادي عبد هللا603171421222023022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية446.0074.33اعدادية االسكندرية للبنينادبيحسن كريم حسين علوان603182321211001011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.0074.17اعدادية الخضراء للبنينادبيعبيدة كريم محمد حمد603191021211013023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.0074.17ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيمهيمن اياد طارق كاظم603201021215003055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.0074.17اعدادية الحضارة للبناتادبياسماء طاهر ثامر محمد603211021222026003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.0074.17اعدادية البتول للبناتادبينبأ محمود صبري عيدان603221121222013092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.0074.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء صالح يوسف عبود603231121222017045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.0074.17ثانوية البسملة للبناتادبيايه قاسم زامل مهدي603241121222061010
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.0074.17ثانوية باب العلم للبناتادبياشراق علي حسين علي603251221222040002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.0074.17اعدادية الرباب للبناتادبيايناس حسن حميد مرزوك603261221222041010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.0074.17اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمحمود ايسر عبد الغني عبد القادر603271321211009079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.0074.17إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمحمد قاسم متعب عاشور603281421211013100

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.0074.17إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعباس باسم علي قاسم603291421211023127

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.0074.17اعدادية ام القرى للبناتادبيزينب عبد المنعم محيبس كاين603301421222015050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.0074.17ثانوية الجمهورية للبناتادبيشيرين عادل حسن علي603311421222031019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.0074.17ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبينرجس انور صبيح عبد النبي603321421226003104

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.0074.17الخارجياتادبيعائشة ستار حسن علي603331421228050592

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.0074.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء كاظم جبار سلمان603341521422014130

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.0074.17اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعبدالعزيز سعد عزيز محمود603352121211072026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0074.00ثانوية ابي غريب للبناتادبيهبه اسماعيل محمد جاسم603361021222029042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0074.00ثانوية عدن للبناتادبينور باسم عبد القادر محمد603371121222033070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0074.00اعدادية الرباب للبناتادبيبنين محمد حسين ظاهر603381221222041017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0074.00اعدادية الصفا للبنينادبيمحمود مؤيد جبار خويط603391321211027102

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0074.00ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيعلي حسين سميح محمد603401321217002009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0074.00اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم صادق فاضل عباس603411321222018068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0074.00إعدادية المروج للبنينادبيطه شهاب احمد حسين603421421211011042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0074.00ثانوية الصفاء للبنينادبياحمد حيدر زورة امعارج603431421211046002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0074.00ثانوية التاخي للبناتادبيمريم اياد علي مهدي603441421222017029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0074.00ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيفرح محمد فرحان عبيد603451421424002015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0074.00اعدادية الرميلة للبناتادبيتقوى قاسم محمد حامد603461521222004017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0074.00اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه عبد الستار فليح شغيل603471521222007076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0074.00ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيابراهيم فائز معيوف سالم603481921211096002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0074.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيتبارك حسين عوام لفته603492321222040009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.0073.83اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي خالد نجم عبود603501121211009056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.0073.83اعدادية العامل للبنينادبياحمد مازن عبد القادر داود603511121211014009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.0073.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمنتظر فاضل محمد حسين ذياب603521221211005056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.0073.83اعدادية العراق للبنينادبيمصطفى احمد راشد شيحان603531221211009227

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.0073.83ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيابتهال احمد جاسم محمد603541221222015001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.0073.83اعدادية االعظمية للبنينادبيليث هيثم محمد محمود603551321211001056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.0073.83اعدادية السويس للبنينادبيحسن احمد خضير عباس603561321211006020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.0073.83اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيكرار حازم جابر راشد603571421211003100
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.0073.83اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيذو الفقار فرج حلو حسن603581421211006031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.0073.83ثانوية حطين للبناتادبيغدير كريم عبد كاظم603591421222004022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.0073.83اعدادية االسكندرونة للبناتادبيايه صفاء عباس فاضل603601421222032009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.0073.83اعدادية الكرامة للبناتادبينرمين سالم سلمان داود603611421222044055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.0073.83اعدادية البراق للبنينادبيسجاد كاظم سلمان شواي603621521211002058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.0073.83ثانوية المسرة للبناتادبيعذراء علي محمد خالوي603631521222002033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.0073.83اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيمحمد حميد هاشم حميدي603642121211027012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.0073.67اعدادية االسراء للبنينادبيعثمان عبد هللا خميس كاطع603651021211011016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.0073.67اعدادية الرحمن للبناتادبيفاطمه حيدر عبد الحسين جاسم603661021222021020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.0073.67ثانوية التألف للبناتادبيغاده محمد محمود ناجي603671021222043043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.0073.67اعدادية ابن سينا للبنينادبيمصطفى صفاء عبد الكاظم مجيسر603681121211016063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.0073.67اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيضياء حسين عبد علي حمزة603691121211045073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.0073.67ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيبنين قصي عبد الصاحب حسن603701121222037007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.0073.67اعدادية العراق للبنينادبيحسين خضير عبوسي محمد603711221211009061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.0073.67اعدادية الصفا للبنينادبيصهيب مصعب رياض عبد هللا603721321211027045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.0073.67ثانوية االستقالل للبناتادبيمروه علي عبد الحق عبد الستار603731321222006038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.0073.67اعدادية عدن للبناتادبيرنين عبد الزهره محمد طبك603741321222030046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.0073.67ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيفرح غالب عبد الستار غالب603751321424013003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.0073.67اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعباس علي محسن جاسم603761421211029051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.0073.67اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيهمام احمد خميس عطية603771421211035150

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.0073.67ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعلي عماد عيسى توله603781421211042024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.0073.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيسبأ خضير عبيس خلوفي603791421222003087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.0073.67ثانوية الحريري للبناتادبيشهالء عدنان ناجي مطلب603801421222060029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.0073.67اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد ضاري مرعي شالل603812621211015006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية441.0073.50اعدادية العراقي للبنينادبيخليل رعد خليل حمد603821021211005030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية441.0073.50اعدادية الرحمن للبناتادبيامل عبد الرحمن طه حمود603831021222021002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية441.0073.50اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد هللا حسين حمدان مطر603841121211011041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية441.0073.50اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيالحسن عصام هاشم عبد603851121211052014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية441.0073.50ثانوية التاجي للبنينادبياحمد حميد كريم منصور603861221211010003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية441.0073.50اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيغدير ماجد سرحان فرحان603871221211036049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية441.0073.50ثانوية المفاخر المختلطةادبيعبد الرحمن جميل مجبل رجه603881221217006010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية441.0073.50للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيمصطفى عبد االله محمد حسين603891321211023040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية441.0073.50ثانوية الفسطاط للبنينادبيمنتظر محمد راضي بارود603901321211030030
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية441.0073.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره صاحب مزبان603911321422017070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية441.0073.50إعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد جواد علي شالل603921421211024048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية441.0073.50اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي عبد الكاظم جاسم زاير603931421211041066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية441.0073.50اعدادية الناصرة للبناتادبيرسل مهند نوري جالب603941421222056015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية441.0073.50اعدادية ام ايمن للبناتادبياكتفاء كاظم شبيب جبر603951421222057005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية441.0073.50اعدادية بلقيس للبناتادبيزينه محسن خلف جرو603961421222062037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33اعدادية صاحب البراق للبنينادبيطاهر فالح مهدي زيدان603971021211035017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33اعدادية بغداد للبناتادبيمريم مهند حسين خميس603981021222035031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد احمد خالد اسماعيل603991121211011062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33ثانوية المربد المختلطةادبياحمد ماجد ابراهيم علي604001121217002002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيزهراء جمال كاظم كاطع604011121222034022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33ثانوية الطاهرة للبناتادبيرسل عدنان حمود حسن604021121222074010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33اعدادية ذو الفقار للبنينادبيسجاد علي مهدي ناصر604031221211038046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33ثانوية البراق المختلطةادبياكرم فواز طه ذياب604041221217007007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33اعدادية شط العرب للبنينادبيمصطفى رعد ناجي فرج604051321211035086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33ثانوية الرشيد للبناتادبيمالك باسم جواد كاظم604061321222020031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيايات ناظم هاشم عزيز604071321222029007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد ضياء محمد باقر604081421211035128

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعلي طالب محسن جبر604091421215002111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33ثانوية سومر للبناتادبيشهد محمد حسين طاهر604101421222008050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33اعدادية التسامح للبناتادبيسمر رياض حسين طعمه604111421222012054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33ثانوية الضحى للبناتادبينور حسين علي حسين604121421222023039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33اعدادية الرافدين للبنينادبيعالء الدين حازم جبار الزم604131521211001074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0073.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينبأ محمد عبود غالي604141521222009094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0073.17اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيمصطفى هادي امين جاسم604151021211010045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0073.17اعداية المعراج للبناتادبيتبارك عماد ابراهيم حمد604161021222031018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0073.17اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد المهيمن علي عطية علي604171121211026073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0073.17اعدادية البلد االمين للبنينادبيكاظم مزهر علي عباس604181121211031052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0073.17اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيحسين معتز محمد تركي604191121211048028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0073.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيعلي محمد عبد جواد604201221211003075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0073.17ثانوية االنوار للبناتتطبيقيازهار زهير عدنان حسين604211221522023001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0073.17اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمؤمل كاظم غضبان عوده604221321211024047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0073.17اعدادية االنتصار للبناتادبيغدير رائد محمد العيبي604231321222015075
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0073.17اعدادية يافا للبناتادبيرقيه رفاق طالب خضير604241321222031038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0073.17ثانوية ذات الصواري للبناتادبيرقيه محمد مطشر شناوه604251421222028025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0073.17اإلعدادية المركزية للبناتادبيرسل عمار حاتم محي604261421222063017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0073.17اعدادية الهدى للبناتادبيايات لطيف بجاي شوكت604271521222007010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0073.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينرجس جبار عريبي عبد هللا604281521222009096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0073.17ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعلي احمد سعدون خلف604291921211096028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0073.17ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيمحمد احمد عبد هللا منيف604301921211096038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0073.17ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيمصطفى اياد حميد عباس604311921215002235

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية438.0073.00اعدادية الداخلية للبنينادبيهذال سعد عبد العزيز احمد604321021211033048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية438.0073.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيسلفانة انمار قحطان محمد604331121222016027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية438.0073.00اعدادية المستقبل للبناتادبيمالك عبد هللا عباس لفتة604341121222036039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية438.0073.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبنين كاظم ناصر حميد604351221222046031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية438.0073.00الخارجياتادبيغفران مثنى ناجي مهدي604361221228050330

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية438.0073.00اعدادية الشاكرين للبنينادبيمنتظر جعفر كريم عطية604371421211047051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية438.0073.00اعدادية الشاكرين للبنينادبينور الحسين علي جياد حسون604381421211047055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية438.0073.00اعدادية صفية للبناتادبيمريم رياض حسين ناطور604391421222011183

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية438.0073.00اعدادية الكرامة للبناتادبيفرح فراس يحيى حميد604401421222044043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية436.0072.67الخارجيوناحيائيامجد كريم عواد حسين604411221418001024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية433.0072.17اعدادية العامرية للبناتاحيائيطيبه جبار خلف محمد604421021422036096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية430.0071.67اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيمصطفى رعد عبد الواحد محمود604431121411013037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية429.0071.50اعدادية السيدية للبنيناحيائيعمار رائد سعدون عباس604441121411004086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية424.0070.67اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقياحمد محمد حسن عبد604451121515001009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية424.0070.67اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي نعمه داود سلمان604461421411028062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية422.0070.33اعدادية النهار للبناتتطبيقيمنى تامر محمد ابراهيم604471121522056022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية421.0070.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيامير احمد عبد الكريم مزعل604481021411026045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية421.0070.17ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيبسمه غزوان علي صالح604491021424013012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية420.0070.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيعلي قاسم حمود فياض604501321511002045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية420.0070.00ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين ستار صالح مهدي604511421422037008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية420.0070.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيميار سامر محمود جاسم604521721422008143

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية419.0069.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيعبد هللا أسامه نوري صالح604532621411001092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية416.0069.33ثانوية المعرفة للبناتاحيائيتبارك جالل احمد شالل604541121422060018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية416.0069.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينه صباح عوده عبيد604551221422026139

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية416.0069.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائينور يعرب مولود عابد604562621424012203
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية415.0069.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيعذراء صدام صالح مهدي604571021422013057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية414.0069.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيرؤى زيد سمير جبار604581021422036045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية414.0069.00ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيفاطمه احمد ثابت عبود604591321522010020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية413.0068.83اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيزهراء سعد سلمان سهم604601121422044036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية413.0068.83ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقياحمد رائد حسين علي604611421513003003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية االنصار للبنيناحيائيحسين اسعد حيدر ابراهيم604621321411003028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية زينب للبناتاحيائيحوراء حسين كرم هللا عطيه604631421422043067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية412.0068.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينبأ عادل جابر حمد604641421424001028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية411.0068.50ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمريم يوسف عوده شكر604651021422009088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية411.0068.50ثانوية السجى للبناتاحيائيحوراء اسعد عامر عبد علي604661121422063006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية410.0068.33ثانوية االمين للبنيناحيائيمحمد عبدالرحمن حامد خلف604671921411075023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيزينب صدام عبد الحسين سعيد604681521422011123

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية407.0067.83اعدادية االمال للبناتتطبيقيفيان سمير حنا نعمو60469112052070029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية407.0067.83ثانوية االستقالل للبناتاحيائيمريم غانم محمود حسين604701321422006039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية405.0067.50ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم عطيه604711221426002051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية404.0067.33اعدادية البطولة للبناتتطبيقيندى صالح ناجي محمود604721021522028070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية404.0067.33اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمرتضى عباس جباري راضي604731421411027126

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية404.0067.33اعدادية ام القرى للبناتاحيائيهبه هيثم نصيف جاسم604741421422015144

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية404.0067.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرقيه ستار جبار عبد604752521422010115

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية403.0067.17ثانوية القصواء للبناتاحيائيتبارك عدي سلمان مناجد604761221422051030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية403.0067.17الخارجيونتطبيقيحسن نزار سليم احمد604771421518001071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية403.0067.17اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيحسن عواد سعدون عواد604782721415002013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية ايالف للبناتاحيائيبدر الدجى احمد شاكر مناحي604791421422038011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيصهيب سمير علي احمد604801921411092035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائينور ضياء كامل موحان604812321424012031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيعلي محمد فليح موزان604822821511012036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية401.4866.91ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيالحسن صادق جبار عبد604831321411032009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية401.0066.83ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيرغد غازي فيصل عطا هللا604841021422015020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية401.0066.83اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائياسماعيل طه حميد كريم604851121411005005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية401.0066.83اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعمار هشام عبد الجبار محمود604862121411029061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية400.0066.67اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيادريس مروان ساهج عبد604871021511033005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية400.0066.67الخارجيونتطبيقيحسين حسن شبيب كعيد604881121518001093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية400.0066.67اعدادية النصر للبناتتطبيقيزهراء باسم صاحب عمود604891221522031018
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية400.0066.67اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيبسمله ستار لطيف حسن604901321522014006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية400.0066.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيقمر محمد كاظم حسن604912121422049207

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية399.0066.50ثانوية دجلة للبناتتطبيقياناسي صالح اسماعيل غدير604921021522013005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية399.0066.50اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعباس رشيد جبر عيث604931221411027078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية399.0066.50اعدادية زينب للبناتاحيائيغفران طالب عبد االله جميل604941421422043195

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية399.0066.50اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحسين صباح حاتم حسين604951421511039030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية399.0066.50اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيطيبه علي جاسم محمد604961421522062027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية398.0066.33اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمهيمن عالء حافظ ياسين604971021511017084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية398.0066.33اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيمريم حسام محمد احمد604981121422006162

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية398.0066.33اعدادية جرير للبناتاحيائيخديجة عالء حسين محمد604991221422008012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية398.0066.33اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيفرح ربيع عبد الغني عفر605001321522005016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية397.0066.17إعدادية الجزيرة للبنيناحيائييوسف ماهر يوسف حسن60501142041018203

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية397.0066.17اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد هللا وليد عبد الكريم حسون605021021411006034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية397.0066.17اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيبنين حسين حبيب حسن605031421422063009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية397.0066.17ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيمنى نوري فيصل صالح605041921424006040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية397.0066.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى مجيد حميد شالل605052121411014165

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية396.0066.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمد مخلد كامل محمد605061021511013133

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية396.0066.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد عماد كاظم نصيف605071021511019092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية396.0066.00ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء احمد مجيد عباس605081021522032010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية396.0066.00اعدادية رفيدة للبناتاحيائيايه بالل حميد مجيد605091121422041013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية396.0066.00ثانوية الغفران للبناتاحيائينور ابراهيم عطية عباس605101221422034011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية396.0066.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمريم وليد عبد المنعم مجيد605111421422039046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية االمين للبنينتطبيقيماجد حيدر ماجد هادي605121021511018041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية395.0065.83ثانوية دجلة للبناتتطبيقيايه كريم ابراهيم ربيع605131021522013006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية395.0065.83ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيمينه علي عبد الرحمن محمد رشيد605141121422037040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية395.0065.83للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيرؤى عبد الرحمن ناجي سالم605151221422005011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب جابر مجهول عبد605162521422010167

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيسراقه عبد المنعم عواد محمد605171021511013054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية القدس للبنينتطبيقييحيى ساجد محمود مهدي605181021511014131

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية المربد المختلطةاحيائيحيدر محمود عبد هللا حمد605191121417002011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية هند للبناتاحيائيمنار طالب عبد عباس605201121422020060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية االصيل للبناتتطبيقيمريم جمال رمضان ابراهيم605211121522005029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية التجدد للبناتاحيائيتقى خالد احمد رشيد605221221422037007
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية االعظمية للبنيناحيائيبشار عبد العزيز قدروي شويش605231321411001018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية394.0065.67إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيسيف الدين مهند حيال حميدي605241421411016071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياحمد مهدي فالح حسن605251921411009026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية الحويجة للبنيناحيائيروكان اسماعيل خلف حسين605262021411019043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية394.0065.67ماليزيا- المدرسة العراقية في كوااللمبور تطبيقيدعاء عثمان مجيد رشيد605273021527004001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية393.0065.50اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيدعاء كريم جاسم حمام605281121422009027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية393.0065.50اعدادية زها حديد للبناتاحيائيرباب رحيم عبد الكاظم عبد هللا605291321422048021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية393.0065.50إعدادية المروج للبنيناحيائيمحي الدين احمد محي جاسم605301421411011093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية393.0065.50إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيضرغام احمد جاسم حلو605311421411014068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية393.0065.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي احمد حكمت عبد الرضا605321421411026050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية393.0065.50 تموز للبنات14ثانوية احيائيفاطمه عادل محمد طه علوان605331421422007057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية393.0065.50اعدادية المهج للبناتاحيائيهيلين هدف فرحان جادر605341421422035073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية393.0065.50ثانوية معصومة للبناتاحيائيهبه نبيل عبد الغالب محمد605351421422045037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية393.0065.50اعدادية النجاة للبناتاحيائيفاطمه فاهم جبار طعين605361521422003116

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية393.0065.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمة رحيم طه ابراهيم605371521422008152

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية393.0065.50ثانوية الرباب للبناتاحيائيطيبه جالل كاظم رشك605381521422012048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية393.0065.50اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائينبأ مهدي محمود علي605392121422047116

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الرحمن علي صالح جاسم605401021411026130

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيعمر حازم جميل ياسين605411021411026182

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33ثانوية المأمون للبناتتطبيقيسجى ثامر محمد جاسم605421021522034010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمحمد حسام محمود مخلف605431121411015088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيسيف سعد هالل علي605441121411028020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيلقاء صدام حسين عبد هللا605451221422025104

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيميمونه بدر فائق شاكر605461221422025122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتاحيائيفاطمة حسن علي حسن605471221424002005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغاده ثائر محمود احمد605481321422002108

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبة اسامه باسل محمود605491321422025053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائياآلء خلف محسن علوان605501321422040015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية النهوض للبنيناحيائيمصطفى عقيل حسين ناصر605511421411039182

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيميالد مصطفى صافي حسن605521421422037063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرسل علي نجم ارهيف605531421422039011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيفاطمه حيدر كريم جبار605541421422052063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدنيا عباس اسماعيل حسين605551421422062040
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيمريم جاسم كامل سيد605561521422008180

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء شياع عبد الصاحب ازعيل605571521422009052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائياشرقت صادق مهدي معارج605581521426001199

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيأحمد محمد علي شالل605592121411010005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيمحمد تيمور زامل عبد الغفور605602121411058041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد مجيد عبد الكريم605612121411075052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمحمد جواد كاظم جواد605622121417028027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمينا سامي اسماعيل خميس605632121422008133

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد حميد جاسم محمد605642621411016107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى يوسف هادي يوسف605651021411019129

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية اجنادين للبناتاحيائيلمى محمود عبد اللطيف مصطفى605661021422038096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية391.0065.17ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيصديق محمد عباس محمد605671121411034037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية391.0065.17ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيعلي مؤيد فاضل غبن605681121415005040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية391.0065.17ثانوية النيل المسائية للبنيناحيائيحيدر محمد كاظم علي605691121415007007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية391.0065.17ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيساره هديل اسماعيل كاطع605701121422007047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيسهام خليفه احمد محمود605711221422025079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيغدير نهاد عبد االمير طاهر605721221422026186

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية391.0065.17الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزهراء ثائر كاظم مسلم605731321422012008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية391.0065.17ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيهمام حسين علي مصطفى605741421415003055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد عبد هللا جاري شاطي605751521411011171

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيمحمد حسن علي حسين605761521511013052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية391.0065.17ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيزهراء قصي حميد عليوي605771621524002019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيعلي مهدي سعدون مهدي605782621413005027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.8865.15االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد العزيز عباس جمعه605791321411010134

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيعباس عيسى موسى عيسى605801021411026122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00ثانوية السياب للبناتاحيائيفرح ناثر عبد اللطيف يعقوب605811021422002082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرزاق رحمان احمد محل605821021511020134

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيرسول قصي رحمن عبد605831121411025053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيرسل علي صالح مهدي605841121422003026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية الكاظمية للبنيناحيائياحمد حيدر محمد جواد عبد الرزاق605851221411027008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائينور الهدى ضياء صادق باقر605861221422009071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00ثانوية البخاري للبناتاحيائيصفا حسين غازي جاسم605871221422027038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيحوراء هادي فرج سلمان605881221426002068

4148 من 1836صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي صاحب علي حسن605891221511027093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقينبأ وطبان شاكر ناصر605901221522029017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياماني احمد محسن لفته605911321422014007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00ثانوية النسرين للبناتاحيائيبراء سعد محيسن خليف605921321422047005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمحمد ثامر صبحي محمد605931421411001032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00ثانوية الشروق االهلية للبنيناحيائييوسف فاروق فؤاد ميخائيل605941421413005015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء كريم سلمان تعيب605951421422026058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب وسام خضير عبد الساده605961421422057106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00ثانوية االعتماد للبناتاحيائيفرح احمد حسين جاسم605971421422067056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزينب هاشم عبد علي خضير605981421426006156

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيقاسم علي عبد الحسن زميم605991421511025056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيفاطمه باسل حمزة عباس606001421522015054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد حسين حناني لعيبي606011521411005119

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقياحمد سالم موسى كاظم606021521511007003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00ثانوية شفق للبناتاحيائيمريم حميد عكله حمد606032021422043033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00ثانوية الريحانة للبناتاحيائيايالف هاشم محسن علي606042121422081014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينتطبيقيمحمد االمين عبد هللا خليفة حمود606052321515005024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00الخارجياتاحيائيساره عامر كريم مسلم606062521428050307

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائياحمد عقيل فليح عطو606072621411014008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية البيان للبناتاحيائيعذراء محسن ناصر حسين606081021422014062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيتبارك السيد صبحي عبد الحميد606091021424013014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيكرار حميد داود سلمان606101121411015080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83الخارجيوناحيائيزين العابدين حسن شبيب كعيد606111121418001079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية النهار للبناتاحيائيمالك عباس كاطع لفته606121121422056072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيتمارة احمد اسماعيل علوان606131121522006015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83الخارجيوناحيائيالمنتصر باهلل ناظم ياسين عبد هللا606141221418001021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83ثانوية التجدد للبناتاحيائيرسل حميد يونس محمد606151221422037011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيريهام أمجد عبد الحميد بالسم606161221424006023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحامد عبد الكاظم حامد بدر606171321411012027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه ستار خضير جابر606181321422001017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيحسن علي عبد الواحد عمر606191321511001027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيخطاب سعد حسام الدين داود606201321511001035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقياحمد يوسف جاسم احمد606211321511004005
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية السويس للبنينتطبيقيعلي سعد علي احمد606221321511006053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية السويس للبنينتطبيقيمحمد عامر صبري احمد606231321511006069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية البراق للبنيناحيائيمصطفى جميل حميد حسوني606241521411002087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمنتظر قيس حامد دخيل606251521411011210

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية النجاة للبناتاحيائيتقى جالل طه عبد هللا606261521422003025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمينا بشار جابر عمران606271521422014282

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83ثانوية الربيع المختلطةاحيائيطلحه ابراهيم احمد حميد606281921417004007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83ثانوية الزهور للبناتاحيائيساره محمد حسين خضير606292121422024024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية فدك للبناتاحيائيفرقان خضير جبار محسن606302121422067078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0064.83ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيبتول مهدي رحيم بهك606312621424004024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية388.0064.67اعدادية العامرية للبنيناحيائيسالم كريم محمد سلطان606321021411020070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية388.0064.67ثانوية الخضراء للبناتتطبيقياديان محمد شالل فرحان606331021522007001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية388.0064.67اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعيسى ثامر عبد حنتوش606341121511020127

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية388.0064.67اعدادية جرير للبناتتطبيقيغدير صادق عبد الزهره مستور606351221522008025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية388.0064.67اعدادية ام البنين للبناتاحيائيايه زيد خضير كطي606361321422011008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية388.0064.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد عباس فاضل خضير606371321511010045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية388.0064.67اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمصطفى منذر كاظم خلف606381321511012126

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية388.0064.67ثانوية الفوز للبناتتطبيقيفاطمه حسن علي عبد الساده606391321522023021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية388.0064.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينرجس ثائر محمد كاظم606401421422065289

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية388.0064.67إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعالء حسن إمطشر إرحيمه606411421511015056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية388.0064.67اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمصطفى عامر عبد عطيه606421521411016083

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية511.0085.17ثانوية الحرمين المختلطةادبياسراء صبار سالم علي606431221227008001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية510.0085.00اعدادية الهدى للبناتادبيدعاء نوري مطلب عباس606441221222025014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية505.0084.17ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيصفا خالد غانم مانع606451821427005012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية500.0083.33ثانوية البخاري للبناتاحيائيساره عامر جياد جميل606461221422027029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0082.83ثانوية القصواء للبناتاحيائيقدس حازم مخلف حماد606471221422051099

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0081.17ثانوية ابن عساكر المختلطةادبينوره شاكر محمود خلف606481221227004006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0080.83اعدادية الهدى للبناتادبياسيل صباح عباس ياسين606491221222025003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0080.00ثانوية الفاتح المختلطةادبيرقيه عبد الجبار عبد الرحمن شهاب606501221227005006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0078.83ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيحسين محمد طه سلمان606511221411040036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0078.67ثانوية الجاحظ المختلطةادبيحسين محمد شحاذه صالح606521221217010008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية465.0077.50اعدادية الهدى للبناتادبيزينب فراس حسن كاظم606531221222025023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية462.0077.00للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيايه عبد العزيز صبار جواد606541221422005006
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية457.0076.17اعدادية الهدى للبناتادبينوره محمد عبد هللا محمود606551221222025046

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية456.0076.00األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيمالك جابر كاظم كسار606562421413005035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية452.0075.33للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبينور الهدى محمد عبد هللا جاسم606571221222005019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0074.83ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيايناس حارث جاسم محمد606581221222020002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0074.67اعدادية الشوملي للبنيناحيائيزيد قاسم حبل عبود606592321411042058

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0074.67اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيجعفر حيدر هاني علي606602321411063016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.0074.50ثانوية البراق المختلطةادبياحمد ابراهيم جدوع احمد606611221217007003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.0074.50ثانوية تدمر للبناتاحيائينور حسن كاظم جواد606622121422041020

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية441.0073.50ثانوية البخاري للبناتاحيائيمالك مصطفى عبد هللا صالح606631221422027056

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية441.0073.50اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي دوهان فليح ناصر606642321411040100

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية439.0073.17ثانوية الجاحظ المختلطةادبيعبد الرحمن محمد اسماعيل حمادي606651221217010010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية439.0073.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيتبارك حسين نجم عبيد606661421422003023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية439.0073.17ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى كتاب رشيد غازي606672521413033161

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية438.0073.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيصفاء هارون رشيد احمد606681221522025020

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية436.0072.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائياحمد صباح ابراهيم زغير606691921411065011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية436.0072.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائيليث محمد عالوي محمد606701921411065097

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية435.0072.50ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيمحمد اركان عبد محمد606711221211015037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية435.0072.50اعدادية الهدى للبناتادبيمنار سعد كريم محمود606721221222025041

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية434.0072.33ثانوية المشاهده للبناتادبيزينه محمود احمد فياض606731221222001021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية434.0072.33ثانوية المفاخر المختلطةادبينبأ هيثم فهد حسين606741221227006010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية433.0072.17اعدادية الدواية للبنيناحيائيامين زغير كاطع كويز606752221411023003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية433.0072.17اعدادية العفاف للبناتاحيائيشهالء فياض عبد عطيه606762421422048119

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية432.0072.00ثانوية نور العلم للبناتادبينبأ اياد اسماعيل عواد606771121222052039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية432.0072.00ثانوية الحرمين المختلطةادبيسفيان قيس احمد خليفه606781221217008007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية432.0072.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيميعاد جاسم اسماعيل صالح606791221522025025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية432.0072.00اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعالء عبد الحسن خضير عباس606802221411038081

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية432.0072.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحمزه علي تايه سلمان606812621411014066

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية431.0071.83ثانوية االقصى للبناتاحيائيهبه عبد الوهاب محمد عبد هللا606821221422045036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية431.0071.83اعدادية كوثى للبناتاحيائيمالك عمر ياس محمود606832321422073165

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية430.0071.67ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب حسن علي عبد60684242042101061

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية430.0071.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه فيصل ناصر مدلول606851021422035040

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية430.0071.67اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيابراهيم محمد جبر فرهود606862521411035002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية429.0071.50ثانوية القصواء للبناتاحيائيثريا انور رشيد فرهود606871221422051035
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية428.0071.33ثانوية الرشاد للبنينادبيعبد هللا ناجي عبيد عبد هللا606881921211050026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية427.0071.17اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيعبد هللا طه عبد هللا نايف606891021411035013

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية427.0071.17ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيعثمان ثامر علي حسين606901121417001018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية427.0071.17ثانوية الفاروق للبنينادبيناجي حسين ناجي حاجم606911821211082018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية426.0071.00ثانوية المشاهده للبناتاحيائيرغد عبد الواحد محمد جاسم606921221422001011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية426.0071.00اعدادية الهدى للبناتاحيائياسيل عالء صباح سليمان606931221422025011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية426.0071.00ثانوية البخاري للبناتاحيائيشهد رائد علي حسين606941221422027035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية426.0071.00اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيجواد كاظم ثامر محمد606952621511014007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية425.0070.83ثانوية البخاري للبناتاحيائيمروه عدنان عبد  جاسم606961221422027051

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية425.0070.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيميسم عامر ظاهر حمود606971921422089177

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية425.0070.83ثانوية العذراء للبناتاحيائيحنان موسى سلمان طه606982121422064010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية425.0070.83اعداديه الوهج للبنيناحيائيزياد شمخي جبار راضي606992421411030025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية425.0070.83ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محسن زاير جواد607002421413011042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية424.0070.67اعدادية االصالة للبناتاحيائيرقيه احمد هاشم محمود607011121422024028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية424.0070.67ثانوية طيبة للبناتادبيساره زيدان مهدي مصلح607021221222003015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية424.0070.67ثانوية االنوار للبناتادبيكوثر احمد علي خلخال607031221222023030

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية424.0070.67ثانوية البخاري للبناتاحيائيتبارك قحطان محمود احمد607041221422027014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية424.0070.67اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيفاطمة رياض عبد الحسين هادي607051221422029056

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية424.0070.67ثانوية االقصى للبناتاحيائيكوثر عدي مسعود محمود607061221422045029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية424.0070.67ثانوية القصواء للبناتاحيائيهاجر مجيد حميد عبود607071221422051124

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية424.0070.67اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمود حسين علي خلف607082121411005128

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية424.0070.67اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيزيد سعد عزيز عبدالحسن607092921411023042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية423.0070.50ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيبنين محمود عبد هللا محسن607101221222020006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية423.0070.50ثانوية الربيع للبناتاحيائياسراء صباح محمد خلف607111221422002001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية423.0070.50اعدادية االنصار للبنيناحيائيمصطفى عيدان فارس ميران607121321411003113

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية423.0070.50ثانوية ذات النطاقين للبنيناحيائياركان صالح محمود فريج607131921411078003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية423.0070.50اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمحمد سلمان عبد الستار محمد607142121411030052

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية423.0070.50ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائياحمد جبار عليل عناد607152221413048003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية423.0070.50ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل ظاهر حبيب607162321413002022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية423.0070.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين حسن نادر عودة607172421411048081

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية423.0070.50ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيغيث خماط خنجر جياد607182921411015029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية422.0070.33ثانوية سومر للبنيناحيائيمحمد صفاء رشيد احمد607191221411035037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية422.0070.33ثانوية البيادر للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد كاظم محمد607201921411091016
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية422.0070.33اعدادية بابل للبناتاحيائيفاطمه صكبان فرحان سويلم607212121422051101

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية422.0070.33ثانوية الفالح المختلطةاحيائيرنين عودة صكب كاظم607222321427022003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية422.0070.33اعدادية الشامية للبنيناحيائيعباس سالم حسين ظاهر607232421411010071

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية422.0070.33ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيأمير هارف عبد سروال607242421413011002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية421.0070.17ثانوية الفاتح المختلطةادبيرقيه شهاب احمد مخلف607251221227005005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية421.0070.17ثانوية البخاري للبناتاحيائيزينه قيس سلمان محمد607261221422027028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية421.0070.17اعدادية العفاف للبناتاحيائيتماضر علي عبد الحسين هادي607272421422048039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية421.0070.17ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيساره يوسف عبد زيد صياح607282721422012040

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية420.0070.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعثمان مصطفى وسمي عبد60729192041066096

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية420.0070.00ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيمصطفى سلمان احمد عبيد607301121417004006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية420.0070.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيسفيره جعفر وطبان صياح607311221422024110

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية420.0070.00ثانوية الوهج للبناتاحيائيساره محسن هويدي نعمه607321421422047012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية420.0070.00ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيبارق ستار عباس محل607331921215025025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية420.0070.00اعدادية الثقلين للبنيناحيائيغيث عبد الجليل موسى عمران607342421411023021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية419.0069.83ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيحوراء عطا هاشم كريم607351421424022006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية419.0069.83ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعالء رياض خلف محمد607361921211096026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية419.0069.83اعدادية الفهود للبنيناحيائيعلي رعد حمود عجيل607372221411042058

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية419.0069.83ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيضياء جواد علي رحيل607382221413030044

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية419.0069.83ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمهدي صالح حسين خضر607392221413030102

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية419.0069.83اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعباس فاضل سرحان عبادي607402321411019087

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية419.0069.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائيباقر حيدر شرشاب فليح607412421411005017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية419.0069.83اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيحنين رائد عبد عذاب607422421422049022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية418.0069.67اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيأحمد مزاحم عبد فارس607431121411025001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية418.0069.67ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيبيداء محمد احمد حسن607441221422019014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية417.0069.50ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعقيل صباح عبد الساده خرباش607452221413025062

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية416.0069.33اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحسن فاضل عبد هللا رفيش607461121411025042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية416.0069.33اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيغزالن عالوي نصير حسين607471421422059046

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية416.0069.33اعدادية المقدادية للبناتاحيائيطيبه بهجت سلطان حسين607482121422050153

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية416.0069.33ثانوية الهالل المختلطةادبيصباح جميل زعالن مجبل607492321217010021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيانس نوري خليل اسماعيل60750212041014021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية الريف للبنينادبيوليد جمعه فرحان سعيد607511221211026042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية القدس للبنيناحيائيهاني حسن شاكر صالل607522321411043068

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية خديجة للبناتاحيائيرباب علي فرهود مجالد607532421422001045
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية414.0069.00اعدادية الرضوانية للبنينادبييونس ابراهيم عناد نهار60754102021041068

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية414.0069.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائياسراء راضي حميد محمود607552121422079004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية414.0069.00ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيشبر حميد علي ديكان607562521413025041

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية414.0069.00اعدادية الحي للبناتاحيائيشروق علي هيالن محسن607572621422036091

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية413.0068.83اعدادية السيوطي للبنينادبييونس اسماعيل هادي عبد607581121211046065

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية413.0068.83اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيهبه صالح رزاق حسين607591121222073086

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية413.0068.83اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياحمد ماجد احمد عبيد607601121411025017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية413.0068.83اعدادية االبتكار للبنيناحيائيعمر ثائر عبيد مشعل607611121411033032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية413.0068.83ثانوية الجاحظ المختلطةادبيضحى عادل عبد جاسم607621221227010013

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية413.0068.83أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمود محمد عبد جاسم607631221411019088

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية413.0068.83ثانوية سومر للبنيناحيائياحمد سالم سلطان حاجم607641221411035002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية413.0068.83ثانوية البخاري للبناتاحيائيمروه محمود علي صكر607651221422027052

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية413.0068.83ثانوية القصواء للبناتاحيائيشمس فارس خضير بريسم607661221422051077

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية413.0068.83اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيلقاء ابراهيم سلمان مصلح607672121422011076

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية413.0068.83ثانوية الهالل المختلطةادبيكرار كريم كاظم سالم607682321217010035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية413.0068.83اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيرضا ابراهيم كاظم شنان607692321417013015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية413.0068.83اعدادية سومر للبنيناحيائيحيدر سعدون راهي موسى607702421411004067

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية413.0068.83اعدادية السنية للبناتاحيائيكاثرين كاظم ضايع جبار607712421422009277

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية413.0068.83 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيماجد علي كاظم كريم607722621211024033

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية412.0068.67ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيايوب خضير محمود فرحان607731221411037008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية الهدى للبناتتطبيقيرسل هارون رشيد احمد607741221522025009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية412.0068.67ثانوية الفاروق للبنينادبيصائب حسين مطر حاجم607751821211082007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعلي طه ورور ثامر607762121411030043

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن علي حسين دخيل607772221411034086

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية الفهود المسائية للبنيناحيائيعباس صباح ميس مشتت607782221415009015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية العفاف للبناتاحيائيسلوي حيدر جاسم محمد607792421422048114

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية412.0068.67ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيدنيا ثابت محمد لفته607802421424025043

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية411.0068.50اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيصادق خوام صادق داود607811021211032013

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية411.0068.50اعدادية الهدى للبناتادبيعلياء ثائر شهاب احمد607821221222025033

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية411.0068.50اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي حسين علي حسين607831821411115107

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية411.0068.50اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيياسين طه محمد احمد607841821411115165

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية411.0068.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد مؤيد عبيد سلطان607852221411037143

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية411.0068.50اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي حسين علي جسام607862321411040099
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية411.0068.50ثانوية النخيل المختلطةاحيائيكرار فالح كوكز راضي607872321417039039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية411.0068.50ثانوية الرافدين للبنيناحيائيصادق حيدر غازي نعمه607882421411040035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية411.0068.50ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزينب حامد صاحب حسن607892421424025067

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية410.0068.33ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيصابرين محمد علوان عيسى607901221422020030

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية410.0068.33إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد جواد كاظم احمد607911421211023213

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيأيه احمد عذيب تويه607921521422014005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية410.0068.33ثانوية النهروان المختلطةادبيمحمد علي جاسم حمادي607931921217027017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسين نصيف جاسم محمد607942121411049033

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية تماضر للبناتاحيائيندى ناطق سعدي طعمه607952121422002140

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية410.0068.33ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطةاحيائيناديه ياسين هادي ثامر607962121427021014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية كوثا للبنيناحيائيعبد هللا قاسم درويش عيدان607972321411040082

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائينبأ ميثم هاشم عجيل607982421422022145

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيبالل كمال محمد محسن607991821411115023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيمحمد هيثم محمود خليل608002121411075104

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية409.0068.17ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيدعاء عارف فخري موسى608012421424002026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية الحضارة للبناتاحيائيسلسبيل حامد احمد فياض608021021422026045

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية الخبير للبنينادبيحسين محمد جبار عجالن608031121211007025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية408.0068.00ثانوية خير االنام للبنينادبيعباس عادل حمزة مجبل608041121211051005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسين هادي حميد رمضان608051521211015034

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية الدجيل للبناتاحيائيفاطمه خالد جسام محمد608061821422071091

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيهيثم عدنان مهندس مناحي608072221411028067

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية408.0068.00ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيندى صادق الزم جاسم608082321427048008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية408.0068.00ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيمصطفى جاسم كاظم حمزه608092421413003022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية407.0067.83ثانوية الغفران المختلطةادبيحمزه علي حسن علي608101021217001007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية407.0067.83اعدادية العال المسائية للبنينادبيسلوان يوسف هندي حمد608111121215004079

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية407.0067.83ثانوية التجدد للبناتاحيائيشهد حماد عطاء هللا فرحان608121221422037021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية407.0067.83ثانوية الزمر للبناتاحيائيدعاء هاشم حمادي كاظم608132121422036029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية407.0067.83ثانوية عرفات المختلطةاحيائيمرتضى رعد عبد الكاظم عليوي608142321417002010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية407.0067.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرسل عبد الرضا كردي عبد608152521424004309

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية406.0067.67اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد سلمان ناصر حسين608161021211009047

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية406.0067.67ثانوية الجاحظ المختلطةادبيعال عامر ياسين عبد608171221227010014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية406.0067.67ثانوية البيادر للبنينادبيعلي حمد هللا هزاع حسان608181921211091024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية406.0067.67ثانوية حلوان للبنيناحيائيحيدر شامل رسول علي608192121411052027
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية406.0067.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي حسين مجباس شويلي608202221413006120

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية406.0067.67اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي عبود راضي عطيه608212521411014125

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية405.0067.50ثانوية الحرمين المختلطةادبيسندس نوري منزل درويش608221221227008007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية405.0067.50ثانوية البخاري للبناتاحيائيضحى علي حسين خضير608231221422027039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية405.0067.50ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحسين باسم حمزه راضي608242321417006008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية403.0067.17اعدادية القدس للبنينادبيعبد الرزاق عبد الجبار حكمت عبد القادر608251021211014039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية403.0067.17ثانوية الحرمين المختلطةادبيديانا مخلف صبار بديوي608261221227008003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية403.0067.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينور حسن زيدان خليف608271421222003135

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية403.0067.17اعدادية القرطبي للبنينادبيايمن عزت هاشم ابراهيم608282121211051014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية البطولة للبناتادبيعال حسن حسين حسن608291021222028067

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية المهند للبنينادبيسجاد محمد سالم ابراهيم608301121211040008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية التاجي للبنينادبيحذيفه باسم شهاب احمد608311221211010008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية السيدة نفيسة للبناتادبياستبرق سعيد اسويد مخلف608321821222002001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية الكرمة للبنينادبيمصطفى حامد صالح حمادي608331921211065047

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية بيخال للبنينادبياكرم محمود حسن احمد608342121211065017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية401.0066.83اعدادية الرافدين للبنينادبيكرار يحيى محسن زاير60835152021001103

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية401.0066.83اعدادية الكرمة للبنينتطبيقييونس حكيم فرحان كناص60836192051066042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية401.0066.83ثانوية الصديق للبنينادبيوائل حسن عليوي شمران608372321211024041

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية400.0066.67اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيامين خالد شكر محمود608381121511033006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية399.0066.50للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيمريم عبد الستار صباح محسن608391221222005017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية399.0066.50اعدادية الهدى للبناتتطبيقيرغد باسم ابراهيم حمادي608401221522025011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية399.0066.50اعدادية الكرمة للبنينادبياسامة فوزي طه فياض608411921211065009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية398.0066.33ثانوية المشاهده للبناتادبيسميه عبد هللا موسى عواد608421221222001025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية398.0066.33ثانوية ابن عساكر المختلطةادبينرجس محمد ابراهيم حمادي608431221227004005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية397.0066.17اعدادية العالمة الكليني للبنينادبياحمد محمد ياسين كضيب608442321211063002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية396.0066.00ثانوية بالل للبنينادبيايمن وليد خالد يوسف608451021211021005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية الكرمة للبنينادبيعمر محمد حمد حسين608461921211065034

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمحمد ماجد عبد عالوي608471921511065067

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيصادق حسين محسن عبيس608482621211025026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية395.0065.83ثانوية الشجعان للبنينادبيرسول حميد جاسم احمد608492621211046035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيساره رعد عادل جهاد608501821227005006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية393.0065.50اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا محمود عبد الحسن جبر608511121211027061

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية392.0065.33ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيدنيا فالح رزيج بداع608521221226001006
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية النجاح للبنينتطبيقيصادق كريم كوين عواد608531421511026042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبياثير اياد احمد شهد608542521215002002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية391.0065.17ثانوية البيادر للبنينادبيحسين عبد الغفور سليمان عليوي60855192021094007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية المثنى للبنينادبيسالم رائد حساني جبر608561021211022043

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية391.0065.17ثانوية اإلرادة المختلطةادبيعلي كريم عايد فياض608571021217005026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية391.0065.17ثانوية العامرية للبنينتطبيقيسجاد صالح متعب صبار608581121511037009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاطمه علي حسن حسين608591321222035064

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية عدن للبناتادبيساره صافي كمر شالكه608601321222030064

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية389.0064.83ثانوية الشموخ المختلطةادبيمغامس حميد شحاذه حسين608611021217008015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية العراق للبنينادبيحيدر لؤي جاسم محمد608621221211009086

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية388.0064.67ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيمصطفى محمد جاسم علي608631121215002060

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية388.0064.67ثانوية المشاهده للبناتادبيفردوس محمود جاسم محمد608641221222001032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية388.0064.67ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيبنين علي علوان راضي608651221222019014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية388.0064.67اعدادية الهدى للبناتادبيكوثر محمد شمسي احمد608661221222025039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية388.0064.67اعدادية بغداد للبناتادبينبأ حازم عدنان جاسم608671321222001058

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية388.0064.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعلي مالك كشاش سفيح608682221513041003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية388.0064.67ثانوية االحسان المختلطةادبيباقر حسين منون هادي608692421217001001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية387.0064.50اعدادية الريف للبنينتطبيقيميثاق مسعود مطر نجرس608701221511026037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية387.0064.50اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء عالء عبد الحسن زياره608711321522040036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية387.0064.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينبأ عبد الحسين عليوي محيسن608721521222009093

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية387.0064.50اعدادية تماضر للبناتادبينهى علي فهمي محمد608732121222002072

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية386.0064.33ثانوية بالل للبنينادبيمحمد ماجد هراط فارس608741021211021031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية386.0064.33ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيبكر عبد االمير محمود جواد608751121211001006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية386.0064.33اعدادية السيوطي للبنينادبيسجاد حميد ابراهيم نايل608761121211046020

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية386.0064.33ثانوية عشتار للبناتادبيطيبه حامد عايد دوخي608771121222027042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية386.0064.33اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيفاطمه حاتم جنيدي شرهان608781121522006047

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية386.0064.33اعدادية صفية للبناتادبيكوثر باسل عالوي زامل608791421222011179

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية385.0064.17اعدادية الحضارة للبناتتطبيقيعائشه بشير علي عبد608801021522026014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية385.0064.17ثانوية المشاهده للبناتادبيزرقاء ياسر بجرس محيميد608811221222001017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية385.0064.17ثانوية المفاخر المختلطةادبيسجى احمد مطلك صايل608821221227006005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية385.0064.17ثانوية الثائر للبنينتطبيقيباسم محمد علي حسين608831221511011004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية385.0064.17اعدادية الرافدين للبنينادبيذو الفقار عبد الرحمن جبار حسن608841521211001051

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية385.0064.17ثانوية المهيمن المختلطةادبياحمد علي محمد غبن608852121217042001
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية385.0064.17ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيوسن حسين زعيبل عبيد608862221525002006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية385.0064.17ثانوية ابن رشد للبناتادبيشهالء حيدر صباح لفته608872321222023026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية384.0064.00ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقيضحى حسين عيدان كاطع608881021526002025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية384.0064.00اعدادية ابابيل للبناتادبيهبه قادر احمد خضير608891121222045047

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية384.0064.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيرحمه احمد ابراهيم عليوي608901221522025008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية384.0064.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيغدبر علي حسين حيدر608911421511019082

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية384.0064.00اعدادية الفكر للبناتادبيزينب محمد كطان شاكر608921521222016042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية384.0064.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقياحسان محمد مرزه حمزه608932421517008001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية383.0063.83ثانوية دار السالم للبنينادبيمحمد عماد اسعد عباس608941021211025035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية383.0063.83اعدادية اليمن للبنينتطبيقيقصي احمد محمد علي توفيق608951021511016072

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية383.0063.83اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيحسين محمد حسن عباس608961521511013022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية383.0063.83ثانوية القاهرة المختلطةادبيحسين علي خليبص عبادي608972321217009009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية383.0063.83اعدادية العزة للبنينتطبيقيمنتظر عبد اليمه عوني حسن608982521511016046

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية382.0063.67اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيسرحان حايف سرحان عبادة608991121211045058

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية381.0063.50ثانوية الكندي للبنينادبيوليد عارف فيحان كواد609001121211039031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية381.0063.50اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيعلي فالح محمد كاظم609011121211045096

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية381.0063.50اعدادية ابابيل للبناتادبيصبا سلوان مولود خطاب609021121222045029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية381.0063.50ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيعذراء فالح جاسم محمد609031221222020018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية381.0063.50ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيايمان محسن جبار مجلي609041421522050002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية381.0063.50ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيسجاد جبار علوان حسين609052221513025015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية381.0063.50اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيعلي تركي كاظم بلكت609062421511028025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية380.0063.33ثانوية البراق المختلطةادبيسارة حامد علي حبيب609071121227009005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية380.0063.33ثانوية الفيحاء للبناتادبيزهراء احمد ابراهيم جابر609081321222013017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية380.0063.33ثانوية الفوز للبناتتطبيقيرفل حميد جسام محمد609091321522023009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية380.0063.33اعدادية طه للبنينادبيياسر حميد عبد الرزاق حمودي609101421211049157

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية380.0063.33ثانوية االصالح المسائيةتطبيقيحيدر جبر مسلم مشاوي609112221515014008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية379.0063.17اعدادية النهار للبناتتطبيقيزهراء كنعان غيدان سرحان60912112052127011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية379.0063.17اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيالسجاد خالد مرشد عويد609131121511033005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية379.0063.17ثانوية الصفاء للبنينادبيليث وعد احمد راضي609141421211046056

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية379.0063.17اعدادية صفية للبناتادبيجنات خضير عباس غايب609151421222011042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية379.0063.17ثانوية الشمائل للبناتادبيرنا علي محمد كاظم609161421222042021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية379.0063.17ثانوية نور الهدى للبناتادبينور الهدى سالم عسكر كاظم609171421222052062

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية379.0063.17ثانوية اليرموك للبنينادبياحمد جابر علي شويع609182421211018001
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية378.0063.00اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعمر نافع حسين مزعل609191021211010030

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية378.0063.00ثانوية الضحى للبناتادبيأيات محمد زيدان عاكول609201421222023001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية378.0063.00ثانوية المعارج االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد قاسم طعمه609212221513012012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية377.0062.83ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقيايه عجيل حمد كاظم609221021526002037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية377.0062.83اعدادية االصالة للبناتادبيايه احمد نوفل ظاهر609231121222024007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية377.0062.83أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيمحمد هيثم طارق جاسم609241221511019047

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية377.0062.83اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمصطفى احمد محمد حسن عبد الكاظم609251421511029061

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية377.0062.83الخارجيونتطبيقيعلي اسماعيل عباس محمد609261421518001165

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية377.0062.83اعدادية االسكندرية للبنينادبييوسف إبراهيم نايف مانع609272321211001067

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية376.0062.67ثانوية الخمائل للبناتادبيسوالف خميس اسماعيل جاسم60928192022150026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية376.0062.67ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيحسن علي هاشم احمد609291021517003003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية376.0062.67اعدادية عائشة للبناتتطبيقيسجى كامل حسوني جبر609301121522023023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية376.0062.67اعدادية الفهود للبنينتطبيقيكرار شهيد عامر جساس609312221511042047

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية376.0062.67ثانويةالعزيزية المسائية للبنينادبيكرار حميد حامد حمود609322621215001046

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية375.0062.50ثانوية الجاحظ المختلطةادبياسراء صالح ضاري طارش609331221227010003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية375.0062.50ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيمقتدى حميد صعيب جبره هللا609341421211042032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية375.0062.50ثانوية نور الهدى للبناتادبيساره كامل وحيد ملحم609351421222052038

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية375.0062.50ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيمخلد ارشد اكرم بهاء الدين609361421513002008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية587.0097.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرانيا رائد عبد حمادي609371821424006063

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية523.0087.17اعدادية العزة للبناتادبيمريم علي ابراهيم خليل609381221222036054

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0085.33ثانوية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة مأمون كريم سليم609391321222034015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0084.67اعدادية عائشة للبناتادبيميسم عبد المنعم محمود احمد609401421222010045

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية488.0081.33ثانوية تل السمر للبناتادبيعائشه لؤي محسن علي609411121222058032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية485.0080.83ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبينور عبد الزهره عبد الواحد نصيف609421421222025050

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية480.0080.00اعدادية اجنادين للبناتادبيريام خضير عباس عايش609431021222038019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية475.0079.17اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيايناس محمد ذيب عودة609441021222027015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية474.0079.00اعدادية الفاروق للبناتادبيرويده محمد سامي مطرود609451021222037011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية474.0079.00ثانوية معصومة للبناتادبيبتول حنون خير هللا وريوش609461421222045007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية472.0078.67ثانوية الرتاج للبناتادبيحوراء فالح حسن باهظ609471421222050008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية472.0078.67اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيهاله وليد عايد مزعل609482621222058071

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية469.0078.17الخارجياتادبيهاجر عبدالمنعم ابراهيم جواد609491221228050440

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية467.0077.83ثانوية المناهل األهلية للبناتادبيساره محمود اياد لطيف609501021224001005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0077.67اعدادية الخنساء للبناتادبيتبارك بشير كريم حمد609511321222018013
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية465.0077.50ثانوية المسعودي للبناتادبيمريم عبد الكريم مطلك عساف609522321222020040

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية459.0076.50ثانوية المبدعات للبناتادبيزهراء حيدر سعدون خليل609531021222046005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية457.0076.17ثانوية باب العلم للبناتاحيائيموج محمد حسين عبد علي609541221422040018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية453.0075.50اعدادية العزة للبناتادبيايمان ثامر فاضل جاسم609551221222036004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية452.0075.33اعدادية اجنادين للبناتادبيندى محمد عبد الكريم مهدي609561021222038049

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية451.0075.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمالذ علي فهد عجرش609571421422062126

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية451.0075.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائينهار طالب كاظم شياع609581421422062141

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية449.0074.83اعدادية البطولة للبناتاحيائيعبير عبد جسام عريمط609591021422028093

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية448.0074.67ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمريم احمد شيحان علي609601021422009077

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية448.0074.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيبنت الهدى علي لطيف عبد هللا609611221222007011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية448.0074.67ثانوية االنوار للبناتادبيرسل صادق جعفر غني609621221222023013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية447.0074.50ثانوية الزهراء للبناتادبيزهراء طارق كطان عليوي609631321222021021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية443.0073.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم عبد االيمه عبد الحسن عزيز609641221222046145

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية442.0073.67ثانوية الشمائل للبناتادبيفاطمه جاسم محيسن حرامي609651421222042043

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية442.0073.67اعدادية الفكر للبناتاحيائيطيبه احمد سفنديار كمر609661521422016071

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية441.0073.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب سعدي عبود عماره609671421422065160

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية440.0073.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيزهراء علي عبد المجيد محمد حسن609682621222037029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية439.0073.17ثانوية المأمون للبناتادبيايه علي عبيد محمد609691021222034003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية439.0073.17ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيزهراء سعدون شالل فرحان609701021222045018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية436.0072.67اعدادية البطولة للبناتادبيحنان رائد حساني جبر609711021222028033

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية436.0072.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيزهراء ياس خضير عباس609721221422007032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية436.0072.67ثانوية االمال للبناتادبيزينب علي حمد مفتن609731421222041019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية434.0072.33اعدادية العزة للبناتاحيائيضحى اسعد عبد النبي جعفر609741221422036065

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية432.0072.00ثانوية األرض الطيبة للبناتادبيهاجر اكرم عبد هللا احمد609751021222042008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية432.0072.00اعدادية البطولة للبناتاحيائيايناس سمير رميزان فيحان609761021422028021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية432.0072.00ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيساره شهاب احمد عبد علي609771021422045028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية432.0072.00اعدادية االصالة للبناتادبيزهراء مجيد جبر جاسم609781121222024019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية432.0072.00الخارجياتاحيائيرقية احمد مصطاف سالم609791221428050078

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية431.0071.83اعدادية الحضارة للبناتاحيائيابتهال جهاد علي عبد609801021422026001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية431.0071.83ثانوية السؤدد للبناتاحيائيشيماء احمد هادي عواد609811021422047012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية430.0071.67ثانوية ابي غريب للبناتادبيسجى هاشم محمد عاشور609821021222029022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية430.0071.67ثانوية القصواء للبناتاحيائيايمان طه حديد سعد609831221422051020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية430.0071.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك حامد غريب مصلح609841321422014013
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية430.0071.67اعدادية الزهور للبناتادبيحوراء فالح حسن راضي609851421222016014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية430.0071.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمالك ستار جبار احمد609861421422003080

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية430.0071.67اعدادية زينب للبناتاحيائيايه محمد هواش جابر609871421422043032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية430.0071.67اعدادية الرميلة للبناتاحيائيسجى قيس جبار عيدان609881521422004130

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية429.0071.50اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيتمارا رائد بدري عبد اللطيف609891121422021022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية429.0071.50ثانوية الخنساء للبناتاحيائيفرح حيدر عبد االمير رشيد609901421422040053

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية428.0071.33اعدادية عائشة للبناتادبياسماء حميد خضير عباس609911121222023004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية428.0071.33ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيهاجر فاضل خلف كريم609921421222022052

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية428.0071.33اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء جواد كاظم شنشول609931421222062023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية427.0071.17ثانوية المشاهده للبناتادبيشيماء نزيه كاظم ياسين609941221222001026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية427.0071.17ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيهديل عباس جبار اكمير609951221222020028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية426.0071.00ثانوية التسنيم للبناتادبيرقيه شاكر محمود حمد609961921222145006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية425.0070.83اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياطياف شهاب احمد مهدي609971021222027008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية423.0070.50اعدادية الفاروق للبناتادبيايه ابراهيم عدنان ابراهيم609981021222037004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية423.0070.50اعدادية الشعب للبناتادبيخديجه محمد كمال بشير609991321222022051

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية422.0070.33ثانوية التجدد للبناتادبيصفا محمود طه محمود610001221222037023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية421.0070.17اعدادية البطولة للبناتتطبيقيعائشه عصام جدوع محمود610011021522028049

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية421.0070.17ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيهبه شهاب احمد عويد610021421222046058

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية420.0070.00ثانوية الفردوس للبناتادبيهبه عبد الحميد حمد كاظم610031021222008027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية420.0070.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيشيماء دريد حمود لفته610041221222011040

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية420.0070.00اعدادية حطين للبناتادبياية فرج حمدان جالس610051321222027002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية419.0069.83اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيصفا فاضل حمد شرموط610061021222027057

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية419.0069.83اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبينبأ عباس محسن خسباك610071121227008003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية419.0069.83اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيرقيه رعد حسن عبد هللا610082121222079008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية418.0069.67ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيمالك محي محمد هالل610091121222002038

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية418.0069.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرقية علي اسماعيل خلف610101421222046023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية416.0069.33ثانوية بنت الهدى للبناتادبيهدى باسم حسين عصفور610111321222034022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية416.0069.33ثانوية المناهل للبناتادبيتبارك خالد عبد القادر جواد610121321222046006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية416.0069.33ثانوية المناهل للبناتادبيفاطمة كامل نريمان علي610131321222046027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية عائشة للبناتادبيشهد محمد حسين هادي610141121222023031

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية415.0069.17ثانوية الغدير للبناتادبيرشا عبد االله ابراهيم ريحان610152321222055014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية414.0069.00ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيزينب عباس فاضل درويش610161321226002016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية413.0068.83اعدادية اجنادين للبناتادبيمريم مظفر عجيل احمد610171021222038044
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية413.0068.83ثانوية بابل للبناتادبيبنين علي دنيف عبد610181221222014007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية413.0068.83ثانوية القوارير للبناتادبينبأ علي صافي جود هللا610191421222070046

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيسجى خالد طه سعود610201021222027046

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية الجمهورية للبناتادبيرسل حمدان حميد فرحان610211121222009024

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية حماة للبناتادبيتبارك جاسم عبيد بدر610221121222025028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه رائد ابراهيم عبد علي610231321222002069

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية يافا للبناتادبيايه سامي حسن حمود610241321222031012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية412.0068.67ثانوية الحريري للبناتادبينبأ ابراهيم حسين حمد610251421222060045

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية412.0068.67الخارجياتادبيحنين كنعان طالل محمد610261421228050211

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية411.0068.50ثانوية دجلة للبناتادبيرسل طارق جسام حمادي610271021222013014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية411.0068.50اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيسرى علي عباس سلمان610281021222027048

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية411.0068.50ثانوية الزهور للبناتادبيهدى عبد االمير عبد الرضا محمد علي610291121222019030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية411.0068.50اعدادية صفية للبناتادبيبنين محمد حسن ثجيل610301421222011032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية411.0068.50ثانوية الصمود للبناتادبيدنيا محمد محارب عامر610311421222034010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية411.0068.50ثانوية البيان المسائية للبناتادبيساره جمال فاضل حريش610321921226007007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية410.0068.33ثانوية الكوثر للبناتادبيبراء محمد ياس خضير610331021222040005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية التقى للبناتادبيساره جواد كاظم جبر610341121222012053

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية عائشة للبناتادبيورود سلمان حمد عبود610351121222023058

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية410.0068.33ثانوية الحضر المختلطةادبيسرى علي محمد حسين610361221227009004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء جابر عزيز عباس610372621222013022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية اجنادين للبناتادبيورود خضير عباس عايش610381021222038056

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية االمال للبناتادبيسبأ حسين حميد حسين610391121222011049

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية عائشة للبناتادبينمارق علي محمود سلمان610401121222023051

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية حماة للبناتادبيامنه خليل ابراهيم علي610411121222025006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية حماة للبناتادبيشهد جسام محمد احمد610421121222025069

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0068.17ثانوية عدن للبناتادبيرانية مهدي رحيم حيال610431121222033021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيمريم عبد هللا نعمه جواد610441121222073071

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية االعظمية للبناتادبيطيبه مؤيد ظاهر رضوان610451321222004073

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية زهو العراق للبناتادبيضحى حقي اسماعيل توفيق610461321222009024

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية عائشة للبناتادبيمريم رياض محيش موزان610471421222010037

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0068.17ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيرقيه عدنان هدهود نايف610481421222022017

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0068.17ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبياطياف علي ناصر عدوان610491421222061001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيداليا باسم حسن صابط610502621222037017
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية408.0068.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك حسن راشد سلمان61051142022115012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية البطولة للبناتادبيامنه محمود عبود احمد610521021222028016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية408.0068.00ثانوية المعرفة للبناتادبيعال فارس شالل فياض610531121222060033

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية408.0068.00ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيصفا علي نجم عبد610541321226005019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزمن ثامر مجبل مطلك610551421222002007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية امنة الصدر للبناتادبينور توفيق حسن معيوف610561421222059076

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية408.0068.00ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيفاطمة ستار جبار فرحان610571421224009004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية408.0068.00ثانوية مصطفى جواد للبناتادبينبأ عباس علي حسن610582321222052039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية407.0067.83اعدادية عائشة للبناتادبيزينب ناصر كامل كاظم610591121222023026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية407.0067.83اعداديه االنوار للبناتادبيشهد اديب سليمان علوان610601121222026031

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية407.0067.83اعدادية الرباط للبناتادبيعبير مهدي صالح مهدي610611121222055041

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية407.0067.83اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيتمارة محمد ياس عبد الكاظم610621121222073026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية407.0067.83ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيطيبه فارس فيصل عنصيل610631121227005011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية407.0067.83ثانوية االبتهال للبناتادبيياقوت رعد خماط قصار610641421222005039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية407.0067.83اعدادية ام ايمن للبناتادبيزهراء ستار جبار جباره610651421222057023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية407.0067.83الخارجياتادبياسراء جعفر سلمان حزام610661521228050013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية406.0067.67ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيزهراء اياد خلف جاسم610671021222045017

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية406.0067.67ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيحوراء عزيز زبون شنان610681021226005003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية406.0067.67اعدادية الجمهورية للبناتادبيميمونة بشير ابراهيم محمود610691121222009063

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية406.0067.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيميسم محمد داود حسين610701421222003128

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية406.0067.67اعدادية النعيم للبناتادبينرجس صباح حسن لفته610711421222009092

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية406.0067.67ثانوية نور الزهراء للبناتادبيليالي اياد شكبان سلمان610721421222066037

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية406.0067.67اعدادية النجاة للبناتادبينور صالح حسن عبد الحسين610731521222003070

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية406.0067.67اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيرفاء احمد عبود كسار610742621222058023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية405.0067.50ثانوية الجامعة للبناتادبيمريم عالء ابراهيم مهدي610751021222009029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية405.0067.50اعدادية البيان للبناتادبيالحوراء هادي عبد الرضا مكي610761021222014005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية405.0067.50اعدادية البيان للبناتادبيغدير كاظم غني كاوي610771021222014050

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية405.0067.50ثانوية البسملة للبناتادبينبأ عزيز عربي حسن610781121222061030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية405.0067.50ثانوية الرحاب للبناتادبيزينب خضير نوار ثامر610791121222067010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية405.0067.50ثانوية الربيع للبناتادبيميمونه عبد الباسط جاسم عبد610801221222002020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية405.0067.50ثانوية الوفاق للبناتادبيهند عباس فاضل داود610811221222022067

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية405.0067.50اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء حسن عبد وزير610821421222002011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية405.0067.50اإلعدادية المركزية للبناتادبيبان صباح علوان عبد الحسين610831421222063007
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية405.0067.50الخارجياتادبيهديل مهدي طالب محمد610841521228050529

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية404.0067.33اعداية المعراج للبناتادبيزينب علي نعمه زيدان610851021222031034

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية404.0067.33ثانوية صقر قريش المختلطةادبيفاطمة عناد محمد محسن610861021227004011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية404.0067.33ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعائشة اسماعيل خضير فرحان610871121227001017

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية404.0067.33ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيورود سعدون علي عبود610881121227004015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية404.0067.33ثانوية االخالص للبناتادبينور جابر عيدان شمردل610891221222018070

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية404.0067.33اعدادية بلقيس للبناتادبيعائشه نور سراج الدين هادي حميد610901321222002057

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية404.0067.33اعدادية ام ايمن للبناتادبيمريم علي كامل عبد610911421222057043

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية404.0067.33اعدادية سما بسماية للبناتادبيغدير علي نعمه محسن610921421222068027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية404.0067.33ثانوية القوارير للبناتادبيطيبه موفق ابراهيم حمزه610931421222070034

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية404.0067.33اعدادية المآثر للبناتادبيزهراء محمد رميض محمد610941521222011048

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية403.0067.17اعدادية االعظمية للبناتادبيايناس حسام خالد يعقوب610951321222004010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية403.0067.17اعدادية الشعب للبناتادبيطيبه قاسم سالم الزم610961321222022119

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية403.0067.17اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء فضيل قسوم فدعوس610971421222009041

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية403.0067.17اعدادية الفداء للبناتادبيسجى عدنان عزيز حسون610981421222033033

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية403.0067.17ثانوية نور الهدى للبناتادبيمريم كاطع خليف عبد هللا610991421222052053

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية403.0067.17ثانوية القيم االهلية للبناتادبيازل هاشم محمد حميد611001421224014001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية البطولة للبناتادبيزهراء شهاب احمد غضبان611011021222028044

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية ابي غريب للبناتادبيساره يوسف راوي فرحان611021021222029020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيرنا جاسم محمد عبد هللا611031121522015019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية الكاظمية للبناتادبيسجى محمد حسن محمد علي حمودي611041221222029015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيمريم مجيد شاكر حسون611051421222002033

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية حطين للبناتادبينور ماجد عبد الكريم هللا داد611061421222004037

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيابتسام محمد داود محمود611071421222025001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية الشمائل للبناتادبيفاطمه عالء عبيس محمد611081421222042047

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية عشتار للبناتادبينمارق احمد نجم عبد611092321222049032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية روناكي للبناتادبيتبارك عباس عدنان مالك611103221222007003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية401.0066.83ثانوية الزهور للبناتادبياالء علي عبد هللا عيسى611111121222019003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية401.0066.83ثانوية نور العلم للبناتادبيماريا رياض محمد دليمي611121121222052034

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية401.0066.83ثانوية البسملة للبناتادبيرحمة سعد رعد حميد611131121222061016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية401.0066.83ثانوية ام الكتاب للبناتادبيغدير حسون خليل ابراهيم611142621222052009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية400.0066.67ثانوية ام سلمة للبناتادبيرسل مضر عدنان ناصر611151021222015013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية400.0066.67ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتادبينبأ انس حسين جاسم611161021224006003
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية400.0066.67اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه هيثم محسن حمد611171221222009056

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية400.0066.67اعدادية االعظمية للبناتادبيدانيه ضياء بدر سوادي611181321222004033

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية400.0066.67اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم خالد احمد رشيد611191321222004090

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية400.0066.67ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيفاطمه صادق شغناب عبد611201421222061039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية400.0066.67اإلعدادية المركزية للبناتادبيندى حسن هادي سالم611211421222063046

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية400.0066.67اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيحوراء محمد جبار صابر611221521522008023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية400.0066.67ثانوية االنتصارات للبناتادبيزينب حامد صاحب جبر611232621222002037

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية399.0066.50اعدادية العامرية للبناتادبيطيبه مقداد مظفر جاسم611241021222036034

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية399.0066.50اعدادية عدن للبناتادبيزينب نعمه نصيري حنون611251321222030061

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية399.0066.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيسنار حمزه زيدان جعفر611261421222003091

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية399.0066.50ثانوية معصومة للبناتادبيمريم حامد دنو جاسم611271421222045034

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية399.0066.50اعدادية امنة الصدر للبناتادبيامنه مجيد نجم محي611281421222059008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية398.0066.33اعدادية االمال للبناتادبيوالء احمد علوان حمد611291121222011086

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية398.0066.33ثانوية عشتار للبناتادبيصفاء جبار جهاد عبد زيد611301121222027041

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية398.0066.33ثانوية نور العلم للبناتادبيسرى ضياء هاشم حسين611311121222052023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية398.0066.33ثانوية المعرفة للبناتادبيدالل حسن نجم عبد هللا611321121222060018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية398.0066.33ثانوية البسملة للبناتادبيايمان محمد عبد اللطيف جاسم611331121222061006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية398.0066.33اعدادية الخنساء للبناتادبيمها احمد حسن سعدون611341321222018069

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية398.0066.33اعدادية صفية للبناتادبيزهراء سمير بخيت زبين611351421222011084

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية398.0066.33اعدادية الفداء للبناتادبيديانا علي حسين جواد611361421222033017

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية398.0066.33اعدادية الفداء للبناتادبيعائشه عزيز خلف مجيد611371421222033045

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية398.0066.33اعدادية ام ايمن للبناتادبيالزهراء عباس حسين علي611381421222057006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية398.0066.33اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيتبارك عباس فجر علوان611392621222058014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية397.0066.17الخارجياتادبيزهراء سالم فلك حاجم611401121228050295

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية397.0066.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسرى زهير عبد الرحيم لطيف611411321222014029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية397.0066.17ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيامنه جواد كاظم راضي611421321226001005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية397.0066.17اعدادية زينب للبناتادبينور الزهراء مؤيد موحان حسن611431421222043111

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية397.0066.17ثانوية القوارير للبناتادبيبيداء عدنان هليل بعيو611441421222070006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية396.0066.00اعدادية البطولة للبناتادبيايالف خميس حمد خلف611451021222028019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية396.0066.00ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبينبأ جاسم محمد عكاب611461121222002040

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية396.0066.00اعدادية االمال للبناتادبياسماء احمد محمد خضير611471121222011001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية396.0066.00اعدادية الرباط للبناتادبيرشا حسن عبد الهادي فليفل611481121222055027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية396.0066.00ثانوية سومر للبناتادبيايه محمود طالل جيجان611491421222008005
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية396.0066.00الخارجياتادبيدعاء عامر امين مهدي611501921228050204

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية396.0066.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيكوثر كاظم نجم جواد611512621222058053

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية396.0066.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيمريم علي سالم كاظم611522621222058057

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية البيان للبناتادبيمالك حيدر وانس حسين611531021222014066

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية395.0065.83ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيميمونه طه احمد حميد611541021522012033

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية التقى للبناتادبيجواهر انور صباح علي611551121222012032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية التقى للبناتادبيريام سامي ضاري سرحان611561121222012041

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية عدن للبناتادبيفاطمه رزكار نجم عبد الحميد611571321222030080

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية395.0065.83الخارجياتادبيزينب حسين صالح حسن611581321228050234

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيحوراء عبد المنعم حسين علي611591421222003051

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرقيه احمد حسين علوان611601421222003068

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية زينب للبناتادبيهاجر اسعد نوري عبيد611611421222043121

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية395.0065.83ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزينب حسن بدر مهدي611621421222066020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية395.0065.83ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيزينب كريم مسعود خلف611631421224009003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية حطين للبناتادبيماريا محمد عبدهللا مبارك611641021222004018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية الزهور للبناتادبيصابرين علي عبد هللا عيسى611651121222019022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية394.0065.67اعداديه االنوار للبناتادبييقين ياسر عبد هللا سلمان611661121222026063

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيزهراء اسعد علي ايوب611671121222072020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيمرام كريم جاسم محمد611681221222007042

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية الوفاق للبناتادبيداليا فالح مثقال هايس611691221222022018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية الفيحاء للبناتادبيكوثر كريم صبيح مظلوم611701321222013041

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية سومر للبناتادبيداليا عامر ناهي عيدان611711421222008020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية الرتاج للبناتادبيساجده ضاحي ناجي لفته611721421222050018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية الناصرة للبناتادبيهبه اكرم عبد الحمزه محمد611731421222056064

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمه فيصل جبار ناشور611741521222008099

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبيشهد مؤيد داود مصاول611751521222014063

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية المستنصرية للبناتادبيتقوى احمد حمزه يوسف611762321222040014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية393.0065.50ثانوية الميسرة للبناتادبينور قاسم سويدان ادوز61177112022139028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية393.0065.50اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيمها صالح محمود حسين611781121222016043

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية393.0065.50اعدادية حماة للبناتادبيساره مزهر فياض راضي611791121222025062

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية393.0065.50ثانوية القوارير للبناتادبيشذى عباس غريب عبد611801421222070028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية393.0065.50ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيريام عباس عبد علي محيسن611812621222051008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية رفيدة للبناتادبيتبارك حيدر محمود ياس611821121222041013

4148 من 1854صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية ابابيل للبناتادبيدالل محمد عبود حسين611831121222045011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم صبر عمار سيد611841221222046144

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية صفية للبناتادبينور الهدى جاسم محمد حسين611851421222011207

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية392.0065.33ثانوية االمال للبناتادبيسعاد مياح زويد حبيب611861421222041021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية امنة الصدر للبناتادبيأماني حسين علي صالح611871421222059001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية392.0065.33ثانوية الحريري للبناتادبيسجى حامد ابراهيم حمادي611881421222060023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية392.0065.33ثانوية وحدة العراق للبناتادبينبأ قصي سعد حاجم611892621222057028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينبأ هاني شاكر موسى611901121222017107

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية391.0065.17ثانوية تل السمر للبناتادبيغصون حسين عبد هللا حسين611911121222058035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية391.0065.17ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيامنه محمد عبد الصاحب ناجي611921221222015003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية الفداء للبناتادبيفضاء علي محيسن مطر611931421222033064

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية391.0065.17ثانوية االمال للبناتادبيبنين شيحان حسن صويلح611941421222041005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيرسل ثامر سالم شاكر611952621222058021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية387.0064.50اعدادية البتول للبناتتطبيقيرقيه حقي اسماعيل عواد611961121522013020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية387.0064.50اعدادية عدن للبناتتطبيقينقاء قاسم محمد كاظم611971321522030036

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية387.0064.50اعدادية يافا للبناتتطبيقيساره هشام سلمان عبد العزيز611981321522031038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية562.0093.67اعدادية فدك للبناتاحيائيسارة نصر سالم حسن611992121422067047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية548.0091.33الخارجياتادبيشذى فاضل حمد نصيف612001221228050281

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية546.0091.00ثانوية الكوثر للبناتادبيرقيه فاضل سعيد عرازه612011321222044013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية540.0090.00اعدادية الوزيرية للبناتادبيهديل مصعب رياض عبد هللا612021321222005048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية536.0089.33اعدادية فدك للبناتادبياسيل عامر اسماعيل جاسم612031421222006007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية532.0088.67اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينورس عيسى محمد محمود612042621222058070

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية531.0088.50ثانوية االخالص للبناتادبينورس عبد الكاظم حسين عجه612051221222018073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية531.0088.50ثانوية حنين للبناتادبيحوراء علي اسماعيل حسين612061321222028009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية530.0088.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيهديل منير منشد محمد612071321222014062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية529.0088.17اعدادية الكوثر للبناتادبيروان محمد أحمد غزاي612082621222013021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية528.0088.00اعدادية االعظمية للبناتادبيزبيده احمد هاشم ابراهيم612091321222004048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية528.0088.00ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيمريم نصير علي مغيص612101421222051030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية527.0087.83اعدادية الجمهورية للبناتادبيعائشه سعد عبد الوهاب رفعت612111121222009043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية526.0087.67اعداديه االنوار للبناتادبيمالك اسماعيل ضبع عودة612121121222026052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية526.0087.67ثانوية الرافدين للبناتادبيتبارك ماجد محمد مصطفى612131321222019009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية526.0087.67اعدادية المآثر للبناتادبينور الهدى حمود محسن جوده612141521222011104

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية524.0087.33ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيمريم علي صباح نوري612151021522012031
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية524.0087.33ثانوية االخالص للبناتادبيبنين حسن هادي عريمش612161221222018006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية524.0087.33ثانوية الفيحاء للبناتادبيشروق حسن ضاحي محمد612171321222013029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية524.0087.33اعدادية الثورة العربية للبناتادبيفرح جمال خزعل علي612181321222017079

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية523.0087.17ثانوية االخيضر للبناتادبياسراء رياض هاشم حسن612191221222052004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية522.0087.00اعدادية حماة للبناتادبيبتول يوسف ناصر حسين612201121222025021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية522.0087.00ثانوية الفيحاء للبناتادبيبتول صدام عبد هللا عيدان612211321222013008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية522.0087.00ثانوية المسك للبناتادبينغم جبار منصور ثامر612221421222048036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية522.0087.00ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيسجى محمد صباح هندي612231421222051020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية521.0086.83اعدادية االصيل للبناتادبيمريم طالب ريسان شراد612241121222005045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية521.0086.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيبراء صدام خضير سلمان612251421222003030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية521.0086.83ثانوية الشمائل للبناتادبيحوراء نبيل جواد فالح612261421222042014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية521.0086.83الخارجياتادبيسارة محمد طاهر عبد612271421228050459

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية521.0086.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيغدير عبد اللطيف رحيم كاظم612281521222009072

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية520.0086.67ثانوية البتول المسائية للبناتادبيصابرين عماد محمد عبد612291021226003029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية519.0086.50ثانوية نور الهدى للبناتادبينمارق احمد سامي حسين612301421222052060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية519.0086.50ثانوية االنتصارات للبناتادبيزهراء كاظم حسون علي612312621222002031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية518.0086.33اعدادية االصالة للبناتادبيحوراء رعد عبد علي هويدي612321121222024009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية518.0086.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيفاطمه الزهراء قاسم محمود هميم612332621222037038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية516.0086.00اعدادية عائشة للبناتادبيسجى كاظم مخيف حسن612341121222023028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية516.0086.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيغدير رعد حميد صيهود612351521222008081

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية515.0085.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء رعد حسين اسماعيل612361221222046066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية515.0085.83اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمة عايد ميس جلود612371421222009078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية514.0085.67ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيدانية ابراهيم اسماعيل ابراهيم612381121222048013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية513.0085.50اعدادية الخمائل للبناتادبيعذراء يعقوب محمد عباس612391221222043073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية513.0085.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيرند عدي فائق مهدي612401221422025056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية513.0085.50اعدادية زها حديد للبناتادبيبنين احمد ثابت حامد612411321222048010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية513.0085.50الخارجياتاحيائيتبارك مشتاق طالب محمد612421521428050057

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية513.0085.50اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيضحى علي راضي كنبار612432621222058043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0085.33اعدادية الحضارة للبناتادبينور سلمان حسين سهيل612441021222026029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0085.33للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيساره احمد عبد هللا حمد612451221422005019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0085.33ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيمنار حسن هادي عطيه612462421424025118

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0085.33ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه عادل هويش كطان612472621222041014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0085.17اعدادية الرباط للبناتادبيهدى يونس عبد الزهره هادي612481121222055058
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0085.17ثانوية الكرار المختلطةادبيآيه ياسين علي فرحان612491121227006002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0085.17ثانوية االستقالل للبناتادبيفريال سلوان غازي عبد القادر612501321222006034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0085.17اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء قاسم راشد حبيب612512621222013029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية510.0085.00ثانوية الميسرة للبناتادبيختام حميد خضير فرحان612521121222064005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية510.0085.00ثانوية الحضر المختلطةادبيبتول نجاح احمد كاظم612531221227009003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية510.0085.00الخارجياتادبيزهراء احمد جاسم حمود612541421228050363

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية510.0085.00ثانوية االنتصارات للبناتادبيريام علي هاتف حمزه612552621222002023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0084.83اعدادية العامرية للبناتادبيتبارك اكرم فهمي فليح612561021222036007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0084.83ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيجنان حسين هادي عطيه612572421424025034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0084.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيشهد شاكر خليل محمد612581421222003094

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0084.67ثانوية سومر للبناتادبيفاطمة علي محمد عكيل612591421222008060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0084.67ثانوية نور الزهراء للبناتادبيبيان صادق ساجت بريسم612601421222066007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية507.0084.50ثانوية ذات النطاقين للبناتادبياسماء سعد محمد خليفه612611221222019002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية507.0084.50ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيسبأ عثمان عبد الكريم شهاب612621321222036019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية507.0084.50اعدادية الكرامة للبناتادبينور رعد عبد المنعم طه612631421222044056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية507.0084.50ثانوية الندى للبناتادبيضحى فاضل حسين حنش612641421222069062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية506.0084.33اعدادية عائشة للبناتادبيصفية مؤيد كريم هادي612651121222023034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية506.0084.33اعدادية االزدهار للبناتادبيورود حيدر جواد جبار612661221222009071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية506.0084.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيزهراء عامر عيسى حسن612672621222037028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0084.17اعدادية العامرية للبناتادبيشهد عصام صباح خليل612681021222036031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0084.17ثانوية الحريري للبناتادبيشهد سعدون سالم جميل612691421222060026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0084.17اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء محمد سالم جابر612701421222062029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0084.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيمريم سمير فريد مراد612711521222006077

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0084.17ثانوية الرباب للبناتادبيحنين زين العابدين حسين جاسم612721521222012005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0084.17ثانوية الوطن للبناتادبيامنه جاسم خضير عباس612731921222120002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0084.17ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيغاده جميل مكطوف جالب612742621222041012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0084.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبينرجس محمد خلف جاسم612751021222027073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0084.00ثانوية المعرفة للبناتادبياسفار نعمان جبار مرهش612761121222060003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0084.00ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمريم حيدر محسن كاظم612771221222019058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0084.00ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيمريم كاظم راهي مجدم612781421222022050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0084.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائياسراء انور عباس محمد612792221424008008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية503.0083.83اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيانفال كاظم اصلبي عبيد612801021222027012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية503.0083.83ثانوية زبيدة للبناتادبيرباب احمد كاظم رسن612811121222042022
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية503.0083.83اعدادية صفية للبناتادبيأيه دريد عبد النبي احمد612821421222011001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية503.0083.83اعدادية بلقيس للبناتادبيغدير ستار جبار حسن612831421222062044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية503.0083.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عطيه نعيمه612842221424036046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0083.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحنين مطلك سلمان كاظم612851221222046042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0083.67ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيدعاء محمد جاسب حسين612861421224012001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0083.67ثانوية االنتصارات للبناتادبيرغده عبد الهادي حمزه كاظم612872621222002019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0083.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبينور الهدى كاظم حامد كاظم612882621222037051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية501.0083.50اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه تحسين علي رحيم612891421222011163

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية501.0083.50ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيدعاء رياض حسن جاسم612902621224013008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500.0083.33اعداديه االنوار للبناتادبيفاطمة بشار حسين فهد612911121222026040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500.0083.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيياسمين محمود علوان محمود612921321222029059

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500.0083.33اعدادية المآثر للبناتادبيايه رياض حسن محمد612931521222011008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية499.0083.17اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء محمد رحيم صياح612941121222046055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية499.0083.17ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيشهد رياض راشد علي612951421222022036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية499.0083.17ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيرفاه ناظم مهدي خضير612962321422007039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية499.0083.17اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبينور سلمان عبد هللا بستان612972621222037052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية498.0083.00ثانوية نور االيمان للبناتادبيفاطمة عادل ورد راضي612981221222006033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية498.0083.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزهراء تحسين صبار كامل612991421222003076

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية498.0083.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايات بالسم باقر خلف613001421222046008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية498.0083.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء صدام فخري بليبش613012321422015078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0082.83اعدادية االصالة للبناتادبياسراء جمعه محمد حسن613021121222024003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0082.83اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء حسين نايف كبيح613031321222018030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0082.83ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيزهراء محمد فاضل كاظم613041421224012004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0082.83اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينبأ علي محمد محمود613052621222058063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0082.67ثانوية الزهور للبناتادبيتبارك وليد خلف عبد هللا613061121222019008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0082.67اعدادية بلقيس للبناتادبيحنين عبد الرضا قاسم حسين613071321222002023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0082.67اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء جاسم منصور عبد هللا613081421222002008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0082.67اعدادية المآثر للبناتادبياية قاسم حسن سعدون613091521222011009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية495.0082.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه هيثم محمد اسحاق613101221222046129

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية495.0082.50ثانوية الحضر المختلطةادبياستبرق محمد سلمان جاسم613111221227009002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية495.0082.50اعدادية زها حديد للبناتادبيغدير اسعد عناد عبرة613121321222048043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية495.0082.50ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزينب سعيد بديوي خضر613131421222066021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية465.0077.50ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيبشرى حسن عذافه ساجت613142221524030007
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية436.0072.67اعدادية حماة للبناتتطبيقيطيبه مهدي نصر حسين613151121522025023

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية421.0070.17ثانوية اسماء للبناتاحيائيمريم مؤيد فاضل جابر613161121422035037

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية404.0067.33ثانوية المبدعات للبناتاحيائيزينب محسن نشمي عباس613171021422046008

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية399.0066.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينبا ربيع محسن حيال613182221424012187

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية397.0066.17الخارجياتاحيائيسحاب عطشان شريف موازي613192221428050311

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية393.0065.50ثانوية الجامعة للبناتاحيائيامنه ماجد نجم عبد613201021422009008

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية382.0063.67اعدادية الرشد للبناتادبيشهد حسين حسان محيي613211321222033014

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية376.0062.67اعدادية الثورة العربية للبناتادبياثمار حيدر قاسم مفتن613221321222017004

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية375.0062.50الخارجياتادبياية ياسين جبار سالم613231521228050076

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية374.0062.33اعدادية عائشة للبناتادبيتمارة عماد محمد حسين613241421222010010

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية373.0062.17ثانوية الربيع للبناتادبيميمونه حردان عبد ابراهيم613251221222002019

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية الفاتح المختلطةادبينبأ سعيد نايف جوير613261221227005012

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية التضحية للبناتادبياسيا موسى لفته حسن613271221222010002

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية االعظمية للبناتادبيهمسه عائد محمود ناصر613281321222004108

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية النصر للبناتتطبيقيعتاب علي محمد صليبي613291221522031029

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية367.0061.17اعدادية جرير للبناتادبيزينب حسن عبد الزهره كاظم613301221222008034

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية364.0060.67اعدادية الفاروق للبناتادبيطيبه رزاق جبار علي613311021222037018

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية362.0060.33ثانوية سمية المسائية للبناتادبيزهراء علي زيدان مجذاب613321521226001053

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية362.0060.33اعدادية المحاويل للبناتادبيضحى عمران عبد الحسين حسن613332321222039032

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية361.0060.17اعدادية الفاروق للبناتادبيزينب قبس محمد رمزي داؤد613341021222037013

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية360.0060.00اعدادية االمال للبناتادبيبراء زياد مبدر علي613351121222011013

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية359.0059.83اعدادية يافا للبناتادبيحوراء زهير عامر جاسم613361321222031026

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية359.0059.83ثانوية المسعودي للبناتادبيانفال معن احمد صالح613372321222020006

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية357.0059.50ثانوية االخالص للبناتادبيفاطمه رياض محمود عوده613381221222018049

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية357.0059.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيلوزان ناهض جواد خلف613391221222046135

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية357.0059.50اعدادية ام القرى للبناتادبينور صالح حسن حسين613401421222015109

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية357.0059.50ثانوية االمال للبناتادبيرفل طاهر عداي مجيد613411421222041010

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية356.0059.33ثانوية الفضيلة للبناتادبينبأ راجي محي علي613421021222006021

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية356.0059.33اعدادية عدن للبناتادبيلقاء ليث شاكر عنبر613431321222030086

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية356.0059.33ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيفاطمه نافع هادي شاطي613441421222025037

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية355.0059.17ثانوية صقر قريش المختلطةادبيمنتهى اسماعيل عباس شمران613451021227004012

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية355.0059.17ثانوية الوفاق للبناتادبياالء رعد مكي مجبل613461221222022003

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية355.0059.17اعدادية فدك للبناتادبينور الهدى صباح جاسم خميس613471421222006097
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قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية355.0059.17ثانوية البواسل للبناتادبيزينب طارق محمود كاظم613482321222079006

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية355.0059.17ثانوية االنتصارات للبناتادبيزهراء رجاء نايف فضاله613492621222002025

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية354.0059.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبينور الهدى ماجد حميد حردان61350102022094047

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية354.0059.00اعدادية البطولة للبناتادبيداليا سعدون حمادي مهدي613511021222028034

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية354.0059.00ثانوية الكوثر للبناتادبيعذراء عبد الرضا ظاهر جوده613521021222040021

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية354.0059.00ثانوية صقر قريش المختلطةادبيحنين فاضل عالوي حمد613531021227004006

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية354.0059.00ثانوية االنتصار للبناتادبياسيل علي حسين عبود613541221222042003

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية354.0059.00اعدادية الخمائل للبناتادبينرجس قيس حسين حاتم613551221222043107

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية354.0059.00ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيوالء اسماعيل كامل محيسن613561421222025056

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية354.0059.00الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزينب كاطع محمد مرتضى613572621222003002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية511.0085.17ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيهمام علي جاسم نزال613581221411040120

كلية اآلداب/الجامعة العراقية510.0085.00ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيروكة مهند روكان علي613591321226002013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية491.0081.83ثانوية الرشاد للبنينادبيفاضل فؤاد فاضل حمد613601921211050031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية472.0078.67اعدادية االزدهار للبناتادبيزهراء كاظم طاهر حسن613611221222009032

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0078.50الخارجياتاحيائيزينه عبدالواحد علي احمد613621021428050069

كلية اآلداب/الجامعة العراقية470.0078.33اعدادية المآثر للبناتادبيزهراء عماد صبيح داخل613631521222011045

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0078.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيرقية جمعه باني جالس613641521422009042

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0077.50ثانوية الياسمين المختلطةادبيحسين عدنان حسن مظلوم613651221217003003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0077.50اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمنتظر جاسم فرحان جالب613661321411004050

كلية اآلداب/الجامعة العراقية458.0076.33الخارجياتاحيائيعلياء حسين محمد علي613671321428050167

كلية اآلداب/الجامعة العراقية455.0075.83ثانوية المشاهده للبناتادبيفرح عزيز حميد ابراهيم613681221222001031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية444.0074.00اعدادية ام البنين للبناتادبيرنا اركان داود ذويب613691321222011032

كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0073.67ثانوية بالل للبنينادبيمحمد ابراهيم عبيد منصور613701021211021030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0073.67اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيمحمد صادق جعفر حسن صالح613711521411017069

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0071.83ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيمها كريم صالح احمد613723121422001061

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0071.67ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيفاطمة باسل سامي سعيد613731121222037027

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0071.50اعدادية حماة للبناتاحيائياماني عبد الرحمن سلمان ظاهر613741121422025012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0071.50الخارجياتادبينبا كاظم طليع يوسف613751521228050460

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0071.50ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيصفا عدنان عزيز عبد الغفور613761921422136025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0071.33اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي رحيم رشك جبر613771321211012066

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0071.33ثانوية المعالي للبناتادبيعذراء عبد االمير عباس كرم613781421222054041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0071.33اعدادية االنام للبناتاحيائيريام امير محمد اسماعيل613792121422045025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية427.0071.17اعدادية البطولة للبناتاحيائياالء محمد محسن عبد هللا613801021422028015
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية427.0071.17ثانوية بابل للبناتاحيائيورود حيدر عزيز عوده613811221422014055

كلية اآلداب/الجامعة العراقية427.0071.17اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحيدر عبد االمير علي حسين613821321411029017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية426.0071.00ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائيشهد عباس حسين شحيتان613831121424002010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية426.0071.00ثانوية شمس الحرية للبناتادبيافراح رافع علوان احمد613841321222010002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية426.0071.00اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب علي هاشم عطيه613851321222040069

كلية اآلداب/الجامعة العراقية426.0071.00ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيايه عدنان محمد خضير613861921422081023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية426.0071.00اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد عقيل عمران عباس613872321411020016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية425.0070.83ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيجميله محمد عبيد كريم613881021422029016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية425.0070.83اعدادية االعظمية للبناتادبيسارا مازن عبد الخالق فريد613891321222004056

كلية اآلداب/الجامعة العراقية425.0070.83ثانوية حنين للبناتادبيزهراء عادل ثجيل جبار613901321222028014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية425.0070.83إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمود جعفر عبد الحسن حميدي613911421411009150

كلية اآلداب/الجامعة العراقية424.0070.67اعدادية اجنادين للبناتاحيائيشمس لؤي حسين رجب613921021422038073

كلية اآلداب/الجامعة العراقية424.0070.67ثانوية امل االجيال االهلية للبناتاحيائيفاطمه عامر هادي حطحوط613932721424007003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية423.0070.50اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمروه عالء اسماعيل حمد613941321422004084

كلية اآلداب/الجامعة العراقية423.0070.50ثانوية الخليج العربي للبناتادبيسارة نشأت خطاب صالح613951421222058021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية423.0070.50اعدادية البراءة للبناتاحيائينورس غانم صكبان عبد هللا613962121422004122

كلية اآلداب/الجامعة العراقية422.0070.33ثانوية الحارثية للبناتاحيائيلينا حامد كامل حماده613971021422030014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية422.0070.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيحوراء صباح عبود خلف613981421422003027

كلية اآلداب/الجامعة العراقية421.0070.17اعدادية الفاروق للبناتاحيائينور نبيل ابراهيم مفتاح613991021422037080

كلية اآلداب/الجامعة العراقية421.0070.17ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيتارا عباس اسماعيل رحيم614001321422024016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية421.0070.17إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمقتدى ضياء سعدون عبد النبي614011421411014150

كلية اآلداب/الجامعة العراقية419.0069.83ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيايه هادي عزيز جبر614021021422024004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية419.0069.83ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيضحى صالح عباس جار هللا614031021424013047

كلية اآلداب/الجامعة العراقية418.0069.67اعدادية مصطفى جواد للبنينادبياحمد قاسم رشيد نعمة614041021211015009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية418.0069.67اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن علي ناصر محمد614051021411017030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية418.0069.67اعدادية السويس للبنيناحيائيعبد المهيمن محمد محمود خضير614061321411006042

كلية اآلداب/الجامعة العراقية418.0069.67اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيفدك عامر حسن علي614071321522015033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية417.0069.50اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعلي طارق خلف هللا حسين614081421411006066

كلية اآلداب/الجامعة العراقية416.0069.33ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائينورس مجيد علي مشيش614091421422021024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية416.0069.33اعدادية الفرح للبناتاحيائيلينا لؤي عبد االمير ابراهيم614101421422053040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية416.0069.33اعدادية الكرمة للبنينادبيسرمد ضاري حمد شهاب614111921211065020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية416.0069.33ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيمحمد ماجد محمد ميزر614121921215010153

كلية اآلداب/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية الداودي للبنيناحيائيعبد هللا عدي عبد هللا جابر614131021411029020
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمة محمد ابراهيم عبد هللا614141021422033129

كلية اآلداب/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيهاجر جمال مزبان حسين614151121422006193

كلية اآلداب/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية الوزيرية للبناتادبيمريم عبد اللطيف عبد الرحمن عبد اللطيف614161321222005038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسحر صباح مهدي ضهد614171321422015065

كلية اآلداب/الجامعة العراقية415.0069.17ثانوية الصمود للبناتاحيائيزهراء بشير محسن ياسر614181421422034019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين أمجد هاشم جبر614192721411025058

كلية اآلداب/الجامعة العراقية414.0069.00ثانوية الصمود للبناتادبياطياف وسام علي ياسين614201421222034003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية414.0069.00إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقياحمد طه اديب حسين614211421511014003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية السياب للبنينادبيمحمد محمود محمد جعفر614221321211028040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية2411.0068.50خارجيون ادبيمحمد مخلص خليل ابراهيم614231121218002686

كلية اآلداب/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية الفيحاء للبناتادبيغدير عباس كريم جبر614241521222008083

كلية اآلداب/الجامعة العراقية410.0068.33ثانوية الدستور للبنينتطبيقينبراس احمد كاظم محمد614252321511018048

كلية اآلداب/الجامعة العراقية409.0068.17ثانوية الوفاق للبناتادبيقمر هاشم حمزه عبد614261221222022055

كلية اآلداب/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين ربيع نجم عبد614271321211017038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية407.0067.83اعداية الهدى للبناتادبيمريم زامل علوان زامل614281421222013042

كلية اآلداب/الجامعة العراقية405.0067.50ثانوية الفضيلة للبناتادبييقين حسين لطفي موسى614291021222006025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية405.0067.50ثانوية ابي امامة الباهلي للبناتادبيامال كريم محمود راضي614301921222074002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية404.0067.33اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيخالد عامر خليل ابراهيم614311221215007017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية404.0067.33اعدادية صفية للبناتادبيهدى الظهور مصطفى قاسم محمد614321421222011226

كلية اآلداب/الجامعة العراقية403.0067.17اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيسجاد علي حميد عبد هللا614331221211036026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية جرير للبناتادبيفرح خالد محمد عباس614341221222008051

كلية اآلداب/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيعبد هللا فارس سالم حامد614351321211022078

كلية اآلداب/الجامعة العراقية401.0066.83اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد عماد حمزة كاظم614361121211011067

كلية اآلداب/الجامعة العراقية398.0066.33اعدادية العراقي للبنينادبيمرتضى خضر علي محسن614371021211005072

كلية اآلداب/الجامعة العراقية398.0066.33ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيفاطمه صباح هالل صبيح614381421222025041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية397.0066.17اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد الرحمن قصي خضير حمود614391021511018026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية397.0066.17مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةتطبيقيميس الريم حارث صالح مصطفى614401021521007004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية397.0066.17اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبييوسف اسماعيل عبد المنعم اسماعيل614411321211031117

كلية اآلداب/الجامعة العراقية396.0066.00الخارجيونادبياحمد علي جعيله علي614421021218001052

كلية اآلداب/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسيف طالل ياسين رحومي614431021511019037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيفاطمه سعد عباس اسماعيل614441321522004029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية395.0065.83ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمصطفى علي راضي عويد614451421211031067

كلية اآلداب/الجامعة العراقية393.0065.50اعدادية االزدهار للبناتادبيرقيه صباح سامي علوان614461221222009024
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية393.0065.50ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيمنار مصطفى عبد دالي614471321522019019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد جواد614481021511019086

كلية اآلداب/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمحمد سمير رجب رضا614491521511016055

كلية اآلداب/الجامعة العراقية391.0065.17ثانوية التاجي للبنينتطبيقيمحمد يوسف عبد حسن614501221511010021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية يافا للبناتادبيزهراء رزاق علي محمد614511321222031050

كلية اآلداب/الجامعة العراقية391.0065.17إعدادية المروج للبنينتطبيقيايمن ابراهيم غني داود614521421511011019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية391.0065.17ثانوية الشجعان للبنينادبيعبد هللا باسم نزال صالح614532621211046052

كلية اآلداب/الجامعة العراقية390.0065.00إعدادية المروج للبنينادبيكرار حيدر سعيد عزيز614541421211011083

كلية اآلداب/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيبتول ابراهيم فالمرز رمك614551521522014006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعبد هللا ثائر ثامر محسن614561421211018029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية388.0064.67اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد تحسين رزاق حسين614571221211039002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية387.0064.50ثانوية العقيدة للبناتادبيتبارك محمد مهدي صبري614581121222015009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية387.0064.50اعدادية القناة للبناتادبياروى ماهر عبد الصاحب عبود614591321222003001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية387.0064.50اعدادية االسكندرية للبنينادبيسجاد انيس إبراهيم منصور614602321211001023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية386.0064.33اعدادية المثنى للبنينادبياحمد فاضل احمد حسين614611021211022015

كلية اآلداب/الجامعة العراقية386.0064.33اعدادية االعظمية للبناتادبيغيداء علي جاسم محمد614621321222004077

كلية اآلداب/الجامعة العراقية386.0064.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياحمد رحيم نصيف رهيلي614631421211003004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية386.0064.33اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيمريم فرحان مشرتي عبد هللا614641521222010084

كلية اآلداب/الجامعة العراقية385.0064.17ثانوية الحارثية للبناتادبيايه ياسر عبد المهدي عباس614651021222030001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية385.0064.17ثانوية الثوار للبنينادبييوسف عصام كردي عباس614661121211012057

كلية اآلداب/الجامعة العراقية385.0064.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزينب مثنى خالد اسماعيل614671121222014020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية385.0064.17اعدادية بلقيس للبناتادبيقمر حيدر عبد االمير احمد614681321222002071

كلية اآلداب/الجامعة العراقية385.0064.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيسجاد عادل عبد اللطيف جبور614692121211014025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية384.0064.00ثانوية شمس الحرية للبناتادبيسجى خالد يوسف عبود614701321222010029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية384.0064.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى سلمان حسن عبيد614711421211023260

كلية اآلداب/الجامعة العراقية384.0064.00ثانوية المسرة للبناتادبيحوراء فاضل حسن جبر614721521222002011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية384.0064.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه عباس غالي عوده614731521222005089

كلية اآلداب/الجامعة العراقية383.0063.83ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيعبدهللا سعدي طالب سالم614741021215007038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية383.0063.83اعداية الهدى للبناتادبيزينب راهي طالب عزيز614751421222013023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية382.0063.67ثانوية السياب للبناتادبيصفا نهاد عدنان رؤوف614761021222002023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية382.0063.67اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد الرضا جمعه عطيه علي614771121211026061

كلية اآلداب/الجامعة العراقية382.0063.67ثانوية الربيع للبناتادبيرسل ماجد سلمان حسن614781221222002006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية382.0063.67ثانوية بابل للبناتادبيايه وسام محسن مطير614791221222014004
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية382.0063.67اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه علي كعيم شايع614801321222031109

كلية اآلداب/الجامعة العراقية382.0063.67اعدادية ام القرى للبناتادبيآيات حسن مظلوم حسن614811421222015001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية382.0063.67ثانوية االمال للبناتادبينور محمد كاظم صالح614821421222041041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية382.0063.67اعدادية الفيحاء للبناتادبيمريم عبد الصاحب عبد االمير عبد الزهره614831521222008106

كلية اآلداب/الجامعة العراقية382.0063.67اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعباس عزيز علي حسين614841821211001018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية381.0063.50اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرسل خالد عبد رشيد614851021222027030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية381.0063.50ثانوية االالء للبناتادبيخديجة حسين عليوي حسين614861121222059009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية381.0063.50اعدادية الخطيب للبنينادبيحسين هادي علي نادر614871221211031047

كلية اآلداب/الجامعة العراقية380.0063.33ثانوية المعالي للبناتادبيضحى وسام عبد حنش614881421222054039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية379.0063.17اعدادية العراق للبنينادبيجعفر عزيز كريم عزيز614891221211009039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية379.0063.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيهاجر جمال عامر مجيد614901321222029056

كلية اآلداب/الجامعة العراقية379.0063.17إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيغيث وليد خالد محمد سعيد614911421211007034

كلية اآلداب/الجامعة العراقية379.0063.17ثانوية الوطن للبناتادبيبراء أحمد مطير حسن614921921222120006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية378.0063.00اعدادية السياب للبنينادبيحسنين سعد ضيدان حسن614931121211027030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية378.0063.00ثانوية الزهور للبناتادبيساره سمير محمد عبد الغفور614941121222019020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية378.0063.00ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفاطمه اياد مرزة حمزة614951121222030047

كلية اآلداب/الجامعة العراقية378.0063.00ثانوية تل السمر للبناتادبيميسره شهاب احمد حمدان614961121222058044

كلية اآلداب/الجامعة العراقية378.0063.00ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيماريا عبد الكريم اسماعيل ابراهيم614971121222072037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية378.0063.00اعدادية الخمائل للبناتادبيمريم سعد علي جاسم614981221222043094

كلية اآلداب/الجامعة العراقية378.0063.00اعدادية الخمائل للبناتادبيمريم ياسر محمد رضا توفيق614991221222043098

كلية اآلداب/الجامعة العراقية378.0063.00الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتادبيفاطمه سلمان غضبان حسن615001321222012005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد الجليل صادق جعفر حسن615011121211026057

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي عمار غازي محمد615021121211026085

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيخلدون احمد تايه جسام615031121211053037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83اعدادية االمال للبناتادبيغسق ابراهيم عباس حسين615041121222011066

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83ثانوية عشتار للبناتادبيالكوثر محمد شحاذه خضير615051121222027005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83اعدادية االبداع المسائية للبنينادبييونس جمعه علوان محمد615061221215003209

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83اعدادية التضحية للبناتادبيزهراء صادق حمزه حسين615071221222010021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيدينا فواد ضاري كريم615081321222024010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيبنين عمار غركان جابر615091421222037005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83ثانوية المسك للبناتادبيمريم هادي عزيز غضبان615101421222048034

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83اعدادية الرافدين للبنينادبيجعفر عبد الحسين كريم عبد االمير615111521211001016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي فاضل جبار مطلب615121521211013071
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي محمد فليح عنكوش615131521211013074

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيمالك قاسم عبد صالح615141521222006080

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنينادبيخلدون احمد حمد سليمان615151921211008005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيخالد وليد محسن محمد615161921215025044

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0062.67ثانوية الرائد للبنينادبيابراهيم سمير ابراهيم عريبي615171021211001002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0062.67ثانوية الرائد للبنينادبيمحمد صباح شوقي حسين615181021211001021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0062.67اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعمر عماد محمد حرز615191021211035032

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0062.67ثانوية االنفال للبناتادبيطيبه سعد سهيل عبد هللا615201021222019034

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0062.67اعدادية العامرية للبناتادبيضحى اسعد حريش حمزه615211021222036033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0062.67اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيمصطفى زياد طارق عباس615221121211053112

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0062.67اعدادية االمال للبناتادبيحنين محمد مشعل عبد615231121222011025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0062.67ثانوية المعرفة للبناتادبيفردوس فهمي جمعه علي615241121222060036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0062.67للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيعبد الحق اسماعيل نصيف جاسم615251221211016032

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0062.67ثانوية منار العلم االهلية للبناتادبيزهراء محسن هادي فهد615261221224004005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0062.67اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيسيف شهاب احمد علي615271321211031047

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0062.67اعدادية الثورة العربية للبناتادبيتبارك ضياء عبد الكريم غائب615281321222017019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0062.67اعدادية يافا للبناتادبيمريم جبار صدام رمح615291321222031119

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0062.67الخارجياتادبيزينب عبد الرزاق علي حسين615301321228050241

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0062.67إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي صالح هادي وجعان615311421211023160

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0062.67اعدادية فدك للبناتادبيعذراء قاسم كريم محمد615321421222006065

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0062.67اعدادية النعيم للبناتادبيهديل صالح محمد عبد هللا615331421222009102

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50اعدادية الفاروق للبناتادبيهاجر حيدر عبد الستار عبد الكريم615341021222037033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50ثانوية التألف للبناتادبيتبارك مؤيد سامي مطر615351021222043013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50ثانوية الثوار للبنينادبيمحمد صالح احمد حسن615361121211012046

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيتبارك مكي عبد السميع عبد الكريم615371121222002011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيضحى نعمه عبد الحسين صالح615381121222002032

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50اعدادية االمال للبناتادبيورود مازن ابراهيم اسماعيل615391121222011085

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيمالك عقيل فهمي سعيد615401121226004064

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50ثانوية ابن الهيثم للبنينادبياحمد حميد شالل عدوان615411221211033001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50ثانوية نور االيمان للبناتادبيزهراء مسلم غازي ناصر615421221222006021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50اعدادية الهدى للبناتادبيزينب احمد صبري عزيز615431221222025021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيصالح محمد صالح سلمان615441321211004030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50اعدادية صالح الدين للبنينادبيغيث حسين محمد توفيق615451321211008093
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيسيف حسن حميد راضي615461321215001043

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50اعدادية يافا للبناتادبيرقيه ليث هادي وادي615471321222031041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد هاشم محمد حسين615481421211035129

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيابراهيم حسن عبد سلمان615491421215008001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50ثانوية المسك للبناتادبيمريم خليل كطل جابر615501421222048031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50اعدادية بلقيس للبناتادبيمعصومه رمضان مهدي جابر615511421222062063

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375.0062.50اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمؤمل حازم عبد االمير عبد615521521211016084

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33ثانوية الحكمة للبناتادبيعائشه طه مصطفى محمد615531021222025030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيرامي علي محمد علي عبد الحسين615541121211048033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33اعدادية التقى للبناتادبيالشيماء محمد داود سلمان615551121222012013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء عادل علي حسين615561121222046049

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33اعدادية االخالص للبناتادبيشهد احمد علي ظاهر615571121222046070

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33اعدادية االخالص للبناتادبيغدير قاسم مدلول هاشم615581121222046076

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيرواسي باسل عسكر سلمان615591121226004026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد قاسم محمد سلطان615601221211039044

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33اعدادية السياب للبنينادبيحيدر علي مجيد عباس615611321211028011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيمرتضى خالد شمخي جبر615621421211042030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايه يحيى غركان حمود615631421222003027

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33اعدادية فدك للبناتادبيفاطمه جبار زيدان سداوي615641421222006071

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33اعدادية صفية للبناتادبيدعاء ستار جبار رحيمه615651421222011059

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيتبارك حقي اسماعيل نجم615661421226003026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33الخارجياتادبيغفران حيدر محمد عباس615671421228050638

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33اعدادية الوارثين للبنينادبيعبد هللا جبار محمود محمد615681521211013057

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33ثانوية النخيل المختلطةادبيبركات شكر حماد حواس615691921217015003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33ثانوية ابي امامة الباهلي للبناتادبيعهد حميد عبد سليمان615701921222074012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33ثانوية عرفات المختلطةادبيوليد خالد فاضل سرهيد615712321217002013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0062.33ثانوية ام عمار للبناتادبيعلياء حسين خشين حسن615722821222027029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية االمين للبنينادبيثامر فراس ثامر حسن615731021211018004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية البيان للبناتادبيهاله مهدي راشد مهدي615741021222014073

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية الفاروق للبناتادبيسما ركين اكرم علي615751021222037016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية العامل للبنينادبياحمد علي مهدي حمودي615761121211014008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء عبد الحسين مجيد مهدي615771121222018015

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17ثانوية اسماء للبناتادبيايات جاسم حسين علوان615781121222035004
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب محمد علي جثير615791121222042035

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيزهراء رياض عجيل لعيبي615801121226004028

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17ثانوية اكد للبنينادبيعبد القادر عباس فليح حسن615811221211018013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيعبد هللا سمير محمد جاسم615821221215007027

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية النصر للبناتادبيزهراء احمد راضي جبر615831221222031050

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17ثانوية الجاحظ المختلطةادبيتبارك جالل عبد حسين615841221227010008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيعلي محمود علي مهدي615851321211002072

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمصطفى حامد شهاب حمد615861321211004068

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسين نعيم صبيح مظلوم615871321211024014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية الصفا للبنينادبيحكمت جالل علي راضي 615881321211027028

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية الصفا للبنينادبيعبد هللا عبد المطلب خميس عبد هللا615891321211027062

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17ثانوية شمس الحرية للبناتادبيضحى رعد عبيد جواد615901321222010033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية الثورة العربية للبناتادبيسجى احمد شافي بيدر615911321222017052

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية عدن للبناتادبيغدير اسامة سمير عبد السادة615921321222030076

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17إعدادية المروج للبنينادبيليث حسين سلمان جواد615931421211011087

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية البشير للبنينادبيحسين علي لطيف رذالة615941421211033030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17ثانوية الصفاء للبنينادبيحسين فريد حمودي حسن615951421211046018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17 تموز للبنات14ثانوية ادبيحوراء هاشم سيد حافظ615961421222007013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17ثانوية المعالي للبناتادبيزهراء محمد قاسم غالي615971421222054026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17ثانوية المعالي للبناتادبيمنار علي كاظم حسن615981421222054062

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزهراء ابراهيم علي عيال615991421222059031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية البراق للبنينادبيعلي ضامن زياره محي616001521211002091

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيابو الحسن ياس خضر زبون616011521211005001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين علي محسن سماري616021521211009048

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيفاطمه هادي توله فارس616031521222015066

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0062.17اعدادية المدى للبنينادبيمصطفى عادل خزعل زغير616042721211013041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيمالك حكمت عطيه ضيدان61605112022137046

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية الخضراء للبنينادبيمحمد فؤاد نصر الدين محمد616061021211013039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية االنفال للبناتادبيمريم رعد صباح عبدهللا616071021222019043

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية فلسطين للبناتادبيمروه عبد القادر صدام محمد616081021222032026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية السياب للبنينادبيياسر زيدون محمد لعيبي616091121211027133

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية الجمهورية للبناتادبينور الهدى حاتم كريم حسن616101121222009067

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية هند للبناتادبيامنه احمد نايف شياع616111121222020005
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية عمر المختار للبناتادبيشهد ميثاق ارحيم جواد616121121222022024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية حماة للبناتادبيميالد يحيى خضير حمزة616131121222025104

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية عدن للبناتادبيمريم ماهر مصطفى محمد616141121222033061

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية النهار للبناتادبياالء هيثم مجيد محيبس616151121222056003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية الجاحظ المختلطةادبيايمن ضياء احمد جسام616161221217010003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية الربيع للبناتادبيهدى ناجي حسن رحال616171221222002023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيفاطمه عبد الكريم نزار محمد616181221222007038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية التضحية للبناتادبيزهراء مازن شهاب احمد616191221222010022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيعلي عمار عبد هللا زغير616201321211002068

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية الفراتين للبنينادبيعبد هللا رزاق قاسم زيدان616211321211034037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيسجاد نجم عبد حرج عليوي616221321215002011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء فالح حسن حسين616231321222014020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية الرشيد للبناتادبيرنا رحيم عبد الرضا محمد616241321222020011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية الرشيد للبناتادبيفاطمه علي ناجي جبر616251321222020026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية الكرامة للبناتادبيساره ثامر علي يوسف616261321222025038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية بنت الهدى للبناتادبيندى عماد خليل ابراهيم616271321222034018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيرسل عبد الحسين حمود جثير616281321226001025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي عدنان حسين علي616291421211006058

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمسلم عقيل خليف سابط616301421211010075

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00إعدادية الجزيرة للبنينادبياحمد حسين خضير ناصر616311421211016001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية المهند المسائية للبنينادبيحسين محمد كاظم دليل616321421215012016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء محمد رشيد محمد616331421222002016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه شاكر ثجيل عبد الواحد616341421222011167

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية التسامح للبناتادبيتبارك الرحمان احمد راضي عبد هللا616351421222012021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية التسامح للبناتادبيغسق صالل سالم يازع616361421222012061

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفاطمه خالد موسى شالل616371421222028051

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية الخليج العربي للبناتادبيساره جواد كاظم شنين616381421222058022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية الندى للبناتادبيحوراء عباس ميدان مهدي616391421222069019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية الندى للبناتادبيفاطمه محمد حسن حطاب616401421222069079

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد رسول جاسم معيفي616411521211009129

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية العقيلة للبناتادبيحوراء ابراهيم عبد صالح616421521222001034

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه يوسف حيدر شريف616431521222007083

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيبرهان خليل ابراهيم جميل616442621215004012
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية الخضراء للبنينادبيمحمد سمير شكر احمد616451021211013036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية االمين للبنينادبيعمر فائز ياسين احمد616461021211018018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83ثانوية الفردوس للبناتادبيايمان محمد كحيط عبدهللا616471021222008003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيزبيده ناصر حسين خضير616481021222010005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية الرحمن للبناتادبيكوثر سمير عمران مصطفى616491021222021022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية اجنادين للبناتادبيرنده عامر ابراهيم حسين616501021222038017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية هند للبناتادبيفرح نجم عبد جبر616511121222020038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيرقيه احمد سعيد جاسم616521121222073037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83ثانوية المقداد بن عمرو التميمي للبنينادبيرضا جبار حسن راضي616531221211041008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83أعدادية الفاطميات للبناتادبيرانيا حسن محسن محمد616541221222021028

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغدير حسام حامد وسيج616551221222046111

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية ابابيل للبنينادبيحسين وليد خالد كاظم616561321211011024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف عبد هللا كريم عبد هللا616571321211017140

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية سيناء للبنينادبيعلي خليل اسماعيل ياسين616581321211018037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية الصفا للبنينادبييوسف عامر موسى جباره616591321211027120

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية السياب للبنينادبيحسن تغلب ابراهيم مهدي616601321211028007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيابراهيم صادق حسون جبر616611321211031002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية االعظمية للبناتادبيفاطمه احمد ابراهيم داود616621321222004078

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية الوزيرية للبناتادبيجمانه أياد جاسم محمد616631321222005011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83ثانوية شمس الحرية للبناتادبيسالي وسام احمد محمد616641321222010027

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية االنتصار للبناتادبيفرقان محمود هادي عون616651321222015090

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83ثانوية الفوز للبناتادبياطياف عبد الرزاق حاتم عبد الرزاق616661321222023003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمرتضى طالب كاظم جبير616671421211023250

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية البشير للبنينادبياحمد حسن حسين جابر616681421211033002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية البلديات للبنينادبيعلي جميل زبون محي616691421211034112

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء احمد نعيم محسن616701421222018016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83ثانوية الخليج العربي للبناتادبيزينب حيان جابر هاشم616711421222058018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن صالح حسن جمعه616721521211001020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين صابر شريف مجيد616731521211003026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيريام حسن هشام حسن616741521222010035

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيهبه هادي فرحان خليفه616751521222015078

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83ثانوية سمية المسائية للبناتادبيايفان عادل لطيف نصور616761521226001010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية الكرمة للبنينادبيعمر جاسم محمد خلف616771921211065031
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83ثانوية المهيمن المختلطةادبيظاهر محمد عباس اسماعيل616782121217042008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83ثانوية اليرموك للبناتادبيفاطمة عبد االمير عمران مصطفى616792121222035032

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0061.83ثانوية الغسانية للبنينادبيسيف جهاد عباس صالح616802621211050021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية االنتصار للبناتادبيتغريد محمد قاسم حميد61681132022091016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيحسين ناجي عراك علوان616821121211044017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبياحمد خالد عباس عبد الوهاب616831121211053008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبياحمد فليح حسن سهيل616841121211054011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية2370.0061.67خارجيون ادبيمسلم عقيل عبدالوالي عبدعلي616851121218002715

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية الجمهورية للبناتادبينبأ عدنان حسون بديوي616861121222009066

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية حماة للبناتادبيريام ضياء عيدان احمد616871121222025054

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67ثانوية عدن للبناتادبيحوراء اكرم جاسم حمود616881121222033017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67ثانوية الزقورة للبناتادبيرقيه سرمد ياس خضير616891121222065006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67ثانوية عطر الجنة للبناتادبينازك حمد زوين سلمان616901121222066018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67ثانوية السياب المسائية للبنينادبيحسام صالح محمد ابراهيم616911221215008008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية التضحية للبناتادبيايه عالء فاضل عليوي616921221222010006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية الكاظمية للبناتادبيزهراء وسام هاني سمر616931221222029012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية السويس للبنينادبيمحمد عبد الجبار احمد عطيه616941321211006078

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية ابابيل للبنينادبيمصطفى محمد رحيم عاتي616951321211011085

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية الشماسية للبنينادبيجعفر احمد علي ناجي616961321211021010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية السياب للبنينادبينصر هللا حيدر علي نصر هللا616971321211028048

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية زها حديد للبناتادبيرقية عبد الرحيم فنجان مهودر616981321222048023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67ثانوية النجاة األهلية النموذجية للبناتادبيبلسم سعدي صالح شهيب616991321224004001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية دار الحكمة للبنينادبيسجاد رحمان كاظم جاسم617001421211025035

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية امنة الصدر للبناتادبيهجران عدنان سمير عاجل617011421222059078

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية الوارثين للبنينادبيباقر فاضل عباس محسن617021521211013011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيساره محمود فرج علي617031521222006054

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيهديل حسين جاسم شريجي617041521222013064

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية الكرمة للبنينادبياحمد رحيم عبيد عباس617051921211065007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.0061.67ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبياكرم قحطان عدنان حسن617061921211096008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية العراقي للبنينادبيعبد هللا كريم شريف عليوي61707102021005036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية البطولة للبناتادبينور مجيد شكر حميد617081021222028097

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية العامل للبنينادبيعلي سجاد خليل مراد617091121211014075

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية الوركاء للبنينادبيسجاد علي فرحان خلف617101121211026049
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50الخارجيونادبيكمال خليل متعب ساحل617111121218001628

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية العزة للبناتادبينور البتول صباح نعمه موسى617121121222001038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية الجمهورية للبناتادبينبأ داود علي عواد617131121222009064

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية المعرفة للبناتادبيدعاء نجم علي مهوس617141121222060017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية الدورة األهلية للبناتادبيمريم احمد عبد القادر عبد هللا617151121224002004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيغفران طالب علي كاظم617161121226003026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيغيث عباس سالم محمد617171221211003076

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمهدي حسن ناظم مجيد617181221211005058

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية االخالص للبناتادبيغدير قاسم علي ساجت617191221222018043

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزينب مهدي محمد علي617201221222019043

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية الخمائل للبناتادبيسمر احمد قحطان حاتم617211221222043056

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيبنين هاشم داخل محسن617221221226002004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية الياسمين المختلطةادبيمريم عبد العباس ابراهيم علو617231221227003008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية االعظمية للبنينادبينورس حسين محمد حسن617241321211001071

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعبد الستار فارس عبد الستار عبد االمير617251321211020018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبياحمد علي خليل ابراهيم617261321215002003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية االنتصار للبناتادبيزهراء عدنان حسون خميس617271321222015043

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50إعدادية النضال للبنينادبيحيدر عبد االمير احمد محمد617281421211012010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحمزة كاظم عكار حسين617291421211023076

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية اليقظة للبنينادبيحسن قاسم ربيح جوده617301421211027035

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحيدر جبار طنش عبد علي617311421211048024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية االسكندرونة للبناتادبينادين احمد عبد الزهرة عطيه617321421222032074

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية الصمود للبناتادبيايه حيدر نعمه احمد617331421222034007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية المهج للبناتادبيهدى عباس ناهي سلطان617341421222035110

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية زينب للبناتادبيزهراء علي عبد الحسين نهير617351421222043057

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية المعالي للبناتادبيزينه زياد طارق عبد هللا617361421222054030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية الندى للبناتادبيفاطمه صدام خضير جصاني617371421222069075

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية القوارير للبناتادبيزينب كاطع عبد هللا خلف617381421222070023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيهدى خميس عبد محيسن617391421226004042

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0061.50الخارجيونادبيكرار علي طالب ناصر617401521218001626

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمحمد حمزة احمد عبد61741142021015098

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية المتنبي للبنينادبينور الدين صباح عبد هللا خلف617421021211027070

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية دجلة للبناتادبيهيا فارس حميد ياسين617431021222013049
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية ام سلمة للبناتادبيطيبه خلدون خميس عبد617441021222015022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيضحى محمد محمود محمد617451021222017019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية االنفال للبناتادبيمينه باسم طعمه سعد617461021222019049

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرقيه زهير زامل فياض617471021222027037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية البطولة للبناتادبياسماء هادي صالح محمد617481021222028009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية العامل للبنينادبيسجاد حمودي منصور زوير617491121211014045

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد هللا احمد حميد هبسي617501121211026063

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية السياب للبنينادبيمحمد ماهر حسن شاكر617511121211027101

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية الجمهورية للبناتادبيبنين عصام سامي هادي617521121222009016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية البتول للبناتادبيياسمين عمار سالم احمد617531121222013105

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية نور العلم للبناتادبيطيبه سالم محمد ابراهيم617541121222052026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيكرار عبد الرسول مجيد علي617551221211003083

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمحمد حيدر مهدي عبد الحسن617561221211003093

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيطه غثيث ذريع ناصر617571221211004023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية الرواد للبنينادبيحكمت عرفات حكمت حمد617581221211021005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية الشيماء للبناتادبيرتاج حيدر مهر حافظ617591221222017023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية الوفاق للبناتادبيعال فيصل حميد احمد617601221222022048

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية السويس للبنينادبيبهاء الدين رشيد سلطان كريم617611321211006018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر عدنان علي جهلول617621321211017052

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيمحمد ثامر حسون عليوي617631321217001022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه الزهراء سليم جمعه يوسف617641321222001043

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية بغداد للبناتادبيمريم ايثار ناطق محمود617651321222001051

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية االعظمية للبناتادبيهاجر ابراهيم عبد هللا شيخه617661321222004104

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية الخنساء للبناتادبيآيه حسن رحيم مهاوي617671321222018001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية الكرامة للبناتادبيسفانه خضر عباس خماس617681321222025040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية دار الحكمة للبنينادبيكاظم حيدر كاظم جابر617691421211025070

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيامنه داود سلمان علوان617701421222003016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية معصومة للبناتادبيزهراء حسن خنجر جرموط617711421222045015

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيزينب عالء خنفس طرفه617721421222061022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية النهروان المختلطةادبيعبد المجيد جاسم فرحان جاسم617731921217027009

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية569.0094.83اعدادية العامرية للبناتاحيائيمريم زيد رشيد حميد617741021422036119

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية549.0091.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيكوثر محمد سليم علي617751021422033142

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية521.0086.83ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيدينا اسامه مصطفى عصمت بكر617761421424002008
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قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية516.0086.00اعدادية الوزيرية للبناتادبيامنيه عبد الناصر خالد احمد617771321222005005

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية508.0084.67ثانوية ابي غريب للبناتادبيمريم نايف حسين عبيد617781021222029037

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية506.0084.33اعدادية السياب للبنيناحيائيمبشر اسامه حميد حسن617791321411028088

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية503.0083.83اعدادية الخصم للبنيناحيائيريان محمد عبد سلطان617801821411015049

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية502.0083.67 تموز للبنات14ثانوية ادبيعذراء جاسم حسين غضيب617811421222007034

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية496.0082.67اعدادية الرسالة للبنيناحيائيغضبان رزاق غضبان ابراهيم617821321411005050

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية491.0081.83اعدادية القدس للبنيناحيائيحسن احمد سلمان عالوي617831021411014019

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية491.0081.83اعدادية السيف العربي للبناتادبينور الهدى فاضل عباس علي617841321222035089

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية490.0081.67ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرقية احمد حاتم صالح617851121422029013

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية490.0081.67ثانوية الحريري للبناتادبيساره محمد عباس فاضل617861421222060022

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية489.0081.50اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيرقيه علي تقي عليوي617871121222062028

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية488.0081.33اعدادية االسكندرونة للبناتادبيهدى سامي احمد صالح617881421222032078

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية485.0080.83ثانوية النعمان للبناتادبيطيبه نبيل سعدون خليل617891321222026014

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية485.0080.83ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيحسين ممدوح سالم سلمان617901421211042009

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية484.0080.67ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب احمد عبد الواحد صبر617911121222015022

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية484.0080.67ثانوية المعالي للبناتادبيطيبه هيثم شامل شاكر617921421222054040

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية484.0080.67ثانوية وحدة العراق للبناتادبيساره احمد جاسم محمد617932621222057013

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية479.0079.83ثانوية الرائد للبنينادبيسجاد حيدر شاكر محمود617941021211001012

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية478.0079.67اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب مهدي جبار طعمه617951421222044022

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية477.0079.50اعدادية السويس للبنينادبيحسين احمد خضير عباس617961321211006022

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية475.0079.17اعدادية صفية للبناتادبيرسل راغب حميد زيدان617971421222011071

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية473.0078.83اعدادية الخبير للبنينادبيخليل اسماعيل خليل حسن617981121211007028

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية473.0078.83اعدادية عدن للبناتادبيرواء قاسم مدحت محمد سعيد617991321222030047

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0078.50اعداية الهدى للبناتادبيغدير سعدون حسين موسى618001421222013034

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0078.50اعدادية الفداء للبناتادبيزينب خالد موحي بشاره618011421222033028

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية470.0078.33اعدادية المهج للبناتادبيتبارك علي ناجي مشحوت618021421222035016

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0078.17ثانوية المسك للبناتادبيمريم عقيل سعدون كوكز618031421222048032

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0078.00اعدادية األصفياء للبنينادبيحسين احمد محمد جميل عبد الرضا618041621211062009

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية466.0077.67ثانوية الوركاء األهلية للبناتادبيحوراء حسن عبد حوشي618051321224006002

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0077.33ثانوية الجامعة للبناتادبيصفا محمد حميد طه618061021222009022

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0077.33ثانوية العزة للبناتادبيفاطمه الزهراء فوزي مهدي علي618071121222001023

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0077.33اعدادية عمر المختار للبناتادبيهيام مثنى عبد هللا كاظم618081121222022037

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0077.33اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيمريم اشرف عبد الرحيم عبد العزيز618091321522015038
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قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0077.17ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيهاجر علي حسين حمزة618101121226003036

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0077.00اعدادية الثورة العربية للبناتادبيبنين صباح فرج علي618111321222017016

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0076.67اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمهيمن خالد صادق عبد االمير618121321211012116

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية459.0076.50إعدادية بشار بن برد للبنينادبيزين العابدين علي حومه جاسم618131421211023094

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية456.0076.00ثانوية سامراء للبنينادبيمسلم عقيل ربح كاظم618141421211030063

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية455.0075.83اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيكوثر سعيد حميد مهنا618151321522017039

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية454.0075.67اعدادية بدرة للبنينادبيعبد هللا زيدان خلف فنجان618162621211021022

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية453.0075.50ثانوية فلسطين للبناتادبيغفران فاضل محسن علي618171021222032021

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية452.0075.33اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيعباس اسامة جاسم محمد618181121211048043

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية452.0075.33ثانوية االعتدال للبناتادبينور الهدى يحيى مخيف ناجي618191321222008059

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية450.0075.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبييوسف احمد لفته عبد الحسين618201421211006096

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية450.0075.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه حيدر حمود شامل618211421222002029

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية450.0075.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيبنين قاسم حسين ينزيل618221521222014021

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية449.0074.83ثانوية القوارير للبناتادبيفاطمة عبد هللا جلوب خلف618231421222070040

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية448.0074.67اعداية المعراج للبناتادبيفاطمه نبيل احمد حمزه618241021222031052

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية448.0074.67اعدادية المهج للبناتادبيمها علي رسن حسن618251421222035095

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0074.50ثانوية باب العلم للبناتادبيهند خليل حسان معله618261221222040021

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية446.0074.33ثانوية ابي غريب للبناتادبيرانيه رائد ماجد ياسين618271021222029014

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية446.0074.33ثانوية الشفق للبناتادبيايه سعيد حسون عاصي618281121222051006

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية444.0074.00اعدادية العقاد للبنينتطبيقياحمد فيصل محسن وهاب618291221511028013

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية444.0074.00اعدادية الزهور للبناتادبيزينب ساجد يحيى هاني618301421222016029

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0073.67اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمد محسن حميد منهل618311421211028062

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0073.67ثانوية القوارير للبناتادبيحوراء حسن محسن فاطس618321421222070009

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0073.67ثانوية النصر المختلطةادبيسامي عدنان عبد االمير حمدان618331621217003008

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0073.50ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيبنين داود سالم خالطي618341321222045006

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0073.50ثانوية االجيال االهلية للبنينادبيأحسان نعمه احمد شوشي618352621213011001

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0073.33ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيتبارك عامر كريم رشيد618361221222015010

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0073.33اعدادية الخمائل للبناتادبيالياسمين قصي منفي سرحان618371221222043003

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0073.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيرحيق احمد كامل محمد618381121222014012

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0073.17ثانوية الوفاق للبناتادبيبنين عمار عبد العظيم محمد علي618391221222022010

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0073.17اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي حيدر حسون عقيل618401321211008078

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0073.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبينور الزهراء عبد االمير دعير صيني618411521222014105

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0072.83للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيسحر طه حسين اسماعيل618421221222005011
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قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0072.83اعدادية الفراهيدي للبنينادبيحسين عدنان حسن نصيف618431321211015010

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0072.83اعدادية بلقيس للبناتادبينادين ماجد صالح كريم618441321222002076

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0072.83اعدادية زهو العراق للبناتادبيزهراء عماد كاظم راضي618451321222009019

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0072.83ثانوية الزهراء للبناتادبيبراق علي مزبان دروش618461321222021011

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0072.83اعدادية التسامح للبناتادبيضحى عبد الكريم كاظم حسن618471421222012057

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0072.67ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيايالف شاكر حمود نصيف618481121226001002

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0072.67اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد عبد الزهره مهودر خالد618491521211007098

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0072.67اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيأم البنين مجاهد اسماعيل شنته618501521222010003

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0072.67ثانوية الوركاء للبنينادبيمحمد كريم ثجيل مهدي618512321211030047

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0072.33ثانوية تل السمر للبناتادبيليلى حاتم كريم راضي618521121222058039

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0072.33اعدادية عدن للبناتادبيشهد رعد عمران موسى618531321222030068

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0072.00ثانوية المسرة للبناتادبيزينب ناجي عبد هللا جاسم618541521222002027

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0072.00اعدادية الخوارزمي للبنينادبيايمن احمد محمد زيدان618551921211070009

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0072.00ثانوية الهداية للبنينادبيسجاد جواد كاظم خضير618562121211085007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية411.0068.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمريم ستار محمود فرج618572121222065088

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية407.0067.83اعدادية المهج للبناتاحيائيزهراء محمد مكلف احيمر618581421422035026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية سامراء للبنينادبيسجاد علي شياع دعن618591421211030019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية ابي امامة الباهلي للبناتادبيشمس عالء سعد حسن618601921222074011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية399.0066.50اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيمريم زهير زكي علي618611421522068024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية397.0066.17ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيمريم انيس محسن جعفر618621321422045029

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية396.0066.00اعدادية ابابيل للبناتاحيائيمريم جاسم علوان فليح618631121422045029

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية اغادير للبناتاحيائيرقيه سعد محمود عجاج618641121422038038

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية الربيع للبناتاحيائيعائشه بنيان خضير كاظم618651221422002013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية391.0065.17الخارجياتاحيائيهبة صبري فرج محمد618661521428050281

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية391.0065.17ثانوية وحدة العراق للبناتادبينبأ ضياء داود فرحان618672621222057027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية390.0065.00ثانوية الطاهرة للبناتادبيمنى سلمان عبيد ضيدان618681121222074013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيياسمين عمران فرحان عذيب618691221422007069

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية الرباط للبناتادبيهند ناهض خايف عليان618701121222055059

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية389.0064.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيطيبه وسام حامد علي618711121422015058

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء رحيم عودة خشيت618721421422009053

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيثريا عبد الزهره نعمه عوكي618731421422065079

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية389.0064.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد نعمة صبحي ناجي618742921411020316

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية388.0064.67اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعبد الرحمن سالم رشيد مرعيد618751021217009014
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية388.0064.67ثانوية الفيحاء للبناتادبيرسل ماجد كوشي دهيم618761321222013016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية388.0064.67ثانوية النسرين للبناتاحيائيغدير نصير قاسم الزم618771321422047022

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية388.0064.67اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيابراهيم داود سلمان جلوب618781421411003001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية388.0064.67ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيرحاب علي حميد خليفه618791421422051007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية388.0064.67اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائياسماعيل باسم قاسم محمد618801821411106002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية387.0064.50اعدادية الداودي للبنيناحيائيهمام سعيد عبد خضر618811021411029043

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية387.0064.50اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيشيرين احمد كاظم حسن618821121422021084

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية387.0064.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرباب كاظم خالد جبار618831221222011026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية387.0064.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرحاب زيد عبد الرسول محمد618841421222003057

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية387.0064.50اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيسيف سعد عزيز حسين618851421411047030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية387.0064.50ثانوية الشمائل للبناتاحيائيشهد محمد فيصل كاظم618861421422042066

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية387.0064.50ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد المنتظر جاسم حسن حميدي618871521411012061

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية387.0064.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور منذر خزعل عبد618881521422014318

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية387.0064.50ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائينبأ كاظم حسن علي618892121422071038

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية387.0064.50ثانوية عتبة للبناتاحيائيزينب عدنان علي حسين618902121422076022

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية387.0064.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرتاج ناهض جعفر مهدي618912421422015050

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية386.0064.33ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيرفل فراس طالل مصحب618921121422003028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية386.0064.33اعدادية زينب للبناتاحيائياثمار حسن فليح هادي618931421422043002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية386.0064.33ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء محمد سلمان حمودي618941521422012039

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية386.0064.33اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيفاطمه حميد مردان قاسم618952121422003084

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية385.0064.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيعهد مهدي عاصي غضيب61896152042049067

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية385.0064.17ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيعائشه جاسم محمد ابراهيم618971021427004008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية385.0064.17ثانوية عشتار للبناتاحيائيريم عادل عباس خضير618981121422027024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية385.0064.17ثانوية االنوار للبناتاحيائيبنين محمد جعفر مصطفى618991221422023011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية385.0064.17ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب حسين محسن جبار619002221424011032

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية385.0064.17اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمد نصير كامل جاسم619012321411016097

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية384.0064.00ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيايه علي عباس محمد علي619021321422010004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية384.0064.00اعدادية اسد هللا للبنيناحيائياحمد ناظم نوري كريم619032121411017009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية384.0064.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي عقيل هاشم موسى619042321411009099

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية383.0063.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب جبار صدام فليح61905112042074040

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية383.0063.83اعدادية العراقي للبنيناحيائيفضل عباس محمد خضير619061021411005023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية383.0063.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم واثق كاظم جواد619071121422017177

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية383.0063.83ثانوية الرواسي للبناتاحيائيندى احمد تركي حمد619082121422084047
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية382.0063.67ثانوية عشتار للبناتاحيائيمينا احمد هادي خلف619091121422027058

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية382.0063.67اعدادية الحرية للبناتتطبيقيبراء ثامر فاضل محسن619101221522026005

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية382.0063.67اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائينبراس محمد موات عناد619111321422017151

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية382.0063.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعائشه وليد سهيل نجم619121321422025059

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية382.0063.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء رفعت ظاهر اكبر619131521422014119

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية382.0063.67اعدادية الحفرية للبناتادبيسينين جاسم فرحان اكحيط619142621222020030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية381.0063.50ثانوية الشمائل للبناتاحيائيحوراء ثائر علي محمد619151421422042029

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية381.0063.50اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيمريم كريم عبد الحسين كاظم619161521422013062

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية380.0063.33ثانوية الرتاج للبناتادبيشفاء كريم ياسر طاهر619171421222050026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية377.0062.83ثانوية النوارس للبنينادبيحسين علي حبيب كاظم619181321211025010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية377.0062.83اعدادية الشعب للبناتتطبيقيسالي محمد عبد هللا غازي619191321522022020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية375.0062.50اعدادية البطولة للبناتادبيبراق قاسم عبد حسن619201021222028025

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية375.0062.50اعدادية االنصار المسائية للبنينادبينهاد صالح نوري عزيز619211421215006113

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية374.0062.33اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعلي جبار جاسم محمد619221221511007087

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية373.0062.17ثانوية الشباب للبنينادبيعبيد محمد عبيد كريم619231021211023013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية373.0062.17ثانوية العلوم للبنينادبيحسين ستار جابر عبد619241321211036003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية372.0062.00اعداديه االنوار للبناتادبيياسمين سعد جميل حسين619251121222026062

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية372.0062.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسن ستار جبار مختار619261421511015016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيزهراء كريم سموم مهون619272221524028011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيلؤي شوكت سامي سلمان619281021511013117

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية371.0061.83ثانوية سامراء للبنينادبيجعفر هاشم كامل كشاش619291421211030007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية371.0061.83إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيامير عباس عبد حسون619301421511014016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيخطاب ياسين خليفه محمد619311121511028043

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية الخلد للبنينادبيعمار سلمان حسين سهيل619321021211034037

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية البتول المسائية للبناتادبياطياف ذياب اسود جعفر619331021226003004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية تل السمر للبناتادبياحالم صالح نايف علي619341121222058002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمرتضى سعدون جاسم هاشم619351521511005195

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية النهروان للبنينتطبيقيحسن جعفر حسن حلو619361521511018015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية369.0061.50ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيأحمد اياد حمد يوسف619371621513116001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية االنوار للبناتتطبيقيايه احمد كاظم جسام619381221522023007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية االصمعي المسائية للبناتتطبيقيزهراء علي لفته جبر619391321526001015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية367.0061.17اعدادية الرافدين للبنينادبيعبد المجيد شاكر حميد محسن619401021211009031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية367.0061.17اعدادية القدس للبنينتطبيقيحيدر محمد بديوي حمادي619411021511014044
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية367.0061.17اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيغيث حاتم عدنان فرحان619421421511006064

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية366.0061.00ثانوية العراق العظيم المختلطةادبياحمد اياد صاحب محمد619431321217001002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية366.0061.00ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيدينا محمد جاسم ياسين619441321226001023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية366.0061.00اعدادية النجاح للبنينادبيحسن اسماعيل ياور حمه ويس619451421211026032

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية366.0061.00ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعمر سالم جبير عباس619461421211042027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية366.0061.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيضحى حسن داود حسوني619471421222046041

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية366.0061.00ثانوية الوطن للبنينادبيمصعب عباس احمد حسين619481921211094025

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية365.0060.83ثانوية التألف للبناتادبيرسل رعد سالم علوان619491021222043021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية365.0060.83ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيهاجر كريم كامل احمد619501121222004033

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية365.0060.83للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيياسر عمار حسن ماهن619511221211016063

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية365.0060.83اعدادية االنتصار للبناتادبيايه ايمن طه ياسين619521321222015012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية365.0060.83ثانوية البدور للبناتادبينبأ عبد القادر عبد الخضر محمد619532321222010012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية364.0060.67اعدادية الخبير للبنينادبيمرتضى علي عدنان حسين619541121211007074

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية364.0060.67اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعبد هللا مهند سالم عبد الودود619551321211031061

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية364.0060.67اعدادية بلقيس للبناتادبيقنوت رحيم خلف موسى619561421222062053

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية364.0060.67ثانوية النزاهة المختلطةادبيذكرى ياس محمد خليل619571821227085004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية364.0060.67ثانوية الغسانية للبنينادبيعثمان رعد عبد القادر فهد619582621211050030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية362.0060.33ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيمحمد حسين علي كاظم619591221211004034

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية362.0060.33اعدادية عدن للبناتادبيايه قاسم محسن مهدي619601321222030010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية362.0060.33اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين فاخر محسن شبوط619611421211035047

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية362.0060.33ثانوية الفضائل للبناتادبيزهراء جبار سعيد حسين619621421222019012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية362.0060.33اعدادية الغد المشرق للبنينادبيخضر طالب لطيف ياس619632121211059031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية361.0060.17ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعمر رشيد عبد نسوم619641121217001034

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية361.0060.17ثانوية الزقورة للبناتادبينورس عماد فهد احمد619651121222065014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية361.0060.17اعدادية الفداء للبناتادبيغدير فوزي طاهر عكاب619661421222033048

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية361.0060.17ثانوية الندى للبناتادبيرقيه علي خزام علي619671421222069026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية361.0060.17اعدادية الزهاوي للبنينادبياحمد جالل شحات السيد619681521211015003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية361.0060.17اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء ياسين ملك بريدي619691521222015041

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية360.0060.00ثانوية خير االنام للبنينادبيكمال عامر جاسم عبد هللا619701121211051012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية360.0060.00الخارجياتادبينور نعمان منذر عبد هللا619711321228050510

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية360.0060.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد معن حسون رحمان619721421211010005

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية360.0060.00اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي وليد علوان حسين619731421211029066

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية360.0060.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيزهراء محمود جاسم حمود619741421222032036
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية360.0060.00ثانوية معصومة للبناتادبيسارة علي حسين حزيم619751421222045027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية360.0060.00ثانوية عرفات المختلطةادبيعلي بدر شياع ابراهيم619762321217002009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية360.0060.00ثانوية التسامح المختلطةادبيرحاب غانم خوام عبيد619772321227051001

كلية االعالم/الجامعة العراقية504.0084.00اعدادية حطين للبناتادبيزهراء حسن هاشم كاظم619781321222027021

كلية االعالم/الجامعة العراقية499.0083.17اعدادية يافا للبناتادبيايمان لهمود صلب طاهر619791321222031009

كلية االعالم/الجامعة العراقية474.0079.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحوراء علي حسين عبد عون619802321424003054

كلية االعالم/الجامعة العراقية465.0077.50اعدادية عين الحياة للبنينادبيعباس بيان عبد كاظم619812921211007068

كلية االعالم/الجامعة العراقية464.0077.33ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيزهراء حازم محمد عباس619821121426001111

كلية االعالم/الجامعة العراقية462.0077.00اعدادية الكرخ للبناتاحيائيفاطمه كريم حسين محمد619831021422001031

كلية االعالم/الجامعة العراقية460.0076.67ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه كريم محمد طلفاح619842821422001088

كلية االعالم/الجامعة العراقية457.0076.17ثانوية االندلس للبناتاحيائيضحى غسان محمد عزت619851821422079033

كلية االعالم/الجامعة العراقية457.0076.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينرجس رشاد كاظم عباس619862521422004751

كلية االعالم/الجامعة العراقية455.0075.83اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمرام حميد غضبان حاتم619871421422057168

كلية االعالم/الجامعة العراقية454.0075.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمريم حسين عويد عليوي619881421422065265

كلية االعالم/الجامعة العراقية452.0075.33اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيايمن خليل ابراهيم محي619891021411032005

كلية االعالم/الجامعة العراقية450.0075.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيهبه خالد جبار عبد الرضا619901321422017164

كلية االعالم/الجامعة العراقية449.0074.83ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيسالي صفاء الدين ناصر مرشد619911021426004040

كلية االعالم/الجامعة العراقية448.0074.67ثانوية المأمون للبناتاحيائينبأ محمد جميل ناجي619921021422034068

كلية االعالم/الجامعة العراقية448.0074.67ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عباس حمود عبد هللا619931321422021026

كلية االعالم/الجامعة العراقية448.0074.67اعدادية الناصرة للبناتاحيائيرفل حامد سفاح جادر619941421422056034

كلية االعالم/الجامعة العراقية435.0072.50اعدادية الصفا للبنينادبيعبد الرحمن محمد طالب علي619951321211027053

كلية االعالم/الجامعة العراقية425.0070.83اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيحسين نجاح ثجيل خلف619961121511008020

كلية االعالم/الجامعة العراقية424.0070.67اعدادية الرباب للبناتادبياسراء حسين خلف طارش619971221222041004

كلية االعالم/الجامعة العراقية423.0070.50اعدادية الكرامة للبناتادبيايه رائد رضا جليل619981321222025006

كلية االعالم/الجامعة العراقية422.0070.33اعدادية المعراج للبنينادبيالحسن خير الدين احمد سعيد619991121211023005

كلية االعالم/الجامعة العراقية422.0070.33ثانوية الزوراء للبنينادبيزيد عمار هاشم جلوب620001421211001009

كلية االعالم/الجامعة العراقية421.0070.17ثانوية التألف للبناتادبيحال حسين حمود حمد620011021222043015

كلية االعالم/الجامعة العراقية421.0070.17اعدادية اغادير للبناتتطبيقيتبارك محمد داخل نوفان620021121522038008

كلية االعالم/الجامعة العراقية421.0070.17الخارجيونادبيمحمد حسين صادق معارج620031221218001738

كلية االعالم/الجامعة العراقية421.0070.17اعدادية صفية للبناتادبيدعاء عباس حسن علي620041421222011060

كلية االعالم/الجامعة العراقية420.0070.00اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقييوسف اسامة صباح كريم620051421511018108

كلية االعالم/الجامعة العراقية419.0069.83ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمحمد عباس علي داود620061421211031062

كلية االعالم/الجامعة العراقية419.0069.83اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيزيد احمد جاسم محمد620072721511031009
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كلية االعالم/الجامعة العراقية418.0069.67ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيحسين صادق معين علي620081221215001029

كلية االعالم/الجامعة العراقية418.0069.67اعدادية االعظمية للبناتادبيريم غسان ابراهيم عبد اللطيف620091321222004047

كلية االعالم/الجامعة العراقية418.0069.67اعدادية البشير للبنينادبيمصطفى ماجد شيال عبد620101421211033099

كلية االعالم/الجامعة العراقية418.0069.67ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيمنتظر دايم رزوق مغامس620111621515004051

كلية االعالم/الجامعة العراقية417.0069.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيضياء الدين حيدر هاني سرحان620121221211003048

كلية االعالم/الجامعة العراقية417.0069.50اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعلي مهند ناصر علوان620131421211040076

كلية االعالم/الجامعة العراقية417.0069.50اعدادية طه للبنينادبيعلي الهادي حسن محمد حسون620141421211049083

كلية االعالم/الجامعة العراقية416.0069.33اعدادية ابي غريب للبنينادبيمصطفى جميل ناصر اشكايه620151021211024063

كلية االعالم/الجامعة العراقية416.0069.33ثانوية التألف للبناتادبيضحى حسين حمود حمد620161021222043038

كلية االعالم/الجامعة العراقية416.0069.33اعدادية العراق للبنينادبيعبد هللا عباس ابراهيم شالش620171221211009129

كلية االعالم/الجامعة العراقية416.0069.33ثانوية الفاتح المختلطةادبيقتيبه صالح ياسين خلف620181221217005009

كلية االعالم/الجامعة العراقية416.0069.33ثانوية االنوار للبناتادبينرجس عقيل فيصل محسن620191221222023032

كلية االعالم/الجامعة العراقية416.0069.33للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيمصطفى مشتاق طارق يوسف620201321211002099

كلية االعالم/الجامعة العراقية416.0069.33ثانوية الزهراء للبناتادبيسجى حيدر علي صفر620211321222021028

كلية االعالم/الجامعة العراقية416.0069.33اعدادية العراق الناهض للبنينادبيتقي ستار راضي جاوي620221521211003013

كلية االعالم/الجامعة العراقية415.0069.17ثانوية الحسن البصري للبنينادبياوس خير هللا محمد رؤوف صالح620231221211024004

كلية االعالم/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد قاسم جبل علي620241221211038097

كلية االعالم/الجامعة العراقية415.0069.17ثانوية االقصى للبناتادبيبتول صافي شامل سلطان620252821222021006

كلية االعالم/الجامعة العراقية414.0069.00اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد انيس مالك محمد620261221211038088

كلية االعالم/الجامعة العراقية414.0069.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبراء حسين خصاف شندي620271221222046024

كلية االعالم/الجامعة العراقية414.0069.00اعدادية البشير للبنينادبيعلي مجيد حميد خنيصر620281421211033076

كلية االعالم/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيسجاد فليح ناظم جواد620291121211048039

كلية االعالم/الجامعة العراقية412.0068.67ثانوية النضال المختلطةادبيمنتظر عرفان عدنان تومان620301121217003015

كلية االعالم/الجامعة العراقية412.0068.67ثانوية زبيدة للبناتادبيضحى باسم عبد االمير رحيمة620311121222042046

كلية االعالم/الجامعة العراقية412.0068.67ثانوية االخيضر للبناتادبيتقى جواد ديج رسن620321221222052011

كلية االعالم/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية المستنصرية للبنينادبيمحمد صادق علي حافظ620331321211029019

كلية االعالم/الجامعة العراقية412.0068.67ثانوية االعتدال للبناتادبيفاطمه رياض شاكر عبد620341321222008046

كلية االعالم/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء هاشم خلف نعمه620351321222022085

كلية االعالم/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي هادي عبد الحسين حرج620361521211005066

كلية االعالم/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيذو الفقار خالد بريسم مذكور620371521211006039

كلية االعالم/الجامعة العراقية411.0068.50ثانوية دجلة للبناتادبيمروج وميض سالم جاسم620381021222013036

كلية االعالم/الجامعة العراقية411.0068.50اعدادية البلد االمين للبنينادبيفهد ثامر صبري جواد620391121211031050

كلية االعالم/الجامعة العراقية411.0068.50اعدادية النجاح للبنينادبيبارق اياد مجيد حميد620401421211026025
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كلية االعالم/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي فارس فاضل داود620411121211011051

كلية االعالم/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية رفيدة للبناتادبيايه طارق داود ابراهيم620421121222041010

كلية االعالم/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى كاظم خلف حسين620431221211039091

كلية االعالم/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيداليا نهاد جليل جاسم620442121222029006

كلية االعالم/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية الزهراء للبناتادبيمريم سالم احمد عزت620452121222048037

كلية االعالم/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية الحفرية للبناتادبيهاجر صدام عبد كسوب620462621222020050

كلية االعالم/الجامعة العراقية409.0068.17ثانوية الرائد للبنينادبيطه سيالن رحيم فياض620471021211001013

كلية االعالم/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي اسكندر فليح حسن620481121211016038

كلية االعالم/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية الوركاء للبنينادبيحسين سمير حميد مجيد620491121211026031

كلية االعالم/الجامعة العراقية409.0068.17الخارجيونادبيسمير حقي مكي سعيد620501121218001324

كلية االعالم/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشمس مجيد جميل مطشر620511121222017073

كلية االعالم/الجامعة العراقية409.0068.17ثانوية مؤتة للبناتادبيضحى ابراهيم عبد الجبار كيطان620521121222050025

كلية االعالم/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية الخطيب للبنينادبينعمه رسول عبود رسن620531221211031128

كلية االعالم/الجامعة العراقية409.0068.17ثانوية باب العلم للبناتادبيساره لؤي علي حسين620541221222040015

كلية االعالم/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد علي طالل تمر620551321211017116

كلية االعالم/الجامعة العراقية409.0068.17ثانوية الصدرين للبنينادبيمحمد عماد عباس حسين620562121211053019

كلية االعالم/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية الفارابي للبنينادبياحمد نبيل قاسم حميد620571121211002003

كلية االعالم/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد الرحمن عباس علي عبيس620581121211011038

كلية االعالم/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد سالم حسين حميد620591221211039042

كلية االعالم/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية الثقلين للبنينادبيمجتبى حيدر جواد كاظم620601221211039073

كلية االعالم/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء فراس بداي محيبس620611221222046071

كلية االعالم/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية حطين للبناتادبيشروق قاسم فلحي كاظم620621321222027033

كلية االعالم/الجامعة العراقية408.0068.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحيدر ناجي ناصر حسين620631421211023087

كلية االعالم/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحيدر سعد كردي مزعل620641521211003032

كلية االعالم/الجامعة العراقية408.0068.00ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيغيث عماد علي فليح620652121211066023

كلية االعالم/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية االمين للبنينادبييوسف هاتف هادي صالح620663121211003062

كلية االعالم/الجامعة العراقية407.0067.83ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيكاظم عامر جمعه عبد620671221215001087

كلية االعالم/الجامعة العراقية407.0067.83اعدادية الفاروق للبنينادبيسجاد هاشم موسى حسن620681321211014026

كلية االعالم/الجامعة العراقية407.0067.83ثانوية النعمان للبناتادبيصفا ماهر زبير عبد الكريم620691321222026012

كلية االعالم/الجامعة العراقية407.0067.83الخارجيونادبيحسين علي سعد حمادي620701421218001461

كلية االعالم/الجامعة العراقية407.0067.83اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيبنت الهدى ماهر جبار علي مراد620711521222010014

كلية االعالم/الجامعة العراقية406.0067.67اعدادية البلد االمين للبنينادبيعلي فريد حميد شهيد620721121211031047

كلية االعالم/الجامعة العراقية406.0067.67اعدادية صالح الدين للبنينادبيعمار عدنان جاسم محمد620731321211008092
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كلية االعالم/الجامعة العراقية406.0067.67ثانوية الصفاء للبنينادبيسيف جواد كاظم حاتم620741421211046024

كلية االعالم/الجامعة العراقية405.0067.50اعدادية اليمن للبنينادبيحارث عالء عبد هللا خميس620751021211016015

كلية االعالم/الجامعة العراقية405.0067.50اعدادية شط العرب للبنينادبيعبد السالم عقيل زامل جناني620761321211035047

كلية االعالم/الجامعة العراقية405.0067.50ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيعلي عادل حميد خلف620771321215002019

كلية االعالم/الجامعة العراقية405.0067.50ثانوية تل الشعير للبنينادبيزيد علي فرج محمد620781721211052007

كلية االعالم/الجامعة العراقية405.0067.50ثانوية االقتدار للبناتادبينرجس صالح حراز عباس620792121222030034

كلية االعالم/الجامعة العراقية405.0067.50ثانوية الرحمن المختلطةادبيعبد هللا حمزه غازي حسين620802321217004018

كلية االعالم/الجامعة العراقية404.0067.33اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى بشير احميد جبر620811121211009091

كلية االعالم/الجامعة العراقية404.0067.33اعدادية العراق للبنينادبيمسلم عقيل محمد عودة620821221211009226

كلية االعالم/الجامعة العراقية404.0067.33ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيعبد هللا احمد فاضل عبد علي620831321215004015

كلية االعالم/الجامعة العراقية404.0067.33ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيبنين سعود فليفل كبيح620841421226003024

كلية االعالم/الجامعة العراقية404.0067.33اعدادية كبيسة للبنينادبيعبد الوهاب احمد عواد حميد620851921211017010

كلية االعالم/الجامعة العراقية403.0067.17أعدادية الفاطميات للبناتادبيفاطمه ازهر فاضل عبد الحسين620861221222021065

كلية االعالم/الجامعة العراقية403.0067.17ثانوية زبيدة للبناتادبيدعاء موفق محمد رشيد620871421222018008

كلية االعالم/الجامعة العراقية403.0067.17الخارجيونادبيمحمد ستار حميد جبر620881521218001689

كلية االعالم/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيحسين ضياء عبد الكاظم جاسم620891121211048018

كلية االعالم/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفاطمة حيدر محمد ياسين620901121222014030

كلية االعالم/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية االخالص للبناتادبيحوراء ماجد عبد الرحيم حريز620911121222046032

كلية االعالم/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية الكرامة للبناتادبيتقى ضياء مجيد جاسم620921321222025015

كلية االعالم/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيطيبه اياد كريم جاسم620931321224009008

كلية االعالم/الجامعة العراقية401.0066.83ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيدانيه رعد مزهر الطيف620941021222045012

كلية االعالم/الجامعة العراقية401.0066.83اعدادية قباء للبنينادبيمحمد قحطان جاسم رضا620951521211010050

كلية االعالم/الجامعة العراقية401.0066.83اعدادية الياقوت للبناتادبيظبية شهاب احمد فياض620961921222109027

كلية االعالم/الجامعة العراقية401.0066.83ثانوية الفاضلية للبنينادبياحمد انور علوان عباس620972421211035001

كلية االعالم/الجامعة العراقية400.0066.67اعدادية الثقلين للبنينادبيبشير فراس عبد الباقي مهدي620981221211039015

كلية االعالم/الجامعة العراقية400.0066.67اعدادية الثقلين للبنينادبيمنتظر قاسم عبد ذنون620991221211039096

كلية االعالم/الجامعة العراقية400.0066.67ثانوية بابل للبناتادبيزينب علي فؤاد حسين621001221222014018

كلية االعالم/الجامعة العراقية400.0066.67للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيكميل نعمه كاظم مهدي621011321211002078

كلية االعالم/الجامعة العراقية400.0066.67ثانوية الرحمة للبنينادبيسيف مجيد ياسين حمادي621021921211055006

كلية االعالم/الجامعة العراقية399.0066.50اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي حسين علي الزم621031221211039061

كلية االعالم/الجامعة العراقية399.0066.50ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيمنار علي حمزه جاسم621041421224012007

كلية االعالم/الجامعة العراقية398.0066.33ثانوية الفردوس للبناتادبيرفل عباس فاضل عباس621051021222008009

كلية االعالم/الجامعة العراقية398.0066.33اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيزيد احسان علي حسين621061421211018024
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كلية االعالم/الجامعة العراقية398.0066.33ثانوية األعراف المختلطةادبيصابرين صبيح علي شاهين621072621227009015

كلية االعالم/الجامعة العراقية397.0066.17ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيحوراء نجم عبد هللا نافل621081121222034013

كلية االعالم/الجامعة العراقية397.0066.17اعدادية المستقبل للبناتادبيسنا رائد فوزي جمعه621091121222036025

كلية االعالم/الجامعة العراقية397.0066.17اعدادية النصر للبناتادبيزهراء صادق جواد علي621101221222031056

كلية االعالم/الجامعة العراقية397.0066.17اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيصالح سليم جبار مهدي621111321211012052

كلية االعالم/الجامعة العراقية397.0066.17اعدادية الشعب للبناتادبيسهاد ماجد سامي مجباس621121321222022108

كلية االعالم/الجامعة العراقية397.0066.17اعدادية فدك للبناتادبييقين صالح حسن علي621131421222006107

كلية االعالم/الجامعة العراقية397.0066.17اعدادية االسكندرونة للبناتادبيغدير حسين عبد السالم محمد621141421222032059

كلية االعالم/الجامعة العراقية396.0066.00اعدادية االنصار للبنينادبيحسين عامر رمح غياض621151321211003013

كلية االعالم/الجامعة العراقية396.0066.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي كهالن احمد رشيد621161321211022098

كلية االعالم/الجامعة العراقية396.0066.00اعدادية الصفا للبنينادبينور الدين ضياء عبد االله عبد الجبار621171321211027112

كلية االعالم/الجامعة العراقية396.0066.00ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيمسلم عباس علي عبد621181921215025121

كلية االعالم/الجامعة العراقية396.0066.00اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبياثير نهاد سلمان جاسم621192121211041003

كلية االعالم/الجامعة العراقية396.0066.00اعدادية عفك للبنينادبيمرتضى خالد كريم هتيمي621202421211006025

كلية االعالم/الجامعة العراقية395.0065.83ثانوية الجامعة للبناتادبيتقى خالد رشيد حميد621211021222009008

كلية االعالم/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيرضا علي كاظم عبيس621221121211044024

كلية االعالم/الجامعة العراقية395.0065.83ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيكاظم جواد فاضل عبيد621231221211015034

كلية االعالم/الجامعة العراقية395.0065.83ثانوية الرافدين للبناتادبيصفا عباس فاضل محمد621241321222019024

كلية االعالم/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية عدن للبناتادبيتقى حازم خلف كاظم621251321222030022

كلية االعالم/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية الرائد للبنينادبيموسى حافظ صبري حافظ621261021211001029

كلية االعالم/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية الفضيلة للبناتادبيمريم علي حسين ياسين621271021222006020

كلية االعالم/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية الزهراء للبناتادبيامنة عالء عباس ثجيل621281121222029006

كلية االعالم/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية ام عمارة للبناتادبيمريم احمد محمد حسن621291221222035020

كلية االعالم/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية االنصار للبنينادبيعادل جمال محمد عبد هللا621301321211003024

كلية االعالم/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية الشعب للبناتادبيحوراء سعدي حمزه غيدان621311321222022045

كلية االعالم/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية الرسل االهلية للبنينادبيمهيمن حسين ناصر عبد الحسين621321421213024001

كلية االعالم/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية صفية للبناتادبيطيبه علي سعيد عايز621331421222011148

كلية االعالم/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية الحفرية للبناتادبيميالد محمد صبر عبد621342621222020042

كلية االعالم/الجامعة العراقية393.0065.50اعدادية الداخلية للبنينادبيغزوان محمود علوان سالم621351021211033033

كلية االعالم/الجامعة العراقية393.0065.50ثانوية التألف للبناتادبيبتول حسين مستند كاظم621361021222043008

كلية االعالم/الجامعة العراقية393.0065.50اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعمر عبد هللا حمود عبد الرزاق621371121211054067

كلية االعالم/الجامعة العراقية393.0065.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيأمير أسعد علي حسين621381221211003009

كلية االعالم/الجامعة العراقية393.0065.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيموده احمد جبار حسين621391221222046155
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كلية االعالم/الجامعة العراقية393.0065.50اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعلي سعد عداي حمود621401321211015026

كلية االعالم/الجامعة العراقية393.0065.50اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه عمار هاشم سلمان621411421222002031

كلية االعالم/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية العراق للبنينادبيجعفر باقر قاسم محمد62142122021009036

كلية االعالم/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية الفاروق للبناتادبيهاجر ثامر حسين جاسم621431021222037032

كلية االعالم/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية السياب للبنينادبيحسام عادل عدنان كاظم621441121211027024

كلية االعالم/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيعبد هللا نبيل علي حسين621451121215001043

كلية االعالم/الجامعة العراقية392.0065.33ثانوية عدن للبناتادبيبنين هشام عبد الرضا كاظم621461121222033012

كلية االعالم/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية النهار للبناتادبيوسق عدنان شغاني عيسى621471121222056049

كلية االعالم/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية ذو الفقار للبنينادبيموسى عبد الكريم حسن توفيق621481221211038124

كلية االعالم/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيهشام عماد عبد الرزاق علوان621491321211031113

كلية االعالم/الجامعة العراقية392.0065.33ثانوية الرافدين للبناتادبيفاطمه عبد الكريم عبد المحسن حبيب621501321222019025

كلية االعالم/الجامعة العراقية392.0065.33إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيسامر حيدر عبد الحسين عباس621511421211007017

كلية االعالم/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية التسامح للبناتادبيداليا خالد عبد حسين621521421222012030

كلية االعالم/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية النجاة للبناتادبينور رحيم قاسم جبر621531521222003068

كلية االعالم/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيدانيه عبد الرزاق جميل ابراهيم621541521222014032

كلية االعالم/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية الفكر للبناتادبيمنال سعد محسن سعدون621551521222016082

كلية االعالم/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد قصي ياسين طه621561121211009083

كلية االعالم/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية العامل للبنينادبييوسف قاسم جياد حسن621571121211014125

كلية االعالم/الجامعة العراقية391.0065.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيحسين علي كامل جاسم621581221211003028

كلية االعالم/الجامعة العراقية391.0065.17ثانوية البالد للبنينادبيامير علي عبد االمير نصيف621591221211008011

كلية االعالم/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمصطفى احمد عبود محمد621601321211004065

كلية االعالم/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية زها حديد للبناتادبيفاطمة اياد خضير عباس621611321222048047

كلية االعالم/الجامعة العراقية391.0065.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمقتدى نور الدين حيدر فليح621621521211005090

كلية االعالم/الجامعة العراقية390.0065.00ثانوية السياب للبناتادبيميس عصام فاضل حسين621631021222002035

كلية االعالم/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية العامرية للبناتادبيهبه موفق كافي شهاب621641021222036052

كلية الطب/جامعة بابل612.68102.11ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد احمد عبد الزهره جياد621652321411058078

كلية الطب/جامعة بابل612.44102.07ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحمزه رعد فاضل محمد621662321411058026

كلية الطب/جامعة بابل612.20102.03ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم عبد العظيم حمد حسين621672321422077091

كلية الطب/جامعة بابل612.04102.01ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيزيد علي محمد عبد الخالق621682321411058034

كلية الطب/جامعة بابل611.92101.99ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيبنين فراس جبار هادي621692321422077015

كلية الطب/جامعة بابل611.60101.93ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحمزه ماهر رزاق حميد621702321411058027

كلية الطب/جامعة بابل611.52101.92ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائييوسف مؤيد عباس متعب621712321411058129

كلية الطب/جامعة بابل611.36101.89ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور الهدى امير شاكر عبد الحسين621722321422077106
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كلية الطب/جامعة بابل611.12101.85ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينبأ قاسم محمد عبد الرضا621732321422077104

كلية الطب/جامعة بابل611.04101.84ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد كاظم محمد سلمان621742321411058104

كلية الطب/جامعة بابل610.84101.81ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينبأ اسعد هندي حسين621752321422077102

كلية الطب/جامعة بابل610.68101.78ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد الرحمن محمد عبد الحميد محمد621762321411058044

كلية الطب/جامعة بابل610.44101.74ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي ربيع محسن حساني621772321411058057

كلية الطب/جامعة بابل610.36101.73ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيجمانه زيدون قصي جابر621782321422077023

كلية الطب/جامعة بابل610.28101.71ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء ميثم تركي حمزه621792321422077040

كلية الطب/جامعة بابل610.00101.67ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين خير الدين كاظم عبيد621802321411056036

كلية الطب/جامعة بابل609.56101.59اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد المنتظر علي ياسين طه621812321411004056

كلية الطب/جامعة بابل609.44101.57ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين علي طالب عيدان621822321411058019

كلية الطب/جامعة بابل609.36101.56ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي حمزة سلمان جاسم621832321411056089

كلية الطب/جامعة بابل609.36101.56ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد عبد الكريم هادي محمد حسين621842321411058093

كلية الطب/جامعة بابل608.84101.47ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد جاسم محمد حسين621852321411058086

كلية الطب/جامعة بابل608.60101.43ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيصفا علي فليح حسين621862321422077065

كلية الطب/جامعة بابل608.56101.43ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد علي حسين عباس مهدي621872321411058098

كلية الطب/جامعة بابل608.52101.42ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي عباس هاتف حسن621882321411058063

كلية الطب/جامعة بابل608.44101.41ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب سالم حميد نجم621892321422077046

كلية الطب/جامعة بابل608.40101.40ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد سعد رشيد محمود621902321411058088

كلية الطب/جامعة بابل608.36101.39ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد ابراهيم عبد هللا مرداس621912321411058076

كلية الطب/جامعة بابل608.12101.35ثانوية التحرير للبناتاحيائييقين علي حسن حاجم621922321422021137

كلية الطب/جامعة بابل608.00101.33ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد لؤي مهدي كاظم621932321411058105

كلية الطب/جامعة بابل607.84101.31ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء علي ناجي عبد الكاظم621942321422077037

كلية الطب/جامعة بابل607.76101.29ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيآيات رحمن كطران حمزه621952321422077004

كلية الطب/جامعة بابل607.52101.25ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي هادي محمد علي محمد621962321411058070

كلية الطب/جامعة بابل607.44101.24ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى وديع عبد الكريم عمران621972321411056159

كلية الطب/جامعة بابل607.04101.17ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيضحى خضير محمد كاظم621982321422077067

كلية الطب/جامعة بابل606.84101.14ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيساره زهير عليوي جريدي621992321422077057

كلية الطب/جامعة بابل606.80101.13اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه احمد عمران عباس622002321422012088

كلية الطب/جامعة بابل606.76101.13ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيهاجر جالل حسين مصطفى622012321422077115

كلية الطب/جامعة بابل606.52101.09ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيساره محمد ابراهيم محمد622022321422077058

كلية الطب/جامعة بابل606.40101.07ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي عباس قسام زيدان622032321411056099

كلية الطب/جامعة بابل606.36101.06ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي زيد علي كاظم622042321411058061

كلية الطب/جامعة بابل606.20101.03ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيسجاد ضياء عبد الحسين دراج622052321411058038
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كلية الطب/جامعة بابل605.88100.98ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه حيدر حسين جدوع622062321422077076

كلية الطب/جامعة بابل605.64100.94اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي سامر حسن سلمان622072321411007124

كلية الطب/جامعة بابل605.52100.92ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينورا محمد سالم حسين622082321422077113

كلية الطب/جامعة بابل605.44100.91ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائياصيل حامد جدوع عبد هللا622092321422077010

كلية الطب/جامعة بابل605.28100.88ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمجتبى محمد جواد كاظم622102321411058075

كلية الطب/جامعة بابل605.00100.83اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيسجاد حسين ناجي جلعوط622112321411005053

كلية الطب/جامعة بابل605.00100.83اعدادية القاسم للبنيناحيائيمنتظر عايد كاظم جبر622122321411006230

كلية الطب/جامعة بابل605.00100.83اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد رحيم حسين ناصر622132321411043051

كلية الطب/جامعة بابل605.00100.83اعدادية الفجر المختلطةاحيائيضرغام غانم عبد الحمزه راضي622142321417007078

كلية الطب/جامعة بابل605.00100.83ثانوية اآلمال للبناتاحيائيهبه  هللا هاشم علي حسن622152321422042070

كلية الطب/جامعة بابل605.00100.83ثانوية الغدير للبناتاحيائيرقيه علي حاتم خلف622162321422055026

كلية الطب/جامعة بابل605.00100.83ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيزهراء أحمد هادي حبيب622172721422009036

كلية الطب/جامعة بابل605.00100.83ثانوية المدائن للبناتاحيائيمريم ميثم جاسم محمد622182721422047116

كلية الطب/جامعة بابل605.00100.83ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء سعيد رحيم علوان622192721422050047

كلية الطب/جامعة بابل604.96100.83ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي رحيم عبد الكاظم سلمان622202321411058058

كلية الطب/جامعة بابل604.84100.81ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائييمام عدنان حنظل طارش622212321422077117

كلية الطب/جامعة بابل604.80100.80ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيسالي حسام وهاب صاحب622222321422077059

كلية الطب/جامعة بابل604.48100.75ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور عبد اللطيف عزيز مهوس622232321422077108

كلية الطب/جامعة بابل604.04100.67ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد فؤاد عبد الحسين عباس622242321411058005

كلية الطب/جامعة بابل604.00100.67ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء حيدر علي هادي622252321422007043

كلية الطب/جامعة بابل604.00100.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم عباس علي جاسم622262321422013439

كلية الطب/جامعة بابل604.00100.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عالء حسوني رزوقي622272321422072228

كلية الطب/جامعة بابل604.00100.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهبه سامي عبدالرضا غالي622282321422072304

كلية الطب/جامعة بابل604.00100.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد منذر نعمان كريم622292721411034217

كلية الطب/جامعة بابل604.00100.67ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء محمد حسين خضير عباس622302721422050052

كلية الطب/جامعة بابل603.96100.66ثانوية المتميزاتاحيائيمريم محمد شفاف حسين622311421422027132

كلية الطب/جامعة بابل603.96100.66ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي علي عبد الوهاب عباس622322321411058064

كلية الطب/جامعة بابل603.76100.63ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي احمد محمد سلمان622332321411058048

كلية الطب/جامعة بابل603.68100.61ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينادين لؤي رشيد عبد االمير622342321422077101

كلية الطب/جامعة بابل603.64100.61ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين محمد عبد هللا حساني622352321411058024

كلية الطب/جامعة بابل603.28100.55ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمروه عباس مرزه رميح622362321422077087

كلية الطب/جامعة بابل603.12100.52ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه احمد سعيد عباس622372321422077072

كلية الطب/جامعة بابل603.12100.52ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيقمر محمد عبد العالي حسين622382321422077085
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كلية الطب/جامعة بابل603.04100.51ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيآيه رافع عباس سمندر622392321422077007

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50اعدادية القاسم للبنيناحيائيمنتظر عزيز وحيد حسن622402321411006232

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيجعفر صادق جعفر خضير622412321411020054

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50ثانوية عدن للبناتاحيائيتبارك مناف ذياب فندي622422321422001020

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبتول عبد العباس كاظم عبيد622432321422008012

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50عدادية الثورة للبناتاحيائيزينب العقيله حسين مطر علي622442321422011095

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عماد ستوري ايوب622452321422013225

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد خليل جاسم622462321422013371

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء نصير محي كاظم622472321422015083

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيروى محمد عبدالعباس حمود622482321422019023

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50ثانوية المستقبل للبناتاحيائيغدير ليث مؤيد خضير622492321422030054

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50ثانوية اآلمال للبناتاحيائيياقوت علي سعد عبدالرضا622502321422042073

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرفل ربيع عبدالرزاق رشيد622512321422051031

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء منير محسن كاظم622522321422072132

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب بهاء عبدالحسين هاشم622532321422072141

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمنار هادي علي هادي622542321422072276

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينورالهدى رائد زهير محمدسعيد622552321422072294

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب باسم محمد ملكط622562321424003109

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيامين مطاع تقي حسين622572721411034029

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50ثانوية المدائن للبناتاحيائيايات هيثم جبار سلطان622582721422047015

كلية الطب/جامعة بابل603.00100.50ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد رضا622592721422050085

كلية الطب/جامعة بابل602.96100.49ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد مثنى كاظم حبيب622602321411056144

كلية الطب/جامعة بابل602.88100.48ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد امين عباس فاضل عباس622612321411058084

كلية الطب/جامعة بابل602.84100.47ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء علي فاضل جاسم622622321422021055

كلية الطب/جامعة بابل602.64100.44ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيكرار عمار موسى نادي علي622632321411058073

كلية الطب/جامعة بابل602.56100.43ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم ميثم لفته كريم622642321422077095

كلية الطب/جامعة بابل602.44100.41ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمسلم حيدر مسلم محمد622652321411058112

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيمنتظر ناجح ياسين حسين622662321411006237

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي منذر عبيد حمزه622672321411020248

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33ثانوية الرفعة للبناتاحيائيبنين عمران حسين حمزه622682321422006022

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33عدادية الثورة للبناتاحيائيزينب عباس جفات عبدهللا622692321422011106

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبة عبد الخالق مغير سرسح622702321422012202

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه حسنين احمد سلمان622712321422012237
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كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبتول محمدعلي هادي عبدالصاحب622722321422013070

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيكوثر حيدر رزوقي جابر622732321422013418

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيهدى قاسم محمد كاظم622742321422018170

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33اعدادية اسماء للبناتاحيائييقين حمد عبد عباس622752321422018180

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزهراء ربيع نعمه حسوني622762321422020046

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه مهدي حمزه خشان622772321422033154

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيروان حميد نايف مخيف622782321422038047

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيشدن عباس علوان سلمان622792321422040039

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33ثانوية الرباب للبناتاحيائيايه محمد وناس مجيد622802321422075010

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء باسم محمد ملكط622812321424003081

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينا كاظم عجيل سربوت622822321424003107

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين علي مهدي صالح622832721411032061

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيكاظم جاسم عبد الحسين صعيو622842721411034179

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء عبد االمير كاظم رباط622852721422035147

كلية الطب/جامعة بابل602.00100.33ثانوية المدائن للبناتاحيائيرباب علي هادي محمد622862721422047032

كلية الطب/جامعة بابل601.76100.29ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي عامر خيري ناجي622872321411056098

كلية الطب/جامعة بابل601.72100.29ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيفالح حسن فالح حسن622882321411058072

كلية الطب/جامعة بابل601.64100.27ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد عماد هاشم محمد622892321411056142

كلية الطب/جامعة بابل601.64100.27ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد علي امين سعيد622902321411058004

كلية الطب/جامعة بابل601.60100.27ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب عالء عباس علي622912321422077050

كلية الطب/جامعة بابل601.28100.21اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرند عدي جاسم عبيس622922321422013182

كلية الطب/جامعة بابل601.12100.19اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد المجيد ثائر ناصر فاخر622932321411007106

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور ياسر محمد سعيد جاسم622941021422033188

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي وليد كاظم عبعوب622952321411019129

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد ازهر خضير عباس622962321411058081

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية الفجر المختلطةاحيائيكاظم عمار جاسب علي622972321417007135

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفرح وليد مجيد عبد الحسين622982321422012263

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيافنان حسين جاسم محمد622992321422013035

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء محمد فرحان ضيدان623002321422013238

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية دجلة للبناتاحيائيفاطمة ميثاق سلمان اسماعيل623012321422031076

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حسين جاسم محمد623022321422033074

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيازهار عبد الرحيم عبد العزيز فرحان623032321422044005

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياثمار محمد خليف كاظم623042321422072006
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كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء ماجد علي حسين623052321422072130

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء ضياء علي زغير623062321424003089

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه هيثم محمد عيسى623072321424006144

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور علي حسين علي623082321424006379

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيعلي فائز احمد عبد الكريم623092521411018074

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه كريم عبد هللا حسن623102521422036088

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر عبد العزيز نجم سعيد623112521424018141

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه ماجد عبد عون عباس623122721422020103

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيدنيا شاكر عبود محمد623132721422035103

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم كاظم حسن هاني623142721422035299

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيروى ميثم تركي عطيه623152721422037100

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائينور الهدى ثبات محسن عباس623162721422050112

كلية الطب/جامعة بابل600.88100.15ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيغدير زهير كريم حمزه623172321422077071

كلية الطب/جامعة بابل600.72100.12ثانوية التحرير للبناتاحيائيتبارك علي سنان عباس623182321422021026

كلية الطب/جامعة بابل600.60100.10ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيشهد مالك كاظم هادي623192321422077064

كلية الطب/جامعة بابل600.60100.10ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه سعدون ورد حنتوش623202321422077077

كلية الطب/جامعة بابل600.08100.01ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيرضا اسعد مرهج حمزه623212321411058032

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيصادق حامد حسين كاظم623222321411033096

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائياحمد موجد كاظم موسى623232321411046009

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي عامر عبيس عبود623242321413018180

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسين جواد مكطوف عبيس623252321417007039

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائياساور عذاب احيمد ابراهيم623262321422013024

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبراء احمد طارق غفوري623272321422013071

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء باسم محيي عباس623282321422013200

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم مروان حامد عبيد623292321422013450

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائينهى حيدر محمد هادي623302321422013492

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه سهيل عبد هللا صكب623312321422035106

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00ثانوية الخلود للبناتاحيائيعذراء اياد هاشم دخيل623322321422058052

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00ثانوية النجاة للبناتاحيائيإيمان صبيح حمزه عبيد623332321422059004

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايمان علي سداد جعفر623342321422072031

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء نوفل حبيب حمدي623352321422072135

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور مثنى جواد حسين623362321424006382

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيتبارك فيصل غازي شعالن623372321427032020

4148 من 1889صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيأطياف حسين ترمن كطان623382321427052001

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيخير هللا حسن علي تعيب623392421413008014

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمرتضى بشار عبد الحمزه سلمان623402421413008051

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى سالم سالم مسلم623412521413031647

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00اعدادية االمير للبناتاحيائيغفران ناصر حسين سلمان623422521422021109

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيحيدر علي خيري تومان623432721411032069

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر ميثم رسول نعمه623442721411034078

كلية الطب/جامعة بابل600.00100.00ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائينبأ خماس عبيد ناصر623452721422050105

كلية طب حمورابي/جامعة بابل601.00100.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم مسلم حسن سلمان623462521424018208

كلية طب حمورابي/جامعة بابل600.84100.14ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باقر حسين جاسم حسن623472521411030048

كلية طب حمورابي/جامعة بابل600.84100.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه رعد علي مطيره623482521424018046

كلية طب حمورابي/جامعة بابل600.48100.08ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد ناصر عبد االله كاظم623492521413031041

كلية طب حمورابي/جامعة بابل600.36100.06اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيامين هللا جاسم كاظم يعقوب623502521411009040

كلية طب حمورابي/جامعة بابل600.28100.05ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمصطفى حسين علي كريم623511421411038037

كلية طب حمورابي/جامعة بابل600.00100.00اعدادية حماة للبناتاحيائيتقى ناطق عبد هللا خضير623521121422025044

كلية طب حمورابي/جامعة بابل600.00100.00اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيشهد حسين راهي مشعل623532421422049055

كلية طب حمورابي/جامعة بابل600.00100.00ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد صدر توفيق مهدي عبد623542521413011019

كلية طب حمورابي/جامعة بابل600.00100.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسراء حيدر عبد االمير عبد623552521424004048

كلية طب حمورابي/جامعة بابل600.00100.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء ماهر عبد الزهره مراد623562521424004499

كلية طب حمورابي/جامعة بابل600.00100.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء محمد طالب حافظ623572521424004508

كلية طب حمورابي/جامعة بابل600.00100.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب ستار عباس منون623582521424004563

كلية طب حمورابي/جامعة بابل600.00100.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيرفل رحيم مطشر خلخال623592521424020012

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.9299.99ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى ميالد جواد جار هللا623602521411030079

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.6099.93ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيالزهراء صالح هادي شمام623611321422043009

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.5299.92ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين مظهر موحان منعم623622321411056049

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.5299.92ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد سالم عبد النبي كاظم623632321411056138

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.4499.91ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيجلنار عبد الرسول عمران عبد623642321422077022

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.3699.89(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرانيه فاضل جميل جابر623652521422022316

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.2099.87ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين علي محمد كريم623662321411058022

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.2099.87ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد مهدي كاظم جبار لفته623672321411058108

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعبد الرحمن ميثم نعيم محمد623682321411008048

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيحمزه سعد عبد وادي623692321411020106

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد حيدر عادل كتاب623702321411056134
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمنتظر سعد عليوي جواد623712321413018297

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايالف مصطفى قاسم احمد623722321422012034

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه حيدر جاسم خميس623732321422013058

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء علي ناجي ناصر623742321422013224

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه حيدر حسون جاسم623752321422013337

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية المدحتية للبناتاحيائيطيبه جاسم كاظم عبيد623762321422015112

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيضحى مهدي حمزة كليل623772321422039157

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيضي عبد الرزاق كامل عبد الكاظم623782321422039158

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيتكتم غانم محمد زباله623792321422057013

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبتول حيدر رزوقي جابر623802321422072040

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه ايهاب ابراهيم زيدان623812321422072229

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه حيدر جاسم محمد623822321422072239

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمياسم عبدالحسن بدري عباس623832321422072279

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية عفك للبنيناحيائيبشار رياض عزيز بارة623842421411006016

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمجيد صاحب مجيد حميد623852521411041038

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد هادي محمد623862521413031271

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائينور الهدى نزار محمد علي عبد الرحيم623872521422018053

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء فاضل عباس علي623882521422022472

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك علي سوادي عبد الزهره623892521424004192

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر عبد الزهره حمد عبد الحسين623902521424018140

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيسكينه حسين هادي شاكر623912721422035203

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمنار ابراهيم محمد علي أبراهيم623922721422050103

كلية طب حمورابي/جامعة بابل599.0099.83اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي سليم غافل فلفل623932921411016094

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.6099.77ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيداليا اسعد عطوان شحيت623941421424002006

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.5699.76ثانوية ايالف للبناتاحيائيدانيه عصام سامي صالح623951421422038020

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.5699.76ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيزيد حسين علي حسين623962321411058033

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.5699.76اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء احمد عمران عباس623972321422012106

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.3699.73ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزمزم حميد غضبان ميران623981321422043050

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.3699.73ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيدعاء حيدر كاظم مولى623992321422077026

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.3699.73ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمي قيس مالك حنوش624002321422077100

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.1299.69ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء حميد سعيد مهدي624011221422028046

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0499.67ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا احسان ظاهر نعمه624021321411019101

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0499.67ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمريم محسن زاير الزم624031521422017053
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية عائشة للبناتاحيائيايناس محمد جاسم عبيد624041121422023010

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيديما شهاب احمد عداي624051121422039017

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي عادل مجيد عبد الحسن624061221411028098

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيعلي محسن عوده الزم624071521411019019

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيشهد حيدر كاطع جبار624081521422010099

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحيدر توفيق قاسم محمد624092221411033105

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيقاسم احسان كناري هاشم624102321411002178

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيامير علي ناظم هادي624112321411007017

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد محمود محيسن حميد624122321411009138

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيسالم حسن عبيس خضير624132321411020143

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد االمين سعد حسين شاكر624142321411020299

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد فخري داود سلمان624152321411020337

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسنين مازن عدنان حسن624162321411058015

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد سليم وحيد حسين624172321411058089

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيحوراء باسم عبد علي شهيد624182321422007029

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عمار مهدي صالح624192321422012058

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيياسمين أسامه ياسين عبيد624202321422012312

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرانيا غسان ماجد عبد هللا624212321422013151

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه علي حسين جاسم624222321422013397

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيميس عاصف محمد جواد624232321422013466

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء صادق عبدالرضا عبد624242321422014070

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيحوراء عماد محمد هادي624252321422018040

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيبتول جبران محمد عكيلي624262321422019007

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67ثانوية البتول  للبناتاحيائياسراء محمد مزهر علوان624272321422028004

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتاره حسين كاظم كندوح624282321422045026

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب عقيل علي عبدالعزيز624292321422051065

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيافنان عبد خضير محمد علي624302321422072014

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء عزيز عبد علي624312321422072127

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء ميثم علي حسون624322321424006193

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67ثانوية الطف المختلطةاحيائيسرى عباس شاكر جاسم624332321427032039

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور الهدى ثابت عبد علي كريم624342421424014093

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد جعفر رشيد مجيد624352521411005130

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحب علي طاهر كاظم حسن624362521411041039
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى نعمان محيسن سعدون624372521413031675

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفرح يوسف نعمه سلمان624382521424018126

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقية حيدر نعمة مخيف624392521424022060

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيمحمد نعمه ذيبان عبد الرسول624402721411035070

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67ثانوية السلوى للبناتاحيائيزهراء محمد مهدي محمد624412721422016034

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67ثانوية اليقظة للبناتاحيائيسراج عبد الصاحب جواد هادي624422721422042030

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيليلى احمد جواد كاظم624432721422043074

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفاطمه رضا جبار فاضل624442721422046113

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598.0099.67ثانوية المدائن للبناتاحيائيايمان موسى محمد نذير مصطفى624452721422047016

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.9699.66ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتقوى شاكر محمود عبد624462321422077017

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.9299.65ثانوية المتميزاتاحيائيبان عواد كاظم كراوي624472521422013007

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.7699.63المنصور- ثانوية المتميزات احيائيجميله عدنان عبد الحسين راضي624481021422003017

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.6499.61المنصور- ثانوية المتميزات احيائيالزهراء بهاء فخري حسين624491021422003009

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.6099.60(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء ماهر رحمان جعفر624502521424004498

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.6099.60ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيغدير علي يحيى عبد624512721422043061

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.5699.59(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم علي مطرود كاظم624522521422040331

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.5299.59ثانوية المتميزيناحيائيعلي عصام علي محمد624531421411005066

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.5299.59ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمالك محمد علي حسين624542321422077098

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.5299.59ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء علي صاحب عبد الحسين624552521422013036

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.4899.58ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء بهاء عبد االمير حسين624562321422077034

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.4499.57ثانوية المتميزاتاحيائينوران محمد كاظم فهد624571421422027160

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.4499.57ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتبارك غازي مطني شطب624582321422077016

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.4099.57ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد محمود شكر عبد االمير624591121411010077

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.3699.56ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيضحى سعد عطوان شحيت624601421424002013

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.3699.56ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد مهدي صاحب محمد حسين624612721411039085

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.3699.56ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيطيبه غسان فاضل موسى624622721422043059

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.2499.54ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور حيدر كاظم راضي624631321422043127

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.1299.52ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيحسن مظفر محمد مالك624641121411042016

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.1299.52ثانوية بابل للبنيناحيائيحيدر علي فالح حسن624652321411056058

كلية طب االسنان/جامعة بابل597.0099.50اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيميالد كريم محمد دحيدح624662321411005148

كلية طب االسنان/جامعة بابل596.0099.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك عالء عبدالحسين حسون624672321422013108

كلية طب االسنان/جامعة بابل596.0099.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حسام محسن امانه624682321422013378

كلية طب االسنان/جامعة بابل596.0099.33ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيجنان عايد محمد عبد هللا624692321422063021
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كلية طب االسنان/جامعة بابل595.0099.17ثانوية النجوم للبنيناحيائيابراهيم غسان تركي عبد العباس624702321411026002

كلية طب االسنان/جامعة بابل595.0099.17عدادية الثورة للبناتاحيائيبنين علي ابراهيم علوان624712321422011032

كلية طب االسنان/جامعة بابل595.0099.17اعدادية دجلة للبناتاحيائينور الهدى حسين صكب عبيس624722321422031089

كلية طب االسنان/جامعة بابل595.0099.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب محمد شدهان عصفور624732321422035079

كلية طب االسنان/جامعة بابل595.0099.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيفاطمه غلطان وهاب محيسن624742321422050064

كلية طب االسنان/جامعة بابل595.0099.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيجمانه أحمد عباس جاسم624752321424006100

كلية طب االسنان/جامعة بابل595.0099.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين محمد حسين سلمان624762721411034066

كلية طب االسنان/جامعة بابل595.0099.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيزين العابدين نصير جواد محمد624772721411034096

كلية طب االسنان/جامعة بابل595.0099.17ثانوية المدائن للبناتاحيائيرؤى امير ناظم رحيم624782721422047031

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.4099.07ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي رزاق غانم جبر624792321411058059

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.4099.07ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور الهدى راهي ناصر حسين624802321422077107

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.3699.06ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيزين العابدين علي جاسم حمود624812321411058035

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحيدر ماجد شاكر عبد الحسن624822321411005045

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا حيدر اسكندر منسي624832321411020173

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل عبد الحسن عيسى624842321413016094

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك هادي عيدان سلمان624852321422012063

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب علي جاسم محمد624862321422012149

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب محمد غزال طعمه624872321422013276

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه اسعد عبداالمير علي624882321422013362

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمينا خالد جمال علي624892321422013471

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمينه ايهاب جهاد نوري624902321422013475

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمروه هيثم عبد الحميد محمد جواد624912321422017253

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيريام صالح حسن ناصر624922321422022096

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيمريم اكرم عارف يوسف624932321422031080

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة قحطان كاظم فرحان624942321422044121

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيمريم احمد بهاء حسن624952321422047122

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائينورالهدى عدي فيصل كركز624962321422048130

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيكوثر غانم محمد زباله624972321422057045

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيمريم حسام هاتف عبد االمير624982321422060048

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00ثانوية الرباب للبناتاحيائييونان احمد عليوي موسى624992321422075104

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرسل سمير سوادي حمود625002321424003067

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي حسن حميد كريم625012721411034133

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمه علي ابراهيم طه625022721422010084

4148 من 1894صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيبنين ماجد عبد عون عباس625032721422020020

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيرقيه رضا كظيم عريبي625042721422020043

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيترجمان قاسم شاكر فاضل625052721422035078

كلية طب االسنان/جامعة بابل594.0099.00ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائينور الهدى مجيد حمزه مجيد625062721422050115

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.4898.91ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي عباس محمد حسن عبود625072321411058062

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.1698.86ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد مهدي صالح داخل625082321411058107

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيقاسم كريم حسين علي625092121411049108

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيسجاد عباس فيصل خيون625102221413060051

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمؤمل حيدر محمد عبد علي625112321411002190

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين حمزه625122321411019177

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين رحيم عمران عبد625132321411020078

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد ضياء حسن مهاوش625142321411020323

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الكفل للبنيناحيائيعلي طالب عبيد حمزه625152321411028049

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي سعدون جابر كزار625162321411043031

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحسنين علي حسين مطشر625172321417004011

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83ثانوية االصول المختلطةاحيائيباقر حيدر علي محمد625182321417033002

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيأمير حميد جاسم كزار625192321417035001

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينبراس محسن هروطا فضيل625202321422002130

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيارجوان ميثم حبيب جاسم625212321422013022

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيام البنين رحيم هادي حولي625222321422013043

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عدي عباس حسن625232321422013220

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائينمارق لؤي عبدالعباس حسين625242321422013491

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائييقين محمد حسن علوان625252321422033185

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الفاو للبناتاحيائيامنه عمار نجم عبيد625262321422035014

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائياسراء حسن كتاب حمد625272321422039009

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور الهدى حسين مطر عمران625282321422048123

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيطيبه حسن عدنان عبد العزيز625292321422057038

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيفاطمه كاظم اسد خان طرخان625302321422057044

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور طالل عبد الحمزه عمران625312321422072288

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيميساء عباس فاضل عودة625322321424003198

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر عدي فيصل هادي625332721411034077

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمة صالح حسين كوكز625342721422035242

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفدك عقيل هادي عبد الرضا625352721422035279
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كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0098.83اعدادية السما للبناتاحيائيمريم حازم فارس حبيب625362721422045135

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.8098.80اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي جعفر عبد الخضر جبار625372321411020204

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيديار كريم عبد هللا غالم علي625382221413060047

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيكميل حيدر صادق محمد هادي625392321411020287

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحيدر رحيم مايح صالح625402321411031024

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67اعدادية االندلس للبنيناحيائيمرتضى قحطان كاظم حمزة625412321411033212

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسين عالء حسين حمزة625422321411061037

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعباس عبد الكريم مهدي وادي625432321411061072

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الجامعة للبنيناحيائيفضل حيدر كاظم جاسم625442321411061102

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائياحمد محمد حسين محمد علي مجيد625452321413016007

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيجعفر الصادق حامد معين كاظم625462321413018032

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيحسين علي دلي محيسن625472321417012037

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيمنتظر مهدي حمزه حسين625482321417014041

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67اعدادية المناذرة للبناتاحيائيمريم غالب رحيم حسن625492321422003136

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره هشام جاسم محمد625502321422012165

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين عباس علوان محسن625512321422013087

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء ذو الفقار حسين رفش625522321422035059

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الوحدة للبنيناحيائيأحمد فارس عباس محمد625532521411005002

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد حيدر حسن حمودي625542521413011016

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائياسراء عبد االله نعمه شبيب625552521422003027

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين احمد صاحب تمل625562521424004139

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير ضياء فليح حسن625572521424004725

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67الخارجياتاحيائيفاطمه عامر حميد هادي625582521428050403

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد ميثم ناجح بيدي625592721411034220

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرهام يحيى صافي حسين625602721422035124

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينه حيدر علي كاظم625612721422035194

كلية طب االسنان/جامعة بابل592.0098.67ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيزهراء عماد عبد الخضر فالح625622721426002034

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.9698.66(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب مجبل عبد الزهرة كريم625632521422022562

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.8898.65ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء قاسم كريم حميد625641321422043058

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.6098.60الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيامير علي خضير حسن625651021411028014

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.6098.60ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي ابراهيم كاظم ظاهر625662321411056082

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.6098.60اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياسعد خالد ابراهيم اسماعيل625672521411009030

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.6098.60ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيود نبيل علي حسين625682521424011089
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كلية طب االسنان/جامعة بابل591.5298.59ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحسنات حيدر صالح مهدي625692521424022032

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.4898.58ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم عقيل حمزه ناصر625702321422077092

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.4898.58ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينورا علي محمد حسين خلف625712321422077112

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.4498.57ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيأمير شاكر حليم شاكر625721221411001005

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.4498.57ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى وليد محمد شلكام625731421411005111

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.4498.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين ضايف فالح دحيبش625742221411034109

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.4498.57ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد مخلص محمد حمزه625752321411056145

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.3698.56ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحسين عبد العزيز عبد هللا كاظم625761121411010022

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.3698.56اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعذراء راجي عبيد محيسن625772321422012209

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.2898.55ثانوية النجوم للبنيناحيائيحسين علي يحيى حسين625782321411026015

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.2898.55ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي حيدر حمودي علوان625792321411058056

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.2098.53ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيافيستا عماد محمد امين625801321422043008

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.1698.53ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه مجيد عناد حري625811421422027117

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0498.51(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه حيدر حسين عبد هللا625822521422040198

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيبتول سهل لطيف لعيبي625831021422012005

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيآمنه فالح حسن عبيد625841021422024002

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيعلي خالد محمد بريسم625851121411031019

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50ثانوية اسماء للبناتاحيائيمينا علي خالد سعيد625861121422035038

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم عدنان قيوم ماشي625871221422026218

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الشعب للبناتاحيائيتبارك محمد عباس علي625881321422022036

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد هللا واثق مريح عبيد625891421411014080

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء مجيد سرحان فرحان625901421422009067

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمقتدى هاشم محسن جبر625911521411009102

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الرميلة للبناتاحيائيسجى طارق حوشي مجدي625921521422004128

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيناز صباح امير أينه625931521422014284

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمرتضى علي طاهر فعيل625942221411002137

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيطه عوده مهدي صالح625952221413025056

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحيدر الكرار عالء عبد هللا عليوي625962321411002066

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الهاشمية للبنيناحيائياحمد اياد جفات سوادي625972321411019002

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيمعتز محمد جعفر جاسم625982321411020382

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50اعدادية كوثا للبنيناحيائيزياد طارق غركان فاضل625992321411040050

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمنتظر احمد مهدي فارس626002321413018294

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتقى عالوي حسين علوان626012321422038029
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كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمريم ميثاق عبادي حسن626022321424003196

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتاحيائيشهد حيدر مدلول عبيد626032321424004008

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيهاجر فاضل حسين عبد626042321424006390

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحمد باقر عادل لفته زغير626052521411041042

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل عبد الزهره مجيد626062521413031303

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا مازن عبد الهادي عبد الرزاق626072521413031543

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائينرجس جواد كاظم عبد األمير626082521422003549

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيغدير حسن جاسم محمد626092521424012014

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء عامر عبد الهادي محسن626102521424013042

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم مناف خليل ابراهيم626112521424018209

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن فليح عبد الحسين626122521424026028

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50ثانوية جصان للبناتاحيائيايثار جاسم شلول عجمي626132621422001006

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50اعدادية القدس للبناتاحيائيسرى ستار جابر عبود626142621422033115

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسن علي خيري تومان626152721411032037

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايات حسن هاشم عبيد626162721422035032

كلية الصيدلة/جامعة بابل598.0099.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيصفا حيدر جبر محمد626172321422033121

كلية الصيدلة/جامعة بابل596.0099.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي اسعد خليل خميس626182321411020193

كلية الصيدلة/جامعة بابل596.0099.33اعدادية اليقظة للبناتاحيائيحوراء عالء حسون عباس626192321422014040

كلية الصيدلة/جامعة بابل596.0099.33اعدادية الربيع للبناتاحيائيتبارك حسين عبيد عباس626202321422022056

كلية الصيدلة/جامعة بابل596.0099.33اعدادية الفاو للبناتاحيائياريج حيدر نجم عبيد626212321422035003

كلية الصيدلة/جامعة بابل595.0099.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره محمد مهدي عبد الصاحب626222321422012164

كلية الصيدلة/جامعة بابل595.0099.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيلبنى محمود شاكر نصر626232321422013421

كلية الصيدلة/جامعة بابل595.0099.17اعدادية كوثى للبناتاحيائينبأ اسامه عامر عبداالمير626242321422073168

كلية الصيدلة/جامعة بابل594.8899.15ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمصطفى احمد عبد الرضا جاسم626252321411058113

كلية الصيدلة/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيسجاد حيدر هاشم دخيل626262321411019075

كلية الصيدلة/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد باقر سعد خضير عباس626272321411020305

كلية الصيدلة/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر احمد شاكر نصر626282321411020385

كلية الصيدلة/جامعة بابل594.0099.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعباس رافد فاضل عبد الحسن626292321413018123

كلية الصيدلة/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيورده ابراهيم طعمه عبد الكاظم626302321422012309

كلية الصيدلة/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور رائد فاضل حنتوش626312321422013501

كلية الصيدلة/جامعة بابل594.0099.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه شهيد بدر علي626322321422018127

كلية الصيدلة/جامعة بابل594.0099.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه الزهراء ميثم عبدالحر عبيد626332321422051100

كلية الصيدلة/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيغفران احمد عبيس جواد626342321422072217
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كلية الصيدلة/جامعة بابل594.0099.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب محمد عبيد مهدي626352321422075047

كلية الصيدلة/جامعة بابل594.0099.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيغدير احمد محمود مجيد626362321422075065

كلية الصيدلة/جامعة بابل594.0099.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيابتهال ناظم عطيه لفته626372321424003001

كلية الصيدلة/جامعة بابل594.0099.00ثانوية الرفل للبناتاحيائيزهراء حيدر مقداد ناجي626382721422017017

كلية الصيدلة/جامعة بابل593.1298.85ثانوية بابل للبنيناحيائيحسن مظهر موحان منعم626392321411056026

كلية الصيدلة/جامعة بابل593.0098.83اعدادية االندلس للبنيناحيائيمصطفى حسين لطيف هميم626402321411033219

كلية الصيدلة/جامعة بابل593.0098.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسرى طالب نايف ناصر626412321422008047

كلية الصيدلة/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائياشراق عباس حسين عليوي626422321422013031

كلية الصيدلة/جامعة بابل593.0098.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائينور تقي صادق سويد626432321422014158

كلية الصيدلة/جامعة بابل593.0098.83اعدادية ام البنين للبناتاحيائيالزهراء عالء محمد حسن626442321422016008

كلية الصيدلة/جامعة بابل593.0098.83ثانوية الباقر للبناتاحيائيبان نبيل حسن علي626452321422029007

كلية الصيدلة/جامعة بابل593.0098.83ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيايالف علي حسين حميدي626462321424005009

كلية الصيدلة/جامعة بابل593.0098.83ثانوية النخيل المختلطةاحيائيليلى اركان هادي جبر626472321427039032

كلية الصيدلة/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد فالح حسن موسى626482721411032205

كلية الصيدلة/جامعة بابل592.7298.79ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين مهند عبد الرسول حسين626492321411058025

كلية الصيدلة/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى غانم عمران عبود626502321411020373

كلية الصيدلة/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيياسر جعفر عبد الكريم جواد626512321411020403

كلية الصيدلة/جامعة بابل592.0098.67ثانوية الشهيد الصدر للبنيناحيائيسجاد صادق علي فليح626522321411059016

كلية الصيدلة/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب رزاق عبد سعد626532321422013253

كلية الصيدلة/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم عمران سليمان داود626542321422013446

كلية الصيدلة/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك ثامر شنان عبادي626552321422033027

كلية الصيدلة/جامعة بابل592.0098.67ثانوية الكفاح للبناتاحيائيذكرى طاهر صاحب ابو السود626562321422037030

كلية الصيدلة/جامعة بابل592.0098.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة راضي جاسم محمد626572321422044111

كلية الصيدلة/جامعة بابل592.0098.67ثانوية حلب للبناتاحيائيزينب علي محمد جابر626582321422053018

كلية الصيدلة/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيآيه علي عبدالوهاب هاتف626592321422072004

كلية الصيدلة/جامعة بابل592.0098.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم مطر صياد626602321424006306

كلية الصيدلة/جامعة بابل591.5298.59ثانوية بابل للبنيناحيائيمازن وسام عبد اللطيف محمد626612321411056120

كلية الصيدلة/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الجهاد للبنيناحيائيسيف علي شهيد جلوب626622321411004028

كلية الصيدلة/جامعة بابل591.0098.50اعدادية البيان للبنيناحيائيحيدر خضير عبد العباس درويش626632321411014054

كلية الصيدلة/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الجامعة للبنيناحيائيزيد طارق نور غانم626642321411061053

كلية الصيدلة/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفنن خالد عبود علوان626652321422012264

كلية الصيدلة/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمينا نوري حمد ناجي626662321422013474

كلية الصيدلة/جامعة بابل591.0098.50اعدادية طليطلة للبناتاحيائيصفا مهدي علي جمعه626672321422017204
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كلية الصيدلة/جامعة بابل591.0098.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيساره احمد حسين ناصر626682321422039136

كلية الصيدلة/جامعة بابل591.0098.50ثانوية الخلود للبناتاحيائيرند فاضل حسين جواد626692321422058025

كلية الصيدلة/جامعة بابل591.0098.50ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيايه عبد الرزاق رشيد جبار626702321424014004

كلية الصيدلة/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحوراء محمد لفته عبد معين626712321426001349

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.8498.47ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد مهدي حسام محمد مهدي ناجي626722321411056146

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيروان كاظم ابراهيم جرو626731021422033064

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33اعدادية الحكيم للبنيناحيائيخالد علي خالد عباس626741121411030017

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33ثانوية العزة للبناتاحيائيمالذ سعد محمد متعب626751121422001032

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33اعدادية الشروق للبنيناحيائيعلي محمد خزعل صابر626761221411029040

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمحمد رحيم حسين زاير626771421413002029

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33اعداية الهدى للبناتاحيائيجمانه محمد جاسم دلي626781421422013005

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33اعدادية المدحتية للبنيناحيائياحمد ثائر عيال موسى626792321411017001

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد خالد عبيد مكوطر626802321411020012

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيفدك علي هادي عبيد626812321422007070

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء ليث ناصر محمد626822321422013141

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حسين هادي كاظم626832321422013381

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيرقيه سليم عبد الحسن علي626842321422016039

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيحوراء طالب محمد مطلك626852321422017070

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء هاني مكطوف عبد علي626862321422035069

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33ثانوية الكفاح للبناتاحيائينجالء اثير كريم برهان626872321422037082

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33اعدادية المسيب للبناتاحيائينجاة احمد كاظم حمزه626882321422041189

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء احمد جواد عبد626892321422062066

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفرح رعد قاسم حسن626902321422071114

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء نبيل محمد جواد626912321424003105

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيسرى سعدون عمران غريب626922321424003140

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيهاجر محمد علي عطشان626932321424005048

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه حسام جبار مسير626942321424006138

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيغدير محمود محمد سلمان626952321424006271

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيصباح رعد ابراهيم رعد626962321427015013

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33ثانوية االصول المختلطةاحيائيمريم نهاد سلمان عبود626972321427033017

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا رعد محمد عبد الحسين626982721411034116

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء عبد الكاظم هريس جواد626992721422033136

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0098.33ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيغسق سمير حسن هادي627002721422050079
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كلية الصيدلة/جامعة بابل589.9698.33ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمصطفى احمد خالد شكير627011221411001086

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.8898.31الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي عبد الرزاق علي627021021411028091

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.7298.29ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد رسول طه ظاهر627032321411056006

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.6898.28ثانوية التحرير للبناتاحيائيهدى حسين عمران ناجي627042321422021127

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.6898.28ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرتاج عبد الحسن خضير شكر627052321422077030

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.5298.25ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيالزهراء عالء هادي حسن627061321422043010

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.5298.25ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمصطفى عدنان محمد عباس627071421411038038

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.4498.24ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمحمد اياد ياسين خضير627081421411038030

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.4498.24ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائييوسف علي حليم صالح627092321411058128

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.3698.23ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد عالء مكي فيروز627101321411032074

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.3298.22ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء وحيد حافظ عبد هللا627111321422032045

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.3298.22ثانوية بابل للبنيناحيائييوسف عدي جواد كاظم627122321411056176

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.2898.21ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الواحد مطشر627132321411056090

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.2098.20ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعبد هللا ضياء مجيد حميد627141121411042028

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0498.17ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد كاظم غانم كاظم627152321411058006

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0498.17ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم فراس عبد الكاظم عمران627162321422077094

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائياحمد خالد وليد حمد627171121411049011

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية التقى للبناتاحيائيرقيه وليم صبحي محسن627181121422012042

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم عدنان سلمان عباس627191121422017168

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الفوز للبناتاحيائيايالف اسماعيل شهد جبر627201221422013011

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الفوز للبناتاحيائيرقيه مهدي راضي عبد627211221422013041

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية الضحى للبناتاحيائيرانيا دري شاكر محمود627221221422038013

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية البسالة للبناتاحيائيرانيا علي حسين مجيسر627231321422016024

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيجعفر محمد حسن محمد627241421411019023

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمحمد عواد حسن جبر627251421411027114

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء فاضل رشيد منصور627261421422012067

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيآيه جميل عبيد خفيف627271421422014001

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية ام القرى للبناتاحيائيفاطمه جاسم شدهان عاشور627281421422015098

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايات قيس عبد الشهيد حسين627291421422044017

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرقيه حسين فارس خيون627301421422044061

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين سمير حسب هللا حسين627312121411014043

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية الحمائم للبناتاحيائيفاطمة حيدر خليل شالل627322121422033045

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية فدك للبناتاحيائيجنين شعالن يوسف احمد627332121422067019
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كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيرسل كاظم بندر حيدر627342121424006012

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الحكيم للبنيناحيائيباقر كامل صابر حسين627352221411024015

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيابراهيم رشيد مجيد مطروح627362221417073039

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيتهاني عزاره حيذور مري627372221424010062

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيامير صالح حمزة كاظم627382321411006012

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد منذر محمد علي علوان627392321411006194

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد رزاق عبد علي627402321411007005

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسن اثير سليم يحيى627412321411019026

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيزيد رافد عباس عبد627422321411019070

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير مهند علي حسين627432321411020040

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيبارق عبد الرزاق خلف حسين627442321411020043

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمحمد حسين عيدان شبيب627452321411061114

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعلي مظفر عبد الهادي ناصر627462321413003027

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسن سعيد كريم627472321413018278

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17عدادية الثورة للبناتاحيائينرجس حسن كاظم حمزه627482321422011185

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائينبأ حسنين عبدالستار زنكاح627492321422013477

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء محسن هاشم عبيد627502321422022127

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيطيبه علي فاضل مناحي627512321422023033

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الفاو للبناتاحيائينور صباح عبد االمير حمود627522321422035133

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحوراء رعد حياوي حنتوش627532321422039063

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمه باسم كاظم جاسم627542321422039183

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه احمد جبار محمد627552321422041156

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية اآلمال للبناتاحيائيالهام عباس عياد كاظم627562321422042007

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائياالء سالم كاظم حسين627572321422044009

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائينور الزهراء تحسين عبيس رحيم627582321422047129

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية النجاة للبناتاحيائيزهراء سليم عبيد عمران627592321422059028

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمروه قاسم عبيس سلطان627602321424006331

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائييقين صادق جبر بعيوي627612321424006403

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهديل مهدي خليل شديد627622321426001353

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيساره فائز تركي عبد الكاظم627632321427029021

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية الطف المختلطةاحيائيموده ميثم كريم عباس627642321427032058

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب علي كاظم حسين627652421424023072

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسن علي يوسف ساجت627662621411012033
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كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية طه االمين للبنيناحيائياحمد حسين خلوف طراد627672621411026002

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيمسلم محمد عكال شغاتي627682621417017022

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب عبد الرحمن مهنا جبر627692621422013062

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمه الزهراء طاهر عواد زبون627702621422032063

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيهبه خالد خضيري جبر627712621422058070

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيبتول حيدر اسعد عارف627722621424012033

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرقية علي الزم غريب627732621424015057

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد علي محمد طاهر627742721411039079

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيفاطمة أمير هادي صموت627752721422009066

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب محمد عبد علي عبد الحسين627762721422020072

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0098.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحوراء ياس خضير ميري627772721422035096

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.9698.16ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين عالء كامل خلف627782321411056040

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.8498.14الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمصطفى عبد الكريم عبد الستار فريدون627791121411038045

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.8098.13ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد هللا محمد فؤاد سالم627802321411056078

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.6898.11ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيتبارك ياسين طه علي627811321422049013

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.4898.08ثانوية بابل للبنيناحيائيحسنين فرحان عيسى عمران627822321411056032

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.3698.06ثانوية المتميزاتاحيائيايه اياد هشام عبد اللطيف627831321422032006

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.3298.05ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعلي احمد جواد كاظم627842421411049014

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.2898.05ثانوية المتميزيناحيائياحمد صالح طارش عبد الساده627851421411005005

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0498.01الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيصفوه خميس كاظم فالح627861021422018081

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0098.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيشمس سفيان مصلح حسن627871021422036083

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0098.00اعدادية التقى للبناتاحيائيديمه قاسم محمد عبد الرسول627881121422012033

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0098.00اعدادية الرباط للبناتاحيائيزهراء خالد طه رشيد627891121422055036

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0098.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي سعد مهدي هادي627902321411020220

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0098.00اعدادية الكفل للبنيناحيائياحمد زاجي حميد كزار627912321411028002

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0098.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد سامر كاظم جواد627922321413018245

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0098.00ثانوية اآلمال للبناتاحيائيرقية حيدر عنبر محمد627932321422042022

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0098.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيهدى علي عجمي معين627942321424003224

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0098.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه عمار شامل شاطي627952521422003181

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0098.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيشهد سعد جواد كاظم627962521424019072

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0098.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد جاسم فيصل سلمان627972621411011169

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0098.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد علي زناد علي627982621413001031

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0098.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الهدى رحيم نعيس سمير627992621422013120
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كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0098.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء سعد عبد الحسين سريبت628002721422033128

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل573.0095.50اعدادية الحلة للبنينتطبيقيسجاد حسين رضا عبيد628012321511020033

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0093.67ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعلي ماجد ترتيب كاظم628022521513033033

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0093.67اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيرقيه عبد الصمد محمد علي مهدي628032721522055029

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل559.0093.17اعدادية الربيع للبناتتطبيقيازهار سجاد عبد هللا هاشم628042321522022001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل558.0093.00اعدادية الشموس للبناتتطبيقيفاطمه وعد طالب عباس628052321522025030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل550.0091.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيوسام مناضل جوده كاظم628062321511007125

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل545.0090.83اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيفاطمة راضي عبد العظيم جعفر628072421522013028

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل544.0090.67اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمصطفى رائد عبد الحسن اسماعيل628082321511020082

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل544.0090.67ثانوية بابل للبنينتطبيقيعلي ميثم كاظم هاشم628092321511056008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل541.0090.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيأحمد سالم حسب هللا نعاس628101121511041003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل541.0090.17ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتتطبيقيسارة عباس محمد خضير628112321524013003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل540.0090.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد حيدر علي عيسى628121121511017112

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل540.0090.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتتطبيقيشمس محمد عبد الحميد محمد628132521524030010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل539.0089.83اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيامير كاظم علي جاسم628142321511034005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل538.0089.67اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقياحمد قاسم سلمان دراج628151421511006006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل538.0089.67ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيريان محمد عبد الجبار محسن628161621524014009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل537.0089.50اعدادية الشموس للبناتتطبيقيمريم عدي عبد الهادي عيسى628172321522025034

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل537.0089.50ثانوية العباس للبنينتطبيقيعبد هللا عباس حسوني عبيد628182721511019005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل535.0089.17اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعباس طالب عبيد نصار628192321511008025

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل535.0089.17ثانوية الحلة للبناتتطبيقيزهراء ضياء جيثوم سلمان628202321522024019

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل535.0089.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيساره محمد حسين جواد628212321522072026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل533.0088.83ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيعلي الرضا حسام فاهم محمد628222321511025018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل533.0088.83اعدادية ميسان للبنينتطبيقيرضا حسين علي سماع628232521511011017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل533.0088.83ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقيزينب مؤيد حاتم صادق628242521524011007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل533.0088.83اعدادية غزة للبناتتطبيقيزهراء حيدر حمزه حسن628252721522034023

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل532.0088.67اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيهدى براق يحيى كاظم628261121522006063

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل532.0088.67ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم صمصام628271621513052017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل532.0088.67اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيكرار حيدر فاضل شاكر628282321511032035

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل532.0088.67اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيأحمد زاهد سمير عبد الحسن628292721511002001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل532.0088.67اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي مهدي صالح جواد628302721511026090

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل532.0088.67اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيكوثر عمار جبار هادي628312721522007040

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل531.0088.50اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيهاني عاطف جبار عبد الرضا628321621511031121
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل531.0088.50عدادية الثورة للبناتتطبيقيزهراء عبود عبد الزهره كاطع628332321522011029

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل531.0088.50اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيحسين علي شاكر احمد628342521511009024

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل531.0088.50اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيباقر علي حسين معكلو628352721511007008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل530.0088.33اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيغضنفر ناجح خضير كاظم628362721511014038

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0088.17اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيفاطمه احمد شاكر شالكه628372721522054036

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0088.00اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيعلي سالم محيسن عبيس628382321511061047

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0088.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيآية حيدر عبد علي جاسم628392321522048006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0088.00اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيمحمد حيدر علي عبود628402521511010046

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0088.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن عبد الهادي حميد628412521513031063

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0088.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقياحمد نبيل فهد رباط628422721511027003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0088.00اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزينب ثائر داخل عيدان628432721522055050

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0088.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيامير علي غانم جبر628442821511008012

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل527.5287.92اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي سعدي نجم محمد علي628452721511028026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0087.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيعلي فارس علي جواد628462321511002042

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0087.83ثانوية االعالم للبنينتطبيقيصادق رحيم خالص صاحب628472321511069016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0087.83اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيتبارك هشام نجم عبد628482321522016013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0087.83اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيغدير حامد حسين محمد628492321522016037

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0087.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيتبارك عالء حمزه مزهر628502321522072013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0087.83اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعيسى عقيل خير هللا حسين628512721511037061

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0087.83اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمه فالح عبد الحسن سلمان628522721522055069

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل526.0087.67اعدادية غزة للبناتتطبيقيكوثر احمد مرتضى محمد جواد628532721522034052

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل526.0087.67اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيمريم عبد هللا محمد عباس628542721522035021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل555.0092.50اعدادية الفرات للبنينتطبيقيحسين حمزه كاظم جعاطه628552721511034017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل549.0091.50اعدادية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحيدر ظافر حسن جاسم628562321513009005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل525.0087.50ثانوية الحلة للبناتتطبيقيفاطمه حيدر عباس لفته628572321522024032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل524.0087.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيفهد احمد محسن عبد الكريم628582321511007089

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل524.0087.33اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيمنتظر ساطع ناجي كاظم628592321511032053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل524.0087.33اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمهدي عباس فاضل رشيد628602721511030107

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0086.83اعدادية الحلة للبنينتطبيقيابراهيم تحسين علي ياس628612321511020002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0086.83اعدادية الكفل للبنينتطبيقيعبد هللا حسين عبد اليمه حسين628622321511028020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل519.0086.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا علي ناجي حمزه628632321511007056

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل519.0086.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمشاهد سلمان عبد الصمد سلمان628642321522012027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل519.0086.50انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياتطبيقيزينب والء حسين فليح628653021527041003
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0086.33ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيعلي امير خليل ابراهيم628662321511025019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0086.33اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيأديان حيدر حسين موسى628672321522017002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0086.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقينور الهدى فالح هادي مخيف628682321522072050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0086.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيطيبة حيدر صفاء رضا628692321522012019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل516.0086.00ثانوية الحلة للبناتتطبيقيتبارك رحيم زبار مدب628702321522024007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0085.33ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسجاد عبد الحسين نعمه حسين628711121511049064

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0085.33اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزينب عامر عبد االمير نور628722321522017023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل509.0084.83ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيمحمد وحيد طالب صادق628732721511041049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل507.0084.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيكرار محمود شاكر وسمي628742321511007093

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل507.0084.50اعدادية ام البنين للبناتتطبيقينبأ حسين عبد الحسن علي628752321522016053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل505.0084.17اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعباس حسن مهدي سلطان628761621511015063

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل505.0084.17اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزينب ابراهيم صالح اعبيد628772321522017020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل505.0084.17اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينه صالح ناجي سلمان628782421522020009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل504.0084.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيكرار فاضل عبد الرسول علي628792721511025079

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل503.0083.83اعدادية الحلة للبنينتطبيقيسجاد باسم محمد عبيد628802321511020032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل502.0083.67اعدادية الخالصة للبناتتطبيقينور عباس فاضل عباس628811621522064065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل502.0083.67اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمحمد باقر احسان حميد جابر628822421511042090

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل501.0083.50ثانوية المدينة للبنينتطبيقيعيسى عبد الرحيم حنون حميدي628831621511028023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل501.0083.50اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمحمد علي مهدي محمد علي جاسم628842321511020074

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل500.0083.33ثانوية الباقر للبنينتطبيقياحمد حامد سويف مزعل628852321511037002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل499.0083.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمقتدى كامل شريف جمعه628861621513071140

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل499.0083.17اعدادية الشموس للبناتتطبيقيهاجر حيدر عبد األمير محمد علي628872321522025037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل498.0083.00ثانوية التراث للبنينتطبيقيمثنى كاظم عبيد شناوه628882321511050036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل497.0082.83ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيعلي محمود محمد احمد628891621511008030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل495.0082.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي حيدر جبار محمد628902321511007068

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل494.0082.33اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزهراء منتظر داود جواد628912321522017018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل492.0082.00اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحسين عامر طاهر راشد628922721511042022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0081.83اعدادية االعالم للبنينتطبيقياحمد ضياء جابر عبود628931621511041002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0081.83اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعالء خضير كاظم ناهي628942721515001081

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0081.67اعدادية الحلة للبنينتطبيقياحمد علي طالب هاشم628952321511020006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0081.67اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الكريم لفته628962721511035064

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل489.0081.50اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي عبد الحميد حسن جويد628971721511113022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل489.0081.50اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسين احسان حسين محمد628982321511020020
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل489.0081.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيشهد حسن هويدي عبيد628992321522072028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل489.0081.50اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد شاكر فالح شاكر629002721511025100

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل488.0081.33اعدادية البيان للبنينتطبيقيابراهيم زيد قيس فخري629012321511014001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل488.0081.33اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيامير عبد الحسين عبد رضا629022721511033025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل487.0081.17اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمحمد المصطفى مثنى عبد الكريم عبد الرحيم629032321511020066

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل487.0081.17ثانوية المناقب المختلطةتطبيقيفاطمه جواد كاظم ناجي629042321527036013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل486.0081.00اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحسين سعد عبد الرضا محمد629052321515002075

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل486.0081.00اعدادية الشموس للبناتتطبيقيفاطمه محمد كاظم حسن629062321522025029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل486.0081.00اعدادية الروضتين للبناتتطبيقياديان مكي ناصر حسين629072721522039002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل485.0080.83ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيبراق غانم مجيد شطب629081021522032005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل485.0080.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسجاد احسان كاظم مجيد629092321511003032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل485.0080.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحسن حيدر محسن فهد629102321511003065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل485.0080.83اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسين محمد عباس كاظم629112321511020026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل485.0080.83اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيمحمد حمزه عبد االمير زويد629122321511032041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل485.0080.83ثانوية التراث للبنينتطبيقيكرار رائد عبد الواحد صالح629132321511050032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل485.0080.83اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء حيدر عباس حمود629142321522045011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل485.0080.83اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسن علي راضي كريم629152721511026029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل484.0080.67اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعلي صباح مهدي عبيد629161121511024028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل484.0080.67ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقياحمد نوري طراد خلف629172221513040002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل484.0080.67اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيمهدي قحطان حسين مجيد629182621511012022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل483.0080.50اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعباس ماجد عباس علوان629191121511017063

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل483.0080.50اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيفاطمة علي ناهي مهاوي629201621522065022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل483.0080.50اعدادية الجامعة للبنينتطبيقياحمد يقظان عبد االمير صادق629212321511061007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل483.0080.50اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد المهدي جواد629222621511054019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل483.0080.50اعدادية الوقار للبنينتطبيقيحسين عباس جبر عبود629232721511044020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل483.0080.50اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياتطبيقيحسين علي محمد مطشر629243021517026004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل482.0080.33اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمصطفى غسان فاضل محمد629252321511020085

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل482.0080.33ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيحسين رزاق عبد الكاظم خليل629262321511025007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل482.0080.33اعدادية غزة للبناتتطبيقينور الهدى عباس غازي عبد الرضا629272721522034057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل481.0080.17اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعبد هللا جواد كاظم زباري629281621511002129

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل481.0080.17ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيسجاد ستار حسن عباس629291621513022037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل481.0080.17اعدادية المحاويل للبنينتطبيقياحمد حمزه عمران مهدي629302321511008005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل481.0080.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسن كاظم عبود629312421513010052
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل481.0080.17اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيامير صدام طارق مخيف629322721511014008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل481.0080.17اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيرقيه جبار حسين ابراهيم629332721522046014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل481.0080.17ثانوية البستان للبناتتطبيقيزهراء عزيز جفات كنجي629342721522053009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل480.0080.00ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيجعفر نزار كامل بريسم629351621511074013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل480.0080.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمؤمل عباس محمد علي شاكر629362321511007095

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل480.0080.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسن حسين حسن عيدان629372321511020014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل479.0079.83ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيسجاد محمد حميد حمدان629381621513110031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل479.0079.83اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمرتجى وسام حسن محمد629392721511026132

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل479.0079.83اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيجعفر قاسم اسد عبد علي629402721511037007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل478.0079.67اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمنير عالء عبيد قطر629411121511009080

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل478.0079.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيروز وسيم نعمه موسى629422321522072016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل478.0079.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء علي فرحان ذياب629432321522072030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل478.0079.67اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي حسين عبد كربول629442721511025061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل477.0079.50ثانوية الكنوز االهلية  للبنينتطبيقييوسف اياد يوسف يعقوب629451621513001010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل477.0079.50ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيالحسن محمد حاشوش بدر629461621513014005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل477.0079.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيمنار ضياء علي حسين629472321522048046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل476.0079.33ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيمحمد باقر جاسم حميد شاوي629481621513110065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل476.0079.33اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينور رعد حسين علي629491621522054054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل476.0079.33ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقيسعد عبد العزيز راضي ضاحي629502221513061002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل475.0079.17ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيعبد هللا اسعد علي حسن629511621511073030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل474.0079.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي كاظم عبد زيد جواد629522321511020054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل474.0079.00اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعبد هللا شريف فرحان جبس629532721511033084

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل474.0079.00اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمصطفى ضياء جليل كاظم629542721511034070

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل473.0078.83اعدادية المعراج للبنينتطبيقيبشار حسام اسماعيل وداعة629551121511023007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل473.0078.83ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيكاظم مؤيد عبد الرسول اسماعيل629561621513004120

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل473.0078.83اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيحسين فالح حسين حميدي629572321511012011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل473.0078.83اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمصطفى جعفر صاحب عبود629582321511020080

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل472.0078.67اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمهتدي ابراهيم داود سلمان629591621511020118

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل472.0078.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمجتبى حيدر سعدون حميد629602321511002051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل472.0078.67اعدادية الجهاد للبنينتطبيقييوسف ناظم عباس عبد629612321511004068

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل471.0078.50اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمصدق فيصل شاكر محسن629622721511028049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل471.0078.50ثانوية البيان للبنينتطبيقيعباس عايد عبيد حسن629632721511040029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل471.0078.50ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقياحمد رزاق حميد كاظم629642721511041004
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل470.0078.33اعدادية عائشة للبناتتطبيقيتبارك رائد علي حسين629651121522023010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل469.0078.17اعدادية الطارق للبنينتطبيقيعبد السالم مزاحم نعمه حمزه629661021511038010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل469.0078.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيرضا مطر فاضل علي629671621511029037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل469.0078.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيمهدي احمد مهدي يحيى629682321513018037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل468.0078.00ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعباس انور عباس وادي629691621511005033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل468.0078.00ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينتطبيقيعلي رحيم زنيد نعمه629701621513043013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل468.0078.00اعدادية دجلة للبناتتطبيقيزهراء عايد محمد ابراهيم629712321522031017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل468.0078.00اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيسهام جبار ناجي هزبر629722321522050015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل468.0078.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمنتظر صاحب جادر محمد629732521511012104

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل468.0078.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعباس سالم هاشم عبود629742821511002056

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل467.4877.91ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيعلي مرتضى غازي محمد629752721511039005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل467.0077.83اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا ثامر هادي كاظم629761021511026060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل467.0077.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين علي جواد مصطفى629771621513123016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل467.0077.83اعدادية العزم المختلطةتطبيقيواثق شريف حسن وادي629781621517006076

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل467.0077.83اعدادية المسيب للبناتتطبيقيمريم حمد عزال لطيف629792321522041030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل467.0077.83اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعلي كاظم ثجيل دفار629802521511007129

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل467.0077.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد حسون عباس629812521513013065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل467.0077.83ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الرزاق عثمان629822821511019058

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل466.0077.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد الباقر علي محسن حسن629831021511026108

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل466.0077.67اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي صبحي جبار جاسم629841621511011083

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل466.0077.67اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين علي ابراهيم مالك629851621511043047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل466.0077.67ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس احمد حمد حسين629861621513004068

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل466.0077.67ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد حسون جري629872221513035041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل466.0077.67اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيخضر عباس فاضل عبد الرضا629882721511016007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل466.0077.67اعدادية كربالء للبنينتطبيقيميثم عباس حسن محمد هادي629892721511025125

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل539.0089.83اعدادية البيان للبنينتطبيقيحسن عبد الحسين عمران عطية629902321511014007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل524.0087.33عدادية الثورة للبناتتطبيقيايات النور احمد حسن كاظم629912321522011003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل507.0084.50اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسن هادي حمزه عبيد629922321511020016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل501.0083.50ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيحيدر جليل سوادي سلطان629932521513017005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0081.67اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعبد هللا وسام شاكر مايع629941621511034093

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل479.0079.83اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيايه قحطان علي عيسى629952321527003002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل479.0079.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا اسعد داود سلمان629962521513031038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل474.0079.00ثانوية السهول المختلطةتطبيقيعلي ستار جابر عمران629972321517050011
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل472.0078.67ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعلي طه عصفور شناوة629981621511005046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل472.0078.67ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيمهدي خير هللا حسن راعي629991621513089043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل470.0078.33ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيمزهر عودة ابو الطوق بكر630001621515012126

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل467.0077.83ثانوية الدستور للبنينتطبيقيعلي حسن عبد العباس حمزه630012321511018024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل466.0077.67ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيوائل كامل مزعل كريدي630022321511025032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل466.0077.67اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحسن عبد االمير كاظم زريان630032721511033040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل465.0077.50اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمصطفى علي عباس حسن630041621511006174

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل465.0077.50اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمجتبى كريم راضي هال630051621511018113

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل465.0077.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيامنه مهند احمد سعيد630062321522012002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل464.0077.33اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيمحمد نصر عبد الخضر عباس630071121511033039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل464.0077.33اعدادية االندلس للبنينتطبيقيابو الفضل ثائر عبد المجيد موسى630082821511008005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل463.0077.17اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزهراء احمد ثويني مهلي630092321522017014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل462.0077.00ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيحيدر ضياء مهدي حمادي630101621511008008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل461.0076.83االهلية للبنين (ع)ثانوية الزهراء تطبيقيمحمد حسن عبد الهادي علي630111621513023012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل460.0076.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيزيد عماد محمد عبد630122321511002020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل460.0076.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيازل حيدر منصور داخل630132321522072002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل459.0076.50اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيمحمد هاشم عبد القادر عبيد630141621511071031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل459.0076.50اعدادية المسيب للبنينتطبيقيمحمد حمزه محمد حمزه630152321511009034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل459.0076.50اعدادية االندلس للبنينتطبيقيابو الحسن ناصر عبد الحسين ناجظ630162821511008004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل458.0076.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي عامر شاكر جبر630172321511007076

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل458.0076.33ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقياحمد طارق حاجم محمد630182321511025001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل458.0076.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقينور محمد عبد الحسين محمد630192321522072052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل457.0076.17ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الصمد عبد السالم عبود630201621513022072

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل457.0076.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيعلي اكبر محمد ربيح إعبيد630212321511002035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل457.0076.17ثانوية الصديق للبنينتطبيقيسجاد رائد ناجي حسن630222321511024006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل457.0076.17ثانوية المجد للبنينتطبيقيامير عدنان حسين عبد علي630232321511065005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل456.0076.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيحسين سالم فليح حسن630242721511035020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل455.0075.83اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعلي عبد االمير مالك حنضل630251621511040058

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل455.0075.83ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعبد هللا ناظم جواد مسيب630261621513110043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل455.0075.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيعلي مهدي جواد محمد630272321511002046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل455.0075.83اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيحسن باسم كريم ياسر630282721511016003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل455.0075.83اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمرتضى احسان احمد الحمد630292721511026133

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل455.0075.83اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيسرور جواد عبد عبيس630302721522046023
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل454.0075.67ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيحمزة عدنان فاخر محمد630311621513116005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل454.0075.67اعدادية السجاد للبنينتطبيقيسيف عباس فاضل عبيد630322321511027029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل453.0075.50اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد سالم سعيد علي630331621511046131

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل453.0075.50اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعباس فاضل اسماعيل شهادي630342721511026070

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل452.0075.33اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعالء مكي أحمد خلف630351621511043111

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل452.0075.33ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيمجتبى حميد محسن يوسف630361621511073039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل452.0075.33ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيمحسن حمد كشكول عوض630371621511083023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل452.0075.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين حيدر عيدان كريم630381621513123013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل452.0075.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحيدر مرتضى كريم حمزه630392321511007035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل452.0075.33ثانوية السهول المختلطةتطبيقيسجاد عباس ياسين رياح630402321517050007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل452.0075.33اعدادية التفوق للبنينتطبيقيحسين سعيد زغير حسين630412421511042029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل452.0075.33اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيبهاء سمير مهدي عبد الرزاق630422521511007214

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل451.0075.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد غسان عدنان سالم630431621511029008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل451.0075.17اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعباس يوسف عبد العزيز يوسف630441621511054047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل451.0075.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى رشيد لطيف مطروح630451621513006103

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل451.0075.17ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيطاهر وصفي طاهر عبد الواحد630461621515011077

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل451.0075.17اعدادية الغراف للبنينتطبيقيعلي محمد عبد نايف630472221511022070

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل451.0075.17ثانوية العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى علي مليح ابراهيم630482221513005008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل451.0075.17اعدادية السدة للبنينتطبيقيصباح عزيز جاسم حسن630492321511016012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل451.0075.17ثانوية الدرة االهلية للبنينتطبيقيخضر حسين مهدي جاسم630502321513008004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل451.0075.17اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيمروه عبد الكريم كاظم صخي630512321522016049

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل451.0075.17اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيعباس احمد زروك علي630522521511010027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل450.0075.00اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيمصطفى علي مجهول حسين63053232051038040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل450.0075.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا شاكر طاهر باشط630541621511001140

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل450.0075.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيداود حميد عبد داود630551621511029034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل450.0075.00ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيحسنين محمد علي سلمان داود630561621513110015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل450.0075.00اعدادية الفتح للبنينتطبيقياحمد صالح هادي عسكر630572721511003001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل449.0074.83اعدادية النور للبنينتطبيقيعبد هللا فاضل نعمه صبر630581221511023055

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل449.0074.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي جوده شالكه بريج630591621511001153

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل449.0074.83اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيباقر عبد الخضر باهض كاظم630601621511004009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل449.0074.83اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعلي باسم كاظم زغير630611621511012053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل449.0074.83اعدادية المعقل للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم عبد الحسن داود630621621511018009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل449.0074.83اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيمحمد حميد منشد خلف630632221511058051
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل449.0074.83ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيحسنين محمد عبيد كاظم630642721511045006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل448.0074.67االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيعباس سليم عباس مريوش630651621513025013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل448.0074.67اعدادية العزم المختلطةتطبيقيحسين باسم غانم جاسم630661621517006019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل448.0074.67ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيندى صالح جاسب جارح630671621524026022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل448.0074.67اعدادية االبراج للبنينتطبيقيعالء توفيق وهيم عكاش630682521511023017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل448.0074.67ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمهدي جبار حسين داود630692821511027068

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل448.0074.67ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيحسين رياض صبير سعدون630702821517002005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0095.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب الحوراء حيدر عبداالمير رشيد630712321422013245

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0094.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك محمد حميد عبداالمير630722321422013112

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل566.5694.43اعدادية الكندي للبنيناحيائيامير حميد محمد علي630732321411007014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0094.00ثانوية النجاة للبناتاحيائيفاطمه عمار جابر عبد630742321422059049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0093.67اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسن علي هاشم عبد630752321411012022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0093.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايه ناظم عاصي حسين630762321424006032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل561.0093.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيالهدى أحمد روضان سلمان630772321422013042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل560.4093.40ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين عالء حسين خضير630782321411058018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل560.0093.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائياّمنه عبدهللا حسين عبيس630792321422013004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل559.0093.17ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر فليح حسن630802321413023014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0091.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيتمارا ميثم سلمان عبد الحسين630812321422017059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل548.0091.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيسجاد طارق حسين مغير630822321411020140

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل548.0091.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد احمد حسين حسن630832321411020296

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل548.0091.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب عباس حميد محمود630842321422072147

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل547.0091.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيهيا سلومي زيدان خليف630852321422006102

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل547.0091.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيرسل صفاء احمد عبد الحسين630862721422025043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0091.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيكرار زيد عباس حسن630872321411012124

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0091.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين رياض عبد زيد محمد630882321422013082

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0091.00ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيهاله عباس رياح صكبان630892321424005049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل545.0090.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب خالد كريم ديكان630902321422013252

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل545.0090.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيام البنين امير خضير حسين630912321422072018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل543.0090.50ثانوية المدائن للبناتاحيائيطيبه رعد ناظم هاشم630922721422047089

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل542.0090.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي محمد عبد االمير شالل630932321411005092

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل540.0090.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي سعيد حاكم كاظم630942321411012092

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل540.0090.00ثانوية الحلة للبناتاحيائينور اسعد صباح هادي630952321422024071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل538.0089.67ثانوية الرباب للبناتاحيائيمنار يعرب خضر عبيس630962321422075086
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل537.0089.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيروان احمد مطلب مخيف630972321422012100

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل536.0089.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائياّيه خالد عبداللطيف حبيب630982321422013013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل535.6089.27ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي حازم معجون محمد630992321411058052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل535.0089.17ثانوية الحسينية المختلطةاحيائينور علي عبادي حسين631002321427016016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل534.0089.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيوارث حسن كاظم راهي631011621511018162

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل534.0089.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين عباس فاضل ابراهيم631022321411020083

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل534.0089.00ثانوية المجد للبنيناحيائيحسين عالء ظاهر محسن631032321411065011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل532.0088.67اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعبد اللطيف سعد عبيد حسين631042321411063055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل532.0088.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائياسراء حيدر جاسم حسين631052321422013027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل531.0088.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسفانه عبدالستار منعم كاظم631062321422013305

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل530.0088.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيزيد علي عبد الخالق ناصر631072321411002087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل530.0088.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين سعد محسن حمود631082321411005030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل530.0088.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيميالد جواد كاظم حسون631092321422013469

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل530.0088.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي زاهر صبار بريهي631102521413013197

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0088.17ثانوية النجوم للبنيناحيائيمحمد قاسم يحيى سلمان631112321411026062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0088.17ثانوية الباقر للبنيناحيائيكرار حيدر عباس هاشم631122321411037059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0088.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين ستار حمزه راشد631132321411007045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0087.83ثانوية االنفال المختلطةاحيائيعلي سامي محمد كاظم631142321417030012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0087.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحوراء احمد حسن علي631152721422035090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل526.2087.70الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد معاذ حسين محمد631161121411038039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل526.0087.67اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد فاضل جاسم كاظم631172321411003005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل526.0087.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين باسم محمد عبيد631182321411020072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل526.0087.67اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء مهدي صالح مهدي631192321422002070

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل526.0087.67ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائياسيا قاسم عيدان هاني631202321427023002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل526.0087.67ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيهاله حسين مهدي جساب631212721422052115

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل525.0087.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه احمد صاحب عبيس631222321422012087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل524.0087.33اعدادية البيان للبنيناحيائيمهدي حامد خير هللا جابر631232321411014165

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل524.0087.33اعدادية الحكيم للبنيناحيائيليث صباح مخيلف جبر631242321411035039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل524.0087.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى اياد طارق مجدي631252721411034236

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل523.6887.28ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء مؤيد عبد المهدي خيون631262521424014154

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل523.0087.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيزيد معز حسن عبد ايوب631272321411007074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل523.0087.17اعدادية المحاويل للبنيناحيائياحمد نعمان محمد ابراهيم631282321411008012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل523.0087.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي سعد صاحب عزيز631292321411020218
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل522.0087.00ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيحسن فالح كاظم عبد631302321411025011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل522.0087.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيهدى عماد علي ياس631312321422032106

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل522.0087.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيمنتظر ضياء صباح محسن631322721411032227

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0086.83اعدادية اسماء للبناتاحيائييسر خالد حمزه مخيف631332321422018178

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0086.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيسبأ عدنان نايف كاظم631342321422039141

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0086.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيضرغام كريم حربي جحيل631352521413013153

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل520.0086.67اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمسلم هاني جرو طعيس631362321411008077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل520.0086.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيسالم احمد سالم شنان631372321411020135

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل520.0086.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي عامر حسين جالل631382321413018179

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل520.0086.67ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائينورس علي حسين موسى631392721422052114

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل518.6486.44ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين علي اسماعيل جاسم631402321411056043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0086.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد هللا عليوي عبيس جابر631412321411005075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0086.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي حسن حليم حمود631422321411020207

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0086.33ثانوية الطف المختلطةاحيائيحنين مهدي محمد ناصر631432321427032021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل517.6486.27ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفرح احمد هادي جساب631442721422043072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0086.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسمر فرقد بدر حمدان631451021422033101

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0086.17اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمهيمن مكي عبد عوده631462321417007203

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0086.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهاله ضيف علي جواد631472321422072298

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0086.17ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد فريد محمد631482321424009010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0086.17اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمصطفى عالء جاسم عبيد631492721411031124

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل516.0086.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى سعد تايه عبد631502321411020365

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل516.0086.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيامير ناصر مرسول جبر631512521413023013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل516.0086.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيزين العابدين راشد كريم بندر631522721411035032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل515.5285.92ثانوية بابل للبنيناحيائيحسن حيدر محمد حسن631532321411056024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0085.83اعدادية هند للبناتاحيائيتبارك حامد هادي هندي631541121422020014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0085.83ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيرقية حازم تركي عبد هللا631552221424011021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0085.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا حميد كاظم عبد الحسين631562321411020172

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0085.83اعدادية المناذرة للبناتاحيائيبنين جاسم جواد عبيد631572321422003019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0085.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيبنين نجم عبد زيد محمد631582321422022054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0085.83ثانوية الباقر للبناتاحيائيفاطمه حسن هادي عبيد631592321422029073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل514.5685.76ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين ماهر محي موسى631602321411056048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0085.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى محمد قحطان يوسف631612321411020377

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0085.67ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي فاهم موسى طرير631622321411052016

4148 من 1914صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0085.67ثانوية الجنائن للبناتاحيائيشهد صالح مهدي حسوني631632321422026053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0085.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي فاضل هويدي جبر631642221411034259

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0085.50اعدادية الفهود للبنيناحيائياحمد رشيد جيجان مهلهل631652221411042003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0085.50ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد رائد عبد عيسى631662221411064040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0085.50اعدادية الشموس للبناتاحيائيساره امجد شاكر جابر631672321422025052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0085.50اعدادية الشموس للبناتاحيائيطيبه ماجد حميد عبدالحسين631682321422025059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0085.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى نزار عبد علي محمد631692321411020381

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0085.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيياسر احمد موسى جعفر631702321411020402

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0085.33اعدادية الطبري للبنيناحيائيمنتظر قاسم حسون حداوي631712321411047075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0085.33اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعبد هللا فيصل محمد حسين631722721411026111

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل503.0083.83اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيكاظم علي كاظم عباس631731621511033160

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل502.0083.67اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي عادل جاسم عبد631742921511016067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل497.0082.83اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي ليث عبد األمير جميل631751621511018093

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل496.0082.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيتبارك رمضان عبد فزع631761621524022013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل487.0081.17ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسن علي ساكت كاظم631771621513004023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل482.0080.33اعدادية الزبير للبنينتطبيقيصالح عادل صالح شعبان631781621511032084

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل479.0079.83اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيعباس عضيد ذياب دواي631791621511004050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل478.0079.67اعدادية حمدان للبنينتطبيقييوسف حسن محمد صالح ابراهيم631801621511042105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل477.0079.50ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيسامر سالم عوده عبد الحسين631811621513004057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل475.0079.17ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد طالب فيصل سباهي631821621513022070

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل472.0078.67ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الجليل مهدي حسين631831621513016062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل472.0078.67االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيرضا لؤي فراس عوده631841621513025011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل470.0078.33اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقياحمد يوسف احمد موسى631851621511057017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل469.0078.17للبنين (عج)ثانوية انوار الحجة تطبيقيمحمد عدي غضبان مكي631861621511025030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل469.0078.17اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيمحمد حسين عبد السادة ابراهيم631872321511032040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل469.0078.17اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمود تركي زغير كعير631882721511027087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل468.0078.00ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيحسن نعيم فرحان نعيمه631892221513030008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل2467.0077.83الخارجيون تطبيقيعلي هادي صالح كاظم631901621518002094

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل465.0077.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقييوسف شعبان احمد مبارك631911621511029102

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل465.0077.50ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد سليم رمضان جياد631921621513004138

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل463.0077.17اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين كاظم عريمش علي631931621511020029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل461.0076.83اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيامير عقيل مسلم حسين631942721511014009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل460.0076.67ثانوية الكنوز االهلية  للبنينتطبيقيالحسن مجيد صافي حلو631951621513001002
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل460.0076.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعبد الحسين كامل مظلوم مزعل631961621513071071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل460.0076.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد صادق مرتضى كامل عودي631972821511001162

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل459.0076.50ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيحسنين ميثم عبد محمد عباس631981621513089008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل459.0076.50اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمحمد قادر ياسين عبيد631992221511037082

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل458.0076.33ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمحمد حيدر باقر محمد علي632001421511001034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل458.0076.33ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الزعيم برغوث طاهر632011621513115013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل457.0076.17اعدادية الكفل للبنينتطبيقياشرف عباس جابر عبد زيد632022321511028003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل456.0076.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيسيف الدين عمار مزهر شناوه632031621511018060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل456.0076.00اعدادية المعرفة للبناتتطبيقياميره فيصل عبد القادر ناصر632041621522020002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل456.0076.00ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد ميران غالي مشكور632052521513033051

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل590.0098.33اعدادية الكفل للبنيناحيائيامام راسم جفات وطبان632062321411028007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل579.0096.50اعدادية شط العرب للبناتاحيائياساور علي نعمه حمزه632072321422048006

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0896.35ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد مصطفى فريد رزوقي632082321411058106

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0096.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيوفاق زكي حسن محمد632092321422012310

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0096.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء يوسف جابر اسود632102321422013243

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل576.0896.01ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينوران مثنى ثامر حمزه632112321422077114

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل576.0096.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهد كاظم صاحب كودان632122321422013323

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0095.83اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمؤمل مشتاق جبار اجريب632132321411005105

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل572.0095.33اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد المنتظر خالد ناصر حسين632142321411020005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل571.0095.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء رحيم حمزه جبر632152321422017121

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0095.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسما صدام سعدي صالح632162321422013309

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0095.00اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيكرار ستار محمد نجم632172521411026039

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0095.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيعلي حسين سعد مجيد632182721411035047

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل567.2894.55ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمر يم حسنين صالح جعفر632192721422043076

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل567.0094.50اعدادية النور للبناتاحيائيعذراء نعيم خلف مخور632202221422042230

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل566.0094.33اعدادية البيان للبنيناحيائيسجاد محمد ابراهيم عيدان632212321411014072

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل566.0094.33ثانوية الشهباء للبناتاحيائيزهراء حيدر حميد كاظم632222721422032013

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0094.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء والء عدنان عبداالمير632232321422013242

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0094.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمنار احمد حسين عبد علي632242321422013460

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0094.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائينرجس عبد الرزاق علي مصطفى632252721422036160

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0094.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيامير رياض عوده طاهر632262721511029007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0094.00اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزينب رأفت طاهر حمادي632272721522055052

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل563.2093.87ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء محمد عزيز عليوي632282321422077038
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل563.0093.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيطيبه اسكندر هادي كاظم632292721422033208

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0093.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء فايق جبار علوان632301421422014042

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0093.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي محمد عبد عون عبود632312321411007134

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0093.67اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمرتضى فليح حسن عبد632322421411008169

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل561.0093.50اعدادية الجهاد للبنيناحيائيقبس ستار جبار محسن632332321411004050

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل561.0093.50اعدادية السدة للبناتاحيائيمريم عمار طالب مهدي632342321422034069

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل560.0093.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيسلمان حيدر سلمان عبد االمير632352321411020145

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل560.0093.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيآيه ناهض صالح مهدي632362621422037004

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل559.7693.29ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي عمار ابراهيم سعيد632372321411056102

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل559.0093.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمروة مهند عبد االئمة داود632381021422033146

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل559.0093.17اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمهتدى عبد الجليل حريجه حسون632392221411018188

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل559.0093.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حسنين خليل ابراهيم632402321422013380

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل559.0093.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور ياسر محمدعلي محمد رضا632412521422022612

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل559.0093.17ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد مظفر خضير عبد االمير632422721411039083

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل559.0093.17اعدادية الزوراء للبناتاحيائيبتول احمد حسين داود632432821422020004

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل558.0093.00اعدادية الزبير للبنيناحيائيكرار ساير شفك رستم632441621411032061

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل558.0093.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيعال احمد حميد جابر632452321422075064

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل558.0093.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيامير منير علي كريدي632462521411012034

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل558.0093.00اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد قتيبه عدنان جودي632472721411025009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل557.3292.89ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد اسعد حمزه حسن632482321411056125

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل557.0092.83اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيغدير معتز علي عزيز632491121422022024

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل557.0092.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيكوثر حيدر عبد الرزاق جدوع632501421422044158

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل557.0092.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد هللا قاسم محسن جباره632511621413123079

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل557.0092.83اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد علي مصدق محمد علي نور632522321411035047

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل557.0092.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك محسن عاشور محمد632532321422005023

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل557.0092.83عدادية الثورة للبناتاحيائيحوراء سالم حسين عليوي632542321422011047

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل557.0092.83اعدادية السدة للبناتاحيائيطيبه قاسم كريم حمزه632552321422034057

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل557.0092.83اعدادية عكاظ للبناتاحيائيخديجه عبد االمير عبد هللا مهدي632562721422018058

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل557.0092.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه انور كامل حمود632572721422033233

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل556.0092.67ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيميسره جمال طالب فتحي632581121411049111

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل556.0092.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيلينا محمد عبد الحسين موسى632591621424011121

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل556.0092.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيغياث هادي محمد حسين هادي632602321411020262

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل555.0092.50ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه باقر ابو الهيل هاشم632611621424051103
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل555.0092.50ثانوية النجاة للبناتاحيائيساره حسيب عبود درويش632622321422059037

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل555.0092.50اعدادية الصويرة للبنيناحيائيجعفر عباس علي حسين632632621411012027

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل554.0092.33ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعقيل مسلم جخيور لفته632641621513071077

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل554.0092.33ثانوية سيناء للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الحسين غصاب632652821422014015

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل553.0092.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعباس رحيم زبون عباس632661621513071064

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل553.0092.17ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيحيدر عطا هللا خريبط عليج632672321417048015

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل553.0092.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب ماجد عبد الحميد محمد جواد632682321422017171

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل553.0092.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيقمر توفيق يحيى شاكر632692421422039188

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل553.0092.17ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتاحيائيمالك خيري مرزه ظاهر632702621424009005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل553.0092.17اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء حسن عالوي كاظم632712721422007042

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل553.0092.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمة نجم عبد زيد عبد هللا632722721422035243

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0092.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك سعد محسن حمد632731321422025011

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0092.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس بهاء حسن ناصر632742221411034190

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0092.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب فاضل مسلم هطيل632752321422013268

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0092.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفرطاس محمد رزاق كريم632762321422032083

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0092.00اعدادية االمير للبناتاحيائياسراء احسان عبد الحميد محمد علي632772521422021004

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0092.00اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسين محمد راضي داغر632782821411007041

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل551.5291.92اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا علي احمد مهدي632792721411028085

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0091.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد مثنى عبد الكريم صادق632802321422012188

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0091.83اعدادية ام البنين للبناتاحيائيرغد عبد المحسن جبار عبد الحسين632812321422016037

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0091.83اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي خيري عويد عزيز632822721411032127

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0091.83ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمرتضى ميثم مرتضى مصطفى632832721413008029

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0091.83ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسن علي حسن632842721424005019

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل550.3691.73ثانوية بابل للبنيناحيائيمهدي حيدر ابراهيم جبار632852321411056162

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل550.0091.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيذو الفضل عبد الرزاق ثامر مزعل632861621511029036

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل550.0091.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيألق عبد الحسين حسين عوده632872221424010003

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل550.0091.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد ايهاب محمد جاسم632882321422012183

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل550.0091.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشمس احسان سعدون محمد632892321422013313

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل549.5691.59ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى علي غالب كريم632902321411056156

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل549.0091.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء حسين كاظم حسين632912321422062042

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل548.0091.33ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسنين احمد حسن محمد632921621513020007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل548.0091.33اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحسين عوده عباس فليح632932721511027026

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل547.0091.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيامير طلفاح رحمن حسين632942321513018004
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0091.00اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمهدي عقيل رشيد شويش632951621511030035

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0091.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمحمد عدي عبد النبي عبد الزهرة632961621513115050

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0091.00اعدادية الكرمة للبنينتطبيقياحمد صبيح فرحان سلمان632972221511037008

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل545.0090.83اعدادية جيكور للبنينتطبيقياحمد مسلم علوي عيسى632981621511054004

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل544.0090.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مهدي نجم عبد هللا632991621513071137

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل544.0090.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيقاسم عبد االمير لطيف عبد الحسين633002621511005070

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل543.0090.50ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي حسن سعد عذافه633011621513004087

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل543.0090.50ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيغفران وسام عبد الباري هاني633021621522082011

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل542.0090.33ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد هللا شرقي غانم633031621513071090

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل542.0090.33ثانوية الصديق للبنينتطبيقيعلي مزعل جلود بشاره633042321511024016

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل542.0090.33ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقياحمد علي عمران نيسان633052721511045002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل540.0090.00اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي طالل محمد حسين محمد633062521511001102

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل540.0090.00اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيزينب امجد محمود شاكر633072721522007024

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل538.0089.67ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيحسين مازن حسين هليل633081621513113013

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل538.0089.67ثانوية السالم للبنينتطبيقيحسين جبار حسين مهنا633092821511004012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل535.0089.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمحمد طه ياسين طه633102521511008132

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل534.0089.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد ميثم حميد جابر633111621511034146

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل534.0089.00اعداية التضحية للبنينتطبيقياحمد عبد الزهره ماضي سالم633121621511048009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل533.0088.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمؤمل خزعل جلوب لعيبي633132821511002090

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل597.0099.50ثانوية االعالم للبنينتطبيقيحسين علي جواد كاظم633142321511069010

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل595.0099.17اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيضي عامر كاظم علوان633152321522016035

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل590.0098.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمهدي علي محسن عويد633162721511025121

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل588.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم مازن عبداللطيف محمد امين633172321422013449

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل587.0097.83ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب عباس مسلم عباس633182321422077048

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل587.0097.83ثانوية رواد السالم االهلية للبنينتطبيقيكميل زيدان نوري سيف633192521513026005

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل587.0097.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه فرزدق عطا حنش633202621424007077

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل586.0097.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد كاظم عويد633211421424001030

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل586.0097.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيافنان ربيع محمد حسن جواد633222221424051005

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيكاظم جاسم محمد مهدي633232321411005096

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل586.0097.67ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد حراب633242321422071101

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل586.0097.67ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيآيه عامر عبيس حمزه633252321427044003

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل586.0097.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيآيات حيدر عادل رشيد633262521524004002

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل585.0497.51ثانوية المتميزيناحيائيزين العابدين علي سعيد كاظم633272421411041050
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل585.0097.50اعدادية الوفاء للبناتاحيائينبأ صادق عبد االمير مكطوف633282221422057117

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل585.0097.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا فاضل مدحت شاكر633292321411020183

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل585.0097.50اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمرتضى عدنان شاكر عبد الباقي633302521411005164

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل585.0097.50اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمهدي حيدر عبد علوان633312521411005188

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل585.0097.50اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيرسول فاخر عبيد عليوي633322821411010009

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل584.6897.45ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء معين جواد علي633332321422077039

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل584.6497.44ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيبلقيس ضياء نعمه جبار633342321422077013

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل584.5297.42ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حسن عبد الزهره عباس633352521422013042

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل584.4897.41ثانوية بابل للبنيناحيائيمرتضى جواد كاظم علي633362321411056150

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل584.4497.41ثانوية المتميزاتاحيائيعلياء عبد العباس عبد حسين633372521422013062

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0897.35ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيطه حيدر مهدي شاكر633382321411058041

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0497.34ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمحمد سرمد شفيق عبد القادر633391421411038032

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0097.33اعدادية الحقالنية للبنيناحيائياحمد قيس صبري عواد633401921411020001

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0097.33اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد زيد عبد المنير عبد العزيز633412121411002132

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0097.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيزين العابدين صالح حسين موسى633422321411006072

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0097.33ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمصطفى احمد طالل علي633432321417006049

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0097.33ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد متعب633442321422007045

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0097.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء مهدي دايخ خنيزير633452421422047119

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0097.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيآيات طاهر فاضل عبد الحسين633462721422033007

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0097.33االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد ماضي هاشم كاظم633472921411020017

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.9697.33ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب ناظم داود سلمان633482321422077054

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.7697.29الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمناسك فخري حمد عبود633491021422018126

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.6897.28ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي عبد االمير ناجي عباس633502721411039051

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.5297.25اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا سمير عالج حسن633512721411028084

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.2897.21ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيحوراء محمد حسين صادق633522721422043015

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.2497.21ثانوية بابل للبنيناحيائيكرار احمد رفيق حسون633532321411056112

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.1297.19ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد هللا غسان خليف تومان633542321411056074

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0097.17ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم ظافر نجم عبد633551121422029042

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0097.17اعدادية بلد للبنيناحيائيرسول محمد عمران جواد633561821411006054

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0097.17اعدادية الدجيل للبناتاحيائيكوثر وليد تركي حاتم633571821422071101

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0097.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب وهاب عبد الرزاق داود633582121422001073

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0097.17ثانوية سارة للبناتاحيائيايالف ابراهيم ادهم محمد صالح633592121422066003

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0097.17ثانوية عدن للبناتاحيائيتبارك وائل صبار مزهر633602321422001022
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0097.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغفران هادي مزهر جاسم633612321422008061

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0097.17ثانوية الباقر للبناتاحيائيسرى احمد زكي جابر633622321422029059

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0097.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب قيس مالك محمد633632321422048069

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0097.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب عالء غازي فيصل633642421422047137

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0097.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم خضير ياسين633652521413030087

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0097.17اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيرقيه ميثم علي يحيى633662521422020036

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0097.17اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب مؤيد مهدي جواد633672521422021088

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0097.17ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيسما عبد الرحمن عبد االمير عوده633682721422050069

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل582.7697.13ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيفاطمه قاسم صالح مهدي633691321422049073

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل582.6897.11ثانوية التحرير للبناتاحيائينور الهدى حسين حسن عباس633702321422021118

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل582.4497.07الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمنتظر عباس محسن علي633711021411028109

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل582.2097.03ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيهاله وسام فوزي فيصل633722321422077116

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل582.1297.02اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينه نبراس محمد عبد الرسول633731021422033088

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل582.0497.01ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين عالء فالح حسن633742721411039026

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل582.0097.00اعدادية الشطرة للبنيناحيائيابراهيم نايف هالل سعود633752221411018002

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل582.0097.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمسار نزار عربي جاسم633762321424006340

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل582.0097.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيحذام بركات محمد محمود633772621422031024

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل582.0097.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا دبيس فرحان633782621424007098

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل582.0097.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب رائد رحيم موسى633792721422042022

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل581.0096.83اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيكوثر حيدر حميد حسين633802721522007039

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل581.0096.83اعدادية البسملة للبناتتطبيقيمريم ضياء عباس نجم633812721522041043

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل581.0096.83ثانوية التحرير للبناتتطبيقينور عبد األمير احمد حسن633822821522007018

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل580.0096.67اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزهراء عباس فاضل عبود633832721522048019

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل579.0096.50ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيطه ثائر اسماعيل شاكر633841821513007015

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل578.6496.44ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيحسين رضوان عبد الصاحب مهدي633852721511039001

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل578.3696.39اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيسجاد احمد عبد االمير عباس633862721511028015

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0096.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمحمد معروف غني حسين633872521511012081

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0096.33اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيغدير حميد عليوي ظاهر633882721522007032

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل577.0096.17اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعلي عبد الوهاب عبد الرزاق عبد المطلب633892721511021070

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل577.0096.17اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمصطفى قاسم حميد عباس633902721511030100

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل576.0096.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد ظافر نجاح كريم633911021511026117

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل576.0096.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمصطفى نصير سوادي كاظم633921021511026140

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل576.0096.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي فراس عبد المنعم جواد633932321511020053
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0095.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقينور علي حسن عبد633942321522072051

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل499.0083.17اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيغيث عالء جليب حمد633951621511006132

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل498.0083.00ثانوية العميد االهلية للبنينتطبيقيمحمد ثائر عوده حميد633961621513124005

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل446.2874.38اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي عقيل هادي عناد633972721511028028

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل445.0074.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيكرار حيدر رسن منسي633982321511002048

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل444.0074.00ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيياسر عبد الرحيم عبد الواحد شايع633991621513095002

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل444.0074.00ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيكريم نوري عبد الرضا زياره634001621515004043

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل444.0074.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيكرار حيدر جواد جاسم634012721511026097

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل441.0073.50اعدادية البسملة للبناتتطبيقيعذراء مازن احمد عبد الحمزه634022721522041033

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل439.0073.17ثانوية التراث للبنينتطبيقيعلي قاسم عبيس جراد634032321511050027

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل439.0073.17اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعبد المهيمن كميل منير يحيى634042721511025052

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل438.0073.00اعدادية العزم المختلطةتطبيقياحسان عبد الوهاب محمد خضير634051621517006003

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل438.0073.00اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعباس رحيم محسن نجيب634062221511079023

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل437.0072.83اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيفاطمة نمير شاكر عبد الحسين634072321522045022

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل437.0072.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين عبد الكاظم علوان جبر634082921511018048

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل436.0072.67ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر حسن علي حطاب634091621513047029

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل432.0072.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفرقان مسلم حسن راضي634102321522012024

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل431.0071.83اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيايات قيس هالل عبود63411232052087002

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل430.0071.67اعدادية النورين للبنينتطبيقيعلي مجيد كبر كريدي634121421511004013

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل429.0071.50اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيمنتظر حسين جعاز عباس634132321511031051

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل427.0071.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد علي طارق غانم صخي634141621511001239

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل427.0071.17اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيمحمد محسن عبد هللا عبد634152321511017053

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل426.0071.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي هيثم حميد عبد الرضا634161621513004113

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل426.0071.00ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتتطبيقيمريم حيدر عبود عبد الحسن634172821524001004

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل425.0070.83ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيفقار عبود دهش شلغم634181621513030062

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل424.0070.67اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعلي زياد فيصل كريم634192321511012033

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل424.0070.67اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيعبد هللا مؤيد جاسم حمود634202321511061035

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل424.0070.67اعدادية الهندية للبنينتطبيقيماهر مهدي علي صالح634212721511032063

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل424.0070.67اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد علي اياد كاظم جبر634222721511038059

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل424.0070.67اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقياميمه وميض انور جابر634232721522055006

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل423.0070.50ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتتطبيقيرباب عزيز احمد حسان634242221524052002

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل423.0070.50ثانوية التراث للبنينتطبيقيعلي مهدي صالح شتيوي634252321511050053

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل422.0070.33اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي حيدر يوسف دهراب634261621511038040
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قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل421.0070.17اعدادية البيان للبناتتطبيقيزينب سعد حسين خضير634271021522014018

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل421.0070.17ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا مطشر ظاهر634281621511065021

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل421.0070.17ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقييونس واثق حاكم محمد634291621513004175

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل421.0070.17اعدادية العزيزية للبنينتطبيقييونس حميد مجيد حميد634302621511014092

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل420.0070.00اعدادية العشار للبناتتطبيقيفاطمه حميد مجيد خليفه634311621522053045

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل420.0070.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقينبأ احمد عبد الواحد محمد634321621524011042

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل420.0070.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعبد الرحمن سمير فيصل كريم634332321511012024

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل420.0070.00ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيامجد عبد وهاب يعقوب634342721511041007

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل419.0069.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيزين العابدين حيدر حسون سرهيد634352321511002021

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل419.0069.83عدادية الثورة للبناتتطبيقيحوراء راتب حمزه عبد هللا634362321522011019

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل417.0069.50عدادية الثورة للبناتتطبيقيفاطمه محمد عباس كيطان634372321522011051

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل417.0069.50اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيفاطمه هادي عبد االمير جالب634382721526001131

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل417.0069.50ثانوية النصر المختلطةتطبيقيمحمد جمعه هاشم ياسر634392821517004034

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل416.0069.33ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيل كامل جويد634402221513023020

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل416.0069.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي محمود هادي زغير634412821511001124

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل415.0069.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمحمد ميثاق كاظم عبد العباس634422321511002060

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل415.0069.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيرقيه ميثم فتاح علي634432721522034019

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل414.0069.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمصطفى محمد عبد الخليل جاسم634442321511002072

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل414.0069.00ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيمحمد حسين عبد الكاظم حسين634452321511067012

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل414.0069.00اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقياحمد مهدي حسين اسود634462721511017002

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل413.0068.83اعدادية الكندي للبنينتطبيقيكرار حسام صالح صاحب634472321511007091

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل413.0068.83اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيعلي حميد حسين محمد634482721515004092

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل413.0068.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيشهد احمد عبيد حسين634492721522020018

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل412.0068.67اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمنير لقاء محي ربيع634502721511038073

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل412.0068.67اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيايالف محمد عبد الحسين ناجي634512721522020003

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل412.0068.67اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعباس صالح مشاري فتنان634522921511025130

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل411.0068.50ثانوية األمل المختلطةتطبيقيسجاد علي محسن مشرف634532221517072004

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل411.0068.50اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيمصطفى هاني عبد سلمان634542721511007041

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل411.0068.50ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيحسين وسام فاهم مطر634552921513005013

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل410.0068.33ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيعلي حسام سعد الدين محمد634561121513007006

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل409.0068.17اعدادية البيان للبنينتطبيقيحسين صفاء عبد الحسين لفته634572321511014015

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل409.0068.17ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقيامين محمد حسين مظلوم634582321515001005

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل409.0068.17ثانوية السراج للبنينتطبيقيعلي خضير عباس جاسم634592821511026014
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قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل408.0068.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيسجاد ميثاق عبد الرحمن ورش634602321511002025

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل408.0068.00اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحسن عطيوي كشيش دفار634612321515002058

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل408.0068.00اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيساره حيدر دوهان عبود634622321522017025

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل407.0067.83اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب مهند غيالن ارقيد634631621522014033

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل407.0067.83ثانوية العباس للبنينتطبيقيمصطفى رياض مجيد صالح634642721511019012

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل407.0067.83اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيهبه أحمد حسن عالوي634652721526001194

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل406.0067.67اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحسن محمد سعيد كاظم بجاي634661621511038009

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل406.0067.67ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن مهدي رهيف راهي634672221513040020

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل406.0067.67اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقياحمد حسنين فاضل حمزه634682321511012002

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل405.0067.50اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيحسين علي حسين حسن634692721511014018

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل405.0067.50ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه ميثم محمد جاسم634702921522026074

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل404.0067.33اعدادية دجلة للبناتتطبيقيايه عالء حنون فرحان634711621522067007

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل404.0067.33اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمحمد فالح صبري هادي634722521511001149

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل404.0067.33اعدادية الفتح للبنينتطبيقيمحمد عباس مهدي نايف634732721511003045

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل404.0067.33اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيحيدر علي تركي محمد634742721515004163

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل403.0067.17اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعباس ثامر صاحب جواد634752321511034014

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل535.0089.17ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حيدر بادي علوان634761421422040024

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل535.0089.17اعدادية الرياحي للبنيناحيائياحمد مشتاق طعمه عبد الحسين634772721411033011

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل529.0088.17ثانوية االفاق للبناتاحيائيسماح جاسم عيدان شاطر634782321422061052

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل529.0088.17ثانوية الرباب للبناتاحيائياسراء سعد حسين جاسم634792321422075005

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل528.0088.00اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمرتضى ناجي خصاف ثجيل634802221411038150

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل523.0087.17ثانوية المجتهدون للبنيناحيائيسيف عمار ياسر حسين634812221411078008

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل517.0086.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرانيه شاكر نعمه صخيل634822321422039072

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل516.0086.00عدادية الثورة للبناتاحيائيفرقان ماجد مالك فرحان634832321422011164

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل514.0085.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير علي هاشم راجي634842321411020035

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل514.0085.67االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيحنين طالب نعمه صعب634852521424034005

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل512.0085.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرناد حسين محمد جاسم634862321422012098

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل511.0085.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي يحيى جدوع كريدي634872321411020257

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل511.0085.17ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيهبه حيدر اسماعيل ابراهيم634882721424006043

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل510.0085.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمينا مجيد كاظم علوان634892321422013473

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل509.0084.83اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى احمد كاظم عبود634902721411034233

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل509.0084.83ثانوية الرفاه للبناتاحيائيسارة قاسم محمد عبد النبي634912721422044045

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل507.0084.50اعدادية البيان للبنيناحيائيسجاد فارس هاشم عبد634922321411014071
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قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل507.0084.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي نصير عبد علي عبد الساده634932321411020252

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل507.0084.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم احسان حسين عبود634942721422054267

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل506.0084.33اعدادية الشباب للبنيناحيائيمرتضى سمير ناصر محيسن634952221411031212

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل505.0084.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد جواد كاظم وهام634962521413031230

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل504.0084.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزينب رحيم شاكر حسن634972221422013043

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل504.0084.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيمنار احمد ناجي حمزه634982321422075083

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل504.0084.00للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيمحمد منتظر كرار اسماعيل عبد المجيد634992521411029030

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل503.0083.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيسجى حيدر كريم محمد635002221424051088

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل503.0083.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء صائب كاظم عبود635012721422033130

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل502.0083.67اعدادية الشموس للبناتاحيائيآيات نبيل خضير عبدالعباس635022321422025001

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل501.0083.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمجتبى محمود حافظ احمد635031621413123113

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل501.0083.50ثانوية الصديق للبنيناحيائيحسين سامي محمد كمبوص635042321411024012

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل501.0083.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائينرجس محمد جواد كاظم635052321422027095

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل500.0083.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنت الهدى محمد عبدالحسن عبيس635062321422072048

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل500.0083.33اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور مهند علي حمود635072421424014102

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل500.0083.33اعدادية الكوت للبنيناحيائيسجاد ريسان دينار راضي635082621411001068

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل500.0083.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيضرغام محمد طالب علي635092721411025111

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل500.0083.33ثانوية التآخي للبنيناحيائيمنتظر ناجح صكبان محسن635102921411010034

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل499.0083.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم مكي مهدي راضي635111621424038061

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل499.0083.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيصفا علي محمود جاسم635122321422072187

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل499.0083.17ثانوية التآخي للبنيناحيائيمراد هادي رحيم حمد635132921411010032

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل498.0083.00المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيموسى كاظم عليوي لفته635142221417061037

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل498.0083.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب حكيم لطيف سالم635152221422039200

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل498.0083.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيايات عارف محمد عبد هللا635162721422015016

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل497.0082.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيوئام باسم كاظم خشان635172421422015154

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل497.0082.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحنين حيدر ساهي نشمي635182421422030044

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل496.0082.67اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمنار صبحي فليح حسن635192521422001177

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل496.0082.67ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيسجى حسين الزم عبود635202721422009053

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل495.0082.50ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمحمد علي مهدي محمد عليوي635212321417006046

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل495.0082.50اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيلؤي حسين جبار باجي635222421415004172

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل495.0082.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيكرار حيدر هادي خضير635232721411032172

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل495.0082.50االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيفاطمه ميثم طالب عبد635242721424004025

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل494.0082.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء نبيل علي حمزه635252321422012234
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قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل494.0082.33اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيمريم جمال مهدي رحم635262421424015072

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل494.0082.33اعدادية المدى للبنيناحيائيمنتظر قيس صالح عمران635272721411013015

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل493.0082.17ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعلي وسام سليم عبد الواحد635282321411070051

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل493.0082.17اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم صبيح كمن635292421424005031

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل493.0082.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي اركان جواد كاظم635302521413031337

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل493.0082.17اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيحوراء علي عبد االمير عبد الرزاق635312521422018016

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل493.0082.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء خالد ابراهيم مهدي635322721422035135

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل492.0082.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيغدير صافي كاظم عريان635332421424009036

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل491.0081.83اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسين باسم سلمان موسى635342221411018037

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل491.0081.83ثانوية النجوم للبنيناحيائيمحمد حمزه حسن سلمان635352321411026049

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل491.0081.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب مازن محمد علي عبيد635362321422013274

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل491.0081.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيسجى علي عباس جبار635372521426001238

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل491.0081.83اعدادية القوارير للبناتاحيائيعذراء صادق كاظم عبيد635382721422015113

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل490.0081.67اعدادية الجامعة للبنيناحيائيالحسن المع حسن عويد635392321411061011

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل490.0081.67اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسين امين جودة كاظم635402421411010026

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل490.0081.67اعدادية الحوراء للبناتاحيائيهاله حسين عبد علي عبد الرضا635412421422026213

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل490.0081.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب عبد الحميد عبد علي ناصر635422721422033172

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل489.0081.50ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيسجود كريم عبد الرسول جمعه635431621526003045

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل489.0081.50اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمريم عبد االمير خضير عبد هللا635442321422017257

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل489.0081.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين نعيم ياسين جواد635452721422035069

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل488.0081.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبتول رياض كاظم شنين635461621424011029

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل488.0081.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه بعث محي حسين635472321422013057

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل488.0081.33اعدادية اسماء للبناتاحيائياسراء محمد نايف حمزه635482321422018006

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل488.0081.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحوراء بهاء عبد الحسين جابر635492321422027023

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل488.0081.33ثانوية السنبلة للبناتاحيائيتقى ناهض شاكر محمد635502421422029016

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل488.0081.33اعدادية الصفا للبناتاحيائيايات فؤاد علي طعيمه635512621422015011

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل487.0081.17اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعلي حميد جاسم محمد635522221411020080

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل487.0081.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي فارس جابر حسون635532321411007130

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل487.0081.17اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعباس عبد كاظم عباس635542321411031037

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل487.0081.17ثانوية حلب للبنيناحيائيحسين قيصر ناجح محمد635552321411044009

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل487.0081.17ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمصطفى محمد جلوب نور635562821411027033

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل486.0081.00ثانوية النبأ للبناتاحيائيزهراء عبد المطلب ياسين عثمان635571621422040020

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل486.0081.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى صفاء محسن ثجيل635582221411062219
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قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل486.0081.00عدادية الثورة للبناتاحيائينور احمد حسن كاظم635592321422011190

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل486.0081.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيموسى سعيد عبد الحر عطيه635602521411007490

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل486.0081.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيعلي أمين محمد تقي هادي635612521413005023

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل486.0081.00ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيحيدر شرهان نعمه مغتاض635622621417003016

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل485.0080.83ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء اياد اسكندر سلمان635632321422001035

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل485.0080.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيكوثر علي علوان عبد635642321422039189

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل485.0080.83اعدادية العفاف للبناتاحيائيمريم اياد عزيز حسن635652421422048144

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل484.0080.67عدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء صادق فليح حسن635662321422011086

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل484.0080.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين علي محمد جواد محسن635672521411001139

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل456.0076.00اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيمنتظر عطا هللا محمد ابو شون635682721511008060

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل445.0074.17اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي احسان علي فرهود635692321511020044

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل444.0074.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيسجاد بشير خوج خلف635702821511005066

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل437.0072.83اعدادية األعراف للبنينتطبيقيحسين عالء هاني لطيف635711621511058025

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل435.0072.50اعدادية الهندية للبنينتطبيقيكرار حيدر عنون فليح635722721511032062

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل434.0072.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسن احمد كاظم سلمان635732321511007016

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل432.0072.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم خليل عبد الرضا635742721511025087

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل431.0071.83ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيمنصور شاكر منصور عبد635752521513014015

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل430.0071.67اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقينور علي كاظم حسون635762721526001167

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل429.0071.50اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيسجاد واثق هاشم محسن635772721511027039

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل427.0071.17اعدادية النجاح للبنينتطبيقيرضا عبد الحسين جابر بدر635782221511057011

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل426.0071.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسين خليل عبد الحسين كاظم635792321511020022

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل426.0071.00اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمحمد صادق حسن عبد الرضا635802721511001038

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل426.0071.00اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيزين العابدين قيس عبد الواحد عباس635812721511016012

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل426.0071.00اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيسيف علي باقر خضير635822921511019046

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل424.0070.67ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيسجاد خيري حبيب بالل635831621513080005

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل424.0070.67اعدادية كربالء للبنينتطبيقيسرمد لؤي سرتيب مال هللا635842721511025039

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل423.0070.50اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيايمن عدنان صبري عبد الصاحب635851321511012015

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل423.0070.50اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيسجاد ابراهيم مرشد ابراهيم635862321511005019

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل422.0070.33ثانوية غزة للبناتتطبيقيسرى فالح صالح مهدي635872421522007019

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل420.0070.00اعدادية االمامة للبناتتطبيقيضحى عدنان حنون عبود635882721522056024

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل419.0069.83اعدادية الحلة للبنينتطبيقياحمد امير جبار حاوي635892321511020004

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل419.0069.83ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيعلي حمزه منسي صافي635902321511025022

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل419.0069.83اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقياحمد جاسم علوان عبد635912321511032001
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قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل419.0069.83اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيعلي تحسين علوان ناصر635922721511008033

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل418.0069.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسجاد محسن مطر علي635932321511003036

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل418.0069.67ثانوية حجر بن عدي المختلطةتطبيقيعلي قاسم علي عبد الحسين635942321517041002

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل417.0069.50اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمصطفى سعد هادي عبد الحسين635952721511025110

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل415.0069.17ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعلي محسن هاشم سرحان635962221513004023

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل547.0091.17ثانوية بابل للبنيناحيائيحاتم محسن حاتم عبد المحسن635972321411056021

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل546.0091.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراء وليد ياسين صاحب635982321422012040

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل544.0090.67اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينور نجاح مهدي عبد635992721422021134

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل538.0089.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد مرزه كريم636002321422013372

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل538.0089.67اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب علي فاضل عمران636012721422041117

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل538.0089.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهند يوسف عبدالرضا حزام636022921411020370

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل537.0089.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه حيدر لطيف حسين636032321422072240

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل534.0089.00ثانوية الباقر للبناتاحيائينرجس محمد عبد عبيد636042321422029087

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل530.0088.33اعدادية الكفل للبنيناحيائيعلي فاضل كاظم عبد636052321411028053

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل529.0088.17اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينور الهدى فالح عبد الحسن سلمان636062721422055215

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل526.0087.67ثانوية بلقيس للبناتاحيائيروان محمود شاكر شنان636072421422016058

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل525.0087.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيلبنى تحسين علي طعمه636082321422013420

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل524.0087.33ثانوية الزمر للبناتاحيائيزينب عادل خليل محمود636092121422036046

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل524.0087.33اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيطيبه طه ياسين دخيل636102721422040100

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل522.0087.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي صادق عبد الحسن سايب636112321411019116

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل522.0087.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى حسون كاظم خليل636122321411020363

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل522.0087.00ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعلي سالم سجاد فضل636132721411043023

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل521.0086.83ثانوية ينابيع العلم االهلية للبنيناحيائيمحمد حبيبي ليث احمد مطلق636141421413011001

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل521.0086.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيغدير وليد عباس جاسم636152321422072216

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل520.0086.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب مازن قاسم لفته636161621424072145

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل519.0086.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمالك عباس عدنان كاظم636172321422072274

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل518.8886.48ثانوية المتميزاتاحيائيبنين ابا ذر حمزه جاسم636182421422036007

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل518.0086.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرنا احمد طالب حسون636192321422038046

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل518.0086.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء احمد علي مهدي636202721422033120

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل517.0086.17اعدادية المعارف للبنيناحيائيسيف خليل ابراهيم حسين636212121411005050

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل512.0085.33ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين عبد صالح636222221413027031

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل512.0085.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه حازم جبار رزوقي636232321422012090

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل511.0085.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمحمد حميد سالم مانع636241121411049093
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قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل511.0085.17اعدادية الناصرية للبنيناحيائيأبهى عباس عبد عباس636252221411002002

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل511.0085.17ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيبنين محمد جويد حسب636262521424033007

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل509.0084.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة حمد رشك سويحن636271621422038056

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل509.0084.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى محمد علي حسين636282321411020376

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل508.4884.75ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين عصام حميد كعيد636292321411056038

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل508.0084.67ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعلي فيصل حيدر هادي636302421417020065

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل507.0084.50اعدادية االمين للبنيناحيائيغيث كاظم عبد راضي شغيدل636313121411003044

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل506.0084.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم عبدالعزيز عبيد موسى636322321422013440

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل506.0084.33اعدادية السنية للبناتاحيائينور الهدى مسافر عبيد شالكة636332421422009319

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل504.0084.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد تقي حيدر محمد عبد الجليل636342321411020307

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل504.0084.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيصفا قاسم عليوي حسن636352321422008053

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل504.0084.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عباس محمد علوان636362321422013395

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل504.0084.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيآيات حسين جاسم محمد636372321427032003

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل503.0083.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عبد الحسين جبار حسين636382221422004188

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل503.0083.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة حسين عدنان جاسم636392321422045103

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل502.0083.67اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحسنين صباح حميد خليل636402321411001013

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل502.0083.67عدادية الثورة للبناتاحيائيفرقان محمد سعدون واوي636412321422011165

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل502.0083.67اعدادية ام البنين للبناتاحيائيتبارك صباح هادي حمزه636422321422016023

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل502.0083.67اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد المنتظر مهدي حسين شوين636432421411044131

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل502.0083.67االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيبنين باسم عناد عوده636442421424017016

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل501.0083.50ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك ضياء نوري هادي636452421424003013

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل501.0083.50اعدادية التحرير للبنيناحيائيعبد هللا علي حسين جبر636462621411002059

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل500.0083.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء سعد قصي جابر636472321422027076

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل500.0083.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب احمد موسى بجاي636482421424023061

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل499.5283.25اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي عباس عبد المهدي كاظم636492521411009188

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل499.0083.17اعدادية النهار للبناتاحيائيميسم محمود كاصد جلهوم636501121422056077

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل499.0083.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائيضي ناظم خضير مرزه636512321422048088

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل499.0083.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم كاظم رضا636522321424006302

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل499.0083.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء علي جليل عباس636532721422033139

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل498.0083.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمريم محمدجواد هادي كاظم636542321422050074

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل497.2482.87ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين عباس علي سعيد636552321422021021

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل497.0082.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياكرم شهيد كاصي مجبل636562221413023015

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل497.0082.83اعدادية المسيب للبناتاحيائيرقية معين مشير جاسم636572321422041068
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قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل497.0082.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايمان عامر عبد االمير جبر636582521424004108

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل496.0082.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيمرتضى جواد محمد علي موسى636592421411042174

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل496.0082.67اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيياسر احمد عبد الحسين موسى636602721411026228

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل496.0082.67اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد سرمد علوان حسين636612721411028147

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل495.6082.60ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي محسن اكرم عبد الرزاق636622321411056106

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل495.0082.50اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم عطيه636631221411023132

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل494.0082.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي جعفر جواد لفته636642421411048170

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل494.0082.33ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه نصير صادق محمد636652721422047107

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل494.0082.33اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزهراء سالم ناصر مضخور636662721522048017

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل493.0082.17ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين هالل حسين636672321424009014

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل493.0082.17ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب مهدي كريم عريبي636682521424011051

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل493.0082.17ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيمياسه عقيل إبراهيم صكبان636692721424003031

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل492.0082.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسين مشتاق محمد علي خلف636702321411004018

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل492.0082.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد صالح حسين عمران636712321411007173

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل492.0082.00اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمحمد محسن حاتم عبد النبي636722821411010042

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل491.0081.83ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد جعفر صادق سلمان حسين636731621413089023

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل491.0081.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايه جاسم محمد مجيد636742321422072033

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل490.0081.67ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب عبد عون هاشم علوان636752321422075044

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل489.0081.50اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحسن جاسم سلمان حمزه636762321411001095

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل489.0081.50ثانوية النجوم للبناتاحيائيهديل منصور يحيى هادي636772321422054065

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل489.0081.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيهدى احمد هاشم احمد636782521422024159

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل488.0081.33ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيابتهاج حميد حمد عبد هللا636792321422063001

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل488.0081.33اعدادية الشامية للبنيناحيائيمحمد حسن حيدر عباس مهدي636802421411010103

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل487.0081.17اعدادية االمير للبناتاحيائيغفران حسن فرمان عباس636812521422021107

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل487.0081.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمؤمل علي حسن عبد هللا636822521513013049

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل487.0081.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبنين طيف علي معتوق636832721422018034

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل485.0080.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد زهير فارس مريهج636842221411034166

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل485.0080.83ثانوية المستقبل للبناتاحيائيتبارك رحيم كاظم عباس636852321422030016

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل484.0080.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيصفا سعد محمد سعد636862321422013331

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل484.0080.67ثانوية الرباب للبناتاحيائينور حسام علي حسين636872321422075096

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل484.0080.67اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيمحمد عماد عبد علي محسن636882721411002040

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل484.0080.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبتول عمار غازي حسين636892721422035049

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل465.0077.50ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيسجاد خالد خضير عباس636902321511025014
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قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل464.0077.33ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسن كاظم636912821511011038

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل463.0077.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعباس سالم جالوي كاظم636922521513013028

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل453.0075.50اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي مساعد جادر مساعد636932721511035057

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل446.0074.33اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيكرار حيدر مرزوق حميد636941621511034127

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل446.0074.33اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمصطفى رزاق حسين فرهود636952321511020083

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل445.0074.17ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسن فاضل صبيح عبود636961621513022016

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل445.0074.17اعدادية السالم للبنينتطبيقيمنتظر عبد الغني ابراهيم راضي636972221511015076

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل444.0074.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسيف الدين حميد مطير حري636982821511001083

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل441.0073.50ثانوية نخب بابل االهلية للبناتتطبيقيطيبة توفيق عبد الخالق عباس636992321524010005

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل440.0073.33اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينتطبيقيحسين فاضل جابر كشاش637002521511039001

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل440.0073.33ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيمحمد حامد عبد هللا حميدي637012921513001010

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل439.0073.17اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد صادق عبد الحسن عبد السيد علي637022721511025101

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل438.0073.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الخضر مناتي شمخي637031621513059042

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل437.0072.83اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعلي ريسان عبيد جبر637042921511019063

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل435.0072.50اعدادية الثورة للبنينتطبيقيليث حيدر مطر علي637052321511003061

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل435.0072.50اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيمحمد جعفر عبيد حسن637062321511019026

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل434.0072.33اعدادية النور للبنينتطبيقياحمد مكي كاظم مهمود637071221511023006

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل432.0072.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيكميل حسين كاظم حسن637082321511007094

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل432.0072.00اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينتطبيقيماجد سامي حسن ارحيمه637092621513010009

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل432.0072.00ثانوية النضال للبناتتطبيقيزينب هاشم عبود محسن637102821522001038

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل431.0071.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي عباس رمضان عباس637112821511015120

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل430.0071.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي حسين كاظم لعيبي637122821511001112

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل429.0071.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين باسم سالم شاهر637132221511013017

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل429.0071.50اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمحمد سعود عبد هللا جليب637142221511080090

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل429.0071.50اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيسجاد علي حسين حمزه637152321511012019

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل428.0071.33اعدادية المسيب للبنينتطبيقيعبد هللا ثامر نعمه كرير637162321511009019

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل428.0071.33اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيابو الحسن عالوي كاظم كشيش637172721511033002

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل537.0089.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب حيدر عزيز مجيد637182321422013250

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل532.0088.67ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر عباس عبد الرضا637192721424003028

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل506.0084.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيشفاعه علي محسن علي637202221424037063

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل503.0083.83ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيبشير احمد حامد علي637212321413016016

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل501.0083.50اعدادية الجامعة للبنيناحيائيبالل عادل فاضل حميد637222321411061018

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل497.0082.83عدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه معن كاظم حسن637232321422011157
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قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل491.3681.89ثانوية بابل للبنيناحيائيياسر فراس حاتم عبد محمد637242321411056172

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل490.0081.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمرتضى فالح كداح كلل637252521413023121

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل488.0081.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسن ثامر حمزه جاسم637262321411006027

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل487.0081.17اعدادية الشامية للبنيناحيائيعباس توفيق عبد الزهرة جاسم637272421411010067

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل485.0080.83ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائياحمد حامد علي منشد637281621413110004

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل485.0080.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائيهبه عالء عبدالكاظم جواد637292321422048133

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل484.0080.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايات احمد سعدي محمد637302321422072024

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل484.0080.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائييمامه احمد كريم جبار637312421422030189

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل484.0080.67اعدادية الكوت للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عبد كاطع سموم637322621422025127

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل484.0080.67اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائينيزك محمد شاكر فرحان637332721422004073

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل483.0080.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيباقر محمد حيال عبد637342221413013016

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل483.0080.50عدادية الثورة للبناتاحيائيرسل طه ياسين جدوع637352321422011065

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل483.0080.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيأمنه حسين طارق علي637362321422013001

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل483.0080.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك علي بدر محمد637372321422013109

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل483.0080.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد عبد العباس فنجان سعيد637382421411044142

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل482.0080.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيمجتبى محمد كاظم حسين637392321411020294

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل482.0080.33اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيحوراء كاظم عبد مسلم عراك637402521422001036

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل481.4080.23ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيالحسين محمد كامل حسين637412321411058008

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل481.2880.21ثانوية التحرير للبناتاحيائيتقى وسام عباس عبيد637422321422021031

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل481.0080.17اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحيدر سامي علي حسين637432321411008027

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل481.0080.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائينبا احمد عبدالساده راجي637442321422050077

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل481.0080.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد حسين عالء عبد الحسين مهدي637452721411025196

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل480.0080.00ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيعبد هللا ارحيم ضيهود ماضي637462421417004018

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل480.0080.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيطيبه عبد الحسين جهادي سلطان637472521422004560

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل480.0080.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره عزيز حسن محمد637482521424004626

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل478.0079.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد صالح مهدي بريسم637492321411007174

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل478.0079.67ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيعلي سالم حسين عبد637502321417009019

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل478.0079.67اعدادية المناذرة للبناتاحيائيآيه ستار جابر شنان637512321422003002

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل478.0079.67ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيبراء ناطق نعمه سلمان637522321424005013

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل478.0079.67ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيعلي عماد عجيل عبد زيد637532621417015010

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل477.0079.50اعدادية الفجر المختلطةاحيائيغزوان فالح حسن كاظم637542321417007133

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل477.0079.50ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيجمانه حيدر عبيد مراد637552321422071028

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل477.0079.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيسما ربيع عبد الساده مزعل637562321424006234
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قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل477.0079.50اعدادية الرباب للبناتاحيائيالرا سليم فليح حسن637572421422004141

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل476.0079.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين علي عبد عباس637581621413123047

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل476.0079.33اعدادية المسيب للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم عبد الكاظم عبد هللا637592321411009141

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل476.0079.33ثانوية بيروت للبنيناحيائيحسنين علي عبد هللا فهد637602321411021011

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل476.0079.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائينبأ ظافر سباح حميدي637612421422013230

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل476.0079.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيمالك يحيى سليم مصطفى637622721422033306

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل475.0079.17اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد مصطفى فالح عباس637632321411019180

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل475.0079.17اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد عباس كاطع محمد637642521411010208

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل474.0079.00اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيانور باسم سرتييل عبد هللا637652321411032006

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل474.0079.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمصطفى حسن عبد الزهرة سالم637662521411012297

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل474.0079.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب كريم جابر عبد637672521424004591

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل474.0079.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر حميد عبد الحسين637682521424014237

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل474.0079.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب حسن كاصي عبد الرضا637692921422024141

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل473.0078.83اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمريم خلف كاظم عبد هللا637701121422021120

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل473.0078.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب محمد طالب عباس637712321422045070

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل472.0078.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه فاضل جبار مطير637722321422051107

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل472.0078.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرحاب عبد يحيى صاحب كاظم637732521424004302

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل471.0078.50اعدادية المناذرة للبناتاحيائيغفران ميثم طالب عبد637742321422003111

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل471.0078.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب حسين جليل عبد الرضا637752921422024142

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل470.0078.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد خالد غازي حسن637762321411005115

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل470.0078.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين خالد كامل كاظم637772321411020076

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل470.0078.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيميديا علي عادل خليل637782321422013464

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل470.0078.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي رعد محسن تومان637792721411034144

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل470.0078.33اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيسجاد ثابت حسن هادي637802721411037048

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل469.0078.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائياوس علي حسين مزهر637812321411002023

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل469.0078.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد وائل عالوي حسين637822321411020349

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل469.0078.17اعدادية الحمزة للبنيناحيائيصادق جعفر عناد شاني637832621411003095

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل468.0078.00ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمحمد محسن عبد علي محي637842321411070068

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل468.0078.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتبارك عبدالرزاق عبود كاظم637852321422072064

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل467.0077.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب رعد اسماعيل جبر637862321422027048

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل467.0077.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم علي عباس جليل637872321422044134

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل467.0077.83ثانوية الرباب للبناتاحيائيفيروز مشرق عبد الرحيم نهام637882321422075077

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل466.0077.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر حسين عبد الكريم جواد637892321411020386
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قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل465.0077.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي قاسم هادي فرحان637901121411009022

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل465.0077.50اعدادية الربيع للبناتاحيائيهبه حيدر عداي جاسم637912321422022232

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل465.0077.50ثانوية الباقر للبناتاحيائيايات مهدي عيسى تركي637922321422029006

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل465.0077.50اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيسجاد مؤيد كريم لطيف637932721411037050

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل465.0077.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه علي هادي مهدي637942721422035270

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل464.0077.33ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتاحيائيايات شهيد رحيم عليوي637952221422078003

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل464.0077.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين عباس عكار شايع637962421422026035

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل464.0077.33اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الزهره جاهل عبد637972521415002260

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل463.0077.17اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعباس قاسم حسون فرحان637982421411015124

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل462.0077.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا حسنين غالب فليح637992321411007102

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل462.0077.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيحسين معارز شمران ابراهيم638002321417012043

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل462.0077.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائياحمد رياض غانم عبد638012521411012008

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل461.0076.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد فاخر ناظم عبد علي638022321422012187

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل461.0076.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم علي حليو عباس638032321422072265

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل461.0076.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي المرتضى ضياء ضالل محيسن638042621411002068

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل461.0076.83اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحسن رحيم حسن حربي638052721411021017

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل461.0076.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيغدير حسين نور هادي638062721422037213

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل460.9676.83ثانوية بابل للبنيناحيائيعباس حيدر خضير جسام638072321411056068

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل460.0076.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائيطيبه مؤيد مرزه حرش638082321422039163

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل435.0072.50اعدادية النعمانية للبنينتطبيقياحمد كاظم داود سلمان638092621511009003

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل431.0071.83اعدادية المدى للبنينتطبيقييوسف محمد عباس طالب638102721511013023

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل429.0071.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيايه جواد كاظم حسين638112321522072008

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل420.0070.00اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيمحمود ثامر عطية عيدان638121621511056044

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل417.0069.50ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيسامي حسين علي جعفر638131621513121005

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل414.0069.00اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزينب كاظم جواد كاظم638142721526001082

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل413.7268.95ثانوية بابل للبنينتطبيقيعبد هللا علي تومان شعالن638152321511056007

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل409.0068.17اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقياحمد فراس سمير كاظم638161821511061016

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل408.0068.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيزيد محمد حمدان عداي638172321511020029

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل408.0068.00اعدادية غزة للبناتتطبيقيفاطمة جبار كاظم عبد هللا638182721522034044

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل407.0067.83اعدادية الفوز للبناتتطبيقيكوثر وليد مجيد بعيوي638191221522013031

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل407.0067.83اعدادية الجامعة للبنينتطبيقييوسف حيدر حسن حسين638202321511061081

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل405.0067.50اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيفاطمه علي حسين علوان63821272052088032

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل405.0067.50الخارجياتتطبيقيغفران خليل حميد حمزة638222321528050082
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قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل404.0067.33اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيصادق حسين علي جاسم638232321511012022

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل403.0067.17ثانوية موسى الكليم للبنينتطبيقيتحسين كاظم عبد علي جبر638242321511049002

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل402.0067.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيكوثر حامد عبد الستار حبيب638252321522072042

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل401.0066.83ثانوية البيان للبنينتطبيقيمحمد خضير عيسى حسين638262721511040054

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل400.0066.67اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعلي يعرب قحطان محمد638272321511012041

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل399.0066.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيانس عقيل سوري صالح638282121511014016

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل399.0066.50اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسين نجاح مسلم علي638292421511048018

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل397.0066.17اعدادية الجامعة للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم قاسم حسن638302321511061003

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل397.0066.17اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيرسل بشار عبد زيد نصار638312321522016019

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل396.0066.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيسيف الدين باسم زعيبل محمد638321621511020042

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل396.0066.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيبالل عبد العليم احمد عبد الحسين638332721511026019

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل396.0066.00اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعلي صبار شوندي جساس638342721511042057

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل395.0065.83اعدادية الفوز للبناتتطبيقيمريم احمد مجيد حميد638351221522013032

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية الحلة للبنينتطبيقيزين العابدين عامر حسن كاظم638362321511020031

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية حطين للبنينتطبيقيعلي جاسم حمزه كاظم638372321511022016

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحسين صالح عبد الصاحب638382321511061072

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0096.33ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيهديل دايم صالح هالل638392721424006044

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل566.0094.33ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيعال وهاب عبد سعد638402421424018035

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0091.00اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي كريم مطشر نعمه638411521411007097

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل542.0090.33اعدادية المحاويل للبنيناحيائيسجاد علي محسن سرهيد638422321411008037

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل541.0090.17اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيوليد عبد هللا مبدر عبعوب638432121411049158

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل539.0089.83اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيبنين حسين زغير مجدي638442721422046032

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل531.0088.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيداليا دريد مالك هادي638452321422013144

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل530.0088.33ثانوية حمورابي للبنيناحيائيايمن خليل عمران عبد638462721411012006

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0088.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيرحاب فليح محيسن سلومي638472321422035043

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0088.00اعدادية البيان للبنيناحيائيمؤمل عبد هللا عبد الحسين تركي638482321411014123

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0088.00للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائيمحمد احمد عباس مهدي638492321411048020

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0087.83اعدادية االندلس للبنيناحيائيعالوي منشد حميد سوادي638502321411033128

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل526.0087.67اعدادية المكاسب للبنيناحيائيسجاد عباس فاضل عكار638512721411001023

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل525.0087.50ثانوية البتول  للبناتاحيائيطيبة علي احمد عمران638522321422028039

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل525.0087.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي نجم عبيد عبد علي638532621411011141

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل523.0087.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرقيه قاسم عبيس دعيم638542321422039083

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل522.0087.00ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيزهراء كرار راضي عبد هللا638552321424011005
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قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل522.0087.00ثانوية البيان للبنيناحيائيقاسم رحيم نعمه صكوك638562721411040049

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل520.0086.67اعدادية الخالصة للبناتاحيائيروان خلف محمد خلف638571621422064057

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل520.0086.67ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب عقيل ناصر نجم638582221422066119

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل519.0086.50ثانوية النجوم للبنيناحيائيياسين سلوان تركي عبد العباس638592321411026073

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0086.17اعدادية المسيب للبناتاحيائيبنين هيثم جريان حسن638602321422041037

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0086.17ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيايه ليث حكمت جهاد638612321424011003

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0086.17اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزينب عبد الكريم عطيه داود638622721422010057

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0085.67اعدادية النور للبناتاحيائيرسل علي داود رداد638632221422042336

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0085.67اعدادية السجاد للبنيناحيائياسامة ماهر علوان جياد638642321411027007

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0085.50ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد صبيح فجر كايم638652221413019034

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0085.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائياديان حاكم كاظم زكوم638662321422012013

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0085.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيحوراء صفاء حسين ابراهيم638672321422072078

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0085.33ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيرسل وليد سلمان محمد638682321422040016

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0085.33انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيغاده محمد شعالن سليمان638693021427041054

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل511.0085.17اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمهيمن حسين كاظم عبيد638702321411041097

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل510.0085.00ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيكوثر علي جياد عاصي638712321422007074

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل510.0085.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه فالح مطشر مطر638722621422044056

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل509.4884.91اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي ميثم صالح مهدي638732721411028120

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل509.0084.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء يحيى عبد الرضا كزار638742521424004528

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل508.0084.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيدعاء علي محمد مرزه638752321422013146

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل507.6884.61ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيغدير علي فنجان حسناوي638762821422003093

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل507.0084.50ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيايمان تركي شهيد علك638771621424064009

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل507.0084.50ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيمحسن عبد الرضا محسن حسين638782321411049036

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل507.0084.50ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائياسراء عدنان كريم هاشم638792721422009002

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل507.0084.50اعدادية الروضتين للبناتاحيائيبنين ياسر جواد جليل638802721422039035

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل506.0084.33اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسن حيدر حسن حنون638812221411039004

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل506.0084.33ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيمرتضى قيس عباس نعمه638822321411045028

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل505.0084.17اعدادية العقبة للبناتاحيائيزهراء ضياء جابر نعمه638832221422012035

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل504.0084.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار عدنان كاظم عبد هللا638842221411004321

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل504.0084.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينهى حسين كامل عمران638852221424012195

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل504.0084.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه قجق مهدي عبد هللا638862221424017203

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل504.0084.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين كريم جليل دخيل638872321411020094

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل504.0084.00اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه احمد تايه داود638882721422007090
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قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل504.0084.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيتبارك احمد محيسن عيدان638892721422015038

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل504.0084.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيهدى عامر علي ناصر638902721422037335

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل503.0083.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد علي جواد كاظم638912321411020330

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل503.0083.83اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي صاحب كاظم عبد الكريم638922321417007116

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل502.0083.67ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيحسين علي مهدي نعمه638932221413024014

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل501.0083.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى عبد العليم جاسم بديوي638941621411001177

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل501.0083.50ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيزين العابدين صباح محمد حسين638952721411045045

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل500.0083.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي مهند خضير عباس638961321411010104

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل500.0083.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيزين العابدين عبد الرضا إبراهيم سريح638972221413004066

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل500.0083.33اعدادية المهيمن للبنيناحيائيسيف رعد خزعل كاظم638982721411016060

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل500.0083.33ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيفيصل غازي نعيم مصري638992921413005053

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل499.0083.17اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعبد هللا رسن كريم عباس639002221411027089

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل499.0083.17ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيجاسم كليف ثعوال جبار639012521413024012

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل499.0083.17ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعلي حميد ناجي علكم639022721411043021

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل498.0083.00اعدادية العقاد للبنيناحيائيايمن وليد علي كاظم639031221411028021

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل498.0083.00ثانوية النيل للبنيناحيائيعبد هللا عباس عبد جبار639042321411029069

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل498.0083.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد احمد جواد كاظم639052421411015190

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل496.0082.67اعدادية المسيب للبنيناحيائيزيد رعد فاضل داود639062321411009049

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل495.0082.50ثانوية الفاروق للبنيناحيائياحمد خالد خلف يعكوب639072121411062003

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل495.0082.50اعدادية المسيب للبناتاحيائيحوراء حسين محيسن لفته639082321422041050

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل494.0082.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيحارث طيف امين عباس639091021411026064

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل494.0082.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي الرضا نجم عبد هللا محمد حسين639102521411009169

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل494.0082.33ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيفاطمه قاسم فاهم عبد639112721422052092

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0082.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنان باسم فرحان مجهول639122421422013032

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0082.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي محمد رشيد حسين639132521413013213

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0082.17اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد عبد الرحيم حمزه علي639142721411032198

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0082.17اعدادية القوارير للبناتاحيائيزينب محمد هاشم عطيه639152721422015086

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0082.17اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيجنات عدنان محمد عبد علي639162721422055043

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل492.0082.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسن احمد ريسان عبيد639171621413123031

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل492.0082.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء مهند شدهان موسى639182321422012131

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل492.0082.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيبنين مجيد حسين صالح639192321422060008

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0081.83اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسين علي شدود عبد العالي639202221411017045

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0081.83اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد هللا قاسم كريم عباس639212321411001039
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قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0081.83اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعبد هللا سرمد عبد هللا امانه639222321411008049

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0081.83اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمنتظر حبيب سالم شيتي639232321411008086

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0081.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفرقان ميثم محي هاشم639242321426001343

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0081.83اعدادية السرور للبناتاحيائيفاطمه سالم كاظم جواد639252421422002095

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0081.83ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيحسين حيدر حمدي مطر639262721411045027

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0081.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائيسجاد زيد شاكر حمود639272421411015101

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0081.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقية عبد االمير عبد رباط639282421422047086

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0081.67اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمصطفى يوسف حسن عبد639292721411038119

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل489.0081.50اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيامنيات محمود فليح حسن639302121422079011

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل489.0081.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيسجى ثامر موسى عجيل639312221424008161

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل489.0081.50اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعباس محمد كاظم حسن639322321417012077

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل489.0081.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه احمد عباس كاظم639332321422014133

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل489.0081.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب ستار اليذ هويدي639342921422026049

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل487.0081.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيريام بشير صكبان سبت639352221424001030

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل487.0081.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه طالب عبد عون هاشم639362721422018155

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل486.0081.00اعدادية المحاويل للبنيناحيائيطه كاظم صافي حسين639372321411008041

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل486.0081.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبراء جادر سعيد ملكون639382321422014019

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل486.0081.00اعدادية الشموس للبناتاحيائيروز علي هادي هاشم639392321422025031

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل480.0080.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحيدر افريح بالل عواد639401721511003009

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل478.0079.67ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا لؤي عابدين حسن639411621513027039

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل470.0078.33اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحسين كريم خلخال جواد639422321515002091

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل455.0075.83الخارجيونتطبيقيكرار هادي احمد عبيد639432721518001192

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل450.0075.00اعدادية المسيب للبناتتطبيقيبنين عادل طاهر عباس639442321522041008

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل450.0075.00ثانوية سيد الماء األهلية للبنينتطبيقياحمد علي وحودي عريبي639452721513008003

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل448.0074.67اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمرتضى نعيم مايع كرم639462721511026140

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل447.0074.50اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد قاسم عبيد عليوي639472721511026125

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل444.0074.00اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيخالد احمد محسن حسن639482721511014023

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل444.0074.00اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعون عزاوي حسن فليك639492921511016082

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل443.0073.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد العظيم عبد الكريم يوسف عبد الزهره639501621513006043

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل442.0073.67اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقياحمد محمد عباس حمزة639512721511038005

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل440.0073.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين خليل عيدان سلمان639522921511025054

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل439.0073.17ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عباس عبيد دخيل639532221513040039

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل439.0073.17اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيرقيه حسن عباس سعد639542521522003027
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قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل438.0073.00اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمجتبى ضياء عبد الباري اجياد639552721511033125

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل437.0072.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقييحيى عبد هللا داود مسفر639561621511019200

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل437.0072.83ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيصالح مهدي صالح مزيد639571621513004063

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل437.0072.83اعدادية السالم للبنينتطبيقيحسين عبد هللا حسين ناصر639582221511015020

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل436.0072.67ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيمهدي مزهر العيوس حسن639591621511083030

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل436.0072.67اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينتطبيقيسجاد محمد فاضل عباس639602121511077007

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل436.0072.67اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعلي اسماعيل كاظم لعيبي639612221511039033

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل435.0072.50اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيجعفر عاطف مهدي محمد639621621511010018

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل433.0072.17اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعبد الصمد سلمان مويح مري639632821511037065

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل432.0072.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيحيدر خالد رحمه كشيش639641621513078015

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل432.0072.00ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيعبد المحمود عبد الكريم زاجي عاتي639651621513106029

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل432.0072.00اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيعلي محمد حريف صايل639662321511017036

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل432.0072.00اعدادية الثبات للبنينتطبيقيحسين حامد عبد الرزاق محمد639672721511011021

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل431.0071.83ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيمحمد قيصر محمد كريم639682521513025027

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل431.0071.83اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيعمار عبد علي عبد الحسين عباس639692721515002071

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل431.0071.83سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقيزيد باسم عبد الرسول عبد الرضا639703021517048003

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل430.0071.67ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمحمد معن زيدان حميد639711621513078046

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل430.0071.67اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد باقر صادق حسن محمد639722721511027069

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل429.0071.50ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد حسين علي639731621513113037

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل539.0089.83اعدادية السدة للبناتاحيائيفاطمه حسين علي كاظم639742321422034063

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل520.0086.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيزيد كريم جاسم شراد639752721411034092

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل487.0081.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمنتظر رحيم جابر شنجار639762421411048311

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل486.0081.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن حيدر عبد المحسن حسن639772321411020058

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل486.0081.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد كامل عبد االمير علوان639782421411036300

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل485.0080.83ثانوية الطف المختلطةاحيائيحسن هادي عبيد كاظم639792321417032008

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل484.0080.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين ماجد سلمان جاسم639802121411014046

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل484.0080.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمرتضى رياض عدنان علوان639812521411012278

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل482.0080.33اعدادية البالغ للبنيناحيائيأمير سعد نوري عبد الكاظم639822721411042013

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل480.0080.00اعدادية البسمة للبناتاحيائيرقية مهدي حميد ريسان639831621422080032

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل480.0080.00اعدادية المحاويل للبنيناحيائيتمام كاظم صافي حسين639842321411008015

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل479.0079.83ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين درويش639852521413033037

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل477.0079.50ثانوية الوركاء للبنيناحيائيطه ابراهيم لفته ربيع639862321411030019

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل476.0079.33اعدادية السدة للبنيناحيائيغيث اسعد علي حسن639872321411016075
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قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل475.0079.17اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسن عائد حسن حمد هللا639882621411011031

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل473.0078.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي كاظم عليوي جبر639892221411021160

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل468.0078.00اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعمر هشام محمد خلف639902121411038046

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل468.0078.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيفردوس حاكم مبدر حسن639912321422022193

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل467.0077.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حيدر حمزه عبيس639922321422013208

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل466.0077.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمحمد علي حسين بلي639932321511002057

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل465.0077.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيمؤمل احمد عبد الواحد محيسن639942721411034187

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل464.0077.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم عظيم حميد عفلوك639952721422055197

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل460.0076.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحمزه حاجم سلطان639962521422003427

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل459.0076.50اعدادية الفجر المختلطةاحيائياحمد حامد عناد سلمان639972321417007007

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل458.9276.49ثانوية المتميزاتاحيائينور محمد علي حسن خضر63998252042074107

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل458.0076.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي المرتضى حيدر حميد عوده639992221411033189

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل458.0076.33اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي عماد عبد عجيمي640002221411037113

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل458.0076.33اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيعلي غانم مكي حمزه640012721411002029

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل458.0076.33اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد خليل محمد عبد640022721411016104

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل457.0076.17ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحيدر احمد عبد الحسين كاظم640031621413021017

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل457.0076.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر كاظم هادي عبد هللا640042421411036348

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل456.0076.00ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيياسر خليل حسن عبد640052321411058125

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل456.0076.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسهى فالح محمدحسن عبدعلي640062321422072177

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل456.0076.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور الهدى فاضل طعمه ابراهيم640072321426001331

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل456.0076.00ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمسلم شمران ناهض رديف640082521411031074

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل456.0076.00اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيحسين علي سامح حسون640092721415005030

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل455.0075.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيرضا عبدالمجيد محسن عبد هللا640101621413055012

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل455.0075.83ثانوية الصديق للبنيناحيائيامير جاسم عبد النبي ناصر640112321411024006

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل455.0075.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيمنال جمعة خالد جبر640122821422010105

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل454.0075.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب ناجي جناح محمد640132221422004204

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل454.0075.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيعبد هللا حسين عزيز موسى640142421411042091

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل453.0075.50ثانوية الوطن للبنيناحيائيعلي عبد الرسول علي جواد640152121411070021

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل453.0075.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه كريم شنتاف ابراهيم640162621422013096

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل452.0075.33اعدادية جيكور للبنيناحيائيمصطفى ماجد عبد الرضا خضير640171621411054024

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل452.0075.33اعدادية السدة للبنيناحيائيالحسن حيدر عباس حسن640182321411016008

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل452.0075.33ثانوية ذي قار للبنيناحيائيضرغام اسماعيل محمد راضي640192321411070026

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل452.0075.33اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيطه حسين حلواص مهدي640202321417003022
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قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل452.0075.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبراق عامر باقر كاظم640212321422013075

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل452.0075.33ثانوية الرفاه للبناتاحيائيايات قاسم محمد عبد النبي640222721422044011

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل451.0075.17ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيحيدر نصر حمود مزنان640232321411067010

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل450.0075.00ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائياحمد عباس صاحب حسون640242321411049002

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل450.0075.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي سعد عبد الباقي مجيد640252421411048186

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل449.0074.83اعدادية القدس للبنيناحيائيامام ثائر خليفة رحيم640261021411014012

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل449.0074.83اعدادية البيان للبنيناحيائياياد فاضل رياح عليوي640272321411014028

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل449.0074.83اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيمسلم خضير كماش طالك640282321411032040

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل449.0074.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيرتاج علي شياع سعود640292321422002048

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل449.0074.83اعدادية عشتار للبناتاحيائيرسل عماد نوري فرحان640302321422049029

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل449.0074.83اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقياحمد هاني حسن عاشور640312721511021005

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل449.0074.83اعدادية العمارة للبنيناحيائيسجاد عاطف دحام حسن640322821411005059

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائييسر حيدر عبد الحسين عبد الكاظم640331021422033199

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمرتضى حسن عبد الهادي جبر640342221411003295

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيصباح علي عجيل زوير640352221411011039

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الفاو للبناتاحيائيتبارك كاظم حطحوط عبود640362321422035031

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل448.0074.67ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيعلي مشتاق رشيد حميد640372721411041021

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل447.0074.50اعدادية االبتكار للبنيناحيائيخطاب اياد محمد جاسم640381121411033020

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل447.0074.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيكوثر صالح عباس حبيب640392321422033157

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل447.0074.50ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائينبأ عامر فالح فاضل640402321424012030

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل446.8074.47ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد حسن مرتضى حسن640412721411039075

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل446.0074.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور عمار هادي مغير640422321422013509

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل446.0074.33اعدادية دجلة للبناتاحيائيطيبة ماهر ناجي جلعوط640432321422031067

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل446.0074.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائينورالهدى علي شالل غازي640442321422048131

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل446.0074.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد جاسم عبود640452521413013247

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل446.0074.33ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمسلم علي مسلم شاكر640462521413030098

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل445.0074.17اعداية الهدى للبناتاحيائيقبس صالح مهدي خضير640471421422013051

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل445.0074.17اعدادية صنعاء للبنيناحيائيفرج هللا عماد حسن علي640482321411011034

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل445.0074.17اعدادية البيان للبنيناحيائيعبد هللا احمد زيدان حسين640492321411014087

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل444.0074.00ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيسلوان سعدون جاسم روكان640502321413012025

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل444.0074.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين لقمان عزيز جواد640512321424006063

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل444.0074.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه رائد حسين كاظم640522721422033106

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل443.0073.83اعدادية البيان للبنيناحيائيحسين حيدر كريم محمد640532321411014042
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قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل443.0073.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائينهى سعد جواد عيسى640542521422003558

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل442.0073.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد حسين عبد صكر640552221411012081

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل442.0073.67اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمرتضى جاسم سالم شيتي640562321411008072

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل442.0073.67اعدادية الهندية للبنيناحيائيزين العابدين رضي فاهم عيدان640572721411032077

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل442.0073.67اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي حسين جبار حبيب640582721511025060

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل441.0073.50اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمصطفى كمال كاظم عودة640591121411030062

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل441.0073.50ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمحمد علي حمد عبود640602721411045094

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل440.0073.33للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيابراهيم احمد ابراهيم حسين640611321411023001

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل440.0073.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعباس كريم صخي سعد640622221413004087

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل440.0073.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينبأ علي طفيح مناحي640632221422073115

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل440.0073.33اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي وليد كريم حسن640642321411009106

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل440.0073.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه حميد حسين رشيد640652321422008064

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل440.0073.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه محمد حسين علوان640662521424018103

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل440.0073.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي احمد عبد الواحد محيسن640672721411034128

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل439.0073.17اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحامد عباس عبد حراب640682321411012019

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل439.0073.17اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيامير حيدر عبد الحسين عبد الساده640692721411038007

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل439.0073.17اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي رضوان عباس عبود640702921411017180

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل438.0073.00اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيياسر جالل محمد خلف640712721411021128

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل437.0072.83ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسن عالء عدنان علي640722321411058013

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل437.0072.83ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمختار عدنان عبد الحسين علي640732321411058109

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل437.0072.83ثانوية بالدي المختلطةاحيائيامنه حازم محمد علوان640742321427057001

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل437.0072.83اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي احمد كاظم جعفر640752421411048167

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل437.0072.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمرام نور عكموش عبد640762421422026182

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل437.0072.83اعدادية الهندية للبنيناحيائياحمد كريم محمد علي راضي640772721411032013

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل435.0072.50الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين تطبيقيسجاد محمد كاظم عليوي640782321511064013

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل423.0070.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد كمال عبد الحسن خلف640791621511001244

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل421.0070.17اعدادية الرسول للبنينتطبيقياحمد قاسم محمد نصيف640801621511052009

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل420.0070.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمصطفى رياض محمد عبد الكاظم640812721511025109

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل414.0069.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمجتبى علي نجم عبود640821021511026105

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل414.0069.00اعدادية الفتح للبنينتطبيقيمحمد صباح تركي عطيه640832721511003044

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل411.0068.50اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيمريم باسم محمد عبد الحسين640842721522007041

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل408.0068.00ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد باقر ضياء عبد الزهره عباس640851621511073041

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل406.0067.67اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحيدر نعيم حمزه محي640861621511033063

4148 من 1942صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل406.0067.67اعدادية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيبركات شهاب حامد فارس640872321513009001

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل404.0067.33اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيحيدر محسن صالح صاحب640882321511032014

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل404.0067.33ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيمحمد نعيم جبار لفته640892821511029033

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل403.0067.17ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيفاطمه خالد عبد الهادي عبد هللا640902321522071004

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل402.0067.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمجتبى محمد مهدي علي640911121511008054

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل402.0067.00ثانوية الثريا للبناتتطبيقيشفيقة احمد حسين سلمان640921621522097039

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل401.0066.83اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى قيصر فالح جبار640932321511007117

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل401.0066.83ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيمنتظر هيثم عباس هاشم640942521513025032

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل400.0066.67اعدادية القرنة للبنينتطبيقيحسين عبد الخالق جمعه حسن640951621511026012

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل398.0066.33ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمقتدى جواد حسين علي640961621513035047

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل397.0066.17ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيعلي صالح حاتم محمد علي640971621513080006

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل397.0066.17ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمنتظر ثامر عليوي حمزه640982321513006004

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل396.0066.00اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعبد المهيمن حسين عبود عمران640992721511034028

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل394.0065.67اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيعبد هللا امرؤ القيس عدنان عبد الكريم641001121511002026

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل394.0065.67اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيرقيه عدنان حاجم سلطان641011621522046009

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل393.0065.50اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيذوالفقار يوسف ناجي عباس641022321511034009

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل393.0065.50اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمحمد لؤي محمد جاير641032321515002307

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل393.0065.50اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الشهيد جوده641042721511021073

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل393.0065.50اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيرؤى فاضل عبد الرحمن ابراهيم641052721522055025

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل393.0065.50ثانوية الرسول للبنينتطبيقيعلي حسن عون جلوب641062821511030018

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل392.0065.33اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيامير هيثم حسن جبر641072721511016002

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل392.0065.33اعدادية الهندية للبنينتطبيقياحمد حسين عبيد عباس641082721511032001

كلية العلوم/جامعة بابل582.0097.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيعلياء حسن عالوي دهش641092721422009061

كلية العلوم/جامعة بابل580.0096.67اعدادية الشموس للبناتاحيائيزهراء قتيبه جميل ابراهيم641102321422025042

كلية العلوم/جامعة بابل550.0091.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينه علي عيسى كاظم641112321422013284

كلية العلوم/جامعة بابل550.0091.67اعدادية حيفا للبناتاحيائيزينب عماد عبيد حسين641122321422046024

كلية العلوم/جامعة بابل548.0091.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيه عادل حلبوص حمزه641132321422012010

كلية العلوم/جامعة بابل547.0091.17اعدادية البيان للبنيناحيائيضرغام كاظم جاسم محمد641142321411014077

كلية العلوم/جامعة بابل547.0091.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفدك عالء جابر علوان641152321422012259

كلية العلوم/جامعة بابل546.0091.00ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتاحيائيسجى سمير زاحم عبود641162321424004007

كلية العلوم/جامعة بابل545.0090.83ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه محمد تايه جواد641172321422075074

كلية العلوم/جامعة بابل544.0090.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيابراهيم ماجد رحيم زنكاح641182321411002002

كلية العلوم/جامعة بابل543.0090.50ثانوية البشائر للبنيناحيائيكرار حيدر شهيد كاظم64119232041028042
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كلية العلوم/جامعة بابل543.0090.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيميمونه رضا محمد ناجي641202321422013470

كلية العلوم/جامعة بابل543.0090.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائياالء علي عبد االمير جواد641212321422015004

كلية العلوم/جامعة بابل543.0090.50اعدادية الشموس للبناتاحيائيفاطمه حسام نوري علي641222321422025068

كلية العلوم/جامعة بابل543.0090.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائينورالزهراء جاسم سعيد رشيد641232321422038117

كلية العلوم/جامعة بابل542.0090.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائياسراء حيدر عبد خليل641242321422017006

كلية العلوم/جامعة بابل540.0090.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسنين محمود جاسم عباس641252321411002041

كلية العلوم/جامعة بابل540.0090.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحيدر نعمه صالح ردام641262321411002070

كلية العلوم/جامعة بابل540.0090.00ثانوية قباء للبناتاحيائياستبرق مهدي هادي عبد641272321422070004

كلية العلوم/جامعة بابل539.0089.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيالشورى المهلب عبدالكريم ابراهيم641282321422072016

كلية العلوم/جامعة بابل538.0089.67اعدادية الكفل للبنيناحيائيكرار حيدر حمزه حسين641292321411028059

كلية العلوم/جامعة بابل538.0089.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينة عماد عباس عبد الحسين641302321422039132

كلية العلوم/جامعة بابل537.0089.50اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسين حيدر هادي محمد علي641312321411061033

كلية العلوم/جامعة بابل537.0089.50ثانوية النجوم للبناتاحيائيبشرى فالح عبد هللا عطيه641322321422054012

كلية العلوم/جامعة بابل537.0089.50ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيمروه عبد الكاظم جريو عبد هللا641332721426002036

كلية العلوم/جامعة بابل536.0089.33ثانوية الدرة االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر عبد االله مهدي641342321413008005

كلية العلوم/جامعة بابل535.0089.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيتبارك ميثم حمزة محمد641352321422022059

كلية العلوم/جامعة بابل535.0089.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء حسن نجم منصور641362321422048050

كلية العلوم/جامعة بابل535.0089.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيضحى قيصر محمدعلي حسين641372321422072194

كلية العلوم/جامعة بابل534.0089.00ثانوية الباقر للبناتاحيائيمريم اسماعيل محمد جبار641382321422029080

كلية العلوم/جامعة بابل534.0089.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمنار حيدر منصور صالح641392321422072275

كلية العلوم/جامعة بابل533.0088.83ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزكيه عالء محسن علوان641402321422042024

كلية العلوم/جامعة بابل532.0088.67اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرغد حيدر رحيم عبد العظيم641412321422027035

كلية العلوم/جامعة بابل531.0088.50ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيعلي محمد ناصر حسين641422321413019024

كلية العلوم/جامعة بابل531.0088.50اعدادية الربيع للبناتاحيائينور الهدى مهدي هادي كرم641432321422022220

كلية العلوم/جامعة بابل531.0088.50اعدادية عكاظ للبناتاحيائيعذراء ياسين عباس جالب641442721422018139

كلية العلوم/جامعة بابل531.0088.50ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيحوراء عباس عبد الكاظم عبيد641452721422050030

كلية العلوم/جامعة بابل530.0088.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عيسى ابراهيم سلمان641462321422013399

كلية العلوم/جامعة بابل530.0088.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم مازن عبدالرزاق كريم641472321422013448

كلية العلوم/جامعة بابل529.2888.21ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمنى ثائر كريدي نعمه641482321422077099

كلية العلوم/جامعة بابل529.0088.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائياسامه خضر عباس حسين641492321413018020

كلية العلوم/جامعة بابل529.0088.17للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيزينب محمد عبيس عبيد641502321422076033

كلية العلوم/جامعة بابل528.0088.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيمرتضى احمد جاسم طاهر641512321411006200

كلية العلوم/جامعة بابل528.0088.00اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي كريم عبد علي خلف641522321411014113
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كلية العلوم/جامعة بابل527.0087.83اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد علي صليب جمر641532321411005125

كلية العلوم/جامعة بابل527.0087.83اعدادية السدة للبنيناحيائيمنتظر عمران طالب مهدي641542321411016106

كلية العلوم/جامعة بابل527.0087.83ثانوية االعالم للبنيناحيائيسجاد مجيد علوان هالل641552321411069015

كلية العلوم/جامعة بابل527.0087.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبراء والء حسين لطيف641562321422013074

كلية العلوم/جامعة بابل526.0087.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيروان حازم علي عبد641572321422013187

كلية العلوم/جامعة بابل526.0087.67اعدادية دجلة للبناتاحيائيبتول حسين وهيب حمزه641582321422031010

كلية العلوم/جامعة بابل525.0087.50ثانوية الفضائل للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حيدر حبيب كنوش641592321422036047

كلية العلوم/جامعة بابل524.0087.33اعدادية الفاو للبناتاحيائياسراء حسن عبد الحمزه هاشم641602321422035006

كلية العلوم/جامعة بابل524.0087.33ثانوية حلب للبناتاحيائيحوراء عواد محمد مخيف641612321422053006

كلية العلوم/جامعة بابل523.0087.17ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيآيه جميل هادي سلمان641622321422066004

كلية العلوم/جامعة بابل523.0087.17اعدادية النضال للبنيناحيائيرضا عباس محمد خضير641632421411009023

كلية العلوم/جامعة بابل522.0087.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين عيسى محسن لفته641642321411007052

كلية العلوم/جامعة بابل522.0087.00اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعباس احمد سامي جعفر641652321411061067

كلية العلوم/جامعة بابل522.0087.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايام جاسم عابر عليوي641662321422013054

كلية العلوم/جامعة بابل522.0087.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينه نسيم عبد االمير حمزة641672321422031055

كلية العلوم/جامعة بابل522.0087.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيعهد خضير يحيى حسين641682721422035229

كلية العلوم/جامعة بابل521.0086.83للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيعلي الهادي عباس سلوم عبد الزهره641692321411062036

كلية العلوم/جامعة بابل521.0086.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر خالد مرزه ابراهيم641702321413018234

كلية العلوم/جامعة بابل521.0086.83ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزينب موفق حسين علي641712321422023026

كلية العلوم/جامعة بابل521.0086.83ثانوية الجنائن للبناتاحيائينور الهدى صباح غالب عبدالرزاق641722321422026092

كلية العلوم/جامعة بابل520.0086.67عدادية الثورة للبناتاحيائينور حسين علي حسين641732321422011192

كلية العلوم/جامعة بابل519.0086.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور صالح عبداالمير عباس641742321422013505

كلية العلوم/جامعة بابل519.0086.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرياحين محمد زيد علي641752321422015067

كلية العلوم/جامعة بابل519.0086.50اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء خضر عبد االخوه محمد641762321422017119

كلية العلوم/جامعة بابل519.0086.50ثانوية المسعودي للبناتاحيائيتبارك عامر مهدي عباس641772321422020023

كلية العلوم/جامعة بابل519.0086.50اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد حميد641782321422031039

كلية العلوم/جامعة بابل519.0086.50اعدادية السدة للبناتاحيائيساره حازم عبد الكاظم جواد641792321422034046

كلية العلوم/جامعة بابل519.0086.50ثانوية الفضائل للبناتاحيائيتماره هيثم حاجم سلطان641802321422036020

كلية العلوم/جامعة بابل519.0086.50ثانوية الكفاح للبناتاحيائيضحى حمزة عبد الكريم حميد641812321422037058

كلية العلوم/جامعة بابل519.0086.50ثانوية النجوم للبناتاحيائيفاطمه مجيد كاتب عبود641822321422054047

كلية العلوم/جامعة بابل519.0086.50ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائياحمد عماد مهدي اضعيف641832521413014004

كلية العلوم/جامعة بابل518.0086.33ثانوية الرفعة للبناتاحيائيرضاء رحمان سعدون خليفه641842321422006039

كلية العلوم/جامعة بابل518.0086.33اعدادية المدحتية للبناتاحيائيبنت الهدى فاضل عبد خضير641852321422015018
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كلية العلوم/جامعة بابل518.0086.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين يونس علي هالل641862321422017050

كلية العلوم/جامعة بابل518.0086.33ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيزهراء حسين عالوي راضي641872321422066025

كلية العلوم/جامعة بابل518.0086.33ثانوية البقيع المختلطةاحيائيبنين ثائر عبد المجيد عبد الجاسم641882321427045002

كلية العلوم/جامعة بابل518.0086.33ثانوية العمادية المختلطةاحيائينور الهدى عباس فاضل حسين641892321427055018

كلية العلوم/جامعة بابل517.0086.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر احمد جاسم محيميد641902321411020384

كلية العلوم/جامعة بابل517.0086.17ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزينب حسن حبيب محسن641912321422026036

كلية العلوم/جامعة بابل517.0086.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشهالء رعد شنان عبادي641922321422033119

كلية العلوم/جامعة بابل517.0086.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب اياد شاكر طالب641932321424006201

كلية العلوم/جامعة بابل517.0086.17اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمريم محمد سرحان ذياب641942321426001271

كلية العلوم/جامعة بابل516.0086.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيدينا بشار اسماعيل ابراهيم641952321422032022

كلية العلوم/جامعة بابل516.0086.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم مؤيد حميد خشن641962321422051112

كلية العلوم/جامعة بابل516.0086.00ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق عيسى حسن641972521413025011

كلية العلوم/جامعة بابل515.0085.83اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد ليث رضا علي641982321411007011

كلية العلوم/جامعة بابل515.0085.83ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائييونس عجمي علي عبد641992321411051023

كلية العلوم/جامعة بابل515.0085.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسما نوار عبدالرزاق باقر642002321422013310

كلية العلوم/جامعة بابل515.0085.83ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائينور يوسف رزاق جاسم642012321422063079

كلية العلوم/جامعة بابل515.0085.83اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيصفا دوهان محمد دوهان642022321427003031

كلية العلوم/جامعة بابل514.0085.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد ماهر طالب نايف642032321411007184

كلية العلوم/جامعة بابل514.0085.67اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزينب حسنين رحيم رخيص642042321422032046

كلية العلوم/جامعة بابل513.0085.50ثانوية الطف المختلطةاحيائيحسين خالد عبد علي عاكول642052321417032009

كلية العلوم/جامعة بابل513.0085.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور فارس ستار جابر642062321422072291

كلية العلوم/جامعة بابل513.0085.50الخارجياتاحيائيحوراء هاتف خضير كريم642072421428050062

كلية العلوم/جامعة بابل512.5685.43ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي لؤي عبد الحسين صالح642082321411056105

كلية العلوم/جامعة بابل512.0085.33ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيمرتضى حافظ عبيس طراد642092321415006083

كلية العلوم/جامعة بابل512.0085.33ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيغدير ماجد حميد حسون642102321422007065

كلية العلوم/جامعة بابل512.0085.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه غايب لطيف مهدي642112321422051106

كلية العلوم/جامعة بابل512.0085.33اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد سالم صافي جوحي642122721411032192

كلية العلوم/جامعة بابل511.0085.17ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعباس رويد كاظم رفيق642132221413060058

كلية العلوم/جامعة بابل511.0085.17اعدادية المناذرة للبناتاحيائينهى باسم نظام مالك642142321422003145

كلية العلوم/جامعة بابل511.0085.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم رعد عباس كاظم642152321422013435

كلية العلوم/جامعة بابل511.0085.17اعدادية الزرقاء للبناتاحيائينور راضي علوان سلطان642162321422032098

كلية العلوم/جامعة بابل510.0085.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي طالب طه نايف642172321411009096

كلية العلوم/جامعة بابل510.0085.00ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمحسن سعد كاظم حسين642182321417006040
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كلية العلوم/جامعة بابل510.0085.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبنين حيدر صالح مرزوك642192521422003077

كلية العلوم/جامعة بابل509.0084.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمجتبى فالح صدار راضي642202321413018230

كلية العلوم/جامعة بابل509.0084.83اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمهدي حسين حمزه مرزه642212321417012157

كلية العلوم/جامعة بابل509.0084.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين عباس جاسم محمد642222321422012044

كلية العلوم/جامعة بابل509.0084.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتقى سالم كاظم سالم642232321422012065

كلية العلوم/جامعة بابل509.0084.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيايه اكرم عبيد متعب642242321422022030

كلية العلوم/جامعة بابل509.0084.83ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيشهد حسن سلمان محسن642252321422056010

كلية العلوم/جامعة بابل508.0084.67ثانوية الرفعة للبناتاحيائيايه اكرم راجي عبيد642262321422006011

كلية العلوم/جامعة بابل508.0084.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء علي كاظم عبدعلي642272321422008031

كلية العلوم/جامعة بابل508.0084.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيود ميثم عباس لفته642282321422013534

كلية العلوم/جامعة بابل508.0084.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيحوراء حيدر حسن علي642292321422018039

كلية العلوم/جامعة بابل508.0084.67ثانوية الباقر للبناتاحيائيحنين قاسم علي حمزه642302321422029024

كلية العلوم/جامعة بابل508.0084.67اعدادية السدة للبناتاحيائيتبارك علي حامد يوسف642312321422034018

كلية العلوم/جامعة بابل507.0084.50اعدادية البيان للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الزهره قماز642322321411014154

كلية العلوم/جامعة بابل507.0084.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائييوسف عباس عيسى مجبل642332321413018317

كلية العلوم/جامعة بابل507.0084.50ثانوية الحلة للبناتاحيائيشهد محمد ابراهيم عبد الحسين642342321422024048

كلية العلوم/جامعة بابل507.0084.50ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزينه هيثم احمد حسن642352321422071073

كلية العلوم/جامعة بابل507.0084.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيغدير جواد محمدعلي شاكر642362321422072213

كلية العلوم/جامعة بابل507.0084.50ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيمياسه ناصر حسين محسن642372321422078019

كلية العلوم/جامعة بابل507.0084.50ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب عبد االمير هادي خلوف642382421424009026

كلية العلوم/جامعة بابل506.0084.33اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيحمزه حيدر جاسم عبد642392321411032016

كلية العلوم/جامعة بابل506.0084.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه هيثم حسن جاسم642402321422035116

كلية العلوم/جامعة بابل506.0084.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه موسى مهدي حسين642412321422048107

كلية العلوم/جامعة بابل506.0084.33ثانوية الرباب للبناتاحيائيغسق صالح حمزه حسين642422321422075068

كلية العلوم/جامعة بابل506.0084.33اعدادية حلب للبناتاحيائيمنى جابر عبيس حسن642432421422014211

كلية العلوم/جامعة بابل505.6884.28ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب حسن نايف عباس642442321422077043

كلية العلوم/جامعة بابل505.0084.17ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحسين جاسم محمد عبيد642452321411070010

كلية العلوم/جامعة بابل505.0084.17اعدادية الشموس للبناتاحيائيزهراء طالب ابراهيم خضير642462321422025038

كلية العلوم/جامعة بابل505.0084.17ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزينب حسن عبداالمير ناجي642472321422026037

كلية العلوم/جامعة بابل505.0084.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عبد الحسين ابراهيم عبد الباري642482321422033103

كلية العلوم/جامعة بابل505.0084.17ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيهدى سمير محي مرجان642492321422057053

كلية العلوم/جامعة بابل505.0084.17ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيشهالء عادل محمد طالب642502321422060033

كلية العلوم/جامعة بابل504.0084.00ثانوية االصول المختلطةاحيائيصادق هاشم خوام حالوي642512321417033009
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كلية العلوم/جامعة بابل504.0084.00اعدادية الهندية للبنيناحيائييوسف سجاد عبد زيد فيروز642522721411032237

كلية العلوم/جامعة بابل503.0083.83اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد باسل مهدي هادي642532321411020006

كلية العلوم/جامعة بابل503.0083.83اعدادية الكفل للبنيناحيائيالحسين ميثم نور عبيد642542321411028006

كلية العلوم/جامعة بابل503.0083.83اعدادية المناذرة للبناتاحيائيرتاج ميثاق تركي صليان642552321422003044

كلية العلوم/جامعة بابل503.0083.83ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيوفاء صالح مهدي عبد الرضا642562721422052120

كلية العلوم/جامعة بابل502.0083.67اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسن ستار عبد الجبار نعيم642572321411027019

كلية العلوم/جامعة بابل502.0083.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائياطياف صالح هادي راهي642582321422012023

كلية العلوم/جامعة بابل502.0083.67ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيايمان مالح متعب جمعه642592321422057006

كلية العلوم/جامعة بابل502.0083.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر محمد حمزه642602321424006286

كلية العلوم/جامعة بابل502.0083.67ثانوية الضحى المختلطةاحيائيزينب حليم هادي خضير642612321427042010

كلية العلوم/جامعة بابل502.0083.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء ضياء حسن صالح642622721422035144

كلية العلوم/جامعة بابل501.0083.50ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسين كمال كاظم عبود642632321413016036

كلية العلوم/جامعة بابل501.0083.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيصفا علي وادي فرهود642642321422005067

كلية العلوم/جامعة بابل501.0083.50عدادية الثورة للبناتاحيائيسفانه حسن عبدالجليل عبد الساده642652321422011120

كلية العلوم/جامعة بابل501.0083.50اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب حسام ابراهيم موسى642662321422017151

كلية العلوم/جامعة بابل501.0083.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيساره حاتم الزم حسن642672321422072161

كلية العلوم/جامعة بابل501.0083.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيكوثر علي عبدالواحد عريبي642682321422072256

كلية العلوم/جامعة بابل501.0083.50اعدادية كوثى للبناتاحيائيبنين عبدالحسين مروح دودان642692321422073032

كلية العلوم/جامعة بابل501.0083.50ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيسجى سعدي طالب خضير642702321424010012

كلية العلوم/جامعة بابل501.0083.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب طارق مكي جاسم642712321426001341

كلية العلوم/جامعة بابل500.3283.39ثانوية التحرير للبناتاحيائيهدى عامر عبادي عليوي642722321422021128

كلية العلوم/جامعة بابل500.0083.33اعدادية الربيع للبناتاحيائيبلسم محسن عبد الحسن حمد642732321422022041

كلية العلوم/جامعة بابل500.0083.33اعدادية الشموس للبناتاحيائيابرار عبدالحسن احمد عبدالواحد642742321422025002

كلية العلوم/جامعة بابل500.0083.33ثانوية الباقر للبناتاحيائيرقيه عباس يحيى هادي642752321422029033

كلية العلوم/جامعة بابل500.0083.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيبنين ماجد موسى نافل642762321422035025

كلية العلوم/جامعة بابل500.0083.33ثانوية الرباب للبناتاحيائيحوراء محمد تايه جواد642772321422075019

كلية العلوم/جامعة بابل500.0083.33ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيامنه رياض دحام حسين642782321427005004

كلية العلوم/جامعة بابل499.0083.17اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمصطفى ايهاب عامر راضي642792321411041091

كلية العلوم/جامعة بابل499.0083.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه محمود عبد درفيش642802321422035115

كلية العلوم/جامعة بابل499.0083.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه باسم محمد كامل642812321422048097

كلية العلوم/جامعة بابل499.0083.17اعدادية االمامة للبناتاحيائيرباب علي حمزه عباس642822721422056033

كلية العلوم/جامعة بابل498.0083.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه فاضل حسين عبد64283272042052197

كلية العلوم/جامعة بابل498.0083.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيسجاد خضير جاسم راشد642842321411007082
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كلية العلوم/جامعة بابل498.0083.00ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيزينب محسن محمد عبد642852321422057029

كلية العلوم/جامعة بابل498.0083.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينور غنام راوي سبع642862321422062174

كلية العلوم/جامعة بابل498.0083.00ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيمها ميثاق عوده كاظم642872321424005043

كلية العلوم/جامعة بابل498.0083.00اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه حيدر باكيت منهل642882721422007095

كلية العلوم/جامعة بابل498.0083.00اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيمريم محمد عبد الحسين عباس642892721422010094

كلية العلوم/جامعة بابل498.0083.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيصفا خلدون محمود عبد الحسن642902721422047083

كلية العلوم/جامعة بابل498.0083.00اعدادية االمامة للبناتاحيائيحنين علي ساكت مشكور642912721422056025

كلية العلوم/جامعة بابل498.0083.00االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيبراء حسين مناتي فليح642922721424004005

كلية العلوم/جامعة بابل497.0082.83اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عبد الصاحب مهدي642932321411041051

كلية العلوم/جامعة بابل497.0082.83ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيامير كاظم احمود صكبان642942321413019005

كلية العلوم/جامعة بابل497.0082.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيجنان قاسم كامل عبيد642952321422039053

كلية العلوم/جامعة بابل497.0082.83ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيبنين حسين حمود عباس642962321422060007

كلية العلوم/جامعة بابل497.0082.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء صفاء عبد الصاحب مهدي642972721422035143

كلية العلوم/جامعة بابل497.0082.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيبنين ضياء منير علي642982721422054042

كلية العلوم/جامعة بابل496.0082.67اعدادية البيان للبنيناحيائيمرتضى ابراهيم مبدر كزار642992321411014142

كلية العلوم/جامعة بابل496.0082.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيجمانه صالح كريم عبدمسلم643002321422072075

كلية العلوم/جامعة بابل496.0082.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد عماد جاسم محمد643012321424006244

كلية العلوم/جامعة بابل496.0082.67اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيوجدان لعيبي شمران كيوي643022421424015079

كلية العلوم/جامعة بابل496.0082.67اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحيدر كاظم عبيد حسون643032721411031045

كلية العلوم/جامعة بابل495.0082.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي سالم مطشر ناصر643041421411050047

كلية العلوم/جامعة بابل495.0082.50ثانوية بيروت للبنيناحيائيطه ياسين خضير محمود643052321411021024

كلية العلوم/جامعة بابل495.0082.50اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء مازن صالح حمادي643062321422003069

كلية العلوم/جامعة بابل495.0082.50ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيشفاء طالب محمد شبيب643072321422007061

كلية العلوم/جامعة بابل495.0082.50ثانوية الجنائن للبناتاحيائيآيه علي صالح عبدهللا643082321422026002

كلية العلوم/جامعة بابل495.0082.50اعدادية السدة للبناتاحيائييمامه علي حسن علي643092321422034082

كلية العلوم/جامعة بابل495.0082.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور عمار عبودي عبد643102321422072290

كلية العلوم/جامعة بابل495.0082.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيميار قاسم محمد مدب643112321424006342

كلية العلوم/جامعة بابل495.0082.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايمان مراد راضي درو643122421422039026

كلية العلوم/جامعة بابل495.0082.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيليث حيدر عزيز مطر643132521413031462

كلية العلوم/جامعة بابل495.0082.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين أحمد جواد عبد الكاظم643142521424004138

كلية العلوم/جامعة بابل495.0082.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب علي نجم عبد643152721422035182

كلية العلوم/جامعة بابل495.0082.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيعبير متعب حافظ حسين643162721422035225

كلية العلوم/جامعة بابل495.0082.50يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيبنين سماح عبد زيد بعيوي643173021427038003
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كلية العلوم/جامعة بابل494.0082.33اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحيدرا احمد عامر عطيه643182321411012048

كلية العلوم/جامعة بابل494.0082.33اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمرتضى خليل صبري حسن643192321417012131

كلية العلوم/جامعة بابل494.0082.33اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء سالم عبداالمير شعالن643202321422032037

كلية العلوم/جامعة بابل494.0082.33اعدادية بدرة للبنيناحيائيمصطفى جبار خيون صيوان643212621411021010

كلية العلوم/جامعة بابل494.0082.33اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمجتبى جواد صخيل شايع643222721411033139

كلية العلوم/جامعة بابل494.0082.33ثانوية السلوى للبناتاحيائيزهراء رحيم كشاش كاظم643232721422016029

كلية العلوم/جامعة بابل494.0082.33اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء حيدر كاظم جوده643242721422020051

كلية العلوم/جامعة بابل494.0082.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيساره بهاء عبد الحسين مهدي643252721422033183

كلية العلوم/جامعة بابل494.0082.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيبنين تحسين صبار كاظم643262721422037040

كلية العلوم/جامعة بابل493.0082.17ثانوية بالدي المختلطةاحيائيحسن علي محيسن كاظم643272321417057005

كلية العلوم/جامعة بابل493.0082.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء ثامر بدر محمد643282321422013201

كلية العلوم/جامعة بابل493.0082.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيّعال عامر عبدالرضا عبدالحسين643292321422013344

كلية العلوم/جامعة بابل493.0082.17ثانوية الحلة للبناتاحيائيحوراء احمد اسماعيل حسين643302321422024019

كلية العلوم/جامعة بابل493.0082.17اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمه رعد عبدهللا حسين643312321422032069

كلية العلوم/جامعة بابل493.0082.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه ضياء عبد االمير عزيز643322321424006292

كلية العلوم/جامعة بابل493.0082.17ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرقيه علي كاظم هاني643332321424007004

كلية العلوم/جامعة بابل493.0082.17ثانوية المناقب المختلطةاحيائيبنين جاسم محمد عبد643342321427036003

كلية العلوم/جامعة بابل493.0082.17ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيأسماء حسين علي ثجيل643352321522006001

كلية العلوم/جامعة بابل493.0082.17ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر ياسر علوان643362521413014031

كلية العلوم/جامعة بابل493.0082.17اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينور فراس كريم عبجل643372521422035222

كلية العلوم/جامعة بابل493.0082.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كاطع حسين643382521424022083

كلية العلوم/جامعة بابل493.0082.17اعدادية الرياحي للبنيناحيائيسجاد احمد ابراهيم طراد643392721411033067

كلية العلوم/جامعة بابل493.0082.17ثانوية الرفل للبناتاحيائياخالص محمد عبد عبيس643402721422017003

كلية العلوم/جامعة بابل493.0082.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء قاسم شعالن حسون643412721422035153

كلية العلوم/جامعة بابل492.6882.11اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب حيدر كطران موسى643422721422037161

كلية العلوم/جامعة بابل492.6482.11اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتضى نزار عبد الرسول رجب643432721411028172

كلية العلوم/جامعة بابل492.0082.00اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيجعفر نوري منشد عسل643441321411022013

كلية العلوم/جامعة بابل492.0082.00إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي فاضل الزم محيسن643451421411014097

كلية العلوم/جامعة بابل492.0082.00ثانوية ايالف للبناتاحيائيفاطمه قصي حسن عبد النبي643461421422038066

كلية العلوم/جامعة بابل492.0082.00ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيحسن سليم صالح محمد643472321417023004

كلية العلوم/جامعة بابل492.0082.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب عباس فرهود كاظم643482321422013259

كلية العلوم/جامعة بابل492.0082.00ثانوية الفضائل للبناتاحيائيايمان ستار جواد برهي643492321422036007

كلية العلوم/جامعة بابل492.0082.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء نزار كاظم عبيد643502321422044038
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كلية العلوم/جامعة بابل492.0082.00ثانوية قباء للبناتاحيائيتقى قحطان عدنان جبر643512321422070016

كلية العلوم/جامعة بابل492.0082.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيايه فالح عبيد حسن643522321422075009

كلية العلوم/جامعة بابل492.0082.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمنار ماجد محمد رضا643532521422003525

كلية العلوم/جامعة بابل492.0082.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء واثق عبيد مزهر643542521422022499

كلية العلوم/جامعة بابل492.0082.00(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينهله عبد الحسن عبيد سلمان643552521422039030

كلية العلوم/جامعة بابل492.0082.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك مهدي عبد الكاظم هاشم643562521424014063

كلية العلوم/جامعة بابل492.0082.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيلمى علي مخيبر ميدان643572621422017153

كلية العلوم/جامعة بابل492.0082.00اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيبراق جميل علوان محمد643582721422010015

كلية العلوم/جامعة بابل491.0081.83اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعباس سعد هادي حمزه643592321411005065

كلية العلوم/جامعة بابل491.0081.83اعدادية المحاويل للبنيناحيائيسجاد سليم زباله بديوي643602321411008036

كلية العلوم/جامعة بابل491.0081.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى محمد علي حسين643612321422008079

كلية العلوم/جامعة بابل491.0081.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء صادق طعمه ذياب643622321422013132

كلية العلوم/جامعة بابل491.0081.83ثانوية الجنائن للبناتاحيائينور الهدى محمد كاظم عيدان643632321422026093

كلية العلوم/جامعة بابل491.0081.83اعدادية الربيع للبناتتطبيقيشهد صفاء حمزه مزهر643642321522022020

كلية العلوم/جامعة بابل491.0081.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمريم بهاء حسين عبد643652521422004687

كلية العلوم/جامعة بابل491.0081.83اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيشهد غازي طاهر ناجي643662521422010222

كلية العلوم/جامعة بابل491.0081.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه رحيم شاووش علي643672521424004339

كلية العلوم/جامعة بابل491.0081.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيضحى كريم حسن ديكان643682521424019074

كلية العلوم/جامعة بابل491.0081.83ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزهراء منصور عبد الساده عاكوب643692521424024019

كلية العلوم/جامعة بابل491.0081.83اعدادية االحرار للبناتاحيائيزينب صباح محمد رضا643702621422035061

كلية العلوم/جامعة بابل491.0081.83اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحسين طالب ايدام مطلك643712721411021028

كلية العلوم/جامعة بابل491.0081.83اعدادية النجاح للبناتاحيائياوصياء محمد عباس حسين643722721422037024

كلية العلوم/جامعة بابل491.0081.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائيتقى رؤوف محمد مهدي643732721422038012

كلية العلوم/جامعة بابل491.0081.83اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفاطمه احمد عامر نعمه643742721422046109

كلية العلوم/جامعة بابل490.0081.67اعدادية المسيب للبنيناحيائيسجاد كفاح عبد خلف643752321411009057

كلية العلوم/جامعة بابل490.0081.67اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمصطفى باسم ابراهيم جابر643762321411012157

كلية العلوم/جامعة بابل490.0081.67عدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه عادل منهل طالب643772321422011148

كلية العلوم/جامعة بابل490.0081.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتقى رائد سهيل ابراهيم643782321422013117

كلية العلوم/جامعة بابل490.0081.67اعدادية السدة للبناتاحيائيبنين اركان عبد الكاظم حميد643792321422034014

كلية العلوم/جامعة بابل490.0081.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه حسنين حسن مكي643802321422048098

كلية العلوم/جامعة بابل490.0081.67ثانوية الخلود للبناتاحيائيغدير علي هادي فارس643812321422058054

كلية العلوم/جامعة بابل490.0081.67ثانوية الخلود للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسين عباس643822321422058062

كلية العلوم/جامعة بابل490.0081.67اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهدى سعيد فرهود عبد الرضا643832321426001314
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كلية العلوم/جامعة بابل490.0081.67اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيرفل محمد كاظم داود643842321522016020

كلية العلوم/جامعة بابل490.0081.67اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيايه محمد علي عمران643852521422020012

كلية العلوم/جامعة بابل490.0081.67(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسرى فاضل عباس خاجي643862521422040080

كلية العلوم/جامعة بابل490.0081.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي جفات عبد هللا643872521424014146

كلية العلوم/جامعة بابل490.0081.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا وليد فاخر بدر643882721411034124

كلية العلوم/جامعة بابل489.0081.50ثانوية االشراق للبناتاحيائيايناس رشيد مويح دويحي643892221422063001

كلية العلوم/جامعة بابل489.0081.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمد صفاء عبد علي ناجي643902321411002206

كلية العلوم/جامعة بابل489.0081.50اعدادية المناذرة للبناتاحيائيشهد باسم عبيس جاسم643912321422003093

كلية العلوم/جامعة بابل489.0081.50ثانوية الرفعة للبناتاحيائيأميره علي ظاهر عبيس643922321422006002

كلية العلوم/جامعة بابل489.0081.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره عالء سلوم مهدي643932321422012160

كلية العلوم/جامعة بابل489.0081.50اعدادية ام البنين للبناتاحيائيآيه صالح عبد المهدي مجبل643942321422016004

كلية العلوم/جامعة بابل489.0081.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرفل حامد حمزه حسين643952321422038042

كلية العلوم/جامعة بابل489.0081.50اعدادية المسيب للبناتاحيائينور خالد نايف ابراهيم643962321422041198

كلية العلوم/جامعة بابل489.0081.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيايات سعد تركي عبد643972421427008019

كلية العلوم/جامعة بابل489.0081.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر عباس علي643982521413033083

كلية العلوم/جامعة بابل489.0081.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيكوثر محمد حسين بشون643992521422004675

كلية العلوم/جامعة بابل489.0081.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيبسمه شاكر مالح عبد هللا644002521427006021

كلية العلوم/جامعة بابل489.0081.50اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبنين علي كريم عليوي644012721422003043

كلية العلوم/جامعة بابل489.0081.50اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيحسين حيدر عطية بدن644022821411016007

كلية العلوم/جامعة بابل488.7681.46ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيآيه تحسين علي عباس644032521424011002

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33اعدادية زينب للبناتاحيائيشهد محسن محمد مراد644041421422043177

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيتبارك حسين عبد علي كاظم644051421426005090

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن فالح مهدي سعيد644062321411020064

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين علي حمزه عباس644072321411020087

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33اعدادية الشوملي للبنيناحيائيامير صباح عبد الجاسم غزال644082321411042015

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33ثانوية عدن للبناتاحيائيصفا جاسم كريم فرحان644092321422001065

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيايالف حمادي جاسم محمد644102321422027105

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيصفا عباس خليل بخيت644112321422072186

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهاله صادق موسى عبدالحسين644122321422072297

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبراء حيدر كاظم هادي644132321424003016

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرؤى مهدي جفات دهش644142521422003148

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيغدير هشام موسى شمخي644152521424013079

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيساره ثامر محمد اسماعيل644162521424020018
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كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيايه حيدر فاضل عباس644172521424025005

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ علي محسن طاهر644182621422026146

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء البتول علي نعيم حسن644192621424011020

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد جعفر طلعت كاظم مهدي644202721411025188

كلية العلوم/جامعة بابل487.0081.17اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد حسن هادي حسن644211821411006126

كلية العلوم/جامعة بابل487.0081.17اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيطه عالوي عبد مطرود644222321411012061

كلية العلوم/جامعة بابل487.0081.17اعدادية حطين للبنيناحيائيسيف الدين مهند قحطان سلمان644232321411022013

كلية العلوم/جامعة بابل487.0081.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب محمد موسى عبيس644242321422005061

كلية العلوم/جامعة بابل487.0081.17ثانوية الغدير للبناتاحيائيزينب خليل صالح فياض644252321422055033

كلية العلوم/جامعة بابل487.0081.17اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينجالء نعمه عيدان كطاع644262321426001333

كلية العلوم/جامعة بابل487.0081.17اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيهديل محمد سرحان عيسى644272321427003048

كلية العلوم/جامعة بابل487.0081.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعبد هللا حاكم عبد الواحد محسن644282521411008194

كلية العلوم/جامعة بابل487.0081.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيآيات حسن رزاق عبد الحسين644292521422003004

كلية العلوم/جامعة بابل487.0081.17اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيشهد جاسم حمود فرحان644302521422030078

كلية العلوم/جامعة بابل487.0081.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيضي ميثم ماجد حميد644312521424022131

كلية العلوم/جامعة بابل487.0081.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحوراء سعدون ياقوت ساجت644322721422054073

كلية العلوم/جامعة بابل486.0481.01ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد وسام مهدي موزان644331321411032008

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمصطفى عادل حمزه علي644342321411061138

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00ثانوية االعالم للبنيناحيائيسجاد احمد عباس هالل644352321411069013

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيامنه علي عيسى يوسف644362321422007009

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00ثانوية التحرير للبناتاحيائياسراء حسين هادي هاني644372321422021002

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00ثانوية البتول  للبناتاحيائيسارة اياد محمد داود644382321422028032

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيرقيه حسين علي عبد644392321422060015

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيكوثر صادق رمح كاظم644402321427026010

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيصفا مكصد محمد عيسى644412321527003014

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه حيدر فاضل جبر644422421422010098

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسجى حامد حمزه حسين644432421424023079

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحيدر محمد يحيى محمد644442521411012091

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيخالد حيدر عبد الزهره عبد الساده644452521413017038

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمالك عدي عبد اليمه ناصر644462521422001176

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيتقى حسين عطية عبد نور644472521422030023

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد حسين كاظم مجيد644482621411019004

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين مكي هادي محسن644492721411025077
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كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمة حسن كاظم ياسر644502721422018147

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينب اثير زكي محسن644512721422047061

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيتقى علي حسين علي644522721422050025

كلية العلوم/جامعة بابل485.0080.83اعدادية الفداء للبناتاحيائياماني مالك عباس مطلب644531421422033012

كلية العلوم/جامعة بابل485.0080.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحازم أحمد حسين دفار644542321411002028

كلية العلوم/جامعة بابل485.0080.83اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه علي حسين علي644552621422017143

كلية العلوم/جامعة بابل485.0080.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم علي ناصر حسين644562621422026137

كلية العلوم/جامعة بابل485.0080.83اعدادية الهندية للبنيناحيائيعباس سالم محمد عباس644572721411032088

كلية العلوم/جامعة بابل478.0079.67اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيتبارك باسم عبد الكاظم مهدي644582321522045006

كلية العلوم/جامعة بابل475.0079.17ثانوية ميسان للبنينتطبيقيكرار سعيد كاظم راشد644592821511024013

كلية العلوم/جامعة بابل474.0079.00اعدادية الربيع للبناتتطبيقيبتول قاسم عبد الحسين ابراهيم644602321522022008

كلية العلوم/جامعة بابل466.0077.67ثانوية النيل للبنينتطبيقيمحمد فالح جواد عبيس644612321511029048

كلية العلوم/جامعة بابل466.0077.67اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيايالف محمد حسن عبد االمير644622321522038005

كلية العلوم/جامعة بابل464.0077.33اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيسجاد يوسف حسين يوسف644632721511038037

كلية العلوم/جامعة بابل463.0077.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيعبد الباسط مناف محسن موسى644642321513018017

كلية العلوم/جامعة بابل459.0076.50ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيحبيب كاظم حبيب حمادي644652521513017003

كلية العلوم/جامعة بابل453.0075.50ثانوية النيل للبنينتطبيقيباقر عالوي سيد جاسم644662321511029006

كلية العلوم/جامعة بابل449.0074.83اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيمصطفى يونس كاظم محمد644672721511008055

كلية العلوم/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد ماجد جاسم محمد644681621511020107

كلية العلوم/جامعة بابل448.0074.67اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيافراح عقيل كريم احمد644692321522016006

كلية العلوم/جامعة بابل447.0074.50ثانوية مصباح الهدى للبنينتطبيقيمصطفى محسن جاسم حمادي644702321517025025

كلية العلوم/جامعة بابل445.0074.17اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيحازم محسن ناجي مزعل644712821511040004

كلية العلوم/جامعة بابل443.0073.83عدادية الثورة للبناتتطبيقيفاطمة وليد سعيد عزيز644722321522011052

كلية العلوم/جامعة بابل443.0073.83اعدادية الشموس للبناتتطبيقيزينب محمد جاسم حسين644732321522025019

كلية العلوم/جامعة بابل442.0073.67اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيكرار خضر كاظم محمد644741521511009046

كلية العلوم/جامعة بابل441.0073.50اعدادية الرسالة للبنينتطبيقياحمد كاظم محمد جاسم644751621511013009

كلية العلوم/جامعة بابل438.0073.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيضحى هادي عوده خابط644762721522020020

كلية العلوم/جامعة بابل435.0072.50اعدادية الشموس للبناتتطبيقيزهراء نجم عبد سالم644772321522025015

كلية العلوم/جامعة بابل434.0072.33ثانوية مصباح الهدى للبنينتطبيقيمنتظر محمد مهدي كريم644782321517025026

كلية العلوم/جامعة بابل434.0072.33اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزهراء رضا جواد حسين644792721522036025

كلية العلوم/جامعة بابل432.0072.00اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيفاطمه فالح عبد جرمز644802721522010024

كلية العلوم/جامعة بابل432.0072.00ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقييوسف جاسم حسب لفته644812821511028044

كلية العلوم/جامعة بابل431.0071.83ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيعلي رحيم جاسم حمود644822321517059013
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كلية العلوم/جامعة بابل430.0071.67ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيواثق خالد خضير دهش644831621513030092

كلية العلوم/جامعة بابل430.0071.67ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمحمد حليم علي حسين644841621517001078

كلية العلوم/جامعة بابل430.0071.67اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد علي سالم ناصر حسن644852821511007127

كلية العلوم/جامعة بابل429.0071.50ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيمحمد سلمان شمران موسى644862521513025026

كلية العلوم/جامعة بابل429.0071.50اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد المقتدى نصير سعيد هادي644872721511038053

كلية العلوم/جامعة بابل428.0071.33اعدادية المسيب للبنينتطبيقيمحمد خضر حسين كاظم644882321511009036

كلية العلوم/جامعة بابل428.0071.33اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيحسن عامر حسين حسن644892721511030018

كلية العلوم/جامعة بابل427.0071.17اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيضحى انور فاخر عوده644902721522055060

كلية العلوم/جامعة بابل426.0071.00اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيعذراء فارس حمودي حسن644912521526001115

كلية العلوم/جامعة بابل425.0070.83اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيحسين عباس صمد عبد الكريم644921621511027013

كلية العلوم/جامعة بابل425.0070.83ثانوية موسى الكليم للبنينتطبيقيحيدر عامر عبد هللا عمران644932321511049005

كلية العلوم/جامعة بابل425.0070.83اعدادية الفواطم للبناتتطبيقياسراء علي صافي مجهول644942721522035001

كلية العلوم/جامعة بابل425.0070.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين صبيح نعمه ماشاف644952821511015038

كلية العلوم/جامعة بابل424.0070.67اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعلي طالب رحيمة عباس644962821511021085

كلية العلوم/جامعة بابل423.0070.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيامير حسين عبد حسين644972321513018002

كلية العلوم/جامعة بابل423.0070.50اعدادية طليطلة للبناتتطبيقينور عباس سامي هاشم644982321522017053

كلية العلوم/جامعة بابل422.0070.33ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحسن احمد عبد الحسن عبد الحسين644991621513049005

كلية العلوم/جامعة بابل422.0070.33اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء محمد كاظم عبد هللا645002321522048024

كلية العلوم/جامعة بابل422.0070.33اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيامير داخل حسن حيوان645012521511007015

كلية العلوم/جامعة بابل422.0070.33اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيهبه حكيم جاسم نعمه645022721522007047

كلية العلوم/جامعة بابل421.0070.17ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيحبيب مجيد عودة حسن645031621515005225

كلية العلوم/جامعة بابل421.0070.17ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيسجاد فاضل ياسر هادي645042821511013010

كلية العلوم/جامعة بابل420.0070.00اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيقاسم ماجد هاشم عيسى645051621511071025

كلية العلوم/جامعة بابل420.0070.00اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيحسين علي هليل محسن645062221511018006

كلية العلوم/جامعة بابل420.0070.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمنتظر حيدر عبد االمير ابراهيم645072321511002073

كلية العلوم/جامعة بابل420.0070.00اعدادية الفتح للبنينتطبيقيحسين ياسين هاشم جاسم645082721511003013

كلية العلوم/جامعة بابل420.0070.00اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيضحى رياض عبد الواحد عبد الساده645092721522046024

كلية العلوم/جامعة بابل419.0069.83اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي حسين علي محمد645101621511006107

كلية العلوم/جامعة بابل419.0069.83اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيكرار حيدر هادي حسون645112321511034027

كلية العلوم/جامعة بابل419.0069.83اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيصادق سعدي حسن حسين645122321517003032

كلية العلوم/جامعة بابل419.0069.83اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمرتضى كاظم حسين علي645132821515001528

كلية العلوم/جامعة بابل418.0069.67اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبتول محمود حسين علي645141621522051014

كلية العلوم/جامعة بابل417.0069.50اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي رضا شنيور باقر645152221511019027
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كلية العلوم/جامعة بابل417.0069.50اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقياسعد ضيتان بندر شويرد645162521511001014

كلية العلوم/جامعة بابل417.0069.50اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيخديجه عبد هللا مطلب ضبع645172721522048010

كلية العلوم/جامعة بابل417.0069.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد رحيم حمد جبر645182821511005124

كلية العلوم/جامعة بابل415.0069.17اعدادية الشموس للبناتتطبيقيمريم حيان سامي عبد علي64519232052101022

كلية العلوم/جامعة بابل415.0069.17اعدادية الرافدين للبنينتطبيقياسماعيل محمد جاسم علي645202721511029006

كلية العلوم/جامعة بابل415.0069.17ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيمصطفى عباس جاسم عبود645212721511036051

كلية العلوم/جامعة بابل415.0069.17ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيرائد جمعة تولي مهبش645222821517005005

كلية العلوم/جامعة بابل414.0069.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيعباس علوان صبار ولد64523252051052011

كلية العلوم/جامعة بابل414.0069.00اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيجواد عادل صدام زماط64524282051101004

كلية العلوم/جامعة بابل414.0069.00اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحمد حسين عزيز حريجه645252221511039042

كلية العلوم/جامعة بابل414.0069.00اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيفاطمة صالح عبد الحسن جبار645262321522045021

كلية العلوم/جامعة بابل414.0069.00اعدادية الهندية للبنينتطبيقيرسول محمد حسن عبد محمد علي645272721511032029

كلية العلوم/جامعة بابل413.0068.83اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيعلي حسين مكطوف خضير645282621511054016

كلية العلوم/جامعة بابل413.0068.83ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيمرتضى كريم عبد الحسن خريبط645292821517002030

كلية العلوم/جامعة بابل412.0068.67اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعلي تركي عبد النبي عجيل645301621511014050

كلية العلوم/جامعة بابل412.0068.67ثانوية الدستور للبنينتطبيقيحسن فارس حامد عبيد645312321511018009

كلية العلوم/جامعة بابل411.0068.50اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي عباس جمعه هليل64532282051016107

كلية العلوم/جامعة بابل411.0068.50اعدادية الروافد للبنينتطبيقياحمد علي دعير علي645331121511024003

كلية العلوم/جامعة بابل411.0068.50ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيفراس نوري عبد االمير مهدي645341621517001067

كلية العلوم/جامعة بابل411.0068.50ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيمحسن حميد محسن شعيوط645352221513036022

كلية العلوم/جامعة بابل411.0068.50ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيزهراء فليح حسين حمد645362221522088020

كلية العلوم/جامعة بابل411.0068.50ثانوية حلب للبنينتطبيقيناهض داخل غاني عمران645372321511044017

كلية العلوم/جامعة بابل411.0068.50اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيعقيل علوان عبيد عبيس645382321517003038

كلية العلوم/جامعة بابل411.0068.50اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيامال احسان كريم جادر645392321522003003

كلية العلوم/جامعة بابل411.0068.50ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمرتضى حسين هويل تمياط645402421513010054

كلية العلوم/جامعة بابل411.0068.50اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيشهد جواد شامي شندل645412721522036038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل586.0097.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه عباس حمد عباس645422321422048104

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل563.0093.83ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب كريم عبد عالوي645432321422007054

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل556.0092.67اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء علي عبود عاتي645442321422022119

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل546.0091.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حسام فاهم علي645452321422013203

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0090.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه لطيف مجيد حميد645462321422013403

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل535.0089.17اعدادية المسيب للبناتاحيائيايه حسام عارف مهدي645472321422041020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل532.0088.67اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيرقيه ميثم شمخي خزعل645482721422010035
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل529.0088.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيهدى نصر فيصل عبد645492721422035339

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل528.0088.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيحوراء اياد كاظم طرخان645502321422015040

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل527.0087.83ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيانفال اسماعيل هادي محسن645512721422009009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل522.0087.00ثانوية المستقبل للبناتاحيائينور سعد عبد اليمة عبيد645522321422030080

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل518.0086.33اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيغدير سهيل شمخي خزعل645532721422010071

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل516.0086.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه محمد فاضل صالح645542721422036132

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل515.0085.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم سؤدد طارق خليل645552321422013436

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل513.0085.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء رحيم حايف كاظم645562321422045050

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل512.0085.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب كريم عيدان ابراهيم645572321422062102

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل503.0083.83اعدادية المسيب للبناتاحيائيايه عبد االمير ناصر حسون645582321422041022

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل502.0083.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزمن فرج عبد هللا جاسم645592421427008070

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل502.0083.67اعدادية غزة للبناتاحيائيشهد باسم حنون كاظم645602721422034094

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل500.0083.33عدادية الثورة للبناتاحيائيايات علي باجي حمد645612321422011020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل498.0083.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيضحى محمد عبدالرضا عباس645622321422072195

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل498.0083.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيلمى وسام محمد رضا عبد الكاظم645632721422052097

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل497.0082.83اعدادية االصالة للبناتاحيائيرسل مثنى عبد هللا نايف645641121422024025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل497.0082.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم فراس عبد الرحمن علي645652321422043132

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل497.0082.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائييقين جواد كاظم طرخان645662321424006402

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل497.0082.83اعدادية السرور للبناتاحيائيتبارك لفته ناصر لفته645672721422006006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل495.0082.50اعدادية المناذرة للبناتاحيائيايه حامد كاظم حسن645682321422003015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل494.0082.33اعدادية الجماهير المختلطةاحيائييسرى سمير كاظم هادي645692321427012081

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل494.0082.33ثانوية الحرائر للبناتاحيائيفاطمة احمد صالح شمران645702721422027068

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل493.0082.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيامنه امين جعفر جواد645712321422013046

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل493.0082.17االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيميساء محسن عريبي محسن645722421424017085

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل493.0082.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيكوثر تكليف جاسم سلمان645732721422025130

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل492.0082.00ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيرقيه حامد عباس ناصح645742321424009006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل492.0082.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء فالح مهدي هاشم645752521422004370

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل491.0081.83اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيحنين سالم عبد هللا حسان645762521422024034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل489.6081.60ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيسما محمد رضا جودي عبود645772321422077061

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل489.0081.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائينبأ ناظم مزهر مهدي645782521427006123

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل489.0081.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه ناصر حسين راضي645792721422020104

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل487.0081.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين نصر فيصل عبد645802721422035068

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل486.0081.00ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه حمزه سرداج محسون645812321422004044
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل486.0081.00عدادية الثورة للبناتاحيائيمريم محمد عزمي عبد الكاظم645822321422011171

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل486.0081.00ثانوية البتول  للبناتاحيائينبأ علي جاسم راضي645832321422028057

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل485.0080.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينبأ فؤاد فيصل عمران645842321422072283

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل485.0080.83ثانوية العدالة للبناتاحيائيبشائر حيدر حسن عبد هللا645852521422002010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل484.0080.67ثانوية الحلة للبناتاحيائيعال حسين محان حسين645862321422024054

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل484.0080.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائيأديان حافظ عبد هللا حمد645872321422039001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل483.0080.50ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيطيبه حيدر كاظم عليوي645882321422023032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل483.0080.50ثانوية الطف المختلطةاحيائياسراء محمد عبد زيد عباس645892321427032005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل483.0080.50اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائينرجس حيدر حميد حمزه645902521422030113

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل483.0080.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء محمد خيري علي645912521424004262

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل483.0080.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياطياف نجاح محل بطي645922621422012006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل483.0080.50ثانوية الحرائر للبناتاحيائيشيماء حمدي عليوي ناهي645932721422027057

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل483.0080.50ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيتبارك رحمن كامل عباس645942921424004018

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل482.0080.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيايه حيدر كطران حبيب645952321422027017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل482.0080.33ثانوية االخوة المختلطةاحيائيحنين ناصر حسين علي645962321427040002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل482.0080.33ثانوية االنبار المختلطةاحيائيخديجة عبد علي عبيس جاسم645972321427061004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل482.0080.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه فرج عبود مسكين645982421422022118

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل482.0080.33اعدادية الكوت للبناتاحيائيرؤى باسم هادي حسين645992621422025045

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل481.0080.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه مازن حسين عذاب646002321422005077

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل481.0080.17اعداديه يافا للبناتاحيائيهبه فاضل عبد الحمزه كاظم646012421422040240

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل481.0080.17ثانوية الشهباء للبناتاحيائيزينب صالح عبد العباس صاحب646022721422032020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل480.0080.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائينورالهدى مصطفى شاكر عبد646032321422013519

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل480.0080.00ثانوية الباقر للبناتاحيائيزينب وسام هادي حمزه646042321422029055

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل480.0080.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور سعد تركي جياد646052321424006375

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل480.0080.00ثانوية عرفات المختلطةاحيائينبأ علي سلمان حسن646062321427002006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل480.0080.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه حسين هادي جنوب646072521422022347

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل480.0080.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيرباب حمزه اسماعيل امراد646082521424030038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل480.0080.00اعدادية المودة للبناتاحيائيوالء زغير حمد هللا حسن646092621422008130

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل479.0079.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيحوراء حمد علي حسين646102321422002040

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل479.0079.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيشهد عبد الكريم هادي زباله646112321422002096

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل479.0079.83اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمة علي عباس جاسم646122321422015123

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل479.0079.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور قيس حسين جاسم646132321424006381

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل479.0079.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائياالء عقيل كريم محسن646142521422036004
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل479.0079.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحسنى جاسم حسن جاسم646152521424004229

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل478.0079.67عدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء احمد صاحب حمزه646162321422011076

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل478.0079.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين حسن علوش هلول646172321422013078

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل478.0079.67ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيرشا مكي سعيد دفار646182321422023016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل478.0079.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حاتم محسن عبد هللا646192321422044049

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل478.0079.67ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيتبارك حسنين محمدسعيد عليوي646202321424010005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل478.0079.67االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيابتهال نعيم بالسم حسين646212421424017003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل478.0079.67ثانوية ام الكتاب للبناتاحيائيشيماء خضير حريب عويجل646222621422052007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل478.0079.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتبارك محمد صالح ادغيم646232721422054060

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل477.0079.50عدادية الثورة للبناتاحيائينور اشرف سعدون حاجم646242321422011191

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل477.0079.50ثانوية الكفاح للبناتاحيائيساره عبد الهادي محمد رضا علي646252321422037053

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل477.0079.50ثانوية الكفاح للبناتاحيائيفاطمة فرات صبار منذور646262321422037067

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل477.0079.50اعدادية سبأ المختلطةاحيائيزينب حسين محسن محمد646272321427017011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل477.0079.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيرمق سعد صالح حمود646282421422011081

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل477.0079.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين جواد عبد علي خضير646292521424004146

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل477.0079.50ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل عبد االمير مهدي646302521424022081

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل476.0079.33ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيزهراء علي خزعل كاظم646311121424008017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل476.0079.33ثانوية الباقر للبناتاحيائينبأ حسام عمران عبد646322321422029084

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل476.0079.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك فارس حبيب حسين646332321422044025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل476.0079.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه حامد علوان حسن646342321422062139

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل476.0079.33ثانوية الرباب للبناتاحيائيطيبه طالب عبد االمير حسين646352321422075059

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل476.0079.33اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيهدى مثنى كريم دفار646362321427012077

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل476.0079.33اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائينور الهدى حسين مزهر حسين646372521422001186

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل475.0079.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيأطياف فرحان حاتم عبد الحسن646382321422017010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل475.0079.17ثانوية الباقر للبناتاحيائيسجى حمزه سعيد كريم646392321422029057

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل475.0079.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء جاسم حديد عبد646402321422035052

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل475.0079.17ثانوية السهول المختلطةاحيائيزينب علي حسين جاسم646412321427050021

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل475.0079.17اعدادية البيادر المختلطةاحيائيمريم جواد كاظم عبيد646422321427058017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل475.0079.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيضحى طاهر عبد حمود جرجيس646432521424014222

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل475.0079.17اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينور الهدى حيدر جاسم محمد646442721422020122

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل475.0079.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء احمد غنام حبيب646452721422035126

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل474.0079.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرانيه طارق مكي جاسم646462321422012079

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل474.0079.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيفاطمة قاسم حمزه بدع646472321422031074
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل474.0079.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء مؤيد عباس كاظم646482321422051052

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل474.0079.00اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه حسن هادي عوده646492421422014179

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل474.0079.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبتول جابر شهيد جاسم646502521422022127

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل474.0079.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب محمد جاسم عبد646512621422018129

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل474.0079.00ثانوية ام الكتاب للبناتاحيائيغفران حسن خليل ابراهيم646522621422052008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل473.0078.83ثانوية سومر للبناتاحيائيامنه رائد سالم كاظم646531421422008010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل473.0078.83ثانوية عدن للبناتاحيائيرباب رسول مزهر بجاي646542321422001028

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل473.0078.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمريم احمد كامل جدوع646552321422017254

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل473.0078.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرسل فاضل كاظم عبد هللا646562421426001110

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل473.0078.83اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيرحمة محمد كاظم علوان646572621422031038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل473.0078.83ثانوية الجواهري للبناتاحيائيشذى حسين علي فرحان646583221422008012

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل472.0078.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين علي حسين646591621424011100

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل472.0078.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي شابث ورد646602221424010222

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل472.0078.67اعدادية طليطلة للبناتاحيائيهدى صالح عباس حمزه646612321422017301

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل472.0078.67ثانوية الحلة للبناتاحيائينور الهدى فالح عبد الحسن هادي646622321422024075

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل472.0078.67ثانوية النجاة للبناتاحيائيزينه محمد علي محمد646632321422059036

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل472.0078.67اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيوفاء محسن كريم حسين646642321427012080

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل472.0078.67ثانوية الطف المختلطةاحيائينجاة محمد جابر علي646652321427032059

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل472.0078.67اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد هادي عزوز646662421424014067

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل472.0078.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيانوار رياض نعمه كاظم646672521424014026

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل472.0078.67اعدادية الروضتين للبناتاحيائيبيداء قاسم حميد عباس646682721422039036

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل472.0078.67ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء لؤي صدام مجذاب646692821422002057

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل471.0078.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه حسن محمد علي عبود646702321422008063

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل471.0078.50ثانوية فلسطين للبناتاحيائيسرى رزاق محي حسون646712321422009020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل471.0078.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبتول علي كاظم عبيس646722321422072041

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل471.0078.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء مال حسن محيسن646732321424006191

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل471.0078.50ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيتبارك مجبل موجد علي646742421422050012

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل471.0078.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنت الهدى عالء محمد حسين646752721422033049

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل470.0078.33اعدادية الفرات للبناتاحيائيحوراء موسى عبد حسين646762221422002027

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل470.0078.33اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيسميه محمد جوده عبد هللا646772221422055069

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل470.0078.33ثانوية الرفعة للبناتاحيائيتبارك كاظم طعمه داود646782321422006026

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل470.0078.33ثانوية التحرير للبناتاحيائيختام علي ظاهر حبيب646792321422021036

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل470.0078.33ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيتبارك حميد محمد عباس646802321424013009
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل470.0078.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعلياء حسين حنيش غزيوي646812421422039155

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل470.0078.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء علي كاظم طربيل646822521424004474

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل470.0078.33ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائينور نبيل حسن عريبي646832721422022057

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل470.0078.33اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيايات محمد شاكر محمود646842721426001027

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل469.0078.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيمنال ثامر عيسى سعيد646852321422035124

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل469.0078.17ثانوية قباء للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد علي حسن646862321422070025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل469.0078.17اعدادية كوثى للبناتاحيائينبأ سلمان حديد عباس646872321422073171

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل469.0078.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرسل حميد فاضل شجاي646882521424022053

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل469.0078.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيموده عباس علي جابر646892821422013120

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل468.0078.00ثانوية ابن رشد للبناتاحيائينور كريم حسن مهاوش646902321422023051

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل468.0078.00ثانوية الكفاح للبناتاحيائيشيرين فاضل رميض سعد646912321422037056

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل468.0078.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور ضياء كاظم حسون646922321422048127

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل468.0078.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور الهدى نعمة حنون رشيد646932321422051121

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل468.0078.00ثانوية الخلود للبناتاحيائيبنين جاسم عبيدان جسوم646942321422058011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل468.0078.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيفاطمه محمد جاسم محمد646952321427012062

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل467.0077.83ثانوية النرجس للبناتاحيائيزهراء علي حسين علوم646962221422060023

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل467.0077.83اعدادية المناذرة للبناتاحيائيتبارك مازن علي حسين646972321422003028

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل467.0077.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه حيدر نوري مزهر646982321422027079

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل467.0077.83ثانوية الباقر للبناتاحيائيغدير كاظم جواد رسول646992321422029068

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل467.0077.83ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيفطام عبد هللا عمران موسى647002321422052054

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل467.0077.83ثانوية االفاق للبناتاحيائياقبال حمزه حاكم عبيد647012321422061004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل467.0077.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيضحى رزاق كاظم خليف647022321422072191

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل467.0077.83اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيحنين ناصر حسين حمزه647032321427003013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل467.0077.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرضاء خليل عالج عوفي647042521424013025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل466.0077.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور حسن خصاف عبد الحسن647052221422083257

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل466.0077.67ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب حسين صعيب لفته647062221424030050

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل466.0077.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء حيدر عبداالمير خضير647072321422072115

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل466.0077.67للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيساره احمد مرزه حمزه647082321422076035

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل466.0077.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفواطم احمد عبد الرضا محمد647092921424003149

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل465.2077.53ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيسرى احمد موحان شدود647102221422001024

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل465.0077.50اعدادية المناذرة للبناتاحيائيطيف عامر عزيز عبد الحسين647112321422003106

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل465.0077.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب عباس حسين لهيمص647122321424003117

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل465.0077.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيربى خالد احمد يوسف647132421422047077
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل465.0077.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك صباح حمادي جوده647142521424004183

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل465.0077.50اعدادية القوارير للبناتاحيائيلبنى مظفر احمد جاسم647152721422015142

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل465.0077.50ثانوية كرميان للبناتاحيائيناديه حامد حميدي عيدان647163221422001062

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل464.0077.33ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيرسل زهير عباس شنيع647172321422040015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل464.0077.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيجنان كامل متعب حمد647182321422049022

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل464.0077.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمة احسان عباس سعيد647192321422072221

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل464.0077.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه ماجد هادي جاسم647202521422014066

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل464.0077.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب عبد علي سلمان كيطان647212621422004066

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل464.0077.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين علي سلمان عجيل647222621422013029

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل463.0077.17ثانوية عدن للبناتاحيائيزينب صالح مهدي مجلي647232321422001051

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل463.0077.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب احمد عبد الحسين دحام647242321422017148

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل463.0077.17اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيرؤى عقيل ياسين خضير647252321422032023

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل463.0077.17اعدادية غزة للبناتاحيائيبنين محمد مهدي عبد االمير647262721422034035

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل463.0077.17الخارجياتاحيائيسعاد سالم حسن عمران647272721428050267

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462.0077.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيرانيا غانم كوني هادي647282321422017091

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462.0077.00اعدادية الربيع للبناتاحيائياساور يوسف نعمة بلكت647292321422022002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462.0077.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيسجى عباس حسين شنان647302321422041112

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462.0077.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائياميره اكرم عبد الوهاب هاتف647312321422045008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462.0077.00اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيغيث جابر تومان جسوم647322321427003033

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462.0077.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيفاطمه حيدر عدنان حميد647332321427012055

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462.0077.00ثانوية النورين للبناتاحيائيامل طالب أبو حسنه سريح647342421422045003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462.0077.00ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيزهراء مثنى وارد علوان647352421424018026

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462.0077.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائينور عالء سلمان ابراهيم647362521422001196

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462.0077.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه فراس سليم علي647372521424014272

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل461.0076.83ثانوية االقصى للبناتاحيائيبان سعد محمد ابراهيم647381221422045005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل461.0076.83ثانوية الوركاء للبناتاحيائياالء ياسين جواد جادر647392321422004005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل461.0076.83ثانوية فلسطين للبناتاحيائيآيه محمد طالب عيدان647402321422009002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل461.0076.83اعدادية دجلة للبناتتطبيقيزهراء سعود عزيز نعمه647412321522031016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل461.0076.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد رحيم جهلول647422521424030060

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل461.0076.83ثانوية المدائن للبناتاحيائيفواطم علي فاهم عيدان647432721422047109

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل461.0076.83ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيشهد محمد عبد الرضا جاسم647442721422052079

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل460.0076.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب خضير عباس حبيب647452221424010129

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل460.0076.67اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب حسون حسين غياض647462321422016049
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل460.0076.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمة حسن عبيد علي647472321422039178

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل460.0076.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيآيه سالم هاشم محمد647482321422048004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل460.0076.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيحنين قاسم ناصر حسين647492421422003053

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل460.0076.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد شاكر صاحب647502521424019038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل460.0076.67اعدادية بغداد للبناتاحيائياسماء باسم نزال جبر647512721422014009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل460.0076.67اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيام البنين ياس خضير عباس647522721422040017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل460.0076.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جبير جحيل647532921424003092

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل459.0076.50ثانوية فلسطين للبناتاحيائيساره حسين جواد عيدان647542321422009018

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل459.0076.50اعدادية الشموس للبناتاحيائيزهراء حاكم مهدي حسين647552321422025034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل459.0076.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه قاسم محمد جاسم647562321422033063

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل459.0076.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرؤى طالب عبود كاظم647572321422039071

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل459.0076.50ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيغفران عمر صالح عبد الحسن647582621424010042

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل459.0076.50ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائياستبرق حاكم رحيم عاشور647592721422009001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل459.0076.50اعدادية القوارير للبناتاحيائيريام احمد مطشر فنر647602721422015066

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل459.0076.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائينورالهدى احمد صالح علي647612921422023306

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل458.0076.33اعدادية الفداء للبناتاحيائيضحى عامر حمد هللا عيدان647621421422033069

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل458.0076.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب صباح حسن كاظم647632321422016051

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل458.0076.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء علي زغير مطر647642321422043071

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل458.0076.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيديار علي حبيب رباط647652721422035105

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0076.17اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيسجى ثامر رباط كسار647662321422002089

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0076.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيغدير علي عبود بديوي647672321422039171

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0076.17اعدادية المسيب للبناتاحيائياسماء عباس ساجت عبد هللا647682321422041005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0076.17ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمريم مؤيد جاسم محمد647692321424003195

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0076.17اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب حامد صاحب جديح647702421422002062

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0076.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفاطمه احمد محسن محمد647712421427008131

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0076.17ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائياسماء رزاق علي عبد هللا647722421427010003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0076.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه علي حمزة عباس647732521422022363

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0076.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدى قاسم مجباس جبر647742621422018210

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0076.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرتاج ضياء جبار كاظم647752621424013024

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0076.17اعدادية القوارير للبناتاحيائيهدى حسين جاسم جبار647762721422015175

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0076.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه وسام حمزه خضير647772721422021099

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0076.17ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء علي محمد عبد647782721422038035

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل456.0076.00اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيبتول كاظم صالح حاوي647792221422031011
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل456.0076.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهدى نضال محمد ابراهيم647802321422013531

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل456.0076.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه مهدي هندي صالح647812321422072252

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل456.0076.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهبه حسين حمزه شاكر647822321422072302

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل456.0076.00ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيضحى صالح كطران عطيه647832321424014019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل456.0076.00ثانوية السهول المختلطةاحيائيحوراء جواد عبد محمد647842321427050010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل456.0076.00اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء حسين خضر غافل647852421422005081

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل456.0076.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب علي حسين كريم647862521422010185

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0075.83اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيفاطمه كاظم عليوي جابر647872221422053081

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0075.83ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائينور عامر وبدان عنيد647882221424046044

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0075.83ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزهراء يوسف خشان جاسم647892321422037043

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0075.83ثانوية حلب للبناتاحيائينبأ حسين سلمان علي647902321422053030

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0075.83ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه علي عبد هللا دواح647912321422071108

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0075.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمة الزهراء سعد عبدالستار كاظم647922321422072218

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0075.83ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه عقيل نعمه حمزه647932321424003176

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0075.83ثانوية غزة للبناتاحيائيلطيفه غائب عباس عبد647942421422007059

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0075.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه نهاد عباس حسن647952521422004287

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0075.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عبد الحميد عباس داود647962521424018073

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0075.83اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيمريم احسان جعفر عبد الحسين647972721422010091

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0075.83اعدادية غزة للبناتاحيائيبنين محمد جاسم راضي647982721422034033

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0075.83ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائياخالص محمد عبيد شهيب647992721422052003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0075.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمه خماس عاشور والي648002821422005102

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل454.5675.76ثانوية التحرير للبناتاحيائيشهد ذاكر طالب مهدي648012321422021083

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل454.0075.67ثانوية بلقيس للبناتاحيائيهدى صفاء نعمه شاطي648021121422068025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل454.0075.67اعدادية طليطلة للبناتاحيائيرقيه مسلم كامل هادي648032321422017105

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل454.0075.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائيساره سالم داود سلمان648042321422039138

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل454.0075.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب آمن حمزة عباس648052321422044068

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل454.0075.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه عالوي حسين حمود648062321422072245

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل454.0075.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيغفران جاسم جبر محسن648072321424003158

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل454.0075.67اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيافنان حسين جاسم محمد648082521422026011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل454.0075.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيصفا فالح حسن عوض648092921422002078

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل453.0075.50ثانوية تبارك للبناتاحيائيزهراء قاسم رحيم عبد الحسن648102221422062018

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل453.0075.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينرجس شاكر راهي خواف648112221424010216

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل453.0075.50اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب رويح عبد الحسن ختالن648122321422003081
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل453.0075.50عدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء حيدر وهيب صبار648132321422011082

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل453.0075.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيرقيه هادي عبدالحسن لفته648142321422014060

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل453.0075.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه احمد عبدعلي حمزه648152321422018120

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل453.0075.50ثانوية التحرير للبناتاحيائيبدور حسين حبيب حسون648162321422021012

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل453.0075.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين احمد عبد الحسين عبد مسلم648172521422022146

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل453.0075.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء صالح عبد الكاظم فرهود648182521422022440

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل453.0075.50اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمة قاسم كوتي نعيمه648192521426001442

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0075.33اعدادية النبوة للبناتاحيائيشيماء بشير احمد حسن648202121422055086

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0075.33عدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه جالل صاحب علي648212321422011140

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0075.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيه ايهاب عبد الرزاق رحيم648222321422012007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0075.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب علي حسين عبيد648232321422016052

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0075.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيهبه احمد كاظم رزوقي648242321422027100

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0075.33ثانوية الباقر للبناتاحيائيقمر عباس نعمه سهيل648252321422029078

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0075.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيرونق حاتم كريم عبد علي648262321422035048

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0075.33ثانوية الثريا للبناتاحيائيزينب محمد عبد عون هاني648272321422069015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0075.33اعدادية الشافعية للبناتاحيائيشروق جميل مدلول كاظم648282421422017111

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0075.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة محمد مصطفى دالي648292421422047221

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0075.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور الهدى عادل مظهر موسى648302421424023128

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0075.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيبنين ستار جبار ردام648312421427008028

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0075.33اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب ناجح عبيد محسن648322721422020073

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0075.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتقى صالح صاحب كاظم648332721422054063

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل451.0075.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيميسم جعفر مردان حمادي648342321422013468

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل451.0075.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء حيدر ابراهيم حمزه648352321422022104

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل451.0075.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء عدي حسين عليوي648362321422072126

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل451.0075.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيغسق صفاء هاشم حسن648372321424006273

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل451.0075.17ثانوية الطف المختلطةاحيائيزهراء فراس حسين جواد648382321427032031

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل451.0075.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيخديجه زاهر سعدون مراد648392521422022290

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل451.0075.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه ياسر كاظم احميدي648402521424018117

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل451.0075.17اعدادية الروضتين للبناتاحيائيخوله محمد قاسم خاجي648412721422039052

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل450.0075.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائينور ايدن خنكار بابا نقي648422021422038067

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل450.0075.00ثانوية البتول  للبناتاحيائيفاطمة جاسم محمد سعيد مجيد648432321422028041

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل450.0075.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفرح حسين علي ليلو648442321422045109

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل450.0075.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيشاهيناز عبدالستار عبداالمير علي648452321422048081
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل450.0075.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتقى عبد هللا كاظم رحيم648462321424006094

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل450.0075.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة قاسم عطيوي عبود648472421422013209

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل450.0075.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب كامل مدلول كاظم648482421422017101

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل450.0075.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيبنين مزهر كنو جبر648492421427008032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل449.0074.83ثانوية االستقامة للبناتاحيائيحوراء خير هللا محمد طاهر648501521422018036

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل449.0074.83اعدادية االنام للبناتاحيائيذكرى رائد حسن حسين648512121422045020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل449.0074.83عدادية الثورة للبناتاحيائيزينب عبدالكريم عباس وحودي648522321422011107

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل449.0074.83ثانوية التحرير للبناتاحيائيرقيه محمد كاظم موسى648532321422021042

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل449.0074.83اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب فالح حسن عكله648542421422002071

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل449.0074.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيرسل عبد االيمه عبد الكاظم حمزة648552421422024106

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل449.0074.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينه علي كاظم عبد زيد648562521422022576

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل449.0074.83ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيعذراء علي ناصر حسين648572621427010018

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل448.2474.71ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب ثامر مرزه علي648582321422021062

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينه عالء حديد دانه648592321422002085

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل448.0074.67عدادية الثورة للبناتاحيائينرجس عقيل كاظم كريم648602321422011186

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عدي غالب حسن648612321422012252

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل448.0074.67اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء عباس علي حسين648622321422045054

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل448.0074.67ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيرسل سعدي مردان هجيل648632321422071041

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزينب حسن مجباس عبد هللا648642321427012042

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيساره احمد حسن طاهر648652421422004100

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل448.0074.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك صاحب مهدي صالح648662521424004180

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل447.0074.50اعدادية العامرية للبناتاحيائيزينب عبد علي محمود648671021422036070

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل447.0074.50اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء عبد الملك فاضل حسن648682321422017129

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل447.0074.50ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيمنار لفته كاظم سرحان648692321422019055

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل447.0074.50اعدادية الربيع للبناتاحيائينرجس كاظم حبيب عناد648702321422022214

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل447.0074.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيرنا محمد غافل عباس648712721422020047

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل447.0074.50ثانوية سيناء للبناتاحيائيسكينة سعد محمد جبر648722821422014025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل446.0074.33ثانوية اور المختلطةاحيائيرند سعد محمد ابراهيم648732121427016015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل446.0074.33ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء غسان مهدي نعمه648742321422006056

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل446.0074.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيسمارا عبد االمير هادي عبد علي648752321422017189

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل446.0074.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيهاجر عالء عبد عباس648762321422017291

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل446.0074.33ثانوية المستقبل للبناتاحيائيتقى مقداد حسن نعمة648772321422030018

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل446.0074.33اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمنى علي عبد هللا ضايف648782321422045118
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل446.0074.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين علي عبيد648792321424006076

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل446.0074.33الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمه علي عمران ظاهر648802421422018063

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل446.0074.33ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائينور كاظم جبار سالم648812421424013011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل445.0074.17ثانوية فاطمة للبناتاحيائينبأ صالح محمد سرحان648822121422016107

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل445.0074.17ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزينب محسن هادي جاسم648832321422036041

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل445.0074.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد حمد648842321422039091

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل445.0074.17اعدادية عشتار للبناتاحيائيساره عمار حمزه عمران648852321422049052

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل445.0074.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحوراء يحيى كاظم خليل648862321422051026

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل445.0074.17ثانوية حلب للبناتاحيائيرواء مثنى شجاع حسن648872321422053010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل445.0074.17ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيكوثر فاضل جاسم حسون648882321424003189

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل445.0074.17اعدادية الغدير للبناتاحيائيسندس قاسم كناد زايد648892621422016143

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل445.0074.17ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيياسمين حسين سهيل رحيم648902721422009092

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل445.0074.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه حمزه جواد كاظم648912721422018149

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل445.0074.17ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد خليل648922721422050046

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل445.0074.17الخارجياتاحيائيصفيه احمد سلمان نفيله648932721428050298

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل418.0069.67اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيهدى علي جوده كناس648942721526001180

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل411.0068.50اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيفاطمه فارس كاظم جعاز648952721522039041

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل409.0068.17اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمه قيصر حامد عبيد648962321522048039

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل408.0068.00ثانوية الزهور للبناتتطبيقيالحوراء زينب سمير جابر بريج648972921522028003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل406.0067.67اعدادية المسيب للبناتتطبيقينور علي حمزه حسين648982321522041037

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل406.0067.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيفاطمه سهيل عبد الحسين جعفر648992321522072032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل405.0067.50اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيجمانه وليد فاخر عباس649002721522036013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل401.0066.83اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيصابرين رضا عبد الكاظم محمد649012721522010019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل400.0066.67اعدادية االمامة للبناتتطبيقيطاهره احمد ناجي محمد649022721522056025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل398.0066.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيغدير رحيم هداد ضاحي649032521527006015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل397.0066.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتتطبيقيرند عادل جبار ساجت649042221524008004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل396.0066.00ثانوية الحلة للبناتتطبيقيتبارك عالء عباس شاكر649052321522024009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل394.0065.67ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيوجود كناوي شندال هارف649062321527014002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل393.0065.50اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء ضياء سلمان عبد االمير649072321522016041

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل393.0065.50اعدادية الكوت المسائية للبناتتطبيقيسجى عبد الساده رجه مطر649082621526001050

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل393.0065.50اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيبنين عبد هللا كحيط عبد هللا649092721522054005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل392.0065.33اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيداليا ناجي طالب راضي649102321522005004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل392.0065.33اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء نعيم خلف جعفر649112721522010023
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل390.0065.00اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء حسين حمود خضر649121321522040030

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل390.0065.00ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيعذراء أسعد زوير عبد649132221522083028

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل390.0065.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيسعاد شاكر عبد الساده مجيد649142721522020016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل387.0064.50ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقينبأ عادل حسين علوان649151021522039016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل387.0064.50عدادية الثورة للبناتتطبيقيفاطمه قيصر علوان كاظم649162321522011048

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل386.0064.33اعدادية اسماء للبناتتطبيقيمالك هاشم عبد المنعم موسى649172421522011027

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل386.0064.33الخارجياتتطبيقيامنه عباس كاظم محيي649182721528050015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل384.0064.00ثانوية الحلة للبناتتطبيقيزهراء عيسى عمران عبود649192321522024020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل384.0064.00اعدادية اسماء للبناتتطبيقينهاد علي خطار جواي649202421522011029

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل382.0063.67ثانوية المناقب المختلطةتطبيقيزينب جواد كاظم مشهد649212321527036006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل381.0063.50اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيمينا حيدر فرهود هاني64922232052080045

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل381.0063.50ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتتطبيقيمريم عيسى كنيهر حسين649232221522078012

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل381.0063.50اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيفاطمه حسنين ذياب رباط649242321522005019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل381.0063.50اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه لفته كاطع عبد649252321522016045

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل381.0063.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيزهراء طارق حمدان جاسم649262321522072019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل380.0063.33اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيرقيه علي محسن هادي649272721522040013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل379.0063.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيايات طارق حمدان جاسم649282321522072005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل379.0063.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقياالء منذر نور نويصر649292521522004011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل378.0063.00ثانوية زهرة الفرات للبناتتطبيقيشهد ناظم صالل مطلك64930232052146014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل378.0063.00اعدادية حيفا للبناتتطبيقيصابرين سجاد طالب موسى649311621522045032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل378.0063.00اعدادية السوق للبناتتطبيقيساره حسن جبار احمد649322221522077018

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل378.0063.00اعدادية االمامة للبناتتطبيقيتبارك مسعد داخل شبيب649332721522056006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل377.0062.83اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيغفران مجيد عبيد حمزه649342321522039009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل377.0062.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقياالء ابراهيم عبد هللا عبود649352421527008002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل376.0062.67عدادية الثورة للبناتتطبيقيزينب علي رياح عطيه649362321522011035

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل376.0062.67ثانوية تبارك للبناتتطبيقيرواء صالح مهدي موزان649372621522007007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل375.0062.50اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيبنين قاسم عبد الحمزه حسون649382321522045005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل375.0062.50اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيروى لؤي جابر حسن649392721522036022

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل375.0062.50اعدادية البيان للبناتتطبيقيزينب حيدر جبار حسن649402821522028029

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل374.0062.33اعدادية دجلة للبناتتطبيقيزهراء امين خضير حسين649412321522031015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل374.0062.33اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمه حازم قاسم سعود649422321522048036

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل373.0062.17اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيفاطمه حليم هليل كدوم649432321522003028

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل373.0062.17اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيليلى محمود كريم جادر649442321522003032
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل373.0062.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيفاطمة ياسين مهدي صالح649452721522034047

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل372.0062.00اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيحنين عماد صبري بوهان649462221522036006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل372.0062.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيفاطمة حسين صالح حسين649472721522040034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل371.0061.83ثانوية الحلة للبناتتطبيقيرقيه قاسم محمد حميد649482321522024014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل371.0061.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيصابرين حمزه جاسم خضير649492321526001101

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل371.0061.83اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيدعاء خالد رحيم عمران649502721526001042

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل370.0061.67اعدادية عائشة للبناتتطبيقيرسل محمد حبيب فواز649511121522023015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل370.0061.67اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيابتهال رحيم حسين رستن649522321522017001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل370.0061.67اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيفاطمه فالح عبد الواحد محمد649532321526001132

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل369.0061.50اعدادية عائشة للبناتتطبيقيبراء اسماعيل ابراهيم دخيل649541121522023007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل369.0061.50اعدادية الثقافة للبناتتطبيقينرجس راجح عباس حسن649552721522054050

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل368.0061.33اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيحوراء محسن رزاق عبد اليمه649562321522017011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل367.0061.17اعدادية المناذرة للبناتتطبيقياماني كامل حمادي حسن649572321522003004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل366.0061.00عدادية الثورة للبناتتطبيقيايات عباس جبار عبد الحسين649582321522011006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل366.0061.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيتبارك عدي ياسين ابراهيم649592321522048011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل364.0060.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيبنين مهدي فرحان مهدي649602421522025003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل364.0060.67اعدادية القوارير للبناتتطبيقينبأ ضياء عبد الهادي هاشم649612721522015008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل363.0060.50ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيبراء عباس جاسم حبيب649622321522037006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل363.0060.50اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيفاطمة ثامر مشرع فزع649632321522043020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل362.0060.33ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيزهراء مثنى حسين عباس64964232052168003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل362.0060.33الخارجياتتطبيقيجنان جمال مجبل كشكول649651621528050113

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل362.0060.33اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيرقيه حيدر صاحب حسين649662321522016021

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل362.0060.33ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيصابرين حسن كاظم علي649672321527030006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل362.0060.33اعدادية الغدير للبناتتطبيقيرقيه مكي حسن رحيم649682621522016022

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل362.0060.33ثانوية البستان للبناتتطبيقيسكينه هيثم عبيس علوان649692721522053015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل361.0060.17اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيايمان علي محمد عبيد649702721522020004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل361.0060.17اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيفاطمه ياسين ثجيل متعب649712921522006090

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن قاسم محمد جاسم649722321411020066

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل584.0097.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه فاضل بديوي حمد649732521422040238

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل557.0092.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدره عباس عبد علي محيسن649742321422012075

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل543.2490.54ثانوية بابل للبنيناحيائييحيى ماجد محيي محمد رضا649752321411056175

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل539.0089.83اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد رائد عبد االله محمد حسين649762321511007101

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0089.67ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزينب جعفر قاسم محمد649772321422036038
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0089.67اعدادية سبأ المختلطةاحيائيوفاء عباس محمد طالب649782321427017019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0089.33اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسن ايهاب كاظم عبد649792321411061024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل534.0089.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيهبه مستقبل عبيد حبيب649802321422035140

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل534.0089.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسوسن ميثم برهي جاسم649812321422051077

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل529.0088.17ثانوية المدائن للبناتاحيائيكوثر صفاء شهيد مرزوك649822721422047110

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل527.0087.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائينورالهدى مهند حسن محسن649832321422013520

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل525.0087.50اعدادية الربيع للبناتاحيائينور هادي حسن كاظم649842321422022229

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل525.0087.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين حيدر محمد رضا علي649852721411034049

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل524.6087.43ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد باقر حسن علي حسن649862321411058085

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل523.0087.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأسماء نعمه عبد جاسم649872521424004004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل520.0086.67اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي عباس جبر عبود649882321411017097

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل517.9686.33ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء محمود فاضل جياد649892321422021058

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل517.0086.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين ظاهر محسن كريم649902321413018065

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل516.8886.15ثانوية التحرير للبناتاحيائيمريم كريم بدر كاظم649912321422021112

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل516.0086.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء يحيى هالل عبود649922321422013374

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل516.0086.00ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيزينب هاشم صاحب حمزة649932321424013029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل513.0085.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيباقر حيدر كريم حمزه649942321411020044

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل513.0085.50ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيمحمد الباقر مهدي باقر جواد649952321511025026

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل510.0085.00ثانوية المجد للبنيناحيائيحسين علي محمد كاظم649962321411065014

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل509.0084.83اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء حيدر جعفر موسى649972321422032036

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل508.0084.67اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعز الدين سمير صاحب علي649982321411061076

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل508.0084.67اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعلي صفاء صبيح هادي649992721411038069

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل507.0084.50اعدادية شط العرب للبناتاحيائيآيات موسى عبدالرضا عزوز650002321422048003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل505.1284.19ثانوية بابل للبنيناحيائيمؤمن فارس كاطع حميد650012321411056119

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل505.0884.18اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد هللا عبد المنعم650022721411028088

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل503.0083.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء هزاع ابراهيم عبيس650032321424006196

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل502.0083.67ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الكاظم حمزه650042321424007010

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل499.0083.17اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيبنين فالح حسن علي650052321422032011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل499.0083.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيابرار باسم محمد عبد علي650062321422044002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل498.8083.13ثانوية بابل للبنيناحيائيمهيمن فارس كاطع حميد650072321411056164

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل495.1682.53ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد عبد القادر ياسين خلف650082321411058092

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل495.0082.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمه فالح مهدي صالح650092321422039186

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل493.0082.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين عالء ناجي عبود650102321411020084
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل492.0082.00اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد باقر قاسم محمد جواد650112321411005110

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل491.0081.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه مهند جواد كاظم650122321422038099

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل489.0081.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائيآيه موفق صبحي حبيب650132321422027006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل489.0081.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيمجتبى هاشم كريم عبيد650142721411034192

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل488.0081.33ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيزيد عبد هللا طه محمد650151721411109012

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل488.0081.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمهند هادي غالب عبد الكاظم650162421411048318

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل487.0081.17ثانوية المدائن للبناتاحيائيريام علي سهيل نجم650172721422047047

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل486.0081.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد والء رزاق احمد650182321411020351

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل485.0080.83ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعلي عبد االمير فليح حسن650192321413012046

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل485.0080.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايه حسين علي مزعل650202321422072034

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل483.0080.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيكرار عبد الحسن رسمي علي650212321411002187

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل483.0080.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء احسان علي حسين650222321422072102

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل483.0080.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيعبير لهيب عبدالحسين مهدي650232321422072208

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل482.0080.33ثانوية النيل للبنيناحيائيحسن علي عبد الحسين علي650242321411029024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل482.0080.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائياّمنه امير ناصر حسين650252321422013002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل481.0080.17اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيامير رحيم عطشان ضيدان650262321411032005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل480.0080.00الخارجيوناحيائيزكريا صالح علي عيدان650272321418001197

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل480.0080.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب يوسف مهدي دعيم650282321422013281

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل480.0080.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيحنين حسن هاشم كريم650292321422072077

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل480.0080.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيسجاد عماد جباري سالم650302721411003055

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل480.0080.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيعذراء حمزه ذياب حسين650312721422027063

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل479.0079.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين علي حسين عليوي650322321411020086

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل479.0079.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيمهدي علي رحيم كريم650332321411020396

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل479.0079.83لاليتام األهلية للبنين (ع)ثانوية علي األصغراحيائيامير يوسف عبد الحسن تالي650342721413006002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل478.0079.67اعدادية الربيع للبناتاحيائيثمر علي محمد جواد علي650352321422022063

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل478.0079.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك قاسم امير مرغيد650362321424006088

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل477.3279.55ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيزين العابدين يقظان جاسم حسين650372321411058037

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل477.0079.50للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائينبأ مجيد عبد المنعم حسين650382321422047128

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل476.0079.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن جعفر نجم عبد مسلم650392321411020057

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل476.0079.33اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيسجاد نبيل حمزه عبيد650402321411032018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل476.0079.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمنتظر عباس محيسن صخيل650412321413018300

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل476.0079.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه مبدر خلخال حسين650422321422013179

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل476.0079.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيايات محمد رضا كاظم650432321422017025
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل476.0079.33اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيمحمد بهاء محمد عبيد هادي650442321511005037

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل475.0079.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمد عباس رحيم زنكاح650452321411002210

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل475.0079.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر حسين جاسم650462321413018220

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل475.0079.17ثانوية الحلة للبناتاحيائيزهراء احمد محمد كاظم650472321422024025

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل475.0079.17ثانوية المستقبل للبناتاحيائيهديل حسين كتاب عبيد650482321422030085

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل475.0079.17اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمصطفى علي حمودي علي650492521511033037

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل475.0079.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيمنار احمد مهدي محسن650502621422017163

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل475.0079.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيعباس كريم هادي حسين650512721411034113

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل475.0079.17اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمصطفى مهدي عبد زيد حريجه650522721511032083

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل474.2079.03ثانوية المتميزيناحيائيسبطين حاتم كاظم جازع650532521411030027

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل474.0079.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد عبد الخضر عباس نعمه650542221411062194

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل474.0079.00اعدادية البيان للبنيناحيائياحمد جاسم عناد عبد الخضر650552321411014005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل474.0079.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعباس حسن طالب عبد650562321411017070

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل474.0079.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيه حسن طالب محمد650572321422012008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل474.0079.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايه قيصر يحيى برتو650582321422072037

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل474.0079.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيبه هيثم كاظم عباس650592421422015101

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل473.4478.91المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم جعفر عبد الساده بهير650601021422003116

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل473.0078.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد عبد العباس عبد الزهرة جبر650612321411007175

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل473.0078.83اعدادية الجزائر للبنيناحيائيعباس ابراهيم حسين سمير650622321411034020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل473.0078.83ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي سعدي محمد فيصل650632321411056095

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل473.0078.83ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيامير محمد كاظم حمزه650642321413017002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل472.0078.67ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيبنين علي حسن جوده650652721422052011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل471.0078.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين رشاد حميد حميدي650662221411062053

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل471.0078.50ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيرقيه رحمن خضير رحومي650672321422071044

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل471.0078.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى حمزه سويد علوان650682521424018302

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل471.0078.50االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيفاطمه سعد عبد االمير عبد الوهاب650692721424004024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل470.0078.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحيدر حسن فزع جنجر650702221413004057

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل470.0078.33اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعلي جاسم محمد جبر650712321411039008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل470.0078.33ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعلي فارس جبر حسين650722321411070045

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل470.0078.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عباس مسلم حسن650732321424003163

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل470.0078.33اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسن محمد حسن مهدي650742721411032039

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل470.0078.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء شهاب احمد علي650752721422035140

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل470.0078.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيكوثر كاظم عبد تايه650762721422037266
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل469.0078.17اعدادية السدة للبنيناحيائيامين رافد عبد حبيب650772321411016011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل469.0078.17اعدادية المدحتية للبنيناحيائيشجاع رحمن كامل فرج650782321411017063

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل469.0078.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين علي عبود نور650792321411020090

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل469.0078.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي عصام جبار عبيد650802321411020228

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل469.0078.17اعدادية الطبري للبنيناحيائيضياء عباس سامي زياد650812321411047039

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل469.0078.17اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعلي ماجد محمد امين650822321417003036

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل469.0078.17للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيشهد اسعد يوسف عبد الرضا650832321422047088

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل468.0078.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحوراء سعد فاهم علي650842321422005030

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل468.0078.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيحوراء احمد كوني علي650852321422032014

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل468.0078.00اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيبتار كاظم حسين يوسف650862321511005009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل468.0078.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيسماء محمد عباس علي650872721422047078

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل467.7277.95ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين كمال عبد الرزاق عبود650882321411056046

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل467.0077.83عدادية الثورة للبناتاحيائيزينب حسين عبدهلل عبدالحسين650892321422011098

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل467.0077.83اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ رحيم خضير عبيد650902321422018150

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل467.0077.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء قاسم بدر عبد650912321422039107

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل467.0077.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرقيه خالد جواد عبيد650922721422035116

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل467.0077.83ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائينور رعد عبد زيد كاظم650932721426002032

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل466.5677.76اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيسجاد حسين فاضل محسن650942721511028016

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل466.0077.67اعدادية الربيع للبناتاحيائيهديل علي حمزه عبيد650952321422022235

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل465.0077.50اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي رضا جواد كاظم650962321411008052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل465.0077.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي امير علي جاسم650972321411020199

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل465.0077.50ثانوية النجوم للبناتاحيائياسالم مؤيد جاسم جبر650982321422054003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل465.0077.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي عوده سلمان كاظم650992321511007080

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل465.0077.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي عباس عطيه حسين651002721411032135

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل464.0077.33اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحيدر قاسم صالح مهدي651012321411012047

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل464.0077.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين حيدر جواد محي651022321411020075

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل464.0077.33اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيسامر صباح ناصر حسين651032321411063035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل464.0077.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه احمد صبحي محمد651042721422035245

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل463.2877.21ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسين وسام نعمه جعفر651052521411030055

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل463.0077.17ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيسجاد شامل كامل حسن651062121417060007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل463.0077.17اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيليث احمد صباح تايه651072321411005102

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل463.0077.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيايه حسن كاصد مهودر651082321422006012

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل463.0077.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك حيدر علي عبيد651092321422039046
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل463.0077.17اعدادية ميسان للبنينتطبيقينور الحسين احمد عباس عبد651102521511011060

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل462.0077.00ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيعبد االله عبد االمير يحيى عبد هللا651112321417004025

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل462.0077.00ثانوية الفضائل للبناتاحيائيايات حيدر شاكر علوان651122321422036006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل462.0077.00ثانوية الكفاح للبناتاحيائيمريم جميل صاحب عزيز651132321422037076

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل462.0077.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمريم حافظ نصيف مزعل651142321422039194

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل462.0077.00اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحيدر فاضل احمد مهدي651152521511007074

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل462.0077.00اعدادية القدس للبناتاحيائيبنين عالوي سالم داود651162621422033022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل461.0076.83اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد ابراهيم حمزه ابراهيم651172321411005107

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل461.0076.83اعدادية الحلة للبنيناحيائييوسف اسامه سعيد شاكر651182321411020410

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل461.0076.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيفرقان عباس محيسن صخيل651192321413018206

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل461.0076.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفضاء حسن شاطي دفار651202321422017249

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل461.0076.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور حامد كزار جاسم651212321422043145

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل461.0076.83ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيمريم صهيب هادي كاظم651222321424010020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل461.0076.83اعدادية الجامعة للبنينتطبيقياحمد مكرم ناهض فليح651232321511061004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل460.0076.67ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي شاكر جاهل ادريس651242321411056096

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل459.0076.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد علي زيدان فاضل651252321413018253

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل459.0076.50اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيغسق سامر كساب شنداوي651262321422002106

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل459.0076.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمه رائد حامد عبد651272321522048038

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل459.0076.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيمقتدى عباس ناعور مكي651282721411034249

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل457.0076.17ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيمحمد عالوي جياد هدام651292321417031023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل457.0076.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم عبدهللا طاهر غضبان651302321422013441

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل456.0076.00ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيحسين شعالن عبيد كاظم651312321417053004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل456.0076.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعبير محمد محيسن عبد علي651322321422051090

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل456.0076.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور عامر محسن جبر651332321424003212

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل456.0076.00اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيسجاد محمد هادي شريف651342521411041023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل455.0075.83ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيياسر ايهاب عباس حسين651352321411058124

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل455.0075.83عدادية الثورة للبناتاحيائيصفا بشار حمزه ابراهيم651362321422011125

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل455.0075.83اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعلي سليم كاظم جدوع651372321511008039

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل454.4875.75ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي رعد شبر محمد كريم651382321411058060

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل454.0075.67ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيغيث حسن عبد زيد حسن651392321411072022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل454.0075.67اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيباقر حاتم محمد مهلي651402321417012017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل454.0075.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء علي حسين حمزة651412321422044057

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل454.0075.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى قصي رحيم جاسم651422721411025236
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل454.0075.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيزين العابدين حسين حسن ناصر651432721411034093

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل453.0075.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيموسى عبد الهادي عوده اسماعيل651442221413006217

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل453.0075.50اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي رسول جمعه جريان651452321411019115

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل453.0075.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا علي فخري مولى651462321411020181

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل453.0075.50اعدادية ام البنين للبناتاحيائينور حمزه محمد ناجي651472321422016096

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل453.0075.50ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء حيدر حسن هاشم651482321422026026

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل453.0075.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء اياد اسماعيل خليل651492321422072107

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل453.0075.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيبنين حيدر جبار شاكر651502321522072012

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل453.0075.50اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا حامد عبد الرضا651512621411009163

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل453.0075.50ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائينرجس ميثم عبد الكريم محمد651522721422052109

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل452.0075.33اعدادية البيان للبنيناحيائيحسن عماد صبيح هادي651532321411014037

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل452.0075.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم عبد الوهاب مجيد حميد651542721422033289

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل451.0075.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيهادي حميد هاشم عبود651552321411007207

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل451.0075.17ثانوية النيل للبنيناحيائيهاني حسين هالل كاظم651562321411029130

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل451.0075.17عدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء خالد كاظم جواد651572321422011083

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل451.0075.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء صادق حسن مطشر651582621422018085

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل451.0075.17ثانوية السلوى للبناتاحيائيحنين فارس ترومان حسن651592721422016016

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل450.0875.01ثانوية بابل للبنيناحيائيياسر فاضل عباس ناصر651602321411056171

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل450.0075.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الكريم رشيد محمدعلي651612321411020306

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل450.0075.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرقيه يوسف ناجي صكر651622321422027036

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل450.0075.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسارة رزاق معين فرحان651632321422044081

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل450.0075.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينور الهدى عبد زيد عبد الزهرة عبد زيد651642521422035218

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل449.5674.93اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمقتدى محمد مرتضى عبد الحسين651652721411028185

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل449.0874.85اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد عدنان عبد الواحد مهدي651662721511028042

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل449.0074.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد حاتم كوكز طوفان651672321411020309

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل449.0074.83ثانوية الصديق للبنيناحيائيعلي سعد ناصر حسين651682321411024029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل449.0074.83اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب رائد كاظم حميدي651692321422003078

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل449.0074.83اعدادية الغدير للبنيناحيائيحسن مهدي محمد سرحان651702421411045016

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل449.0074.83اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية رعد سلمان جواد651712921422024098

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل448.6474.77اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتضى محمد مرتضى عبد الحسين651722721411028171

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين عليوي حسين عويز651732321411005034

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي ابوالنور صباح حران منصور651742321411007110

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعباس طلعت كاظم سعيد651752321411061071
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عبود جاسم عبود651762321422012251

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل448.0074.67ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه ماهر عباس علي651772321422075073

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل448.0074.67اعدادية البيان للبنينتطبيقيمصطفى علوان عبد سعيد651782321511014063

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل448.0074.67اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيحسين رستم محسن محمد651792721411017007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل447.0074.50اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمة حسين علي سلومي651802321422022172

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل447.0074.50اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيلبنى عقيل عباس محمد651812721422040124

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل447.0074.50ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب عباس حاكم مزهر651822721422042024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل447.0074.50اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيمريم علي عبد الكاظم عبودي651832721422046138

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل446.7674.46اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد علي عبد االمير زاير عبود651842721411028155

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل446.0074.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين حسين هاتف بعيوي651852321422017038

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل446.0074.33اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينور اسامه عزيز سلمان651862321422045126

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل446.0074.33ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيسجاد ميثم محسن عبد الكاظم651872321511067006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل446.0074.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه فالح عبد الصاحب فتاح651882721422037246

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل445.0074.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمد جبار كاظم عبود651892321411002200

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل445.0074.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين احمد خليل ابراهيم651902321411007036

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل445.0074.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيقاسم محمد حسين جاسم651912321411020273

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل445.0074.17ثانوية النجوم للبنيناحيائيامير يامر صلبي فهد651922321411026008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل445.0074.17ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيايوب ضيا خضير عباس651932321413003005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل445.0074.17الخارجيوناحيائيمصطفى عبدهللا كاظم عبيد651942321418001508

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل445.0074.17ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيتبارك سعد عبد الواحد علي651952321422007021

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل445.0074.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيساره طرخان جواد صالح651962321422027056

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل445.0074.17اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيعلي حسن غريب كاظم651972321511005028

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل445.0074.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسالم عبد الحميد مصطفى حسون651982421411027042

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل445.0074.17اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعبد هللا فائز حمود هادي651992721411007060

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل444.0074.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسن عالء نجم عبيد652002321411002033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل444.0074.00ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمحمد عباس جاسم محمد652012321417006044

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل444.0074.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حسين علي سلمان652022321422013206

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل444.0074.00ثانوية الباقر للبناتاحيائيامنه عباس وهاب كاظم652032321422029004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل444.0074.00ثانوية النجاة للبناتاحيائيدعاء مسلم محسن عرجاوي652042321422059019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل444.0074.00ثانوية االفاق للبناتاحيائيهاجرين حيدر صالح عبد652052321422061073

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل444.0074.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيودق احسان علي عبيس652062321422075102

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل444.0074.00ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيزهراء حاكم عبد االمير مطلق652072321424016008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل444.0074.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيكميل اوراس طالب غازي652082721411034185
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل444.0074.00اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيبنين جواد كاظم عبد العباس652092721422010017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل443.0073.83اعدادية الثورة للبنيناحيائيمنشد حيدر عادل محمد652102321411003086

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل443.0073.83اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيابراهيم حيدر شريف عبداالمير652112321417012001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل443.0073.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء فاضل محمد كريم652122321422012126

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل443.0073.83اعدادية ام البنين للبناتاحيائيصفا عامر مرزه عليوي652132321422016062

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل443.0073.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء احسان علي دشر652142321422022098

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل443.0073.83ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيفاطمه صالح نجم عبيد652152321422023038

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل443.0073.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمريم سالم حسن شاكر652162321422027087

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل443.0073.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء رياض جبار كاظم652172321422045052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل443.0073.83ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيعلي نعيم كريم غضبان652182321511025025

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل443.0073.83ثانوية سنجار المختلطةتطبيقيمؤمل صبار عبد الرزاق راضي652192321517056028

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل443.0073.83اعدادية عفك للبنيناحيائيسجاد عباس فاضل شمران652202421411006035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل443.0073.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء فاضل طراد غائب652212421422011106

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل443.0073.83ثانوية السنبلة للبناتاحيائيسجى علي فليح عوده652222421422029052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.0073.67ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيعلي سعيد يوسف ابراهيم652231721415004033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.0073.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن هيثم فوزي خليل652242321411007029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.0073.67اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسن علي عبود حسين652252321411012021

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.0073.67اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين ناظم جاسم علوان652262321411035013

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.0073.67عدادية الثورة للبناتاحيائيرانيا اياد صالح هادي652272321422011060

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.0073.67اعدادية الربيع للبناتاحيائيريام حافظ حمزه دغيم652282321422022095

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.0073.67ثانوية الفضائل للبناتاحيائيتبارك يوسف خوام عبيس652292321422036018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.0073.67ثانوية النجوم للبناتاحيائينور محسن رسول حسون652302321422054061

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.0073.67ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائيهادي جليل حيوان شطنان652312421411002037

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.0073.67اعدادية النور للبناتاحيائيوجدان كريم عبد الرضا كاطع652322421422005194

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.0073.67اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين شايع عائد عيدان652332421422026031

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.0073.67ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمؤمل احمد علي كاظم652342721411045088

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.0073.67للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائينورس عباس عدنان عبد علي652352721422008154

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.0073.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحسناء نوفل عبد علي محسن652362721422035083

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.0073.67ثانوية المدائن للبناتاحيائيرحاب مناف داود حسن652372721422047033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.0073.67اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي احمد حسن هادي652382721511032043

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.0073.67اعدادية الرميثة للبناتاحيائيديار عالء رزاق كريم652392921422027094

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل441.0073.50ثانوية النجوم للبنيناحيائيمحمد علي رحيم خليف652402321411026058

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل441.0073.50اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعلي اثير جعفر جواد652412321417003029
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل441.0073.50اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه حميد عبد الحميد عبد652422321422016074

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل441.0073.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيالزهراء انس جبار هواء652432321422038009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل441.0073.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه مازن محمد حميد652442321422072249

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل441.0073.50اعدادية السدة للبنينتطبيقيمنيب سعد نعمة عزيز652452321511016023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل441.0073.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيحوراء حميد حسن شداد652462421422011055

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل441.0073.50اعدادية القادسية للبنيناحيائيمرتضى عبد الباري عبد الحسين عبيد652472521411038031

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل441.0073.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيمنتظر عقيل عادل ناصر652482721411032229

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل440.0073.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيابراهيم سعد عبد عبد هللا652492321411006001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل440.0073.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيزيد قاسم محمد هادي652502321411006071

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل440.0073.33اعدادية المسيب للبنيناحيائيامير اياد طارق راشد652512321411009010

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل440.0073.33اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسين جاسم طالب علي652522321411017028

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل440.0073.33ثانوية الضحى المختلطةاحيائيمصطفى احمد خضر كاظم652532321417042011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل440.0073.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه عدنان علي محيسن652542321422018132

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل440.0073.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيسجى علي حنتوش عصري652552321422027060

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل440.0073.33ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزهراء فراس مالك حمزه652562321422071057

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل440.0073.33ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد العباس كاظم652572321422075034

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل440.0073.33ثانوية الرباب للبناتاحيائيطيبه عمار طالب محمد652582321422075062

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل440.0073.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيزين العابدين حيدر عبد الجواد حسين652592521411007151

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل440.0073.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء عارف خضير جاسم652602921422024120

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل440.0073.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعباس غانم عاصي غريب652612921511018101

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل439.8473.31ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين حسن مدلول ميدان652622321422021018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل439.0073.17اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحيدر عقيل حسن الزم652632221411019073

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل439.0073.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه غسان محمد جاسم652642321422012255

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل439.0073.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائياسراء علي عبدالعباس عبود652652321422038006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل439.0073.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عباس أصبيح ابراهيم652662321422051104

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل439.0073.17ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيفاطمة احمد خدام عبد االمير652672321422060040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل439.0073.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفرقان مرتضى جبار كاظم652682321422062153

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل439.0073.17ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار حسن عبدالحسين652692321424010009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل439.0073.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد خزعل عبد السيد جبر652702421411036129

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل439.0073.17اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء علي حسين نجم652712421422005052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل438.1273.02ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى علي خضير عباس652722321411056155

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل438.0073.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر مؤيد ناصر غازي652732321411020392

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل438.0073.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي حسين كاظم موسى652742321417032020
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل438.0073.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء احمد فليح تايه652752321422012107

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل438.0073.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء علي شاكر طه652762321422072128

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل438.0073.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعباس جبار عباس عبود652772321511003041

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل438.0073.00اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيحسين جبار هاني عبيد652782321511004009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل438.0073.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرباب عبد الرضا حمود حران652792421422039070

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل438.0073.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيهدير حيدر عبد الرحمن عبد الجبار652802421422047282

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل438.0073.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر مجيد راضي كاظم652812521411001404

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل438.0073.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمنى رحيم رهيف وهيب652822621422018181

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل438.0073.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيبشير عادل حميد راضي652832721411025034

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل438.0073.00اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينور الهدى رائد فاضل عباس652842721426001284

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل435.0072.50اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيمحمد عدنان صاحب مظهر652852321511005043

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل433.0072.17ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد حسن مظلوم652862321513006003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل432.0072.00اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيباقر مالك سرحان ليلو652872721511008008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل429.0071.50اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعلي عادل محمد جواد محمد مهدي652882721511038045

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل427.0071.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيزهراء محمد نشمي فاضل652892321522072022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل427.0071.17ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقييحيى اياد جابر يحيى652902721511041058

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل426.0071.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد احمد سلمان حسين652912321511003066

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل425.0070.83اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيابراهيم وصال عبد القادر عبد الكريم652921621515008001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل425.0070.83اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد الصمد رياض عبد الحمزه محمد652932321511007048

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل424.0070.67اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعلي مصطفى احمد جزاع652942721511003034

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل423.0070.50اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين عبد الزهره حسين652952721511030051

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل422.0070.33اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمصطفى فراس عبد الحميد عبد الحكيم652962321511020086

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل421.0070.17اعدادية المسيب للبنينتطبيقيغيث عبد الرضا جميل هوبي652972321511009027

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل420.0070.00عدادية الثورة للبناتتطبيقيزهراء سليم مهدي عيسى652982321522011026

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل420.0070.00ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقياحمد ذياب سمير كاظم652992521515007006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل420.0070.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعلي احمد حميد هاشم653002721511027049

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل419.0069.83ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيحسين منعم حبيب عاشور653011621513120004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل419.0069.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيحسين ربيع فالح عليوي653022321511002011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل417.0069.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء سمير عبيد كاظم653032321522048035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل417.0069.50اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيضحى ميثم مهدي محسن653042721522036043

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل416.0069.33ثانوية بيروت للبنينتطبيقيياسر طالب عودة حساني653052321511021024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل415.0069.17الخارجيونتطبيقيعبد هللا كاطع جواد عمران653062721518001128

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل413.0068.83اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيعلي رياض جوالن مهلهل653072221511033042
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل412.0068.67الخارجيونتطبيقيحارث احمد فاضل خضير653082321518001062

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل412.0068.67اعدادية الروضتين للبناتتطبيقينور الهدى فاضل عباس فاضل653092721522039055

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل411.0068.50اعدادية المنصور للبنينتطبيقيصالح قيس مرتضى محمد653101021511026051

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل411.0068.50اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيجعفر الصادق جواد كاظم زاير653111521511013008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل410.0068.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد قاسم فليح حسن653122321511003072

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل410.0068.33اعدادية الكفل للبنينتطبيقيمرتضى بشير كريم برهان653132321511028032

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل410.0068.33اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيزيد خالد سرحان عبيد653142321511032017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل410.0068.33اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيمصطفى عادل محمد هاشم653152321511032051

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل410.0068.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيكريمه حيدر سليم عبد653162321522072041

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل410.0068.33اعدادية عفك للبنينتطبيقيمصطفى حسين كاظم جابر653172421511006020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل410.0068.33اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيامير مازن داخل سلمان653182721511014010

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل409.0068.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد نائل فاضل مهدي653192321511007110

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل408.0068.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعلي حيدر جاسم كاظم653202321511012031

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل408.0068.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسين رائد تركي ضيدان653212321511020023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل408.0068.00اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء حسين منصور كاظم653222321522016040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل408.0068.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعباس علي حسين احمد653232721511026068

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل407.0067.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء عبد الستار موسى محمد653242221522073022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل406.0067.67اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمحمد قحطان عدنان صالح653252321511061065

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل405.0067.50اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيليث محمد محسن محمد سعيد653262721511026103

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل404.0067.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيعلي حيدر ماضي حسون653272321511002040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل404.0067.33اعدادية البيان للبنينتطبيقيمحمد غزوان عجد جساس653282321511014053

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل404.0067.33عدادية الثورة للبناتتطبيقيايات رياض سمير حمدي653292321522011005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل403.0067.17الخارجياتتطبيقيزينب حازم يحيى كاظم653302321528050049

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل403.0067.17اعدادية الثبات للبنينتطبيقيكرار حيدر قاسم جاسم653312721511011064

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل403.0067.17ثانوية سيد الماء األهلية للبنينتطبيقيرضا حسن عبد الحسين جاسم653322721513008007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل402.0067.00اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عدنان محمد علي حمزة653331621515003116

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل402.0067.00ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيبيداء محمود مخيف راجح653342321522006008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل401.0066.83اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمحمد امير صبحي جابر653352321511020067

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل401.0066.83اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الرحيم واوي عمران653362321511041005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل401.0066.83اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيرضا محمد رضا عبد الحسين653372721511038028

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل401.0066.83اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين منير حربي جاسم653382921511025072

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل400.0066.67اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمؤمل رافد سامي سعيد653391621511047045

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل399.0066.50اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيمحمد جاسم حامد ناجي653402321511017045
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كلية القانون/جامعة بابل581.0096.83اعدادية المسيب للبنينادبيعلي حسن عبد الواحد طليفح653412321211009051

كلية القانون/جامعة بابل565.0094.17اعدادية الحلة للبنينادبيعلي سليم جواد كاظم653422321211020035

كلية القانون/جامعة بابل559.0093.17اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيبنت الهدى ذو الفقار غانم محمد653432321226001016

كلية القانون/جامعة بابل555.0092.50ثانوية االسكندرية للبناتادبياماني غانم عبد هللا عنيزان653442321222019001

كلية القانون/جامعة بابل553.0092.17ثانوية موسى الكليم للبنينادبيعلي واثق علي كتاب653452321211049024

كلية القانون/جامعة بابل551.0091.83اعدادية قرطبة للبناتادبيايه علي عزيز حبيب653462321222050008

كلية القانون/جامعة بابل547.0091.17ثانوية االفاق للبناتادبيالهام غانم حاتم محمد653472321222061002

كلية القانون/جامعة بابل544.4090.73ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيسعيد وسام سعيد محمد653482321411058039

كلية القانون/جامعة بابل543.0090.50ثانوية الفضائل للبناتادبيرفل جعفر كاظم هوبي653492321222036007

كلية القانون/جامعة بابل542.0090.33ثانوية العامل للبنينادبياحمد رحمان هاشم عبد هللا653502321211023001

كلية القانون/جامعة بابل533.0088.83عدادية الثورة للبناتادبيبنين جواد كاظم سلمان653512321222011012

كلية القانون/جامعة بابل533.0088.83اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك حيدر خزعل خلف653522321222038003

كلية القانون/جامعة بابل532.0088.67اعدادية الجماهير المختلطةادبيصادق حميد هادي هاشم653532321217012028

كلية القانون/جامعة بابل530.0088.33ثانوية زهرة الفرات للبناتادبيقطر الندى ثامر حسن عبد653542321222066012

كلية القانون/جامعة بابل523.0087.17اعدادية الحلة للبنينادبيحسين سليم جواد كاظم653552321211020010

كلية القانون/جامعة بابل521.0086.83اعدادية المؤمل للبنينادبيمرتضى عالء حميزه عبيس653562321211046083

كلية القانون/جامعة بابل521.0086.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشيماء قاسم بهاء غزاي653572321422012189

كلية القانون/جامعة بابل520.0086.67ثانوية الحلة للبنينادبيمحمد تقي خليل عباس جاسم653582321211015027

كلية القانون/جامعة بابل520.0086.67ثانوية الخلود للبناتادبيهالة ستار جابر عبد653592321222058027

كلية القانون/جامعة بابل518.0086.33اعدادية ابن السكيت للبنينادبياحمد حيدر جابر علوان653602321211032001

كلية القانون/جامعة بابل518.0086.33اعدادية المسيب للبناتادبينور احمد جاسم سعود653612321222041086

كلية القانون/جامعة بابل515.0085.83ثانوية الباقر للبناتادبيحوراء امير حسن عبود653622321222029006

كلية القانون/جامعة بابل515.0085.83اعدادية النهروان المختلطةادبيهيام ابراهيم محمود فرحان653632321227011009

كلية القانون/جامعة بابل514.0085.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائيإستبرق ناهض عبد هللا حمد653642321422039002

كلية القانون/جامعة بابل513.0085.50ثانوية الحلة للبناتادبيزهراء قاسم فرهود كريم653652321222024019

كلية القانون/جامعة بابل512.0085.33اعدادية القدس للبنينادبيسجاد حسن عبد الساده هامل653662321211043032

كلية القانون/جامعة بابل512.0085.33اعدادية الكوثر للبناتادبينور الهدى ضياء جميل كريم653672321222038031

كلية القانون/جامعة بابل509.0084.83ثانوية الغدير للبناتادبيرؤى كريم حسن صباح653682321222055012

كلية القانون/جامعة بابل507.0084.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبياحمد حسين بديوي عبيد653692321213018001

كلية القانون/جامعة بابل504.0084.00ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينادبيعلي احمد عبيد ضاحي653702321213002006

كلية القانون/جامعة بابل504.0084.00ثانوية الرفعة للبناتادبيرقيه اشرف عمران مغير653712321222006023

كلية القانون/جامعة بابل504.0084.00اعدادية المحاويل للبناتادبينهى رحيم هودان ناصر653722321222039051

كلية القانون/جامعة بابل503.0083.83اعدادية الكفل للبنينادبيسجاد جبار عبد الحسين ياسين653732321211028029
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كلية القانون/جامعة بابل503.0083.83ثانوية الكرار للبنينادبيمحمد حسنين احمد نصيف653742321211054020

كلية القانون/جامعة بابل502.0083.67اعدادية الحلة للبنينادبيحمزه سليم جواد كاظم653752321211020013

كلية القانون/جامعة بابل502.0083.67اعدادية الحلة للبنينادبيعباس محمد عباس سعيد653762321211020026

كلية القانون/جامعة بابل502.0083.67ثانوية الوركاء للبنينادبيعلي انور حسن عليان653772321211030030

كلية القانون/جامعة بابل502.0083.67اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين حمزه عناد بشاري653782321211032006

كلية القانون/جامعة بابل501.0083.50اعدادية الحلة للبنينادبيايمن ميثم محمد علي عباس653792321211020007

كلية القانون/جامعة بابل501.0083.50اعدادية الشموس للبناتاحيائيفاطمة عبدالقادر نجم عبدهللا653802321422025065

كلية القانون/جامعة بابل500.0083.33ثانوية الحلة للبناتادبيزينب حسن هادي جبوري653812321222024025

كلية القانون/جامعة بابل500.0083.33ثانوية الفضائل للبناتادبيايات رزاق هالل ابو اللول653822321222036002

كلية القانون/جامعة بابل499.0083.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيليث باسم عبد علي ابراهيم653832321211002049

كلية القانون/جامعة بابل498.0083.00اعدادية كوثى للبناتاحيائياستبرق صباح شافي عباس653842321422073005

كلية القانون/جامعة بابل497.8882.98ثانوية التحرير للبناتادبيبنين نزار هاشم نايف653852321222021010

كلية القانون/جامعة بابل497.0082.83ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيمولود تحسين علي كريمش653862321211051030

كلية القانون/جامعة بابل497.0082.83اعدادية حيفا للبناتادبيحوراء هادي ناجي علوان653872321222046010

كلية القانون/جامعة بابل497.0082.83ثانوية القاهرة المختلطةادبيكوثر احمد كاظم حسين653882321227009016

كلية القانون/جامعة بابل495.0082.50اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب علي حاتم عبد المحسن653892321222048033

كلية القانون/جامعة بابل494.0082.33اعدادية الثورة للبنينادبياحمد وائل عادل جبر653902321211003008

كلية القانون/جامعة بابل493.0082.17ثانوية الجنائن للبناتادبيغدير امير جعفر عباس653912321222026014

كلية القانون/جامعة بابل492.0082.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيامير حيدر صالح هالل653922321211002014

كلية القانون/جامعة بابل492.0082.00اعدادية المسيب للبناتادبيساره عامر خضير جواد653932321222041052

كلية القانون/جامعة بابل492.0082.00ثانوية النجوم للبناتادبيعذراء ماجد سالم عبد الهادي653942321222054019

كلية القانون/جامعة بابل492.0082.00ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزينب عاد حسين عزيز653952321422026039

كلية القانون/جامعة بابل491.0081.83ثانوية بيروت للبنينادبيمثنى محمد فارس خليف653962321211021032

كلية القانون/جامعة بابل491.0081.83عدادية الثورة للبناتاحيائيحنين خضير عبدالحسين علي653972321422011043

كلية القانون/جامعة بابل491.0081.83ثانوية الكفاح للبناتاحيائيرغد علي عبد الحمزه حبيب653982321422037031

كلية القانون/جامعة بابل490.0081.67اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيشهد ميثم علي كاظم653992321226001068

كلية القانون/جامعة بابل489.0081.50اعدادية المسيب للبناتادبيرقية مهدي كريم مهدي654002321222041036

كلية القانون/جامعة بابل488.0081.33عدادية الثورة للبناتادبيبنين صباح عبيد حسن654012321222011015

كلية القانون/جامعة بابل488.0081.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتقى حيدر حافظ حمزه654022321422013116

كلية القانون/جامعة بابل487.0081.17اعدادية المدحتية للبناتادبينور الزهراء قاسم مشكور هادي654032321222015040

كلية القانون/جامعة بابل485.0080.83اعدادية شط العرب للبناتادبيرقيه حسين محسن عمران654042321222048023

كلية القانون/جامعة بابل485.0080.83ثانوية حلب للبناتادبيختام ناصر عبود عبيد654052321222053007

كلية القانون/جامعة بابل484.0080.67ثانوية الوركاء للبناتادبيمريم عادل عزاوي علوان654062321222004023
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كلية القانون/جامعة بابل483.0080.50اعدادية المحاويل للبناتادبيحنين علي حسين عاجل654072321222039011

كلية القانون/جامعة بابل483.0080.50ثانوية الزاكيات للبناتادبيحوراء عبد الرزاق كريم خلف654082321222065003

كلية القانون/جامعة بابل482.0080.33اعدادية الحلة للبنينادبيضياء الدين عبد الغفار اسماعيل حسين654092321211020023

كلية القانون/جامعة بابل482.0080.33اعدادية الربيع للبناتاحيائيرقيه عماد محمد علي654102321422022093

كلية القانون/جامعة بابل482.0080.33اعدادية الشموس للبناتاحيائيفاطمة صالح مهدي عبيد654112321422025064

كلية القانون/جامعة بابل481.0080.17اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء حسين عبيد عيدان654122321222045009

كلية القانون/جامعة بابل480.0080.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيزيد عدنان عبيد علي654132321211041031

كلية القانون/جامعة بابل480.0080.00اعدادية حيفا للبناتاحيائيزهراء علي عبد العزيز سيد عمر654142321422046022

كلية القانون/جامعة بابل479.0079.83اعدادية بنت الهدى للبناتادبيهبه حسين عباس علوان654152321222045029

كلية القانون/جامعة بابل478.0079.67اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمصطفى عباس عبيد نايف654162321211032034

كلية القانون/جامعة بابل478.0079.67ثانوية مهدي البصير للبنينادبيمحمد جاسم محمد عبود654172321211045038

كلية القانون/جامعة بابل478.0079.67اعدادية الجزائر للبنيناحيائيكاظم بشار كاظم حسون654182321411034033

كلية القانون/جامعة بابل477.0079.50اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب مهدي صاحب بوان654192321222005021

كلية القانون/جامعة بابل476.0079.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيحيدر صفاء حميد مجيد654202321211002022

كلية القانون/جامعة بابل475.0079.17اعدادية حطين للبنينادبيمصطفى شيخ حمد سحل654212321211022044

كلية القانون/جامعة بابل475.0079.17ثانوية المسلة االهلية المسائية للبنينادبيامير فالح حسن عبد654222321215009002

كلية القانون/جامعة بابل475.0079.17اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء رشيد حميد زغير654232321222027016

كلية القانون/جامعة بابل474.0079.00اعدادية الفيحاء للبنينادبيكرار عدي جاسم جواد654242321211005021

كلية القانون/جامعة بابل474.0079.00اعدادية الحلة للبنينادبيزيد حيدر عبد الحمزه عيسى654252321211020017

كلية القانون/جامعة بابل473.0078.83اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي عادل جواد كاظم654262321211034024

كلية القانون/جامعة بابل473.0078.83اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي سامي عبد الحسن عيدان654272321211041048

كلية القانون/جامعة بابل473.0078.83ثانوية االزدهار االهلية للبنينادبيسجاد عاصم عبد الكاظم سالم654282321213003006

كلية القانون/جامعة بابل2472.0078.67خارجيون ادبيمحمد علي حسين سلمان654292321218002192

كلية القانون/جامعة بابل472.0078.67اعدادية الربيع للبناتادبينور الهدى حسن هادي جواد654302321222022095

كلية القانون/جامعة بابل472.0078.67اعدادية قرطبة للبناتادبيمنار علي هادي عبد هللا654312321222050049

كلية القانون/جامعة بابل471.0078.50اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد خالد كريم كاظم654322321211032029

كلية القانون/جامعة بابل471.0078.50ثانوية الفضائل للبناتادبينرجس علي حنون احمد654332321222036018

كلية القانون/جامعة بابل470.0078.33ثانوية مأرب للبنينادبيحسين علي محمد مدحي654342321211038010

كلية القانون/جامعة بابل470.0078.33ثانوية مأرب للبنينادبيمصطفى حسين شنابه عبيد654352321211038030

كلية القانون/جامعة بابل470.0078.33ثانوية اليرموك المختلطةادبيماجد جابر شالل مزيون654362321217024020

كلية القانون/جامعة بابل470.0078.33اعدادية الشموس للبناتادبيبتول حيدر محمد حسين محمود654372321222025001

كلية القانون/جامعة بابل470.0078.33اعدادية المسيب للبناتادبيبنين قاسم جواد كاظم654382321222041019

كلية القانون/جامعة بابل469.0078.17اعدادية القدس للبنينادبيحسنين علي حسين دوهان654392321211043022
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كلية القانون/جامعة بابل469.0078.17ثانوية الرفعة للبناتادبيتبارك عمران حرامي خليف654402321222006013

كلية القانون/جامعة بابل469.0078.17اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم ماهر سالم محمد654412321222044035

كلية القانون/جامعة بابل469.0078.17ثانوية االفاق للبناتادبيشهد فراس كريم عبد الكاظم654422321222061030

كلية القانون/جامعة بابل468.0078.00اعدادية حطين للبنينادبيعلي خضير جبار كاظم654432321211022025

كلية القانون/جامعة بابل468.0078.00ثانوية الكفاح للبناتادبيرسل هاتف سعيد عبد السادة654442321222037012

كلية القانون/جامعة بابل468.0078.00اعدادية بلقيس للبناتادبيحنين شاكر جواد جاسم654452321222044010

كلية القانون/جامعة بابل468.0078.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيفاطمه احمد ناظم كرمول654462321222047032

كلية القانون/جامعة بابل467.0077.83اعدادية البيان للبنينادبيحسين علي حسين صبار654472321211014017

كلية القانون/جامعة بابل467.0077.83اعدادية حيفا للبناتادبينوره محمد عمران محمود654482321222046037

كلية القانون/جامعة بابل466.0077.67اعدادية الحلة للبنينادبياحمد فاخر جبر عبد654492321211020004

كلية القانون/جامعة بابل466.0077.67اعدادية المؤمل للبنينادبيرضا معين موسى مراد654502321211046029

كلية القانون/جامعة بابل466.0077.67اعدادية ام البنين للبناتادبيآيات سعد عبد علي جواد654512321222016001

كلية القانون/جامعة بابل465.0077.50اعدادية الكفل للبنينادبيسجاد محمد زكي احمد حسن654522321211028032

كلية القانون/جامعة بابل465.0077.50اعدادية الجماهير المختلطةادبيوسام حسين مهدي علي654532321217012067

كلية القانون/جامعة بابل465.0077.50ثانوية الجنائن للبناتادبيفاطمه سعد هادي عبيد654542321222026016

كلية القانون/جامعة بابل465.0077.50ثانوية الفضائل للبناتادبيزينب سليم كطران حمزه654552321222036011

كلية القانون/جامعة بابل465.0077.50ثانوية القاهرة المختلطةادبيسجى بهاء صالح مزبن654562321227009010

كلية القانون/جامعة بابل464.0077.33اعدادية الثورة للبنينادبيمحمد حسن كريم جبار654572321211003059

كلية القانون/جامعة بابل464.0077.33اعدادية العراق الجديد للبنينادبيبارق علي عبيد هاشم654582321211041008

كلية القانون/جامعة بابل463.0077.17اعدادية الطبري للبنينادبياحمد حمزة دوهان خسباك654592321211047002

كلية القانون/جامعة بابل463.0077.17ثانوية فلسطين للبناتادبيغفران حسين هاشم علوان654602321222009011

كلية القانون/جامعة بابل462.2477.04ثانوية التحرير للبناتادبيطيبه علي احمد جودي654612321222021018

كلية القانون/جامعة بابل462.0077.00اعدادية الثورة للبنينادبيعلي صادق صاحب عزيز654622321211003046

كلية القانون/جامعة بابل462.0077.00اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمصطفى صبار عبد الزهرة كاظم654632321215003079

كلية القانون/جامعة بابل462.0077.00اعدادية الطليعة للبناتادبيبنين علي موسى كاظم654642321222013007

كلية القانون/جامعة بابل462.0077.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيغدير منذر سلطان بريج654652321222045019

كلية القانون/جامعة بابل462.0077.00اعدادية حيفا للبناتادبيبنين محمد نجم عبد654662321222046006

كلية القانون/جامعة بابل462.0077.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيغدير خضر عبد الواحد محمد654672321222051030

كلية القانون/جامعة بابل461.0076.83ثانوية الوركاء للبنينادبياسامه فالح محسن فضل654682321211030001

كلية القانون/جامعة بابل461.0076.83ثانوية مأرب للبنينادبيمجتبى ثائر شاكر زباله654692321211038022

كلية القانون/جامعة بابل461.0076.83اعدادية القدس للبنينادبيحسن حامد ناظم نعمان654702321211043014

كلية القانون/جامعة بابل461.0076.83ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيحوراء عباس مصيخ سمران654712321222067009

كلية القانون/جامعة بابل461.0076.83ثانوية المدائن المختلطةادبيضحى زيد جاسم عبادي654722321227034007
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كلية القانون/جامعة بابل461.0076.83الخارجياتادبيفاطمة صادق جاسم عبد الرضا654732321228050409

كلية القانون/جامعة بابل460.0076.67اعدادية الكندي للبنينادبيبالل يوسف ياسين علي654742321211007009

كلية القانون/جامعة بابل460.0076.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد هللا سعد عليوي ناصر654752321211041043

كلية القانون/جامعة بابل460.0076.67اعدادية الطليعة للبناتادبينوران عزيز عوده منسي654762321222013047

كلية القانون/جامعة بابل460.0076.67ثانوية الباقر للبناتادبيمنة هللا وليد حميد احمد654772321222029028

كلية القانون/جامعة بابل459.0076.50ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيمحمد بهاء مسلم حمزه654782321217001018

كلية القانون/جامعة بابل459.0076.50ثانوية مريم العذراء للبناتادبيزينب حيدر محمد خضير654792321222007026

كلية القانون/جامعة بابل459.0076.50ثانوية الجنائن للبناتادبيمنار مشتاق علي حسين654802321222026020

كلية القانون/جامعة بابل459.0076.50اعدادية المحاويل للبناتادبيزهراء حيدر علي عبد المطلب654812321222039022

كلية القانون/جامعة بابل459.0076.50اعدادية المحاويل للبناتادبيعال حسين جاسم خلف654822321222039034

كلية القانون/جامعة بابل459.0076.50ثانوية االفاق للبناتادبيزينب عادل عبد االمير عبيد654832321222061025

كلية القانون/جامعة بابل458.0076.33اعدادية المسيب للبنينادبيحيدر علي هادي كاظم654842321211009032

كلية القانون/جامعة بابل458.0076.33اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين نزار سليم كريم654852321211032010

كلية القانون/جامعة بابل458.0076.33اعدادية الحكيم للبنينادبيحسين حبيب نور جاسم654862321211035005

كلية القانون/جامعة بابل458.0076.33اعدادية الجماهير المختلطةادبيحسن سليمان مردان غضبان654872321217012012

كلية القانون/جامعة بابل457.0076.17اعدادية المؤمل للبنينادبيقاسم رضا نعمه حمد654882321211046060

كلية القانون/جامعة بابل457.0076.17اعدادية الطبري للبنينادبينذير جاسم محمد كاظم654892321211047086

كلية القانون/جامعة بابل457.0076.17اعدادية المناذرة للبناتادبيوصال محمد حسن لفتة654902321222003026

كلية القانون/جامعة بابل457.0076.17اعدادية الطليعة للبناتادبيعال نعمه عزيز يونس654912321222013038

كلية القانون/جامعة بابل457.0076.17ثانوية الحلة للبناتادبينور الهدى محمود حسين دهش654922321222024045

كلية القانون/جامعة بابل420.0070.00ثانوية سنجار المختلطةتطبيقيمحمود هيثم شمخي جبار654932321517056033

كلية القانون/جامعة بابل417.0069.50اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعادل مهدي علي عبد الحسين654942321511035004

كلية القانون/جامعة بابل412.0068.67ثانوية االعالم للبنينتطبيقيسجاد علي حسين هادي654952321511069014

كلية القانون/جامعة بابل411.0068.50اعدادية كوثا للبنينتطبيقيحسن فالح كريم عبد654962321511040004

كلية التمريض/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسن حسين محمد حسن654972321417007031

كلية التمريض/جامعة بابل585.0097.50ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعقيل نعمان هاتف جدوع654982321417006028

كلية التمريض/جامعة بابل585.0097.50اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب هادي مزعل خضير654992321422048072

كلية التمريض/جامعة بابل584.7297.45ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي حسنين هاشم عمران655002321411058054

كلية التمريض/جامعة بابل584.0097.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين كريم حميد عسكر655012321411020095

كلية التمريض/جامعة بابل584.0097.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيودق ماهر جواد كاظم655022321424006399

كلية التمريض/جامعة بابل584.0097.33ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحوراء طالل علي حسين655032321427006013

كلية التمريض/جامعة بابل582.0097.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد خالد حامد ثجيل655042321413018241

كلية التمريض/جامعة بابل582.0097.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير حسين علي حسين655052321422013352
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كلية التمريض/جامعة بابل582.0097.00ثانوية البتول  للبناتاحيائينور الهدى شهاب حامد فارس655062321422028059

كلية التمريض/جامعة بابل582.0097.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين رياض عكله سلطان655072521413017024

كلية التمريض/جامعة بابل582.0097.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيميامي حيدر جاسم محمد655082721422054289

كلية التمريض/جامعة بابل581.0096.83ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيرسل محمود عبد الكاظم مزعل655092321422063028

كلية التمريض/جامعة بابل581.0096.83اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيرسل حسن خضير عذاب655102321427003017

كلية التمريض/جامعة بابل581.0096.83اعدادية العزيزية للبناتاحيائيفاطمه صادق ابراهيم عباس655112621422039044

كلية التمريض/جامعة بابل581.0096.83اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسن جاسم علي حسين655122721411032034

كلية التمريض/جامعة بابل580.0096.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيبهاء الدين حيدر حسين علوان655132321411020050

كلية التمريض/جامعة بابل580.0096.67ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتقى حازم عطيه محمد655142321422077018

كلية التمريض/جامعة بابل580.0096.67الخارجياتاحيائيدينا عبود تركي عباس655152321428050113

كلية التمريض/جامعة بابل579.0096.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي حسين كاظم كزار655162321411020212

كلية التمريض/جامعة بابل579.0096.50اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيحيدر جعفر عدام حبيب655172321411032017

كلية التمريض/جامعة بابل579.0096.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسجى احمد عبدهللا عجرش655182321422013298

كلية التمريض/جامعة بابل579.0096.50اعدادية ام البنين للبناتاحيائينور كاظم علوان حسون655192321422016098

كلية التمريض/جامعة بابل579.0096.50اعدادية الشموس للبناتاحيائيبنين علي رسمي جاسم655202321422025016

كلية التمريض/جامعة بابل579.0096.50اعدادية دجلة للبناتاحيائيطيبة كاظم حاتم حسون655212321422031066

كلية التمريض/جامعة بابل579.0096.50اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء محمد ستار جبر655222321422041088

كلية التمريض/جامعة بابل579.0096.50ثانوية الفالح المختلطةاحيائيكوثر رحيم اكريم راضي655232321427022007

كلية التمريض/جامعة بابل579.0096.50ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيفاطمه طارق جاسم محمد655242321427029026

كلية التمريض/جامعة بابل578.9696.49ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين علي كمال عبد االئمه655252321411058021

كلية التمريض/جامعة بابل578.8496.47ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي جابر رسول عباس655262321411058051

كلية التمريض/جامعة بابل578.0096.33اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمقتدى علي ناصر حسين655271321411017067

كلية التمريض/جامعة بابل578.0096.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم زغير دغيم655282221424037015

كلية التمريض/جامعة بابل578.0096.33اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيليث امير جواد كاظم655292321411063089

كلية التمريض/جامعة بابل578.0096.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبنين عامر لطيف عبد655302321422016017

كلية التمريض/جامعة بابل578.0096.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء سالم جواد عبد العباس655312321422033047

كلية التمريض/جامعة بابل578.0096.33اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرقيه رسول عيدان جاسم655322321422039080

كلية التمريض/جامعة بابل578.0096.33ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيسكينه وسام عظيم موسى655332321422066033

كلية التمريض/جامعة بابل577.7296.29ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمصطفى ياسر عبد الهادي عبد655341521411012081

كلية التمريض/جامعة بابل577.5696.26ثانوية بابل للبنيناحيائيحسنين جبار حسين حمزه655352321411056030

كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمحمد ماضي محمد غزاي655361921417037030

كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17اعدادية خانقين للبنيناحيائيعلي شاكر حسن هللا مراد655372121411011073

كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17اعدادية الصادق للبنيناحيائييحيى رياض شيحان عبد655382221411060050
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كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحيدر فاضل عباس ظاهر655392321411005043

كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17اعدادية السدة للبنيناحيائيذاكر حسين محسن ناصر655402321411016040

كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17اعدادية بابل االهلية للبنيناحيائيعلي كريم خضير عباس655412321413020006

كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17اعدادية المناذرة للبناتاحيائيآيه محمد حسن عاشور655422321422003003

كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17اعدادية المناذرة للبناتاحيائيشهرزاد محسن جواد بلعوط655432321422003096

كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحميده حاكم مزهر حسن655442321422005026

كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك حسين محمود عبد هللا655452321422013100

كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيوئام عالء نوري مجيد655462321422013533

كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيدعاء جواد كاظم عبد655472321422017080

كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيختام حيدر عبد علي شراد655482321422022081

كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17اعدادية المسيب للبناتاحيائيزينب يحيى عيسى عطيه655492321422041104

كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبنين فاهم فرحان عطيه655502321422062032

كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء ثابت صادق عمران655512321422072110

كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيحيدر كاظم جواد كاظم655522721411007042

كلية التمريض/جامعة بابل576.0096.00ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيجعفر صادق رمح كاظم655532321417026007

كلية التمريض/جامعة بابل576.0096.00ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيأيمان حيدر جبر محمد655542321424005001

كلية التمريض/جامعة بابل576.0096.00ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيمروه محمد جون حمزة655552321427041007

كلية التمريض/جامعة بابل576.0096.00اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيرسول مهدي ناجي حمزه655562621417006027

كلية التمريض/جامعة بابل575.0095.83اعدادية المناذرة للبناتاحيائيامنه علي تركي حمد655572321422003011

كلية التمريض/جامعة بابل575.0095.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء علي كاظم مهدي655582321422012018

كلية التمريض/جامعة بابل575.0095.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرشا فاهم محمد علي655592321426001337

كلية التمريض/جامعة بابل575.0095.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيشهد حسين صالح حمدي655602721422020082

كلية التمريض/جامعة بابل574.0095.67اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهره حيدر ناصر حمزه655612321422002071

كلية التمريض/جامعة بابل574.0095.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائينرجس مرتضى زهير هادي655622321422013488

كلية التمريض/جامعة بابل574.0095.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائياسالم سالم حسن حمود655632321422062003

كلية التمريض/جامعة بابل574.0095.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر ارحيم حمد655642321424003085

كلية التمريض/جامعة بابل574.0095.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب كاظم عبد جاسم655652721422035189

كلية التمريض/جامعة بابل573.0095.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائياسيل حيدر محمد حسين655662321422015003

كلية التمريض/جامعة بابل573.0095.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه احمد فاضل فليح655672321422072222

كلية التمريض/جامعة بابل572.0095.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبلسم محمد كاظم عبد االمير655682321422012042

كلية التمريض/جامعة بابل572.0095.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين عدي مسلم يوسف655692321422012047

كلية التمريض/جامعة بابل572.0095.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه فالح مهدي جاسم655702321422013064

كلية التمريض/جامعة بابل572.0095.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائينرجس مصدق محمدعلي خليف655712321422013489
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كلية التمريض/جامعة بابل572.0095.33اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفضاء عباس عبد الحسين فرحان655722321422015132

كلية التمريض/جامعة بابل572.0095.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيشهد رضا طاهر حبيب655732321422035087

كلية التمريض/جامعة بابل572.0095.33ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزينب حسين عياد كاظم655742321422042035

كلية التمريض/جامعة بابل572.0095.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرقية نعمان صاحب مطلب655752321424006137

كلية التمريض/جامعة بابل572.0095.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيصفا حيدر حميد جابر655762321424006249

كلية التمريض/جامعة بابل572.0095.33ثانوية الضحى المختلطةاحيائيرسل علي عبيد راضي655772321427042008

كلية التمريض/جامعة بابل572.0095.33ثانوية البقيع المختلطةاحيائيزينب حيدر نعمه جاسم655782321427045005

كلية التمريض/جامعة بابل572.0095.33الخارجياتاحيائينور الهدى محمد كاظم محمد655792321428050335

كلية التمريض/جامعة بابل572.0095.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائينبأ ميثم محمد حمزه655802721422035312

كلية التمريض/جامعة بابل571.0095.17ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزهراء رحيم كريم موسى655812321422030026

كلية التمريض/جامعة بابل571.0095.17ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزهراء رائد علي جواد655822321422071049

كلية التمريض/جامعة بابل570.3695.06ثانوية التحرير للبناتاحيائيتبارك مسلم هادي محمد655832321422021028

كلية التمريض/جامعة بابل570.0095.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير احمد حيدر نعمه655842321422012216

كلية التمريض/جامعة بابل570.0095.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم ازهر جابر سلمان655852321422013426

كلية التمريض/جامعة بابل570.0095.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه حسن علوان سلمان655862321422018124

كلية التمريض/جامعة بابل570.0095.00ثانوية المسعودي للبناتاحيائيشذى كاظم كريم عمران655872321422020059

كلية التمريض/جامعة بابل570.0095.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء جبار فيحان عبد الحسين655882321422041075

كلية التمريض/جامعة بابل570.0095.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك حيدر عباس حمود655892321422045028

كلية التمريض/جامعة بابل570.0095.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحنين ميثم طارق عبدالحسين655902321422051024

كلية التمريض/جامعة بابل570.0095.00ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيبنين عقيل كامل هادي655912321422063013

كلية التمريض/جامعة بابل570.0095.00ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائينرجس موسى عبدالجبار حسن655922321424005046

كلية التمريض/جامعة بابل570.0095.00ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيمروه كاطع محمد كاظم655932321427029029

كلية التمريض/جامعة بابل569.0094.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيطيبة مؤيد عبيد علي655942321422018106

كلية التمريض/جامعة بابل569.0094.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيايه احمد سلمان عبود655952321422027016

كلية التمريض/جامعة بابل569.0094.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء عادل محمد ماجد655962321422048056

كلية التمريض/جامعة بابل569.0094.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم علي عبداللطيف حمود655972321422072266

كلية التمريض/جامعة بابل569.0094.83ثانوية الطف المختلطةاحيائيوفاء بندر شياع كريم655982321427032064

كلية التمريض/جامعة بابل568.2094.70ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيقمر ضياء خضر عطوان655991221422028087

كلية التمريض/جامعة بابل568.0894.68ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب عصام اسكندر منسي656002321422077049

كلية التمريض/جامعة بابل568.0094.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهبه احمد جاسم محمد656012321422013525

كلية التمريض/جامعة بابل568.0094.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه سمير عبد الحسين محمد656022321422033143

كلية التمريض/جامعة بابل568.0094.67ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيبيداء عبد الكاظم مراد سلمان656032321422067021

كلية التمريض/جامعة بابل568.0094.67اعدادية الكوت للبناتاحيائيمنار طالب حمزه محسن656042621422025158
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كلية التمريض/جامعة بابل567.6094.60ثانوية ايالف للبناتاحيائيعال محمد ابراهيم عاشور656051421422038055

كلية التمريض/جامعة بابل567.0094.50ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب كاظم كريم موحان656062321422007053

كلية التمريض/جامعة بابل567.0094.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيجلنار هيثم مزعل نايل656072321422012068

كلية التمريض/جامعة بابل567.0094.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه صالح هادي راهي656082321422012205

كلية التمريض/جامعة بابل567.0094.50ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزينب عبد الهادي اوحيد مهدي656092321422030038

كلية التمريض/جامعة بابل567.0094.50اعدادية كوثى للبناتاحيائيهدى ماجد تركي شنان656102321422073185

كلية التمريض/جامعة بابل567.0094.50ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيزهراء رضا عبد وكوع656112721422009038

كلية التمريض/جامعة بابل567.0094.50ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الكاظم حلواص656122721422052089

كلية التمريض/جامعة بابل566.0094.33ثانوية البراق المختلطةاحيائيعائشة صالح ابراهيم شباط656131121427009008

كلية التمريض/جامعة بابل566.0094.33اعدادية جرير للبناتاحيائيكوثر حيدر عبد الرزاق محمد656141221422008047

كلية التمريض/جامعة بابل566.0094.33اعدادية النصر للبناتاحيائيسرى علي جبر كريم656151221422031152

كلية التمريض/جامعة بابل566.0094.33اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائينبأ بشير سلمان عبد الساده656161421422059055

كلية التمريض/جامعة بابل566.0094.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائياماني حيدر مجيد سعيد656172321422013045

كلية التمريض/جامعة بابل566.0094.33للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيمياده عبد هللا كامل حمود656182321422047126

كلية التمريض/جامعة بابل566.0094.33ثانوية حلب للبناتاحيائيزهراء حسين عبد كاظم656192321422053011

كلية التمريض/جامعة بابل566.0094.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائينبا خضر مزهر تقي656202621422013111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل551.0091.83عدادية الثورة للبناتادبيايالف قصي محمد حسن حميد656212321222011010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل509.0084.83اعدادية دجلة للبناتادبيفاطمه سعد موسى كاظم656222321222031040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0082.17اعدادية حطين للبنينادبيحيدر كاظم علي ياسر656232321211022009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0080.33ثانوية النهرين للبنينادبيانس سالم صالل مطلك656242321211055003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0079.00ثانوية النيل للبنيناحيائياحمد زهير مهدي يونس656252321411029004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0078.50اعدادية الزهراء للبناتادبيسجى جبار عبيد جخم656262321222033043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0078.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عماد فؤاد طه656272321422012057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0078.17ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه حسن علي كاظم656282721222031052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0077.83اعدادية المؤمل للبنينادبيهاشم سلمان رحيم يوسف656292321211046091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0077.83ثانوية النيل للبنيناحيائيسجاد زهير مهدي يونس656302321411029052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0077.67ثانوية الحلة للبناتادبيفاطمه الزهراء احمد حسين حمزه656312321222024040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0077.33اعدادية الربيع للبناتادبيزينب مظهر ناصر منسي656322321222022059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0077.33اعدادية شط العرب للبناتادبيبنين باسم كامل حمد656332321222048011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0077.17اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب شريف الفت مراد656342121222013017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0077.17ثانوية ابن سينا للبنينادبياحمد وسام بهلول صالح656352321211025005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل462.0077.00ثانوية الدرعية للبنينادبيعمار حسين بدر ماضي656362321211053014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل461.0076.83اعدادية السدة للبناتادبيفاطمه جواد كاظم شاكر656372321222034039
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل460.0076.67اعدادية دجلة للبناتادبيصفين حيدر هادي حسن656382321222031034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل458.0076.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعلي سرحان شنياره حسن656392321211002041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل457.0076.17اعدادية السياب للبنينادبياحمد فراس حميد كاظم656401121211027009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل456.0076.00اعدادية الفيحاء للبنينادبيعلي ماجد جبار صالح656412321211005017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل456.0076.00اعدادية الحوراء للبناتادبيزينب احمد بدر منوخ656422321222027019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل455.0075.83اعدادية المسيب للبنينادبيحيدر فلح حسن حسين656432321211009034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل455.0075.83اعدادية الحلة للبنينادبيذوالفقار احمد عبد الواحد علوان656442321211020016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل454.0075.67ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء قيصر غازي حسون656452321222060007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل453.0075.50ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيفاطمة علي حمزه عمران656462321222074012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0075.33اعدادية الفيحاء للبنينادبيعلي داخل عوده عزيز656472321211005014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0075.33اعدادية شط العرب للبناتادبيغيداء حيدر حسين شهد656482321222048048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0075.17ثانوية االنتصارات للبناتادبيبنين هربود حسين محميد656492621222002010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0075.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيضحى رعد عبد الرحمان حمزه656502321222051027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0075.00ثانوية عبد المطلب للبناتادبيزينب محمد غريب عبد656512321222057014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل448.0074.67ثانوية البتول  للبناتادبيغسق مازن حسين كاظم656522321222028027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الجامعة للبنيناحيائيباقر عدنان عباس مبارك656532321411061015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447.0074.50اعدادية البيان للبنينادبيعلي واثق اسماعيل محمد656542321211014059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447.0074.50اعدادية السجاد للبنينادبيعبد العزيز باسم رشيد عبيد656552321211027029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447.0074.50اعدادية اسماء للبناتادبيشيماء عمران عبيس مخيلف656562321222018048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447.0074.50اعدادية الفاو للبناتادبيايمان صباح كاظم خليف656572321222035008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447.0074.50ثانوية حلب للبناتادبينور الهدى عباس حسن عبيس656582321222053023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0074.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايمان شاكر علي جاسم656592321222051003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل445.0074.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيحسين مرتضى منعم محمد656602321211002021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل445.0074.17اعدادية الفيحاء للبنينادبيحسن رحيم ملوح حسن656612321211005006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل444.0074.00ثانوية الكفاح للبناتادبيحوراء حامي زياد شناوة656622321222037008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل444.0074.00اعدادية المسيب للبناتادبيساره حيدر غازي عوض656632321222041051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل444.0074.00ثانوية مهدي البصير للبناتادبينجالء نعيم ابراهيم جاسم656642321222056011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443.0073.83ثانوية الحلة للبناتادبيحوراء احمد حميد حبيب656652321222024011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443.0073.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحوراء قاسم مهدي عزيز656662321422048038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0073.67ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيعذراء باسم داود سلمان656672321222074008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0073.50للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيعلي حسن هاشم جياد656682321211048038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0073.50ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمهدي محمد خلف علوان656692321215004135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0073.50ثانوية الوركاء للبناتاحيائيعبير عدنان شاهر عطا هللا656702321422004038
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل438.0073.00اعدادية اسماء للبناتادبيسجى مكي سرداح عبد656712321222018046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل438.0073.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيطيبه مكي مراد صالح656722321427012052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل437.0072.83اعدادية صنعاء للبنينادبيحسين سالم صكب جاسم656732321211011021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل437.0072.83للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيآمال عادل عبد االمير عهد656742321222047001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل437.0072.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد نعيم جابر راضي656752321411007185

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل437.0072.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيتقى خضير برهان سلمان656762321422022060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل436.0072.67اعدادية الرباط للبناتادبيحوراء خالد راضي خلف656771121222055019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل436.0072.67للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيحسين صباح حطحوط كاظم656782321211048020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل436.0072.67الخارجياتادبيمها حسين خضير خلف656792321228050455

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل435.0072.50للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيحسين محمد فاهم عيسى656802321211048022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل435.0072.50ثانوية المسعودي للبناتادبيصفا ضياء حسين علوان656812321222020031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل435.0072.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر فاضل حمزه عسل656822321411020390

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل434.0072.33اعدادية االخاء للبنينادبياحمد حافظ علي ناصر656832221211035001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل434.0072.33اعدادية الفيحاء للبنينادبيزين العابدين رائد حسن حسين656842321211005011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل434.0072.33اعدادية المحاويل للبنينادبيمحمد جاسم حمد دلبز656852321211008043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل434.0072.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيضحى سالم ابراهيم صكر656862321422051086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل433.0072.17اعدادية الثورة للبنيناحيائيمنتظر عباس عيدان داود656872321411003085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل432.0072.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك جاسم حميد صالح656882321222051004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل432.0072.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيهدير جبار عبيد عيسى656892321422075100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل432.0072.00ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعادل االسود جري لطيف656902721411045057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل431.0071.83ثانوية البتول  للبناتادبيساره احمد خليل كريم656912321222028017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل431.0071.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه عالء مطشر فدعم656922321422018133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل431.0071.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمة عماد عبد زيد فرحان656932321422022183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل429.0071.50اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد وسام كاظم حمدان656941221211039009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل429.0071.50الخارجيونادبياحمد رياض عبد هللا رداد656952221218001070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل429.0071.50ثانوية الحلة للبناتادبيطيبه قاسم عبد الحسن حمزه656962321222024035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل429.0071.50ثانوية النجاة للبناتادبيمريم هادي صالح علي656972321222059023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل429.0071.50اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي كرار هادي داود656982321411016067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل429.0071.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك طالب كريم مهدي656992321422033029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل429.0071.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبتول علي كاظم جاسم657002321422051008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل429.0071.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيعبد الرحمن علي فاضل جواد657012721411032097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل428.0071.33اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد باسم رزوقي عباس657022321211007046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل428.0071.33للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبياشرف زيد عبد الساده نذر657032321211048008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل428.0071.33اعدادية سبأ المختلطةادبيزيد محمد كريم كاظم657042321217017004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل427.0071.17اعدادية المباهلة للبنيناحيائيليث احمد مخيلف حسين657052721411008050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل426.0071.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء رياض حوم حمزه657062321422022109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل426.0071.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم فارس هاشم عبيد657072321422072270

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل426.0071.00ثانوية التفاؤل المختلطةادبيحسين داخل حميد عمران657082721217001008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل425.0070.83اعدادية الطليعة للبناتادبيضحى حيدر اسماعيل حسان657092321222013036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل425.0070.83اعدادية الطليعة للبناتادبيفاطمه محمد جاسم حمود657102321222013039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل425.0070.83ثانوية النيل للبنيناحيائيحسن صادق سرحان راشد657112321411029022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل425.0070.83اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيطيبه علي محمد حسن657122321422032063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل424.0070.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيهبه ميثم عبد هللا حمزه657132321422048139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل423.2470.54ثانوية التحرير للبناتاحيائيتمارة حسن عبد هللا حسن657142321422021032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل423.0070.50اعدادية الحلة للبنينادبيعلي محسن هادي راهي657152321211020043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل423.0070.50ثانوية البواسل للبنينادبيحيدر مالك تركي مزعل657162321211073004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل423.0070.50اعدادية الطبري للبنيناحيائيحسن فرحان عبد الحسين كاظم657172321411047014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل423.0070.50ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد عبد علي حسين657182321411056007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل423.0070.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيبثينة جاسم محمد كاظم657192321422015016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل423.0070.50ثانوية التوحيد المختلطةاحيائينبأ حيدر عبيد هاني657202321427037017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل422.0070.33اعدادية المثابرون للبنينادبيمرتضى عزيز جابر رفاس657212221211082083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل422.0070.33اعدادية المسيب للبنينادبيسيف زياد غضبان فارس657222321211009037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل422.0070.33ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب محمد عبود سليمان657232321222040029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل422.0070.33الخارجياتاحيائيهاجر مهدي عبدون جاسم657242321428050364

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل421.0070.17ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيامير خالد حسين حميد657252321413016011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل421.0070.17اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين احمد عبد الكاظم عبد اللطيف657262321415002066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل421.0070.17ثانوية التسامح المختلطةاحيائيمحمد سعدي محسن هارون657272321417051026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل421.0070.17عدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه محمد لطيف حسون657282321422011156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل421.0070.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيقنوت حيدر حمزه عبد االئمه657292321422012266

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل421.0070.17اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء خضر عباس نهابه657302321422016045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل421.0070.17اعدادية حلب للبنينادبيعمر رحيم خضير عباس657312621211013118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل420.0070.00اعدادية الكفل للبنينادبيعلي جبار جياد حسن657322321211028044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل420.0070.00اعدادية الفرزدق للبنينادبياحمد عباس ابراهيم موسى657332321211039004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل420.0070.00ثانوية زهرة الفرات للبناتادبينور الهدى عدنان جدوع مالك657342321222066014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل420.0070.00ثانوية االبتكار المختلطةادبيأستبرق احمد خضير عباس657352321227028001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل420.0070.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيمريم ثامر علي شمخي657362321422035123
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل419.0069.83ثانوية الخلود للبناتاحيائيسجى علي عبيد حسون65737232042137041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل419.0069.83اعدادية الحكيم للبنينادبيياسر سالم جبر جاسم657381121211030049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل419.0069.83ثانوية بيروت للبنينادبيحسين كاظم سرحان عبيس657392321211021014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل419.0069.83ثانوية ابن رشد للبناتادبيايمان ثامر عبد الحسن عيدان657402321222023003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل419.0069.83ثانوية الجنائن للبناتادبيبنين محمد عباس حسون657412321222026003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل419.0069.83ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمصطفى خضير عمران عبيس657422321411030054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل419.0069.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور رسول كامل اسماعيل657432321422013502

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل419.0069.83ثانوية التحرير للبناتاحيائياديان مهدي جاسم محمد657442321422021001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل418.0069.67ثانوية بيروت للبنينادبيمهدي علي حسين ناصر657452321211021038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل418.0069.67اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيامير حسن هادي وحودي657462321215002023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل418.0069.67اعدادية المسيب للبنيناحيائيقاسم عباس ناصر حسين657472321411009111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل418.0069.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب رعد محمد طرفه657482321422051061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل417.0069.50ثانوية الصديق للبنينادبيحسين مهدي صالح خضير657492321211024011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل417.0069.50اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعباس جواد كاظم حمزه657502321211041037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل417.0069.50اعدادية المسيب للبناتادبيايات جابر جلوب حمود657512321222041009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل417.0069.50ثانوية عبد المطلب للبناتادبيايه هاشم علي حلبوص657522321222057004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل417.0069.50ثانوية الدستور للبنيناحيائيمرتضى محمد كاظم عبد الحسن657532321411018047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل417.0069.50عدادية الثورة للبناتاحيائيطيبه سالم كاظم عبد657542321422011130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل417.0069.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسرى علي هاشم راجي657552321422012171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل417.0069.50ثانوية قباء للبناتاحيائيكوثر فيصل عبد الزهره اسماعيل657562321422070044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل417.0069.50ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيزهراء محمد عبيس داخل657572321422078013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل417.0069.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيعذراء عبد الكاظم جبر علي657582721222020049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل417.0069.50ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيضيغم علي حسين رشيد657593121411008052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل416.0069.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائينورالهدى نهاد عبداالمير جواد657602321422013521

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل416.0069.33اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحوراء عادل حسين كاظم657612321422039064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل416.0069.33اعدادية المسيب للبناتاحيائيورود فالح شياع عوده657622321422041211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل416.0069.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسهير ميثم سامي حمزه657632321422048080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل415.0069.17اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي غانم عبد علي جبر65764232041042130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل415.0069.17اعدادية حطين للبنينادبيمحمد باسم عبد الزهره محمد657652321211022036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل415.0069.17اعدادية الفاو للبناتادبينبأ رزاق مالك كاظم657662321222035048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل415.0069.17اعدادية المسيب للبناتادبيشمس عباس طالب عباس657672321222041055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل415.0069.17اعدادية سبأ المختلطةاحيائيسجاد علي ابراهيم يعقوب657682321417017011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل415.0069.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه خضير عطيه شالل657692321422051102
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل414.0069.00اعدادية البيان للبنينادبيحسن منقذ فريد تقي657702321211014011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل414.0069.00اعدادية المدحتية للبنينادبيحسين غافل راشد عناد657712321211017009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل414.0069.00اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيامير رياض حسين عبد هللا657722321211063008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل414.0069.00ثانوية المنتظر المختلطةادبياكرم عادل علي لفته657732321217021001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل414.0069.00اعدادية المدحتية للبناتادبيرقيه لقمان عبد الحسن حسين657742321222015014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل414.0069.00اعدادية المناذرة للبناتاحيائياستبرق سالم عماد محيبس657752321422003004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل414.0069.00ثانوية الرفعة للبناتاحيائيسراب عادل مطلك داود657762321422006067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل414.0069.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزينب حسن سالم حسون657772321422032045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل414.0069.00ثانوية االنفال المختلطةاحيائيايالف صالح مهدي عباس657782321427030001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل414.0069.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسن زيد فخري محمد باقر657792721411032036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل413.0068.83ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينادبيكرار حيدر عزيز عبد الساده657802321213019006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل413.0068.83اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمعتز صبيح عبد الحمزه جوير657812321411008085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل413.0068.83اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمنتظر ميثم شهيد عبد الحسين657822321411034047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل413.0068.83اعدادية ام البنين للبناتاحيائيرشا ناهي مرزه عليوي657832321422016036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل413.0068.83ثانوية المستقبل للبناتاحيائيبنين حسين فرج صفوك657842321422030009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل413.0068.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرقية كاظم جواد اسماعيل657852321422045045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل413.0068.83اعدادية القلم المسائية للبنينادبيعلي عبد اعيشم سفاح657862921215002092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل412.0068.67اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيهمام اثير حسين متعب657871121211053123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل412.0068.67ثانوية العامل للبنينادبيعباس صالح هادي حسين657882321211023015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل412.0068.67ثانوية البدور للبناتادبيهند رياض عبد الحكيم صالح657892321222010016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل412.0068.67اعدادية عشتار للبناتادبيشهالء احمد جاسم محمود657902321222049019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل412.0068.67ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيدعاء أحمد هادي راضي657912321422007032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل412.0068.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيغدير زياد عبدالكريم مجيد657922321422018115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل412.0068.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيساره جاسم محمد حسين657932321422062104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل412.0068.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسجا محمد منصور صالح657942321422072168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل412.0068.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد فاضل ابراهيم657952321424006311

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل411.0068.50ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبياحمد عليوي ناصر حسين657962321217015001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل411.0068.50اعدادية الحوراء للبناتادبيضحى ناجي صاحب فيروز657972321222027027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل411.0068.50ثانوية المستنصرية للبناتادبيبنين فالح حسن طراد657982321222040007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل411.0068.50اعدادية المسيب للبناتادبيرغد محمد سعدون كاظم657992321222041032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل411.0068.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيامير عباس سعيد حميد658002321411002021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل411.0068.50اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحيدر باسم حسون حسين658012321411061043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل411.0068.50ثانوية الحلة للبناتاحيائيبنين حيدر خضير عباس658022321422024011
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل411.0068.50ثانوية النجوم للبناتاحيائيحوراء كاظم حمزه كاظم658032321422054020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل411.0068.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمسلم حاكم جاسم محمد658042521413023124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل411.0068.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب عبد االمير احمد حسين658052721422037165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0068.33اعدادية البيان للبنيناحيائيامين ابراهيم خليل عبود65806232041014023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0068.33اعدادية المدحتية للبناتادبيرقيه علي صباح حسين658072321222015012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0068.33ثانوية االسكندرية للبناتادبيهبه محمد حمزه علوان658082321222019026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0068.33ثانوية الحلة للبناتادبيمريم عباس فاضل خلف658092321222024044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0068.33اعدادية دجلة للبناتادبيمالك سليم شعالن عبس658102321222031046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0068.33اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي سالم جاسم كاظم658112321411003048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0068.33اعدادية السدة للبنيناحيائيعباس حيدر نجم عبد علي658122321411016053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0068.33ثانوية النيل للبنيناحيائيكرار حيدر حبيب ظاهر658132321411029095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0068.33ثانوية المستقبل للبناتاحيائياسراء منصور محمد ميثم658142321422030002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0068.33اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمه علي سالم عباس658152321422032073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0068.33اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمه علي عبد عمران658162321422032074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0068.33ثانوية الفضائل للبناتاحيائيريام عايد جبير صالح658172321422036027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0068.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم فاضل جوير658182321424006089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0068.33ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيازهار نايف عايد ذير658192321427047001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0068.33اعدادية الزبيدية للبناتادبيتبارك مالك حسين سلومي658202621222021010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0068.33اعدادية االرشاد للبنينادبيوارد رحيم حسن مغد658212821211040026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل409.0068.17اعدادية المسيب للبناتادبيتبارك رعد محمود حسين65822232022117023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل409.0068.17ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيشهد مجيد حمود جبر658231421226003077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل409.0068.17اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد كريم هاتف حسين658242321211034040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل409.0068.17عدادية الثورة للبناتادبيغدير احمد خضير سحاك658252321222011064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل409.0068.17اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسن علي جاسم هادي658262321411061028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل409.0068.17ثانوية الفضائل للبناتاحيائيكوثر خليل خضير عبيس658272321422036056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل409.0068.17ثانوية قباء للبناتاحيائيفاطمه رعد هادي عبد الكاظم658282321422070039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل409.0068.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه شاكر محمد حبيب658292521424018055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00ثانوية مهدي البصير للبنينادبيحسين منذر عبيس حسن658302321211045013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل2408.0068.00خارجيون ادبيمحمد علي اسماعيل ابراهيم658312321218002190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم محمد حسين طعيم658322321411006147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن محي هادي كاظم658332321411007024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00ثانوية الباقر للبنيناحيائياحمد حيدر حسين مراد658342321411037004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائياحمد فرحان لفته رشيد658352321417007013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00عدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه مهند ابراهيم هاشم658362321422011158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين حسين عباس مدهش658372321422017037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيشكران غالب موحان عبادي658382321422017193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00ثانوية المستقبل للبناتاحيائيغاده سعد كريم فضيل658392321422030053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيمريم رائد موحان منعم658402321422032088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيفاطمه الزهراء صابر رضا نجم658412321422047103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمرتضى سمير هادي بلبول658422421411015217

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحسن حسن تركي جاسم658432421411036259

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيحسين فاضل كامل عطار658442521411026015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد علي سرمد محمد علي658452521411033117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيطيبه قاسم عبيس صالح658462521424015091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين احمد كزار محيبس658472621211015027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0068.00ثانوية الصفوة االهلية للبنينادبيفادي الحسين حامد محسن مهدي658482721213002005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل407.0067.83اعدادية الثورة للبنينادبياحمد عباس جاسم محمد658492321211003006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل407.0067.83اعدادية المسيب للبنينادبيمحمد جواد كاظم عبيد658502321211009078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل407.0067.83ثانوية المصطفى للبنينادبيياسين حسين ياسين شاهين658512321211036018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل407.0067.83اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد باسم شيال كرجي658522321211041056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل407.0067.83ثانوية ابن رشد للبناتادبيزهراء حيدر جبار موسى658532321222023014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل407.0067.83ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيسجى موسى لوعان محسن658542321227005005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل407.0067.83ثانوية الباقر للبنيناحيائيحسين علي محمد حسين658552321411037022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل407.0067.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرواء عبد الكاظم علي عبود658562321422039086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل407.0067.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول علي سرحان عبادي658572321422044015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل407.0067.83ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء داخل هادي عبيد658582321422075036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل407.0067.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيهدير رحيم شاكر عبد658592421422024334

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل407.0067.83ثانوية البتول للبناتاحيائيضحى علي طعمه شناوه658602621422005037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل406.0067.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيسجاد امين ناجي صالح65861252041001123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل406.0067.67ثانوية الصديق للبنينادبيمصطفى رعد جالل كاظم658622321211024036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل406.0067.67ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيجاسم محمد علك حسين658632321211051006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل406.0067.67اعدادية الحوراء للبناتادبيغدير ميثم عبد االمير عليوي658642321222027030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل406.0067.67اعدادية قرطبة للبناتادبيزهراء محمد شياع محمد658652321222050026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل406.0067.67ثانوية الدستور للبنيناحيائيمحمد وليد توفيق محمد658662321411018042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل406.0067.67ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيعلي عامر غازي عباس658672321413019022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل406.0067.67اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيظافر محمد فريد محمد658682321415002150

4148 من 1996صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل406.0067.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء حيدر كاظم حسين658692321422048053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل406.0067.67ثانوية النجاة للبناتاحيائيكوثر عبد الرحمن عبد الحسن محسن658702321422059051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل406.0067.67ثانوية االفاق للبناتاحيائيرجاء جواد جليل حاجم658712321422061027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل406.0067.67ثانوية قباء للبناتاحيائيآيات عبد الزهره عبد الكاظم عبيد658722321422070002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل406.0067.67اعدادية ميسان للبنيناحيائيعباس علوان جواد كاظم658732521411011069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل406.0067.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهبة محمد ناجي حمادة658742521426001388

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل406.0067.67اعدادية حلب للبنينادبيزبيد حامد عراك عناد658752621211013050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل406.0067.67اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسن محمد شمخي جبار658762721211015030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل405.0067.50ثانوية ابن رشد للبناتادبيفاطمه حبيب احمد عبد658772321222023031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل405.0067.50ثانوية الباقر للبناتادبيزهراء حسام عباس هجيج658782321222029010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل405.0067.50ثانوية زهرة الفرات للبناتادبيمريم عالء نوري وحيد658792321222066013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل405.0067.50اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحيدر راسم كاظم عبيس658802321411005041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل405.0067.50اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمصطفى قاسم غفوري محمود658812321411012163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل405.0067.50اعدادية خديجة للبناتاحيائيطيبه كريم خضر غيدان658822421422001090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل405.0067.50اعدادية الرباب للبناتاحيائيهبه حازم محمد جدي658832421422004176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل405.0067.50اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء قاسم حنويت هدام658842421422010065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل405.0067.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايمان فاضل كتاب دهش658852421422015015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل405.0067.50اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء علي حسن صياح658862421422027058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل405.0067.50اعدادية الدغارة للبناتاحيائيضحى محمد طيار عبد زيد658872421422027159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل405.0067.50اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيكرار علي كريم جبار658882521411007308

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل405.0067.50اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيرسول حسين نعيم مظلوم658892521411010082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل405.0067.50ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيياسمين هيثم محمد حمادي658902721422050127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل405.0067.50مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين احيائيمصطفى اسماعيل محمد جابر658913021417035011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0067.33عدادية الثورة للبناتادبيحوراء فالح عبد الهادي كطل658922321222011027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0067.33اعدادية المسيب للبناتادبيرقية محسن محمد ناصر658932321222041034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0067.33اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى علي حامد فارس658942321411003082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0067.33ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيمحمد هادي ردام حمد658952321411072035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0067.33ثانوية عدن للبناتاحيائيايناس قاسم عبد الرضا محمد658962321422001011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0067.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفرح ظافر حمزه عبدالرضا658972321422013413

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0067.33اعدادية اليقظة للبناتاحيائيساره مالك عبد الساده هريبد658982321422014107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0067.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه حسين نوري لفته658992321422016073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0067.33ثانوية الطف المختلطةاحيائيسكينه عبد الحسين جاسم ناجي659002321427032040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0067.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحوراء احمد كريم حسان659012421422013064
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0067.33اعدادية واسط للبناتاحيائيسميره سامي حسن عبيس659022521422008051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0067.33اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزينب يوسف سالم عبود659032521422035141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0067.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيسبأ عقيل علوان عبد الحسين659042521424015077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0067.33الخارجياتاحيائيزهراء رزاق حسن عنيزان659052521428050231

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0067.33اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد حسن حيدر عبد زيد خضر659062721211005129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائينور محمد محمود فيحان659071021422012057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17ثانوية مهدي البصير للبنينادبيمصطفى حاتم فخري عبيد659082321211045043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17اعدادية بلقيس للبناتادبيريمه عبد االمير شالل جريو659092321222044018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيمنار احمد عبد المنعم عبد الكاظم659102321222047039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب علي عباس هادي659112321222051017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائياحمد ابراهيم عبد الكريم راضي659122321411002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيابراهيم خليل برهي كاظم659132321411012002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17عدادية الثورة للبناتاحيائينور فارس عطيوي عباس659142321422011196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17اعدادية المدحتية للبناتاحيائينرجس سعدي محمد صالح659152321422015142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيياسمين احمد صالح علي659162321422035145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17ثانوية الكفاح للبناتاحيائيبنين مؤيد صبار عباس659172321422037017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ناجح رسول عبد659182421411036221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفرح حسين فاضل حمود659192421422015118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة علي حمود حسان659202421422016114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيزين العابدين نزار عبود حساني659212521411008141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد علي عزوز فقير659222521413013017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى باسم محمد عبد الحسين659232521413013319

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس قاسم كاظم سلمان659242521413031306

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمروه حميد محيسن حميدي659252521422004684

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0067.17ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيبنين عقيل هادي حساني659262521424016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00اعدادية الخبير للبنينادبيمصطفى حسين كامل خميس659271121211007077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00ثانوية الحلة للبناتادبيزينب علي محمد حامد659282321222024027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00ثانوية البتول  للبناتادبيشيماء علي حسين داود659292321222028023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00ثانوية البواسل للبناتادبيزينه مهدي محمد مطر659302321222079007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00ثانوية مأرب للبنيناحيائيسجاد حيدر جبار عبد659312321411038033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00اعدادية الشموس للبناتاحيائيحوراء حيدر عبدالحسين ناجي659322321422025023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزينب قاسم خضير حسن659332321422036040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة حميد حسن ناصر659342321424003167
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين ياسين هنواط659352321424006110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيأيه حميد سلمان حبيب659362321424011001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسين فيصل كاظم سوادي659372421411014024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرقيه عباس مظلوم طعمه659382421422006063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائياسراء احمد عباس جاسم659392421422022008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00اعدادية العروبة للبناتاحيائينبأ حيدر علي عبد659402421422047257

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمصطفى قائد عطيه عناد659412521411008377

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد عبد هللا حسين659422521413030041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيفاطمه فليح حسن نعمه659432521422026124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيسماح فارس عبد جابر659442521422036066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى سجاد عبد الحسن محمد659452521424004215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه سعد صباح سالم659462521424004342

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0067.00اعدادية الفرات للبنيناحيائييوسف احمد عذاب كاظم659472721411034265

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل401.0066.83اعدادية الحلة للبنينادبيعلي علي روضان سلمان659482321211020040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل401.0066.83ثانوية بيروت للبنينادبيعبد الرحمن احمد حمزه شالل659492321211021025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل401.0066.83ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيعلي عليوي ناصر حسين659502321217015020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل401.0066.83ثانوية الباقر للبناتادبيسجى علي شعيب علي659512321222029015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل401.0066.83اعدادية الفجر المختلطةاحيائيلؤي طارق هاشم عبد هللا659522321417007139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل401.0066.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء قاسم رسول حمزه659532321422014083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل401.0066.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيصفا عايد كريم عبد عون659542321422033122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل401.0066.83اعدادية الرباب للبناتاحيائيبنين كريم محسن ختالن659552421422004034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل401.0066.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيختام جليل عبد حسين659562421422008055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل401.0066.83اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمه حيدر حاكم شالل659572421422009258

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل401.0066.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن علي صالح مهدي659582521411001090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل401.0066.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمحمد رياض نجاح جفات659592521413028067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل401.0066.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيأسماء ضمير هادي حمادة659602521422022003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل401.0066.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسبأ حسن شندل عبيس659612521424014197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل401.0066.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه خالد محسن موسى659622521424014259

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل400.0066.67اعدادية المدحتية للبنينادبيمصطفى محمد شعالن عبيس659632321211017034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل400.0066.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين هادي مهدي محمد659642321211041025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل400.0066.67اعدادية المحاويل للبناتادبيتبارك ستار حلبوص فيروز659652321222039009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل400.0066.67الخارجياتادبيدعاء رسول فرهود غلوة659662321228050151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل400.0066.67للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحسين حمزه عبد ايوب عبد زيد659672321411062016
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل400.0066.67عدادية الثورة للبناتاحيائيمريم محمد احمد زباله659682321422011170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل400.0066.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيطيف صالح عبدهللا مخيلف659692321422018109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل400.0066.67اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيحميده عباس ظاهر محمد659702321422045035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل400.0066.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحوراء عباس كاظم كزار659712321422048035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل400.0066.67اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء كريم جبر مزهر659722421422006091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل400.0066.67اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب عادل حميد دعيدع659732421422009175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل400.0066.67الخارجيونادبيعلي هادي احمد حسن659742521218001575

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل400.0066.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين عبد االله عبد الحسين غازي659752521411001122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل400.0066.67اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمة انور صباح مزهر659762521422014057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل400.0066.67ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيوفاء عبد االمير سوادي نعمه659772521424024043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل400.0066.67ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيزهراء عباس عبد الجاسم خليل659782721222009014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.1666.53ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيلبنى فاضل جواد كاظم659792321422077086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.0066.50ثانوية البسملة للبناتادبيزهراء سعيد مسلم جبير659801121222061020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.0066.50اعدادية الثورة للبنينادبيحسين باسم فاضل محي659812321211003020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.0066.50اعدادية االمام للبنينادبيمصطفى علي نعمة كديمي659822321211013038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.0066.50ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينادبيابراهيم عبد الرحيم ياس عباس659832321213012001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.0066.50اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعباس صالح هادي ثامر659842321411012064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.0066.50اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمرتضى رعد نعمه محل659852321411046160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.0066.50ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيامير اسامة غضبان كوكز659862321413016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.0066.50اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيايمان قاسم شاكر نعمه659872321422002015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.0066.50اعدادية طليطلة للبناتاحيائيحوراء كامل نعمه برهي659882321422017074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.0066.50ثانوية الكفاح للبناتاحيائيمريم ابراهيم عليوي عمران659892321422037075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.0066.50اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك حسين عبد الكاظم نجم659902321422041038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.0066.50اعداديه يافا للبناتاحيائيغفران فاهم هاشم حاجم659912421422040179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.0066.50ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيميالد محيسن كنيص فنجان659922421424025119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.0066.50اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمؤمل مهدي جفات دهش659932521411005116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.0066.50اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد واثق عزيز حسن659942521411010221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل398.0066.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمصطفى حيدر سلمان ابراهيم659952321211002067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل398.0066.33ثانوية مهدي البصير للبنينادبيكرار كاظم عبيد خفيف659962321211045035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل398.0066.33اعدادية دجلة للبناتادبيزهراء نجاح غازي تبينه659972321222031022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل398.0066.33اعدادية الثورة للبنيناحيائيابراهيم حسين محمد عبود659982321411003001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل398.0066.33اعدادية الطبري للبنيناحيائيحسن علي عبد زيد صدام659992321411047012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل398.0066.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيبتول ميثم سلمان داود660002321422018020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل398.0066.33اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء عبدالوهاب عبدالرزاق صالح660012321422032039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل398.0066.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين ابراهيم عبد الزهره صالح660022321422051010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل398.0066.33اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيبنين علي حسن كاظم660032321522017007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل398.0066.33اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائياسراء مؤيد عبد صالح660042521422026009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل398.0066.33اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرؤى سعد محمد عبود660052521426001121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل397.0066.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيعلي حيدر علي كريم660062321213018020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل397.0066.17ثانوية البدور للبناتادبيبشائر ماجد كاظم تبن660072321222010005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل397.0066.17اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف رعد ظافر احمد660082321411007214

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل397.0066.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب محمد جاسم هراطه660092321422027052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل397.0066.17ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيغدير علي رحيم حسن660102321424003156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل397.0066.17اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيعلي محمد عباس مطر660112421411016030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل397.0066.17اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين سلطان عصفور660122421415004182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل397.0066.17اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنيناحيائيزين العابدين رياض عامر عبد ياسر660132521411032011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل397.0066.17اعدادية المؤاخاة للبنينادبيعبد هللا عبد جبار ابو الشون660142721211017028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل397.0066.17الخارجياتادبيفجر احمد مظهر كريم660152721228050404

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل397.0066.17اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد عبد الرحيم عبد الجواد عبد الكاظم660162721411032199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتبارك صباح عبد المهدي حمزة660171221222046034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه علي عبيس فرحان660182321222040038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00ثانوية النجوم للبناتادبيفاطمه باسم دحام سلمان660192321222054023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيرتاج قاسم عبد الحسين سالم660202321222067013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين علي هاشم احمد660212321411002057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعبد الغفار هادي حمزه نصيف660222321411041046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب حيدر اسماعيل عبد هللا660232321422014091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب حيدر زاير عباس660242321422016050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمينا باسم خليل ابراهيم660252321422048116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00ثانوية النجاة للبناتاحيائيزينب يوسف يعقوب احمد660262321422059035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيهدى نهاد حسن راشد660272321422062177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء علي جاسم محمد660282321424006117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل عباس كاظم660292321424006301

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00اعدادية غماس للبنيناحيائيحسين عباس عبيد دغيش660302421411011012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي عباس كلف كاظم660312421411037136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيمريم نوماس كلن مهدي660322421424018043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشهد جبار فالح جبار660332521422004527
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيهبة عقيل فاضل عباس660342521422030124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيرغد عباس هاتف غالي660352521422036036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهالء نجم عبد حمود660362521422040116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83اعدادية الكفل للبنينادبيهشام سامي نايف مجدس660372321211028063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83ثانوية فلسطين للبناتادبيقمر هوازن فخري خضير660382321222009016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83ثانوية التحرير للبناتادبيسجود فاضل عبد زيد خضير660392321222021017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83اعدادية الربيع للبناتادبيمريم احمد عبيس هاشم660402321222022083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83ثانوية البواسل للبناتادبيفاطمة فالح حسن سهيل660412321222079010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسن احمد جسام سلمان660422321411008016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83ثانوية الدستور للبنيناحيائيكرار حيدر منصور صالح660432321411018033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حكيم محمد عبود660442321413018141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمالك يوسف عبدالحسين جاسم660452321422013458

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83ثانوية الخلود للبناتاحيائيشهد رعد جفات سويد660462321422058048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83اعدادية المرتضى المختلطةاحيائياستبرق حيدر جاسم محمد660472321427013002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83ثانوية العمادية المختلطةاحيائيالهام عادل مالك فرحان660482321427055002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83اعدادية الكرامة للبنيناحيائيزيد عالء عبد فاطس660492421411001028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيساره علي خليل ابراهيم660502421424003044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيحسين علي موسى جاسم660512521417003011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء عيدان مهدي كاظم660522521422003238

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء اياد عبد الكاظم عبد الصاحب660532521424022076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيهدى زمان حسين عبيس660542521424030139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.0065.83اعدادية االصالة للبنينادبيحسن كريم حسين زرار660552621211035036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية طليطلة للبناتاحيائيالرا حيدر خضير عباس66056232042092205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيرضا علي كريم ادهاس660571421211048035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية الشموس للبناتادبيزينب سليم حسين محمد660582321222025011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء علي خليل حسن660592321222045010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمصطفى لؤي عباس سلطان660602321411031095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67ثانوية التراث للبنيناحيائيعلي حيدر حسين علي660612321411050022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرضاء حيدر مهدي عبود660622321422013163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه عبدالعليم جبر طاهر660632321422013172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب حيدر عذافه محمد660642321422013249

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشاه زنان عادل صالل عبود660652321422013312

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرفل مطر عبد الزهره عباس660662321422039079
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيامنه محسن كاظم محسن660672321422047017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيعذراء قاسم علي مهدي660682321422060035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67ثانوية المناقب المختلطةاحيائيروان حسين مذكور دهام660692321427036004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيياسر اياد ناجي كاظم660702321511003090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسن فرحان660712421411028022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية زنوبيا للبناتاحيائياالء راهي حسين شناوه660722421422049010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائينور المرتضى كوثر عبد الزهره كاظم660732521411009341

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيساره حسين عبد االمير خلف660742521422026089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزينب سحاب دخيل محمد660752521422030065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينرجس فائق عزيز فاضل660762521422040389

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0065.67ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيمنتظر محمد جاسم محمد660772621211031025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين رياض عبد العزيز خلف66078222041003073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائينور عمار مالح عبد660791021426004074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50اعدادية البيان للبنينادبيمهند فاضل علي مدلول660802321211014085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50اعدادية السدة للبنينادبيمحمد عبد الزهرة خضير عباس660812321211016078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50اعدادية السجاد للبنينادبيعبد هللا احسان علي شناوه660822321211027032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50ثانوية الباقر للبناتادبيرسل هاشم حسين عبد علي660832321222029008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50اعدادية شط العرب للبناتادبيسجى كاظم هادي حسين660842321222048036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50اعدادية االمام للبنيناحيائياديب مازن كريم مغامس660852321411013004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50ثانوية العامل للبنيناحيائيابراهيم عبد الصمد سعد عبد الحميد660862321411023001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50اعدادية المناذرة للبناتاحيائيشهد صالح جهاد عبد الزهره660872321422003095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50عدادية الثورة للبناتاحيائينورالهدى سعد حمزه هديب660882321422011201

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيختام نعمه عبد الحمزه كاظم660892321422015047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيميس عصام جاسم سلطان660902321422045120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50ثانوية الرباب للبناتاحيائيرؤى علي محمد ناصر660912321422075020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمسلم عقيل غافل غازي660922421411048281

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ مكي كاظم شاكر660932421422011202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين رسول هادي فراك660942421422016017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه عباس شاكر محمد660952421422022117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50ثانوية السنبلة للبناتاحيائينورهان ثامر حاكم نغماش660962421422029086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمريم فراس رشيد عبد الحسن660972521422001168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينبأ علي عبد الحسين علي660982521424015129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد ميثم معز جودي660992721411034219
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0065.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيثناء خضير جابر فياض661002921424005009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.6465.44(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب غزوان نوري سعد661012521422022555

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33ثانوية الغد األهلية للبنيناحيائيياسر عامر قاسم خلف661021321413005008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية صنعاء للبنينادبيليث علي لفته منسي661032321211011064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33ثانوية النجوم للبنينادبيمحمد عبد الحسين عبد علي ابراهيم661042321211026012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33ثانوية النيل للبنينادبيعلي حمزه كعيب تركي661052321211029038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33ثانوية الزاكيات للبناتادبيعذراء جبار كريم علوان661062321222065006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية المؤمل للبنيناحيائيامير حامد علوان حسن661072321411046010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيباقر محمد مهدي عبيد661082321413017005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيصادق باسم عايز سلمان661092321415001021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33الخارجيوناحيائيمحمد نجيب جادر حسين661102321418001476

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمالك حامد زويد مهدي661112321422005090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين وسام هاتف عبيد661122321422012052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية اليقظة للبناتاحيائينورالهدى خالد سحان محمد661132321422014161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية الربيع للبناتاحيائيبنين محسن عليوي هاني661142321422022052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيمريم باسم عبدالرحيم سلمان661152321422032087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء محمد سامي حمزه661162321422045056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيطيبة ميثم كاظم موسى661172321422045093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائينور فاضل خليف عبد الرضا661182321422047136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيكاظم كريم كاظم رداد661192321511007090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية الكرامة للبنيناحيائيحسين عالء عبد فاطس661202421411001018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية خديجة للبناتاحيائياسراء رحيم نعمه موسى661212421422001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية النور للبناتاحيائيبنين منذر راضي فيصل661222421422005032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين عطا هللا فارس برو661232421422009052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائيوداد محمد حلمي حميدي661242421422023169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيناديه فاضل جبر كزار661252421422027218

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرواء عبد نعمه كليكل661262421422030069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33ثانوية الصديقة للبناتاحيائيايمان رحيم فانوس فنيخر661272421422044009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي حيدر عبد االمير عبد علي661282521411008222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمالك فرحان سلمان عبد هللا661292521411008280

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب سجاد شمخي جبر661302521424004564

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه رائد حمزه دوهان661312521424015105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسين حسن جابر661322521424024029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيرضا علي موسى حمد661332621211025020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية المؤاخاة للبنينادبيحسن هادي عباس مخيف661342721211017010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.0065.33اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمه ياس عبد الخضر عبد هللا661352921422027241

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيبنين علي كزار حربي66136232042081013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعلي داود سلمان مزبان661372121215009048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية االسكندرية للبنينادبيمرتضى حازم هادي عامر661382321211001059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية المؤمل للبنينادبيغسان حامد جاسم محمد661392321211046054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينب علي وحيد فرحان661402321222043028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية االقتدار المختلطةادبيفاطمه كاظم حسن موسى661412321227003017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيمرتضى محمود هاشم خضير661422321411020359

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية االندلس للبنيناحيائيقاسم عدنان علي حسون661432321411033169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيسجاد نزار عبدالشهيد عبود661442321411045012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائينسرين عمران شرهان مرزه661452321422013490

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيرتاج جليل عبد الرحمن كامل661462321422018047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيوسن احمد شراد عناد661472321422018176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيمالك ستار سالم مكي661482321422062161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17ثانوية الرباب للبناتاحيائيابرار حيدر احمد حمزه661492321422075003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائياالء علي عبد الزهره محسن661502321424005006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتقى عقيل عباس ناجي661512321424006095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيعلياء حسين عبد الحسن فرحان661522321424006265

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17ثانوية حلب للبنينتطبيقيحسين حيدر صالح مهدي661532321511044008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17عدادية الثورة للبناتتطبيقيياسمين نهاد فاضل عبود661542321522011061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية غماس للبنينادبيجاسم محمد ناجح غالي661552421211011008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17ثانوية مأرب المختلطةادبيقاسم ناظم فليح حسن661562421217007011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيحسن نذير حسن حلويص661572421411016011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيدعاء حمود حسين جابر661582421422003061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيشهد احمد نعيم محسن661592421422024204

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية نور الحسين للبناتادبيهدى علي حسون تيمور661602521222016137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيزين العابدين حيدر عدنان ابراهيم661612521411009125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية االبراج للبنيناحيائيحسن محمد كاظم حمزه661622521411023010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية االبراج للبنيناحيائيعالء عبد الحسين كاظم دحام661632521411023023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية طه االمين للبنينادبيايسر جدوع فيصل محمد661642621211026005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.0065.17اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمحمد موسى كاظم عيدان661652621211049153
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00ثانوية المغيرة للبنينادبيمحمد علي زهير حسين علي661662121211048024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00اعدادية الشباب للبنينادبيباقر معاون دحام نزال661672221211031005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيرقيه محسن عبد علي661682221424035023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعباس فراق خلف عباس661692321211041041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00ثانوية النخيلة الغربية للبنينادبيعلي فاضل حسين كاظم661702321211066008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00ثانوية الرفعة للبناتادبيسفانه عباس جاسم ياس661712321222006037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00عدادية الثورة للبناتادبيزهراء كريم عبيد هاشم661722321222011043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00ثانوية الحلة للبناتادبياسراء قاسم تركي كندوح661732321222024005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00اعدادية شط العرب للبناتادبيعلياء فرحان منيهل عطية661742321222048046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبينور عطا عرسان حسن661752321224001007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00ثانوية النيل للبنيناحيائيكرار نعمان مريح خليل661762321411029096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعباس رياض عبيد خلف661772321413018125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه أحمد حسن بريسم661782321422012086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمالك عبيد شلكام ابراهيم661792321422016094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيغفران حميد غازي عداي661802321422047099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيزيد عمار عبد الجاسم موسى661812421411036118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين عمر عبد الزهرة جاسم661822421411042044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء عبد هللا زرزور علوان661832421422014092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيتهاني حسن حمود بوشي661842421422041026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائييقين عباس خضير عباس661852421422041122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبتول شاكر خلف حاتم661862521422004104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00اعدادية االمير للبناتاحيائيتبارك احمد لطيف عبد االمير661872521422021020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين احسان كامل عاجل661882921411017062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيحنان ابراهيم طاهر اصعيجر661892921422025041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل389.0064.83ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيماجد عبد هللا وشل هبع661901421211031059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل389.0064.83اعدادية الثوار المسائية للبنينادبييوسف فاضل كاظم عبد هللا661911621215002083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل389.0064.83اعدادية االمام للبنينادبيرضا ستار نايف علي661922321211013009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل389.0064.83ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيعبد الرحمن كاظم جبار كاظم661932321217001011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل389.0064.83ثانوية صفين المختلطةادبيكرار حيدر جواد كاظم661942321217020013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل389.0064.83ثانوية الرفعة للبناتادبيغفران داود سلمان جبر661952321222006048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل389.0064.83اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء عالء حسين علي661962321222022045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل389.0064.83ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيشهد امجد كريم حسن661972321222052028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل389.0064.83ثانوية النجوم للبناتادبيوجدان تحرير غالب عمران661982321222054032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل389.0064.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيدعاء عبدالكريم محمد حمزه661992321422072082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل388.0064.67اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد صبحي يوسف احمد662001121211026119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل388.0064.67ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد فارس عمران عبد662012321211024030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل388.0064.67ثانوية ابن سينا للبنينادبيعلي رياس حسن صالل662022321211025022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل388.0064.67ثانوية مريم العذراء للبناتادبيزينب نزار هاشم محمد662032321222007028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل388.0064.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين رضا شعبان سعيد662042321511003018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل387.0064.50ثانوية زبيدة للبناتادبيسلوى جابر خريبط علوان662051121222042041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل387.0064.50اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعباس فاضل شمخي جبر662061621511007047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل387.0064.50اعدادية صنعاء للبنينادبيمهدي عامر تركي جمل662072321211011082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل387.0064.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيمي علي عبد حسن662082321226001087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل387.0064.50اعدادية المسيب للبنينتطبيقيفرج محمد كاظم شمران662092321511009028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل387.0064.50ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبياسراء ناصر حسين ضويري662102621222063001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل387.0064.50اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبياحمد عقيل سالم شمخي662112721211005005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل386.0064.33ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقياحمد عقيل مسلم محمد662121621513106002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل386.0064.33ثانوية صفين المختلطةادبيعلي ثامر سهيل عباس662132321217020009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل386.0064.33ثانوية المناقب المختلطةادبيعلي سالم هالل جسوم662142321217036002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل386.0064.33ثانوية الرفعة للبناتادبيطيبه محمد خماط مغيض662152321222006045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل386.0064.33اعدادية الحوراء للبناتادبيزينب عبد الجبار علي هلول662162321222027021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل386.0064.33اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء ستار علوان عبيد662172321222048026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل386.0064.33ثانوية مهدي البصير للبناتادبيزينب خليف نجل كنيهر662182321222056007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل386.0064.33اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيهمام غالب عباس فنجان662192621211049181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل386.0064.33اعدادية الكوثر للبناتادبيعذراء ثامر مصلوخ حسين662202621222013035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل385.0064.17اعدادية السياب للبنينادبيمرتضى رائد عبد كمر662211121211027109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل385.0064.17اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد احمد غني شاطر662221421211041082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل385.0064.17ثانوية ابن سينا للبنينادبيمرتضى حسين عبد الرزاق عباس662232321211025028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل385.0064.17اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسنين حيدر كاظم راضي662242321211032003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل385.0064.17ثانوية الغزالي المختلطةادبيحسين طالب صلبي مالح662252321217014015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل385.0064.17ثانوية الحلة للبناتادبيزهره قاسم عبد الحسين عليوي662262321222024023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل385.0064.17اعدادية الشموس للبناتادبيزهراء حمزه كاظم عبيس662272321222025008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل384.0064.00ثانوية المنتظر المختلطةادبيعلي محمد فخري برتو662282321217021005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل384.0064.00ثانوية االسكندرية للبناتادبيحنين رسول جابر فرهود662292321222019006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل384.0064.00اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه عبيد كريم محمد662302321222022078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل384.0064.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيعلياء كنعان مزهر عداي662312321222043032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل384.0064.00اعدادية شط العرب للبناتادبياآلء شهاب حمود ماهود662322321222048006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل384.0064.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيصبا جبار وادي جعفر662332321226001069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل384.0064.00اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيعباس عبد األمير مهدي عبد الحسين662342321511005024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل384.0064.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيفاطمه احمد شمخي جبار662352321522071003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل384.0064.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيجبرائيل عدنان جميل خلف662362621211015019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل383.0063.83ثانوية مريم العذراء للبناتادبيمحاسن عمار ابراهيم راضي662372321222007043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل383.0063.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينبأ تحسين علي حسين662382321222051038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل383.0063.83ثانوية عبد المطلب للبناتادبيايناس علي محمود حسين662392321222057003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل383.0063.83ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيغفران حمودي عباس جاسم662402321222060015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل383.0063.83ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيايالف جعفر ثامر جالب662412321222063002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل383.0063.83ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيعبد هللا نزار علي حسين662422521511031017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل382.0063.67ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيياسر محمود راضي عبد الكاظم662431121215002068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل382.0063.67اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيعبد المطلب فلحي حسن حميد662441621511027033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل382.0063.67للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيحيدر كاظم حطحوط كاظم662452321211048025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل382.0063.67عدادية الثورة للبناتادبيامنة يوسف حسن ناصر662462321222011007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل382.0063.67اعدادية الطليعة للبناتادبيزهراء كامل عباس ياسين662472321222013021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل382.0063.67ثانوية المستنصرية للبناتادبينبأ ياس عبد الحمزه محسن662482321222040043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل382.0063.67ثانوية النجوم للبناتادبيايات محمد سعود ضايع662492321222054001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل382.0063.67ثانوية المنتظر المختلطةادبيطيبه مهدي عبيد لفته662502321227021010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل382.0063.67اعدادية البيان للبنينتطبيقيمحمد كاظم عبد فرحان662512321511014055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل382.0063.67اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبييوسف عباس بطيخ بناي662522621211049185

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل382.0063.67اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزهراء رافد رزاق عبد الحسين662532721222029028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل381.0063.50اعدادية الربيع للبناتادبيزينه علي سلمان حسين66254232022098089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل381.0063.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد فالح محمد عبد الرضا66255232051007085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل381.0063.50ثانوية الزهراء للبناتادبيزهراء نعمان رمضان اسماعيل662561321222021022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل381.0063.50اعدادية االسكندرية للبنينادبيعباس احمد محمد خضير662572321211001031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل381.0063.50اعدادية االسكندرية للبنينادبيمصطفى فالح حسن عبود662582321211001063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل381.0063.50اعدادية الثورة للبنينادبيحسين علي صباح لفته662592321211003023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل381.0063.50اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد لفته لزام صبر662602321211032031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل381.0063.50اعدادية المسيب للبناتادبيافياء فاخر عبد علي كاظم662612321222041004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل381.0063.50اعدادية بلقيس للبناتادبيهدى فارس عبد هللا عبد الرضا662622321222044041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33ثانوية ام سلمة للبناتادبيوقار ناطق عبد حسن662631021222015038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيايه علي يوسف كلف662641121222073014

4148 من 2008صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيايه كاظم محمد علي عطية662651121522022004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمصطفى حيدر نعيم محمد662661621511058093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33اعدادية الحلة للبنينادبيامير حيدر جبر حمزه662672321211020005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين رعد حسن علوان662682321211041016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33ثانوية الدرعية للبنينادبيعلي جوده خضير منصور662692321211053010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33ثانوية البدور للبناتادبيبراء سعد خضير عباس662702321222010004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33اعدادية اسماء للبناتادبيايه احمد حمزه شراد662712321222018006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33اعدادية الربيع للبناتادبيروان عباس عرس بهار662722321222022035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيزهراء ثامر محمد سعيد662732321222047017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33ثانوية الخلود للبناتادبيبنين حيدر وناس حسن662742321222058004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيرقيه قاسم كاظم حمد662752321222067016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى حيدر فاضل هاشم662762321511007114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيعلي فاضل عباس خلف662772321511061049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33ثانوية االعالم للبنينتطبيقيزيد عايد رياح عبيد662782321511069012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33اعدادية المؤاخاة للبنينادبيغيث فاضل ناجي صالح662792721211017037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.0063.17اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمرتضى وسام حسن فليح66280252051001105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.0063.17اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيحيدر عمار عبد الهادي خضير662811121211045041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.0063.17اعدادية النعيم للبناتادبيزينب لفته داخل حسن662821421222009051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.0063.17اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحسين عبد الحكيم بردان بريبر662832221211068027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.0063.17اعدادية الجزائر للبنينادبيامير علي حسين هندي662842321211034005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.0063.17اعدادية اسماء للبناتادبينور صالح مهدي فياض662852321222018073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.0063.17اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب عادل جعفر سعيد662862321222038012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.0063.17اعدادية بنت الهدى للبناتادبيرؤى ايهاب حسين محيسن662872321222045007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.0063.17اعدادية دجلة للبناتتطبيقيشروق احمد كامل اقبال662882321522031025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.0063.17 تموز للبنين14اعدادية ادبيحسن علي جاسم عوده662892621211006014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.0063.17اعدادية الرجيبة للبنينادبيمصطفى ناذر حامد نور662902721211007068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.0063.17ثانوية حمورابي للبنينادبيزين العابدين عبد الحسين عباس جياد662912721211012006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.0063.17اعدادية الخالدات للبناتادبيبتول كريم رضا محمد662922721222007012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.0063.17ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب رعد علي عبيد662932721222031038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00اعدادية المعراج للبنينادبياحمد وليد عبد هللا نجم662941121211023004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبياميمة امير ياسين خضر662951121227005004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءادبيمقتدى جاسم زكي مجيد662961421213025015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيحسين محمد عبد الصاحب جدوع662972321211002020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00اعدادية الكندي للبنينادبيامير عباس عبد االمير عبيد662982321211007005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمرتضى محمد حمد عبد الكاظم662992321215004121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00ثانوية المسلة االهلية المسائية للبنينادبيوالء حسن عبادي كاطع663002321215009013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00ثانوية اليرموك المختلطةادبيعلي خلف مطر كطيف663012321217024017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00ثانوية االسراء المختلطةادبيحسين وضاح سلمان هاشم663022321217049009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00ثانوية الرفعة للبناتادبيانوار داود سلمان جبر663032321222006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00اعدادية الربيع للبناتادبيكوثر محمد كريم محمد663042321222022082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيبنين حيدر داخل عبد663052321222047008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00اعدادية شط العرب للبناتادبيطيبه احمد عبيس مرزه663062321222048041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00ثانوية النجوم للبناتادبيرسل علي سواري طاهر663072321222054007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00ثانوية مهدي البصير للبناتادبيافتخار عامر حامد مزهر663082321222056001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00ثانوية الوثبة للبنينادبيقاسم موسى علي كرين663092721211006062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيعبد هللا محمد قاسم مجيد663102721511035042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0063.00اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيسيف احمد حسين جبار663112721515004067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل377.0062.83اعدادية المسيب للبنينادبيعبد الرحمن مروان هاشم محمد663122321211009044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل377.0062.83ثانوية الغزالي المختلطةادبيانور حامد كردي نيف663132321217014006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل377.0062.83اعدادية المسيب للبناتادبيفاطمة عماد عبيس جياد663142321222041068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل377.0062.83اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمقتدى سليم جبار عسر663152321511061075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل377.0062.83اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي المرتضى صابر يحيى عبيد663162721211015103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل377.0062.83اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمنتظر طه حسين عبد الساده663172721211017050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل377.0062.83اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيمقتدى عالء جبار حسين663182721511017034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد حيدر حسين مناتي663191421211026131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67ثانوية معروف الرصافي للبنينادبياسد هللا غالب جاسب سالم663201421211037004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيمحمد ياسين جاسم محمد663211621211049009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمحمد شاكر مهدي شايع663222221511038073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67اعدادية االسكندرية للبنينادبيعلي حسن جبر رويس663232321211001042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيحيدر مهند كاظم عباس663242321211002025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67اعدادية المدحتية للبنينادبيمجتبى ثامر عبد هللا كاظم663252321211017023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيفراس مهدي هادي شعالن663262321217018016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67عدادية الثورة للبناتادبيداليا حسن علي دلي663272321222011030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67اعدادية المسيب للبناتادبينور محمد حسين شنان663282321222041089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67ثانوية مهدي البصير للبناتادبيبيارق ماجد صالح احمد663292321222056002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيزهراء طالب حسين شبيب663302321222064012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين تطبيقيسجاد حازم كاظم محمد663312321511064012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيمحمد عبد الكاظم مهدي راهي663322321517059022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67اعدادية دجلة للبناتتطبيقيماشاء هللا راغد هادي حمزه663332321522031031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67اعدادية السياب للبنينادبيبشير كريم عبد علي طليب663342621211047006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67اعدادية المدى للبنينادبيامير مجيد حسين عباس663352721211013006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيكاظم حسين نعمه كريم663362721211015132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحيدر ميثم عبد اللطيف حسن663372721211023028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه محمد كاظم كريم663382721222025128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67ثانوية المستنصرية للبناتادبيرقيه خالد رزاق حنون663392721222031027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيموسى فالح حسن جازع663402721511029089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67اعدادية البالغ للبنينتطبيقيمحمد رياض رضا جياد663412721511042085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67اعدادية ام سلمة للبناتادبيتبارك عماد كاظم عبد الزهره663422921222006032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50الخارجيونتطبيقيعايد جاسم فرحان ذعار663431621518001743

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50اعدادية االسكندرية للبنينادبيسجاد حسين عمران كاظم663442321211001025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبياحمد جابر مسيلم عبد663452321211002007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعلي عدنان علي جدوع663462321211002042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50ثانوية صفين المختلطةادبيعباس محمد سلمان جاسم663472321217020006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء يحيى محمد خلفه663482321222038011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50اعدادية شط العرب للبناتادبيتبارك ظاهر شاكر حسين663492321222048017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء ناظم يعقوب يوسف663502321222051014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيزهراء حسين كاظم زعيتر663512321226001044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعلي غانم حازم عبيد663522321511004044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم حسين حسن663532321511007097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمحمد ماجد غني سعود663542321511020076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50ثانوية سنجار المختلطةتطبيقيليث اياد هادي كاظم663552321517056027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50اعدادية نور المصطفى للبنينادبيايمن قتيبه عبد الكاظم علي663562621211015013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي سعد فرمان خيرس663572621211015084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50ثانوية االنتصارات للبناتادبيزهراء علي عبار عبد هللا663582621222002026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50ثانوية الوثبة للبنينادبياشرف تركي حميد حباج663592721211006006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50اعدادية الرجيبة للبنينادبيوالء عقيل محمد كاظم663602721211007080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50اعدادية الثبات للبنينادبيبشير مرتضى منسي حمد663612721211011014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسن عماد هاشم قاسم663622721211023016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50ثانوية الحرائر للبناتادبياالء فاضل روضان عبود663632721222027005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيهادي احمد موسى موحان663642721511021121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمسلم عدنان عبد الحسين علي663652721511034067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيامير ماجد سدخان شايع663662821517008004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0062.50اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى حبيب عيسى جواد663672921211004154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.0062.33اعدادية الجزائر للبنينادبيسجاد حيدر حميد حمد663682321211034016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.0062.33ثانوية الجنائن للبناتادبينرجس رحيم عبيس امين663692321222026022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.0062.33اعدادية شط العرب للبناتادبيعذراء تركي عبد نعاس663702321222048043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.0062.33اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيعلي الرضا هيثم فالح حسين663712321511061040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.0062.33اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيغدير سالم سعدي مهدي663722321522016038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.0062.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيعباس محمد هاشم جعفر663732521511012049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.0062.33ثانوية الشجعان للبنينادبيحيدر هادي حسين عيد663742621211046034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.0062.33ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمحمد هاشم حكاب علي663752721211009041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.0062.33اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيسجاد رافد كريم نصيف663762721211021020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.0062.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي حسين عبود جاسم663772721511025062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.0062.33اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعباس حسن محمد كشمر663782721511030039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.0062.33اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر ابراهيم محمد663792721511034027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.0062.33اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمهيمن حسن عذاب جالي663802721511038076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.0062.33ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةتطبيقيعبد الكاظم علي جبر كحيط663812821517012011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسدير مؤيد حسين علي كرم663821021511019033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمنتظر سلمان داود محمد663831421211023276

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين فارس جواد كاظم663841621511034052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعباس حريجه فديغ جتان663852221511057014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيزكريا محمد مطشر صبح663862321211002026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17اعدادية الفيحاء للبنينادبيامير نصر علي جابر663872321211005004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17اعدادية المحاويل للبنينادبيحسن يوسف حسن علوان663882321211008014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيبسام سعدون صاحب حاجم663892321215002031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيعلي وسام جبار خشان663902321217005015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17عدادية الثورة للبناتادبيحميده بشير ناصر حسين663912321222011020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيتبارك فرحان عبد حسن663922321222062009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17اعدادية البيان للبنينتطبيقيعباس كريم عبد كريم663932321511014034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17اعدادية الحلة للبنينتطبيقياحمد عبد هللا عباس حمزه663942321511020005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17ثانوية بابل للبنينتطبيقيامين ميسم طارق علي663952321511056003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحسن ماجد محمد عبد الرضا663962521511033006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعبد هللا حسين علي حسين663972521511033017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيامين هادي شهيد جريو663982521513013007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17اعدادية الغد األفضل للبنينادبيحسنين ميثاق محمد رضا هادي663992721211014011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيديار علي حيدر ارشد روكان664002721211015064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17الخارجيونادبيعلي سلمان حسن قاسم664012721218001443

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17ثانوية الرضوان للبناتادبيتبارك حسين علوهن سلبوح664022721222013009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيأدم غريب فضالة لفتة664032921511027004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00اعدادية المعراج للبنينادبيمصطفى منذر علي سمهير664041121211023048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيبان حسين ناصر نعيم664051621524035002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقينبأ حويل حسن زغير664062221525010006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00ثانوية الحلة للبنينادبيسيف عماد غازي رزوقي664072321211015018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00ثانوية النيل للبنينادبيمحمد احمد عبيس عبيد664082321211029053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00ثانوية حلب للبنينادبياثير علي رحمن حسن664092321211044001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيمحمد الجواد كاظم اسدخان طرخان664102321211048047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيزيد ماجد محمد غازي664112321215002086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00اعدادية االقتدار المختلطةادبيفالح حسن رحمن مجيد664122321217003018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00ثانوية الرفعة للبناتادبيمروه سليم عبد زيد علوان664132321222006057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00ثانوية فلسطين للبناتادبياسالم ماهر حسوني حسين664142321222009002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00اعدادية اسماء للبناتادبيتقى فؤاد صادق فرهود664152321222018018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00ثانوية الحلة للبناتادبيآيات جبار شمران لهيبي664162321222024001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقييونس تايه بزون محيسن664172321511025033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيبنين حسام عمران موسى664182321522016008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00اعدادية المباهلة للبنينادبيامير قحطان حسن بشير664192721211008013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00ثانوية حمورابي للبنينادبيعلي خالد عبد زيد محمد664202721211012011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي عامر مجيد مال هللا664212721211020060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيمريم حيدر رسول محمد664222721222028032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00اعدادية الهندية للبنينتطبيقيزين العابدين علي داخل راهي664232721511032033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيعلي حسين زغير راشد664242721511041031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00اعدادية الفواطم للبناتتطبيقياسراء نبيل ابراهيم حسوني664252721522035002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين علي صبار جميل664261421211029024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيكرار عبد محسن مناتي664271621511010098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد حسون عليوي نزاري664282321211032028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83اعدادية دجلة للبناتادبيكلثوم خالد عوده عزيز664292321222031042
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيسبأ غانم جرو حمادي664302321227023009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83اعدادية النضال للبنينتطبيقيعباس جواد كاظم عبد الحسن664312421511009034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعلي جالل شهيد جابر664322421511042069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83اعدادية السياب للبنينادبيكاظم حمود حسن خليوي664332621211047055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبينبأ محمد صبحي حمزه664342621222037048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83ثانوية العفاف للبناتادبيرسل عبد االمير نجم عبيد664352621222053004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83ثانوية العباس للبنينادبيانور داخل سوادي جواد664362721211019003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيزينب عبد الحسين كاظم عبد الحسين664372721222008036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83اعدادية بغداد للبناتادبيحوراء محمد نصيف جاسم664382721222014013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83اعدادية حمائم السالم للبناتادبيصفا علي صعصع عبد الرضا664392721222029039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83ثانوية المستنصرية للبناتادبياسراء محمد صالح جاسم664402721222031003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمصطفى عواد حسن عبد هللا664412721511014051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيحسين عباس مدلل سهيل664422721515003014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0061.83الخارجياتتطبيقيصابرين ريسان كريم حسين664432721528050103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعبد الرحمن مكي صالح محسن66444272051011012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية الفجر للبنينتطبيقيحسين جبار حسين كاظم664452221511029013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية الحلة للبنينادبياحمد علي عبد الحسين رضا664462321211020003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67ثانوية الصديق للبنينادبيسيف عماد محمد سعيد664472321211024014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعبد هللا مؤيد حمزه شعالن664482321211032024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67ثانوية مهدي البصير للبنينادبيمحمد نبيل عائد حسن664492321211045040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينادبيحيدر ستار جابر ماضي664502321213002003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيحامد عالوي ابراهيم كاظم664512321215007026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67ثانوية الحلة للبناتادبينورا سليم علي محمد664522321222024047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية الشموس للبناتادبيروان بشار اكرم كاظم664532321222025007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية حيفا للبناتادبيزينه حيدر عبد الواحد حسن664542321222046020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67الخارجياتادبيسارة عادل عبد سماوي664552321228050287

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيحيدر ناصر محسن عالوي664562321511002015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67ثانوية بيروت للبنينتطبيقييوسف صباح حسوني دحام664572321511021027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67ثانوية الباقر للبنينتطبيقيمرتضى رسول كطران معين664582321511037019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية طليطلة للبناتتطبيقينور الزهراء علي عباس حسن664592321522017049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء حيدر كاظم ابراهيم664602321522048020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيسجاد جمال يوسف برهان664612521511001066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد طالب فضل كبون664622521511007165
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيسجاد ثامر طارق عيدان664632521511009037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمؤمل عمار منذر نعمه664642521511009076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى ظاهر خليفه جاسم664652621211013164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى فيصل ربيع شيال664662621211013168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية اليسر للبناتتطبيقيزهراء سعيد حسن سلمان664672621522038014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسلمان يوسف سليمان يوسف664682721211015075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67ثانوية الرضوان للبناتادبيرقيه ماجد رحيم عبيس664692721222013016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزينب حيدر مشكور حمود664702721522014003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيعلي قيس شنيشل مجاثر664712821511040022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيياسين علي كطوف عيسى664721121211044082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50اعدادية الشيماء للبناتادبيحنين صالح صبيح عبد علي664731221222017016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50اعدادية يافا للبناتادبيكوثر كاظم جبر العيبي664741321222031116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50ثانوية العرب المسائية للبنينادبيسجاد جليل عزر فليح664751621215015010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50اعدادية السجاد للبنينادبيسيف الدين هيثم هاشم عباس664762321211027021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50اعدادية المؤمل للبنينادبيحسين هادي كاظم حسن664772321211046024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50ثانوية المسلة االهلية المسائية للبنينادبيعبد هللا ياسين ثامر عمش664782321215009007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50ثانوية مريم العذراء للبناتادبيشيماء نهاد ابراهيم راضي664792321222007033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50اعدادية الربيع للبناتادبيحوراء علي حسن حمود664802321222022027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50اعدادية الحوراء للبناتادبيرؤى عبيس غويلي علي664812321222027010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50اعدادية المحاويل للبناتادبيغدير حامد عبد أيوب ناصر664822321222039035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الواحد محسن جاسم664832421513017017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيمحمد سليم حسين ناصر664842421515007048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيحسن صباح كاظم علوان664852521213014005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى جبار حسن ناصر664862621511005096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمهيمن عامر نعمه شدهان664872721211023104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء فالح حسن علي664882721222031035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحسن سالم غميض عذاب664892721511021019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد عقيل مسلم طالب664902721511026121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيامير محمد حسين رمضان664912721511038013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقييسرى ذهب حسين زياره664922721526001189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسين عبدالجبار سلمان احمد66493162051007026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية البراق للبنينادبيحسن علي عبد الحسين فجاج664941521211002023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعباس عالء عباس شهاب664951621511010059
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعبد هللا ظافر عبد الحسين مريعي664961621511039033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الرزاق عبد الكاظم طعمه664971621515003084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرسل نعمان احمد علي664982121222065035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية الفجر المختلطةادبيحسين فاضل عبد الكاظم عليوي664992321217007022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33ثانوية التحرير للبناتادبيزهراء مهدي جاسم محمد665002321222021012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية دجلة للبناتادبيشهالء حسين زغير علي665012321222031032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية المسيب للبناتادبيزينب ستار برهي جسوم665022321222041047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيزهراء عبد الكاظم علي عبيس665032321226001046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33الخارجياتادبينبأ عماد عبد الحسن جاسم665042321228050469

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعلي عمران جاسم عمران665052321511034021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيليث فراس خضير نايف665062321511034030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيكمال تركي راشد عبيد665072321517059020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيزينب عبيد حسين شهاب665082321522043014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيعلي نجاح حواس شاطي665092421215004032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية الشافعية للبناتادبيمريم حيدر عذاب عيد ان665102421222017050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد سمير سالم عيسى665112421511036061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحيدر احمد حيدر مهدي665122521513031024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33ثانوية رواد السالم االهلية للبناتتطبيقيشهد عقيل جبار جاسم665132521524025006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمصطفى نهاد نافع محمد665142621211015130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي حسين هاشم هليل665152621211049110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيمحمد ميثم وحيد علي665162721211002059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيامير ثامر خان علي665172721211015014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية الماء المعين للبنينادبيياسر عمار ناصر خلف665182721211022060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمنتظر حيدر حسين جاسم665192721211023095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيحسن لطيف عزيز حبيب665202721215003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيرنا رحيم خلف جالي665212721222008030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيحسين عالء طه عبود66522162051044013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية المدحتية للبنينتطبيقييعقوب رياض محي جاسم66523232051017075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17ثانوية الكرار للبنينتطبيقيصالح مهدي صالح كوشي66524232051175009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17ثانوية حضر موت المختلطةادبيعبد الرحمن عدنان هاشم فرحان665251921217007005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحيدر سامي عامر يوسف665262221515003027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية القاسم للبنينادبيعباس حميد علي كزار665272321211006004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية البيان للبنينادبيعلي سعد جوده صبار665282321211014054
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية الهاشمية للبنينادبياحمد ماجد ترتيب عبد665292321211019002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية الفجر المختلطةادبيمسلم علي حسين عباس665302321217007067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية الغساسنة للبناتادبيعذراء عبد الكريم علي عيدان665312321222002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17ثانوية البواسل للبناتادبيسمر نعمان عالوي سلمان665322321222079008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17الخارجياتادبيغسق ناظم حسوني عبد العباس665332321228050389

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية غماس للبنينادبيناصر رحيم ثجيل ناصر665342421211011063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمصطفى عباس داخل عبد665352421511037044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيحسن عبد هللا عزيز عليوي665362421511044008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيحاسم فرج جنديل رخيص665372421513010007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعبد هللا حيدر كاظم حسن665382521211021159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينادبيفالح حسن علي كاظم665392521213007007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17ثانوية القدس المسائية للبنينادبيمصطفى رائد عبد المنعم عبد الزهره665402521215003056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعباس لطيف غبين سعود665412521511001083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيضرغام قيس عباس كاظم665422521511008071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمهيمن حيدر خليل ابراهيم665432521511009113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17ثانوية الشجعان للبنينادبيعلي ستار كاظم حسين665442621211046061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيعباس حسين ناهي شيال665452621511054012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيصادق جاسم نعمه عبد665462721211005068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية البسملة للبناتتطبيقيزينب مازن احمد عبد الحمزه665472721522041030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00اعدادية الثقلين للبنينادبيخلدون عاصم عيال كشيش66548242021030019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00ثانوية الكرار المختلطةادبيمحمد علي مصيخ حسن665491121217006009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00ثانوية الفاروق للبنينادبيامجد عايد شمخي جار هللا665501421211043002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00اعدادية الكندي للبنينادبيمنتظر عبد الوهاب عبد الواحد عبد العباس665512321211007059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00اعدادية المسيب للبنينادبيحسن حسين عبد هللا خلف665522321211009021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00ثانوية الحلة للبنينادبيمحمد يعقوب كاظم هاشم665532321211015029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00ثانوية النيل للبنينادبييوسف حمزه عطيه عبد هللا665542321211029071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00ثانوية الوركاء للبناتادبيجيهان فاروق ناجي محمد665552321222004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00اعدادية المسيب للبناتادبيهدى حميد مرشد مريز665562321222041092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيرواء عبيس غافل اسود665572321222045008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيعلياء عبد الحسين جوده حسين665582521224005009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00اعدادية االحرار للبنينادبيعلي حسين صالح محمود665592621211018029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيعلي نجم عبيد شهاب665602621213010024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00ثانوية المناسك  للبناتادبيبنين عادل حمزه حسن665612721222026016
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيكرار علي رحيم سلمان66562252021122120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83ثانوية التفوق للبناتادبيضحى موسى خوش محسن665631221222032021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83ثانوية الزهراء للبناتادبيلينا محمد حسن اسماعيل665641321222021041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعلي فاضل علي عبد الهادي665652121211015021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83اعدادية مندلي للبنينادبيمهدي رعد كريم حسن665662121211033037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83ثانوية ابن البيطار للبنينادبيمحمد باقر سليم كميل محمد665672321211052023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83ثانوية التحرير للبناتادبيزينب مصلح محمد صبح665682321222021016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83اعدادية الربيع للبناتادبينور حميد حسين اسماعيل665692321222022099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83اعدادية دجلة للبناتادبيزينب رحمان جاسم حمزه665702321222031025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83اعدادية دجلة للبناتادبيعلياء نجاح عبد الكاظم مويش665712321222031036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشريفه علي حبيب مظلوم665722321222051022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83ثانوية االفاق للبناتادبيحوراء علي عبد الزهره عاشور665732321222061012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد حيدر حميد حمزه665742521211021009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83اعدادية هل اتى للبنينادبيحسن ناجح حنون ساير665752521211036017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83ثانوية القدس المسائية للبنينادبيمهدي رجاء مهدي جابر665762521215003061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيهند محمد حمزه مرزوك665772621224013027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67اعدادية العراق للبنينادبيطاهر زغير عباس ضليع66578242021024011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيشاهين حاتم ابراهيم محمد665791121211045067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيبنين حسن حرش جاسم665801221222011010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67اعدادية الوجيهية للبنينادبيعلي عدي جبار صادق665812121211029033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67اعدادية البيان للبنينادبيحيدر وائل حسين نعمه665822321211014022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67ثانوية الحلة للبنينادبيمرتضى حامد عبد الرضا لفته665832321211015030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67اعدادية الجزائر للبنينادبيمصطفى حمزة سالم كاظم665842321211034042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67ثانوية حلب للبنينادبيمصطفى ناظم جبار حميد665852321211044030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67ثانوية الكرار للبنينادبيابراهيم خليل سعدون نوري665862321211054001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيفقار راجح تركي عزيز665872321215003063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67ثانوية اليرموك المختلطةادبيحسنين خالد محمد عطيه665882321217024006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67ثانوية مريم العذراء للبناتادبيشهد عامر طالب خليف665892321222007030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67ثانوية الحلة للبناتادبيغدير ميثم حسين فرمان665902321222024037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67اعدادية الفاو للبناتادبيغدير حسين حديد جاسم665912321222035036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيشيرين احمد كاظم حسين665922321227001010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67اعدادية الحوراء للبناتادبيضحى مسلم امصيبه ابراهيم665932421222026033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي عبد الحسين نوري ناجي665942521211021187

4148 من 2018صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67اعدادية االبراج للبنينادبيعلي عماد فاضل وثيج665952521211023068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيحسن حيدر سلطان عبد الحسين665962521213014003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67اعدادية المثنى للبنينادبيباقر زيد مزهر محمد665972621211005012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعباس علي محيسن كاظم665982721211015089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي فالح حسن كزار665992721211015121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67ثانوية العباس للبنينادبيمحمد صاحب عبود مهدي666002721211019022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67ثانوية المناسك  للبناتادبيانفال ميثاق فاضل عبود666012721222026008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل363.0060.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيياسين احمد نصر صالح666021621211029071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل363.0060.50ثانوية الهداية للبنينادبيسيف علي نصيف عثمان666032121211085008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل363.0060.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيابو الفضل حسن ادريس علي666042321211002005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل363.0060.50ثانوية الكرار للبنينادبياحمد خالد حلو عباس666052321211054002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل363.0060.50اعدادية فلسطين للبنينادبيمحمد علي حسين بدر عبد666062421211008028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل363.0060.50اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيطاهر صباح اسماعيل ناصر666072421215004022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل363.0060.50ثانوية الوثبة للبنينادبيمنتظر هادي محمد عباس666082721211006085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل363.0060.50ثانوية الرضوان للبناتادبيفاطمه حسين فاضل عليوي666092721222013036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل363.0060.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيتبارك فؤاد عباس كاظم666102721222025028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل363.0060.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب نديم عبد عون شمران666112721222025089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.0060.33اعدادية الكرمة للبنينادبيعلي حسين خالد رومي666122221211037024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.0060.33ثانوية الدرعية للبنينادبيعلي محمد جودي كاظم666132321211053012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.0060.33اعدادية الفجر المختلطةادبيامير حكمت محمد ارزيج666142321217007008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.0060.33ثانوية عدن للبناتادبيزينب علي وادي مطرود666152321222001021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.0060.33اعدادية الزرقاء للبناتادبيفرقان يوسف ابراهيم يوسف666162321222032024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.0060.33اعدادية المسيب للبناتادبينور عالء جاسم محمد666172321222041088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.0060.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيميثم احمد عباس محمد حسين666182521211012296

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.0060.33اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمجتبى عالوي كامل جالب666192721211005122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.0060.33اعدادية الثبات للبنينادبيحسين حيدر عباس نجم666202721211011022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.0060.33اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمؤمل هاشم نعمه هاشم666212721211015147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.0060.33ثانوية علي األكبر للبنينادبيمحسن سعيد جديح عبود666222921211015037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.0060.17اعدادية األهداف األدبية للبنينادبينور الحسين فاضل كريم666231121211050065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.0060.17اعدادية العال المسائية للبنينادبيمحمد عبد هللا محمد عبد هللا666241121215004176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.0060.17اعدادية الفراهيدي للبنينادبياحمد ابراهيم فهد حسون666251321211015002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.0060.17اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد محمود شاكر ناجي666262321211020059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.0060.17ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد حسين عالوي عمران666272321211024027
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.0060.17ثانوية المسعودي للبناتادبينور كريم حسين علوان666282321222020047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.0060.17اعدادية شط العرب للبناتادبيحنين قاسم شهيد ابراهيم666292321222048018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.0060.17اعدادية الهدى للبناتادبيهند كامل صاحب دانير666302421222020060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.0060.17اعدادية الفدائي للبنينادبيمصطفى عبد االمير عشوان حمزه666312521211013048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.0060.17ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيمصطفى ناصر الدين مدلول عبد666322521215011081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.0060.17اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحيدر رياض عباس علي666332721211005046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.0060.17ثانوية المنار للبناتادبينور صباح عبد هللا شمخي666342721222001069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.0060.17ثانوية الحرية للبناتادبيالزهراء مرتضى عباس محمد علي666352721222024004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0060.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيباقر حسن حسين محيسن666361421211003019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0060.00اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد كاظم عبد زيد ناجي666372321211007053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0060.00اعدادية البيان للبنينادبيمنتظر محمد كاظم حبيب666382321211014084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0060.00اعدادية الجزائر للبنينادبيحر سعد خليف هاتف666392321211034007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0060.00ثانوية ابن رشد للبناتادبيزينب ثامر بديب عبود666402321222023020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0060.00اعدادية المسيب للبناتادبيهجران حيدر حميد فواز666412321222041091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0060.00اعدادية بلقيس للبناتادبيحوراء قاسم منديل مالك666422321222044013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0060.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيعلي فاضل كاشي جاسم666432521211018035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0060.00اعدادية طه االمين للبنينادبيمصطفى مشتاق هادي صبر666442621211026079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0060.00ثانوية الحياة المختلطةادبيعباس زياد سكران عبد666452621217002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0060.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيزين العابدين عالء حسين سالم666462721211005057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0060.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد وليد تركي عبيد666472721211020092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0060.00الخارجيونادبيعلي عادل سعد حسين666482721218001447

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0060.00الخارجياتادبيهدى عقيل جاسم محمد666492721228050547

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل547.0091.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائيجمانه محمد جاسم حسين666502321422048030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل545.0090.83ثانوية الكفاح للبناتاحيائيمستجاب جاسم منيجل عبد علي666512321422037078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل534.0089.00اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي رحيم حمزه عبيس666522321411014099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل534.0089.00ثانوية الكفاح للبناتاحيائيفاطمة ساجت ابراهيم ساجت666532321422037065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل533.0088.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائياسراء ياسر كاظم حسون666542321422048008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل532.0088.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعباس محمد ناصر مزعل666552221411019107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل529.0088.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيرضا عطوان شاكر عبد666562321411006067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل527.0087.83اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء صفاء عبد الخضر محمد666572721422010044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل525.0087.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء وسام وهاب ترتيب666582721422020065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل524.0087.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة عمار جبار ناصر666592321422044117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل523.0087.17اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمرتضى عباس عناد هدام666602321411046161
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل519.0086.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيه رافد عبد الزهره عجه666612321422012009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل519.0086.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقياسراء ميثم شمخي جبر666622321522048003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل518.0086.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور عمار كامل عباس666632321422043147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل517.0086.17ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيسجاد حيدر حسن جواد666642321417026021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل517.0086.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء ناصر مهدي عويز666652321424006119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل517.0086.17اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعلي جودت كاظم هاشم666662321511012028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل516.0086.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيعذراء محمد مسلم حسين666672321422008057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل516.0086.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيوجدان رضا هادي عالوي666682321422008085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل516.0086.00ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيايه عبد عواد هندي666692321427009008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل514.0085.67ثانوية النيل للبنيناحيائيمصطفى حمزه همل عبيس666702321411029124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل514.0085.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب ميثم كاظم عبدالحسين666712321422072154

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل513.0085.50اعدادية كوثى للبناتاحيائيزهراء محمد دهيم راضي666722321422073081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل512.0085.33اعدادية كوثا للبنيناحيائيحسن صباح نوري مجبل666732321411040028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل512.0085.33اعدادية كوثى للبناتاحيائيطيبه محسن كاظم حسون666742321422073119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل512.0085.33ثانوية الصادق المختلطةاحيائيرقيه صفاء حمزه نعمان666752321427006015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل511.0085.17اعدادية الجزائر للبنيناحيائيسجاد عباس عايز حسين666762321411034017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل511.0085.17ثانوية السهول المختلطةاحيائيفرزدق عالوي ابراهيم راضي666772321427050028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل510.0085.00عدادية الثورة للبناتاحيائيتبارك سليم محمد حسين666782321422011040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل510.0085.00ثانوية الثريا للبناتاحيائيزينب عباس بنيان مطرود666792321422069013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل509.0084.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحنان علي كاظم محمد666802321422039057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل508.0084.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي سمير ناصر بدر666812221411037107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل508.0084.67اعدادية البيان للبنيناحيائيابراهيم عادل حمزه عبيس666822321411014001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل508.0084.67ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيزهراء كريم جبر علي666832321427044017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل508.0084.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد غائب666842521413031344

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل506.0084.33اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي غانم عبد الهادي عبيد666852321417007123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل505.0084.17اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعباس عبيد جاسم محمد666862321417007085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل505.0084.17ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيايه عصام طالب سلمان666872321422071013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل505.0084.17اعدادية البيادر المختلطةاحيائيوديان اياد حميد صيهود666882321427058024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل503.0083.83ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائينبأ احمد محسن ناهي666892321424015023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل502.0083.67اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيغدير يوسف حنص حسن666902321422002105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل502.0083.67اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمه محمد جاسم حسين666912321522048040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل501.0083.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى زايد حمزه منسي666922321424006369

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل500.0083.33ثانوية الشهيد الصدر للبنيناحيائيعلي جاسم زغير لفته666932321411059023
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل500.0083.33اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيسحر جاسم بعيوي جاسم666942321422002092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل500.0083.33ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمهند محي عبد محان666952421413011066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل499.0083.17اعدادية البطحاء للبناتاحيائينور الهدى حيدر حيال كريمد666962221422045089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل499.0083.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين ياسر حسن راضي666972321422033026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل498.0083.00ثانوية الكفاح للبناتاحيائينور حاتم نعمة محسن666982321422037084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل497.0082.83ثانوية النجاة للبناتاحيائيمها عبدالحسن هادي شعيب666992321422059057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل496.0082.67ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيزينب احسان فاضل جبيثوم667002321422063040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل496.0082.67ثانوية النخيل المختلطةاحيائيانتظار جاسم كوكز راضي667012321427039003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل495.0082.50اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء شاكر عبد الهادي عبود667022321422002061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل494.0082.33ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيمرتضى جمعه شالل بختري667032321417014034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل494.0082.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين علي محمد دحام667042521411008095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل493.0082.17ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء حسين علوان مراد667052321422026025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل493.0082.17ثانوية قباء للبناتاحيائيبنين جليل ابراهيم جوده667062321422070012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل491.0081.83ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحياة قاسم محمد عبيس667072321424003058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل490.0081.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشهد قاسم محمد رستم667082321422008052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل490.0081.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيايالف عدنان نعمه موسى667092321422062015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل490.0081.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرونق صادق عامر فليح667102321424003077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل489.0081.50ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيمهدي فاضل كتاب عجمي667112321417026038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل489.0081.50ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائييوسف رغد مسعد عزيز667122321417046041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل488.0081.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبان ليث محمد علي احمد667132321422013066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل487.0081.17اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعباس ناهد نوري جبر667142321411017077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل487.0081.17ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعباس ثامر موجد حسن667152321417006021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل486.0081.00اعدادية الشموس للبناتاحيائياسراء علي مرهون حمزه667162321422025007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل486.0081.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائياستبرق ماجد حيدر علي667172321424006005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل486.0081.00ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيغفران محمد كاظم ديلي667182321427004015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل486.0081.00ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيحوراء مهدي كاظم مظلوم667192321527059001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل486.0081.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيغدير عبد الصاحب محيسن شبيب667202421424017063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل485.0080.83اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمنتظر رزاق علي شدهان667212321417003054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل485.0080.83اعدادية دجلة للبناتاحيائيتبارك قاسم خليل حسين667222321422031020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل485.0080.83ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيختام خليل امير عيدان667232321427029008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل484.0080.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعذراء راضي هاشم نزال667242321422012210

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل484.0080.67ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزينة أسعد زويد ناصر667252321422026049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل484.0080.67ثانوية النجوم للبناتاحيائيغدير يوسف سالم ناصر667262321422054044
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل484.0080.67اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد شبيب عاجل عزام667272921411017269

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل483.0080.50الخارجيوناحيائيعلي رضا عبيس رضا667282321418001312

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل483.0080.50ثانوية البتول  للبناتاحيائيبراء مؤيد كاظم حمزه667292321422028008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل482.0080.33اعدادية كوثا للبنيناحيائيمحمد عدنان حميد علي667302321411040142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل482.0080.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيروان اثير جبار عبود667312321422013186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل482.0080.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد محمد سعدون موسى667322321424006246

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل481.0080.17اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسن علي مهدي حسين667332321417007033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل481.0080.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائياالء عامر كاظم مطلوب667342321422013040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل481.0080.17اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيزينب خضير عباس عبد667352321522039006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل481.0080.17اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيامير ماجد حمزه عداي667362521411001036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل480.0080.00اعدادية الشوملي للبنيناحيائيأمجد حسين محمد محسن667372321411042003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل480.0080.00ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيكاظم عباس بدر شرار667382321417038017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل480.0080.00اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمريم اياد عمران موسى667392321427003041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل480.0080.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيتبارك اياد حسن كريم667402321427032018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل480.0080.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد مسلم جدوع حران667412521424013088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل479.0079.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء ستار حذيه عبيد667422221424054016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل479.0079.83ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيخالد حسن مهدي مطني667432321417052007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل479.0079.83ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزهراء خالد صبحي عباس667442321422040021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل479.0079.83ثانوية حلب للبناتاحيائيتبارك محمود كاظم داود667452321422053004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل479.0079.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيزينب علي محسن حسون667462321522072024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل479.0079.83اعدادية الكرامة للبنيناحيائيصادق حسين محسن محمد667472421411001036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل479.0079.83اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسن صالح هادي كاظم667482421413008009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل478.0079.67اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيغسق علي عبد المهدي عبيس667492321422002107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل478.0079.67اعدادية المناذرة للبناتاحيائياسيا صالح حسن جاسم667502321422003008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل478.0079.67اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب حبيب عبد الحسين فرمان667512321422022133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل478.0079.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرسل خضير عباس سلمان667522321422043048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل478.0079.67ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيزهراء جاسم عبد زيد رومان667532521427014017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل477.0079.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي سرحان خليف جريو667542321411002151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل477.0079.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرونق احمد كريم علوان667552321422043060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل476.0079.33اعدادية النيل للبناتاحيائينبأ ماجد اسماعيل كعيم667562221422054104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل476.0079.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم ارحيم عبد علي ضيدان667572321411006134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل476.0079.33ثانوية الباقر للبنيناحيائيحيدر احمد كريم لفته667582321411037028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل476.0079.33اعدادية كوثا للبنيناحيائيمصطفى حسين محسن عناد667592321411040164
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل476.0079.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء رياض قاسم نور667602321422008028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل476.0079.33ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيختام عباس طراد عبد هللا667612321427028004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل476.0079.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن شاكر عبد667622521413023106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل474.0079.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهديل عالء محسن زاجي667632221422004328

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل474.0079.00ثانوية النجاة للبناتاحيائيياسمين مجيد طعمه عمران667642321422059065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل474.0079.00اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيأيمان حسين خرباط محمد667652321427013001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل473.4878.91ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي محمد مردان حمود667662321411056107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل473.0078.83ثانوية السهول المختلطةاحيائيحسن هادي عبود حسن667672321417050002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل473.0078.83اعدادية الربيع للبناتتطبيقيتقى قاسم عبد هللا كاظم667682321522022012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل472.0078.67اعدادية كوثا للبنيناحيائيعبد الرحمن علي حسين افندي667692321411040069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل472.0078.67عدادية الثورة للبناتاحيائيمنار حيدر مهدي حسن667702321422011174

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل472.0078.67ثانوية الفضائل للبناتاحيائيهدى نعيم محمد عبد الرضا667712321422036063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل472.0078.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيجمانه باقر نزار علي667722321424006101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل472.0078.67اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيزينب حسين سايب جمعه667732321427013015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل472.0078.67ثانوية الضحى المختلطةاحيائيتيجان حسن حاتم فليح667742321427042004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل472.0078.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمصطفى عمار عبد الكاظم صالح667752521413023132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل472.0078.67اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفرقان محمد كاظم هاشم667762721422021101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل471.0078.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمريم زهير حمد عبيد667772321422039196

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل471.0078.50ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي رحاب جاسم صالح667782521413030052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل470.0078.33اعدادية الفهود للبنينتطبيقيسجاد حسن جخر صويحي667792221511042031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل458.0076.33ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيسماح طالب علي كزار667802321527005005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل457.0076.17ثانوية المآثر للبناتتطبيقيابرار صالح ابراهيم رحمه667811621522100001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل457.0076.17اعدادية الطبري للبنينتطبيقيمصطفى فالح حسن اعبيس667822321511047017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل456.0076.00اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي عماد سجاد غافل667832421515004090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل455.0075.83اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيعباس سالم عبد ابراهيم667842321517003035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل453.0075.50اعدادية الكفل للبنينتطبيقيمؤمل كاظم عبد الواحد يوسف667852321511028027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل452.0075.33ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيحسن هناوي عباس نشمي667862421511014005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل446.0074.33اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزينب باسم صبيح عبيد667872321522017022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل445.0074.17ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيعلي رحيم عبد الرضا جاسم667882521513025018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل442.0073.67ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمجاهد محمود كتاب مجبل667892221513023015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل442.0073.67اعدادية العقبة للبناتتطبيقيزينب يونس كاظم موسى667902221522012017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل441.0073.50اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيصادق حيدر غني عبد الحسين667912321511061030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل440.0073.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمنتظر خالد كاظم حسن667922321511002074
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل439.0073.17اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيامنه حيدر صبيح عبيد667932321522017003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل438.0073.00اعدادية الربيع للبناتتطبيقيمنار علي كريم طالل667942321522022026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل437.0072.83ثانوية حلب للبناتتطبيقيهدى خالد خلخال جواد667952321522053010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل436.0072.67اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيعبير موسى اسماعيل نوار667962321522017032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل435.0072.50اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيهبه عبد الحسين جبر خالطي667972321522017058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل434.0072.33ثانوية األمل المختلطةتطبيقيمؤمل عادل عبار حسان667982221517072011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل433.0072.17اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعلي محمد نافع ذنون66799232051043021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل433.0072.17اعدادية الهبة للبناتتطبيقيزهراء عباس عجيمي شويط668002221522018005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل432.0072.00اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيمالك محمد امين حسين668012321522016051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل432.0072.00اعدادية المسيب للبناتتطبيقيطيبه نوفل عيسى جريان668022321522041022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل432.0072.00ثانوية قباء للبناتتطبيقيزهراء نعيم راضي بستان668032321522070005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل430.0071.67اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعلي جواد نعيم بداي668042221511037054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل430.0071.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيبنين جعفر عبد علي عبد668052321522072011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل428.0071.33ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتتطبيقيزهراء حيدر عبد الحر عبد المهدي668062321524005003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل427.0071.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيبهاء الدين حسين سلمان حنون668072821511005033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل426.0071.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيهدى احمد شدهان خليوي668082521527006023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل546.0091.00اعدادية الربيع للبناتادبيبسمه اكرم علي كمون668092321222022013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529.0088.17ثانوية النيل للبنينادبيعلي ستار عليوي عبيد668102321211029039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0087.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيساره سالم كريم حسن668112321422048075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525.0087.50للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيمؤمل واثق كاظم جريو668122321211048044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل520.0086.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيناجي رضا ابراهيم يوسف668132221411019221

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل514.0085.67ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيبنين عليوي مريع جواد668142321227015004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل513.0085.50اعدادية اسماء للبناتادبيبنين احمد كاظم خلف668152321222018014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل512.0085.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيافاق كامل شكير عبيس668162321422013034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511.0085.17اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيايه حسين كاظم مرزة668172321222043005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509.0084.83ثانوية الباقر للبناتاحيائيصفا فؤاد طعمه راضي668182321422029064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508.0084.67ثانوية زهرة الفرات للبناتادبيفاطمه قاسم قحطان مهدي668192321222066011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507.0084.50اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء محمد هادي خضير668202321222022051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507.0084.50اعدادية الزرقاء للبناتادبيزهراء مكي كريم عباس668212321222032012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل499.0083.17اعدادية الطليعة للبناتادبيرسل ميثم حاتم عمران668222321222013015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل497.0082.83ثانوية الوفاء للبناتادبيحنين علي حسين محسن668232421222046008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل494.0082.33ثانوية الفضائل للبناتادبيزينب اسعد كاظم رخيص668242321222036010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493.0082.17اعدادية دجلة للبناتادبينور صباح فرج مطر668252321222031049
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492.0082.00اعدادية دجلة للبناتادبيزهراء حربي صالح دخيل668262321222031020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489.0081.50اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي عزيز طالب حسين668272321411016066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488.0081.33اعدادية دجلة للبناتادبينور كاظم جواد شنو668282321222031050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487.0081.17ثانوية الرفعة للبناتادبيزينب محمد حسين علي668292321222006034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486.0081.00ثانوية الجنائن للبناتادبيزينب معن جبر حسين668302321222026009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486.0081.00ثانوية االفاق للبناتادبينورا احمد جهاد كنوش668312321222061050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل485.0080.83اعدادية المحاويل للبناتادبينور نسيم سعد مراد668322321222039054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل483.0080.50للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيحوراء رعد سعيد تقي668332321222047015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل482.0080.33الخارجياتادبيرانيه يوسف ثامر عمش668342321228050173

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل482.0080.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائياّيات حيدر جبار احمد668352321422013007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل481.0080.17اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمة عباس فاضل علي668362321422015122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل481.0080.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيغدير حسين راهي كاظم668372521424013076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل480.0080.00اعدادية قرطبة للبناتادبيرواء علي خضير حاجم668382321222050019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل479.0079.83اعدادية الثورة للبنينادبيعباس سالم حسن عبيد668392321211003034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل478.0079.67اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء كاظم ابراهيم رضا668402321222022047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل478.0079.67ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبيحوراء خالد حميد علي668412321224001003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل478.0079.67الخارجياتادبيصفا حيدر محمد ناجي668422321228050351

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل478.0079.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي السجاد وسام علي مسلم668432321411020198

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل476.0079.33ثانوية االفاق للبناتادبيكوثر فاضل غازي شهد668442321222061041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل476.0079.33ثانوية الفضائل للبناتاحيائيبنين حسن موسى شعيب668452321422036009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل475.0079.17عدادية الثورة للبناتادبيبنين رافع عبد عبد االمير668462321222011014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل475.0079.17اعدادية الكوثر للبناتادبيدعاء عباس غالب عباس668472321222038005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل475.0079.17اعدادية قرطبة للبناتادبيزهراء عباس محيسن حمزه668482321222050024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل475.0079.17عدادية الثورة للبناتاحيائيرغد عبدالهادي كاظم كريم668492321422011068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل474.0079.00اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي سمير عبد سلمان668502321211034022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل474.0079.00ثانوية الضحى المختلطةادبيانس علي شمحوط عبود668512321227042001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل473.0078.83اعدادية طليطلة للبناتادبيتبارك حسن عبد علي عاكول668522321222017013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل473.0078.83اعدادية طليطلة للبناتادبيتبارك كريم عنوز فهد668532321222017015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل473.0078.83اعدادية طليطلة للبناتادبيعلياء ميثم عبد هريش668542321222017041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل473.0078.83اعدادية عشتار للبناتادبيطيبه غالب زيدان محمد668552321222049022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل472.0078.67اعدادية بلقيس للبناتادبيسجى نزار كاظم عبيد668562321222044029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل472.0078.67اعدادية قرطبة للبناتادبيهدى محمد جاسم عبيد668572321222050058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل472.0078.67ثانوية الرفعة للبناتاحيائيهدى عيسى عمران وناس668582321422006101
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل472.0078.67اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك احمد حسين سلطان668592321422045027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل471.0078.50ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيثريا كريم وهاب جواد668602321222060005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل471.0078.50اعدادية الثورة للبنيناحيائيزين العابدين حمزه كاظم سلطان668612321411003027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل470.0078.33اعدادية هند للبناتادبيسجى عصام علي ظاهر668621121222020028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل470.0078.33ثانوية مهدي البصير للبنينادبيطه جاسم حسين صعيب668632321211045019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل470.0078.33اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمه مشتاق عمران حسين668642321222018064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل470.0078.33اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيآيات ميثم متعب وهيب668652321422045002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل469.0078.17اعدادية اسماء للبناتادبيريام ثامر عبد هللا حسين668662321222018030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل469.0078.17اعدادية الربيع للبناتادبيزينب حيدر حمزة ناصر668672321222022055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل469.0078.17ثانوية مهدي البصير للبناتادبينور الهدى عبد زيد عنيد حسين668682321222056014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل469.0078.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيانور عالوي كامل عبد  الرضا668692521211008015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل467.0077.83اعدادية بنت الهدى للبناتادبيعفراء علي حسين امانه668702321222045017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل467.0077.83اعدادية المناذرة للبناتاحيائيرجاء هاني كاظم عبد668712321422003045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل464.0077.33اعدادية المحاويل للبناتادبيعائشه عدي عبد هللا كاظم668722321222039033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل464.0077.33ثانوية عبد المطلب للبناتادبيعلياء هديل عباس جبر668732321222057023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل463.0077.17اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيحسن هادي نعمه علوان668742321211063018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل463.0077.17ثانوية مريم العذراء للبناتادبيشهد فارس علي معتوك668752321222007031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل463.0077.17اعدادية ام البنين للبناتادبيفاطمه علي عبد الهادي جميل668762321222016019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل463.0077.17ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزينب محسن بنية حميدي668772321422030042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل463.0077.17ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء مثنى محي هادي668782721422047058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل463.0077.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم محمد حسين علي668792721422054276

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل462.0077.00الخارجياتادبيسرى علي عبيس عبد المحسن668802321228050304

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل461.0076.83اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب عباس حسن حسون668812321222048031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل461.0076.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيمرتضى حمزه خليل ابراهيم668822321411020354

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل461.0076.83اعدادية الفجر المختلطةاحيائيسجاد قاسم عبد زيد فياض668832321417007073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل460.0076.67اعدادية القاسم للبنيناحيائيعباس كريم صالح مهدي66884232041006083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل460.0076.67عدادية الثورة للبناتادبيشروق محمد محي عيدان668852321222011054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل460.0076.67اعدادية الحوراء للبناتادبيطيبه وليد موسى كريم668862321222027029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل460.0076.67ثانوية حلب للبناتادبيفاطمه عباس حبيب حسين668872321222053018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل460.0076.67ثانوية صفين المختلطةادبيزهراء كريم محمد حريجه668882321227020005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل460.0076.67اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء عبد االمير كويت حميد668892421422005051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل460.0076.67ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي محمد داود جوزي668902721211006054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل459.0076.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيمريم رياض سلمان ناصر668912321222008040
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل459.0076.50اعدادية اسماء للبناتادبيزبيده محمود عبد الرضا جاسم668922321222018032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل459.0076.50ثانوية الفضائل للبناتادبيشيرين حسين كاظم زيدان668932321222036015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل459.0076.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن معمر حسن حميد668942321411007026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل459.0076.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك علي عبد كاظم668952321424006085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل459.0076.50اعدادية الماء المعين للبنينادبيعبد هللا محمد ر ضا ناصر668962721211022027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل458.0076.33ثانوية النيل للبنينادبيمصطفى ثائر ثويني عبيد668972321211029060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل458.0076.33اعدادية الربيع للبناتادبيتبارك عباس نجم عبد668982321222022022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل458.0076.33ثانوية ابن رشد للبناتادبيزهراء لؤي عبد زيد حبيب668992321222023018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل458.0076.33اعدادية المسيب للبناتادبيايات حمزه عبد علي عبد669002321222041012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل458.0076.33اعدادية الجماهير المختلطةادبيبلقيس جليل محسن يحيى669012321227012007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل458.0076.33ثانوية الكفاح للبناتاحيائيجواهر خالد كاظم حسن669022321422037021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل458.0076.33اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحيدر باسم عبد الحسين جسور669032721211015058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل457.0076.17اعدادية الحوراء للبناتادبيزينب سالم حسن عبد669042321222027020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل457.0076.17ثانوية البتول  للبناتادبيبنت الهدى احمد كامل عناد669052321222028003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل457.0076.17اعدادية الزهراء للبناتادبينوره احسان جابر هادي669062321222033071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل457.0076.17اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمروه حيدر مزهر معين669072321222045024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل457.0076.17ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينورس عقيل غالب عبادي669082521424023105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل456.0076.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمحمد حيدر محسن كشيل669092321211002056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل456.0076.00اعدادية ام البنين للبناتادبيشهد ليث حسن طالب669102321222016017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل456.0076.00اعدادية الربيع للبناتادبيطيبه غايب طالب عبد الحسن669112321222022071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل455.0075.83ثانوية الرفعة للبناتادبيعذراء عباس مطر فرمان669122321222006046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل455.0075.83ثانوية الرفعة للبناتادبييقين سمير غازي عبيد669132321222006062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل455.0075.83اعدادية قرطبة للبناتادبيروان ثامر تركي جمل669142321222050020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل455.0075.83ثانوية عبد المطلب للبناتادبيزينب ميثم بخيت هاشم669152321222057015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل455.0075.83اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرتاج حسين سعدون عبيد669162321422015055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل455.0075.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيتبارك فوزي مهدي محمد669172321422062035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل454.0075.67اعدادية المسيب للبنينادبيمحمد سامي عبد علي سعيد669182321211009082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل454.0075.67ثانوية مأرب للبنينادبيمحمد حسن كريم كاظم669192321211038026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل454.0075.67اعدادية اسماء للبناتادبيانوار عباس هاشم عباس669202321222018005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل454.0075.67ثانوية االسكندرية للبناتادبيزهراء علي مجيد خليل669212321222019010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل454.0075.67اعدادية الربيع للبناتادبيزينب علي جاسم محمد669222321222022058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل454.0075.67اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمه جواد عبد العباس عبد669232321222038025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل454.0075.67اعدادية المسيب للبناتادبيكوثر عادل علي ناصر669242321222041076
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل454.0075.67ثانوية النجاة للبناتادبيهدير حسن تركي حسون669252321222059027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل454.0075.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبياسيل ناظم رويش صفر669262321222062003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل454.0075.67الخارجياتادبيرسل عبد اللطيف حسين ثجيل669272321228050185

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل454.0075.67ثانوية العدل المختلطةاحيائيزهراء حمزه جعوال محيبس669282421427011004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل453.0075.50اعدادية البيان للبنينادبيحيدر علي راشد حسين669292321211014020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل453.0075.50ثانوية الوركاء للبناتادبيرقيه محسن عاصي حمزه669302321222004010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل453.0075.50اعدادية المدحتية للبناتادبيفاطمه مخلص بدري كاظم669312321222015034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل453.0075.50ثانوية الباقر للبناتادبيرقيه حيدر محسن معيوف669322321222029009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل453.0075.50اعدادية المحاويل للبناتادبيشهد جعفر تركي عذاب669332321222039029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل453.0075.50ثانوية المستنصرية للبناتادبيبنين عبد الوهاب حميد وهيب669342321222040005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل453.0075.50ثانوية الزاكيات للبناتادبيلقاء عماد عبد الكاظم شناوه669352321222065008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل453.0075.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيزهراء محسن تايه عويد669362321224006010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل453.0075.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيشهد موسى كاظم محسن669372321226001067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل453.0075.50ثانوية المنتظر المختلطةادبياميره حسين ناصر عيدان669382321227021002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل452.0075.33ثانوية ابن سينا للبنينادبيحسن خليل ابراهيم حسن669392321211025007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل452.0075.33اعدادية الغساسنة للبناتادبيمالك محمد مكي جياد669402321222002031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل452.0075.33اعدادية اسماء للبناتادبيرقيه عباس خضير حمزه669412321222018028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل452.0075.33اعدادية المحاويل للبناتادبيمها وهاب حمد سعيد669422321222039047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل452.0075.33اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبياية حافظ محمد عبيد669432321226001102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل452.0075.33اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي احمد حسن جاسم669442321411009073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل451.0075.17اعدادية السجاد للبنينادبيعبد العزيز محمد عبد العزيز هادي669452321211027031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل451.0075.17اعدادية المحاويل للبناتادبيرقيه عقيل مواش مناتي669462321222039019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل451.0075.17ثانوية االفاق للبناتادبيفاطمه محمد عبد الزهره عباس669472321222061039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل451.0075.17ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيفاطمه هادي حمزه خلف669482321222064017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل451.0075.17للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيعلي أحسان جاسم نور669492321411062035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل451.0075.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسنين حيدر كاظم حسين669502521413031139

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل450.0075.00اعدادية الثورة للبنينادبيسجاد علوان غليم مصحب669512321211003031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل450.0075.00اعدادية الهاشمية للبنينادبيعبد هللا سامي مهدي صالح669522321211019029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل450.0075.00اعدادية الكفل للبنينادبيمصطفى سالم عبد هللا جبر669532321211028060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل450.0075.00اعدادية الربيع للبناتادبيحنان جاسم عمران جياد669542321222022024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل450.0075.00ثانوية االفاق للبناتادبيايه عباس هاني حمزه669552321222061004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل450.0075.00ثانوية التراث للبنيناحيائيعلي محيسن طاهر عجاج669562321411050028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل450.0075.00ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيمراد زغير دينار نعوم669572921217008016
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل449.0074.83اعدادية الجهاد للبنينادبيمصطفى عباس منسي كزار669582321211004015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل449.0074.83اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيجعفر رافع كريم لفته669592321211063013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل449.0074.83اعدادية الغساسنة للبناتادبيسبأ قيس رحيم كاظم669602321222002021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل449.0074.83ثانوية المستقبل للبناتادبيزينب احمد ناجي صميدع669612321222030009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل449.0074.83اعدادية المحاويل للبناتادبيدعاء ثائر عليوي نصار669622321222039014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل449.0074.83اعدادية المحاويل للبناتادبيزينب اكرم علي جاسم669632321222039024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل449.0074.83اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفرح فراس غازي حسين669642321222045021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل449.0074.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيايه حسين حمد كاظم669652321224006004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل449.0074.83الخارجياتادبيصبا احمد حمزه دحام669662321228050346

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل449.0074.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيفرح حامد ورور كاظم669672321422018140

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل449.0074.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيورود دوال خشيش جابر669682421427008171

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل448.0074.67ثانوية مأرب للبنينادبيعباس كاظم حمزه عباس669692321211038016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل448.0074.67ثانوية النخيلة الغربية للبنينادبيحسين بدر عمران كاظم669702321211066002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الربيع للبناتادبياالء ضياء علي محي669712321222022003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل448.0074.67ثانوية الكفاح للبناتادبيفاطمة ميثم نور عبيد669722321222037034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الكوثر للبناتادبيغدير اسماعيل حسين سرحان669732321222038023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل448.0074.67اعدادية المحاويل للبناتادبيمروة قيس كاظم نصار669742321222039042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الكفل للبنيناحيائيمصطفى ثامر عبد عبيس669752321411028067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل448.0074.67ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيأمينه طالب حميد عبد الحسين669762321427044002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل448.0074.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحنين محمد عبد المحسن زوبع669772421427008040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل448.0074.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعقيل كرار حميد موسى669782521211012168

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسن توفيق حسن عبد علي669792721211015025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل448.0074.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيمرتضى قيس خضير هادي669802721411025220

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل447.0074.50اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد نصر الدين محمود سلطان669812321211020060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل447.0074.50للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيمحمد حمد كاظم حبانه669822321211048050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل447.0074.50عدادية الثورة للبناتادبيحوراء علي محمد مهدي669832321222011026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل447.0074.50ثانوية النجاة للبناتادبيشروق عباس هويدي محمد669842321222059017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل447.0074.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيغفران فاضل فليح كاظم669852521424015098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل446.0074.33ثانوية الحلة للبنينادبيسيف مهند عبدالواحد حسون669862321211015019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل446.0074.33اعدادية الجماهير المختلطةادبياحمد رياض عبد علي عالوي669872321217012004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل446.0074.33ثانوية الجنائن للبناتادبيزينب سعد راضي كاظم669882321222026008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل446.0074.33اعدادية دجلة للبناتادبيزينب حمزة عجاج عاشور669892321222031024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل446.0074.33ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء عامر نادر عبيد669902321222040025
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل445.0074.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمحمد امين شمير حسوني669912321211002052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل445.0074.17اعدادية الحلة للبنينادبيزيد صادق عباس هادي669922321211020018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل445.0074.17ثانوية مأرب للبنينادبيليث كاظم كريم كاظم669932321211038020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل445.0074.17ثانوية النهرين للبنينادبيعلي حسين محان مطرود669942321211055021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل445.0074.17اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمه حيدر كامل حسن669952321222018058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل445.0074.17ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينور الهدى حسن حمزه لهمود669962321222060020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل445.0074.17اعدادية الجماهير المختلطةادبيرقيه راضي بريه سلمان669972321227012011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل444.0074.00اعدادية البيان للبنينادبيسجاد هيثم كاظم كزار669982321211014032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل444.0074.00ثانوية الحلة للبنينادبيباسم موفق عبد الواحد حسون669992321211015007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل444.0074.00اعدادية الحلة للبنينادبيعباس عبد الرزاق برتو درويش670002321211020025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل444.0074.00اعدادية الكفل للبنينادبيعلي صادق حسين غازي670012321211028046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل444.0074.00اعدادية الجماهير المختلطةادبيمسلم محسن جاسم نجم670022321217012057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل444.0074.00اعدادية الحوراء للبناتادبيمريم اياد فاضل عباس670032321222027034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل443.0073.83ثانوية النيل للبنينادبيعبد هللا سالم لطيف جواد670042321211029031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل443.0073.83ثانوية فلسطين للبناتادبيسكينه عباس حميد عبود670052321222009009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل443.0073.83ثانوية الجنائن للبناتادبيفاطمه مهدي جلوب صايل670062321222026017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل443.0073.83اعدادية بلقيس للبناتادبيطيبه طالب عليوي حسين670072321222044031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل443.0073.83اعدادية حلب للبنينادبياحمد حيدر هاشم محمد670082621211013005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل442.0073.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعلي محمد رسولي لطيف670092321211002044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل442.0073.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيعلي حسين علي محمد670102321213018019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل442.0073.67اعدادية دجلة للبناتادبينور الهدى عباس فاضل خليل670112321222031047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل442.0073.67ثانوية المدائن المختلطةادبيزينب كاظم لفته عبد معين670122321227034006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل442.0073.67اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيسجى كريم عزيز حسن670132721222004041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل441.0073.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبياحمد عماد صليعي طعان670142321211002008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل441.0073.50اعدادية الهاشمية للبنينادبيسيف الدين سعد مهدي نجم670152321211019026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل441.0073.50ثانوية الوركاء للبنينادبيكرار احمد زغير عباس670162321211030039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل441.0073.50ثانوية الرحمن المختلطةادبيمحمد صبار حسان عبد الزهرة670172321217004025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل441.0073.50اعدادية النهروان المختلطةادبيحسن حمود عبيس عوده670182321217011001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل441.0073.50ثانوية الوركاء للبناتادبيكوثر علي عاصي حمزه670192321222004021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل441.0073.50ثانوية مريم العذراء للبناتادبيشهد كريم عبيس علي670202321222007032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل441.0073.50اعدادية المدحتية للبناتادبينبأ عقيل ناصر حميد670212321222015036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل441.0073.50اعدادية بلقيس للبناتادبيمالك عباس لفته خليف670222321222044036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل441.0073.50اعدادية شط العرب للبناتادبينور الزهراء حكيم شنوك علي670232321222048062
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل441.0073.50ثانوية النجاة للبناتادبيجنان شهيد مخور محمد670242321222059003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل441.0073.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيفاطمه مالك مصحب جاسم670252321224006017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل441.0073.50اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيغدير عامر عبد الكريم عبد العباس670262521222035088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل441.0073.50ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيهند عبد الحسين سريبت عبد الحسن670272721222009031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل440.0073.33اعدادية الحلة للبنينادبيزين العابدين سامر محمد نجم670282321211020021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل440.0073.33ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيفاطمة وحيد فليفل خليف670292321222063028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل440.0073.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيايالف حيدر شاكر كريم670302321224006003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل440.0073.33اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيغفران ماهر عبد الكاظم شدهان670312321226001073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل440.0073.33ثانوية الصادق المختلطةادبيتبارك حسين خلف كاظم670322321227006003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل439.0073.17ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيعباس علي صابر الزم670332221215005010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل439.0073.17اعدادية الحلة للبنينادبيعلي عامر عبد هللا حسين670342321211020037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل439.0073.17ثانوية الرفعة للبناتادبيرقيه عمر نجيب داود670352321222006024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل439.0073.17اعدادية الطليعة للبناتادبيطيبة حيدر نصيف جاسم670362321222013037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل439.0073.17اعدادية ام البنين للبناتادبيزينب نجم عبيد طراد670372321222016015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل439.0073.17اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء عبد الكريم لفته كريم670382321222022044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل439.0073.17اعدادية بنت الهدى للبناتادبيحوراء حامد صياح حبيس670392321222045006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل438.0073.00اعدادية طليطلة للبناتادبيبنين اياد كاظم طراد670402321222017007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل438.0073.00اعدادية اسماء للبناتادبيضفاف سعد حواري شذر670412321222018052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل438.0073.00ثانوية الباقر للبناتادبيفاطمه محمد ناجي منصور670422321222029024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل438.0073.00اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب كاظم حمزة حمود670432321222044026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل438.0073.00اعدادية شط العرب للبناتادبيايات ميثم محي كامل670442321222048008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل437.0072.83اعدادية الحلة للبنينادبيعلي صبيح احمد صبار670452321211020036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل437.0072.83ثانوية الوركاء للبنينادبيعلي حيدر عبد الحمزه هادي670462321211030032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل437.0072.83ثانوية عبد المطلب للبناتادبيفاطمه جبار عالوي جاسم670472321222057029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل437.0072.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيتكتم حيدر حنوف حسن670482321222062011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل437.0072.83الخارجياتادبيزهراء احمد كاظم عبد الساده670492321228050223

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل437.0072.83الخارجياتادبيفاطمة علي جاسم شرهان670502321228050411

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل436.0072.67اعدادية المحاويل للبنينادبيجعفر مكي صاحب حمد670512321211008009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل436.0072.67ثانوية القاهرة المختلطةادبيعبد الرحمن رعد داود سلمان670522321217009018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل436.0072.67ثانوية الجنائن للبناتادبينور الهدى حيدر علي عبد670532321222026023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل436.0072.67ثانوية الثريا للبناتادبينور الهدى عبد ابراهيم عبد670542321222069011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل435.0072.50الخارجياتادبيهيالء هالل حسين منين670552221228050704

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل435.0072.50عدادية الثورة للبناتادبيهاجر علي هادي مكي670562321222011081
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل435.0072.50اعدادية طليطلة للبناتادبيفرح عادل حسين حسن670572321222017044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل435.0072.50ثانوية التحرير للبناتادبيفدك فاضل كاظم خالد670582321222021019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل435.0072.50ثانوية ابن رشد للبناتادبيصفا جالل محمد حبيب670592321222023027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل435.0072.50اعدادية الكوثر للبناتادبيرقيه غسان نعمه عبود670602321222038006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل435.0072.50اعدادية المحاويل للبناتادبيساره ياسين درب ظاهر670612321222039028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل435.0072.50ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيرقية عامر كويس حمد670622321222063011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل434.0072.33اعدادية المسيب للبنينادبيامير عيسى كاظم عيدان670632321211009012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل434.0072.33اعدادية الكفل للبنينادبيحيدر حسين عبد العباس عبد هللا670642321211028013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل434.0072.33اعدادية الشوملي للبنينادبيحسن محمد فيحان خير هللا670652321211042006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل434.0072.33اعدادية المناذرة للبناتادبيزهراء جواد عبد الكاظم عطيه670662321222003010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل433.0072.17اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحميد ماجد هادي عبيد670672321211032011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل433.0072.17ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبياحمد عالء حسين عبد الحمزه670682321217001001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل433.0072.17عدادية الثورة للبناتادبيفاطمه عباس مهدي مجيد670692321222011067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل433.0072.17ثانوية الباقر للبناتادبيتبارك نسيم عباس حسون670702321222029005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل433.0072.17ثانوية الفضائل للبناتادبيازهار حسين نوار عطيه670712321222036001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل433.0072.17اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيتبارك حسين عبد الكاظم سلمان670722321226001020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل433.0072.17اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي ضياء عبد الرزاق عبد الرضا670732721211015118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل432.0872.01ثانوية التحرير للبناتادبيايات احمد مهدي عبود670742321222021006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل432.0072.00اعدادية البيان للبنينادبيحيدر هيثم حسن عبد هللا670752321211014021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل432.0072.00اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي غالب عمران عبود670762321211034027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل432.0072.00ثانوية مأرب للبنينادبيعلي محمد هادي بريهي670772321211038019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل432.0072.00اعدادية الطليعة للبناتادبيزهراء فالح حسن عباس670782321222013019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل432.0072.00اعدادية طليطلة للبناتادبيتبارك سعد تركي هادي670792321222017014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل432.0072.00ثانوية الكفاح للبناتادبيندى عبد الزهره كشاش شمران670802321222037039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل432.0072.00اعدادية المحاويل للبناتادبيسارة علي حذيه عبادي670812321222039027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل431.0071.83ثانوية الكرار للبنينادبيعباس رعد عباس كاظم670822321211054011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل431.0071.83اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء نبيل حمزه عبد الرزاق670832321222018039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل431.0071.83ثانوية ابن رشد للبناتادبيزهراء حيدر غايب عبيد670842321222023015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل431.0071.83ثانوية النجاة للبناتادبيهدى بالسم علي عزيز670852321222059026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل431.0071.83الخارجياتادبينور صبيح عبيد فنوخ670862321228050490

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل430.0071.67اعدادية الثورة للبنينادبيعلي رعد ناظم خليل670872321211003045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل430.0071.67ثانوية مريم العذراء للبناتادبيعذراء كاظم مزهر ناجي670882321222007035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل430.0071.67ثانوية الجنائن للبناتادبيغفران حمزه حسن جبار670892321222026015
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل429.0071.50اعدادية الطبري للبنينادبيامير ناصر حسين مزهر670902321211047008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل429.0071.50اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعلي محسن علي مجبل670912321211063050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل429.0071.50ثانوية مريم العذراء للبناتادبيايات ادريس عبد األمير عبود670922321222007004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل429.0071.50ثانوية الكفاح للبناتادبيعذراء الزم محمد عطية670932321222037029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل429.0071.50ثانوية عبد المطلب للبناتادبيفاطمة جواد حضيري بكوع670942321222057026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل429.0071.50ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيزهراء محمد معيلو عبد670952321222067019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل429.0071.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيفاطمه سعدي كاظم حمزه670962321226001076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل429.0071.50الخارجياتادبيزهراء محمد عبد العالي موسى670972321228050245

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل429.0071.50الخارجياتادبيفاتن امجد هادي حسن670982321228050400

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل428.0071.33للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيرسول عالوي طراد عمران670992321211048027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل428.0071.33اعدادية اسماء للبناتادبيايه حسين مهدي مظلوم671002321222018007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل428.0071.33اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء عامر محمد حمزه671012321222041040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل428.0071.33ثانوية زهرة الفرات للبناتادبيزينب مهدي حسين عبد ايوب671022321222066007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل428.0071.33اعدادية االقتدار المختلطةادبينور الهدى صفاء شدهان غبن671032321227003020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل428.0071.33اعدادية المهيمن للبنينادبيوليد شاكر حميد عبد الحسين671042721211016023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل427.0071.17ثانوية المناقب المختلطةادبيمحمد رضا شافي عبد671052321217036007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل427.0071.17اعدادية ام البنين للبناتادبيزينب ثامر عبد الحسن جاسم671062321222016013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل427.0071.17اعدادية الربيع للبناتادبيحوراء ناجح ناصر حسين671072321222022028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل427.0071.17اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه مكرم حسن محمود671082321222022080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل427.0071.17اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب حسين مهدي سلمان671092321222033034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل427.0071.17اعدادية المحاويل للبناتادبيحوراء علي هادي سلمان671102321222039012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل427.0071.17ثانوية عبد المطلب للبناتادبيعال خليل حسن عليوي671112321222057021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل426.0071.00اعدادية السدة للبنينادبيعباس جاسم عبيس لفتة671122321211016045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل426.0071.00اعدادية الحلة للبنينادبيجهاد ماهر تركي جهاد671132321211020008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل426.0071.00اعدادية الحلة للبنينادبيمرتضى عالء كريم حمود671142321211020062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل426.0071.00اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيمحمد احمد عباس محمود671152321211063055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل426.0071.00اعدادية المناذرة للبناتادبيزينب هادي محمد حسين671162321222003013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل426.0071.00اعدادية طليطلة للبناتادبيبسمه محمد عبد محيسن671172321222017006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل426.0071.00ثانوية ابن رشد للبناتادبيزهراء كاظم كديمي حجار671182321222023017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل426.0071.00اعدادية المحاويل للبناتادبيمريم رياض سعدون هادي671192321222039045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل426.0071.00ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيبنين صبري عبد حافظ671202321222067004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل426.0071.00ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيبنين حليم عبد العباس مصيخ671212321222074004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل426.0071.00اعدادية الجماهير المختلطةادبيبنين حاتم محمد مهلي671222321227012008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل425.0070.83اعدادية المحاويل للبنينادبيالحسن فالح عبد الحسن فضاله671232321211008003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل425.0070.83اعدادية صنعاء للبنينادبيياسين ماهر حبيب عمران671242321211011090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل425.0070.83اعدادية المؤمل للبنينادبيمحمد كاظم رجا مهدي671252321211046080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل425.0070.83اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيمصطفى مسلم عويد خضير671262321211063066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل425.0070.83ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيمحمد صالح عبد الكاظم هالل671272321217001019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل425.0070.83اعدادية ميسلون للبناتادبيحوراء حمزه عجمي عبيد671282321222005015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل425.0070.83اعدادية السدة للبناتادبيعال محمد طليحي حسن671292321222034037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل425.0070.83ثانوية عبد المطلب للبناتادبينور جبار عالوي جاسم671302321222057039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل425.0070.83ثانوية االفاق للبناتادبيرقيه عايد هارون جاسم671312321222061016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل425.0070.83ثانوية االفاق للبناتادبيفاطمه حسن علي مظلوم671322321222061035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل424.0070.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبيغيث عبد الحسين مدحي جاسم671332321211041052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل424.0070.67اعدادية المؤمل للبنينادبيازهر صباح حمزه كاظم671342321211046006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل424.0070.67ثانوية الرفعة للبناتادبيغفران فارس رحيم عبيد671352321222006049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل424.0070.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيسجى واثق عبد الواحد كاظم671362321222008026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل424.0070.67اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمحمد وادي ماضي شخير671372521217003035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل423.0070.50ثانوية النهرين للبنينادبيمحمد قاسم عبيد جاسم671382321211055028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل423.0070.50اعدادية الفاو للبناتادبيعذراء سعيد حمود ذياب671392321222035035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل423.0070.50للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيزهراء أفكار عبد محمد671402321222047016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل423.0070.50للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيمالك علي كريم قاطع671412321222047038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل423.0070.50ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيتبارك الزم حسن مسلم671422321222060004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل423.0070.50الخارجياتادبيسارة فاضل فزع اليوجد671432321228050288

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل422.0070.33اعدادية البيان للبنينادبيحسنين عماد صبري محمد671442321211014012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل422.0070.33اعدادية المؤمل للبنينادبيحيدر حسن عبد جاسم671452321211046026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل422.0070.33ثانوية فلسطين للبناتادبيايه حميد عبيد عيدان671462321222009004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل422.0070.33ثانوية التحرير للبناتادبيآيات محمد سليم قنديل671472321222021002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل422.0070.33اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيبنين ثامر عبود بدر671482321226001017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل422.0070.33ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي عبيس كاظم حسن671492521215005020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل421.0070.17اعدادية الكندي للبنينادبيعباس ظافر احمد حسين671502321211007025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل421.0070.17اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيحسين علي عبيد هاشم671512321211063023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل421.0070.17ثانوية الرفعة للبناتادبيايات محمد شالل عبود671522321222006008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل421.0070.17اعدادية اسماء للبناتادبيرسل حسن هادي محي671532321222018025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل421.0070.17اعدادية الفاو للبناتادبيفرح وليد صالل شالل671542321222035041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل421.0070.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء حسن هاشم عبيس671552321222051008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل421.0070.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه فالح حسن موسى671562321222062040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل421.0070.17ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيدعاء هيثم حسن فرج671572321227015007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل420.0070.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبياحمد محمد كاظم مهول671582321211002011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل420.0070.00اعدادية الثورة للبنينادبيقمر ميثم كاظم زيدان671592321211003055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل420.0070.00اعدادية الغساسنة للبناتادبيزينب رائد حمزه كاظم671602321222002017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل420.0070.00ثانوية مهدي البصير للبناتادبينرمين مشكور عبيد عزيز671612321222056013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0069.83اعدادية الكندي للبنينادبيجعفر عصام حسين جاسم671622321211007011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0069.83اعدادية الكفل للبنينادبيعلي فاضل سلمان راضي671632321211028048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0069.83ثانوية مهدي البصير للبنينادبيسجاد حسن عبيد وناس671642321211045017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0069.83اعدادية المؤمل للبنينادبيكرار كاظم عبد معين حسن671652321211046069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0069.83ثانوية النهرين للبنينادبيسجاد ناظم أحمد ذياب671662321211055015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0069.83ثانوية الرفعة للبناتادبيشيماء ساجد حميد مدحوس671672321222006041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0069.83ثانوية ابن رشد للبناتادبياساور ستار عباس شاكر671682321222023002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0069.83اعدادية دجلة للبناتادبياسراء حيدر جواد كاظم671692321222031002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0069.83اعدادية الزرقاء للبناتادبيفاطمه حازم عبد العباس عبود671702321222032019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0069.83اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء قاسم محمد سعيد671712321222033023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0069.83ثانوية مهدي البصير للبناتادبيحنين حافظ عمران وناس671722321222056003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0069.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيغفران ثامر كاظم شاكر671732321222062035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0069.83الخارجياتادبيطيبه ابراهيم كاظم هوبي671742321228050556

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0069.83اعدادية ميسان للبنينادبيغيث فاضل كاظم محمد671752521211011050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0069.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي عدي عقيل خلف671762521211021192

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0069.83ثانوية طريق الحسين المختلطةادبيعباس عبد الواحد سلطان محدو671772521217012008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل418.0069.67اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد عالء وناس مجيد671782321211007051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل418.0069.67اعدادية الكفل للبنينادبيسيف خضير مجهول خرباط671792321211028034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل418.0069.67عدادية الثورة للبناتادبيريام حبيب عبد الحمزه الزم671802321222011035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل418.0069.67اعدادية الطليعة للبناتادبيزهراء محمد عبد الرضا صالح671812321222013022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل418.0069.67اعدادية الربيع للبناتادبيطيبه فاضل صالح هادي671822321222022072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل418.0069.67اعدادية دجلة للبناتادبيصبا فيصل عبيد حمزه671832321222031033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل418.0069.67اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب علي جبار محسن671842321222033037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل418.0069.67اعدادية قرطبة للبناتادبينيران لفته كاظم خلف671852321222050055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل418.0069.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيحنين قاسم محمد كاظم671862321222062015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل418.0069.67ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيفاطمة حكيم مرزه حمزه671872321222074010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل417.0069.50اعدادية المسيب للبنينادبيمجاب عذاب عايد حسين671882321211009072
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل417.0069.50ثانوية النيل للبنينادبيحمزه مطلب حسن عداي671892321211029014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل417.0069.50ثانوية النيل للبنينادبيصالح جاسم حمزه صالح671902321211029026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل417.0069.50للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيمحمد باقر علي فواز كريم671912321211048048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل417.0069.50ثانوية الرفعة للبناتادبيأنسام خليل حمزه مزعل671922321222006001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل417.0069.50ثانوية البتول  للبناتادبيزينب جعفر خليف عبيس671932321222028014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل417.0069.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيصفا حسن علي حمزه671942321222051025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل416.0069.33اعدادية االسكندرية للبنينادبيمنذر غسان عبد االمير عبد الكريم671952321211001064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل416.0069.33اعدادية الثورة للبنينادبيامير اركان هادي سعيد671962321211003011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل416.0069.33اعدادية المسيب للبنينادبيعلي حسن مهدي حمزه671972321211009052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل416.0069.33ثانوية النيل للبنينادبيوسام حمدان هراط عبود671982321211029067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل416.0069.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيرضا محمد شاكر هاتف671992321213018014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل416.0069.33ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيعباس منصور عبود شمران672002321217018009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل416.0069.33اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه حاتم كاظم مبارك672012321222035039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل416.0069.33اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيمريم هادي رحيم جعفر672022321226001085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل416.0069.33ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيورود غائب سعيد حمادي672032321227001015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل416.0069.33الخارجياتادبيزهراء عالء حسين عبد672042321228050238

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل415.0069.17اعدادية المحاويل للبنينادبيامير رعد علي كيطان672052321211008006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل415.0069.17ثانوية البواسل للبنينادبيزيد علي ظاهر عبادي672062321211073006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل415.0069.17ثانوية الصادق المختلطةادبيمصطفى مهدي صاحب محمد672072321217006029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل415.0069.17اعدادية شط العرب للبناتادبيبنين نجاح حسن حمزه672082321222048016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل415.0069.17ثانوية عبد المطلب للبناتادبيكوثر فاضل عبد الحمزه عنون672092321222057032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل415.0069.17اعدادية الخليج العربي للبنينادبياحمد ناصر حسين عوض672102921211011003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل414.0069.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيياسر عامر فالح احمد672111121211045129

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل414.0069.00اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعلي غالب حمزه عطيه672122321211063049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل414.0069.00ثانوية عرفات المختلطةادبيعبد هللا حريز حميد ابراهيم672132321217002007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل414.0069.00اعدادية شط العرب للبناتادبيامنيه حسين كاظم عبد الحسين672142321222048007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل414.0069.00ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيصبا جواد حميزه هاشم672152321222063024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل414.0069.00ثانوية مدينة المدن للبنينادبيعلي معد خشان جياد672162621211051010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل413.0068.83اعدادية العراق الجديد للبنينادبيصفاء سعد فيصل داخل672172321211041036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل413.0068.83اعدادية شط العرب للبناتادبيبنين حسين نعمه حمزه672182321222048013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل413.0068.83ثانوية الغدير للبناتادبياالء عبود حسين برهان672192321222055003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل413.0068.83ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيايات رافع خليل حنتوش672202321222064005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل413.0068.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيزيد كريم عبيد جاسم672212521213023008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل413.0068.83اعدادية ام عمارة للبناتادبيغاده عقيل هادي مهدي672222721222010043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل412.0068.67ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيسالم عدنان سالم نتيش672232221217017017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل412.0068.67ثانوية الكفل المسائية للبنينادبييحيى عقيل كاظم بريسم672242321215001079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل412.0068.67اعدادية الغساسنة للبناتادبيرقيه محمد ناجي سند672252321222002012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل412.0068.67اعدادية الزهراء للبناتادبيطيف اياد صبار تومان672262321222033051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل412.0068.67ثانوية الكفاح للبناتادبيفرقان احمد طالب علي672272321222037035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل412.0068.67اعدادية المحاويل للبناتادبيندى هشام خضير محمد672282321222039050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل412.0068.67اعدادية الجماهير المختلطةادبياسراء احمد عبد هللا خليل672292321227012001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل412.0068.67ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيايالف فاضل محمد حسين672302321227029002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل412.0068.67ثانوية المناقب المختلطةتطبيقيزينب سالم مجدي عباس672312321527036007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل411.0068.50اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد احمد حمزه دحام672322321211007043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل411.0068.50ثانوية بيروت للبنينادبيمحمد ميثم سامي سعود672332321211021034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل411.0068.50ثانوية القاهرة المختلطةادبيمحسن علي سلمان شمران672342321217009027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل411.0068.50اعدادية ميسلون للبناتادبيحوراء زغير ختالن حمود672352321222005016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل411.0068.50اعدادية الطليعة للبناتادبيزهراء عامر امهيند سماوي672362321222013018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل411.0068.50اعدادية طليطلة للبناتادبيهدى علي عبد الكاظم خليل672372321222017053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل411.0068.50اعدادية المسيب للبناتادبيغدير محمد حمزة علوان672382321222041065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل411.0068.50ثانوية الغدير للبناتادبيحنين سليمان نواف متعب672392321222055010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل411.0068.50ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيمريم كريم هاشم عبد672402321222064019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل411.0068.50ثانوية التراث للبنينتطبيقيكرار حسام سالم عبيد672412321511050030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل411.0068.50اعدادية المربد المركزية للبنينادبيناجح حاكم محمد حسين672422521211035141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل411.0068.50ثانوية الرضوان للبناتادبيالحوراء زينب فالح نوري عبد الحسين672432721222013003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل411.0068.50الخارجياتادبيفاطمه كريم عبد علي عبد هللا672442721228050398

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل410.0068.33ثانوية الحلة للبنينادبيحسن قيس عباس حمزه672452321211015009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل410.0068.33اعدادية السدة للبنينادبيعبد هللا عبد الرسول نوري جديع672462321211016051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل410.0068.33ثانوية النيل للبنينادبيهمام عبد الرحمن عبيد عبيس672472321211029066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل410.0068.33اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمهدي عالء عبد االمير حنون672482321211032037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل410.0068.33ثانوية الباقر للبنينادبيهادي عباس هادي حسن672492321211037046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل410.0068.33ثانوية موسى الكليم للبنينادبيحسين عباس نجيب كرم672502321211049003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل410.0068.33ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيحسن صالح هادي صبيح672512321215007028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل410.0068.33ثانوية ابن رشد للبناتادبيحوراء مضر محمد صبح672522321222023008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل410.0068.33اعدادية الكوثر للبناتادبيعال احمد عبيس جاسم672532321222038022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل410.0068.33اعدادية الكوثر للبناتادبيمها شعالن عباس خضير672542321222038028
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل410.0068.33الخارجياتادبيرغد سالم صفاء علي672552321228050191

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل410.0068.33اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيحسن يوسف جليل بديل672562721511008014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل410.0068.33ثانوية الثغر المختلطةادبيخالد حامد كرط درويش672572921217005003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل409.0068.17اعدادية المسيب للبنينادبيمصطفى عبد هللا عليوي حياوي672582321211009097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل409.0068.17اعدادية السدة للبنينادبيسجاد عباس حمزة مرهون672592321211016036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل409.0068.17للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبياحمد عباس حسين كاظم672602321211048003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل409.0068.17ثانوية موسى الكليم للبنينادبيعباس هادي عباس كشكول672612321211049015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل409.0068.17اعدادية الشموس للبناتادبيبنين عباس حبيب عبود672622321222025004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل409.0068.17اعدادية المحاويل للبناتادبيهبه فارس محمد علوان672632321222039057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل409.0068.17ثانوية النجوم للبناتادبينور حامد سالم عبد الهادي672642321222054030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل409.0068.17اعدادية سبأ المختلطةادبيهديل رحيم ظاهر ماضي672652321227017007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل407.0067.83ثانوية قباء للبناتتطبيقيهديل رسول عبد الزهره دخيل672662321522070010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل406.0067.67اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعلي جبر كريم جباره672672321511008037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل404.0067.33ثانوية الحلة للبناتتطبيقيحوراء معن عبد الحمزه حسن672682321522024011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل402.0067.00عدادية الثورة للبناتتطبيقيقمر ميثم محمد عمران672692321522011053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل402.0067.00اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحسين محمد علي جهاد حرجان672702721511042028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل401.0066.83ثانوية البستان للبناتتطبيقيهبة منتظر علي دهروب672712721522053019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل400.0066.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيمرتضى عباس عبد الحسين شطنان672722521513017015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل399.0066.50اعدادية السما للبناتتطبيقيبنين عادل حمزه مهدي672732721522045005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل398.0066.33اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقينبأ حامد حسن حاوي672742721522010028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل398.0066.33اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيفاطمه عقيل عبد هللا جواد672752721522039039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل584.5297.42ثانوية التحرير للبناتادبيبتول بشير شيحان عبود672762321222021007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل576.0096.00اعدادية دجلة للبناتادبيحوراء عبد الكريم عليوي فهد672772321222031013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل574.0095.67اعدادية شط العرب للبناتادبيمروه حسن هادي علي672782321222048057

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل566.0094.33اعدادية اسماء للبناتادبياماني محسن عبيد طالل672792321222018004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل563.0093.83ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمرتضى سلطان دشر عبد672802221213030013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل563.0093.83عدادية الثورة للبناتادبينرجس سعد اياد ناجي672812321222011079

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل558.0093.00ثانوية مهدي البصير للبنينادبيسجاد كريم سلوم حسين672822321211045018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل557.0092.83اعدادية اسماء للبناتادبيمرح رسول كاظم عباس672832321222018068

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل557.0092.83اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيسجاد عامر عدنان نعمه672842321511031024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل555.0092.50اعدادية اسماء للبناتادبيتمارا علي حلبوص كاظم672852321222018019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل555.0092.50اعدادية الزهراء للبناتادبينور الهدى عباس جاسم جدوع672862321222033070

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل555.0092.50اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم وفي حسين نايف672872321222045025
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل554.0092.33اعدادية حيفا للبناتادبيأيه صباح خلف حسين672882321222046001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل551.0091.83ثانوية الحلة للبناتادبيآيه احمد تركي صاحب672892321222024004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل551.0091.83اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحيدر عماد نوري جبار672902321411019063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل551.0091.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيافياء عدنان خيري عبيد672912321422017011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل550.0091.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيامال سالم عباس نعمان672922321422044011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل549.0091.50اعدادية المسيب للبناتادبيرفاه حسن جاسم دانه672932321222041033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547.0091.17ثانوية الرفعة للبناتادبيفاطمه ثامر صكر حمود672942321222006050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547.0091.17اعدادية قرطبة للبناتادبيزينب حسن خضير خليفه672952321222050027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547.0091.17ثانوية االفاق للبناتادبيغدير قحطان محمد حمادي672962321222061033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل546.0091.00انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيزهراء وئام عبد الزهراء هندي672973021427041036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543.0090.50اعدادية ميسلون للبناتادبينورا عبد هللا عذاب كاطع672982321222005042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543.0090.50اعدادية الفاو للبناتادبيمريم محمود عبيد حريز672992321222035045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543.0090.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب عبدالخضر بدر عبود673002321422013260

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل542.0090.33اعدادية الشموس للبناتادبيبنين ثامر هادي جاسم673012321222025003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل542.0090.33ثانوية االفاق للبناتادبيجيداء لؤي كاظم عبود673022321222061011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل541.0090.17ثانوية عدن للبناتادبيزينب حامد ناظم نعمان673032321222001019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل540.0090.00اعدادية الحلة للبنينادبيعلي حاتم مرزه محسن673042321211020030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل540.0090.00ثانوية الرفعة للبناتادبيتبارك موفق مجيد مدحوس673052321222006015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل540.0090.00ثانوية الكفاح للبناتادبيفاطمة ثامر حسين علي673062321222037031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل539.0089.83ثانوية براثا للبناتادبيطيبه فائز سعود حسون673072721222057066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل538.0089.67اعدادية دجلة للبناتادبيعذراء رعد غازي رباش673082321222031035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537.8089.63ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى صالح الدين محمد حسن673092321411056154

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537.0089.50ثانوية مريم العذراء للبناتادبيدعاء خضير عبيس عبيد673102321222007016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537.0089.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء علي حسين لواح673112321222008017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل536.0089.33ثانوية مهدي البصير للبنينادبيمصطفى هادي حمزه كليل673122321211045046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل535.0889.18ثانوية التحرير للبناتادبياسراء حسن هادي حميد673132321222021005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0089.00اعدادية الثورة للبنينادبيعمار قاسم محمد ياسين673142321211003054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0089.00اعدادية المناذرة للبناتادبيسحر عادل هادي عوده673152321222003016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0089.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيرقية موسى سالم جبر673162321222043017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0089.00اعدادية االقتدار المختلطةادبيعذراء محمود علي عيسى673172321227003015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0089.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيحسنين عبد الزهره كاظم عبد المهدي673182421217008004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0088.83ثانوية الدرعية للبنينادبيمحمد طعمه حمزه محسن673192321211053017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0088.83اعدادية الربيع للبناتادبيرفل فارس شبيب عناد673202321222022033
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0088.83ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيايات حسن محمد كاظم673212321222067002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0088.83الخارجياتادبيشهد رزاق كاظم زيارة673222321228050329

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0088.83للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيعلي ميثم محسن عبود673232321411062043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0088.67للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيمهدي سعد كاظم حبانه673242321211048059

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0088.67اعدادية ميسلون للبناتادبيفاطمة طالب راضي عيال673252321222005032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0088.67عدادية الثورة للبناتادبيرقيه صادق كردي سوادي673262321222011032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0088.67اعدادية الطليعة للبناتادبيصفا صادق عبد الحسن حسين673272321222013035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0088.67ثانوية الكفاح للبناتادبيفاطمة راضي عكش علي673282321222037032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0088.67ثانوية النجوم للبناتادبينرجس حسن كاظم حمزه673292321222054027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0088.67ثانوية الفضائل للبناتاحيائيقمر سعد خضير حسين673302321422036054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531.0088.50اعدادية الربيع للبناتادبيسبأ ظاهر عبيس كاظم673312321222022064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531.0088.50الخارجياتادبيزبيدة محمد محسن كاظم673322321228050218

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل530.0088.33ثانوية الصديق للبنينادبيمثنى عمار صبيح حسين673332321211024026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل530.0088.33ثانوية عدن للبناتادبيايات سامي عبدزيد مرهون673342321222001004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل530.0088.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيحوراء فرحان كاظم فضل673352321222062017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529.0088.17اعدادية ميسلون للبناتادبيتبارك خضير حسن كاظم673362321222005011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529.0088.17اعدادية دجلة للبناتادبيدينا احمد كاظم صالح673372321222031014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529.0088.17ثانوية القاهرة المختلطةادبيليلى محمد سلمان خليفه673382321227009017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528.0088.00اعدادية االنصار للبنيناحيائياحمد جبار عطيه خلف673391321411003004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528.0088.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيمريم جبل عبد محسن673402321422075078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0087.83اعدادية قرطبة للبناتادبيمالك محمد عبد الرحمن ناصر673412321222050047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0087.83ثانوية عبد المطلب للبناتادبيسكينه حسن عبد حسين673422321222057018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0087.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عباس حسين محمد673432321422044054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0087.83ثانوية الصادق المختلطةاحيائيهدى رياض محسن حلواص673442321427006036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0087.83اعدادية غزة للبناتاحيائينور الهدى عباس مطشر عباس673452721422034157

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0087.67اعدادية الربيع للبناتادبيتبارك حسين موسى شعيب673462321222022020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0087.67اعدادية المحاويل للبناتادبيانسام مؤيد شهاب حمد673472321222039002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0087.67ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيبتول حمزه حسين عبيد673482321427044005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0087.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء علي جوده حسين673492721422035149

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525.0087.50ثانوية الرفعة للبناتادبيفاطمه هادي عبد هللا عاكول673502321222006055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل524.0087.33اعدادية الربيع للبناتادبيوفاء علي موسى شعيب673512321222022102

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل524.0087.33ثانوية االفاق للبناتادبيساره عامر سمير حميد673522321222061027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل524.0087.33ثانوية زهرة الفرات للبناتادبيعذراء عباس لفته حسن673532321222066010
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل523.0087.17ثانوية المنتظر المختلطةادبيزهراء سعد طرخان ابو الميخ673542321227021005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل522.0087.00اعدادية الكوثر للبناتادبيبلسم سلمان عبيد عباس673552321222038002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل522.0087.00ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبيبتول سالم علي عبد673562321224001002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل521.0086.83اعدادية الغساسنة للبناتادبيطيف محسن مجيد هادي673572321222002023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل521.0086.83اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء عباس خضير حمزه673582321222018037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل521.0086.83ثانوية المدائن المختلطةادبيزهراء عواد عبيد ابراهيم673592321227034005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل521.0086.83اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي صالح مهدي فالح673602621211049119

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل520.0086.67ثانوية الرفعة للبناتادبيرقية كاظم طعمه داود673612321222006022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل519.0086.50اعدادية صنعاء للبنينادبيحسين احمد توالن جواد673622321211011018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل519.0086.50اعدادية الكفل للبنينادبيمحمد علي شاكر حسين673632321211028056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل519.0086.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيهبه جهاد ناصر حسين673642321226001094

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل518.0086.33اعدادية الهاشمية للبنينادبيعلي جمعه حمزه طالك673652321211019033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل518.0086.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيمريم كاظم رضا عبد الحسين673662321222008042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل518.0086.33اعدادية الربيع للبناتادبيتبارك حيدر عبد الحسين محمد673672321222022021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل518.0086.33اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه ماجد اعبيس خليفه673682321222048052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل518.0086.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيتبارك عبد هللا عطيه سلمان673692321224006008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل518.0086.33عدادية الثورة للبناتتطبيقيعبير مع هللا حميد عبد الرضا673702321522011043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل517.0086.17اعدادية الفيحاء للبنينادبيالزم حبيب ظاهر حبيب673712321211005022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل517.0086.17ثانوية صفين المختلطةادبيأيمان عقيل جواد محسن673722321227020001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل516.0086.00اعدادية اسماء للبناتادبياسيل حاتم نجم عبيد673732321222018003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل515.0085.83اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء مسلم علي نوري673742321222033032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل515.0085.83ثانوية الفضائل للبناتادبيسبأ عايد عبد المحسن عبد الحسن673752321222036013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل514.0085.67اعدادية الطليعة للبناتادبيزينب حسن قدوري خضير673762321222013024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل514.0085.67اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه محمد كسار كاظم673772321222048053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل514.0085.67ثانوية الخليج العربي المختلطةادبياشواق عباس جبير عطوان673782321227029001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل513.0085.50اعدادية الثورة للبنينادبيعدنان قحطان كاظم عبد علي673792321211003039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل513.0085.50اعدادية المحاويل للبنينادبيمحمد حسين نعمه حمد673802321211008044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل513.0085.50اعدادية قرطبة للبناتادبيمالك محمد مجيد علوان673812321222050048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل512.0085.33ثانوية عبد المطلب للبناتادبيوالء علي فاضل حسين673822321222057042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل512.0085.33الخارجياتادبيضحى غريب كريم عباس673832321228050359

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل512.0085.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيفرح حيدر حسن محمد علي673842321522072040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511.0085.17اعدادية المناذرة للبناتادبيرقيه فاضل عباس طوفان673852321222003007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511.0085.17اعدادية المناذرة للبناتادبيعلياء كامل اسماعيل حمود673862321222003021
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511.0085.17اعدادية المحاويل للبناتادبيرغد سلمان حمادي علي673872321222039018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511.0085.17ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء فالح حسن تومان673882321222059007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل510.0085.00ثانوية المسعودي للبناتادبيشيماء صالح عبيد عامر673892321222020030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل510.0085.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيشيماء سالم سعدون عبيد673902321222040034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل510.0085.00ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيفاطمة حيدر كاظم عماش673912321222067031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509.0084.83اعدادية صنعاء للبنينادبيعبد هللا ضياء مهدي صالح673922321211011045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509.0084.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه عامر مهدي عطيه673932321222008034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509.0084.83اعدادية الزرقاء للبناتادبيمنار جعفر عبد جمعه673942321222032027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508.0084.67ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيمقتدى موسى وناس غريب673952321217018025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508.0084.67عدادية الثورة للبناتادبيهدى احمد عاصي عبد673962321222011082

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508.0084.67ثانوية الباقر للبناتادبيزينب جاسم محمد حسن673972321222029012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507.0084.50اعدادية الثورة للبنينادبيمحمد مضر محمد عبد الوهاب673982321211003064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507.0084.50اعدادية الجماهير المختلطةادبيعبد هللا جاسم عبيد محمد673992321217012040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507.0084.50ثانوية أبناء الوطن المختلطةادبيوائل ميثاق مجيد نكروز674002321217048031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507.0084.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيمنال سعد محمود حبيب674012321222008043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507.0084.50اعدادية الزرقاء للبناتادبيضحى كامران مهدي علي674022321222032016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507.0084.50ثانوية عبد المطلب للبناتادبينور فاضل عبد الحسن سلطان674032321222057040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل506.0084.33اعدادية اسماء للبناتادبينور الهدى جاسم محمد جالب674042321222018072

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل506.0084.33اعدادية عشتار للبناتادبيرؤى محمد صالح وادي674052321222049009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل506.0084.33ثانوية الثريا للبناتادبيزهراء احمد عبد الهادي حمزه674062321222069004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل506.0084.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيميسرة وليد عمران موسى674072321224006022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل505.0084.17ثانوية النيل للبنينادبيحيدر عباس عمران عيدان674082321211029016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل504.0084.00اعدادية البيان للبنينادبيمصطفى احمد عبد الجبار يونس674092321211014080

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل504.0084.00اعدادية الجماهير المختلطةادبيصفاء حسين هاني حمزه674102321217012031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل504.0084.00اعدادية الجماهير المختلطةادبيحوراء اركان سيد جغيل674112321227012009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل504.0084.00اعدادية هل اتى للبنينادبياحمد طريهل عبد هللا عبود674122521211036005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل504.0084.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمقتدى شاكر راضي خشان674132521513023019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503.0083.83اعدادية صنعاء للبنينادبيعباس عائد خوام حمزه674142321211011040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503.0083.83اعدادية حطين للبنينادبيعبد العزيز حسين عبد العزيز حسين674152321211022018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503.0083.83ثانوية نابلس المختلطةادبيأحمد ضاحي محسن جواد674162321217019001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503.0083.83ثانوية عدن للبناتادبيمريم صفين عيسى حمزه674172321222001042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503.0083.83ثانوية مريم العذراء للبناتادبيسجى عادل كتاب معيوف674182321222007029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503.0083.83اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد احمد هادي نعمه674192721211015153

4148 من 2043صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502.0083.67اعدادية الطليعة للبناتادبيزينب رياض عماد هالل674202321222013026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501.0083.50ثانوية مأرب للبنينادبيامير حسين عبد الساده سكر674212321211038006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501.0083.50ثانوية مهدي البصير للبنينادبيعباس علي حسين عبيد674222321211045022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501.0083.50اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء قاسم حميد حمد هللا674232321222027017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501.0083.50ثانوية البتول  للبناتادبيزهراء ابراهيم كاظم حميد674242321222028009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501.0083.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشهد عالء صباح سرحان674252321222051023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501.0083.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيياسمين ثامر محسن راشد674262321222051042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل500.0083.33اعدادية سبأ المختلطةادبيطيبه حيدر راجي ناجي674272321227017006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل500.0083.33اعدادية الرجيبة للبنينادبيناصر الدين حسين جريو حسن674282721211007078

كلية اآلداب/جامعة بابل517.0086.17اعدادية الطليعة للبناتادبيتماره صباح نوري حبيب674292321222013009

كلية اآلداب/جامعة بابل462.0077.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمنذر احمد عبد العباس سلمان674302721411016121

كلية اآلداب/جامعة بابل459.0076.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين سالم جاسم عبد زيد674312521413023029

كلية اآلداب/جامعة بابل458.0076.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائينبأ محمد مشتت خادم674322321422013483

كلية اآلداب/جامعة بابل454.0075.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيتبارك ستار هادي هدام674332721222025027

كلية اآلداب/جامعة بابل453.0075.50اعدادية المسيب للبناتادبيرقية محمد راضي كريم674342321222041035

كلية اآلداب/جامعة بابل444.0074.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمهدي عباس ياسر خليل674352721211005169

كلية اآلداب/جامعة بابل444.0074.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب محمد عوده مغير674362721422018110

كلية اآلداب/جامعة بابل441.0073.50ثانوية حلب للبناتادبيزينب عامر حسين كاظم674372321222053015

كلية اآلداب/جامعة بابل437.0072.83عدادية الثورة للبناتاحيائينور احسان جوده زغيرون674382321422011188

كلية اآلداب/جامعة بابل432.0072.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى فالح حسن عبود674392521424004640

كلية اآلداب/جامعة بابل432.0072.00اعدادية بغداد للبناتاحيائينرجس فتاح جميل سلطان674402721422014138

كلية اآلداب/جامعة بابل431.0071.83الخارجياتادبيتبارك فريق محمد علي جويد674412321228050106

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0071.17اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء وكيل كحط صياد674422321422031045

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0071.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيكوثر اسعد مجيد حبيب674432321422027084

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0071.00اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيشهزنان احمد محمد عبد674442521422018034

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0070.67اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد عالء كاظم شهيد674452321411020017

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0070.67ثانوية الوركاء للبنيناحيائيطه حكيم مهدي عبيد674462321411030020

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0070.50اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمنتظر حسن علوان حسون674472321411012167

كلية اآلداب/جامعة بابل421.0070.17اعدادية البطحاء للبناتادبيدنيا عبد هللا نعيم شايع674482221222045027

كلية اآلداب/جامعة بابل421.0070.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك كريم عبد المهدي محمد جواد674492721422014032

كلية اآلداب/جامعة بابل421.0070.17اعدادية البسملة للبناتاحيائينبأ سلمان عباس احمد674502721422041187

كلية اآلداب/جامعة بابل421.0070.17اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيايه عبد العزيز جواد محمد علي674512721422055020

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0070.00ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيفاطمة سالم عبد هللا حسج674521621424050044
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كلية اآلداب/جامعة بابل419.0069.83اعدادية المسيب للبناتاحيائينور هيثم خليل ابراهيم674532321422041205

كلية اآلداب/جامعة بابل419.0069.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد طاهر علي جابر674542521411007368

كلية اآلداب/جامعة بابل418.0069.67اعدادية المسيب للبناتاحيائيبتول محمد زكي احمد674552321422041027

كلية اآلداب/جامعة بابل418.0069.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه عقيل موسى خطار674562521422024117

كلية اآلداب/جامعة بابل418.0069.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب حسن نعمه جلود674572721422048068

كلية اآلداب/جامعة بابل417.0069.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيربا مهدي جاسم راضي674582321422043046

كلية اآلداب/جامعة بابل417.0069.50اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيايمن علي ناجي كاظم674592721411007014

كلية اآلداب/جامعة بابل416.0069.33اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء عقيل صاحب راشد674602521422001071

كلية اآلداب/جامعة بابل416.0069.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائيامير عبد االمير لفته شدهان674612721411029012

كلية اآلداب/جامعة بابل416.0069.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيغسق صادج كاظم وحيد674622721422035237

كلية اآلداب/جامعة بابل415.0069.17اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيجواد سلمان كاظم حسن674632521417006011

كلية اآلداب/جامعة بابل415.0069.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه حسين هادي نجم674642521422022348

كلية اآلداب/جامعة بابل414.0069.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه محمد نوري حسن674652321422012207

كلية اآلداب/جامعة بابل411.0068.50اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمه احمد عراك عداي674662621222013039

كلية اآلداب/جامعة بابل408.0068.00اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء حبيب شهيد فليفل674672321222017022

كلية اآلداب/جامعة بابل405.0067.50ثانوية ابن سينا للبنينادبيعباس نوري يحيى مهدي674682321211025016

كلية اآلداب/جامعة بابل403.0067.17ثانوية زهرة الفرات للبناتادبيزهراء عباس اسماعيل جوده674692321222066004

كلية اآلداب/جامعة بابل397.0066.17اعدادية الشموس للبناتتطبيقيزهراء يوسف خليل ماضي67470232052101011

كلية اآلداب/جامعة بابل394.0065.67اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيناهده كريم سرحان رجا674712721522003032

كلية اآلداب/جامعة بابل392.0065.33عدادية الثورة للبناتادبيساره خالد حسين جاسم674722321222011050

كلية اآلداب/جامعة بابل391.0065.17اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعباس مسلم عكال كاظم674731621511015067

كلية اآلداب/جامعة بابل391.0065.17اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمنتجب محسن محمد علي حسين674742721511026151

كلية اآلداب/جامعة بابل390.0065.00اعدادية طليطلة للبناتادبيمريم حسن فالح جاسم674752321222017047

كلية اآلداب/جامعة بابل390.0065.00اعدادية المسيب للبناتتطبيقيبراءه حمد عزال لطيف674762321522041007

كلية اآلداب/جامعة بابل390.0065.00اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيجاسم محمد حسين عباده674772721215004014

كلية اآلداب/جامعة بابل389.0064.83اعدادية الجماهير المختلطةادبيزينب محمد نعمه بريه674782321227012015

كلية اآلداب/جامعة بابل389.0064.83اعدادية الجماهير المختلطةادبيشهالء حسن عبد هللا خليل674792321227012016

كلية اآلداب/جامعة بابل388.0064.67الخارجيونادبيحسين علي عبد الحسين عبد علي674802321218001374

كلية اآلداب/جامعة بابل387.0064.50اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء صادق جعفر هاشم674812321222016009

كلية اآلداب/جامعة بابل387.0064.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيسجاد مرد حمد عليخ674822521517006010

كلية اآلداب/جامعة بابل387.0064.50الخارجياتتطبيقيمريم رائد حميد سعيد674832721528050128

كلية اآلداب/جامعة بابل386.0064.33اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمحمد غياض دفتر عوده674841621511055188

كلية اآلداب/جامعة بابل386.0064.33ثانوية المنتظر المختلطةادبيزهراء عدنان نعمه فرحان674852321227021006
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كلية اآلداب/جامعة بابل385.0064.17ثانوية االفاق للبناتادبيتبارك شراد زغير حسب674862321222061007

كلية اآلداب/جامعة بابل384.0064.00ثانوية بيروت للبنينادبيعبد هللا عاصي مطلب حسين674872321211021026

كلية اآلداب/جامعة بابل383.0063.83اعدادية االقتدار المختلطةادبيزيد حسين علوان عيسى674882321217003009

كلية اآلداب/جامعة بابل383.0063.83ثانوية ابن رشد للبناتادبيتبارك باسم محمد خلف674892321222023006

كلية اآلداب/جامعة بابل383.0063.83ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيشيرين والء طالب عيدان674902321222063022

كلية اآلداب/جامعة بابل382.0063.67اعدادية طليطلة للبناتادبياسراء اياد محمد جاسم674912321222017002

كلية اآلداب/جامعة بابل382.0063.67ثانوية الحلة للبناتادبيزهراء عماد جواد كاظم674922321222024017

كلية اآلداب/جامعة بابل381.8863.65ثانوية التحرير للبناتادبيزينب حسين حمزه حسن674932321222021013

كلية اآلداب/جامعة بابل381.0063.50اعدادية الحوراء للبناتادبيشهد علي عبد الحسين كاظم674942321222027024

كلية اآلداب/جامعة بابل381.0063.50اعدادية الرحمة للبناتادبيهدى محمد علي مهدي674952621222059098

كلية اآلداب/جامعة بابل380.0063.33اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمصطفى حيدر حميد حسين674962321511020081

كلية اآلداب/جامعة بابل379.0063.17اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين علي منخي عويد674972221511019016

كلية اآلداب/جامعة بابل379.0063.17اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي اياد بربوت ماشي674982321211032025

كلية اآلداب/جامعة بابل379.0063.17اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيكاظم جواد كاظم مزهر674992721211015131

كلية اآلداب/جامعة بابل378.0063.00ثانوية الحسينية المختلطةادبيزينب صارم حميد كاظم675002321227016007

كلية اآلداب/جامعة بابل377.0062.83اعدادية المحاويل للبناتادبينور الهدى هيثم عضيد جبر675012321222039053

كلية اآلداب/جامعة بابل377.0062.83اعدادية ام عمارة للبناتادبينور الهدى عباس علي راهي675022721222010052

كلية اآلداب/جامعة بابل376.0062.67اعدادية الربيع للبناتادبياماني محمد عليوي مطر675032321222022005

كلية اآلداب/جامعة بابل376.0062.67اعدادية ام عمارة للبناتادبيبنين خضير كاظم جاسم675042721222010014

كلية اآلداب/جامعة بابل375.0062.50الخارجياتادبيرقيه عدنان علي وردي675052321228050201

كلية اآلداب/جامعة بابل373.0062.17ثانوية الزاكيات للبناتادبيعال رعد عبد عبيد675062321222065007

كلية اآلداب/جامعة بابل371.0061.83ثانوية المدائن المختلطةادبيمصطفى اياد قحطان علي675072121217031013

كلية اآلداب/جامعة بابل370.0061.67اعدادية الربيع للبناتادبيشيماء مالك درويش عطيه675082321222022068

كلية اآلداب/جامعة بابل370.0061.67ثانوية الزاكيات للبناتادبيضحى عبد الجبار علي دانه675092321222065005

كلية اآلداب/جامعة بابل370.0061.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيبراء عبد الكريم عبد الحسن عزوز675102721222025017

كلية اآلداب/جامعة بابل369.0061.50اعدادية الفرزدق للبنينادبيحبيب عباس سلطان هاشم675112321211039007

كلية اآلداب/جامعة بابل369.0061.50ثانوية فلسطين للبناتادبيهاجر وسيم كاظم عمران675122321222009020

كلية اآلداب/جامعة بابل369.0061.50اعدادية الطليعة للبناتادبيسحر ميثم عبد الرزاق حمود675132321222013030

كلية اآلداب/جامعة بابل367.0061.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمصطفى حامد عبد الحسين جاسم675142321211002066

كلية اآلداب/جامعة بابل366.0061.00ثانوية رابعة العدوية للبناتادبينوره فليح صويح عباس675152321222067040

كلية اآلداب/جامعة بابل366.0061.00اعدادية المباهلة للبنينادبيحسين فاضل عبد الرحمن محسن675162721211008026

كلية اآلداب/جامعة بابل364.0060.67اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيهاجر صادق مهدي كاظم675172721226001101

كلية اآلداب/جامعة بابل363.0060.50اعدادية الحلة للبنينادبيعلي محمد عجه شنين675182321211020044
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كلية اآلداب/جامعة بابل363.0060.50اعدادية ام عمارة للبناتادبيزهراء عباس عبد نور سباح675192721222010027

كلية اآلداب/جامعة بابل361.0060.17ثانوية الثريا للبناتادبيكوثر ناهد سالم كريم675202321222069008

كلية اآلداب/جامعة بابل360.0060.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيسجاد حسين علي محمد675212321211002028

كلية اآلداب/جامعة بابل360.0060.00ثانوية عدن للبناتادبيضحى صالح محسن عباس675222321222001026

كلية اآلداب/جامعة بابل359.0059.83اعدادية السدة للبنينادبيأمير فاضل محمد عبيس675232321211016007

كلية اآلداب/جامعة بابل359.0059.83اعدادية الكفل للبنينادبيامير حيدر حسين غازي675242321211028003

كلية اآلداب/جامعة بابل359.0059.83اعدادية الكفل للبنينادبيعباس عمران كريم علي675252321211028040

كلية اآلداب/جامعة بابل359.0059.83ثانوية الباقر للبنينادبيسجاد احمد ارزوقي عبد االمير675262321211037019

كلية اآلداب/جامعة بابل359.0059.83ثانوية ابن البيطار للبنينادبيمحمد حمزه جبار حسن675272321211052025

كلية اآلداب/جامعة بابل359.0059.83اعدادية الجماهير المختلطةادبيمنير حامد هادي حمد675282321217012064

كلية اآلداب/جامعة بابل2359.0059.83خارجيون ادبيماضي وليد حسين علي675292321218002097

كلية اآلداب/جامعة بابل359.0059.83ثانوية الغدير للبناتادبيحوراء فاضل حميد محمد675302321222055011

كلية اآلداب/جامعة بابل359.0059.83ثانوية المجد للبنينادبيمحمد عماد عمران سبتي675312721211004023

كلية اآلداب/جامعة بابل359.0059.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيهديل شاكر محمود شاكر675322721222020069

كلية اآلداب/جامعة بابل358.0059.67اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيزيد علي ازغير مجيد675331221211036019

كلية اآلداب/جامعة بابل358.0059.67اعدادية السيف العربي للبناتادبينرجس لفته عبد هللا علوان675341321222035085

كلية اآلداب/جامعة بابل358.0059.67اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيتبارك نوح نصيف جاسم675352121222043008

كلية اآلداب/جامعة بابل358.0059.67ثانوية مأرب للبنينادبيابراهيم عادل محمد حسين675362321211038001

كلية اآلداب/جامعة بابل358.0059.67ثانوية الكرار للبنينادبيمحمد علي صاحب مهدي675372321211054021

كلية اآلداب/جامعة بابل358.0059.67اعدادية الحوراء للبناتادبيولدان اسماعيل بربوت ماشي675382321222027042

كلية اآلداب/جامعة بابل358.0059.67اعدادية الزرقاء للبناتادبيهديل حيدر خضر جاسم675392321222032031

كلية اآلداب/جامعة بابل358.0059.67اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيانهار جابر خميس حسن675402321222043004

كلية اآلداب/جامعة بابل358.0059.67ثانوية النجاة للبناتادبيكوثر خالد شيال حمزه675412321222059021

كلية اآلداب/جامعة بابل358.0059.67ثانوية زهرة الفرات للبناتادبيشوق عماد الدين عبد شكر675422321222066009

كلية اآلداب/جامعة بابل358.0059.67ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيغدير جبار عيدان ابراهيم675432321222074009

كلية اآلداب/جامعة بابل358.0059.67ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيغسق حسين وهاب جواد675442321227001012

كلية اآلداب/جامعة بابل357.0059.50اعدادية الغزالية للبنينادبيعبد الحسين حيدر فيصل راضي675451021211008043

كلية اآلداب/جامعة بابل357.0059.50ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيحسن فرحان لفته حسن675461421215009027

كلية اآلداب/جامعة بابل357.0059.50اعدادية الثورة للبنينادبياحمد عائد كاظم عبد زيد675472321211003004

كلية اآلداب/جامعة بابل357.0059.50اعدادية الحلة للبنينادبيعبد هللا قاسم جبار ملوح675482321211020027

كلية اآلداب/جامعة بابل357.0059.50ثانوية النيل للبنينادبيعلي غني عطيه عبد هللا675492321211029042

كلية اآلداب/جامعة بابل357.0059.50ثانوية حلب للبنينادبيمصطفى جاسم محمد كاظم675502321211044028

كلية اآلداب/جامعة بابل357.0059.50ثانوية النخيلة الغربية للبنينادبيحسين مرتضى امين ياسين675512321211066006
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كلية اآلداب/جامعة بابل357.0059.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيقمر ستار جابر ابراهيم675522321222051034

كلية اآلداب/جامعة بابل357.0059.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه علي كاظم عايز675532321222062039

كلية اآلداب/جامعة بابل357.0059.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبياحمد كريم جمعة خضير675542621211049010

كلية اآلداب/جامعة بابل357.0059.50اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيسجى باسم حميد مدلول675552721226001059

كلية اآلداب/جامعة بابل357.0059.50اعدادية عين الحياة للبنينادبينور طعيمه محمد خالوي675562921211007150

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33اعدادية الحلة للبنينادبيحيدر علي محسن حسان67557232021020023

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33ثانوية الندى للبناتادبيمريم محمد جاسم كنيدح675581421222069087

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33اعدادية ميثم التمار للبنينادبياحمد عماد كاظم زيدان675592121211024001

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33اعدادية البيان للبنينادبيمحمد صالح حسن علوان675602321211014072

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33اعدادية الحلة للبنينادبيسجاد قيس رحيم خلف675612321211020022

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33ثانوية بيروت للبنينادبيايمن نجاح سلمان بريس675622321211021006

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33اعدادية حطين للبنينادبيحسين عالء حسين جبار675632321211022006

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33ثانوية حلب للبنينادبيحسين علي محمد حسن675642321211044008

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعلي حامد صاحب خضير675652321215004077

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33ثانوية صفين المختلطةادبيعلي شارق سلمان علي675662321217020012

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33اعدادية الغساسنة للبناتادبينغم جواد كاظم ترف675672321222002033

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33اعدادية بلقيس للبناتادبيدعاء قاسم منديل مالك675682321222044014

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبنين رحيم عبد العظيم محمد675692321222045002

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33اعدادية قرطبة للبناتادبيحوراء ستار فندي منير675702321222050012

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياماني عالء عبد الحسين شرير675712321222051001

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33اعدادية الكوثر للبناتادبيبنت الهدى اسماعيل كاظم ياسر675722621222013005

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33اعدادية الكوثر للبناتادبينور االيمان احمد عبود هزبر675732621222013054

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33ثانوية االوائل االهلية للبنينادبيغيث ثائر صادق كريم675742721213001003

كلية اآلداب/جامعة بابل355.0059.17اعدادية المعارف للبنينادبيحسام ابراهيم خليل ابراهيم67575212021005007

كلية اآلداب/جامعة بابل355.0059.17اعدادية صفية للبناتادبيخلد سعدي عوض جخيم675761421222011055

كلية اآلداب/جامعة بابل355.0059.17اعدادية االسكندرية للبنينادبياحمد علي سلمان حسون675772321211001002

كلية اآلداب/جامعة بابل355.0059.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيابراهيم طالب محمود حسن675782321211002002

كلية اآلداب/جامعة بابل355.0059.17اعدادية السدة للبنينادبيمنتظر عدنان محيميد عبد675792321211016091

كلية اآلداب/جامعة بابل355.0059.17اعدادية الهاشمية للبنينادبيمصطفى عادل كاظم هاشم675802321211019049

كلية اآلداب/جامعة بابل355.0059.17اعدادية الحوراء للبناتادبيهاجر حسين كامل كريم675812321222027041

كلية اآلداب/جامعة بابل355.0059.17ثانوية الفضائل للبناتادبيبنين جعفر احمد كاظم675822321222036004

كلية اآلداب/جامعة بابل355.0059.17اعدادية شط العرب للبناتادبيبان سمير ابراهيم خزعل675832321222048009

كلية اآلداب/جامعة بابل355.0059.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور الهدى شاكر غربي بخيت675842321222051039
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كلية اآلداب/جامعة بابل355.0059.17ثانوية المنتظر المختلطةادبينبأ حمزه عبيد عبيس675852321227021013

كلية اآلداب/جامعة بابل355.0059.17اعدادية ام عمارة للبناتادبينور عباس حاكم مسعر675862721222010053

كلية اآلداب/جامعة بابل355.0059.17ثانوية عمورية للبناتادبيفاطمه صباح نوري عبد الحسين675872721222023026

كلية اآلداب/جامعة بابل354.0059.00اعدادية عائشة للبناتادبيمروه احمد لطيف محمد675881121222023046

كلية اآلداب/جامعة بابل354.0059.00اعدادية االسكندرية للبنينادبيطه ياسين حامد كاظم675892321211001030

كلية اآلداب/جامعة بابل354.0059.00ثانوية النيل للبنينادبيمسلم محسن عبيد عبود675902321211029059

كلية اآلداب/جامعة بابل354.0059.00ثانوية حلب للبنينادبيحسين سليم كطوف حسين675912321211044005

كلية اآلداب/جامعة بابل354.0059.00ثانوية عرفات المختلطةادبيعلي حازم حايف طهيلي675922321217002010

كلية اآلداب/جامعة بابل354.0059.00ثانوية االسكندرية للبناتادبيفاطمه صالح نعمه علي675932321222019023

كلية اآلداب/جامعة بابل354.0059.00ثانوية المسعودي للبناتادبيشروق يحيى طالب كاظم675942321222020025

كلية اآلداب/جامعة بابل354.0059.00ثانوية االبتكار المختلطةادبيايات عمران يوم خريط675952321227028004

كلية اآلداب/جامعة بابل354.0059.00ثانوية كصيبة المختلطةادبيعبد هللا صادق ريكان غافل675962621217019029

كلية اآلداب/جامعة بابل354.0059.00اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيفاطمه علي جبار حميد675972721226001075

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل435.0072.50اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمرتضى علي عطيه جوده675982721211005149

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل426.0071.00عدادية الثورة للبناتاحيائيعلياء حسن هادي كرو675992321422011135

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل413.0068.83للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيزهراء علي حسين كاظم676002321422076030

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل411.0068.50اعدادية الثورة للبنيناحيائيعبد هللا حسن كاظم خضير676012321411003035

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل409.0068.17اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفيض ايهاب خضير عباس676022321422032084

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل409.0068.17ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايات حسين ورد جاسم676032321424003007

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل378.0063.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمؤمل طالب سعد ورويش676042721511035068

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل375.0062.50اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيعلي مازن فارس عبيس676052321511061051

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل363.0060.50اعدادية الفاو للبناتادبيزينب محمد جاسم عبيد676062321222035027

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل359.0059.83اعدادية ابن السكيت للبنينادبيسجاد خالد سرحان عبيد676072321211032014

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل357.0059.50اعدادية الجماهير المختلطةادبيزيد اسماعيل حميد حمزه676082321217012023

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33اعدادية الفيحاء للبنينادبياحمد حسين علي رحيم676092321211005001

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33اعدادية القوارير للبناتادبيفرقان احسان هاشم سهيل676102721222015032

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل354.0059.00اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء عبد الحسين عبد الزهره حسين676112321222048027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.0087.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب عامر هادي حسون676122321522048026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0086.17اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمصطفى قاسم عبد العباس عطار676132321411061139

كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0084.00ثانوية ام قصر المختلطةاحيائينور الهدى ناظم صاحب علي676142321427026011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0083.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيريام عباس جاسم موسى676152321222008015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0081.83ثانوية ابن سينا للبنينادبيحيدر حسين ناجي حسن676162321211025010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0081.00ثانوية الخمائل المختلطةاحيائيسيف محمد فرحان حسين676172321417060004
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل485.0080.83اعدادية الكوثر للبناتادبيمريم جبار فجر علوان676182621222013044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0080.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيامنه خالد فاضل عبدالمحسن676192321422008007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0079.83اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحسن قاسم راشد محمد676202321417007147

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0079.33اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيتقى حامد عبد زيد كاظم676212321222043010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل475.0079.17ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيبنين حسن حمزه علي676222321222067003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل474.0079.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عامر عبد هللا حمزه676232321424006177

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.0078.67ثانوية القاهرة المختلطةادبيرقية فالح حسن عواد676242321227009006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0078.17اعدادية الحلة للبنينادبيعلي يوسف عبد اليمه علي676252321211020047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0078.17ثانوية الغدير للبناتاحيائيرفل احمد حميد ارواك676262321422055025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0077.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب علي هاشم جبر676272721422035183

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0077.00الخارجياتادبيزهراء رزاق اسماعيل حسين676282321228050231

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0077.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيكاظم مهدي عليوي محمد676292321417007136

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0077.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب عالء عبيس محمد676302321422048064

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0077.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب سعدي مالك حسن676312321422051062

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0076.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء رحيم عباس راضي676322321422033082

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0076.83ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيسيناء مصعب عبد الكاظم جالب676332321427029023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0076.67ثانوية المنتظر المختلطةادبيمريم عبد الهادي حمزه فليح676342321227021012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0076.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيورود عدنان جوده علي676352321422043159

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0076.50عدادية الثورة للبناتادبيبنين عامر جبار خلف676362321222011016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458.0076.33اعدادية الزرقاء للبناتادبيزهراء عباس فاضل حسن676372321222032011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0076.00اعدادية السدة للبنينادبيمحمد حسن محمد عبد هللا676382321211016074

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0076.00اعدادية الزرقاء للبناتادبيطيبه احمد ناصر حسين676392321222032017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0076.00اعدادية السدة للبناتادبياالء حيدر عطيه كاظم676402321222034003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0076.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيطيبة حيدر محي معيوف676412321422072200

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0076.00ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيرحاب فالح حسن عواد676422321427009014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0076.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيبنين عبد الحسين عباس باقر676432721222009007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0075.83ثانوية الخلود للبناتادبيزينب حسين عبيدان جسوم676442321222058018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0075.83اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمرتضى رزاق علي شدهان676452321417003049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0075.83ثانوية عدن للبناتاحيائيزينب عبد الغفار كريم هادي676462321422001053

كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0075.67اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيامير جالل نعمه كامل676472321411032004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0075.67الوقف الشيعي- للبنين  (عج)ثانوية االمام المنتظر احيائيهاشم حسين كاظم عزبه676482321411068024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0075.67اعدادية ام عمارة للبناتادبيشهد عماد علي مراد676492721222010041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0075.50ثانوية النهرين للبنينادبيباقر محمد عبيد عبد هللا676502321211055004
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0075.50ثانوية القاهرة المختلطةادبيفاطمه ثامر حسن عواد676512321227009012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0075.50ثانوية الزاكيات للبناتاحيائيبنين عادل درويش جبر676522321422065002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0075.50اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمسلم عقيل رحيم جفات676532521411010230

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0075.33اعدادية المحاويل للبناتاحيائيسميه حاتم هادي شياع676542321422039148

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0075.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه سليم عباس جابر676552321422048102

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0075.33ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيعذراء عيسى بريس عباس676562721422022044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0075.17اعدادية المسيب للبنينادبيمتعب حامد عباس خضير676572321211009071

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0075.17اعدادية دجلة للبناتادبياسراء عوده مطر حسون676582321222031003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0075.17ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيتبارك عماد علي عماره676592321227001004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0075.17اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحمزة طه عبد كتاب676602421415004055

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0075.17اعدادية القوارير للبناتاحيائيبنين علي نصر راضي676612721422015035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0075.00ثانوية أبناء الوطن المختلطةادبيمنتظر اسماعيل وادي ابو حشيش676622321217048029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0075.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبنين سليم عبد االمير حسين676632321222062008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0075.00ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيحسين اسماعيل امير عيدان676642321417029005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0074.83ثانوية مريم العذراء للبناتادبينبأ حسين علي عبيس676652321222007045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0074.83اعدادية اسماء للبناتادبيهاجر عمران عبد مكطوف676662321222018075

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0074.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيضرغام عادل نجم عبد676672321411020153

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0074.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبراء حسن هادي سلمان676682321422039026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0074.50للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيمحمد سمير محمد زباله676692321211048051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0074.50اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي جواد كاظم عبد هللا676702321411033134

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0074.50اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمرتضى جاسم رشيد حسين676712321417007170

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0074.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبنين عمران سهيان شوكان676722321422039040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0074.50اعدادية الجماهير المختلطةاحيائينرجس حيدر جاسم دفار676732321427012072

كلية التربية األساسية/جامعة بابل446.0074.33اعدادية النهروان المختلطةادبيمحمد حسن صبري شنان676742321217011017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل446.0074.33ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيكرار محمد خضر عيسى676752321217029009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل446.0074.33الوقف الشيعي- للبنين  (عج)ثانوية االمام المنتظر احيائيعبد هللا حسين كاظم عزبه676762321411068010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل445.0074.17ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيزينب عباس كريم كاظم676772321222067025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل445.0074.17ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعلي فاضل جليل حسن676782321417039035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل445.0074.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره مؤيد عبد الحسين علوان676792321422012163

كلية التربية األساسية/جامعة بابل445.0074.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء رياض عبد الرحمن حسين676802321422018067

كلية التربية األساسية/جامعة بابل445.0074.17ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائياكرام حيدر صاحب عبود676812321422057001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل445.0074.17للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيفاطمة علي عبد الحسين عبد االمير676822321422076046

كلية التربية األساسية/جامعة بابل444.0074.00اعدادية الفاو للبناتادبيبنين مطرود عبد عكش676832321222035010
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل444.0074.00اعدادية الكوثر للبناتادبيغدير عبد الكريم كاظم حسن676842321222038024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل444.0074.00ثانوية الرفعة للبناتاحيائيمناهل زيد مياح رذاله676852321422006093

كلية التربية األساسية/جامعة بابل444.0074.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيهجران ماجد كميل كاظم676862721422046162

كلية التربية األساسية/جامعة بابل444.0074.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء رياض يوسف نجد676872721422055102

كلية التربية األساسية/جامعة بابل443.0073.83اعدادية الفهود للبنيناحيائياحمد معالي عذيب نايف676882221411042013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل443.0073.83ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيسجاد كريم عليوي محمد676892221413047023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل443.0073.83اعدادية المؤمل للبنينادبيصالح عباس كاظم عبيس676902321211046037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل443.0073.83ثانوية االبتكار المختلطةادبيمنال حياوي مهدي حسن676912321227028010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل443.0073.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهد حيدر علي حسون676922321422013318

كلية التربية األساسية/جامعة بابل443.0073.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيتبارك كاظم جميل جاسم676932321422017056

كلية التربية األساسية/جامعة بابل443.0073.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء زاهر عبيس هجول676942321422018068

كلية التربية األساسية/جامعة بابل443.0073.83ثانوية الخلود للبناتاحيائيايات سامي مظهر عبود676952321422058002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل442.0073.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيعلي محمد كامل كاظم676962321213018022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل442.0073.67ثانوية مريم العذراء للبناتادبيخوله حسن حمود ماضي676972321222007015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل442.0073.67ثانوية ابن رشد للبناتادبيرؤى عامر عمران كطيف676982321222023009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل442.0073.67ثانوية الحلة للبناتاحيائيكوثر حسين هالل عبد الحسين676992321422024063

كلية التربية األساسية/جامعة بابل442.0073.67اعدادية المسيب للبناتاحيائيمريم عباس فاضل انصيف677002321422041178

كلية التربية األساسية/جامعة بابل442.0073.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينور عباس عصفور علوان677012321422062173

كلية التربية األساسية/جامعة بابل442.0073.67ثانوية الصادق المختلطةاحيائيزينب محمد كريم كاظم677022321427006021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل441.0073.50اعدادية طليطلة للبناتادبيطيبه سعدي طالب سعيد677032321222017038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل441.0073.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيحوراء علي ناصر عليوي677042321422015044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل441.0073.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيثريا ضاري مهدي حسين677052321422043036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل441.0073.50اعدادية المكاسب للبنينادبينور الحسين ابراهيم عوده عبد الكاظم677062721211001090

كلية التربية األساسية/جامعة بابل441.0073.50اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي هاشم عزيز محمد677072721211015127

كلية التربية األساسية/جامعة بابل441.0073.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء ناظم سروت عطيه677082721422037150

كلية التربية األساسية/جامعة بابل440.0073.33اعدادية المحاويل للبناتادبيبنين قاسم غافل حسون677092321222039007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل440.0073.33ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيمريم فاضل راضي فرهود677102321222067034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل440.0073.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيسجاد خالد محان شاكر677112321411006077

كلية التربية األساسية/جامعة بابل440.0073.33اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي حسين جاسم محمد677122321417007107

كلية التربية األساسية/جامعة بابل439.0073.17ثانوية الرفعة للبناتادبيجنات شامل سلمان اسماعيل677132321222006018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل439.0073.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيكرار فالح عزيز عبد677142321411006157

كلية التربية األساسية/جامعة بابل439.0073.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيمروه عادل عبيس خضير677152321422022200

كلية التربية األساسية/جامعة بابل439.0073.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيسماره رائد مهدي يونس677162321422045079
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل439.0073.17ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينب شامل عبد الحسين طاهر677172321422058040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل439.0073.17ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيهبة ترمن كطان مزعل677182321427052006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل439.0073.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد ادريس عبود محمد677192521424004664

كلية التربية األساسية/جامعة بابل439.0073.17اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيصفاء عامر عبود حسن677202721411002022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل439.0073.17ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء حسن علي صيهود677212721422052036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل439.0073.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيورود ياسر مهدي لهمود677222721422054326

كلية التربية األساسية/جامعة بابل438.0873.01ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه كاظم حسين كوكو677232321422021101

كلية التربية األساسية/جامعة بابل438.0073.00اعدادية االمام للبنينادبيعماد محمد عبد االمير علي677242321211013026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل438.0073.00اعدادية السدة للبناتادبيام البنين عباس هادي خشيب677252321222034004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل438.0073.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمحمد عبدالجليل كاظم عبدالعباس677262321417012118

كلية التربية األساسية/جامعة بابل438.0073.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك عايد غازي حسين677272321422039048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل438.0073.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيايه قاسم شهيد ابراهيم677282321422048015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل438.0073.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزينب علي كاظم كشاش677292321422071069

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0072.83الخارجياتادبيمريم وليد خالد عبدهللا677302321228050449

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0072.83اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي صالح حامد عبد هللا677312321411006114

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0072.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي صباح هادي منسي677322321411007127

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0072.83اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمهند محسن نصر جاسم677332321417007202

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0072.83ثانوية الجنائن للبناتاحيائيحوراء حسين علوان عجيل677342321422026010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0072.83ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزينه عباس فاضل عبد677352321422037052

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0072.83ثانوية اآلمال للبناتاحيائيتبارك احمد حسين عبد677362321422042017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0072.83ثانوية النجاة للبناتاحيائينبأ جمال عبدعلي خضير677372321422059058

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0072.83ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه مهدي ياسين جاسم677382321422075075

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0072.83اعدادية غزة للبناتاحيائيجنان فراس سليم عبد االمير677392721422034045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0072.83اعدادية السما للبناتاحيائيزينب قاسم هاشم سرهيد677402721422045089

كلية التربية األساسية/جامعة بابل436.0072.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيكرار حيدر حسين جدوع677412321411020280

كلية التربية األساسية/جامعة بابل436.0072.67اعدادية الجماهير المختلطةاحيائياحمد حسين علي كاظم677422321417012004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل436.0072.67ثانوية الجنائن للبناتاحيائيهاجر ماجد محمد عبد677432321422026098

كلية التربية األساسية/جامعة بابل436.0072.67ثانوية اآلمال للبناتاحيائيضحى سالم شمخي جعفر677442321422042047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل436.0072.67ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيميساء حمزة عبيد فرحان677452321427023015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل436.0072.67ثانوية الطف المختلطةاحيائيمريم محمد مالك عبد علي677462321427032056

كلية التربية األساسية/جامعة بابل436.0072.67الخارجياتاحيائيرواء ياس خضير عبيس677472321428050131

كلية التربية األساسية/جامعة بابل435.0072.50اعدادية المسيب للبناتادبيزينب خضير مشاري كرير677482321222041046

كلية التربية األساسية/جامعة بابل435.0072.50اعدادية االمام للبنيناحيائيكرار حيدر تايه خليف677492321411013043
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل435.0072.50ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيعبد الحميد عالء محسن فاضل677502321413023009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل435.0072.50ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيحسن عيسى محمد طعيمه677512321417005007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل435.0072.50اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمرتضى جواد كاظم ابراهيم677522321417007171

كلية التربية األساسية/جامعة بابل435.0072.50للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيشفق حمزه طالب حمزه677532321422047087

كلية التربية األساسية/جامعة بابل435.0072.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد زيد عبد الحسين677542321424006183

كلية التربية األساسية/جامعة بابل435.0072.50اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيهدى حيدر جاسم دفار677552321427012076

كلية التربية األساسية/جامعة بابل435.0072.50اعدادية الدغارة للبناتاحيائيبنين حمزه كاظم عباس677562421422027030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل434.0072.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب عامر حسين كاظم677572321422013257

كلية التربية األساسية/جامعة بابل434.0072.33ثانوية الباقر للبناتاحيائيشيرين بهاء احمد حسوني677582321422029061

كلية التربية األساسية/جامعة بابل434.0072.33ثانوية ابن الهيثم المسائية للبنيناحيائيعبد هللا سعيد شكر عليوي677592421415013005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل434.0072.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياحمد باسم محمد مهدي677602521411001006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل434.0072.33اعدادية البالغ للبنيناحيائيعلي تقي حسين جواد677612721411042069

كلية التربية األساسية/جامعة بابل434.0072.33ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزينب رياض حسين علي677622721422052059

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0072.17اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب مالك عذافه جبر677632221422077146

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0072.17ثانوية النيل للبنيناحيائيعبد هللا حسين جواد حمزه677642321411029067

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0072.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء سعدي عبيد حسين677652321422012072

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0072.17اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمة خيري حسن مفتي677662321422015121

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0072.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم زرار677672321422022128

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0072.17اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمه رعد موسى محمد677682321422032070

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0072.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه عامر عبدالحسين شمران677692321422072244

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0072.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينرجس حيدر عبد الباري محمد677702321424006358

كلية التربية األساسية/جامعة بابل432.0072.00اعدادية المحاويل للبناتادبيغدير ناصر حسين علي677712321222039037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل432.0072.00اعدادية قرطبة للبناتادبياالء عناد كريدي حسن677722321222050004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل432.0072.00اعدادية النهروان المختلطةادبيفاطمة الزهراء حيدر صبري شنان677732321227011007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل432.0072.00اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعباس علي عبد المهدي عبيس677742321411042074

كلية التربية األساسية/جامعة بابل432.0072.00ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه ساجد محمد عبد677752321422026074

كلية التربية األساسية/جامعة بابل432.0072.00ثانوية االنفال المختلطةاحيائيفاطمة كريم تماوي مدور677762321427030021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل431.0071.83الخارجياتادبيايات محمد سعدون كاظم677772321228050076

كلية التربية األساسية/جامعة بابل431.0071.83اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمحمد جهادي كاظم جبر677782321417003042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل431.0071.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيدعاء قيس محمد جبر677792321422022084

كلية التربية األساسية/جامعة بابل431.0071.83اعدادية الشموس للبناتاحيائينورالهدى محمد جاسم حسين677802321422025076

كلية التربية األساسية/جامعة بابل431.0071.83للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحوراء ناظم لفته علي677812321422076022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل431.0071.83اعدادية القوارير للبناتادبياسراء حمزه سلمان حمزه677822721222015001

4148 من 2054صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة بابل431.0071.83ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيحوراء حمد فجر كاظم677832721422022012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل431.0071.83ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيرقيه خضير هاشم هادي677842721422052032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل430.0071.67اعدادية عشتار للبناتادبيرند عالء عبد الحسين مجيد677852321222049011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل430.0071.67ثانوية الباقر للبناتاحيائيفاطمه كاظم عبد عون عبد الحسين677862321422029077

كلية التربية األساسية/جامعة بابل430.0071.67اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيمصطفى محمد حمزه هادي677872721211002063

كلية التربية األساسية/جامعة بابل430.0071.67ثانوية الرفل للبناتاحيائيبنين طالب رشيد عباس677882721422017010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل429.0071.50اعدادية الثورة للبنينادبيمحمد صفاء رشيد شاكر677892321211003061

كلية التربية األساسية/جامعة بابل429.0071.50ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيدعاء عبد المنعم كاظم راضي677902321227029003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل425.0070.83اعدادية الطبري للبنينادبيسجاد احمد جدوع حسن677912321211047042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل425.0070.83ثانوية النهرين للبنينادبيرسول قاسم عبيد جاسم677922321211055008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل425.0070.83ثانوية البتول  للبناتادبيمريم انور صباح عبيد677932321222028033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل422.0070.33ثانوية دار العلم االهلية للبنينادبيرضا حمزه عبيد خضير677942321213015003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل422.0070.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيحسن علي عيسى شرار677952321213018005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل422.0070.33الخارجياتادبيعذراء راسم عطية بعيوي677962321228050374

كلية التربية األساسية/جامعة بابل422.0070.33اعدادية غماس للبنينادبيعلي فرج حنون دهموج677972421211011033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل421.0070.17ثانوية النيل للبنينادبيمحمد عيسى جاسم موان677982321211029054

كلية التربية األساسية/جامعة بابل421.0070.17ثانوية رابعة العدوية للبناتادبينبأ عائد تايه جبر677992321222067036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل420.0070.00اعدادية كوثا للبنينادبيادهم سالم ناجي هالل678002321211040004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل420.0070.00اعدادية بلقيس للبناتادبيحوراء امجد مدلول عباس678012321222044011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل420.0070.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيحيدر علي عايد عفلوك مطر678022521213023006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل419.0069.83اعدادية عمر المختار للبناتادبيزهراء قاسم علي حسين678031121222022019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل419.0069.83ثانوية النيل للبنينادبيوضاح محسن حمد كاظم678042321211029068

كلية التربية األساسية/جامعة بابل418.0069.67ثانوية الرفعة للبناتادبيضحى عزيز سعيد حسن678052321222006042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل418.0069.67ثانوية مريم العذراء للبناتادبينور علي مجهد هادي678062321222007048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل418.0069.67ثانوية ابن رشد للبناتادبيزينب حمزه كاظم خلف678072321222023021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل418.0069.67اعدادية السدة للبناتادبيبنين حمزه عوده حسين678082321222034006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل418.0069.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيحسين مثنى حميد عبد الحمزه678092521211008045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل418.0069.67ثانوية حمورابي للبنينادبيعلي فائق مكي كريم678102721211012012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل417.0069.50اعدادية الغساسنة للبناتادبيزينب عزيز عبود محمد678112321222002018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل417.0069.50اعدادية المدحتية للبناتادبيسماء حيدر جبار هادي678122321222015027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل416.0069.33اعدادية المحاويل للبنينادبيعبد الكريم احمد كريم محمد678132321211008027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل416.0069.33الخارجياتادبيعلياء صالح علي محمد678142321228050382

كلية التربية األساسية/جامعة بابل416.0069.33ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيبنين محمد محسن موجد678152321522037008
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل415.0069.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعلي حسنين علي سلمان678162321211002039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل415.0069.17ثانوية البتول  للبناتادبيتبارك صالح مهدي عبيد678172321222028006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل414.0069.00اعدادية االمام للبنينادبيسجاد سعد شاكر مطر678182321211013012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل414.0069.00ثانوية المسعودي للبناتادبيضحى علي شياع رسن678192321222020033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل414.0069.00اعدادية الربيع للبناتادبيشهد احمد عليوي عوده678202321222022067

كلية التربية األساسية/جامعة بابل414.0069.00اعدادية بلقيس للبناتادبيسجى سالم سامي حسين678212321222044028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل414.0069.00اعدادية المدى للبنينادبيعلي رزاق فرهود مجيد678222721211013028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل412.0068.67اعدادية قرطبة للبناتادبياستبرق عدنان علي عسكر678232321222050002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل411.0068.50اعدادية االمام للبنينادبينعمه عبد الحسين عليوي عبيد678242321211013041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل411.0068.50ثانوية موسى الكليم للبنينادبيامير صباح مذود علوان678252321211049001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل411.0068.50ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيحارث حامد عبد هللا مهجهج678262321217015007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل411.0068.50اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه ثامر جاسم جعدان678272321222048049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل410.0068.33ثانوية النيل للبنينادبيرسول حسن عبيد علي678282321211029020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل410.0068.33اعدادية االقتدار المختلطةادبيبتول عبد الزهره وادي جاسم678292321227003001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل409.0068.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيحسن داود سلمان جابر678302321213018004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل409.0068.17اعدادية الحوراء للبناتادبيمريم حسن بشان محمد678312321222027035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل408.0068.00اعدادية المسيب للبنينادبياحمد عبد المحسن نعمة كرير678322321211009007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل408.0068.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيحسين سلمان جاسم حمادي678332321217015009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل408.0068.00اعدادية المسيب للبناتادبيايات احمد عباس حسون678342321222041008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل408.0068.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيفاطمه عامر عباس عبود678352321222047034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل408.0068.00ثانوية النجوم للبناتادبيمالك عمر كاظم عباس678362321222054025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل408.0068.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيفاطمه معمر حسن علوان678372321224006018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل408.0068.00ثانوية االعالم للبنينتطبيقيوليد خالد صبري محمد678382321511069033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل407.0067.83اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي صفاء حسين كريم678392321211034023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل407.0067.83ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيحسين ضياء حسين عبد الحمزه678402321217001006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل407.0067.83اعدادية المحاويل للبناتادبيايناس عمار مؤيد ناجي678412321222039006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل407.0067.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيقمر نعمان عبد األمير طالب678422321224006019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل407.0067.83اعدادية المرتضى المختلطةادبيمريم علي صبار مجذاب678432321227013005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل406.0067.67اعدادية السدة للبنينادبيمنتظر نجم حسين حمود678442321211016095

كلية التربية األساسية/جامعة بابل406.0067.67ثانوية عدن للبناتادبيبنين وحيد لفته عطشان678452321222001006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل406.0067.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيوديان علي عمران شافي678462321222008048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل406.0067.67اعدادية اسماء للبناتادبيبراء خليل ابراهيم عبد االمير678472321222018012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل406.0067.67ثانوية البتول  للبناتادبيبنين سعود مطلب حسين678482321222028004
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل406.0067.67اعدادية الزهراء للبناتادبيزينه احمد طالب علي678492321222033040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل406.0067.67ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيشيماء فاضل محمد جواد678502321227001011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل406.0067.67ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيكوثر صبر محمود فارس678512321227015012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل405.0067.50اعدادية البيان للبنينادبيمنتظر حسين مردان نعمه678522321211014083

كلية التربية األساسية/جامعة بابل405.0067.50اعدادية الكفل للبنينادبيمحمد حامد نايف مجدس678532321211028051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل405.0067.50ثانوية الرفعة للبناتادبيحنان حسين جمعه بدر678542321222006019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل405.0067.50اعدادية عشتار للبناتادبيايناس احمد صالح وادي678552321222049004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل405.0067.50ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيزهراء عايد خضير محمد678562321222074006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل405.0067.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيزينب حازم محمد حسن678572321226001050

كلية التربية األساسية/جامعة بابل405.0067.50الخارجياتادبيزهراء حسنين طالب سعيد678582321228050226

كلية التربية األساسية/جامعة بابل405.0067.50الخارجياتادبيساره علي غزال حمود678592321228050293

كلية التربية األساسية/جامعة بابل405.0067.50ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيحوراء سالم ابراهيم عباس678602721222009009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل404.0067.33اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيهديه سالم ميري عباس67861232022123041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل404.0067.33اعدادية االسكندرية للبنينادبيعبد الحميد ماجد علي محمود678622321211001033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل404.0067.33ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيمنتظر سعد تركي عبد الكاظم678632321217029013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل404.0067.33اعدادية قرطبة للبناتادبيمياسه فاضل اسماعيل مهنا678642321222050050

كلية التربية األساسية/جامعة بابل404.0067.33ثانوية صفين المختلطةادبيهدى سلمان محمد مطرود678652321227020012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل404.0067.33ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيمنى سليم علي شاكر678662721222009028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل403.0067.17اعدادية الحلة للبنينادبيكرار علي كاظم عليوي678672321211020049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل403.0067.17ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء حمزه كاظم طالب678682321222058014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل403.0067.17اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيفاطمة الزهراء هالل وهاب جواد678692321226001074

كلية التربية األساسية/جامعة بابل402.0067.00ثانوية الحلة للبنينادبيامير حيدر شاكر ناجي678702321211015004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل402.0067.00اعدادية المرتضى المختلطةادبيحسين حسن لزام عطيه678712321217013004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل402.0067.00اعدادية اسماء للبناتادبيحوراء حيدر عبد الحمزة هادي678722321222018022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل402.0067.00ثانوية الجنائن للبناتادبيساره كريم مسلم خلف678732321222026012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل402.0067.00ثانوية الكفاح للبناتادبيشهد عبد الرضا محمد حرامي678742321222037025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل402.0067.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيزهراء ماهر ابراهيم محمد678752321226001047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل402.0067.00ثانوية المدائن المختلطةادبيبنين رزاق كاظم حسين678762321227034002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل401.0066.83اعدادية االمام للبنينادبيصادق عباس جاسم شدهان678772321211013016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل401.0066.83اعدادية الكفل للبنينادبيطالب عطيه عبود كاظم678782321211028038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل401.0066.83ثانوية السهول المختلطةادبيمنتظر جواد كاظم كريم678792321217050024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل401.0066.83ثانوية الوركاء للبناتادبيمنال علي عاصي حمزه678802321222004025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل401.0066.83اعدادية المسيب للبناتادبيفاطمه كريم هادي منهل678812321222041072
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل401.0066.83ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبينور الهدى خضير عبد خضير678822321222074014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل401.0066.83اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيكوثر احمد حسن عبيد678832321522016048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل400.0066.67اعدادية الثورة للبنينادبيزين العابدين حسين مونس رسن678842321211003030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل400.0066.67ثانوية فلسطين للبناتادبيشذى حيدر كاظم حسين678852321222009010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل400.0066.67اعدادية الطليعة للبناتادبيحوراء علي حسين حمزه678862321222013013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل400.0066.67اعدادية الربيع للبناتادبيريام شاكر كاظم عيفان678872321222022037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل400.0066.67ثانوية الجنائن للبناتادبيمالك علي عبد االمير عبد678882321222026019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل400.0066.67اعدادية الفاو للبناتادبيماريان عبد العباس حسن موسى678892321222035043

كلية التربية األساسية/جامعة بابل400.0066.67ثانوية الزاكيات للبناتادبياساور احسان حميد رفيق678902321222065001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل400.0066.67ثانوية المنتظر المختلطةادبيزهراء كاظم مكطوف علي678912321227021007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل400.0066.67ثانوية النيل للبنينتطبيقيحسين علي جواد كريم678922321511029016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل399.0066.50ثانوية النجوم للبناتادبيمنار ثامر كاظم عباس67893232022130029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل399.0066.50اعدادية المحاويل للبنينادبيحسين عدنان عجاج حمزه678942321211008015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل399.0066.50ثانوية الهالل المختلطةادبيعمر زياد عبد الوهاب تيموز678952321217010033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل399.0066.50ثانوية الرفعة للبناتادبيفاطمه علي حسين مغير678962321222006051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل399.0066.50ثانوية مريم العذراء للبناتادبيفاطمة صباح مزهر معين678972321222007039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل399.0066.50عدادية الثورة للبناتادبيرواء طارق وحيد مهدي678982321222011033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل399.0066.50اعدادية اسماء للبناتادبيسوزان مزهر حسين يوسف678992321222018047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل399.0066.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيطيبه عواد حميد علي679002321222062034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل399.0066.50الخارجياتادبينور عبد علي خليف جاسم679012321228050492

كلية التربية األساسية/جامعة بابل399.0066.50اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيعباس جعفر رزوقي جابر679022321511032024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل398.0066.33ثانوية النهرين للبنينادبيحمزه حميد عبيد خلف679032321211055006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل398.0066.33اعدادية العالمة الكليني للبنينادبياحمد وسام حسين عبيد679042321211063004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل398.0066.33ثانوية الرفعة للبناتادبيسما احمد مشعان فليفل679052321222006038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل398.0066.33عدادية الثورة للبناتادبيابرار حسين عبد الكاظم ابراهيم679062321222011001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل398.0066.33عدادية الثورة للبناتادبيروى حسين طالب حمزه679072321222011034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل398.0066.33عدادية الثورة للبناتادبيعال موفق كاظم محمد679082321222011062

كلية التربية األساسية/جامعة بابل398.0066.33اعدادية الحوراء للبناتادبينور الهدى محمد رزاق عباس679092321222027040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل398.0066.33ثانوية عبد المطلب للبناتادبينجاة الدين ميثم حسن نور679102321222057036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل398.0066.33ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيمريم كاظم فاضل ثكب679112321227023012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل398.0066.33اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيانوار ياسين محمد مهدي679122321527012001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل398.0066.33ثانوية اليرموك للبنينادبيمحمد فاضل حسن مجلي679132421211018015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل397.0066.17ثانوية النهرين للبنينادبيعلي بهجت عبد هللا عبد679142321211055020
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل397.0066.17ثانوية النهرين للبنينادبيهشام ناظم احمد ذياب679152321211055034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل397.0066.17اعدادية طليطلة للبناتادبيعذراء عبد الحسن حميد خليف679162321222017040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل397.0066.17ثانوية البتول  للبناتادبيزهراء كاظم جابر عودة679172321222028013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل397.0066.17اعدادية دجلة للبناتادبيزينب عزيز شويش عبطان679182321222031026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل397.0066.17ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيلبنى محمد جاسم فليفل679192321222060017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل397.0066.17اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيرفل مكي صبري كاظم679202321522005007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل397.0066.17اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيزهراء محمد تومين هاشم679212321527003008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل397.0066.17الخارجياتتطبيقيسارة علي عبد الحسين عبود679222321528050062

كلية التربية األساسية/جامعة بابل396.0066.00ثانوية الرفعة للبناتادبيمريم عبد جبر فازع679232321222006058

كلية التربية األساسية/جامعة بابل396.0066.00عدادية الثورة للبناتادبيزهراء عارف حسن عبود679242321222011040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل396.0066.00اعدادية الشموس للبناتادبيفاطمه محمد فرج خضر679252321222025016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل396.0066.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيكوثر شهيد عبد حمادي679262321222045023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل396.0066.00اعدادية الفجر المختلطةتطبيقياحمد كريم حسين فارس679272321517007001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل395.0065.83ثانوية النيل للبنينادبيمروان علي معيوف شالل679282321211029058

كلية التربية األساسية/جامعة بابل395.0065.83اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعبد هللا احمد كريم جباره679292321211063035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل395.0065.83ثانوية البتول  للبناتادبيايه فالح مهدي مخيف679302321222028002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل395.0065.83اعدادية المحاويل للبناتادبيرتاج وليد درع كاظم679312321222039016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل395.0065.83ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيسرور زهير محمد سلمان679322321222074007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل395.0065.83اعدادية السدة للبنينتطبيقيمصطفى كاظم حسين محمد679332321511016022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل394.0065.67اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد احمد حسن عبد االمير679342321211020051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل394.0065.67ثانوية االبتكار المختلطةادبيكاظم فالح محسن مرغز679352321217028009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل2394.0065.67خارجيون ادبيليث احسان حميد رفيق679362321218002080

كلية التربية األساسية/جامعة بابل394.0065.67اعدادية دجلة للبناتادبيزينب احمد حكيم هاتف679372321222031023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل394.0065.67ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيسكينه جميل ناظم حسن679382321222060013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل394.0065.67اعدادية االقتدار المختلطةادبيغدير عباس ثامر حمزه679392321227003016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل393.0065.50ثانوية الرفعة للبناتادبيسجا سعد حمزه ناصح679402321222006035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل393.0065.50ثانوية المسعودي للبناتادبيهبه حميد ناصر عبيد679412321222020049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل393.0065.50اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء محمد كاظم عطيه679422321222035024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل393.0065.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيزينب فارس حسين مظلوم679432321226001052

كلية التربية األساسية/جامعة بابل393.0065.50ثانوية موسى الكليم للبنينتطبيقيقاسم فاضل ناصر غازي679442321511049008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل391.0065.17ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيسجاد نصيف جاسم شخير679452321517059009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل391.0065.17اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينور جالل عبد حامد679462321522045024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل391.0065.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيديمه احسان عالء حسين679472321522072015
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل390.0065.00اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعباس سلمان موسى جبر679482221511046031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل390.0065.00ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيحسن صالح سعود خباط679492321511025005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل390.0065.00ثانوية االعالم للبنينتطبيقيمحمد علي صباح محمد679502321511069025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل390.0065.00اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيزينب احمد حمزه شاكر679512321522003019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل390.0065.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيزهراء حسين علي جاسم679522321522072018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل390.0065.00اعدادية غزة للبناتتطبيقيفاطمة علي موحان عبد الساده679532721522034046

كلية التربية األساسية/جامعة بابل388.0064.67ثانوية المجد للبنينتطبيقيحيدر فالح جواد حسن679542321511065016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل387.0064.50اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيزينب ناصر جواد كشاش67955272052053015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل387.0064.50ثانوية راهب بني هاشم المختلطةتطبيقيمعن جواد كاظم شالل679562421517004012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل387.0064.50اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقينبأ عون حمود حسن679572721522011049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل386.0064.33اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيحكيم محمد جواد كريم احمد679582221515007029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل386.0064.33ثانوية سنجار المختلطةتطبيقيرضا فاضل بهاء غزاي679592321517056012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل386.0064.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيفاطمه جاسم محمد ديكان679602321522072031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل385.0064.17الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين تطبيقيعلي خالد مرزه عبيد67961232051036021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل385.0064.17ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقييوسف رائد عبد خليوي679622321517052029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل384.0064.00ثانوية البيان للبنينتطبيقيحسين مسلم حاشوش حنون67963272051032014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل384.0064.00اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيمحمد سعد عليوي ناصر679642321511041015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل383.0063.83ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيحسن نصير عبد العكار محمود679652221513040006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل383.0063.83ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقيمصطفى فالح حمزه سعود679662321515001041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل382.0063.67اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي سمير علي حمزه679672321511020050

كلية التربية األساسية/جامعة بابل382.0063.67اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمحمد عقيل غازي شهيد679682321511061063

كلية التربية األساسية/جامعة بابل382.0063.67اعدادية قرطبة للبناتتطبيقينبأ عامر عبد حسين679692321522050026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل534.0089.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيرقيه فاضل عبد مخيف679702321222062024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل523.0087.17اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمرتضى كاظم علي عبيد679712321417007181

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل523.0087.17اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب رعد عبد كاظم679722421422025092

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.0087.00ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعباس علي عبد الحسين الجابر679732421413015015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0086.50الخارجياتادبيفاطمة الزهراء حميد كمر عبد الكاظم679742321228050553

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0086.50اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيآيه عباس فضل عبدالساده679752321422032001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل518.0086.33ثانوية المسعودي للبناتاحيائيتبارك سلمان مهدي جالب679762321422020022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0084.00ثانوية االسكندرية للبناتادبيشهد علي اسماعيل ابراهيم679772321222019016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0083.00اعدادية الفاو للبناتادبيآيه حسن علي جبر679782321222035001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0083.00اعدادية المحاويل للبناتادبينبأ محمد عيسى عبد الكاظم679792321222039048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل497.0082.83ثانوية الرفعة للبناتادبيفاطمه فاضل لهمود طاهر679802321222006054
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0082.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيسفانه غسان علي عبد679812321222008027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0082.67ثانوية الفضائل للبناتادبيمنار علي نوار عطيه679822321222036017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0082.50ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيمروه مهدي هاشم احمد679832321222064018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0082.50الخارجياتادبيطيف قتيبة مطرود جدي679842321228050364

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0082.33الخارجياتادبيقنواء علي محمد حمزه679852321228050425

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل492.0082.00ثانوية عبد المطلب للبناتادبييمام فالح مهدي جراح679862321222057043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0081.83ثانوية الرفعة للبناتادبيتماره حسن عبد هللا عاكول679872321222006017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل490.0081.67اعدادية البيان للبنينادبيسيف علي سعدون عباس679882321211014034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0081.50ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء عقيل عبد الحسين مجيد679892721222013020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل488.0081.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب رحيم حسين كاظم679902621222018014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0081.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيفرح كرار مجيد حميد679912321222008037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0081.17اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء خالد نعمه محسن679922321222018035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0081.17ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيدعاء عبد الكريم حسين خلف679932321222052015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0081.00ثانوية الرحمن المختلطةادبيعلي حسين علوان حسن679942321217004019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0081.00اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمه مهدي ابراهيم ديوان679952321222018065

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0081.00ثانوية السيدة هاجر للبناتادبياروى سالم صالل مطلك679962321222064001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0081.00اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي مؤيد محمد رضا حسين679972721211001053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل485.0080.83ثانوية مريم العذراء للبناتادبيغفران صبار خضير احمد679982321222007037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل485.0080.83اعدادية الربيع للبناتادبيتبارك احمد كاظم حسين679992321222022019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل484.0080.67ثانوية الرفعة للبناتادبيميس ثامر علي كاطع680002321222006060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل483.0080.50اعدادية الفراتين للبنينادبيكرار حيدر محمد ضهاب680011321211034059

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل482.0080.33اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي عبد الستار جاسم فرحان680022321211008034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل482.0080.33اعدادية حطين للبنينادبيعلي رحيم صبري مذكور680032321211022026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل482.0080.33ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيصالح صاحب رضا مطرود680042521213014010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0080.17اعدادية المحاويل للبناتادبيغدير صالح حسن علي680052321222039036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0080.00اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعلي عباس محمد حميد680062321211063047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0080.00ثانوية الرفعة للبناتادبيايه احمد عبيد عمران680072321222006009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0080.00عدادية الثورة للبناتادبيحنين سعد جبر كطان680082321222011022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0080.00اعدادية الربيع للبناتادبيحوراء شاكر كاظم عيفان680092321222022025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0080.00اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسلمان هادي عاجل جبر680102921211001081

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0079.83ثانوية المدائن المختلطةادبيامير جاسم دحام خشان680112321217034001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0079.83ثانوية عدن للبناتادبيعذراء ثامر مطر عبيد680122321222001029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0079.83ثانوية الرفعة للبناتادبيزهراء مكي علي معيوف680132321222006027
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0079.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيساره احمد عليوي جاسم680142321222008022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0079.83اعدادية الربيع للبناتادبيصفا احسان حمزه حسين680152321222022069

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0079.83اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين رحيم صواي عبيد680162921211004040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل478.0079.67اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيحسين محمد جاسم خلف680172321211063027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل478.0079.67ثانوية مريم العذراء للبناتادبيحنين حسين علي عبيس680182321222007013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل478.0079.67ثانوية مهدي البصير للبناتادبيزينب محمد حسين حمزه680192321222056009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل478.0079.67ثانوية االنتصارات للبناتادبيسجى عباس عبد الحسين معيزل680202621222002042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0079.50اعدادية المسيب للبنينادبيياسر حسين سلمان نغماش680212321211009104

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0079.50اعدادية الجماهير المختلطةادبيزيد باسم غني حسين680222321217012024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0079.50عدادية الثورة للبناتادبياسراء خالد مخيلف حران680232321222011003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0079.33اعدادية السدة للبناتادبيساره باسم محمد حمزه680242321222034029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل475.0079.17اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيسجى كريم هادي كريم680252321522016032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل471.0078.50اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقياحمد حميد محيل عويز680262521511001005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل454.0075.67ثانوية الوركاء للبناتادبيعلياء صباح هادي حسين680272321222004017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل431.0071.83ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيشذى رعد هاشم سلمان680282621427019005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل426.0071.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائياساور عدنان علي حمزه680292321422044006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل422.1670.36ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه علي خضير هاني680302321422021096

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل421.0070.17اعدادية الجهاد للبنينادبيحسين هادي اسماعيل خضير680312321211004005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل418.0069.67اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب مسلم كاظم عباس680322321422027054

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل417.0069.50اعدادية طليطلة للبناتاحيائيسرى قاسم كاظم عبود680332321422017185

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل416.0069.33اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب علي كاظم عزيز680342321422022142

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل416.0069.33اعدادية السدة للبناتاحيائيسجى صفاء ابراهيم رحيم680352321422034050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل415.0069.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبنين باسم مطشر عطية680362321422039033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل414.8869.15ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه علي فالح حسن680372321422021098

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل410.0068.33اعدادية الفاو للبناتادبيصفا كريم نعمه عبد680382321222035032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل408.0068.00اعدادية الجماهير المختلطةادبيمحمد رضا قاسم كاظم حسن680392321217012049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل403.0067.17ثانوية مهدي البصير للبناتادبيخالده خضير يوسف فاضل680402321222056004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل399.0066.50ثانوية االسراء المختلطةادبيحسين عالء سعد مراد680412321217049008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل398.0066.33اعدادية عشتار للبناتادبيتبارك زياد طارق رحيم680422321222049005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل392.0065.33اعدادية السدة للبنينادبيحسن طة زبن سليم680432321211016012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل392.0065.33اعدادية الكفل للبنينادبيسجاد حافظ عبيس عمران680442321211028030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل392.0065.33ثانوية عبد المطلب للبناتادبيهاجر حسن محمد مطلوب680452321222057041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل391.0065.17اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين عالء مسلط يوسف680462321211032008
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل391.0065.17اعدادية الجماهير المختلطةادبيايات فاهم شاطي دفار680472321227012006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل390.0065.00اعدادية المناذرة للبناتادبيقبس عقيل عبد الحسين شهد680482321222003023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل389.0064.83اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء جواد بدري جاسم680492321222018034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل388.0064.67ثانوية الخلود للبناتادبيفاطمه عبد الجاسم حبيب جاسم680502321222058024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل388.0064.67ثانوية الهالل المختلطةادبيسارة محمد حيال كريم680512321227010005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل387.0064.50اعدادية اسماء للبناتادبيبركات محسن كاظم طراد680522321222018013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل387.0064.50اعدادية المحاويل للبناتادبيايات علي جاسم حمزه680532321222039003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل387.0064.50ثانوية االفاق للبناتادبينرجس حسن اكريدي عبد680542321222061046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل386.0064.33ثانوية الرحمن المختلطةادبيعباس حسين عباس عبد الساده680552321217004016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل386.0064.33الخارجياتادبيغفران صالح مهدي حسن680562321228050394

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل384.0064.00اعدادية المدحتية للبنينادبيمحمد عبد الحليم خفيف خورشيد680572321211017026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل382.0063.67اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيرسول كريم فزع ناصر68058222021082005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل382.0063.67ثانوية مريم العذراء للبناتادبيكوثر هاشم مزهر علوان680592321222007042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل382.0063.67اعدادية الفاو للبناتادبيحوراء عبد االمير حسين عبد هللا680602321222035015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل381.0063.50اعدادية دجلة للبناتادبيفاطمة الزهراء علي دايخ هاتف680612321222031038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل381.0063.50ثانوية االفاق للبناتادبيرفيف حميد سالم دوهان680622321222061015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل379.0063.17ثانوية ابن البيطار للبنينادبيحسن ثامر كريم معضد680632321211052007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل379.0063.17ثانوية المنتظر المختلطةادبيهبه حسين موحان ابو الميخ680642321227021014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل378.0063.00اعدادية االمام للبنينادبييوسف خريبط عبيد عليوي680652321211013043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل378.0063.00اعدادية اسماء للبناتادبيساره فؤاد عباس هاشم680662321222018042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل376.0062.67ثانوية مأرب للبنينادبيبشير عماد غانم مجيد680672321211038007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل376.0062.67اعدادية اسماء للبناتادبيبنين عمران كاظم طراد680682321222018015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل376.0062.67اعدادية دجلة للبناتادبيزينب فالح خضير هاشم680692321222031027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل375.0062.50اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء حسين علي سيف680702321222035018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل375.0062.50ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيوفاء عادل عريبي مسلم680712321222060022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل375.0062.50اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيحسين علي عبد األمير ساجت680722321511012010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل375.0062.50ثانوية المستنصرية للبناتادبيانوار كاظم جواد كاظم680732721222031005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل373.0062.17ثانوية الصادق المختلطةادبيغسق مرهون هاتف عزيز680742321217006020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل373.0062.17اعدادية المدحتية للبناتادبيزهراء هيثم عوده عليوي680752321222015021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل372.0062.00ثانوية ابن رشد للبناتادبيعبير صالح هادي عيدان680762321222023028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل372.0062.00اعدادية الفاو للبناتادبيهبه محمد اسماعيل علي680772321222035049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل372.0062.00ثانوية الهالل المختلطةادبيترفه غاوي حامد حالوي680782321227010002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل372.0062.00ثانوية المنتظر المختلطةادبيزهراء حبيب حميد عبيس680792321227021004
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل371.0061.83اعدادية االمام للبنينتطبيقيعلي نجم عبد هللا عويد680802321511013011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل370.0061.67اعدادية اسماء للبناتادبيضحى محسن محمد علوان680812321222018051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل370.0061.67للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيفاطمه علي لفته مسلم680822321222047035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل370.0061.67ثانوية النجوم للبناتادبيزهراء منعم حسن جاسم680832321222054011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل370.0061.67ثانوية االبتكار المختلطةادبيطيبه حليم عبد هللا سلمان680842321227028007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل369.0061.50اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعبد الجبار عالء جبار كاظم680852321215002114

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل369.0061.50اعدادية الفاو للبناتادبيطيبه حسن شريف حنش680862321222035033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل368.0061.33اعدادية االمام للبنينادبيماجد رحيم عبيس كاظم680872321211013031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل368.0061.33ثانوية مهدي البصير للبناتادبينور صباح حامد مزهر680882321222056015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل368.0061.33ثانوية سنجار المختلطةتطبيقيذو الفقار عالء كاظم سردي680892321517056011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل367.0061.17اعدادية المثابرون للبنينادبيمشتاق غني رهيف رضيو680902221211082085

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل367.0061.17اعدادية ميسلون للبناتادبيمروه احمد عبد الحسين جاسم680912321222005037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل366.0061.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينبا حمزة عبد هللا عسل680922321222043045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل366.0061.00ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيتبارك محمد حامد جبر680932321222063005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل365.0060.83ثانوية النيل للبنينادبيمحمد فاضل عبد الحسين بالو680942321211029055

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل365.0060.83ثانوية الصادق المختلطةادبيحسين صالح عبد الساده عبد الحسين680952321217006008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل365.0060.83اعدادية الفاو للبناتادبيهدى نصير عبيس عبد علي680962321222035050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل364.0060.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء علي مهدي عباس680972321222051013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل364.0060.67ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيمريم خالد عدنان مهدي680982321227029006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل363.0060.50عدادية الثورة للبناتادبيصفاء طارق وحيد مهدي680992321222011060

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل363.0060.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمه عبد الوهاب رزاق عبد المنعم681002721222020054

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل362.0060.33اعدادية النهروان المختلطةادبيسماح عماد نجم عواد681012321227011006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل361.0060.17ثانوية الغزالي المختلطةادبيمصطفى محمد عبيس حسين681022321217014033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل361.0060.17اعدادية الفاو للبناتادبيزينب علي طهيلي كاظم681032321222035026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل361.0060.17ثانوية الهالل المختلطةادبيشذى شاكر رزاق جمعة681042321227010006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل360.0060.00اعدادية الشطرة للبناتادبيزينب كريم عبيد ضاحي681052221222046013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل360.0060.00اعدادية اسماء للبناتادبيفرقد نبيل بهجت فليح681062321222018066

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل443.0073.83اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين باسم عبد الكاظم حسين681072721411032046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل431.0071.83اعدادية ام البنين للبناتاحيائيتبارك محمد خليل شديد681082321422016026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل430.0071.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيغدير احمد ناجي حسين681092321222008029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل427.0071.17ثانوية الخلود للبناتادبيغدير احمد اسماعيل ناصر681102321222058023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل422.0070.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد احمد عبد محمد681112321411007158

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل419.0069.83اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء علي فاضل عبود681122321222045011
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل418.0069.67ثانوية الرفل للبناتادبينور سعد عبد الحسين هادي681132721222017010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل418.0069.67اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيبتول ضياء كاظم نعمه681142721422020013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل411.0068.50اعدادية الفاو للبناتاحيائينور الهدى علي زهير ناجي681152321422035130

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل411.0068.50ثانوية اوروك االهلية للبنينادبيحسن سهيل عبد الستار محمد681162921213001002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل408.0068.00اعدادية الطبري للبنيناحيائيحسين علي جاسم حمود681172321411047021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل406.0067.67عدادية الثورة للبناتاحيائيآمنه محسن طالب عبداالمير681182321422011012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل401.0066.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمعالي عدنان عكيلي يسر681192321422048112

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل400.0066.67ثانوية الثريا للبناتادبيتبارك رضا صاحب علوان681202321222069003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل399.0066.50ثانوية الرباب للبناتاحيائييسر عالء فليح حسن681212321422075103

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل396.0066.00ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزينه حامد كاظم حسين681222321422007057

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل396.0066.00عدادية الثورة للبناتاحيائيروز قاسم محمد جابر681232321422011072

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل394.0065.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيسجى محمد تركي عذاب681242321422018093

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل394.0065.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب كريم صالح بحر681252321422039128

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل392.0065.33اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمريم محسن نجم عبد681262521422001170

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل390.0065.00ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيزهراء محمد جاسم حمادي681272321427044018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل389.0064.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمة مهدي عليوي كاظم681282521426001303

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل389.0064.83ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبياديان عباس خضير عباس681292721222009001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل389.0064.83اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيتبارك ستار جبار علي681302721422021015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل387.0064.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيارشد غيث عبد العباس ناجي681312321411020025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل387.0064.50اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيرسل غالب كامل جابر681322321427003018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل385.0064.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي جعفر محمد جواد681332321411020205

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل385.0064.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب عبدالكريم علي جتان681342321422051064

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل385.0064.17ثانوية النجوم للبناتاحيائيزينب حسين حمزه شمران681352321422054032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل384.0064.00ثانوية ذي قار للبنيناحيائيسجاد ليث رحيم جياد681362321411070022

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل383.0063.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد شاكر شطان681372321424006370

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل383.0063.83ثانوية الحيدري المختلطةاحيائيمنى طالب عبيد ناصر681382321427027028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل382.0063.67للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيبنين مهدي جواد محمد681392321222047011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل382.0063.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين حسين علوان عبد681402321424003020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل382.0063.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيانتظار كريم خصاف ستار681412521426001026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل381.0063.50ثانوية النجاة للبناتاحيائيزهراء ستار عبيد سلمان681422321422059026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل381.0063.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي احمد عبد هللا ديوان681432421411044091

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل381.0063.50ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد جهاد محمد لفته681442421413017069

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل381.0063.50ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيرضا مايح عبد الحسن كاظم681452521413025034
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل381.0063.50اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيمريم حسام محمد صاحب681462521422018045

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل381.0063.50اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيعكال لويس ابراهيم عبد681472621413009035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل380.0063.33اعدادية الوفاء للبناتادبيابرار محسن حمزة طاهر681482221222057001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل380.0063.33ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيسجاد جبار عبود كبير681492221417063007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل380.0063.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيرقيه فارس حسن عاصي681502321422018053

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل380.0063.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيرفل محمد كاظم مظهر681512321422035046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل380.0063.33اعدادية الحلة للبنينتطبيقيكرار عبد هللا محمد جبر681522321511020061

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل380.0063.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيوالء فالح خلف عداي681532621422013135

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل380.0063.33اعدادية النعمانية للبناتاحيائيآيه محمد منعم داخل681542621422017005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل380.0063.33اعدادية عكاظ للبناتتطبيقينشوه قاسم حميد رشيد681552721522018020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل379.0063.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي ستار عويد عجيل681562221411009086

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل379.0063.17اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيكرار حيدر كاظم عبد681572321411005098

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل379.0063.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمة وليد فيصل هيدي681582321422022190

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل379.0063.17اعدادية الشموس للبناتاحيائيهدى عامر حامد محل681592321422025079

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل379.0063.17اعدادية السدة للبناتاحيائيزينب فاضل كاظم سكر681602321422034043

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل379.0063.17اعدادية العفاف للبناتاحيائيبنين حمزه عبد السادة اطراد681612421422048026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل379.0063.17اعدادية اليرموك للبناتاحيائيابرار علي طالب خضير681622721422036005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل378.0063.00اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد عادل كاظم حمود681632221411031013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل378.0063.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم حسن عالوي فنجان681642521422040323

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل377.7262.95ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي جبار مهدي ذياب681652321411056087

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل377.0062.83اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي عباس زرع هللا مهدي681662321411003050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل377.0062.83ثانوية حلب للبنيناحيائيحسين حافظ مكي شعالن681672321411044005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل377.0062.83ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيجليل عباس فاضل عبد681682321417063007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل377.0062.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب قاسم رحيم محسن681692321422048067

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل377.0062.83ثانوية حلب للبناتاحيائيزهور حمادي فخري عباس681702321422053014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل377.0062.83ثانوية االنفال المختلطةاحيائيريام ماجد راضي محمد681712321427030010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل377.0062.83ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيصفا سلمان كاظم حاتم681722721422050076

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل377.0062.83ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيفاطمه جاسم غانم محيسن681732721422052087

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل376.2862.71ثانوية بابل للبنيناحيائيمهدي نافع محمد حسين681742321411056163

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل376.0062.67اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد عامر يوسف يعقوب681752321411033198

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل376.0062.67الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين احيائيرامي عباس جعيوه محسن681762321411064005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل376.0062.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعال حامد كاظم محمد علي681772321422012212

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل376.0062.67ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيهبة عباس فاضل حسين681782321422063082
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل376.0062.67ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائينبراس علي كامل صكبان681792321427044033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل376.0062.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيدانيه ضرغام جواد كاظم681802521422022299

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل375.0062.50ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيطفوف شاكر وجعان نيس681812221424003111

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل375.0062.50الخارجياتاحيائيزينب يوسف ناجي صكر681822321428050183

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل375.0062.50اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيمصطفى نوري مخلف علي681832621511054034

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل375.0062.50ثانوية الرفل للبناتاحيائيرمله هادي عبد الزهره عبيد681842721422017014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل374.0062.33ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيحسين طالب علي ذهيب681852221417013008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل374.0062.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي عبد هللا حسين حمزه681862321413018185

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل374.0062.33ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء عيدان حلواص جحالي681872321422001042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل374.0062.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه علي عبد الحسن هادي681882321422013174

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل374.0062.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيهبه سليم حميد جبار681892321422017294

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل374.0062.33للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزينب علي راشد خضير681902321422047078

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل374.0062.33اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيساره محمد مهدي عبد681912521422023030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل373.0062.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائياحمد جاسم محمد كاظم681922321411002006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل373.0062.17ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا لقاء صالح هادي681932321415007059

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل373.0062.17ثانوية الطف المختلطةاحيائيأطياف عماد عليوي ناصر681942321427032001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل373.0062.17اعدادية الموفقية للبناتاحيائيرئام عبد الحليم فاضل هالل681952621422022038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل373.0062.17ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيفاطمه علي كمر علوان681962721422009067

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل369.0061.50اعدادية الزرقاء للبناتادبيفاطمه البتول علي جعفر حساني681972321222032018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل368.0061.33ثانوية عدن للبناتادبيرتاج قاسم جبر جياد681982321222001013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل367.0061.17اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعالء سليم حسن عبد العباس681992521511007108

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل366.0061.00اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيسكينه جاسم ضيف مخيف682002321527003011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل366.0061.00اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمحمد قاسم كريم علوان682012521511001151

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل365.0060.83ثانوية القانتات للبناتادبياسالم علي عبد الحسين حمد682022421222033003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل364.0060.67الخارجياتادبياسماء عبد هللا عليوي مطرود682032321228050027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل363.0060.50ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيأحمد ماجد جواد منصور682042321517052002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل363.0060.50اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيسجاد نعيم كاهر داود682052621515010057

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل362.0060.33اعدادية الرفاعي للبنينتطبيقياحمد علي عداي شلتاغ682062221511026002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل362.0060.33اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعبد هللا علي مجيد محمود682072321511020041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل361.0060.17ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيياسر عباس عبد هللا حسين682082521515004111

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل360.0060.00اعدادية المحاويل للبنينادبيعباس مهند حاتم عبد682092321211008026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل360.0060.00اعدادية الربيع للبناتادبيزينب خضير حمزه مهدي682102321222022057

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل360.0060.00اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيعلي ميثم خليل عباس682112321511005034
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كلية الطب/جامعة النهرين610.92101.82ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد عال محمد رضا682121221411001080

كلية الطب/جامعة النهرين610.68101.78ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيحوراء رافد بشير هاشم682131221422028020

كلية الطب/جامعة النهرين610.44101.74ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي سالم رستم ناصر682141221411001057

كلية الطب/جامعة النهرين610.00101.67ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه حسين مشني عبيد682151221422028076

كلية الطب/جامعة النهرين607.60101.27ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعمر علي سلمان داود682162121411020032

كلية الطب/جامعة النهرين606.44101.07ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد عمار عبد الصاحب جواد682171221411001082

كلية الطب/جامعة النهرين605.76100.96ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد حسن عصام ماجد كاظم682181221411001072

كلية الطب/جامعة النهرين605.44100.91اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم شبوط682191221411027158

كلية الطب/جامعة النهرين605.44100.91ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيندى مهدي عبد العباس عبد المهدي682201221422028109

كلية الطب/جامعة النهرين605.36100.89اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب عادل محمد موسى682212721422037164

كلية الطب/جامعة النهرين605.00100.83اعدادية المنصور للبنيناحيائيياسين حسين علي محمود682221021411026259

كلية الطب/جامعة النهرين605.00100.83ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه عالوي محمد عاصي682231221422019058

كلية الطب/جامعة النهرين605.00100.83ثانوية القصواء للبناتاحيائيتبارك احمد محمد جاسم682241221422051025

كلية الطب/جامعة النهرين605.00100.83اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيفاطمه ستار كريم حسن682251921422057109

كلية الطب/جامعة النهرين605.00100.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيغدير هاشم عبد الكريم امين682262121422049179

كلية الطب/جامعة النهرين605.00100.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيالرا امجد محمد تقي جابر682272121422049209

كلية الطب/جامعة النهرين605.00100.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي كريم كاظم ظاهر682282221411019141

كلية الطب/جامعة النهرين605.00100.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمصطفى حيدر رزاق حياوي682292221411019203

كلية الطب/جامعة النهرين605.00100.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد حسين عبدهللا عبد682302221411033274

كلية الطب/جامعة النهرين605.00100.83اعدادية الشطرة للبناتاحيائينور علي جبار عبد682312221422046159

كلية الطب/جامعة النهرين605.00100.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ رائد حكمت مزهر682322221424007159

كلية الطب/جامعة النهرين605.00100.83ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيضحى هشام عبد الحسن هاشم682332221424022062

كلية الطب/جامعة النهرين605.00100.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى حيدر دلفي سالم682342621411001193

كلية الطب/جامعة النهرين605.00100.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيأيه زين العابدين موسى جعفر682352721422033013

كلية الطب/جامعة النهرين604.92100.82ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعبد هللا ابراهيم توفيق ابراهيم682361221411001043

كلية الطب/جامعة النهرين604.84100.81الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيرند جبر نعيم احمد682371021422018057

كلية الطب/جامعة النهرين604.84100.81ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيشمس مؤيد سريبت عبود682381221422028062

كلية الطب/جامعة النهرين604.68100.78المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزينب ابراهيم مهدي ابراهيم682391021422003058

كلية الطب/جامعة النهرين604.68100.78الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيحنين احمد عدنان فرحان682401021422018043

كلية الطب/جامعة النهرين604.52100.75ثانوية المتميزاتاحيائيمروه وجيه امين ابراهيم682411321422032089

كلية الطب/جامعة النهرين604.52100.75ثانوية المتميزاتاحيائينور اسامة اسماعيل خضير682421421422027151

كلية الطب/جامعة النهرين604.44100.74ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيضحى قاسم عطيه جوده682431221422028066

كلية الطب/جامعة النهرين604.44100.74ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيجعفر عباس فاضل عبد الحسين682442721411039018
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كلية الطب/جامعة النهرين604.28100.71المنصور- ثانوية المتميزات احيائيدانيه واثق وليد خماس682451021422003029

كلية الطب/جامعة النهرين604.28100.71ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء علي خلف محمد682461221422028050

كلية الطب/جامعة النهرين604.00100.67ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائيحامد حسين حمزه حمود682471021413025002

كلية الطب/جامعة النهرين604.00100.67اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزينب احمد حسن احمد682481821422045083

كلية الطب/جامعة النهرين604.00100.67اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزينب اسعد ناجي عبد الواحد682491821422045084

كلية الطب/جامعة النهرين604.00100.67ثانوية اور المختلطةاحيائيمحمد عدنان احمد عبد هللا682502121417016022

كلية الطب/جامعة النهرين604.00100.67اعدادية الشباب للبنيناحيائيمؤمل جليل محمد عبد علي682512221411031170

كلية الطب/جامعة النهرين604.00100.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي حسن سليم مصطاف682522621411001102

كلية الطب/جامعة النهرين603.96100.66ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيغيث ياسر عامر صادق682531021413012026

كلية الطب/جامعة النهرين603.68100.61المنصور- ثانوية المتميزات احيائيروان سعيد مجيد محمود682541021422003047

كلية الطب/جامعة النهرين603.68100.61اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء فكرت عبد الكاظم ناصر682552721422037074

كلية الطب/جامعة النهرين603.60100.60الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحارث هاشم حسين علوان682561021411028018

كلية الطب/جامعة النهرين603.60100.60ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفاطمه احمد محمد علي كاظم682571321422039179

كلية الطب/جامعة النهرين603.52100.59ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي ثائر محسن علي682582121411020027

كلية الطب/جامعة النهرين603.52100.59ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفرح خالد مزهر عبد682592221424051130

كلية الطب/جامعة النهرين603.44100.57الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم محمد ياسر اسامه محي الدين 682601021411002002

كلية الطب/جامعة النهرين603.44100.57ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيكوثر حيدر كامل كاظم682611221422028089

كلية الطب/جامعة النهرين603.36100.56الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيعال عمر حمدي صالح682621021422018088

كلية الطب/جامعة النهرين603.28100.55الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا ايهاب احمد جار هللا682631021411028045

كلية الطب/جامعة النهرين603.20100.53الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمروه معاذ محمد عبد اللطيف682641021422018113

كلية الطب/جامعة النهرين603.20100.53ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب مهدي خليف682652221424051056

كلية الطب/جامعة النهرين603.16100.53اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد الهادي علي نوير منصور682662721411028137

كلية الطب/جامعة النهرين603.04100.51اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي حسين جاسم حسن682672721411028095

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسلمى نوري سلمان جبر682681021422003082

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50اعدادية البيان للبناتاحيائيحوراء محمد صبري تومان682691021422014028

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيرانيا عبد الكريم شكر محمد682701121422006064

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50اعدادية اغادير للبناتاحيائيشمس احمد حربي جواد682711121422038067

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيهاجر عبد الناصر احمد محمد682721121424011005

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيهاجر باسم العيبي محيسن682731221422021081

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50ثانوية البخاري للبناتاحيائييسرى مثنى صالح محمود682741221422027073

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50ثانوية الرياحين للبناتاحيائيفاطمه بهاء سوادي هاني682751221422039039

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيأبرار محمد حسوني علي682761221422050001

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيهيا حسن تركي فرحان682771221422050130
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كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائياالء علي محمد حمودي682781321422039013

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيأبتهاج امر هللا كحواش عوض682791421422002001

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائيابتسام حازم موات محمد682801421422039002

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيمالك محمد عزيز داخل682811421424009091

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد هللا وسام ذياب خلف682821821411039026

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائياسامة عبد هللا فاضل محمد682831821413011004

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50اعدادية بلد للبناتاحيائيتبارك محمد علي خليل فرج682841821422017029

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50اعدادية هيت للبنيناحيائياحمد عمر نافع سليمان682851921411025006

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعثمان حسناوي خليف واعي682861921411040045

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد هللا عامر حسب هللا سرحان682872121411013085

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد هللا محمود ابراهيم محمد682882121411014091

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيعمر مصطفى محمد سعيد682892121411018016

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50اعدادية العراقية للبناتاحيائيبنين مؤيد صالح مهدي682902121422049043

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50اعدادية العراقية للبناتاحيائيحوراء محمد عدنان احمد682912121422049066

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمصطفى مقداد جبار زاهي682922221413013173

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه احمد مهدي دهيرب682932221422061055

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50اعدادية كوثا للبنيناحيائيايوب مالك جواد كاظم682942321411040018

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيمسلم عقيل ابراهيم موسى682952321411045029

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيايه رياض تايه راضي682962321422040004

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيكوثر رضا عبودي مهدي682972321424013042

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حامد فليح عبد الحسن682982421411041096

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد جبار عبد مسير682992621411001147

كلية الطب/جامعة النهرين603.00100.50اعدادية القدس للبناتاحيائياسيل اسكندر محمد عباس683002621422033010

كلية الطب/جامعة النهرين602.96100.49ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيختام حسين علي الزم683011321422043036

كلية الطب/جامعة النهرين602.92100.49ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيجعفر جليل نعمة مريوش683021221411001017

كلية الطب/جامعة النهرين602.84100.47الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مصطفى محمد عبد هللا683031021411002093

كلية الطب/جامعة النهرين602.84100.47الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياحمد سعد محمد حسين683041021411028006

كلية الطب/جامعة النهرين602.84100.47ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء احمد حسن عزيز683051221422028041

كلية الطب/جامعة النهرين602.84100.47ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيجعفر محمد طالب محمد683061421411038009

كلية الطب/جامعة النهرين602.84100.47ثانوية المتميزاتاحيائيبراء حازم طعمه سوادي683071421422027029

كلية الطب/جامعة النهرين602.76100.46اعدادية بغداد للبناتاحيائيياسمين ياس عبد الخضر دريفل683081321422001338

كلية الطب/جامعة النهرين602.76100.46ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب نهاد فاضل محمد683091321422043073

كلية الطب/جامعة النهرين602.72100.45المنصور- ثانوية المتميزات احيائينسرين علي محمد صالح غالم رسول683101021422003136
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كلية الطب/جامعة النهرين602.72100.45ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيمريم فراس عدنان يوسف683112221424022080

كلية الطب/جامعة النهرين602.68100.45ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيحنين ناظم عبد الكريم سبهان683121321422049019

كلية الطب/جامعة النهرين602.68100.45ثانوية الجواهري للبنيناحيائيليث ماهر مبدر عبد الكريم683132121411020034

كلية الطب/جامعة النهرين602.60100.43ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسين عبد الزهره شنيت683141421411005063

كلية الطب/جامعة النهرين602.60100.43ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد عدنان نعمان سلمان683152121411020041

كلية الطب/جامعة النهرين602.52100.42الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد عبد هللا محمود683161021411002081

كلية الطب/جامعة النهرين602.52100.42ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء عالء كريم فرج683171421422027111

كلية الطب/جامعة النهرين602.52100.42ثانوية المتميزاتاحيائيبنين عالء سلمان محمد جواد683182821422029007

كلية الطب/جامعة النهرين602.44100.41ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب نزار سلمان علي683191321422039126

كلية الطب/جامعة النهرين602.44100.41ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيسهير هشام محمد هاشم683201321422049058

كلية الطب/جامعة النهرين602.44100.41ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي جالل بهمان علي683211521411012048

كلية الطب/جامعة النهرين602.40100.40ثانوية المتميزيناحيائييحيى ميثاق شمخي جبر683222821411023056

كلية الطب/جامعة النهرين602.36100.39الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيغسق باسم عبد المجيد حمد683231021422018093

كلية الطب/جامعة النهرين602.36100.39ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمريم علي حاجم دبيس683241321422049084

كلية الطب/جامعة النهرين602.32100.39ثانوية المتميزيناحيائيغانم ميثم علي غانم683252821411023042

كلية الطب/جامعة النهرين602.20100.37ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائياحمد نبيل عطوان حسين683261521411012004

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيمريم عيسى عدوان حمد683271021422012047

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33اعدادية الرحمن للبناتاحيائيفرح باسم عبد الزهره مطشر683281021422021049

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرند صالح نافع جابر683291021422037028

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائييسر عمار احمد سلمان683301021424003014

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيدانيه فؤاد نايف حمودي683311221422026068

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33اعدادية الصفا للبنيناحيائيجابر احمد علي حسين683321321411027014

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33اعدادية االنتصار للبناتاحيائيفاطمة هيثم جعفر محمود683331321422015083

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفاطمه عالء عبد االمير جاسم683341321422024091

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعباس عبد الحسين خلف عباس683351421411007046

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعيسى علي هادي مهدي683361421411014106

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين علي طالب جبر683371421411016048

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيانيس مظفر حسن علوان683381421411020015

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33اعدادية الناصرة للبناتاحيائيصفا صفاء الدين عدنان عبد الرحمن683391421422056069

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33ثانوية الحريري للبناتاحيائياالء عثمان جار هللا حسن683401421422060003

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه ماجد نوري كاظم683411421422065250

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيالهام عمار رحيم كاظم683421521422019002

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33اعدادية الرميله للبنيناحيائيماجد غالب احمد عبد الرزاق683431921411003070
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كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيابراهيم احمد صالح نجيب683441921413016001

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد رضا يوسف قاسم عباس683452121411032119

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيضحى رحمن عيسى محمود683462121422013103

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشيرين خضر وسع دحام683472121422032123

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيسراء مثنى عبد اللطيف حسن683482121422049136

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33ثانوية الفراقد للبناتاحيائيسبأ سالم عدنان خلف683492121422058039

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياحمد عوده لفته عوده683502221411033022

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائييوسف فائز داود طرهيم683512221413036063

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33اعدادية الشطرة للبناتاحيائيفاطمة بسيم طالب هاشم683522221422046121

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم جلود كزار683532221424047032

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعبد هللا ماهر رشيد مهبش683542421417015014

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيرضا محمود دعاج دحام683552621411011070

كلية الطب/جامعة النهرين602.00100.33اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحيدر خضير عبد هللا جاسم683562721411038031

كلية الصيدلة/جامعة النهرين595.0099.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيغدير زيد حسن جواد683571221422026179

كلية الصيدلة/جامعة النهرين595.0099.17اعدادية العزة للبناتاحيائياية عامر حسون محمد683581221422036009

كلية الصيدلة/جامعة النهرين594.0099.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمد سعدي جاسم محمد683591221411005048

كلية الصيدلة/جامعة النهرين593.0098.83اعدادية الرحمن للبناتاحيائيهدى ضياء هادي عبد الصاحب683601021422021073

كلية الصيدلة/جامعة النهرين593.0098.83ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيسلوى خضير حسن سلطان683611221422019047

كلية الصيدلة/جامعة النهرين593.0098.83اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد عباس محمد عباس683622121411028090

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم حيدر غازي محمد683631021422004029

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيعائشه احمد خلف عمر683641021426002039

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيحسين محمد حسين عبد683651121411006031

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيحوراء حسن جسام جبر683661221422026064

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية النصر للبناتاحيائينور الهدى قاسم عبد النبي حسين683671221422031249

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية القناة للبناتاحيائيلينه نمير ضياء نوري683681321422003069

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور سهيل نجم عبد هللا683691321422040225

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمؤمل عدي نعمه علي683701421411017072

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيعباس علي عبد العالي راضي683711421411029023

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية الهدى للبناتاحيائينبأ صادق عبد سلمان683721521422007183

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية بلد للبنيناحيائياحمد زاهر مسلم سعيد683731821411006004

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيجمانه موسى عمران موسى683741821424007012

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيدعاء وهبي عبد القادر سلمان683751821427020006

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمنار صالح عبد مشعان683761921424010140
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كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67ثانوية العدنانية للبناتاحيائيمالك سعد علي حسين683772121422005107

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيضحى حيدر حاتم عبيد683782321422077066

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد عباس غازي شمران683792421411048012

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفرح قصي عبد الحسن علي683802921424002049

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.8098.63ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي سالم جبر كاظم683811421411005089

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.8098.63ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيديمه صالح هادي عبد683822321422077028

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.7698.63ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيغدير عادل حسام كاظم683831221422028072

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.7298.62اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي خالد علي محمد683842721411028100

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.6898.61ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي ماجد فاضل حبيب683851321411019133

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.6098.60ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيسنان نبيل جبار عبد الكاظم683861421411038019

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.5298.59ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيتبارك الرحمن خليل لطيف عبد هللا683871321422039041

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.4498.57ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيوقار اسماعيل تركي عباس683881321422039292

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.1298.52ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرنا صالح جعفر صادق683891221422028038

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.0498.51ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمريم ستار جبار وجر683901321422049082

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.0098.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيعماد الدين جمال حسين مهدي683911021411019087

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.0098.50اعدادية النور للبنيناحيائياحمد ميثم محسن حسين683921221411023015

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.0098.50ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيايه محمد غازي منديل683931221424005004

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.0098.50اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد هللا عمار فاضل عباس683941321411001056

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.0098.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم اسماعيل خضير فيصل683951321422039208

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.0098.50ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمنار احمد قاصد اعوج683961321422049090

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.0098.50ثانوية الضفاف للبناتاحيائيشهد عالء غانم جلوب683971421422024064

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.0098.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم حسين علي مراد جمشير683981521422006199

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.0098.50اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيتبارك ساطع عبد هللا محمد683992121422008028

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.0098.50اعدادية المرتضى للبنيناحيائيجعفر احمد حسن جوده684002221411019024

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين591.0098.50اعدادية كربالء للبنينتطبيقيبهاء محمد جمال حميد مهدي684012721511025009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين580.0096.67اعدادية البطولة للبناتتطبيقيسجى علي حسين حمد684021021522028040

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين580.0096.67اعدادية االمال للبناتتطبيقينسرين احمد رافع اسعد684031121522011047

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين578.0096.33ثانوية شفق للبناتتطبيقيمريم عماد حمدي سمين684042021522043008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين577.0096.17ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيزينه غسان حميد رشيد684051021522009018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين577.0096.17اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد هللا زيد طارق شاكر684061121511004087

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين577.0096.17اعدادية التعاون للبناتتطبيقيشمس باسم كاظم لفته684071121522040026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين577.0096.17ثانوية دجلة للبناتتطبيقيهيا حمودي جاسم حمودي684081421522014026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين577.0096.17ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيالق عبد الرزاق لطيف حميد684091421522020002
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين576.1296.02زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيفاروق فؤاد عبد القادر علي684101421511008004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين576.0096.00اعدادية السياب للبنينتطبيقيحسين علي ناجي شاكر684111321511028038

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين575.0095.83ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيهدى محمد نديم عبد الرحيم684121021522006014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين575.0095.83ثانوية النضال للبناتتطبيقيايه ساهر محمود محي684131021522020005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين575.0095.83اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيجعفر مبارك كامل عبيد684141221511027031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين573.0095.50ثانوية الحارثية للبناتتطبيقيفاطمة عبد هللا بكر سعيد684151021522030006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين573.0095.50اعدادية الفرح للبناتتطبيقيتبارك مصعب عبد هللا احمد684161421522053008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين572.0095.33اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد ناهض لفته عبيد684171421511050082

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين572.0095.33اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيمريم حيدر عبد الصاحب صالح684181421522044026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين571.0095.17ثانوية االحرار للبنينتطبيقياسامة نزيه عبد الكريم حماد684191121511043002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين571.0095.17اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيصفا قيصر محمود صالح684201121522014041

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين571.0095.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا عدي علي حسين684211321511010057

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين571.0095.17إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد كريم علي هادي684221421511014131

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين571.0095.17ثانوية رزكاري المسائية للبناتتطبيقيزهراء رحيم نصور حسين684232121526001007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين570.0095.00ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيرضا جعفر اسماعيل قربان684241221511013018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين570.0095.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي جعفر حسين محمد684251221511022073

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين570.0095.00ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيسنا بشار بهاء مكي684261421524003010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.0094.83اعدادية البسالة للبناتتطبيقيامنيه عالء الدين سلمان كاظم684271321522016003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.0094.83اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين علي عبد مرهج684281521511001031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين568.0094.67اعدادية التعاون للبناتتطبيقيساره خالد برا امين684291121522040020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0494.51الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيحيدر حازم خيون خضير684301021511028006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0094.50اعدادية العامرية للبناتتطبيقيفاطمه صالح رحيم عبد684311021522036032

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0094.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمصطفى عدي فليح سواد684321121511009074

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0094.50اعدادية بغداد للبناتتطبيقيرغد طالل بدر عبد684331321522001017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين546.0091.00اعدادية العامرية للبناتتطبيقيفاطمه ناصح أنور عمر684341021522036033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين540.0090.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد فالح عبود عبد هللا684351021511020232

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين540.0090.00اعدادية الخبير للبنينتطبيقيهمام سالم حنا داود684361121511007047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين540.0090.00اعدادية الحرية للبناتتطبيقيحوراء حسن علي سيد684371221522026014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين540.0090.00اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد بسام عبد االمير عبد الحسين684381421511020084

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.0089.83اعدادية االمين للبنينتطبيقيجعفر نبيل راضي جعفر684391021511018008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.0089.83اعدادية السيدية للبنينتطبيقياحمد علي عبد الهادي سلمان684401121511004015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.0089.83اعدادية البسالة للبناتتطبيقيمروه عبد الجليل رحيم عبود684411321522016034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.0089.83اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد علي صاحب كاظم684421421511019101
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.0089.83اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزينب سالم طاهر شالكه684431421522044015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.0089.83انقرة-مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركياتطبيقيصفوت صائب حقي اسعد684443021517040005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين538.0089.67ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيمصطفى كاظم عبد هللا عيسى684451021517004026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين538.0089.67ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيريم دريد محمود محمد684461221522035012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين538.0089.67ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيحيدر عبد الرحمن ياسين حرز684471321513008004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين538.0089.67اعدادية الفرح للبناتتطبيقيرشا احمد ساهم حسين684481421522053010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين538.0089.67ثانوية سيد الماء األهلية للبنينتطبيقيزاهر جمال عبد كاظم684492721513008009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين537.0089.50اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيايمن مقداد نعمان عبد684501321511029027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين537.0089.50إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيسيف رعد عزيز حمود684511421511013030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين537.0089.50ثانوية الضحى للبناتتطبيقيسرى رباح نوري حبيب684521421522023018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين536.0089.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقيكمال الدين سعد يوسف علي684531021511020211

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين536.0089.33ثانوية اسماء للبناتتطبيقيوصال علي جاسم محمد684541121522035027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين536.0089.33اعدادية الشروق للبنينتطبيقيكاظم قاسم ساجت رويد684551221511029069

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين536.0089.33ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيمرتضى علي احمد هاشم684561421511051048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين535.0089.17اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمصطفى اثير عبد المنعم علي684571021511016087

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين535.0089.17ثانوية بابل للبناتتطبيقيطيبه عامر عبد الجليل جامل684581221522014018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد روكان عبد الخالق حميد684591021511020019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيهبه هللا فرات يونس فتحي684601021522035044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعلي طارق احمد فاضل684611121511004106

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقييوسف عمر باسم عبد الرزاق684621121511005081

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيحوراء دفاع كاظم كريم684631121522041013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد خير هللا غضبان حسن684641321511028005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحيدر يعقوب يوسف عسكر684651421511025026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية البشير للبنينتطبيقيعلي كريم كاظم جنين684661421511033048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيطيبه ميثم خالد مزعل684671421522057025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين533.0088.83اعدادية الكندي للبنينتطبيقيياسر عمار ديوان كاظم684681021511019117

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين533.0088.83اعدادية البيان للبناتتطبيقيزينب عبدالرزاق مطر متعب684691021522014020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين533.0088.83اعدادية تطوان للبنينتطبيقيذو الفقار محمد فاضل مهدي684701121511017048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين533.0088.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عصام صبحي عمران684711121511041070

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين533.0088.83اعدادية النجاح للبنينتطبيقيابراهيم احمد عبد االله مزعل684721421511026003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين533.0088.83اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمرتضى خالد خلف جابر684731521511017083

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين532.0088.67ثانوية حطين للبناتتطبيقيمريم خالد جميل داود684741021522004014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين532.0088.67اعدادية السيدية للبنينتطبيقيطارق عامر برد مهدي684751121511004071
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين532.0088.67اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد هللا فراس محمد توفيق684761121511017077

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين532.0088.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسين محمد فاضل داود684771121511041042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين532.0088.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمحمد فوزي صالح حسن684781421511013060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين531.0088.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعلي حيدر جواد عجيمي684791121511006099

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين531.0088.50ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسن رعد جبار كاظم684801121511049039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين531.0088.50ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسامان قيس سعيد خدادا684811121511049061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين530.0088.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيكاظم قيصر كاظم فاضل684821321511010077

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين530.0088.33ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيسهى علي ابراهيم سلمان684831421522058015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين530.0088.33ثانوية البغدادي للبنينتطبيقيعلي منير قدوري جاسم684841921511067012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين529.0088.17ثانوية حطين للبناتتطبيقيلبنى هاشم حسين احمد684851021522004011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين529.0088.17اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيمريم علي حمادي لعيبي684861021522038043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين529.0088.17اعدادية األمل للبناتتطبيقيسحر احمد خلف احمد684871921522059008

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين548.0091.33اعدادية المنصور للبنينتطبيقيسرمد محمد عبد االمير خفي684881021511026048

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين547.0091.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمد باسم طه حمود684891121511015103

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين545.0090.83الثانوية المعينية للبنينتطبيقيعبد الحميد صدام حسين كاظم684901121511021017

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين540.0090.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد هللا محمد توفيق ابراهيم684911121511018034

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين540.0090.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيجبار محمد عباس يصغ684921521511005019

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.0089.83اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعباس جاسم محمد رحيمه684931321511029054

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين537.0089.50اعدادية تطوان للبنينتطبيقيطه عبد القادر عزاوي كاظم684941121511017059

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين536.0089.33ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيعلي جاسب ورش عوده684951121513006006

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0089.00ثانوية الزهور للبناتتطبيقيايه سامي عبد هللا مزعل684961121522019005

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية الفرح للبناتتطبيقيساره حسن كاظم صرع684971421522053016

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين533.0088.83الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيعبد هللا وهبي عبد القادر عبد الرزاق684981021511028011

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين532.0088.67اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمد حمدي نصيف جاسم684991121511004135

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين532.0088.67اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقياكرم هشام احمد فرحان685001121511018008

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين531.0088.50اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيعلي االكبر زيد جمال جبار685011221511006028

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين531.0088.50اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيعلي عبد الحسن جبار محمد685021321511008043

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين530.0088.33اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيامين احمد كريم تركي685031121511031009

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين530.0088.33ثانوية الزهور للبناتتطبيقينور جاسم محمد علي مجيد685041121522019028

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين529.0088.17اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسن عالء جابر سلطان685051221511022026

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين528.0088.00الثانوية المعينية للبنينتطبيقيعباس ضياء عبد الحسين عنيد685061121511021016

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين528.0088.00اعدادية التسامح للبناتتطبيقيالزهراء عامر نصيف جاسم685071421522012001

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين528.0088.00اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيعباس عامر محمد جواد محمد رضا685082721511001021
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قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين527.0087.83اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيسجاد كريم عطشان كرم685092721511026060

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين526.2487.71ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد الكريم سعد عبد اللطيف روضان685101321511019020

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين526.0087.67اعدادية القدس للبنينتطبيقيسلمان علي صباح يعقوب685111021511014055

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين526.0087.67اعدادية بغداد للبناتتطبيقيلينا زهير عباس جاسم685121021522035032

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين524.0087.33اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمصطفى سعد عبد جابر685131021511006057

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين524.0087.33اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيسيف حارث خيري يوسف685141121511006068

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين579.9696.66ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمد عادل عدنان شندي685151121411042043

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين573.0095.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره احمد علي حسين685162321422013288

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين572.2095.37ثانوية المتميزاتاحيائيجنه جواد كاظم شالكه685171421422027042

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين571.0095.17ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيرقية مازن محمد توفيق عبد الفتاح685181121422003029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين571.0095.17اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن عبد العزيز ارحيم685191921422057061

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين570.0095.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيامنه علي مصطفى صالح685201021422033009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.9694.99الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيزينب ايهاب فوزي عمران685211021422018070

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.7694.96المنصور- ثانوية المتميزات احيائيخديجه سداد حسين محمود685221021422003020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.0094.83اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الباسط اياد شاكر محمود685231021411026124

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.0094.83ثانوية المأمون للبناتاحيائيرزان احمد خليل ابراهيم685241021422034022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.0094.83اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائياحمد حازم جسام نعمه685251421411025002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.0094.83ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيفاطمه محمد عباس عبود685261421422058029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.0094.83اعدادية عفك للبنيناحيائيذو الفقار علي عبد الحسين كريم685272421411006032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.0094.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك طه ياسين اخضير685282621422018040

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين568.0094.67ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيجمانه عماد عبد الحميد صالح685291021424015003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين568.0094.67اعدادية السيدية للبنيناحيائييوسف عبد الكريم عباس داود685301121411004142

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين568.0094.67اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيعلي عبد الحسين خليفه حسن685311121411016035

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين568.0094.67اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي جعفر فليح علوان685321221411027096

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين568.0094.67ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيرسل اكرم عبد الخضر حسين685331421426001078

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين568.0094.67ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيليث ضياء قاسم عبد هللا685342321413003030

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.4894.58ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد نوزاد علي عبد هللا685351321411019028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0094.50ثانوية حطين للبناتاحيائينور فراس مزهر سعيد685361021422004038

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0094.50اعدادية الحضارة للبناتاحيائيماريا صدام حسين محمود685371021422026077

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0094.50الخارجياتاحيائيرحمة قاسم كويش صالح685381121428050111

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0094.50اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمصطفى ايمن جابر سلمان685391421411019122

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0094.50ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائينبأ وليد سلمان داود685402021424013031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين564.0094.00اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيبالل ماجد صالل نغمش685411121511005021
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين546.0091.00اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيابراهيم يسار صبيح علي685421421511020001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين545.6490.94ثانوية الكرادة للمتميزينتطبيقيعلي فيصل غازي شنيور685431421511038004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين544.0090.67ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيعلي سلمان هاشم سلمان685441221511002036

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين542.0090.33ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقينبأ محمد ابراهيم عواد685451021522012036

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين542.0090.33اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي وليد عباس حسين685461121511009056

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين542.0090.33اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيباقر محسن خلف كيطان685471321511017011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.0089.83اعدادية البتول للبناتتطبيقيسنر عالء داود سلمان685481121522013033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0094.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي هيثم علي عبد الحسين685492321411020255

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين566.7294.45الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيلينا عدنان جسام محمد685501021422018106

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين563.0093.83ثانوية الفضيلة للبناتاحيائييسر عدي صباح غالب685511021422006035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين562.3293.72الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيايمن مجيد ارشيد سباح685521121411038009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين555.0092.50ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيساره سامر رحيم نعيمه685531121424013018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين555.0092.50اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيمريم علي حسن هادي685541421422068101

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين552.0092.00ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن محسن هاشم رسن685551421411005047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين550.2891.71الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيرانيا شاكر كريم عباس685561021422018053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين550.0091.67اعدادية اغادير للبناتاحيائيعائشه بكر خضير حمد685571121422038073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين550.0091.67اعدادية الصويرة للبنيناحيائيوسام مناف رحيم مصطفى685582621411012187

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين549.0091.50اعدادية االخالص للبناتاحيائيايه محمد زغير كاطع685591121422046015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين549.0091.50ثانوية سومر للبنيناحيائيحسين مرتضى جواد عبود685601221411035008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين549.0091.50ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيمنار محمد حسين علي685611221424006056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين548.7291.45ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيرامي محمد سليم حمادي685621121411042021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين547.0091.17اعدادية العامرية للبناتاحيائيدانيه ليث صباح محمد685631021422036040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين547.0091.17اعدادية الفاروق للبناتاحيائيايه منتصر عبد المنعم حسن685641021422037012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين546.0491.01اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيجعفر اسامه عزيز محسن685652721411028029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين546.0091.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيجعفر حيدر ساجت خلف685661021411026062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين546.0091.00ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيعبد المعز عبد الرزاق وهاب عبد هللا685671121413005016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين546.0091.00إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد ياسين طه سرحان685681421411014136

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين546.0091.00إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد االمين مصطفى خالد احمد685691421411015103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين545.0890.85المنصور- ثانوية المتميزات احيائيبتول مفيد صالح مهدي685701021422003011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين545.0090.83اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الرحمن علي حبش عودة685711021411026129

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين545.0090.83اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيصفاء حسين عبد علي سلمان685722621413005017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين544.0090.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد خالد غازي رشيد685731021411026200

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين544.0090.67ثانوية الرافدين للبناتاحيائيزينه محمد كعيم مكصد685741321422019014
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين544.0090.67ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيمالذ خليل ابراهيم صبر685751421424010029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين543.7690.63اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمة علي مرزه عبد المجيد685761321422001230

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين543.6490.61الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي حاتم احمد حاتم685771021411028055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين542.0090.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى حسين محمد رديني685781021411026233

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين541.6890.28اعدادية المنصور للبنيناحيائييوسف مهدي علوان خريبط685791021411026269

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين540.3690.06زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيجعفر ايسر اسماعيل خليل685801421411008025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين540.0090.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الحكم حسين جاسم محيميد685811021411020085

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين540.0090.00اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيايمان اسعد ناصر رحيل685821421422063006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين540.0090.00اعدادية الفجر للبنيناحيائييوسف ماجد خلف عالوي685831921411037029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.8889.98ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا بشار اسماعيل محسن685841321411019103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.7689.96ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي عباس مهدي ابراهيم685851221411001058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.1689.86ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيكرار فراس محسن كاظم685861421411038028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين538.0089.67ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمنير معتز موفق جميل685871421413002032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين537.0089.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم عصام عبد اللطيف محمود685881221422025113

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين537.0089.50ثانوية المتميزاتاحيائيورد ابراهيم شهاب احمد685891321422032110

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين536.8489.47اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايه فؤاد شهاب احمد685901021422033024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين536.4889.41ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد احمد اكرم حسين685911221411001067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين535.0089.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيسجاد نصير علي اكبر علي685921321413017019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين535.0089.17اعدادية ام البنين للبناتاحيائينور الهدى عباس كامل حاتم685931321422011099

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينه حافظ جاسم محمد685941021422033086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0089.00ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحسين أحمد جعفر كاصد685951121411010018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء عالء حسين علوان685961121422021058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى محمد مناف مهدي685971421411050081

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0089.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيجعفر احمد محمد ابراهيم685982521413031103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين533.3688.89ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيحسين اوس طالب جيبون685991121411042020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين522.0087.00اعدادية البطولة للبناتتطبيقيساره محمد صالح مخلف686001021522028035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين521.0086.83ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الجبار محمد عبد هللا686011921513019012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين506.0084.33اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيصالح مهدي ساهي العيبي686022821511021065

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين503.0083.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين حاتم جبر طعمه686031621513006018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين502.0083.67ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيهيثم سلمان غاوي عبيد686041421511042035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين502.0083.67اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي عبد الرزاق موسى شبل686052821511017073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين498.0083.00ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيهاشم علي عبد المجيد عبد الحميد686061221513003011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين498.0083.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمصطفى يحيى كاظم فيصل686071621511018157
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين496.0082.67اعدادية المحبة للبنينتطبيقيعلي علوان احمد علوان686081121511003028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين495.0082.50اعدادية كربالء للبنينتطبيقيزيد حيدر سعد مجيد686092721511025035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين494.0082.33اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياحمد اكرم هادي محمود686101021511017005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين493.0082.17اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمرتضى عدنان زبون بشير686111421511020095

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين486.0081.00ثانوية االندلس للبنينتطبيقيحيدر سعد عبد الجبار مهدي686121021511012006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين484.1280.69ثانوية المتميزينتطبيقيمحمود نمير سلمان كشكول686131321511016021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين484.0080.67اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيغيث احمد جاسم محمد686141121511008052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين484.0080.67اعدادية السياب للبنينتطبيقيمصطفى عماد فخر الدين موسى686151321511028113

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين479.0079.83اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيطه فراس حميد فرحان686161021511013063

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين590.0098.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم عامر مصطفى يوسف686171021422033153

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.0097.17 تموز للبنات14ثانوية احيائييقين فرحان محمد حمزه686181421422007084

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين582.8897.15ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعادل عمار عبد هللا فليح686191121411042026

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين578.6096.43ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزهراء حسين ثامر سلوم686201421424003022

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين578.4096.40ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائينعم فراس محمد راضي686211121422069071

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين577.0096.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيرسل حسن فاضل عباس686221021422019053

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين575.0095.83ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء عادل ناصر حسين686231221422035021

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين574.0095.67اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيزينب سليم محمد عبيد686241121422022015

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين574.0095.67اعدادية الفداء للبناتاحيائينور فؤاد جبر خضير686251421422033126

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين574.0095.67اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد جاسم نصيف جاسم686262921411017250

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين573.0095.50اعدادية التقى للبناتاحيائيتقى حسين جاسم حسين686271121422012018

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين573.0095.50ثانوية سومر للبناتاحيائيهدير بشير عبد الواحد عبد الحسن686281421422008139

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين573.0095.50ثانوية االستقامة للبناتاحيائيمريم هاشم جبر عبد686291521422018130

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين573.0095.50اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد هللا علي حمدي ناصر686301921411025038

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين572.8895.48ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيداليا فيصل علي حسين686311221422028022

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين572.6095.43زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيامير لؤي عبد الرزاق فيصل686321421411008021

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين572.0095.33اعدادية الفوز للبناتاحيائيآيه معن قصي جعفر686331221422013002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين572.0095.33ثانوية بابل للبناتاحيائيروان اسامه فكره محمد686341221422014018

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين572.0095.33اعدادية العزة للبناتاحيائيفاطمة عالء نعمه جاسم686351221422036072

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين572.0095.33اعدادية السياب للبنيناحيائيحسين فاضل ياس عباس686361321411028026

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين572.0095.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرقيه صالح فاضل مهنا686371321422025027

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين572.0095.33ثانوية سومر للبناتاحيائيرقية محمد حريس عبيد686381421422008043

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين572.0095.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيضحى زهير عباس ابراهيم686392121422049160

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين571.0095.17ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيسرى بالل فاضل فرج686401021422017019
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين571.0095.17اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعمر مروان ابراهيم ياس686411921411009174

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين548.0091.33إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعباس سعيد ثعبان جاسم686421421511014064

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين544.0090.67اعدادية االمال للبناتتطبيقيهاجر أبراهيم محمد جاسم686431121522011051

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين543.0090.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقييوسف عامر كاظم محمد علي686441021511019120

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين542.0090.33ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزينب وصفي ابراهيم عيسى686451421522028012

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين541.0090.17ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان عيسى فتاح686462021511013029

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين540.0090.00اعدادية اغادير للبناتتطبيقيمينا عامر جميل ايوب686471121522038034

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين540.0090.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمجتبى ساجد نوري حمود686481621513006078

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين540.0090.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي سليم اسماعيل موسى686492821515001346

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين595.0099.17اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسن علي686501421511019033

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين594.6899.11ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي غالب عبد الكريم عباس686512721411039054

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين594.0099.00اعدادية التضحية للبناتتطبيقيفاطمه فراس شاكر عبد686521221522010023

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين594.0099.00اعدادية العزة للبناتتطبيقيغدير محمد مرتضى محمد صالح686531221522036030

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحيدر فراس عبد الجبار عبد الهادي686541221511022047

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية الصفا للبنينتطبيقيحسن منير مظفر عبد الرحمن686551321511027020

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين592.0098.67إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي جمعه مفتاح عبد علي686561421511015064

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين592.0098.67ثانوية الضحى للبناتتطبيقيمنار هاشم ستار حسين686571421522023022

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين591.0098.50ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيشمس علي صالح محمد686581121522048022

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين587.0097.83اعدادية االصالة للبناتاحيائيسرور صباح منجل محيسن686591121422024042

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين587.0097.83ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر فاضل رضا686601121424015004

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين587.0097.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك محمد لعيبي عبد الحسن686611321422001049

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين587.0097.83إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد مؤيد علي جالل686621421411014133

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين587.0097.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيميس عبد العباس عكار جياد686631421422016081

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين587.0097.83ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزهراء خليل ابراهيم عبيد686641421424003023

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين587.0097.83اعدادية القائم للبناتاحيائيبتول فارس منير سعيد686651921422010039

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.9697.83ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرسل مهدي صبري حسن686661221422028031

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.8897.81المنصور- ثانوية المتميزات احيائيروان عمر مجيد جرجيس686671021422003050

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.8897.81ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد صادق ابراهيم شالل686681921411001071

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.6497.77الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيفيصل احمد رياض اسماعيل686691021411028075

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.4497.74ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه يقظان محمد جعفر686701421422027118

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.4097.73ثانوية المتميزيناحيائييزن بشار جرجيس سليم686711421411005123

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.1297.69ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد صادق مولى جعفر686721121411010008

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0097.67إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيجعفر وسام مجيد عبد686731021415004015
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0097.67ثانوية النضال للبناتاحيائيصفا رعد حسن ياسين686741021422020038

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0097.67اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيايه فراس مكي عبد الهادي686751021424004004

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0097.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيطه محمد والي عبد686761121411041058

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0097.67اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب علي شريف عبد الحسين686771221422017090

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0097.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيديمه فرزدق عدنان راضي686781321422039071

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0097.67ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمهيمن فراس ضياء محمد توفيق686791421413002033

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0097.67اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء طاهر اسماعيل طاهر686801421422012064

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0097.67اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعلي هامل حسن عالج686811521411013076

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0097.67االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد لهيب كامل عريبي686821621411001013

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0097.67اعدادية القدس للبناتاحيائيمالك باقر عطا هللا عليوي686832621422033164

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0097.67ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه فارس مسافر شاكر686842921424002046

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين584.0097.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم فالح حسن علي686851021422033156

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.7297.29المنصور- ثانوية المتميزات احيائيخديجه عمر عبد االله احمد686861021422003021

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.1697.19ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيندى حميد عطيه خلف686872821426001087

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.0097.17اعدادية العامرية للبناتاحيائيشمس محمد فاروق سليم686881021422036086

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.0097.17ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيامنه عمر كامل ساجت686891121422008014

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.0097.17اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيزينب اركان صادق حسين686901221422050057

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.0097.17ثانوية األزل االهلية للبناتاحيائيرقيه علي عاتي عكاب686911221424007014

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.0097.17ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيساره احمد عدنان عبد الجبار686921321422024056

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.0097.17ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينمارق خميس نبع صايل686931921422081119

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين582.3697.06الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد سامي جاسم عيدان686941021411002085

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين582.0097.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيحنين ابراهيم عبد الرحمن رشيد686951121422040038

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين582.0097.00اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائياحمد غانم مانع كبيح686961421411048006

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين582.0097.00ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد كامل جاسم686971421413002013

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين581.0096.83اعدادية الغزالية للبنيناحيائيقاسم عبد الناصر محمد عالء عبد الوهاب686981021411008039

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين581.0096.83ثانوية اليرموك للبناتاحيائيصفا ناطق داود سليمان686991021422011021

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين581.0096.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيطيبه عبد هللا ابراهيم عبد687001221422025089

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين581.0096.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيسمر عالء علي عباس687011321422001173

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين581.0096.83ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيحنين علي مهدي عبد الصاحب687021821424007014

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين581.0096.83ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزينه احمد شهاب احمد687031821424007034

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين581.0096.83ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيمنار شاكر محمود اسماعيل687041921422110045

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين581.0096.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيثريا حيدر محمد رشيد687052321422013122

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين581.0096.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيام البنين كمال شناوي نجم687062321422072020

4148 من 2082صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين581.0096.83ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب هاني علي مويع687072621424002095

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين580.6896.78ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمينا مصطفى جار هللا نعمه687081221422028106

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين580.5296.75ثانوية الفراقد للبناتاحيائينبأ غزوان ابراهيم محمد687092121422058071

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين577.0096.17ثانوية النضال للبناتتطبيقيطيبه عادل ابراهيم رجب687101021522020018

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين577.0096.17ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيارجوان احمد سعيد سلمان687111421522040001

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين572.0095.33اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيزهراء حسن روحي حسن687121121522041025

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين572.0095.33ثانوية االالء للبناتتطبيقيسميه محمد ابراهيم حسين687131121522059006

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين571.0095.17إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمؤمل وضاح رحيم عبد علي687141421511014111

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين570.0095.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعباس محمد كامل حسين687151121511049077

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.0094.83اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياوس فؤاد انور علوان687161321511029025

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين568.0094.67اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيهاجر وسام عبد هللا حسين687171321522015051

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين591.0098.50اعدادية الحرية للبناتتطبيقيحوراء شكيب احمد كاظم687181221522026015

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين590.0098.33ثانوية عنه للبناتتطبيقيعال عمار جار هللا عبد الرزاق687191921522064021

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين587.0097.83اعدادية الفاروق للبناتاحيائيمريم عالء عبد العزيز سعود687201021422037071

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين585.1297.52ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزهراء عالء حسين عبد687211421424003025

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين585.0097.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيطيبه فالح عبود عبد هللا687221021422012035

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين585.0097.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيحوراء احمد كاظم محمد687231221422026062

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين584.9297.49الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيساره حيدر ياس خضير687241021422018073

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين584.7297.45ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين عالء كاظم جواد687252321411056039

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين584.3697.39ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزهراء باسم محمد حداوي687261121422069021

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين584.0097.33ثانوية االيثار االهلية للبنيناحيائيعدنان قحطان عدنان عبود687271021413016002

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين584.0097.33ثانوية الفردوس للبناتاحيائيفرح موفق عدنان محمد687281021422008096

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين584.0097.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينبأ مهند جبار عبد الكاظم687291121422014131

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين584.0097.33ثانوية التفوق للبناتاحيائيحوراء حميد جبر سعود687301221422032010

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين584.0097.33اعدادية عدن للبناتاحيائيمريم خالد صادق حسين687311321422030065

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين584.0097.33ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفاطمه حمزه كاظم علي687321421422026060

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين584.0097.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمنار عماد عبد اسماعيل687332121422001136

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين584.0097.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ عقيل حسن عكيب687342621424007207

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.0097.17ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيساره باسل نوري مجيد687351021522011012

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.0097.17اعدادية السالم للبنينتطبيقيرسول عبد هللا مخلف عبدان687361921511058017

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين582.0097.00اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيفاطمه اسعد جاسم نعمه687371121522006046

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين580.0096.67ثانوية الرفاه للبناتاحيائينور الهدى فاضل زيدان كاظم687382721422044089

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين573.0095.50اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيتبارك رعد سعدي عبد687391121422006040

4148 من 2083صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين569.1694.86الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائياحمد عالء قاسم حسن687401121411038004

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين565.0094.17اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمحمد طالل علي عبود687412321411063099

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين563.0093.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عالء لطيف مسير687421521422014226

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين562.0093.67اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائينور عبد الستار كامل حسن687431421422032089

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين560.8893.48ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيجنان حسين محمد حميد687441121422069012

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين560.2093.37الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيابو بكر هاني عبد الحميد رشيد687451021411002003

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين560.0093.33اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد هللا حاتم عبد الكريم هندي687461121411017068

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين560.0093.33اعدادية الكوت للبنيناحيائيزين العابدين علي محسن عفن687472621411001066

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين559.6493.27الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا نهاد عبد االمير توفيق687481021411028050

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين559.0093.17ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفاطمه خالد وليد خليل687491021422009064

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين559.0093.17اعدادية التعاون للبناتاحيائيصفا عبد الكريم جاسم كاظم687501121422040099

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين559.0093.17ثانوية الفرات االهليه للبناتاحيائيمريم عيسى عبد اللطيف مهدي687511121424010009

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين559.0093.17اعدادية الحرية للبناتاحيائينور الزهراء ثامر علي الخياط687521221422026244

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين559.0093.17اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيزهراء جميل موجر نخش687531221422029037

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين559.0093.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينبا محمد يوسف حسن687541321422039252

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين558.0093.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعيسى جبار عراك عبد هللا687551121411015078

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين558.0093.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيكرار حيدر عزيز حسن687561121411041097

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين558.0093.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيموج محمد سلمان صادق687572121422008131

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين557.4492.91ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيهيا محمد قاسم عبد االمير687581121422069074

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين557.4492.91زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد هللا قاهر غانم مراد687591421411008055

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين557.0492.84ثانوية المتميزيناحيائيأحمد جواد كاظم محيبس687601321411016001

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين557.0092.83ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيامنه محمد مجيد حسن687611121422039004

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين557.0092.83ثانوية الخنساء للبناتاحيائيرؤى ناهض شاكر عودة687621421422040014

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين543.0090.50موسكو- المدرسة العراقية في روسيا تطبيقيضحى علي حسين علي687633021527005002

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين530.0088.33ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمريم باسل داود حبيب687641421522014021

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين526.0087.67إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيكرار جبار حسين صبر687651421511016110

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين522.0087.00إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد باقر وسام هاشم687661421511014115

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين522.0087.00ثانوية الدستور للبنينتطبيقيايمن فارس حامد عبيد687672321511018004

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين521.0086.83ث بنت الهدى للبنات الوقف الشيعيتطبيقيمروه احمد علي كشكول687681221522053010

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين521.0086.83اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمحمد قاسم حسن صالح687691521511017076

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين520.0086.67الثانوية الشرقية للبناتتطبيقياالء اكرم حسن مهدي687701421522030002

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين585.8897.65اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد عامر عبد محمد687712721511028041

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين581.5696.93ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد نبيل خالد صالح687721321411019027
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قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين579.0496.51ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيتبارك عدي جبر صالح687732221424051023

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين579.0096.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد القادر مكرم طاهر شكور687742021411001117

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين575.0095.83ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيتقى اسعد محمد علي هاتف687751021422006004

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين574.3295.72ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد عادل نعمان شهاب687761321411019159

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين574.0095.67ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعبد المهيمن حمدان هادي مطلوب687772321413003023

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين573.0095.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور حيدر عبد الجبار عبد الرزاق687781021422033185

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين573.0095.50اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيمريم رياض عبد الحسين هادي687791221422029062

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين572.4895.41ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيأحسان حسن محمد حسين مرشد687801221411001002

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين572.0895.35ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء عالء مولى فزع687811121422047054

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين572.0095.33ثانوية ام عمارة للبناتاحيائياسراء عقيل علوان هاشم687821221422035001

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين572.0095.33اعدادية النورين للبنيناحيائيمحمد عبد السالم جسام حمادي687831421411004029

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين572.0095.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيسنان علي مهدي صالح687842221411033140

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين572.0095.33ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيطيف علي عاجل كتل687852221413019020

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين571.5295.25الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد حسين علي مجيد687861121411038034

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين571.2095.20ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي خالد ناجي ناصر687871121411010055

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين571.0095.17إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمحمد وليد كريم سعيد687881421411007089

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين571.0095.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور كريم علي عبد علي687891421422044206

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين571.0095.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيامنيه زهير خالد شهاب687901821424006013

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين571.0095.17ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينور نصير صبار لفته687912421424003066

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين570.0095.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيمنار عبد المحسن عبد هللا راضي687922921424003167

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين569.4094.90ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيدانيه صفاء عبد الكاظم عباس687931221422028025

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين569.0094.83اعدادية الطارق للبنيناحيائيابراهيم سعدي ابراهيم اسماعيل687941021411038003

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين568.5694.76ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيرند احمد علي خليل687951421424003017

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين568.0094.67إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمهدي محمد كاظم موسى687961421511007085

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين565.0094.17اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعمر عبد الستار ابراهيم صالح687971921511011040

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين560.0093.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقييوسف عبد اللطيف عبد كاظم687981221511028174

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين554.0092.33ثانوية سومر للبناتتطبيقيبنت الهدى طالب عبد الحسين خدام687991421522008011

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين550.0091.67اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعباس مصطفى صبيح هادي688002721511032038

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين547.0091.17اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن منذر محمد جاسم688011021511013071

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين546.0091.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقياحمد صالح محمد حبيب688021121511015013

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين573.0095.50اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعباس محمد صالح مطر688032721411016070

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين568.1694.69ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد العزيز احمد رشيد عاجل688041121411010043

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين568.0094.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيساره علي كريم علي688051021422033092
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قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين567.0094.50اعدادية الخضراء للبنيناحيائيطه عالء عبد احمد688061021411013064

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين566.4894.41ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيلبنى محمد حسن علي لفته688071121422069052

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين566.0094.33ثانوية الفراقد للبناتاحيائيفاطمه عباس فاضل جواد688082121422058056

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين565.0094.17ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عمار علي احمد688091021413001008

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين565.0094.17اعدادية الفاروق للبناتاحيائيانفال قسام رشيد حميد688101021422037005

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين565.0094.17ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائينرمين حسن عمران موسى688111121422018069

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين565.0094.17ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائياروى صباح حسن داود688121321426004028

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين565.0094.17انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيزيد زهير خالد عبد الرزاق688133021417025009

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين564.0494.01ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيزين العابدين فالح حسن عبد الغني688141121411042023

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين564.0094.00اعدادية العامرية للبناتاحيائياماني عمر حازم محمد688151021422036016

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين564.0094.00اعدادية المحبة للبنيناحيائيمصطفى فاضل حسن عسكر688161121411003026

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين564.0094.00ثانوية السجدة للبناتاحيائيرايه حيدر فاضل مصطفى688171121422054010

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين564.0094.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيهديل زيد عبد الحسين غانم688181421422014106

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين564.0094.00اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسن والء محمد علي صادق688192321415002347

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين563.0093.83الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيبنين سرمد عبد المجيد شاكر688201021422018034

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين563.0093.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسما احمد رفيق عبد المجيد688211021422033099

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين563.0093.83ثانوية المأمون للبناتاحيائيطيبه فراس احمد سهيل688221021422034044

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين562.0093.67اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد الرزاق عثمان عبد الرزاق خلف688231121411005026

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين562.0093.67اعدادية النصر للبناتاحيائياسراء قاسم مهدي حمود688241221422031013

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين562.0093.67ثانوية الخمائل للبناتاحيائييقين احمد ناجي ابراهيم688251921422014114

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين561.2893.55الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمصطفى سنمار فائق هاشم688261121411038043

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين561.0093.50اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسن محمد حمودي حمدي688271421411019026

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين553.0092.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيموسى عباس بيحي عبد688281021511026146

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين539.0089.83اعدادية المنصور للبنينتطبيقيزين العابدين علي محسن موسى688291021511026044

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين537.0089.50ثانوية النضال للبناتتطبيقيمسرات صالح خليل ابراهيم688301021522020023

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين537.0089.50ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيتقى احمد كاظم عداي688311421524014002

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين536.0089.33ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقيبسمه احمد طعمه خليفه688321221522011004

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين528.0088.00اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيمحمد علي فالح عبد التاج حسن688332621511054031

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين527.0087.83اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعلي مؤيد مرتضى هادي688341121511017095

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين525.0087.50اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقييوسف ابراهيم يوسف عسكر688351421511025080

كلية العلوم/جامعة النهرين577.0096.17ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيسارة حسين عارف خلف688361621424064034

كلية العلوم/جامعة النهرين562.0093.67الخارجياتاحيائيضحى عادل محمد رضا عبد الحسين688371321428050154

كلية العلوم/جامعة النهرين559.0093.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرانيا حسين علي محمد688381121422017055
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كلية العلوم/جامعة النهرين558.0093.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين كريم ياس ديوان688392621411012048

كلية العلوم/جامعة النهرين556.0092.67ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيمنار محمد غازي شاحوذ688401021422015053

كلية العلوم/جامعة النهرين555.3292.55الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيبلسم عامر علي ابراهيم688411021422018033

كلية العلوم/جامعة النهرين553.0092.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عباس فاضل مهدي688421321422002070

كلية العلوم/جامعة النهرين552.0092.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيدعاء فاضل زيدان جميل688431221422019021

كلية العلوم/جامعة النهرين552.0092.00اعدادية الرسالة للبنيناحيائيحمزة فارس علي جودت688441321411005024

كلية العلوم/جامعة النهرين551.0091.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور الهدى ريسان شنيور نمير688451421422044197

كلية العلوم/جامعة النهرين549.0091.50اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمنار محمود شالل علي688461121422009088

كلية العلوم/جامعة النهرين549.0091.50إعدادية المقدام للبنيناحيائياحمد باسم حسين مهدي688471421411015003

كلية العلوم/جامعة النهرين545.0090.83اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه مجيد سهيل عليوي688482621424012177

كلية العلوم/جامعة النهرين544.0090.67ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيزينه زياد حميد كامل688491021422006017

كلية العلوم/جامعة النهرين542.0090.33ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد خليفه يونس688501921413009110

كلية العلوم/جامعة النهرين540.1690.03ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد هادي عبد الزهرة حمزة688511221411001084

كلية العلوم/جامعة النهرين540.0090.00اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيحيدر محمد خيون نايف688522621411054020

كلية العلوم/جامعة النهرين539.0089.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايام ذياب كاظم بجاي688532421424023013

كلية العلوم/جامعة النهرين538.0089.67اعدادية النصر للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد غيالن688541221422031060

كلية العلوم/جامعة النهرين538.0089.67اعدادية النهوض للبنيناحيائيفاضل حامد فاضل داخل688551421411039128

كلية العلوم/جامعة النهرين536.0089.33ثانوية سومر للبناتاحيائيايه رزاق عبد علي حسين688561421422008013

كلية العلوم/جامعة النهرين536.0089.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين نصير نجم عبد688571521422001034

كلية العلوم/جامعة النهرين535.0089.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيجنات قاسم حميد علي688581121422015020

كلية العلوم/جامعة النهرين535.0089.17اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيام البنين علي محمد كاظم688592621422037008

كلية العلوم/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية البتول للبناتاحيائيامنه حيدر جاسب عبد الوهاب688601121422013018

كلية العلوم/جامعة النهرين533.7688.96ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمينا سعد صبيح مناتي688611321422049093

كلية العلوم/جامعة النهرين533.0088.83ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيرفيده فالح ظاهر حبيب688621121422071015

كلية العلوم/جامعة النهرين532.0088.67اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائينبأ سعيد مهدي صالح688631821422045126

كلية العلوم/جامعة النهرين532.0088.67ثانوية الصادقون للبنيناحيائياحمد ثجيل محمد ثجيل688642221411052002

كلية العلوم/جامعة النهرين531.0088.50اعدادية النهار للبناتاحيائيشمس علي احمد هادي688651121422056045

كلية العلوم/جامعة النهرين531.0088.50اعدادية ام القرى للبناتاحيائيهند علي حسين خميس688661421422015149

كلية العلوم/جامعة النهرين529.0088.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم كاظم688671121422017090

كلية العلوم/جامعة النهرين529.0088.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء وسام كريم عبد الحسن688681521422014138

كلية العلوم/جامعة النهرين524.0087.33اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيسفانه حيدر فرمان عبيد688691421422032045

كلية العلوم/جامعة النهرين523.0087.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيساره طه خضر سعود688701121422006112

كلية العلوم/جامعة النهرين523.0087.17ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمقتدى ميثم سهر مخيلف688712221411064047
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كلية العلوم/جامعة النهرين521.8086.97ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء صفاء حبيب جاسم688721121422047032

كلية العلوم/جامعة النهرين520.0086.67ثانوية المأمون للبناتاحيائيرسل رافع محمود سعيد688731021422034023

كلية العلوم/جامعة النهرين519.0086.50اعدادية االصيل للبناتاحيائيمالك سامي عبد العزيز اسماعيل688741121422005073

كلية العلوم/جامعة النهرين519.0086.50اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين علي عبد علي688751421411020032

كلية العلوم/جامعة النهرين518.0086.33اعدادية العامرية للبناتاحيائيمريم احمد حميد عبد688761021422036113

كلية العلوم/جامعة النهرين518.0086.33ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيتبارك جميل حميد شنون688771121422008023

كلية العلوم/جامعة النهرين518.0086.33ثانوية حطين للبناتاحيائينور الهدى طه عبد الحسين حمود688781421422004036

كلية العلوم/جامعة النهرين518.0086.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد هللا جاسم محمد حسن688791521411001059

كلية العلوم/جامعة النهرين518.0086.33ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه عالوي شاكر لفته688802721422047103

كلية العلوم/جامعة النهرين517.0086.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيافنان ابراهيم هادي احمد688811021422013006

كلية العلوم/جامعة النهرين517.0086.17اعدادية العامرية للبناتاحيائيشيماء اسامه جمال مصلح688821021422036091

كلية العلوم/جامعة النهرين517.0086.17اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن حيدر خضير صالح688831121411020023

كلية العلوم/جامعة النهرين517.0086.17اعدادية البتول للبناتاحيائيشمس امجد حامد حسين688841121422013072

كلية العلوم/جامعة النهرين517.0086.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيروان سامي حطاب محمد688851321422001105

كلية العلوم/جامعة النهرين517.0086.17ثانوية الفوز للبناتاحيائيفاطمه ثامر حسن علي688861321422023043

كلية العلوم/جامعة النهرين517.0086.17اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائياستبرق محمد عطية عبيد688871421422032001

كلية العلوم/جامعة النهرين517.0086.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيآيه ابراهيم قدري ابراهيم688881421422036002

كلية العلوم/جامعة النهرين517.0086.17ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمينا فالح حسن عبد الحسين688891421422039049

كلية العلوم/جامعة النهرين517.0086.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسجى مهدي معيجل خماس688901421422044111

كلية العلوم/جامعة النهرين517.0086.17ثانوية النهروان المختلطةاحيائيمنيب مثنى محمود خضير688912121417018012

كلية العلوم/جامعة النهرين516.8086.13ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه عباس فاضل رضا688921221422028078

كلية العلوم/جامعة النهرين516.0086.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم عمار خليل ابراهيم688931121424014048

كلية العلوم/جامعة النهرين516.0086.00اعدادية السبطين للبنيناحيائيابراهيم بالل خضير حسن688941221411022002

كلية العلوم/جامعة النهرين516.0086.00اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء حسين حنظل محمود688951421422009050

كلية العلوم/جامعة النهرين516.0086.00اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمرتضى محمد حميد جبر688961521411015097

كلية العلوم/جامعة النهرين516.0086.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيمسلم سعد حضار جاسم688972221417060070

كلية العلوم/جامعة النهرين515.0085.83اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد العظيم رعد مهدي محمد688981021411013078

كلية العلوم/جامعة النهرين515.0085.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيافنان صبيح حميد عبد688991021422013007

كلية العلوم/جامعة النهرين515.0085.83اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيحسين علي فالح عبد هللا689001121411006030

كلية العلوم/جامعة النهرين515.0085.83ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيشمس صالح عبد الهادي جاسم689011121422048053

كلية العلوم/جامعة النهرين515.0085.83اعدادية الحجرات للبناتاحيائيايالف كريم نقيب حمزه689022121422020025

كلية العلوم/جامعة النهرين514.7285.79ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيريهام رحيم عباس دويج689031021424013027

كلية العلوم/جامعة النهرين514.2085.70ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد الرحمن عباس جعفر كاظم689041121411010042
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كلية العلوم/جامعة النهرين514.0085.67إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمصطفى ناطق برهان داود689051021415004065

كلية العلوم/جامعة النهرين514.0085.67اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمة طاهر طالع مهدي689061121422009074

كلية العلوم/جامعة النهرين514.0085.67اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيعلياء حسين علي جواد689072621424012159

كلية العلوم/جامعة النهرين514.0085.67اعدادية الخالدات للبناتاحيائيايه عمار فاروق كريم689082721422007015

كلية العلوم/جامعة النهرين514.0085.67ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيضي مقداد حسن هادي689092921424002035

كلية العلوم/جامعة النهرين513.5285.59ثانوية المتميزاتاحيائيسما احمد عالء الدين ابراهيم689101321422032054

كلية العلوم/جامعة النهرين513.0885.51ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيحيدر مظفر منشد مطر689111421411038015

كلية العلوم/جامعة النهرين513.0085.50اعدادية البيان للبناتاحيائيزينب احمد حسن عوده689121021422014044

كلية العلوم/جامعة النهرين513.0085.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيآيه علي هاني جبار689131021422019005

كلية العلوم/جامعة النهرين513.0085.50اعدادية اجنادين للبناتاحيائيحنان احمد كاظم احمد689141021422038029

كلية العلوم/جامعة النهرين513.0085.50اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد هللا عدنان عبد الجبار سلمان689151121411017074

كلية العلوم/جامعة النهرين513.0085.50اعدادية التقى للبناتاحيائيمريم رحيم ناصر حسين689161121422012106

كلية العلوم/جامعة النهرين513.0085.50اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمحمد حسان صالح محمود689171421411018069

كلية العلوم/جامعة النهرين513.0085.50ثانوية االمال للبناتاحيائيأيات رحيم عليوي مشحوت689181421422041004

كلية العلوم/جامعة النهرين513.0085.50اعدادية المنارة للبناتاحيائيعائشه خلف مهدي صالح689192121422018051

كلية العلوم/جامعة النهرين513.0085.50ثانوية العزة للبناتاحيائيدعاء حمودي مطر ادخيل689202621422028025

كلية العلوم/جامعة النهرين512.9285.49ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعبد هللا عبد القادر محمود شكر689212121411020019

كلية العلوم/جامعة النهرين512.5285.42الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيابرار احمد محمد وهيب689221021422018009

كلية العلوم/جامعة النهرين512.0085.33اعدادية الشماسية للبنيناحيائيمحمد عباس باقر كاظم689231321411021040

كلية العلوم/جامعة النهرين511.0085.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي المرتضى اسعد جواد حسين689241021411019071

كلية العلوم/جامعة النهرين511.0085.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيهزار احمد علي سالم689251021422035121

كلية العلوم/جامعة النهرين511.0085.17اعدادية تطوان للبنيناحيائيحسين عبد حميد عبد محسن689261121411017036

كلية العلوم/جامعة النهرين511.0085.17اعدادية االصيل للبناتاحيائيحوراء احمد صبار مسير689271121422005019

كلية العلوم/جامعة النهرين511.0085.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحيدر جاسم محمد عبد الرحيم689281221411005016

كلية العلوم/جامعة النهرين511.0085.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيندى خضير عباس سلمان689291221422024202

كلية العلوم/جامعة النهرين511.0085.17اعدادية بغداد للبناتاحيائينور كميت نجاة رشاد689301321422001322

كلية العلوم/جامعة النهرين511.0085.17اعدادية االعظمية للبناتاحيائيرفل مثنى علي حسين689311321422004038

كلية العلوم/جامعة النهرين511.0085.17ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيرسل زياد محمد كاظم689321421422028023

كلية العلوم/جامعة النهرين511.0085.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم واثق خميس عطيه689331421422036055

كلية العلوم/جامعة النهرين511.0085.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيامينة موفق مدحت عادل689342021424005009

كلية العلوم/جامعة النهرين511.0085.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين شاكر محمود مخيلف689352321411020079

كلية العلوم/جامعة النهرين510.4085.07اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيابو الحسن باقر عبد الزهره جودة689362721411028006

كلية العلوم/جامعة النهرين510.0085.00ثانوية المناهل االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عباس مهدي689371421424032006
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كلية العلوم/جامعة النهرين510.0085.00اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيحميد خالد كاظم جواد689382121413002006

كلية العلوم/جامعة النهرين509.0084.83ثانوية القدوة المختلطةاحيائيمحمد جسام محمد ترف689391021417010011

كلية العلوم/جامعة النهرين509.0084.83ثانوية الخضراء للبناتاحيائيرشا سمير محمد سلمان689401021422007018

كلية العلوم/جامعة النهرين509.0084.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهبة هللا محمد محمود ظاهر689411121422015088

كلية العلوم/جامعة النهرين509.0084.83ثانوية الخلود للبناتاحيائيتبارك هادي عبد الغني هويدي689421221422012013

كلية العلوم/جامعة النهرين509.0084.83اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمنتظر عادل محمد خليل689431321411012145

كلية العلوم/جامعة النهرين509.0084.83اعدادية العزيزية للبنيناحيائيازهر سعدي دليل سعيد689442621411014014

كلية العلوم/جامعة النهرين508.0084.67اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبدهللا جواد عبد الكاظم درب689451021411020115

كلية العلوم/جامعة النهرين508.0084.67ثانوية الكوثر للبناتاحيائيبنين مزهر عبد علي عبد   راضي689461021422040003

كلية العلوم/جامعة النهرين508.0084.67ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيشمس وعد داود هاشم689471121422008068

كلية العلوم/جامعة النهرين508.0084.67ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء رعد عبد االله ابراهيم689481221422011026

كلية العلوم/جامعة النهرين508.0084.67اعدادية ام القرى للبناتاحيائيساره كاظم جواد كاظم689491421422015074

كلية العلوم/جامعة النهرين508.0084.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرانيا علي امين رؤوف689502121422013044

كلية العلوم/جامعة النهرين508.0084.67ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد مهدي سعدي هاشم محمود689512621411040029

كلية العلوم/جامعة النهرين508.0084.67اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيحيدر مهند مهدي سعود689522621413010033

كلية العلوم/جامعة النهرين507.9684.66ثانوية المتميزيناحيائيعلي سالم حمودي مجيد689531321411016077

كلية العلوم/جامعة النهرين507.0084.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيرفل جميل خزعل مخلف689541021422013029

كلية العلوم/جامعة النهرين507.0084.50اعدادية الحضارة للبناتاحيائيزينه بديوي رشيد خليل689551021422026038

كلية العلوم/جامعة النهرين507.0084.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيدنيا علي جبار عليوي689561121422015025

كلية العلوم/جامعة النهرين507.0084.50اعدادية التعاون للبناتاحيائيايه احمد حسن كمال689571121422040018

كلية العلوم/جامعة النهرين507.0084.50اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه احسان علي كاظم689581421422002076

كلية العلوم/جامعة النهرين507.0084.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائيتبارك حسن حميد فرحان689591921422014026

كلية العلوم/جامعة النهرين507.0084.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيسجى فاضل جاسم محمد689602221422010087

كلية العلوم/جامعة النهرين506.2484.37الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيسمر احمد خليفه عباس689611021422018077

كلية العلوم/جامعة النهرين506.0084.33اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيغدير ماجد حميد مجيد689621121422006133

كلية العلوم/جامعة النهرين506.0084.33اعدادية التعاون للبناتاحيائيزهراء سمير داود عبد689631121422040061

كلية العلوم/جامعة النهرين506.0084.33إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسين ابراهيم محمد عجيل689641421411015027

كلية العلوم/جامعة النهرين505.4084.23ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد مصطفى غني علي689651121411010078

كلية العلوم/جامعة النهرين505.0084.17ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه قاسم عمران عبد689661021422020048

كلية العلوم/جامعة النهرين505.0084.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيروز فارس حسن معيطي689671021422033066

كلية العلوم/جامعة النهرين505.0084.17ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيصفا اسعد نظير احمد689681021424013045

كلية العلوم/جامعة النهرين505.0084.17اعدادية الفارابي للبنيناحيائيحسن طه عزيز مهدي689691121411002010

كلية العلوم/جامعة النهرين505.0084.17اعداديه االنوار للبناتاحيائيهند عودة يوسف سلطان689701121422026067
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كلية العلوم/جامعة النهرين505.0084.17ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيغدير رحيم لعيبي عليخان689711121422031026

كلية العلوم/جامعة النهرين505.0084.17اعدادية التعاون للبناتاحيائيسجى عادل صاحب حبيب689721121422040081

كلية العلوم/جامعة النهرين505.0084.17اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيرسل حيدر علي حسين689731221422007024

كلية العلوم/جامعة النهرين505.0084.17اعدادية النصر للبناتاحيائيرشا علي جبر كريم689741221422031074

كلية العلوم/جامعة النهرين505.0084.17للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيعلي خالد نيسان عزيز689751321411023024

كلية العلوم/جامعة النهرين505.0084.17اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيابراهيم احمد موسى سرحان689761421411018002

كلية العلوم/جامعة النهرين505.0084.17اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي قاسم عبد الستار محمد689771421411028055

كلية العلوم/جامعة النهرين505.0084.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيشهد خضير عباس فارس689782621424012139

كلية العلوم/جامعة النهرين504.0084.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيزينة احمد ابراهيم محمود689791121422003039

كلية العلوم/جامعة النهرين504.0084.00اعدادية النور للبنيناحيائيامير جمعه سعيد ملوح689801221411023018

كلية العلوم/جامعة النهرين504.0084.00ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيعبد الكريم فاضل تركي رشيد689811221411037024

كلية العلوم/جامعة النهرين504.0084.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيموفق طه عبد حمد689821421411013075

كلية العلوم/جامعة النهرين504.0084.00ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيعبد هللا عقيل سالم جلود689831421411051027

كلية العلوم/جامعة النهرين504.0084.00ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيلينا يونس مهدي مجذاب689841421424005034

كلية العلوم/جامعة النهرين504.0084.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمها شاكر محمود حسين689852121422050192

كلية العلوم/جامعة النهرين504.0084.00ثانوية الطف المختلطةاحيائياحمد موسى شبيب حسين689862321417032003

كلية العلوم/جامعة النهرين504.0084.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيسيف محمد حسن جبر689872621411024016

كلية العلوم/جامعة النهرين496.0082.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسين جاسم محسن رستم689881521511005034

كلية العلوم/جامعة النهرين488.0081.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيعلي احمد طه ياسين689891421511003023

كلية العلوم/جامعة النهرين481.0080.17اعدادية الحق المبين للبناتتطبيقيرباب خضير عباس عبد689901221522050011

كلية العلوم/جامعة النهرين476.0079.33ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيمريم حميد جاسم حسن689911021524013004

كلية العلوم/جامعة النهرين475.0079.17ثانوية بابل للبناتتطبيقيزينب نوفل خضير عباس689921221522014011

كلية العلوم/جامعة النهرين471.0078.50اعدادية العزة للبناتتطبيقيتقى رعد كامل حسن689931221522036005

كلية العلوم/جامعة النهرين469.0078.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيعمار جمعة عزيز شفلح689941221511005021

كلية العلوم/جامعة النهرين467.0077.83اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيكرار عالء صادق محمد689951221511027118

كلية العلوم/جامعة النهرين466.0077.67ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيبدور احمد مالك رشيد689961021522006002

كلية العلوم/جامعة النهرين460.0076.67اعدادية السيدية للبنينتطبيقيالحسين سيف فارس سلمان689971121511004027

كلية العلوم/جامعة النهرين452.0075.33اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقياحمد ميثم عبد الزهره ارحيم689981121511016006

كلية العلوم/جامعة النهرين451.0075.17اعدادية العزة للبناتتطبيقيصفا رياض نجم عبد689991221522036027

كلية العلوم/جامعة النهرين450.0075.00ثانوية االسكندرية للبناتتطبيقيساره لهيب حميد جاسم690002321522019004

كلية العلوم/جامعة النهرين448.0074.67اعدادية العامرية للبنينتطبيقيسجاد وليد عبود حسن690011021511020105

كلية العلوم/جامعة النهرين448.0074.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى امجد قاسم محمد690021121511041145

كلية العلوم/جامعة النهرين448.0074.67الخارجيونتطبيقيعلي مهدي هدهود جواد690032921518001118
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كلية العلوم/جامعة النهرين447.0074.50اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيمينا ضياء جمعه خلف690041421522068029

كلية العلوم/جامعة النهرين446.0074.33اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمحمد عمر علي ذياب690051921511099028

كلية العلوم/جامعة النهرين444.0074.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمنتظر سالم يوسف جبار690061521511011131

كلية العلوم/جامعة النهرين444.0074.00ثانوية سمية المسائية للبناتتطبيقيفرقان عوده عطيه بدر690071521526001040

كلية العلوم/جامعة النهرين441.0073.50اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي تحسين علي جنيح690082821511001104

كلية العلوم/جامعة النهرين440.0073.33ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عماد عباس خضير690091121524014014

كلية العلوم/جامعة النهرين439.0073.17ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقياالء حميد رجب عبد هللا690101121522003004

كلية العلوم/جامعة النهرين439.0073.17اعدادية اغادير للبناتتطبيقيمريم عبد السالم احمد حسين690111121522038030

كلية العلوم/جامعة النهرين439.0073.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي هيثم جبار جاسم690121221511027106

كلية العلوم/جامعة النهرين436.0072.67اعدادية العقاد للبنينتطبيقيابراهيم اثير ابراهيم محمد69013122051031001

كلية العلوم/جامعة النهرين436.0072.67اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحسين سعد كامل حميدي690141421511025018

كلية العلوم/جامعة النهرين436.0072.67اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعبد هللا عباس عبيد عباس690151921511065043

كلية العلوم/جامعة النهرين433.0072.17للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقياحمد عمر احمد محمد690161321511023002

كلية العلوم/جامعة النهرين431.0071.83اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيذو الفقار علي ندشه ساهي690171521511005070

كلية العلوم/جامعة النهرين429.0071.50الثانوية المعينية للبنينتطبيقيمهيب شامل جبار فرحان690181121511021035

كلية العلوم/جامعة النهرين429.0071.50ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيحمدي حامد صالح محمود690191121515010026

كلية العلوم/جامعة النهرين429.0071.50ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيمريم محمد عبد اللطيف عبد الرزاق690201221522035032

كلية العلوم/جامعة النهرين429.0071.50ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيفاطمه محمد حنتاو حسين690211221522039040

كلية العلوم/جامعة النهرين428.0071.33اعدادية الداودي للبنينتطبيقيسامر صفاء وليد ابراهيم690221021511029024

كلية العلوم/جامعة النهرين428.0071.33اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمحمد طالب كاظم عودة690231421511025066

كلية العلوم/جامعة النهرين428.0071.33اعدادية الفرح للبناتتطبيقيامل عمار حسن ياسين690241421522053003

كلية العلوم/جامعة النهرين427.0071.17ثانوية النجاة االهلية للبناتتطبيقيشهد انور عبد اللطيف طعمة690251021524010004

كلية العلوم/جامعة النهرين426.0071.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمصطفى مهند فاروق مهدي690261121511009076

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين500.0083.33االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حسين احمد حسن690271321411010013

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين500.0083.33ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيزهراء قمندار شاكر غليس690281421422066017

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين492.0082.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمنى عدنان لطيف كاظم690292321426001362

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين488.0081.33ثانوية خاتم النبين للبناتاحيائينبأ احمد كاظم عبادي690301421422072011

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين487.0081.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيرنين سعدي خلف لطيف690311121422006077

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين479.0079.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغدير لؤي عبد الحسين لعيبي690321321422040159

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين479.0079.83اعدادية المعارف للبنيناحيائيمهند عماد كريم عبد الحسين690332121411005146

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين478.0079.67اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي صفاء مطشر عبد الرضا690341421411017056

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين477.0079.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمينا رافع عبد جاسم690351421422044185

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين476.0079.33ثانوية الوثبة للبناتاحيائيطيبه محمود حسن خالوي690361021422023024
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قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين476.0079.33اعدادية النصر للبناتاحيائيشيرين اثير خليل عبد الحسين690371221422031162

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين475.0079.17اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعلي اياد جواد كاظم690381121411019056

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين474.0079.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيمحمد الهادي حسن جبار نعمه690391521411017066

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين474.0079.00ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيمصطفى سامي علي مهيدي690401921413010013

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين474.0079.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيهاجر شهيد مزهر مخيف690412221422055111

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين473.0078.83ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد جاسم عبد الحسن جبر690421121411010004

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين473.0078.83اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين علي مرزوق علي690432221411012059

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين472.0078.67اعدادية اغادير للبناتاحيائيهاجر محمد عبد الرزاق محمود690441121422038111

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين472.0078.67ثانوية سومر للبناتاحيائينور قاسم عبد المحسن جاسم690451421422008129

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين471.0078.50ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيفاطمه جبار خلوف مرزه690461121426003038

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين471.0078.50اعدادية االمام للبنيناحيائيامير احمد كريم علوان690472321411013006

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين470.0078.33ثانوية السياب للبناتاحيائيرحمه حسين هادي جاسم690481021422002025

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين470.0078.33اعدادية النور للبنيناحيائياحمد رشيد جاسم موزان690491221411023009

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين470.0078.33اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب علي لهمود مهيان690501421422043146

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين470.0078.33اعدادية الفتح للبنيناحيائيابوذر علي مجيد رشيد690512721411003006

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين469.0078.17الخارجياتاحيائيرنين صفاء عبد الجبار تقي690521421428050148

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين469.0078.17اعدادية قباء للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم حساني690531521411010062

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين468.0078.00ثانوية االبتهال للبناتاحيائيحوراء جليل بريسم صبيح690541421422005016

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين468.0078.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيرانيا خالد كريم خلف690551421422010063

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين467.0077.83اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيرفل عادل حمد عبد هللا690561121422021042

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين467.0077.83اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم جبار حسين690571321411012075

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين467.0077.83ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيفاطمه فرمان بيره علي690581521426001187

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين467.0077.83ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائييوسف بهجت عبد الرزاق حسن690591821413012050

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين467.0077.83اعدادية االندلس للبنيناحيائيحيدر حليم جميل حسين690602321411033065

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين466.0077.67اعدادية النور للبنيناحيائيمؤمل ستار جبار جاسب690611221411023119

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين466.0077.67ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيايه رائد عبد الغفار اشرف690621421422058007

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين466.0077.67ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيحازم محمد كوتي نعيمه690632521411031011

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين465.0077.50اعدادية المقدادية للبنيناحيائياحمد وليد عبد اللطيف عبد هللا690642121411038008

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين463.0077.17اعدادية السويس للبنيناحيائيمجتبى حارث صادق حمود690651321411006054

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين463.0077.17ثانوية الخنساء للبناتاحيائيمريم عدنان عبد شايع690661421422040059

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين463.0077.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه رعد سعد جبار690671421422044145

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين462.0077.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائياماني سالم عادل قاسم690681021422033007

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين462.0077.00الخارجيوناحيائيعلي عباس علي عبد المطلب690691421418001225
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قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين461.0076.83ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيتبارك فراس حسين علي690701121424003002

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين461.0076.83ثانوية الشمائل للبناتاحيائيهدى علي سعد فعل690711421422042097

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين461.0076.83اعدادية الناصرة للبناتاحيائيساره اياد سلمان داود690721421422056055

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين461.0076.83الخارجيوناحيائيرعد رؤوف عبود تقي690732721418001106

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين460.0076.67ثانوية عشتار للبناتاحيائيساره زهير طاهر شنيتر690741121422027028

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين460.0076.67ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيرفل علي خالد محمود690751121422037015

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين460.0076.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين احمد جاسم فؤاد690761521422007031

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين460.0076.67اعدادية العراقية للبناتاحيائينرجس حامد رضا هادي690772121422049235

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين458.0076.33اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد خزيم690781021511013078

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين426.0071.00اعدادية النهار للبناتتطبيقيفرح محمد مسلم غني690791121522056019

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين423.0070.50ثانوية الهدى المسائية للبنينتطبيقياحمد رعد عالوي رجه690801921515002005

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين421.0070.17إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعبد هللا باسم يوسف محمد690811421511007041

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين421.0070.17اعدادية قباء للبنينتطبيقيحسين عبد الحمزة ابراهيم موزان690821521511010025

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين419.0069.83ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيزينب احمد محمد صادق طاهر690831121524014008

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين418.0069.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد ناجي كاطع690841121511041081

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين418.0069.67ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيفرح صالح احمد عليوي690851121522008032

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين417.0069.50ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيفاطمه محمد حسين علي690861121522007013

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين417.0069.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيلبنى حسين علي داود690871421522003032

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين416.0069.33اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيمصطفى حمادي عبد الحسين علوان690882621511038044

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين415.0069.17اعدادية اغادير للبناتتطبيقيهبه هللا مشتاق طالب ناجي690891121522038046

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين415.0069.17إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعبد هللا رعد هاشم محمد690901421511016079

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين586.0097.67ثانوية السياب للبناتاحيائيشمس طالب محمود حمد690911021422002061

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين586.0097.67ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعمر علي رافع مهدي690921921413009078

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين585.0097.50ثانوية االسوار للبناتاحيائيحوراء خضير عباس علي690931321422007016

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين585.0097.50ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء عبد الجبار عبد خلف690941421422041069

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين585.0097.50ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيعبير توفيق جبار عبد الرزاق690952921424003127

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين584.8097.47ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينرجس ليث مجيد سلطان690961221422028110

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين584.0097.33ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيمها محمد لطيف بديوي690971021422012051

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين584.0097.33ثانوية الحكمة للبناتاحيائيكوثر عمار فالح هاشم690981021422025043

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين584.0097.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيفاطمة بشير نوري جواد690991121422048063

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين584.0097.33اعدادية حطين للبناتاحيائيمريم كاظم جايد مزعل691001321422027094

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين584.0097.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيزيد فوزي فخري هادي691012721411025094

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين583.0097.17ثانوية االنفال للبناتاحيائياسالم عالء مجيد فاهم691021021422019009
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين583.0097.17اعدادية رقية للبناتاحيائيديار ثامر كامل حردان691031121422010013

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين583.0097.17ثانوية سما بغداد االهلية للبناتاحيائيبتول علي جعفر منصور691041321424003001

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين583.0097.17ثانوية سومر للبناتاحيائيروز رعد عزيز حنا691051421422008048

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين583.0097.17ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائينهى حسين عبد الرحمن احمد691061421422028081

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين583.0097.17الخارجياتاحيائيفخرية حسن ذياب احمد691071521428050217

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين583.0097.17اعدادية بروانة للبنيناحيائيمحمد ليث عياش محسن691081921411066025

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين582.8097.13المنصور- ثانوية المتميزات احيائيريم علي عباس يحيى691091021422003053

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين582.5697.09الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيبسمه زيد علي عباس691101021422018030

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين582.0097.00ثانوية التراث العربي للبناتاحيائينبأ جالل جاسم محمد691111021422039052

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين582.0097.00ثانوية الخلود للبناتاحيائيمريم صالح عزيز فاضل691121221422012048

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين582.0097.00اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيشهد طه عبد العزيز صالح691131821422045094

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين582.0097.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب محمد احمد علوان691142921422024156

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين581.9696.99ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى محمد طالب عبد الحسين691152521411030077

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين581.2896.88ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرقيه مصطفى غازي مجيد691161221422028037

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين581.0096.83اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسنين علي طالب مهدي691171021411026079

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين581.0096.83اعدادية السيدية للبنيناحيائيمحمد فائز منهل محمد691181121411004109

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين581.0096.83اعدادية اغادير للبناتاحيائيمريم طارق احمد محمود691191121422038092

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين581.0096.83اعدادية الرباط للبناتاحيائيبراء قاسم عبد ناصر كسار691201121422055012

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين581.0096.83اعدادية جرير للبناتاحيائيزينب حسن عواد صالح691211221422008032

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين581.0096.83اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحيدر محمد جنجون سماوي691221421411019038

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين581.0096.83ثانوية االمال للبناتاحيائيحنين محسن زياره جعيدي691231421422041041

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين581.0096.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمينا ليث عباس عيدان691242321422013472

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين581.0096.83اعدادية صنعاء للبناتاحيائيتبارك عبد االمير فرحان حسناوي691252421422006039

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين581.0096.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه نزار عبد هللا خضر691262621424007179

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين580.5296.75ثانوية المتميزاتاحيائيسجى عدنان رسول ناجي691271321422032051

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين580.2096.70المنصور- ثانوية المتميزات احيائيساره جعفر محمد باقر جعفر691281021422003074

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين580.0096.67ثانوية اليرموك للبناتاحيائينور ضياء سالم سهيل691291021422011035

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين580.0096.67اعدادية الكاظمية للبناتاحيائياية بهجه حسين عباس691301221422029009

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين580.0096.67اعداية الهدى للبناتاحيائيرقيه اكرم كاظم محمد حسن691311421422013011

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين580.0096.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيرقيه نزيه محمد عبود691321421422014033

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين580.0096.67ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيزينب طالب حسوني عبد الزهره691331421424004018

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين580.0096.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهد دريد صبحي كاظم691342321422013320

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين579.4896.58ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينور محمد سطام حميد691351221422028114
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين579.0096.50ثانوية الحوراء للبناتاحيائيطيبه طارق مجيد حمدان691361021422005013

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين579.0096.50ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيريم ليث محمد اسماعيل691371121422008050

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين579.0096.50ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيهاجر عامر ناصر حسين691381221422035060

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين579.0096.50ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمحمد محمد طعمة مولى691391421411001036

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين579.0096.50اعدادية الفداء للبناتاحيائيهاله صالح حميد محمد علي691401421422033130

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين579.0096.50ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر لفتة عمران691411421424009078

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين579.0096.50اعدادية طه االمين للبنيناحيائياحمد عبد هللا رهيف حمد691422621411026003

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين579.0096.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمريم سالم انور توفيق691433121422009141

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين578.5696.43المنصور- ثانوية المتميزات احيائيساره احمد موفق جواد691441021422003072

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين578.0096.33ثانوية الفردوس للبناتاحيائيشمس احمد خليل عبد الرزاق691451021422008069

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين578.0096.33ثانوية النضال للبناتاحيائيجمان محمد عبد الواحد حسن691461021422020007

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين578.0096.33اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمصطفى سعدي حسون احمد691471221411027161

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين578.0096.33اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيكرار عيسى خلف زاير691481321411008098

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين578.0096.33اعدادية عدن للبناتاحيائيفرح حسن ابراهيم خليل691491321422030056

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين578.0096.33اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد عماد صبري مهدي691501421411050003

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين578.0096.33ثانوية الضحى للبناتاحيائيود احمد محسن حمود691511421422023048

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين578.0096.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين احمد جبار عاتي691521521422007032

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين578.0096.33اعدادية راوه للبنيناحيائيتقي الدين جنيد غربي عبد العزيز691531921411022010

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين578.0096.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيروان رائد احمد محمد سعيد691542621424013032

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.8896.31ثانوية المتميزاتاحيائيزبيده سقب سعد هللا جار هللا691551321422032039

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.4096.23زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيهيثم وسام عبد الرضا كريم691561421411008093

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.2096.20ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر عبد هللا خليل ابراهيم691571321422032106

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.0096.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهبه كريم حسن كاطع691581021422033193

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.0096.17اعدادية العامرية للبناتاحيائيرانيا امين كريم ابراهيم691591021422036046

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.0096.17ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينور صفاء صالح عبد الحميد691601121422008125

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.0096.17ثانوية عشتار للبناتاحيائيدانيا محمود نواف غثوان691611121422027019

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.0096.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب سامي كامل مظلوم691621221422017088

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.0096.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيحوراء سالم خير هللا عبد691631221422024042

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.0096.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيفرح كامل محسن عباس691641221422026204

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.0096.17ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائياالمير ايار عبد علي صالح691651421413015004

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.0096.17ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيرؤى كاظم ارحيمة جاسم691661421426006142

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.0096.17اعدادية كبيسة للبنيناحيائيأسامه وفيق باتع فرحان691671921411017002

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.0096.17ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمحمد مصطفى خاشع محسن691681921417037031
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.0096.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمروه ليث عبد هللا خضر691692621424007185

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين576.7296.12ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينه منذر طاهر حمزه691701221422028056

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين576.0096.00ثانوية الفردوس للبناتاحيائينور زيد عبد الستار عبد الجبار691711021422008126

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين576.0096.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائياماني عبد الكريم كاظم سريح691721021422024003

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين576.0096.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفرح محمد باقر رشيد691731021422033137

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين576.0096.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائيسلسبيل قتيبه مصعب عيسى691741021422037043

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين576.0096.00اعدادية النهار للبناتاحيائيضحى احمد عارف سعودي691751121422056051

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين576.0096.00ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيدالل ثامر غزال خلف691761221426001066

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين576.0096.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمنن عقيل ظاهر حميدي691771421422015124

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين576.0096.00ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيتقى محمد قاسم محمد691781421424003008

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين576.0096.00ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيهمسه احمد عباس حمد691791421424014053

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين576.0096.00ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيزينب سالم سلمان رصيف691801921424006018

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين576.0096.00اعدادية بني سعد للبنيناحيائيحيدر احسان خليفة عبود691812121411008042

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين576.0096.00ثانوية سارة للبناتاحيائيزينب شكر محمود ولي691822121422066018

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين575.9695.99اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب فاضل هاشم خلف691831321422001148

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين575.8895.98الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيسيف الدين اسماعيل فاضل حلواص691841021411002026

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين575.8895.98الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد عادل حمزة عباس691851121411038035

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين575.0095.83اعدادية التضحية للبناتاحيائيغدير سرمد شاكر كريم691861221422010026

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين575.0095.83اعدادية ام القرى للبناتاحيائينور سامح حميد صالح691871421422015136

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين575.0095.83اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيتبارك عبد عويد عطيه691881521422015033

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين575.0095.83ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائياماني محمود فهيد نايف691891921424010017

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين575.0095.83ثانوية الصديقة للبناتاحيائيتبارك سعد فرهود امين691902121422088008

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين575.0095.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد حسن اياد عبد الرضا سمين691912621411001151

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين573.0095.50اعدادية يافا للبناتتطبيقيحوراء رائد جاسم مجيد691921321522031018

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين567.0094.50اعدادية الروافد للبناتتطبيقيميقات عقيل موسى علي691931921522062039

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين557.0092.83ثانوية سومر للبناتتطبيقيزينب حيدر محمد علي سلمان691941421522008033

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين551.0091.83ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيطيبه عباس جاسم حسين691951021522032019

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين547.0091.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي فالح وحيد جاسم691961321511010069

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين546.0091.00اعدادية النصر للبناتتطبيقيفاطمه عبد االمير جبار قاسم691971221522031033

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين544.0090.67ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيفاطمه صالح محمد رشيد691981121524014017

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين543.0090.50اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيشهد حيدر شمخي جبر691991121522041039

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين540.0090.00ثانوية سومر للبناتتطبيقيفرقان هيثم احمد عباس692001421522008062

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين536.0089.33اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي حامد عبيد حسين692012621511002032
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين533.0088.83ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيزينب عالء جاسم فهد692021021522009016

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين532.0088.67اعدادية داقوق للبنينتطبيقيحازم جاسم محمد شيحان692032021511017003

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين531.0088.50اعدادية رقية للبناتتطبيقيهاله احمد عبد هللا حسين692041121522010011

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين531.0088.50اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعباس عبد الرزاق كيتلي عبد الرضا692051421511027044

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين530.0088.33ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيسما عامر نجم عبد هللا692061121522048020

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين528.0088.00ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيشهد رياض شنين نعمه692071221522039033

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين526.0087.67ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيطيبة حسن علي محمود692081021522007009

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين526.0087.67ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيضحى علي خليل محيميد692091221522039034

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين524.0087.33اعدادية ابابيل للبنينتطبيقينور الدين رعد محمود شهاب692101321511011069

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين523.0087.17إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسن جواد كاظم رشيد692111421511015015

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين521.0086.83اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينور محمد زين العابدين وهاب692121321522025032

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين520.0086.67اعدادية الجوالن للبنينتطبيقيمصطفى عيسى هاشم نوفل692131121511036041

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين518.0086.33اعدادية الخبير للبنينتطبيقيابو العباس سمير راضي مطرود692141121511007002

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين517.0086.17الخارجيونتطبيقياحمد عبد هللا كامل عبد هللا692151321518001012

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين517.0086.17ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيمنار ياسين هاشم طاهر692161421524014008

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين516.0086.00اعدادية راوه للبنينتطبيقيحسن ابراهيم سرحان صالح692171921511022010

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين515.0085.83ثانوية الضحى للبناتتطبيقينور خالد احمد هواس692181421522023024

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين514.0085.67اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيهدى عثمان ابراهيم خليل692191021522037027

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين514.0085.67اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمنتظر حيدر احمد تقي692201121511006161

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين514.0085.67اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم هادي سامي رحيم692211521522014042

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين513.0085.50اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيسجاد سالم عدنان جواد692221421511050039

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين513.0085.50اعدادية الفداء للبناتتطبيقيعال هاشم علي محمد692231421522033017

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين513.0085.50اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد عبد الحسن692241521511006042

كلية الحقوق/جامعة النهرين578.0096.33اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسين فالح حمادي عيسى692251421211025028

كلية الحقوق/جامعة النهرين566.0094.33اعدادية النهار للبناتادبيزينب جواد كاظم شاه مراد692261121222056022

كلية الحقوق/جامعة النهرين564.0094.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيالحوراء علي حسين حمزه692271221222011005

كلية الحقوق/جامعة النهرين563.0093.83اعدادية السويس للبنيناحيائيحسين علي طالب توفيق692281321411006015

كلية الحقوق/جامعة النهرين558.0093.00اعداديه االنوار للبناتادبيسماء توفيق حسين حميد692291121222026027

كلية الحقوق/جامعة النهرين556.0092.67اعدادية الفرح للبناتادبيبنين وليد صادق خزعل692301421222053005

كلية الحقوق/جامعة النهرين555.0092.50ثانوية االنوار للبناتادبيايه رافد عذاب يوسف692311221222023007

كلية الحقوق/جامعة النهرين554.0092.33ثانوية سومر للبناتادبيفواطم حامد علي عاصي692321421222008066

كلية الحقوق/جامعة النهرين553.0092.17ثانوية باب العلم للبناتادبيفاطمه مصطفى جواد كاظم692331221222040016

كلية الحقوق/جامعة النهرين552.0092.00اعدادية جرير للبناتادبينور الهدى هيثم عبد علي692341221222008059
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كلية الحقوق/جامعة النهرين552.0092.00ثانوية االنتصار للبناتادبيفاطمة سلمان كردي جواد692351221222042014

كلية الحقوق/جامعة النهرين551.0091.83اعدادية البيان للبناتادبيايمان عبد الرزاق عوده جبير692361021222014011

كلية الحقوق/جامعة النهرين550.0091.67ثانوية ذات العيون للبناتادبيمنار احمد علوان حنون692371121222039041

كلية الحقوق/جامعة النهرين550.0091.67اعدادية االعظمية للبناتادبيدانيه عامر شهاب احمد692381321222004034

كلية الحقوق/جامعة النهرين550.0091.67اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياادبيمحمد حيدر علي عبود692393021217028001

كلية الحقوق/جامعة النهرين549.0091.50اعدادية العراقي للبنينادبيسجاد علي مطلب فرهود692401021211005034

كلية الحقوق/جامعة النهرين549.0091.50اعدادية بلقيس للبناتادبيسرى احمد حسن خضير692411421222062042

كلية الحقوق/جامعة النهرين548.0091.33ثانوية الوفاق للبناتادبياسراء عدنان عباس خلف692421221222022001

كلية الحقوق/جامعة النهرين547.0091.17اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعلي زياد جواد احمد692431121211054058

كلية الحقوق/جامعة النهرين547.0091.17ثانوية زبيدة للبناتادبيضي عدنان علي جاسم692441121222042049

كلية الحقوق/جامعة النهرين547.0091.17اعدادية يافا للبناتادبيتبارك رزاق حيدر ثامر692451321222031019

كلية الحقوق/جامعة النهرين547.0091.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيكوثر صفاء فاضل عبد علي692461521222014084

كلية الحقوق/جامعة النهرين546.0091.00اعدادية التضحية للبناتادبياالء عبد الهادي حسين محمد692471221222010003

كلية الحقوق/جامعة النهرين546.0091.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحوراء محمد حسين محيسن692481221222011022

كلية الحقوق/جامعة النهرين546.0091.00اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء مجيد جبر عبيد692491221222041042

كلية الحقوق/جامعة النهرين546.0091.00اعدادية الفداء للبناتادبيعال نجدت خلف عليوي692501421222033047

كلية الحقوق/جامعة النهرين544.0090.67ثانوية فلسطين للبناتادبيمريم احمد حسن سبع692511021222032027

كلية الحقوق/جامعة النهرين544.0090.67اعدادية التقى للبناتادبيمرضيه علي مصطفى علي692521121222012083

كلية الحقوق/جامعة النهرين544.0090.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب ميثم جبار علي692531221222011035

كلية الحقوق/جامعة النهرين544.0090.67ثانوية الفيحاء للبناتادبيزهراء محمد حريب كاطع692541321222013022

كلية الحقوق/جامعة النهرين544.0090.67اعدادية البسالة للبناتادبيفرح عصام جاسم احمد692551321222016028

كلية الحقوق/جامعة النهرين544.0090.67اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيورده محمد ابراهيم مهدي692561421222002044

كلية الحقوق/جامعة النهرين543.0090.50اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين باسم هندي هاشم692571221211039025

كلية الحقوق/جامعة النهرين543.0090.50ثانوية باب العلم للبناتادبيايه مصطفى كامل كاظم692581221222040005

كلية الحقوق/جامعة النهرين542.0090.33ثانوية دجلة للبناتادبينبأ عبد الجبار احمد عبد الجبار692591021222013042

كلية الحقوق/جامعة النهرين542.0090.33للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيعلي اركان محسن غضيب692601221211016037

كلية الحقوق/جامعة النهرين542.0090.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسالي احسان علي محمد692611321222014027

كلية الحقوق/جامعة النهرين541.0090.17اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمصطفى محمد عبد الصاحب عبد الحسين692621221211036076

كلية الحقوق/جامعة النهرين541.0090.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايه علي منصور حسين692631221222046019

كلية الحقوق/جامعة النهرين541.0090.17اعدادية الفراهيدي للبنينادبيحسين ضرغام عبد العزيز مصطفى692641321211015009

كلية الحقوق/جامعة النهرين541.0090.17إعدادية الجزيرة للبنينادبييوسف فوزي عبد الكريم حسن692651421211016084

كلية الحقوق/جامعة النهرين541.0090.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرشا علي سهيل عبد692661421222003064

كلية الحقوق/جامعة النهرين540.0090.00ثانوية نور االيمان للبناتادبيزهراء علي مفتن خلف692671221222006018
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كلية الحقوق/جامعة النهرين540.0090.00الخارجياتادبيديار محمد عبدالرضا حمدان692681221228050135

كلية الحقوق/جامعة النهرين540.0090.00اعدادية الناصرة للبناتادبيمريم مهند سعد جناني692691421222056058

كلية الحقوق/جامعة النهرين539.0089.83اعدادية العراقي للبنينادبيحسين فاضل حسين علي692701021211005026

كلية الحقوق/جامعة النهرين539.0089.83ثانوية الجامعة للبناتادبيرقيه قيس شهاب احمد692711021222009012

كلية الحقوق/جامعة النهرين539.0089.83اعدادية رقية للبناتادبيرسل محمد صبحي جميل692721121222010013

كلية الحقوق/جامعة النهرين539.0089.83اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيايات قاسم ناجي رشيد692731121222062009

كلية الحقوق/جامعة النهرين539.0089.83ثانوية االخالص للبناتادبيزهراء جاسم محمد علي692741221222018014

كلية الحقوق/جامعة النهرين538.0089.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزهراء عثمان فيصل عليوي692751121222014018

كلية الحقوق/جامعة النهرين538.0089.67اعدادية االسكندرونة للبناتادبيحوراء مهدي قاسم جلوب692761421222032023

كلية الحقوق/جامعة النهرين538.0089.67اعدادية االسكندرونة للبناتادبيدعاء جوهر محمد حسن جوهر692771421222032024

كلية الحقوق/جامعة النهرين537.0089.50ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيامنه علي هادي جواد692781221226002002

كلية الحقوق/جامعة النهرين536.0089.33اعدادية اجنادين للبناتادبيرقيه حسين دعدوش احمد692791021222038014

كلية الحقوق/جامعة النهرين536.0089.33اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء محمد حسن خضير692801421222062028

كلية الحقوق/جامعة النهرين536.0089.33االهلية للبنات (ع)ثانوية نور الزهراءادبيمريم مرتضى حمدان عباس692811421224018005

كلية الحقوق/جامعة النهرين535.0089.17اعدادية ابي غريب للبنينادبيعباس جبار اسماعيل ابراهيم692821021211024025

كلية الحقوق/جامعة النهرين535.0089.17ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيهدى احمد هادي عباس692831121222075040

كلية الحقوق/جامعة النهرين534.0089.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيتقى عماد هاشم جاسم692841021422024010

كلية الحقوق/جامعة النهرين534.0089.00ثانوية االستقالل للبناتادبيايه احمد جبار ابراهيم692851321222006006

كلية الحقوق/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية الفردوس للبناتادبيتبارك عامر ناجي كريم692861321222040019

كلية الحقوق/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي تحسين علي عبد الرزاق692871421211029054

كلية الحقوق/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه فاضل حسن فارس692881421222062050

كلية الحقوق/جامعة النهرين533.0088.83اعدادية زينب للبناتادبيسارة مشرق حسن جبار692891421222043073

كلية الحقوق/جامعة النهرين532.0088.67ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمريم حمزه حسين علي692901221222019057

كلية الحقوق/جامعة النهرين532.0088.67ثانوية الوفاق للبناتادبيزهراء علي جبار عبد692911221222022028

كلية الحقوق/جامعة النهرين532.0088.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغدير عبد هللا حيال حسن692921321222014036

كلية الحقوق/جامعة النهرين531.0088.50ثانوية اليرموك للبناتادبينوره وليد مجيد حمه مراد692931021222011022

كلية الحقوق/جامعة النهرين531.0088.50اعدادية الرحمن للبناتادبيديار حيدر جدوع منصور692941021222021009

كلية الحقوق/جامعة النهرين531.0088.50اعدادية االخالص للبناتادبيفرقان عادل خلف عبد صالح692951121222046087

كلية الحقوق/جامعة النهرين531.0088.50اعدادية ذو الفقار للبنينادبياكرم ماجد مظلوم وكيل692961221211038003

كلية الحقوق/جامعة النهرين531.0088.50اعدادية جرير للبناتادبيفاطمة جابر علي فتاح692971221222008045

كلية الحقوق/جامعة النهرين531.0088.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم ناظم محمد جهادي692981221222046149

كلية الحقوق/جامعة النهرين531.0088.50ثانوية االخيضر للبناتادبياسراء فرج محمد كريم692991221222052005

كلية الحقوق/جامعة النهرين530.0088.33اعدادية الرحمن للبناتادبينور الهدى فؤاد جبار عاتي693001021222021025
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كلية الحقوق/جامعة النهرين529.0088.17ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيهدى رحيم كريم حسين693011121222004035

كلية الحقوق/جامعة النهرين529.0088.17اعدادية عمر المختار للبناتادبيفاطمة عمار عبد الحسين ياس693021121222022028

كلية الحقوق/جامعة النهرين529.0088.17اعدادية التضحية للبناتادبيقبس تحسين حاتم محمد693031221222010033

كلية الحقوق/جامعة النهرين529.0088.17ثانوية ام المؤمنين للبناتادبياستبرق سعد سلمان هاشم693041221222011003

كلية الحقوق/جامعة النهرين529.0088.17اعدادية العزة للبناتادبينورا كاظم سلمان نهار693051221222036059

كلية الحقوق/جامعة النهرين529.0088.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايات عالء محسن خلف693061221222046013

كلية الحقوق/جامعة النهرين529.0088.17اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء اياد عبد عبد هللا693071321222040049

كلية الحقوق/جامعة النهرين528.0088.00اعدادية االخالص للبناتادبيبنين مثنى ياسين مشكور693081121222046021

كلية الحقوق/جامعة النهرين527.0087.83اعدادية رقية للبناتادبيتقى خالد محمد جاسم693091121222010007

كلية الحقوق/جامعة النهرين527.0087.83اعداديه االنوار للبناتادبيتقى نصير سويل رسن693101121222026014

كلية الحقوق/جامعة النهرين527.0087.83ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمريم حسن خليل كيطان693111121222030056

كلية الحقوق/جامعة النهرين527.0087.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمها اركان عبد الرضا شعيل693121221222046154

كلية الحقوق/جامعة النهرين527.0087.83اعدادية الفردوس للبناتادبيكوثر اكرم عبد الستار حسن693131321222040112

كلية الحقوق/جامعة النهرين526.0087.67اعدادية الفاروق للبناتادبيشمس احمد حقي اسماعيل693141021222037017

كلية الحقوق/جامعة النهرين526.0087.67اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد عماد زين علي693151221411027143

كلية الحقوق/جامعة النهرين525.0087.50اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعبد هللا فاضل جاسم محمد693161221411027089

كلية الحقوق/جامعة النهرين519.0086.50اعدادية االخالص للبناتاحيائيتبارك عباس موسى عدوان693171121422046023

كلية الحقوق/جامعة النهرين518.4886.41ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد شهاب احمد ياسين693181321411019015

كلية الحقوق/جامعة النهرين514.4885.75الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد الجواد زهير كريم حسن693191021411028083

كلية الحقوق/جامعة النهرين514.0085.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيلبنى محمود عادل محمود693201021422033144

كلية الحقوق/جامعة النهرين495.0082.50اعدادية االصيل للبناتتطبيقييقين عبد الخالق حسين علوان693211121522005038

كلية الحقوق/جامعة النهرين495.0082.50اعدادية الفكر للبناتتطبيقيزينب حسين عبود طاهر693221521522016026

كلية الحقوق/جامعة النهرين481.0080.17ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيمينا رائد محمد هادي693231021522012034

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين563.0093.83ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائينور احمد عبد الرزاق عبد الخالق693241021424013067

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين540.0090.00ثانوية القورية للبناتادبيعائشة محمد صائب محمد693252021222011018

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين502.0083.67اعدادية البصرة للبناتادبيايمان حسين مراد كاظم693261121222043007

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين498.0083.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائياطياف سنجار ضاري مناور693271921422042003

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين489.0081.50اعدادية التسامح للبناتادبيحوراء حسين مظلوم فارس693281421222012028

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين487.0081.17ثانوية اليرموك للبناتادبيديمه محمود شاكر اسماعيل693291021222011005

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين487.0081.17ثانوية الندى للبناتادبيطيبه عامر شراد دخيل693301421222069064

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين474.0079.00اعدادية البتول للبناتاحيائيصفا صباح عبد هللا علي693311121422013077

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين472.0078.67ثانوية زبيدة للبناتاحيائيهبه محمد موسى كاطع693321121422042091

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين469.0078.17الخارجياتاحيائينور باسل محمد علي693331321428050211
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كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين468.0078.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزهراء ياسر عبد الخضر محسن693341221422009034

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين465.0077.50ثانوية حطين للبناتتطبيقيمريم اسعد عبد الجبار عاصم693351421522004026

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين464.0077.33إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعبد هللا عادل حسن علي693361421411021049

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين464.0077.33اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزهره جابر عبود علوان693371821422071055

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين463.0077.17ثانوية المأمون للبناتاحيائيليلى فيصل مهدي ثابت693381021422034055

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين463.0077.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيدعاء ثامر عطا هللا محمد693391121422006060

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين463.0077.17اعدادية حطين للبناتاحيائينوره وحيد صادق كاظم693401321422027103

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين459.0076.50اعدادية االعظمية للبناتادبيتقى عمار سعد طه693411321222004024

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين459.0076.50ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيرؤى قاسم سلمان عبد هللا693421421222037011

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين459.0076.50اإلعدادية المركزية للبناتادبيفاطمه محيسن سعيد سلمان693431421222063038

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين458.0076.33ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء عامر كاظم محيبس693441121222042027

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين458.0076.33اعدادية البصرة للبناتادبيمريم احمد حمزة حسن693451121222043030

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين458.0076.33اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم علي يونس جرجيس693461321222004092

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين457.0076.17ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيزينب عالء قاسم حسين693471121226004032

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين457.0076.17اعدادية الرباب للبناتادبيدنيا وليد حسن عليوي693481221222041024

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين456.0076.00اعدادية االخالص للبناتادبيرسل حميد عويد مهدي693491121222046036

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين455.0075.83ثانوية ذات العيون للبناتادبيياسمين سهيل ناصر حسين693501121222039053

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين455.0075.83اعداية الهدى للبناتادبيزهراء قاسم عبد الحسين عباس693511421222013019

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين454.0075.67اعدادية بغداد للبناتادبيفضاء ماهر حميد عبدهللا693521021222035025

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين454.0075.67اعدادية العامل للبنينادبيسعد ثائر محمد حسن693531121211014051

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين454.0075.67اعدادية السجاد للبنينادبيمصطفى قيس شنون حمود693542321211027047

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين452.0075.33اعدادية حلب للبنينادبيباقر فاضل عباس عسل693552621211013017

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين451.0075.17ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيفاطمة حسن كاظم حسون693561021222024020

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين450.0075.00ثانوية الشباب للبنينادبيحسين محمد ستار لطيف693571021211023005

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين449.0074.83اعدادية الحفرية للبناتادبيريم فاضل حسن علي693582621222020013

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين448.0074.67اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيمرتضى وصفي كاظم نيرك693591121211050057

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين448.0074.67ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبياحمد عقيل توفيق مجيد693601421211051003

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين448.0074.67ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمصطفى حسين سلمان جاسم693611421211051059

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين446.0074.33ثانوية عدن للبناتادبيرنين كريم فخري حسن693621121222033024

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين446.0074.33اعدادية االنصار للبنينادبيمحمد عدي هشام خليل693631321211003041

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين445.0074.17اعدادية المتنبي للبنينادبيهمام حاتم راهي ناصر693641021211027071

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين444.0074.00اعدادية النصر للبناتادبيفاطمه علي عوده شنيور693651221222031097

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين444.0074.00ثانوية طيبة للبناتادبيزهراء ثائر مردان مضخور693661321222038020
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كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين444.0074.00اعدادية البلديات للبنينادبيحسن صادق عبار دفار693671421211034045

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين443.0073.83اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعبد هللا عماد خليل معروف693681321511005042

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين442.0073.67ثانوية الفردوس للبناتادبيمرام مازن حاتم محمود693691021222008021

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين441.0073.50اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي فاضل حزام بدن693701121211016044

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين441.0073.50اعدادية القناة للبناتادبيمريم صالح عبد الكريم نعمه هللا693711321222003033

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين441.0073.50اعدادية االعظمية للبناتادبيرحاب امين ناجح جواد693721321222004039

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين441.0073.50اعدادية التسامح للبناتادبيسلسبيل ميثم هادي يوسف693731421222012052

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين440.0073.33ثانوية الشفق للبناتادبيأمنه علي كاظم ذهب693741121222051001

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين440.0073.33ثانوية تبوك للمتفوقاتتطبيقيرسل محمد سليم محمد693751121522037006

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين439.0073.17اعدادية االسراء للبنينادبييوسف محمد ظاهر جهاد693761021211011045

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين439.0073.17اعدادية بغداد للبناتادبييسر سعد خلف جعفر693771021222035038

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين439.0073.17ثانوية الخلود للبناتادبيفاطمة علي عبد الرحمن اسحاق693781221222012024

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين439.0073.17ثانوية الجمهورية للبناتادبيزهراء علي جاسم محمد693791421222031014

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين439.0073.17اعدادية الفداء للبناتادبيفاطمه محمد جبر بجاي693801421222033057

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين438.0073.00ثانوية المتفوقات االهلية للبناتادبييقين عمار جبار ماضي693811121224015012

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين438.0073.00ثانوية المعالي للبناتادبيريم محمد عطيه حمزه693821421222054022

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين437.0072.83ثانوية السياب للبناتادبيزينب هشام هادي عبدالرحيم693831021222002019

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين437.0072.83اعدادية السياب للبنينادبيعلي وليد عبد حسين693841321211028030

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين436.0072.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمنتظر كاظم اشنين حسين693851121211011080

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين436.0072.67أعدادية الفاطميات للبناتادبيمريم عمر جبار خالد693861221222021073

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين436.0072.67اعدادية الخمائل للبناتادبينور جعفر محمد مهدي693871221222043112

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين436.0072.67اعدادية البشير للبنينادبيامير مصطفى كاظم كزار693881421211033013

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين436.0072.67اعداية الهدى للبناتادبيشهد حسين موله خلف693891421222013029

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين435.0072.50ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبينبأ علي عادل يوسف693901021222024032

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين435.0072.50اعدادية النهار للبناتتطبيقيزينب منير عبد الحسين ناصر693911121522056012

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين435.0072.50اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء احمد بجاي عبد هللا693921221222043033

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين434.0072.33اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيدانية احمد توفيق حمدان693931121222062022

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين434.0072.33ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبيهاجر علي شمس الدين مراد693941421226002043

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين433.0072.17ثانوية اليرموك للبناتادبيسما عمار نزار موسى693951021222011008

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين433.0072.17ثانوية االنفال للبناتادبيغفران مهدي ممدوح سالم693961021222019036

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين433.0072.17اعدادية العامرية للبناتادبيكوثر محمد حسن علي693971021222036039

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين433.0072.17اعدادية اجنادين للبناتادبيساره سعد لطيف محسن693981021222038027

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين433.0072.17ثانوية المودة األهلية للبنينادبيابراهيم احمد ابراهيم خليل693991321213006001
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كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين433.0072.17إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد الرحمن فاضل حسن خليل694001421211013059

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين433.0072.17اعدادية حلب للبنينادبيعبد هللا عالء كاظم علكه694012621211013087

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين432.0072.00اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيرواسي غني عبد النبي كاظم694021121222062031

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين432.0072.00اعدادية القناة للبناتادبيريم جاسم محمد سعد694031321222003017

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين432.0072.00الخارجياتادبيايناس خليف جبار المي694042621228050033

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين431.0071.83ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبينبأ صفاء اسماعيل عبد االمير694051121226004065

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين431.0071.83اعدادية الكاظمية للبناتادبيالبتول عمر صالح الدين سلمان694061221222029002

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين431.0071.83 شعبان المسائية للبنين15ثانوية ادبيمحمد حسين حبيب شبيب694071421215004025

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين430.0071.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسجى أحمد جاسم محسن694081121222017068

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين430.0071.67اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء علي عبد العباس جعفر694091521222008050

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين429.0071.50ثانوية المنار األهلية للبنينادبياحمد ثروت اكرم سلمان694101021213003001

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين429.0071.50ثانوية الفضيلة للبناتادبيايه حمزه علي محمود694111021222006002

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين429.0071.50ثانوية الحكمة للبناتادبيشهد لؤي عبد الكريم رشيد694121021222025028

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين429.0071.50اعدادية السياب للبنينادبيمرتضى عالء حسين محمد694131121211027112

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين428.0071.33اعدادية التعاون للبناتادبيمنار عدنان جابر شمران694141121222040051

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين428.0071.33للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيعلي عبد الخالق عبد العزيز محمد694151221211003070

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين428.0071.33اعدادية الكرامة للبناتادبيسميعه سعد سالم داود694161321222025041

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين427.0071.17اعدادية المستقبل للبناتادبيجمانة علي حمزة سالم694171121222036011

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين427.0071.17اعدادية زهو العراق للبناتادبيتبارك رعد عبد هللا مجيد694181321222009006

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين427.0071.17الثانوية الشرقية للبناتادبيايسر محمد غني محمود694191421222030001

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين427.0071.17الخارجيونادبيحسين ناظم عبدالسادة محمد694201621218001825

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين426.0071.00اعدادية اليمن للبنينادبياحمد رياض حميد داود694211021211016005

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين426.0071.00ثانوية الحكمة للبناتادبينضال فالح محمد عبد اليمه694221021222025041

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين426.0071.00اعدادية يافا للبناتادبينرجس علي فيصل عبد694231321222031131

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين426.0071.00اعدادية ام القرى للبناتادبيامال احمد جاسم كاظم694241421222015006

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين425.0070.83ثانوية ام سلمة للبناتادبيريم بكر هيثم توفيق694251021222015016

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين425.0070.83ثانوية العزة للبناتادبيورود سعد احمد محمد694261121222001042

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين425.0070.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياسراء حيدر محمد بدر694271221222046002

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين425.0070.83اعدادية عائشة للبناتادبيغفران عبد الزهره عباس طاهر694281421222010031

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين424.0070.67اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيحسين مهند عبد العزيز احمد694291021211015026

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين424.0070.67ثانوية العقيدة للبناتادبيهديل علي هادي حمد694301121222015061

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين424.0070.67ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعلي عماد علي حسان694311221211002021

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين424.0070.67اعدادية الرباب للبناتادبيهدى عماد حسين محمد694321221222041096
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كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين424.0070.67اعدادية الفيحاء للبناتادبيداليا امجد خليف زغير694331521222008028

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين423.0070.50ثانوية االحرار للبنينادبييوسف عبد هللا احمد جاسم694341121211043034

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين423.0070.50للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيموسى ياسين محمد علوان694351221211016059

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين423.0070.50أعدادية الفاطميات للبناتادبيصفا ابراهيم جليل اسماعيل694361221222021057

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين423.0070.50ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيبنين هاشم كريم عبد694371321222024008

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين423.0070.50اعدادية صفية للبناتادبيسجى رحمن سبالي فتالي694381421222011123

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين594.0099.00اعدادية الوثبة للبناتادبيزينب دهام احمد حسين694391921222058016

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين582.0097.00اعدادية الفرح للبناتادبيايه حيدر محمد حبيب694401421222053004

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين580.0096.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيهاجر عبد الرحيم جبار حسن694411221222046179

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين574.0095.67ثانوية الفردوس للبناتادبيتزكى مهند موسى هاشم694421021222008004

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين574.0095.67اعدادية الفكر للبناتادبيمريم وليد حميد خصاف694431521222016081

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين572.0095.33ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيساره عصام جاسم محسن694441121224014007

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين571.0095.17ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيصفا سرمد ناظم حمزه694451421224016004

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين570.0095.00ثانوية الخليج العربي للبناتادبيياسمين زياد عبد المطلب عبد الوهاب694461421222058046

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين568.0094.67ثانوية المسعودي للبناتادبيمنار بكر جاسم محمد694472321222020043

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين566.0094.33اعدادية التعاون للبناتادبيشهد حسن ملحان جبر694481121222040033

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين566.0094.33اعدادية المهج للبناتادبيجنات جميل الزم حسين694491421222035019

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين563.0093.83ثانوية ام البنين للبناتادبيرفل جمال كعود عوده694501921222146008

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين562.0093.67اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيزينب مثنى جياد محمد694511121222016023

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين559.0093.17الخارجياتادبيشهد ثامر احمد حسين694521021228050239

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين555.0092.50ثانوية اسماء للبناتادبينور احمد فوزي عارف694531121222035016

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين552.0092.00اعدادية يافا للبناتادبيبنين عباس جبر سعد694541321222031017

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين551.0091.83اعدادية الفرح للبناتادبيعذراء ضياء محمد حبيب694551421222053021

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين551.0091.83ثانوية المسرة للبناتادبيآيه صالح جاسم طاهر694561521222002001

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين550.0091.67اعدادية هند للبناتادبيصفا حمدي عباس سابط694571121222020033

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين548.0091.33اعدادية بغداد للبناتادبيشيالن طه محمد علي سعيد694581321222001038

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين548.0091.33اعدادية الفردوس للبناتادبيمريم فاضل حسين علي694591321222040118

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين548.0091.33ثانوية ام البنين للبناتادبيرسل جمال كعود عوده694601921222146007

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين547.0091.17ثانوية القيم االهلية للبناتادبيزينب ضياء جابر علوان694611421224014003

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين545.0090.83اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيعبد هللا ايهاب عبد الرزاق محمود694621121211048045

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين544.0090.67اعدادية النهار للبناتادبيزينه حسام جاسب فياي694631121222056023

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين541.0090.17اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيلينا نهاد نافع حسين694642121422009157

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين539.0089.83اعدادية االمال للبناتادبيامنة فاضل حسين حميد694651121222011005

4148 من 2105صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين539.0089.83اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسجاد خالد خضير جهاد694661421211041036

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين536.0089.33اعدادية الجوالن للبنينادبيمازن خالد هادي محمود694671121211036043

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين535.0089.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور علي زوري كاظم694681221222046175

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين535.0089.17ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيانمار علي عبيد اعوج694691421226003016

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين534.0089.00اعدادية المصطفى للبنينادبيعثمان وليد محمد ابراهيم694701021211017050

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين533.0088.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور الهدى خالد ناجي عبيد694711221222046168

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين533.0088.83اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبياالء جابر هاشم غنام694722621222037002

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين529.0088.17اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء علي سعيد عبد هللا694731221222041037

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين529.0088.17الخارجياتادبيايات حميد مجيد حسين694741521228050069

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين528.0088.00ثانوية الفردوس للبناتادبيياسمين احمد عبد الصاحب محمد694751021222008029

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين526.0087.67اعدادية القدس للبنينادبيعبد الرحمن مروان محمود سلمان694761021211014037

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين525.0087.50ثانوية الشفق للبناتادبيزهراء عبد الكريم محسن طاهر694771121222051027

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين525.0087.50اعداية الهدى للبناتادبيرواء اسامة مهدي نوفل694781421222013015

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين524.0087.33ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيايالف علي حسين فياض694791221222015008

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين522.0087.00ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمه محمد ناصر حسين694801121222051047

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين522.0087.00اعدادية طه للبنينادبيعلي فرقد ابراهيم مصطفى694811421211049095

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين519.0086.50اعدادية االخالص للبناتادبيبنين علي خزعل حسن694821121222046019

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين518.0086.33اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيتماره ناصر عباس جبر694831121222062018

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين518.0086.33اعدادية العراق للبنينادبيموسى رعد حميد سبهان694841221211009257

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين518.0086.33اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحيدر ابراهيم غني حسوني694851421211029029

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين517.0086.17اعدادية الطارق للبنينادبييحيى احمد عبد الكريم عبد الجليل694861021211038026

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين517.0086.17اعدادية عمر المختار للبناتادبينبأ شاكر محمود احمد694871121222022031

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين516.0086.00أعدادية الفاطميات للبناتادبيشيرين عقيل كبد حنون694881221222021055

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين509.0084.83ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهنادي خالد عبد الرزاق عبد الكريم694891121422008141

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين500.0083.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا احمد ناطق احمد694901021511019049

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين488.0081.33اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيصفا غازي عبد منصور694911121522006039

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين486.0081.00ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيهبه كريم عبد هللا ناصر694921121422031047

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين484.0080.67اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائياحمد غزوان علي إسماعيل694931021413007006

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين483.0080.50ثانوية الزهور للبناتاحيائيهبه حامد علي حمد694941121422019035

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين482.0080.33اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيبنين فائق عبد الحمزه هاني694951121422006034

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين482.0080.33اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيغنى نبيل جاسب فريح694961421422057139

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين478.0079.67ثانوية وهران للبناتاحيائيشهد امين محمد ابراهيم694971121422049019

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين477.0079.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائياحمد سعد شناوه خزعل694981121411006009
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كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين477.0079.50اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيافنان فراس محمد ناصر694991121422044009

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين476.0079.33ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيتبارك سعد عباس مصبح695001021422012007

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين476.0079.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيرضا ثائر جواد مسلم695011221511028073

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين474.0079.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب علي مطر خماط695021121422043034

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين472.0078.67ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيروان اياد علي عباس695031421522040009

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين469.0078.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد علي اسامه كاظم مهدي695041021411019111

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين469.0078.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائييوسف وسام عباس خضير695051121411015122

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين468.0078.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيساره عباس جبار عبد الرضا695061521422005069

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين467.3277.89ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيامنه اكرم حسن مانع695071521422017005

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين467.0077.83اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيخير هللا رحمن جميل محمد695081121411015033

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين467.0077.83اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيزيد احمد جواد عزيز695091421511020032

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين467.0077.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيغسق محسن عزيز حسن695102321422027074

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين464.0077.33ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيمريم جبار حمود فريح695111021422029052

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين464.0077.33ثانوية مؤتة للبناتاحيائيبسمه حبيب حسين علي695121121422050008

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين463.4077.23ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائينور علي عبد الرضا عجيل695131421422055053

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين463.0077.17اعدادية العزيزية للبناتاحيائيهبه حسين علي احمد695142621422039062

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين462.0077.00اعدادية البتول للبناتاحيائينور ثائر عبيس محمود695151121422013127

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين461.0076.83اعدادية الطيبات للبناتاحيائياسراء احمد كاظم خلف695162121422085013

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين461.0076.83المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيمصطفى رحيم مذكور علي695172221417067023

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين459.0076.50إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمنتظر عبد الحسين جابر لعيبي695181421411007106

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين458.0076.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيطارق احمد مجيد حميد695191121411041056

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين457.0076.17اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيعثمان سرمد شاكر حسين695201921511024034

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين456.0076.00اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيعلي رعد ثامر حسين695211221511006030

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين449.0074.83ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيهالة سعيد جوهر رعد695221021522007023

كلية الطب/جامعة ديالى611.36101.89ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيايالف احسان محمد خيري احمد695232121422007005

كلية الطب/جامعة ديالى610.84101.81ثانوية الفراقد للبناتاحيائيتبارك احمد عبد بخيت695242121422058010

كلية الطب/جامعة ديالى607.52101.25ثانوية الفراقد للبناتاحيائيايمان سمير قحطان نصيف695252121422058008

كلية الطب/جامعة ديالى606.68101.11ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيزهراء احمد صالح مهدي695262121422007019

كلية الطب/جامعة ديالى605.52100.92ثانوية الفراقد للبناتاحيائيغدير قاسم محمد جعفر695272121422058054

كلية الطب/جامعة ديالى605.00100.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم جابر براك علوان695282121422046102

كلية الطب/جامعة ديالى604.00100.67اعدادية بابل للبناتاحيائيزبيدة احمد محمد ولي695292121422051053

كلية الطب/جامعة ديالى603.52100.59ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيزهراء بحر مهدي قيس695302121422007020

كلية الطب/جامعة ديالى603.36100.56ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعبد هللا عمار احمد مجيد695312121411020020
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كلية الطب/جامعة ديالى603.00100.50اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب رشيد عبد الرزاق شريف695322121422049116

كلية الطب/جامعة ديالى602.84100.47ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائياالء عبد الكريم مجيد رمضان695332121422007003

كلية الطب/جامعة ديالى602.00100.33ثانوية الراية المختلطةاحيائيياسين عبد القادر عطا سعيد695342121417002014

كلية الطب/جامعة ديالى602.00100.33ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيشروق غازي فيصل صياد695352121421074013

كلية الطب/جامعة ديالى602.00100.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايه قاسم عبد الكريم سلمان695362121422009030

كلية الطب/جامعة ديالى602.00100.33ثانوية فاطمة للبناتاحيائيايالف عمار تركي صالح695372121422016026

كلية الطب/جامعة ديالى602.00100.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيدلة مصطفى خشان محمد695382121422032072

كلية الطب/جامعة ديالى602.00100.33اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزينب حسين نجم عبد695392121422043034

كلية الطب/جامعة ديالى601.00100.17اعدادية كنعان للبنيناحيائياحمد جرجيس ثعبان محمد695402121411013008

كلية الطب/جامعة ديالى601.00100.17اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسين صالح الدين نجم احمد695412121411049029

كلية الطب/جامعة ديالى601.00100.17ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيمكي محمد حسين حمد695422121417071024

كلية الطب/جامعة ديالى601.00100.17ثانوية الزهور للبناتاحيائيساره خليل عبد الهادي خليل695432121422024020

كلية الطب/جامعة ديالى601.00100.17اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيهدى احمد كاظم محمد695442121422032204

كلية الطب/جامعة ديالى601.00100.17ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيشيماء ليث حاتم علوان695452121422044065

كلية الطب/جامعة ديالى601.00100.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم ناطق عدنان خليل695462121422048125

كلية الطب/جامعة ديالى601.00100.17اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء حسن علي حسون695472121422049095

كلية الطب/جامعة ديالى601.00100.17ثانوية االغراس للبناتاحيائيمريم جمال ابراهيم اسماعيل695482121422094051

كلية الطب/جامعة ديالى601.00100.17اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيرسل ضياء الدين سلمان زغيتون695492121426007061

كلية الطب/جامعة ديالى600.92100.15ثانوية الفراقد للبناتاحيائيمروه محمد علوان حسن695502121422058060

كلية الطب/جامعة ديالى600.76100.13ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيحسناء منصور حسن حمودي695512121422007013

كلية الطب/جامعة ديالى600.60100.10ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيبروج حميد غالب حسين695522121422007008

كلية الطب/جامعة ديالى600.00100.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي حاتم عبد الكريم طه695532121411003108

كلية الطب/جامعة ديالى600.00100.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيايه احمد غازي درويش695542121422001020

كلية الطب/جامعة ديالى600.00100.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك فضل هللا علي محمد695552121422001031

كلية الطب/جامعة ديالى600.00100.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيبشرى محمد ياسين جبارة695562121422008023

كلية الطب/جامعة ديالى600.00100.00ثانوية البحيرة للبناتاحيائيغفران محمد جاسم محمد695572121422031027

كلية الطب/جامعة ديالى600.00100.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائينشور بالل بدر ابراهيم695582121422048136

كلية الطب/جامعة ديالى600.00100.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيايالف مثنى علي حسن695592121422057022

كلية الطب/جامعة ديالى600.00100.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفاطمة محمود شطب مسرهد695602121422079106

كلية الطب/جامعة ديالى600.00100.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيوفاء عباس احمد زيدان695612121422079148

كلية الطب/جامعة ديالى599.6099.93ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائينورس بشار احمد ذياب695622121422007040

كلية الطب/جامعة ديالى599.5299.92ثانوية الجواهري للبنيناحيائياحمد رائد عبد الرحمن حسين695632121411020003

كلية الطب/جامعة ديالى599.0099.83اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد تحسين خلف منصور695642121411005115
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كلية الطب/جامعة ديالى599.0099.83اعدادية ديالى للبنيناحيائيحسام محمد عذب حاجم695652121411012053

كلية الطب/جامعة ديالى599.0099.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمسلم عقيل جميل سلمان695662121411049137

كلية الطب/جامعة ديالى599.0099.83اعدادية تماضر للبناتاحيائيازهار صكبان حميد حميد695672121422002004

كلية الطب/جامعة ديالى599.0099.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيامنه اسعد لطيف سبتي695682121422008012

كلية الطب/جامعة ديالى599.0099.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزبيدة فارس عبد الستار حسين695692121422008057

كلية الطب/جامعة ديالى599.0099.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزهراء عبد الودود اسماعيل محمد695702121422009081

كلية الطب/جامعة ديالى599.0099.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيازل بندر ابراهيم حبيب695712121422013004

كلية الطب/جامعة ديالى599.0099.83اعدادية المنارة للبناتاحيائيتقى قاسم عبد هللا احمد695722121422018027

كلية الطب/جامعة ديالى599.0099.83اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيندى حاتم عباس خزعل695732121422032191

كلية الطب/جامعة ديالى599.0099.83اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيالزهراء احمد علوان حسين695742121422043001

كلية الطب/جامعة ديالى599.0099.83اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيفاطمه سالم عيدان شردان695752121422047100

كلية الطب/جامعة ديالى599.0099.83اعدادية النبوة للبناتاحيائيدعاء محمد عبد المهدي محمود695762121422055033

كلية الطب/جامعة ديالى599.0099.83اعدادية النبوة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء نجم عبد الحسن احمد695772121422055103

كلية الطب/جامعة ديالى599.0099.83اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيضحى محمد احمد نعمان695782121422079091

كلية الطب/جامعة ديالى599.0099.83ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيابرار وسام داود اسماعيل695792121426005063

كلية الطب/جامعة ديالى599.0099.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم سامي خليل ابراهيم695802721422038073

كلية الطب/جامعة ديالى598.7699.79ثانوية الفراقد للبناتاحيائيرشا علي حسين علوان695812121422058021

كلية الطب/جامعة ديالى598.5299.75ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك خليل ضمد علي695821421422027034

كلية الطب/جامعة ديالى598.3299.72االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن صالح الدين قادر احمد695831321411010027

كلية الطب/جامعة ديالى598.2899.71ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد اسعد علي لفته695841321411019148

كلية الطب/جامعة ديالى598.1299.69ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبا محمد شكر محمود695851321422043123

كلية الطب/جامعة ديالى598.0499.67ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء مهند غضبان فتح هللا695861421422027077

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67ثانوية الحكمة للبناتاحيائيهاجر عالء مال هللا عباس695871021422025049

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67ثانوية فلسطين للبناتاحيائيزينب سعد صقر عبد695881021422032024

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67ثانوية المأمون للبناتاحيائيزينب شاكر بكر كريم695891021422034032

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب الحوراء صفاء عبد النبي جبر695901321422012009

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة فالح حسن ابراهيم695911321422034023

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67ثانوية المناهل للبناتاحيائيمالك مازن عمران حيدر695921321422046073

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد هاني خزعل لعيبي695931421411041095

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67ثانوية سومر للبناتاحيائيهدى نعيم احمد اسماعيل695941421422008138

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمة اكرم حمدان حمزة695951421422016064

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67ثانوية االمال للبناتاحيائيغدير حسن علوان علي695961421422041134

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم محسن هاشم جعفر695971421422044176
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كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيضحى عادل جمعه نوري695981421422062090

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67ثانوية االعتماد للبناتاحيائيتبارك سامي نجم عبد هللا695991421422067013

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67اعدادية طوز للبناتاحيائيمروه صفاء الدين قاسم سليمان696001821422021039

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيابراهيم حاجم حسن علي696012121411001002

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمهدي سعد جواد جاسم696022121411014173

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67اعدادية طوبى للبنيناحيائيطه زاهر عبود علوان696032121411076040

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهد يونس حسب هللا سرحان696042121422001093

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67اعدادية تماضر للبناتاحيائيخنساء خليل عواد خميس696052121422002046

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67اعدادية تماضر للبناتاحيائيهدى حسين عبد اللطيف محمود696062121422002152

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيحفصة عالء سبع كشاش696072121422008035

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرحمة عصام بالل عباس696082121422032075

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينواره خالد يونس محسن696092121422032194

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيافراح عزيز كاظم علوان696102121422048008

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67اعدادية بابل للبناتاحيائيديار عامر صفاء احمد696112121422051038

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67ثانوية سارة للبناتاحيائيايمان عامر عبد الخالق محمد امين696122121422066004

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء ياسين سلمان شهاب696132121422092043

كلية الطب/جامعة ديالى598.0099.67ثانوية االالء للبناتاحيائيهدى خالد محمود مهدي696142121422095021

كلية الطب/جامعة ديالى597.8499.64الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيساره احمد حسين مطلك696151021422018072

كلية الطب/جامعة ديالى597.8499.64ثانوية الفراقد للبناتاحيائيمالك خالد غضبان محمد696162121422058066

كلية الطب/جامعة ديالى597.6899.61ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد هللا عباس فاضل مهدي696171321411032039

كلية الطب/جامعة ديالى597.6099.60ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود حسان عبد علي696181321411019091

كلية الطب/جامعة ديالى597.6099.60ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب علي كريم حسين696191321422043067

كلية الطب/جامعة ديالى597.6099.60ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء عطا هللا زيدان خلف696201421422027110

كلية الطب/جامعة ديالى597.5299.59ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن ثعبان محمد696212121411020028

كلية الطب/جامعة ديالى597.4499.57ثانوية المتميزاتاحيائيمنى مجاهد رحيم صبار696221321422032097

كلية الطب/جامعة ديالى597.3699.56ثانوية المتميزيناحيائينزار ثائر خلف جاسم696231421411005119

كلية الطب/جامعة ديالى597.2099.53ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيايه بارزان حسين محمد حسن696241321422043016

كلية الطب/جامعة ديالى597.0499.51ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيموج اسامه سليم عبد الوهاب696251321422043117

كلية الطب/جامعة ديالى597.0099.50ثانوية االعتدال للبناتاحيائيآيه ماهر حسين عبود696261321422008001

كلية الطب/جامعة ديالى597.0099.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيرفل مازن عبد الرحيم محمد696271321422017060

كلية الطب/جامعة ديالى597.0099.50ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيكوثر احمد ناجي مشحوت696281421424014039

كلية الطب/جامعة ديالى597.0099.50اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيحسن هاشم عبد االمير ياسين696292121411024008

كلية الطب/جامعة ديالى597.0099.50اعدادية البراءة للبناتاحيائيساره علي عبد ذياب696302121422004072
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كلية الطب/جامعة ديالى597.0099.50اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيايه فيصل غريب بريسم696312121422079016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى540.0090.00اعدادية الصفا للبنينتطبيقياحمد محسن عبود كشكول696321321511027006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى539.0089.83ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتتطبيقياروى وجدي رشيد اسماعيل696331421524005002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى539.0089.83اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيمحمد عيسى اسماعيل محمد696342121511030021

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى534.0089.00ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمنتتظر منذر جوده مهدي696352121511025057

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى534.0089.00ثانوية المحسن للبنينتطبيقيقاسم محمد طه قاسم696362121511080019

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى529.0088.17ثانوية العدالة للبنينتطبيقيعبد الباري صباح مسرهد مطلك696372121511042007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى529.0088.17اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيتبارك هالل شكور خضر696382121522010014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى528.0088.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيابراهيم عبد الرحمن خليفه حمد696391021511020006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى528.0088.00اعدادية النجاح للبنينتطبيقياحمد صندل كاظم سعيد696401421511026006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى524.0087.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى مازن زيد حسن696412121511014113

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى524.0087.33اعدادية السجاد للبنينتطبيقيجابر فالح جبر شالل696422321511027014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى523.0087.17اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد كمال ميرزا شامار696431521511011119

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى523.0087.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمهدي محمود رضا حسين696442321511002077

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى522.0087.00اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيعلي حميد رشيد عناد696451421511040048

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى520.0086.67اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيجمانه علي نافع حسن696462121522010016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى518.0086.33ثانوية المتميزينتطبيقيعبد هللا احمد صبري عبد القادر696471421511005005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى518.0086.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى احمد خلف حسين696482121511014107

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى517.0086.17اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيزهراء هشام احمد عباس696491421522057014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى515.7285.95اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي فائز محمد عمران696502721511028029

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى515.0085.83اعدادية النبوة للبناتتطبيقيفاطمة مهدي صالح سلمان696512121522055008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى514.0085.67ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعلي محمد عبد االمير كاظم696522121511025037

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى511.0085.17اعدادية الرشد للبناتتطبيقيأسيا قحطان عدنان صالح696531321522033001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى511.0085.17اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمهيمن حسن عبد الحميد رشيد696541921511002047

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى511.0085.17اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينتطبيقيمصطفى سالم عبد هللا حسن696552621513010014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى505.0084.17اعدادية العراقية للبناتتطبيقيفيان نزار عادل اغضيب696562121522049045

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى503.0083.83اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي محسن خنجر بدن696571421511017084

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى503.0083.83اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمود محمد جواد كاظم هندي696582721511032079

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى501.0083.50ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيرسول ضياء عواد خضير696591021517003005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى501.0083.50ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيمقتدى صالح فيصل خلف696601621513055049

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى500.0083.33اعدادية النبوة للبناتتطبيقيقمر هاشم محمد مرهون696612121522055009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى498.0083.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيكاظم احمد كاظم علوان696621321511004026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى498.0083.00ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقينور الهدى خماس ابراهيم قدوري696632121522071024
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى498.0083.00اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيمريم وليد عبد الملك عبد الجبار696642721522055074

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى497.0082.83اعدادية البيان للبناتتطبيقيزينه احمد صاحب علي696651021522014021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى524.0087.33ثانوية األمامة للبنينتطبيقيحسين عماد مخلف خلف696662121511073007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى513.0085.50ثانوية الهداية للبنينتطبيقيعلي عباس نصيف سعود696672121511085018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى509.0084.83ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيطاهر قاسم تكليف دواين696682421513010032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى499.0083.17اعدادية اولى القبلتين للبنينتطبيقياحمد سالم حمود عطيه696692121511060002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى498.0083.00ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيباقر حسين جليل كاظم696702121511025011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى496.0082.67اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين علي بدري مهلهل696712221511005014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى495.0082.50اعدادية طوبى للبنينتطبيقيغضنفر حسين علي عباس696722121511076044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى494.0082.33اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحيدر عباس جبار حميد696732121511002023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى491.0081.83الخارجياتتطبيقياساور محمد عبدهللا خليل696742121528050002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى487.0081.17ثانوية البالد للبنينتطبيقيمصطفى غظنفر عدنان عبد الهادي696751221511008019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى487.0081.17اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي محمد عباس شهاب696762121511003029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى486.0081.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيخليفة عامر جاسم محمد696771121511015035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى483.0080.50ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيمصطفى محمد سالمة عمر696782121517032016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى480.0080.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيعلي كاظم ساجت محمد696791021511014082

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى480.0080.00اعدادية الشهيد هزار المختلطةتطبيقيعبد الرحمن خالد نصيف جاسم696802121517067002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى478.0079.67اعدادية عدن للبناتتطبيقيفاطمه نهاد عزيز ذياب696811321522030031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى478.0079.67اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمنتظر سعد عباس جاسم696822821515001574

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى478.0079.67ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيايات حامد ناصر غاسم696832821522016005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى477.0079.50اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيعال احمد علي جعفر696841321522004025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى476.0079.33ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيسنين صالح حسن مصطفى696851321522039031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى475.0079.17ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيمالك فريد جاسم حسن696861021522024013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى475.0079.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعمار ياسر ابراهيم جاسم696872121511004031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى475.0079.17اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيقبس صالح مهدي محمد696882621522026054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى473.0078.83اعدادية الخالص للبنينتطبيقيكرار قاسم محمد عباس696892121511002050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى471.0078.50اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيبشار حيدر غني قدوري696901221511027024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى471.0078.50اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيحيدر نصيف جاسم محمد696911421511047021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى470.0078.33اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمنذر محمد بدر سالم696921421511041038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى469.0078.17إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعبد الصالح محسن صالح خلف696931421511016077

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى469.0078.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد عادل شهيد فاضل696942121511014100

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى468.0078.00ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيضحى مهدي محمود سيد696951421522042025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى468.0078.00اعدادية النبوة للبناتتطبيقيزينب عمار عبداالمير حامد696962121522055005
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعباس محسن محسن عبيس696971121511006080

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى465.0077.50ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيعبد الهادي عوده عزيز مهلهل696981621511074033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية القدس للبناتتطبيقيطيبه حسين علوان براك696992121522021003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى465.0077.50ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقييمان عدنان جبار برع697002221513035084

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى464.0077.33اعدادية النور للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد خلف فهد697011221511023050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى464.0077.33ثانوية العقيدة للبناتتطبيقياديان قصي محمد علي رخيص697021621522055002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى464.0077.33اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيزينب حسن جامل منصور697032121522050017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد خالد رشيد ابراهيم697041021511026113

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيكرار صباح حسن كريم697051321511004028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية الفرقان للبنينتطبيقييوسف احمد مهدي محمد697061421511050099

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى460.0076.67اعدادية السبطين للبنينتطبيقياسحاق عدنان هاشم طالب697071221511022013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى460.0076.67اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيعداي خالد عداي حميد697082121511075028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى460.0076.67ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيحسين ناصر فرحان عذاب697092221513040010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى459.0076.50ثانوية الفارابي للبنينتطبيقياحمد علي حسين جاسم69710212051026001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى459.0076.50اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيعلي محمد ابراهيم فليفل697111421511040055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى459.0076.50اعدادية فدك للبناتتطبيقينور صالح سعيد دفار697122121522067008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى458.0076.33اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيبالل عبد الستار احمد عطية697131121511020035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى457.0076.17اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيعلي محسن حمدان محمود697141921511024038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى457.0076.17ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيمهدي حسين علي حسين697152221513040040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى457.0076.17اعدادية الحسين للبنينتطبيقييوسف محمد عبد الرضا كريم697162621511028054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى456.0076.00اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيوليد سالم عاشور محيسن697172221511048076

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى455.0075.83أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياتطبيقياحمد معتصم محمد طاهر رضا697183021517042001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى454.0075.67 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيمريم شهاب خليل امين697191421522007020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى454.0075.67اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيهود حامد عبد حمزه697201921511040038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى454.0075.67اعدادية الشامية للبنينتطبيقيحسن حسين علوان عكاب697212421511010010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى454.0075.67اعدادية غماس للبنينتطبيقيمحمد عماد عباس موازي697222421511011040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى453.0075.50اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعثمان صبري خلف مطلب697231021511016048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى453.0075.50اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيحيدر امين عباس عبد697242421511015029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى453.0075.50اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحسن علي ياسر عويد697252721511033127

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى452.0075.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقياحمد خالد خضير عباس697261221511028010

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى506.0084.33اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيعمار رجب لفته حسين697272121515004031

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى466.0077.67ثانوية البطولة للبنينتطبيقيعباس ارسال ثامر عباس697282121511061016

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى446.0074.33اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيايمن سعود صخي جار هللا697292221511048005
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قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى443.0073.83ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيعبد هللا شهاب احمد عويد697302121511074015

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى443.0073.83اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيزهراء ظافر خضير عباس697312121522003017

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى443.0073.83ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيايه صفاء فاضل سعيد697322121522071002

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيعلي عبد الساده صبيح علي697332621511010039

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى441.0073.50اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيحسين حيدر غالم عوازلي697341321511008016

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى440.0073.33ثانوية البطولة للبنينتطبيقيالحر محمد جابر عباس697352121511061004

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى439.0073.17اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيسجاد كريم حسين كركوش697362621511010021

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى439.0073.17اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمرتضى هاشم جبار سفيح697372821511010110

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى437.0072.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيفضل نوري كرم ماهور697382821511001133

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى437.0072.83ثانوية النصر المختلطةتطبيقيحيدر خالد جعيع عنيد697392821517004011

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى431.0071.83اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقييوسف علي عيدان جاسم697402121511030024

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى431.0071.83اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيمشتاق طالب جاسم محمد697412121517030010

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى430.0071.67ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعباس احمد علي مكطوف697421621513115026

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى428.0071.33اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحامد زهير حامد شاكر697431221511022022

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى425.0070.83اعدادية الفلق للبنينتطبيقياحمد طالب عبود محل697442121511022004

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى425.0070.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمصطفى حسين سلمان خيون697452121511024018

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى425.0070.83اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيحيدر صاحب محمد احمد697462121511030004

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيمهند الطيف عبد الكريم سبع697472121511074021

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى424.0070.67اعدادية طوبى للبنينتطبيقيعلي حميد عباس خميس697482121511076035

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى421.0070.17ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمصطفى جاسم جابر سكران697492121511025054

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى420.0070.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمنتظر رياض شحيل عبد الرضا697502821511001206

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى419.0069.83اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقينغم عدي فاروق كمون697511321522035031

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى419.0069.83ثانوية العدالة للبنينتطبيقيضياء محمد حمزه كاظم697522121511042005

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى417.0069.50اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينتطبيقيمحمد محسن مطشر عبد هللا697532121511001013

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى417.0069.50اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمنتظر مقداد عبد علي عباس697542121511002070

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى416.0069.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيعلي عيسى جابر شنيتر697552221513036019

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى415.0069.17اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيماجد مطشر فرحان منصور69756212051037026

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى415.0069.17ثانوية الفارابي للبنينتطبيقياحمد فراس علي عبد هللا697572121511025006

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى415.0069.17ثانوية البطولة للبنينتطبيقيحمزة نزار ذيبان علي697582121511061011

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى414.0069.00اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيحسن صدام عريبي محمد697591621511004021

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى414.0069.00ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيروكان حسن محمود محمد سعيد697602121517032006

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى413.0068.83اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيزهراء علي عزم تقي697611321522035017

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى413.0068.83اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيالحسن محمد حسن مطلق697621421511019013
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قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى413.0068.83اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينتطبيقيعلي عارف محمد موسى697632121511018012

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى412.0068.67اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمعتز عالء عبد الحسين عبيد697642821511010117

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى410.0068.33ثانوية الفارابي للبنينتطبيقياحمد صكبان عباس حسين697652121511025004

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى408.0068.00ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيحسين طالب جاسم محمد697662121511025015

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيايهاب رحيم حسن خليفه697672121515009006

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى404.0067.33اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيفيصل عماد فيصل فرحان697681321511022065

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى402.0067.00ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيكاظم عامر حسن كاظم697692121511025042

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى402.0067.00ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيكرار حيدر قاسم محمد697702121511025043

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى402.0067.00اعدادية العراقية للبناتتطبيقيرقية علي كامل ابراهيم697712121522049018

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى402.0067.00اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيسعود ماجد طارش شذر697722221511058027

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى399.0066.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد ياسين عبد جاسم697732121511014010

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى397.0066.17ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزينب حازم صادق حسين697742121522071017

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية المسار المختلطةتطبيقيمالك عطوان حاشوش جبر697752221517043025

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمحمد رياض صدام سلمان697761321511014036

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيعبد هللا صدام جبار ابراهيم697772121511021012

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى451.0075.17إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيقاسم حيدر قاسم محمد697781421511007060

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى449.0074.83ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الحسن عبد الواحد697791621513042019

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى447.0074.50اعدادية الرشد للبناتتطبيقيايالف فراس جبار ياسين697801321522033005

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى444.0074.00اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينتطبيقيموسى عمران عبد عزيز697812121511077022

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى439.0073.17اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيحسن علي حسن خضير697822121515009007

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى437.0072.83اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي ثامر ناصر زايد697831321511017041

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى433.0072.17اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمد جبار عيدان حسن697842721511032069

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى430.8871.81الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد زياد وهيب أحمد697851021511002008

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى430.0071.67اعدادية المستقبل الزاهر للبنينتطبيقينور الدين عامر فاضل صالح697862121511058028

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى430.0071.67ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتتطبيقياسيل صباح جدوع حسن697872321524013001

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى425.0070.83اعدادية المستقبل الزاهر للبنينتطبيقيحيدر حامد خليل اسماعيل697882121511058011

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى422.0070.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقياحمد حسن وكه سلطان697892921511025006

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى418.0069.67اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعلي طالب خماس حسين697901321511003048

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى418.0069.67اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمحمد مفيد كريم هادي697912121511002061

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى416.0069.33اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمصطفى قحطان كريم عبد علي697922421511008038

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى415.0069.17ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيمصطفى مهند عبد الكاظم دهيك697931621511083025

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى414.0069.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيخطاب جبار عابد نصار697941021511019029

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى414.0069.00اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيكرار راضي اصريم احريجه697951421511027064
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قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى413.0068.83اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيفاطمه صباح جليل خليل697961421522015056

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى413.0068.83اعدادية الفلق للبنينتطبيقيحسين محمد حسين خلف697972121511022014

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى413.0068.83ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيمسلم كريم شويل فرحان697982521513017016

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى412.0068.67اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد فؤاد مصطفى697991421511020046

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى410.0068.33اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيياسين خلدون حافظ ابراهيم698001321511022099

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى409.0068.17اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيعادل عمر عادل كريم69801132051004013

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى409.0068.17اعدادية دجلة للبنينتطبيقيحسن هادي عبد هللا حسون698022621511020020

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمؤمل عدنان عبد الحسين عكله698032221511005063

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية الخالص للبنينتطبيقيكرار قاسم احمد عبد698042121511002049

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى394.0065.67ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيحسان فرقد زبير هادي698051021511004006

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى393.0065.50ثانوية العلوم للبنينتطبيقيذو الفقار عبد االمير لعيبي حسن698061321511036009

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى392.0065.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيابراهيم محمد اسماعيل حبيب698071321511010006

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية العراقية للبناتتطبيقيبسمل عالء عثمان علوان698082121522049008

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى391.0065.17ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيطالب عادل محمود محمد698092121511025025

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى391.0065.17ثانوية المحسن للبنينتطبيقيمنير فيصل سرحان عبود698102121511080022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى585.0097.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيرسل حميد كاظم داود698112121422046047

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى579.0096.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح كاظم زوين698122121424005003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى572.0095.33اعدادية سراجق المختلطةاحيائيزهية رشيد هادي محمد698132121427051014

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى569.0094.83ثانوية السكري للبنيناحيائيهمام فارس عامر حاتم698142121411043027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى569.0094.83ثانوية الوطن للبنيناحيائيمصطفى يعرب عبد عباس698152121411070032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى567.0094.50اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينبأ فياض بالل حبيب698162121422032184

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى566.0094.33اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمهدي راحب خالد حسن698171021411008054

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى566.0094.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزهراء اسماعيل ابراهيم عبد الكريم698182121422008060

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى563.4493.91الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا محمد حنون شنين698191021411028049

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى562.0093.67االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد محمد عبد الكريم هادي698202121411004019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى558.0093.00اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعلي عدنان قحطان علوان698212121411001064

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى553.0092.17ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيزينب طلب ضاحي فرحان698221021422015024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى552.0092.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعقيل ماجد حميد هاشم698232321413018147

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى551.0091.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيضي كاظم سلمان عاشور698242121422046085

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى550.0091.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة حيدر حسن محمد698252221424007120

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى549.1291.52ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيمينا منتظر مؤيد صالح698262621422042028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى549.0091.50اعدادية المقدادية للبناتاحيائيلمى شهاب احمد سالم698272121422050179

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى548.0091.33اعدادية البراءة للبناتاحيائيتقى عباس عبد المنعم ابراهيم698282121422004027
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى548.0091.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايه ثامر عبد كريم698292121422009028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى548.0091.33ثانوية القوارير للبناتاحيائيرونق حيدر عدنان محمد698302121422059008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى547.0091.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيساره محمود رحيم سلمان698312121422001076

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى547.0091.17اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيحوراء قصي خلف حميد698322121422032066

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى542.2090.37ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعباس حسنين محمد عباس698332321411058043

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى541.0890.18ثانوية الفراقد للبناتاحيائيطيبه نوفل كامل جواد698342121422058049

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى541.0090.17اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعبد هللا نجم الدين قادر عبد هللا698351821411037032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى541.0090.17اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيمصطفى شهاب احمد خلف698362121411075109

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى540.0090.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيكرار وليد خالد نافع698372121411002124

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى540.0090.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد هللا محمد سعد سلمان698382121411014089

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى540.0090.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيمحمد حسين عبد الحميد حسين698392121411033081

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى539.8889.98ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد بشار اسماعيل حسون698402121411020039

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى539.0089.83اعدادية تماضر للبناتاحيائياية الرحمن هيثم احمد علوان698412121422002023

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى539.0089.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل سعد حبيب خضير698422121422048047

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى539.0089.83ثانوية األمامة للبنينتطبيقيسيف حسين ابراهيم كاظم698432121511073011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى539.0089.83اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمنتظر محمد جبر حسون698442321411017142

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى539.0089.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسنين نافع بدري كاظم698452321413018051

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى516.0086.00اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي السجاد سعد شاكر احمد698462121511003024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى507.0084.50اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقياشرف حيدر طالب عباس698471421511003003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى507.0084.50اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيلؤي احمد شاكر محمد698481421511025060

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى506.0084.33اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعمر عامر سبع خماس698491021511013106

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى502.0083.67اعدادية خانقين للبنينتطبيقيكرار عامر علوان حميد698502121511011037

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى500.0083.33اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيشبر كاظم رحيمه شبل698511321511024025

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى497.0082.83اعدادية الفلق للبنينتطبيقياسامة صباح عجيل شهاب698522121511022007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى495.0082.50اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيبراء يعقوب عبد حسين698532121511075007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى490.0081.67اعدادية ديالى للبنينتطبيقيعلي محمد احمد علي698542121511012026

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى487.0081.17اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي طالب طاهر طعمه698551621511037064

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى485.0080.83اعدادية البسمة للبناتتطبيقيحنين منتصر مانع حمود698561621522080015

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى570.2095.03ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي اسماعيل جواد مغير698572121411020026

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى567.0094.50اعدادية الشعب للبناتاحيائيفاطمه خالد كامل خماس698581321422022132

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى563.0093.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيسارة صباح عبد هللا نعمان698592121422008075

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى559.0093.17اعدادية المنارة للبناتاحيائينور سعد حمد ابراهيم698602121422018071

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى558.0093.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمالك محمد احمد حمادي698612121422048128
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قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى557.0092.83اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيعلياء جبار احمد علي698622121422032138

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى551.0091.83اعدادية البراءة للبناتاحيائيسفانه علي اسعد ابراهيم698632121422004078

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى548.0091.33اعدادية بابل للبناتاحيائيزينب ناهض اسماعيل خماس698642121422051072

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى547.0091.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب طلعت عبد الباقي حسين698652121422048061

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى546.0091.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد عبد المجيد محمد وحاد698662121411049125

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى545.0090.83ثانوية الكحالء المختلطةاحيائيحسين علي عبد احمد698671821417064002

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى545.0090.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيايهاب عمار عالء الدين ناصر698682121411004031

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى544.0090.67ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيرانيه محمد جياد كريم698692121422071014

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى543.0090.50ثانوية العذراء للبناتاحيائيهاجر احمد موسى محمد698702121422064030

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى542.0090.33اعدادية الحجرات للبناتاحيائيضفاف عبود رحيم وهيب698712121422020088

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى541.0090.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم سمير فاضل داود698722121422046105

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى539.0089.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي مرتضى محمد مهدي698732121411014116

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى538.0089.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب عماد اكبر محمد698742121422013088

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى538.0089.67ثانوية الفتاة للبناتاحيائيزينب غانم كريم فهد698752121422082018

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى537.0089.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد المهيمن عماد احمد عبد هللا698762121411004084

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى537.0089.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيتبارك اياد خضر عباس698772721422037048

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى536.0089.33اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمنتظر هيثم هادي مهدي698782121411003158

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى536.0089.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيرضوان فيصل خضير حميد698792121411004054

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى536.0089.33ثانوية الروابي للبناتاحيائيزينب سالم طه ياسين698802121422056040

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى536.0089.33اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيهبه غسان قاضي حابس698812121422079144

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى535.2089.20ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينور الزهراء عدنان عطا هللا كريم698821221422028112

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى534.0089.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيعبد هللا محمد نور الدين حسن698832121411033050

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى533.0088.83ثانوية جمانة للبناتاحيائيرسل قاسم شهاب احمد698842121422006020

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى533.0088.83ثانوية البيداء للبناتاحيائيصابرين محسن عليوي ياسين698852121422052018

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى532.0088.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى زياد حميد رشيد698861421411050079

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى532.0088.67اعدادية خانقين للبنيناحيائيعبد الرحمن إبراهيم عزت قدوري698872121411011053

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى532.0088.67اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيحسين ماجد حميد شهاب698882121411024010

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى532.0088.67اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد حمير جميل ابراهيم698892121411049121

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى532.0088.67ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيمحمد قاسم جبار محمد698902121417013015

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى532.0088.67ثانوية جمانة للبناتاحيائيودق حذيفة عاد سلمان698912121422006060

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى531.0088.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد نافع حميد صالح698921721411008351

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى531.0088.50ثانوية فاطمة للبناتاحيائيتبارك جمال جاسم حمودي698932121422016034

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى531.0088.50اعدادية المهيمن للبنيناحيائيرقيب احمد جاسم محمد698942721411016047
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قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى530.0088.33اعدادية المقدادية للبنيناحيائياحمد رياض عبد الرزاق علي698952121411038004

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى530.0088.33ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائينور الهدى سعد فاضل رشيد698962121422071039

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى529.0088.17االعدادية المركزية للبنيناحيائياسامه خلف عزيز علي698972121411004021

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى487.0081.17اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيجابر علي عواد مليحان698981721511104004

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى484.0080.67ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيعبد العزيز وليد نومان طه698992121511074013

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى479.0079.83ثانوية حمرين للبنينتطبيقياحمد رياض خليل حمد699002121511079002

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى476.0079.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي محمد غني كريدي699012121511004028

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى470.0078.33اعدادية الخالص للبنينتطبيقيكاظم جواد كاظم محسن699022121511002048

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيمحمد المهدي جواد كاظم كاطع699032221511008035

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى464.0077.33ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيفيان عادل سليم عمر699042121527032008

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية بدرة للبنينتطبيقيجعفر غانم حيدر داود699052621511021005

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى456.0076.00ثانوية الحاتمية للبنينتطبيقياحمد جالل عباس علي699061821511122001

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى455.0075.83ثانوية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى اركان عبد االله مهدي699072321511024025

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى450.0075.00الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيدينا علي سلطان حاجم699081421522030011

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى450.0075.00ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيمحمد عبد هللا محمد عبد699092121517032013

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى449.0074.83ثانوية الوطن للبنينتطبيقيعبدهللا يحيى منصور خميس699102121511070005

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى447.0074.50اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيفاطمه عبد الرحمن عبد اللطيف شويش699111821522037008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى550.0091.67ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيامينه حيدر حسين نعمة699122121427083007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى547.0091.17ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمصطفى حمزة عيسى عبد علي699131421411001040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى531.0088.50اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين علي عبد الصاحب عزيز699142121411028022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى530.0088.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي قيس محمد جلو699152121411004099

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى529.0088.17ثانوية البو صعب المختلطةاحيائيمحمد حسن علي صعب699162121417072009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى526.0087.67اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى قحطان عيدان إبراهيم699172121411011114

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى526.0087.67اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيعلي حسين فيصل جاسم699182121417028018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى526.0087.67اعدادية النبوة للبناتاحيائيعلياء احمد ضياء رضا699192121422055099

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى525.0087.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد هاشم حميد صالح699202121411004144

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى525.0087.50اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينور جالل دحام زغير699212121422010166

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى524.0087.33اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيابو القاسم عبد الحسن عبد االمير احمد699222121411024001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى524.0087.33اعدادية فدك للبناتاحيائيتارة عامر محمد حسن699232121422067014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى523.0087.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور هيثم احمد نجم699241621424005089

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى523.0087.17اعدادية ديالى للبنيناحيائيزيد علوان ناصر حمد699252121411012073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى522.0087.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيايالف عطيه طعمه مبارك699262121422010020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى521.0086.83اعدادية النضال للبنيناحيائيعبد هللا علي صاحب رضا699272121411028057
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى521.0086.83اعدادية المقدادية للبناتاحيائيايالف بهاء منعم سعيد699282121422050028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى518.0086.33ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيعبد الرحمن شوكت عبد الوهاب نجم699292121411086013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى517.0086.17االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف مهدي محمود كريم699302121411004172

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى517.0086.17اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيجعفر احمد زين العابدين عسكر699312121411021016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى517.0086.17اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزبيدة لقمان قدوري محمد علي699322121422009077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى517.0086.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياسماء عدنان نوري اسماعيل699332121422013008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى516.0086.00اعدادية الفلق للبنيناحيائيرسول تركي نعيس مهيدي699342121411022039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى516.0086.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي فاخر سلمان حسون699352121411049087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى516.0086.00اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد السالم عادل كامل نجرس699362121411075056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى516.0086.00اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيدعاء وليد هيالن كاظم699372121422029010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى515.0085.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم هيثم حبيب نعمه699382121422009174

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى514.0085.67اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمحمد عمر خطاب وفقي حسن699392121411017064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى514.0085.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيغاده محمد عباس عزيز699402121422008104

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى513.0085.50اعدادية الفلق للبنيناحيائيحمزة ابراهيم عبد الحميد حبيب699412121411022033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى513.0085.50اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسن خضير عباس علي699422121411049025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى513.0085.50ثانوية الحمائم للبناتاحيائيحوراء محمد حميد علي699432121422033015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى512.0085.33اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعلي هشام احمد عباس699442121411001067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى510.0085.00اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيعلي هشام عبد األمير سهيل699452121411058035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى510.0085.00اعدادية بابل للبناتاحيائيحوراء احمد شاكر محمود699462121422051035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى509.0084.83اعدادية ديالى للبنيناحيائيعمر فليح حسن محمد699472121411012144

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى508.0084.67اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيزيد طارق فيصل علي699482121411049042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى506.0084.33اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد طارق عكله699492221411002070

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى505.0084.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد الرحمن ابراهيم احمد ميس699502121411003075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى505.0084.17ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيحيدر مسلم حسين يعقوب699512121411031013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى505.0084.17اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينبأ رحيم سلمان جنيد699522121422032183

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى505.0084.17ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيعمر شافي شذر ذهب699532321413015026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى451.0075.17ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيحسين عماد نجم طاهر699541621513027016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيحسين عادل غناوي جاسم699552221511002019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى447.0074.50ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقياحمد نزار علي عبد الرضا699561621513117001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى446.0074.33اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعلي نصير محمد حسون699572721511027064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى443.0073.83اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينتطبيقيحسن علي حسين سيد699582121511001003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى443.0073.83ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقييوسف عبد هللا عبد الزهرة عباس699592821511028045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى442.0073.67ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسين عدنان رحمه شعنون699601621513115014
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية الفتح للبنينتطبيقيالباقر حسن علي حسين699612721511003003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى441.0073.50اعدادية الداودي للبنينتطبيقيحسام ليث محمد فوزي699621021511029015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى441.0073.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي حسن عوده زنيد699631621511001156

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى441.0073.50اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد باقر عبد الكريم سلمان زباري699641621511011104

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى440.0073.33ثانوية در الصفا االهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيل عبد الكريم عوده699652221513045008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى440.0073.33اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسين جاسم شبوط منشد699662821511021025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى440.0073.33ثانوية ميسان للبنينتطبيقيكميل عادل رشيد قاسم699672821511024022

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى447.0074.50اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمصطفى معن ابراهيم حسوني699682921511016127

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى444.0074.00اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيمنار ياسين دلف صالح699692121511032028

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى443.0073.83ثانوية العدالة للبنينتطبيقيعلي زياد سلمان علي69970212051044010

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى438.0073.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيكرار رسول عاجل ابيه699712521513013045

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى425.0070.83إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي عماد محمود عباس699721421511014090

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى424.0070.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي خالد كامل احمد699732121511014072

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد عامر حسين علوان699742121511024016

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى422.0070.33اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقياحمد سلمان حربي سلمان699751421511006003

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى418.0069.67ثانوية االنصاري للبنينتطبيقيمرتضى صباح عدنان زاين699762121511071013

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى418.0069.67اعدادية العراقية للبناتتطبيقيزهراء رافد عادل اغضيب699772121522049021

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى415.0069.17اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيعبد الرحمن صدام جاسم محمد699782121511075021

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى415.0069.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقيالحسنين علي محمد حاتم699792821511001022

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى414.0069.00اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيمصطفى زيد جسام سبع699802121511075039

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى414.0069.00اعدادية الخوارزمي االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن كاظم خليل ابراهيم699812121513002003

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى413.0068.83اعدادية خانقين للبنينتطبيقيجاسم نصيف جاسم هذال699822121511011008

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى413.0068.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيبراق هشام احمد شهاب699832121522010011

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى412.0068.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيابراهيم كريم منصور سلمان699841021511026005

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى412.0068.67ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيزيد عامر خالد خلف699851821513022002

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى412.0068.67اعدادية الخالص للبنينتطبيقياحمد حيدر حسين خلف699862121511002003

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى410.0068.33اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعبد هللا محمد فاضل حسون699872121511002033

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى410.0068.33اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيرانيا احمد كاظم عبد699882121522010022

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيحسين حيدر عبد الحمزه نعمه699892621511054007

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى407.0067.83ثانوية البطولة للبنينتطبيقيعبد الحكيم حسين فاضل حساني699902121511061020

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية العراقية للبناتتطبيقينور الهدى حسان فوزي احمد699912121522049049

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية العمارة للبنينتطبيقيابو الحسن ميثم رحيم شغاتي699922821511005007

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى404.0067.33اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيضحى طه محمد كاظم699932121522010029
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قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيفهد مؤيد حمزه محسن699942521511009069

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى400.0066.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد باقر قصي عزيز جبار699951521511011104

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى400.0066.67اعدادية الفتح للبنينتطبيقيمرتضى جوده محمد هاشم699962721511003053

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى398.0066.33اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيليث احمد قاسم محمد699971321511004029

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى398.0066.33اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعلي رائد ضامن قاسم699981421511018059

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى397.0066.17ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيمصطفى ظاهر ضيغم حسن699992121511015009

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى396.0066.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسنين كاظم عبد الحسن حميدي700002821511001035

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى394.0065.67اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد ناصر عبد هللا محمد700011421511019110

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى586.8497.81ثانوية الفراقد للبناتاحيائيرسل نصير كاظم اسماعيل700022121422058020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى579.6496.61ثانوية الجواهري للبنيناحيائيبركات قيس حامد صالح700032121411020007

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى575.4095.90اعدادية ديالى للبنيناحيائيمصطفى عباس خضير عباس700042121411012198

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى570.0095.00ثانوية جمانة للبناتاحيائيزينب عدنان عبود رشيد700052121422006028

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى569.0094.83ثانوية المحسن للبنيناحيائيعبد الحميد الثاني صالح حميد حسن700062121411080022

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى569.0094.83ثانوية الطائف للبناتاحيائيمهد امير نصر هللا ناصر700072121422070067

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى568.0094.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيدعاء كريم ابراهيم علي700082121422001042

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى567.0094.50ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيموده عبد نجم عبد700092121427001023

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى565.0094.17اعدادية العراقية للبناتاحيائيهبه عدنان شعالن جواد700102121422049245

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى565.0094.17ثانوية االغراس للبناتاحيائيزمن عباس كاظم محمد700112121422094021

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى564.0094.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيهند محمد شهاب محمود700122121422009209

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى564.0094.00ثانوية فاطمة للبناتاحيائيايالف عماد حربي عباس700132121422016025

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى564.0094.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيايمان عزيز حسين حمودي700142121422049023

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى563.0093.83اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيزمن صاحب خضير عجاج700152121427067012

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى561.0093.50اعدادية العقاد للبنيناحيائيمهند حيدر حسين عباس700161221411028151

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى560.8893.48ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائينور هيثم محمد احمد700172121422007039

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى560.0093.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيحفصه محارب فهد حمد700182121422053018

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى559.0093.17الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى هشام عبد الفتاح ياسين700191021411002104

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى558.0093.00اعدادية فدك للبناتاحيائيضي عالء فهد حسين700202121422067062

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى558.0093.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينهى ابراهيم رحمان حميد700212121424005014

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى557.0092.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء بهاء الدين ناصر حسون700221321422039100

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى557.0092.83ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيأسامة حسين علي عبود700232121417079001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى557.0092.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائياالم جواد كاظم ميدان700242121422009011

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى557.0092.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيامنية ليث طه احمد700252121422009017

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى556.0092.67اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيساره غازي يحيى سعود700261321422005028
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى556.0092.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد احمد700272121411004082

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى554.0092.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء حسين علي هوبي700281121422015032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى554.0092.33اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائياحمد حامد اسماعيل محمد700292121411050003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى553.0092.17اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزهراء عدنان عيسى محمود700302121422003051

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى552.0092.00ثانوية السياب للبناتاحيائيسنا حازم تركي سعيد700311021422002060

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى550.0091.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عدنان احمد جاسم700322121411004131

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى549.0091.50اعدادية كوثى للبناتاحيائيضحى علوان ثمل سلمان700332321422073114

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى548.0091.33اعدادية ديالى للبنيناحيائيعلي كريم علي جاسم700342121411012131

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى548.0091.33ثانوية العدنانية للبناتاحيائيزينه موفق علي كاظم700352121422005065

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى548.0091.33ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياسامه اياد ولي عزيز700363121417008011

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى540.0090.00ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزهراء رافد نصيف جاسم700372121522071014

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى535.0089.17اعدادية العراقية للبناتتطبيقيفاطمه محمد ابراهيم احمد700382121522049043

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى526.0087.67اعدادية االجيال للبنينتطبيقيسجاد عادل جبار جابر700391621511014037

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى525.0087.50ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيسيف عبد الرزاق علي عبود700401621513031009

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى523.0087.17اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمحمد علي باسم محمد عاشور700411621511037088

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى522.0087.00ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمؤمل سلمان جباره صخي700422821511019064

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى520.0086.67ثانوية الجهاد للبنينتطبيقياحمد قاسم عبد الحسين حسوني700432821511027008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى519.0086.50ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيمحمد ماضي حسين خليف70044282051106010

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى517.0086.17اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعقيل مشتاق مرحل كاظم700452821511010052

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى515.0085.83اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيفرزدق عبد االمير جاسم عبد الرسول700461621511034121

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى512.0085.33ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيميالد قاسم ضيدان صالح700471621513004173

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى512.0085.33ثانوية النيل للبنينتطبيقيعلي سمير حلبوص مهاوش700482321511029033

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى536.0089.33ثانوية عتبة للبناتاحيائيرقيه مهدي نوار حاجم700492121422076012

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى528.0088.00اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد احمد مجيد700502121411082014

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى528.0088.00ثانوية المروة للبناتاحيائيضحى محمد نافع حميد700512121422069025

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى527.0087.83اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمرتضى شهاب احمد خزعل700522121411024025

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى527.0087.83ثانوية جمانة للبناتاحيائيحنين امين عبد الوهاب محمد700532121422006016

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى522.0087.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيفاطمة احمد حميد احمد700542121422008107

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى520.0086.67اعدادية مندلي للبنيناحيائيحمزه اكرام عالي علي700552121411033015

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى520.0086.67ثانوية تدمر للبناتاحيائيفاطمة حميد حسن نصر هللا700562121422041011

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى517.0086.17اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد رحمن اكرم نعمان700572121411012010

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى517.0086.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيعذراء حمزه احمد كامل700582121422001109

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى516.0086.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيايه رياض محمد جميل700592121422046018
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى515.0085.83اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمروان عبد الخالق حسين فهد700602121411051123

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى514.0085.67اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعلي محسن حسين علوان700612121411024017

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى513.0085.50ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائيحنين فاضل حسن حريفش700622121427008002

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى511.0085.17ثانوية الزمر للبناتاحيائيرنين محمود عطيه فرحان700632121422036042

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى510.0085.00ثانوية الزهور للبناتاحيائيتبارك علي عبدالكريم صادق700642121422024012

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى508.0084.67ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيزهراء محمد عباس سلمان700652121421016010

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى508.0084.67اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء عامر مصطاف محمد700662121422021040

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى508.0084.67ثانوية الرواسي للبناتاحيائيغاده سحاب رشاد محمد700672121422084038

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى507.0084.50اعدادية البراءة للبناتاحيائيفاطمه خليل ابراهيم حسين700682121422004101

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى507.0084.50اعدادية التحرير للبناتاحيائينبأ مجيد كاظم سعيد700692121422046118

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى506.0084.33اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيليث خالد تركي عليوي700702121411003127

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى506.0084.33اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحيدر غانم ربيع محمود700712121411049039

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى506.0084.33ثانوية الوطن للبنيناحيائياشرف مشتاق خضير عاصي700722121411070005

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى505.0084.17ثانوية العدنانية للبناتاحيائييسرى اركان طه اسماعيل700732121422005134

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى463.0077.17ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيسجى عقيل حسن عبد علي700742821522031030

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى451.0075.17اعدادية الخالص للبنينتطبيقيامين محمد سعود حسن700752121511002010

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى449.0074.83اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل احمد محمود700762121511012034

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية ابن سراج المسائية للبنبنتطبيقيطه جادر كريم عبد700772121515003042

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحسين محمد ابراهيم كاظم700782121511002020

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى432.0072.00اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمد صادق جعفر عبد الزهرة700791621511045074

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى431.0071.83اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيضحى علوان قاسم محمد700802121522003026

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى427.0071.17اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيطيبه مهدي داود سليمان700812121522003028

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0095.67ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيزينب خالد صالح ياسين700822121427083030

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0095.33ثانوية الفراقد للبناتاحيائينورهان نعمان نوروز درويش محمود700832121422058076

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0095.00اعدادية الكرخ للبناتاحيائيهاجر احمد خالد عبد هللا700841021422001045

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0094.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيفاطمة رافع عباس خلف700852121422044073

كلية العلوم/جامعة ديالى561.0093.50اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيمدين زيد مجيد هالل700862121411036037

كلية العلوم/جامعة ديالى557.0092.83ثانوية جمانة للبناتاحيائينبأ محمد يوسف محمد سعيد700872121422006052

كلية العلوم/جامعة ديالى555.0092.50ثانوية االالء للبناتاحيائيزهراء ياسر كاظم حسين700882121422095009

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0091.83ثانوية العدنانية للبناتاحيائياية حاتم كريم حميد700892121422005012

كلية العلوم/جامعة ديالى547.0091.17اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيمحمد يونس لطيف عبد هللا700902121411058046

كلية العلوم/جامعة ديالى545.0090.83اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزهراء برهان سمين رحيم700912121422047046

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0090.33ثانوية النرجس المسائية للبناتاحيائيزينب بشار حسن هادي700922121426006011
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كلية العلوم/جامعة ديالى542.0090.33ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقياحالم بديع اشهاب احمد700932121527032002

كلية العلوم/جامعة ديالى541.0090.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرفل جاسم مطلك نصيف700942121422085091

كلية العلوم/جامعة ديالى539.0089.83اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمصطفى ستار اسعد وهيب700952121411024026

كلية العلوم/جامعة ديالى539.0089.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينورا ابراهيم خليل اسماعيل700962121422009203

كلية العلوم/جامعة ديالى539.0089.83ثانوية اوراس للبناتاحيائيايه حسين احسان حمدي700972121422040002

كلية العلوم/جامعة ديالى538.0089.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتبارك حاتم عبد حميدي700982121422009037

كلية العلوم/جامعة ديالى538.0089.67ثانوية الطائف للبناتاحيائيزينب عبد الجبار حسين عبد700992121422070040

كلية العلوم/جامعة ديالى536.0089.33اعدادية كنعان للبنيناحيائيعلي صالح ابراهيم ضاحي701002121411013094

كلية العلوم/جامعة ديالى536.0089.33ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيمنار فاضل حسين عباس701012121422071037

كلية العلوم/جامعة ديالى535.0089.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد الستار عمار عبد الجبار فرج701022121411014079

كلية العلوم/جامعة ديالى534.0089.00ثانوية الحداثة للبناتاحيائياستبرق صالح احمد ثاير701032121422026004

كلية العلوم/جامعة ديالى534.0089.00ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيحيدر ادريس شوكت عباس701042121517011006

كلية العلوم/جامعة ديالى533.0088.83اعدادية النبوة للبناتاحيائينور حسين احمد حسين701052121422055135

كلية العلوم/جامعة ديالى531.2088.53ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيهند محمد عبد الستار حسين701062121422007042

كلية العلوم/جامعة ديالى530.0088.33اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتبارك نصار اسماعيل صالح701072121422047025

كلية العلوم/جامعة ديالى530.0088.33ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيضحى منذر حسن سعيد701082121426005039

كلية العلوم/جامعة ديالى529.0088.17ثانوية االقتدار للبناتاحيائيزهراء عدنان خضير عباس701092121422030026

كلية العلوم/جامعة ديالى529.0088.17ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائياماني ليث عباس عبد العزيز701102121427038003

كلية العلوم/جامعة ديالى528.0088.00ثانوية الزمر للبناتاحيائيحال عالء طه محمد701112121422036019

كلية العلوم/جامعة ديالى527.0087.83ثانوية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه مجيد سلمان خلف701122121422028030

كلية العلوم/جامعة ديالى526.0087.67اعدادية بلدروز للبنيناحيائياحمد محمود حسن كرجي701132121411007012

كلية العلوم/جامعة ديالى526.0087.67اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحيدر عامر محمد وسمي701142121411051042

كلية العلوم/جامعة ديالى526.0087.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتيجان محمد صالح حسين701152121422009054

كلية العلوم/جامعة ديالى526.0087.67اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيغسق جاسم عباس حسن701162121422029034

كلية العلوم/جامعة ديالى526.0087.67ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزينب ثامر ابراهيم خضير701172121422044048

كلية العلوم/جامعة ديالى525.0087.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمنتهى عبد الجليل ذياب حمد701182121422009180

كلية العلوم/جامعة ديالى525.0087.50اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائياية اسامة عبد الحميد راشد701192121424004003

كلية العلوم/جامعة ديالى524.0087.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيميسم احمد غضبان غريب701202121422009185

كلية العلوم/جامعة ديالى523.0087.17اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين عالء الدين يعرب عبد الكريم701212121411002042

كلية العلوم/جامعة ديالى523.0087.17ثانوية العدنانية للبناتاحيائيعائشه جاسم محمد داود701222121422005088

كلية العلوم/جامعة ديالى523.0087.17ثانوية االقتدار للبناتاحيائيصفا عبد المنعم عبود غوار701232121422030040

كلية العلوم/جامعة ديالى523.0087.17اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيشيالن محمد جاسم عبد701242121426007057

كلية العلوم/جامعة ديالى522.0087.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيسرى فائق قاسم عباس701252121422043041
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كلية العلوم/جامعة ديالى522.0087.00ثانوية القوارير للبناتاحيائيامنه علي عبيد عباس701262121422059002

كلية العلوم/جامعة ديالى522.0087.00ثانوية المروة للبناتاحيائيزينب نجم عبود علوان701272121422069018

كلية العلوم/جامعة ديالى521.0086.83اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيمنتظر احمد والي مسعود701282121413002029

كلية العلوم/جامعة ديالى521.0086.83ثانوية فاطمة للبناتاحيائياسراء محمد مهدي صالح701292121422016006

كلية العلوم/جامعة ديالى521.0086.83ثانوية الفتاة للبناتاحيائيايه نديم ابراهيم عبد701302121422082006

كلية العلوم/جامعة ديالى520.0086.67اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينور الهدى يعرب محمود حميدي701312121422010164

كلية العلوم/جامعة ديالى520.0086.67ثانوية االقتدار للبناتاحيائيهاجر صالح شكر محمود701322121422030059

كلية العلوم/جامعة ديالى519.0086.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء ياسين حكمان شكر701332121422013043

كلية العلوم/جامعة ديالى519.0086.50ثانوية المودة للبناتاحيائيازهار احمد جلوب حسين701342121422042001

كلية العلوم/جامعة ديالى519.0086.50اعدادية النبوة للبناتاحيائياماني ناطق جبار مسعود701352121422055005

كلية العلوم/جامعة ديالى519.0086.50ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيزينب صفاء عبد القادر موسى701362121422061031

كلية العلوم/جامعة ديالى519.0086.50ثانوية عتبة للبناتاحيائيدعاء مجيد مال هللا محمد701372121422076009

كلية العلوم/جامعة ديالى519.0086.50اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهيام ماجد سلمان عنزان701382121422085283

كلية العلوم/جامعة ديالى518.0086.33اعدادية المنارة للبناتاحيائيايات حيدر ماهر علي701392121422018013

كلية العلوم/جامعة ديالى518.0086.33اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيضحى علي سعدون محمد علي701402121422029029

كلية العلوم/جامعة ديالى518.0086.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمروة رشيد ياسين صالح701412121422032165

كلية العلوم/جامعة ديالى518.0086.33ثانوية اليرموك للبناتاحيائيسجى عبد حميد مسرهد701422121422035051

كلية العلوم/جامعة ديالى518.0086.33ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيلقاء مهدي هادي رشيد701432121422074095

كلية العلوم/جامعة ديالى518.0086.33انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيايه مصطفى حيدر وادي701443021427041014

كلية العلوم/جامعة ديالى517.0086.17اعدادية النضال للبنيناحيائيصادق بهزاد عبد الكاظم راهي701452121411028041

كلية العلوم/جامعة ديالى517.0086.17اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمريم سعد عبد ربه شاكر701462121422010131

كلية العلوم/جامعة ديالى517.0086.17اعدادية النبوة للبناتاحيائيسجى نوري محمود حسين701472121422055075

كلية العلوم/جامعة ديالى517.0086.17اعدادية الخيزران للبناتاحيائياالء تحسين محمد محان701482121422057011

كلية العلوم/جامعة ديالى517.0086.17ثانوية الريحانة للبناتاحيائياريج خالد حديد علي701492121422081003

كلية العلوم/جامعة ديالى516.0086.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيلطيف ثعبان ضاري عباس701502121411003126

كلية العلوم/جامعة ديالى516.0086.00ثانوية الطائف للبناتاحيائيزهراء عباس محمد اسماعيل701512121422070029

كلية العلوم/جامعة ديالى516.0086.00ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيمروه جعفر خميس حمزه701522121427060024

كلية العلوم/جامعة ديالى516.0086.00اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيشهد عبدالكريم عباس بك مامي701532121522003024

كلية العلوم/جامعة ديالى515.0085.83اعدادية بلدروز للبنيناحيائيرسول ساجد عبد الواحد فرمان701542121411007050

كلية العلوم/جامعة ديالى515.0085.83ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعلي عدنان كريم سلمان701552121411055040

كلية العلوم/جامعة ديالى515.0085.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينبأ جاسم جمال مصطفى701562121422013134

كلية العلوم/جامعة ديالى515.0085.83اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزهراء حسين علي حسن701572121422032089

كلية العلوم/جامعة ديالى515.0085.83اعدادية بابل للبناتاحيائياالء راشد حسين ثجيل701582121422051006
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كلية العلوم/جامعة ديالى515.0085.83ثانوية االغراس للبناتاحيائيتبارك عدنان محمد عدوان701592121422094016

كلية العلوم/جامعة ديالى514.0085.67اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمصطفى صالح حسب هللا علوان701602121411060142

كلية العلوم/جامعة ديالى514.0085.67اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيصبري هاشم صافي محمد701612121411082013

كلية العلوم/جامعة ديالى514.0085.67اعدادية الخيزران للبناتاحيائيزينب عبد الباسط علي حسين701622121422057088

كلية العلوم/جامعة ديالى514.0085.67ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائياخالص صكبان داخل فهد701632121422074002

كلية العلوم/جامعة ديالى513.0085.50اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى علي اسد حسن701642121411011113

كلية العلوم/جامعة ديالى513.0085.50اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد الرحمن عباس محمد هالل701652121411037049

كلية العلوم/جامعة ديالى513.0085.50ثانوية السكري للبنيناحيائيحوراء ماجد محمد عبد701662121421043007

كلية العلوم/جامعة ديالى513.0085.50ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيتغريد طارق محمد عيسى701672121422071009

كلية العلوم/جامعة ديالى512.0085.33اعدادية ديالى للبنيناحيائيعثمان تحرير حميد مال هللا701682121411012111

كلية العلوم/جامعة ديالى512.0085.33اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمصطفى وليد ناجي حسن701692121411037111

كلية العلوم/جامعة ديالى512.0085.33ثانوية حلوان للبنيناحيائيمحمد وليد محمد عزيز701702121411052077

كلية العلوم/جامعة ديالى512.0085.33اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمصطفى ناطق عباس ذياب701712121411060150

كلية العلوم/جامعة ديالى512.0085.33ثانوية الحداثة للبناتاحيائيفاطمة وليد جمعة سعيد701722121422026020

كلية العلوم/جامعة ديالى512.0085.33ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيمها ستار خليل ابراهيم701732121422080036

كلية العلوم/جامعة ديالى512.0085.33ثانوية كرميان للبناتاحيائيآية دريد سعيد علوان701743221422001003

كلية العلوم/جامعة ديالى511.0085.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسين يوسف عبد علوان701752121411003042

كلية العلوم/جامعة ديالى511.0085.17ثانوية جمانة للبناتاحيائيمالك عامر ارحيم سعيد701762121422006049

كلية العلوم/جامعة ديالى511.0085.17اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيايات عبد الحليم عباس جمعة701772121422032027

كلية العلوم/جامعة ديالى511.0085.17ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمريم علي حسب هللا جلوب701782121422035080

كلية العلوم/جامعة ديالى511.0085.17ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيساره صالح علي صالح701792121422074060

كلية العلوم/جامعة ديالى511.0085.17اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيناديه هاشم محمد كاظم701802121422079127

كلية العلوم/جامعة ديالى511.0085.17ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائينجالء مهدي داود يوسف701812121427008004

كلية العلوم/جامعة ديالى511.0085.17اعدادية خانقين للبنينتطبيقيحسن علي رحمان بيرك701822121511011010

كلية العلوم/جامعة ديالى510.0085.00اعدادية تماضر للبناتاحيائيايات قاسم مزيد احمد701832121422002022

كلية العلوم/جامعة ديالى510.0085.00ثانوية جمانة للبناتاحيائيمروه محمد عناد محمد701842121422006045

كلية العلوم/جامعة ديالى509.7284.95ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيمريم هيثم يعقوب يوسف701852121422007035

كلية العلوم/جامعة ديالى509.0084.83ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيمصطفى حربي محمود جاسم701862121417013017

كلية العلوم/جامعة ديالى509.0084.83ثانوية فاطمة للبناتاحيائيطيبة ضياء رحمان محمود701872121422016086

كلية العلوم/جامعة ديالى509.0084.83اعدادية القدس للبناتاحيائيمريم نايل حسين احمد701882121422021078

كلية العلوم/جامعة ديالى509.0084.83ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيبراء خالد جمال عبد الرحمن701892121422044018

كلية العلوم/جامعة ديالى509.0084.83ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيتبارك جمعه حسن محمد701902121521074004

كلية العلوم/جامعة ديالى508.0084.67اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد عمار قاسم محمد701912121411010087
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كلية العلوم/جامعة ديالى508.0084.67اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزهراء علي محمود جاسم701922121422043030

كلية العلوم/جامعة ديالى507.0084.50اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمرتضى كريم جوهر مراد701932121411001090

كلية العلوم/جامعة ديالى507.0084.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحبيب تحسين سليم سعلو701942121411014038

كلية العلوم/جامعة ديالى507.0084.50ثانوية جمانة للبناتاحيائيفاطمه احمد محي الدين هاشم701952121422006043

كلية العلوم/جامعة ديالى507.0084.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيرقيه محمد جاسم حمد701962121422053027

كلية العلوم/جامعة ديالى506.0084.33ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائيحامد شاكر سلمان محمد701972021411027005

كلية العلوم/جامعة ديالى506.0084.33اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمهند محمد عريبي ياس701982121411003162

كلية العلوم/جامعة ديالى506.0084.33اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد ابراهيم علي احمد701992121411009236

كلية العلوم/جامعة ديالى506.0084.33اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد خالد أبراهيم علي702002121411010082

كلية العلوم/جامعة ديالى506.0084.33اعدادية الفلق للبنيناحيائيشاكر عبد هللا ياسين احمد702012121411022045

كلية العلوم/جامعة ديالى506.0084.33اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزهراء عصام عبد سلمان702022121422047050

كلية العلوم/جامعة ديالى506.0084.33اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيمريم علي مهدي فرهود702032121424004021

كلية العلوم/جامعة ديالى505.0084.17اعدادية تماضر للبناتاحيائيمريم رعد حمود محمود702042121422002123

كلية العلوم/جامعة ديالى505.0084.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعبير هيثم جواد فليح702052121422048101

كلية العلوم/جامعة ديالى505.0084.17اعدادية بابل للبناتاحيائيتبارك حسين جدوع ولي702062121422051026

كلية العلوم/جامعة ديالى505.0084.17اعدادية النبوة للبناتاحيائياماني حربي اسماعيل محمود702072121422055004

كلية العلوم/جامعة ديالى505.0084.17اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيرفل صبحي كريم خلف702082121422098019

كلية العلوم/جامعة ديالى505.0084.17ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيمريم خالد حسن علي702092121427013019

كلية العلوم/جامعة ديالى505.0084.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيافنان عبد الحسين محمد عسكر702102721422014011

كلية العلوم/جامعة ديالى504.0084.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيمرتضى محمود جبار احمد702112121411005133

كلية العلوم/جامعة ديالى504.0084.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيعلي واثق محمود عباس702122121411013103

كلية العلوم/جامعة ديالى504.0084.00اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعمار داود فاضل داود702132121411017051

كلية العلوم/جامعة ديالى504.0084.00ثانوية الفارابي للبنيناحيائياحمد علي حسين علي702142121411025004

كلية العلوم/جامعة ديالى504.0084.00اعدادية طوبى للبنيناحيائيطه عبد المنعم محمد حميد702152121411076041

كلية العلوم/جامعة ديالى504.0084.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيتبارك ابراهيم فاضل حسين702162121422008024

كلية العلوم/جامعة ديالى504.0084.00ثانوية فاطمة للبناتاحيائيفاطمة ماهر عبد هللا كاظم702172121422016095

كلية العلوم/جامعة ديالى504.0084.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيطيبة فهد علي رشيد702182121422032132

كلية العلوم/جامعة ديالى504.0084.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيهديل احمد عبد هللا هوير702192121422032206

كلية العلوم/جامعة ديالى504.0084.00ثانوية المودة للبناتاحيائيتبارك محمود اسماعيل سلمان702202121422042011

كلية العلوم/جامعة ديالى504.0084.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسراء زكريا عاكف علوان702212121422048004

كلية العلوم/جامعة ديالى504.0084.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيايناس سلطان علوان عباس702222121422079013

كلية العلوم/جامعة ديالى504.0084.00ثانوية االغراس للبناتاحيائيبتول حمزه عبد علي702232121422094013

كلية العلوم/جامعة ديالى504.0084.00اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيطيبه محمد عبد الحميد محمد702242121422098038
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كلية العلوم/جامعة ديالى504.0084.00اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيفاطمة طالل ابراهيم سهيل702252121426007063

كلية العلوم/جامعة ديالى503.0083.83اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد علي جوامير كاظم702262121411012019

كلية العلوم/جامعة ديالى503.0083.83ثانوية الحسام للبنيناحيائيابراهيم واجد عجيل طرفه702272121411063002

كلية العلوم/جامعة ديالى503.0083.83اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيسجاد وسام عباس منصور702282121413002009

كلية العلوم/جامعة ديالى503.0083.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائياسراء اسماعيل كريم حميد702292121422009007

كلية العلوم/جامعة ديالى503.0083.83ثانوية فاطمة للبناتاحيائيتبارك عبد االمير نعمان عباس702302121422016036

كلية العلوم/جامعة ديالى503.0083.83ثانوية االقتدار للبناتاحيائيزهراء محمود مهدي ابراهيم702312121422030027

كلية العلوم/جامعة ديالى503.0083.83اعدادية المقدادية للبناتاحيائيامنه عماد محمد كاظم702322121422050022

كلية العلوم/جامعة ديالى503.0083.83ثانوية السرمد للبناتاحيائيشهد سعد محمد يوسف702332121422068046

كلية العلوم/جامعة ديالى503.0083.83اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسجى شالل احمد قادر702342121422085124

كلية العلوم/جامعة ديالى503.0083.83ثانوية الصادقات للبناتاحيائينادين نهاد محجوب متعب702352121422096019

كلية العلوم/جامعة ديالى503.0083.83اعدادية الوركاء للبناتاحيائيايات جابر ناجي نزال702362221422043012

كلية العلوم/جامعة ديالى502.0083.67للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعبد المطلب حسين عبد المطلب محمد702371321411002046

كلية العلوم/جامعة ديالى502.0083.67اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيأحمد أياد فليح حسن702382121411030001

كلية العلوم/جامعة ديالى502.0083.67اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيشهد محمد عبد هللا حمد702392121422010090

كلية العلوم/جامعة ديالى502.0083.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيضحى فائق علي محمد702402121422048091

كلية العلوم/جامعة ديالى502.0083.67اعدادية المقدادية للبناتاحيائينبأ احمد سلمان عبد702412121422050196

كلية العلوم/جامعة ديالى502.0083.67اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيايه داود سلمان جدوع702422121422079014

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0083.50ثانوية حنين للبناتاحيائيموج عمر عبد العزيز داود702431321422028078

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0083.50ثانوية االمال للبناتاحيائياالء جاسم محمد داغر702441421422041013

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0083.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيسجاد عقيل عبد هللا حسين702452121411014070

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0083.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعصام محمد ابراهيم عواد702462121411014096

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0083.50اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيغدير علي غربي جاسم702472121411024018

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0083.50اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمصطفى احمد خماس عبد االمير702482121411049138

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0083.50اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيتبارك محمد شلتاغ فياض702492121422011018

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0083.50اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرغد فراس محمد حسين702502121422047041

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0083.50ثانوية الريحانة للبناتاحيائيسها عامر خشان اسماعيل702512121422081044

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0083.50اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايناس خالد جداع جاسم702522121422085041

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0083.50اعدادية الطيبات للبناتاحيائيجنان خالد محمد منشد702532121422085060

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0083.50ثانوية زرباطيه المختلطةاحيائيامنه جواد عبد الكريم حلبوتي702542621427018001

كلية العلوم/جامعة ديالى500.0083.33اعدادية بلدروز للبنيناحيائيايسر حسن داود ياسين702552121411007019

كلية العلوم/جامعة ديالى500.0083.33اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيسجاد صالح مهدي علوان702562121411018008

كلية العلوم/جامعة ديالى500.0083.33اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعبد هللا صبحي حمادي احمد702572121415009068
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كلية العلوم/جامعة ديالى500.0083.33ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيعبد الرحمن خالد حاتم علي702582121417013008

كلية العلوم/جامعة ديالى500.0083.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيجيالن رياض مطشر امين702592121422032062

كلية العلوم/جامعة ديالى500.0083.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرفل عامر صالح مهدي702602121422048051

كلية العلوم/جامعة ديالى500.0083.33اعدادية بابل للبناتاحيائياالء احمد نجم عبد هللا702612121422051005

كلية العلوم/جامعة ديالى500.0083.33ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائياسراء علي هالل مصلح702622121422072008

كلية العلوم/جامعة ديالى500.0083.33ثانوية البوادي المختلطةاحيائينبأ سعد مهدي عبد702632121427026021

كلية العلوم/جامعة ديالى499.0083.17اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمهدي سيروان ولي علي702642121411037115

كلية العلوم/جامعة ديالى499.0083.17ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيمحمد ثامر احمد محسن702652121411040031

كلية العلوم/جامعة ديالى499.0083.17ثانوية المأمون المختلطةاحيائيانس زكي عبد الكريم غفوري702662121417017003

كلية العلوم/جامعة ديالى499.0083.17ثانوية الفراقد للبناتاحيائيفاطمه كاظم عبد القادر فرج702672121422058058

كلية العلوم/جامعة ديالى499.0083.17ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيطيبة احمد اسماعيل حمدان702682121422072050

كلية العلوم/جامعة ديالى499.0083.17ثانوية والدة للبناتاحيائيهدى علي سلمان حسن702692121422099041

كلية العلوم/جامعة ديالى498.0083.00اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيموسى احمد حميد عبد هللا702701421411006112

كلية العلوم/جامعة ديالى498.0083.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيفاضل عباس فاضل خلف702712121411002119

كلية العلوم/جامعة ديالى498.0083.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائياحمد صباح نادر علي702722121411049008

كلية العلوم/جامعة ديالى498.0083.00ثانوية االقتدار للبناتاحيائيصابرين حميد صادق محمود702732121422030037

كلية العلوم/جامعة ديالى498.0083.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيمريم سامي ابراهيم يوسف702742121422079120

كلية العلوم/جامعة ديالى498.0083.00ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيسجى جمال سعدون ابراهيم702752121422080019

كلية العلوم/جامعة ديالى497.0082.83اعدادية االمال للبناتاحيائيشكران عبد الرحمن فارس هزاع702761121422011076

كلية العلوم/جامعة ديالى497.0082.83اعدادية البراءة للبناتاحيائيدانيه ابراهيم خليل خالف702772121422004034

كلية العلوم/جامعة ديالى497.0082.83ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيدعاء حميد خلف محمد702782121422062014

كلية العلوم/جامعة ديالى497.0082.83ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيصابرين علي صالح علي702792121422072047

كلية العلوم/جامعة ديالى497.0082.83اعدادية العراقية للبناتتطبيقيرسل علي رفعت عزاوي702802121522049017

كلية العلوم/جامعة ديالى496.0082.67ثانوية الراية المختلطةاحيائياحمد ضياء عبد الرحمن يعقوب702812121417002001

كلية العلوم/جامعة ديالى496.0082.67ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيكاظميه سليمان رحمن هادي702822121421016023

كلية العلوم/جامعة ديالى496.0082.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينرجس عالء تحسين ابراهيم702832121422001150

كلية العلوم/جامعة ديالى496.0082.67اعدادية الزيتونة للبناتاحيائياية سوران جمال علي702842121422003012

كلية العلوم/جامعة ديالى496.0082.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتبارك كريم ابراهيم مبارك702852121422009046

كلية العلوم/جامعة ديالى496.0082.67اعدادية المنارة للبناتاحيائيفاطمه فارس هادي حميد702862121422018058

كلية العلوم/جامعة ديالى496.0082.67اعدادية القدس للبناتاحيائيتقى لؤي ابراهيم فرمان702872121422021021

كلية العلوم/جامعة ديالى496.0082.67اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيوصال مراد عزيز مهدي702882121422032213

كلية العلوم/جامعة ديالى496.0082.67ثانوية اوراس للبناتاحيائيزهراء ياسر مزهر حمودي702892121422040016

كلية العلوم/جامعة ديالى496.0082.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيرسل عباس محمد جاسم702902121422049074
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كلية العلوم/جامعة ديالى496.0082.67ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائيهند عبد الوهاب نوري عيدي702912121427084024

كلية العلوم/جامعة ديالى495.0082.50اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد ياسين كاظم حميد702922121411003016

كلية العلوم/جامعة ديالى495.0082.50اعدادية المتنبي المختلطةاحيائييوسف غانم مخلف مهدي702932121417030035

كلية العلوم/جامعة ديالى495.0082.50اعدادية البراءة للبناتاحيائيسوسن رعد سبع خماس702942121422004080

كلية العلوم/جامعة ديالى495.0082.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمينا عمار جبار عباس702952121422009188

كلية العلوم/جامعة ديالى495.0082.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيسجى ايسر ابراهيم ياسين702962121422053036

كلية العلوم/جامعة ديالى495.0082.50اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهبه احمد جاسم حمد702972121422085265

كلية العلوم/جامعة ديالى494.0082.33للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعلي حقي اسماعيل ابراهيم702981321411002051

كلية العلوم/جامعة ديالى494.0082.33اعدادية زينب للبناتاحيائيايه سعد رشيد حميد702991421422043025

كلية العلوم/جامعة ديالى494.0082.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور احسان عبد المناف هاشم703001421422044194

كلية العلوم/جامعة ديالى494.0082.33اعدادية القرطبي للبنيناحيائيزيد ستار خلف حبيب703012121411051047

كلية العلوم/جامعة ديالى494.0082.33الخارجيوناحيائيعلي حسين جامل سعيد703022121418001419

كلية العلوم/جامعة ديالى494.0082.33ثانوية السكري للبنيناحيائيايه محمد خليفة عبد الوهاب703032121421043003

كلية العلوم/جامعة ديالى494.0082.33ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزينب محمود كاظم احمد703042121422044053

كلية العلوم/جامعة ديالى493.0082.17ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيسجاد احمد هاشم خسار703051321415003023

كلية العلوم/جامعة ديالى493.0082.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينبا صالح حسن مصطفى703061321422039250

كلية العلوم/جامعة ديالى493.0082.17اعدادية اسد هللا للبنيناحيائياحمد اياد حسين محمود703072121411017004

كلية العلوم/جامعة ديالى493.0082.17اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائياسامه جمال طاهر خميس703082121411021010

كلية العلوم/جامعة ديالى493.0082.17اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمصطفى يحيى ياسين رحمان703092121411030064

كلية العلوم/جامعة ديالى493.0082.17اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعلي ثاير عليوي دخيل703102121411059067

كلية العلوم/جامعة ديالى493.0082.17ثانوية الفاروق للبنيناحيائيابو بكر فارس غضبان مغير703112121411062002

كلية العلوم/جامعة ديالى493.0082.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمروج لطيف حميد علي703122121422008121

كلية العلوم/جامعة ديالى493.0082.17ثانوية المودة للبناتاحيائيرسل عامر خزعل عباس703132121422042016

كلية العلوم/جامعة ديالى493.0082.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيحوراء احمد حاتم رشيد703142121422046038

كلية العلوم/جامعة ديالى493.0082.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينه خالد ابراهيم كمر703152121422048067

كلية العلوم/جامعة ديالى493.0082.17اعدادية العراقية للبناتاحيائيعذراء جاسم مضعن خلف703162121422049168

كلية العلوم/جامعة ديالى492.0082.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيعذراء حيدر رمضان خطار703171521422007136

كلية العلوم/جامعة ديالى492.0082.00ثانوية الجبل للبنيناحيائيمحمد باسم قاسم بابير703182121411035032

كلية العلوم/جامعة ديالى492.0082.00اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيهاشم احمد محمد شلش703192121411041054

كلية العلوم/جامعة ديالى492.0082.00اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيياس ابراهيم جواد عبد هللا703202121411041057

كلية العلوم/جامعة ديالى492.0082.00ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطةاحيائياحمد رعد شهاب جاسم703212121417021001

كلية العلوم/جامعة ديالى492.0082.00ثانوية البو صعب المختلطةاحيائيحسين فالح حسن خلف703222121417072004

كلية العلوم/جامعة ديالى492.0082.00ثانوية بني زيد المختلطةاحيائييوسف احمد عبد الجبار حسين703232121417082018
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كلية العلوم/جامعة ديالى492.0082.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياسراء محمد يونس علوان703242121422008005

كلية العلوم/جامعة ديالى492.0082.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيناديه حسين عيسى عباس703252121422010149

كلية العلوم/جامعة ديالى492.0082.00اعدادية القدس للبناتاحيائيديار سلمان رضا ياس703262121422021027

كلية العلوم/جامعة ديالى492.0082.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينوال سراب علوان جبر703272121422032195

كلية العلوم/جامعة ديالى492.0082.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيزينب فرقد مجيد نزال703282121422057089

كلية العلوم/جامعة ديالى492.0082.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيساره محمد احمد محمد703292121422085117

كلية العلوم/جامعة ديالى492.0082.00ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيايمان رحمن جواد حسين703302121427083009

كلية العلوم/جامعة ديالى491.5681.93ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيمريم موفق محمد حسين703312121422007034

كلية العلوم/جامعة ديالى491.0081.83ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائياحمد زياد هالل حميد703322121417008001

كلية العلوم/جامعة ديالى491.0081.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياعناب اسماعيل عبد  علي703332121422013009

كلية العلوم/جامعة ديالى490.0081.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيتبارك ضياء فارس هزاع703341121422015017

كلية العلوم/جامعة ديالى490.0081.67اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمحمد ظاهر خشف حمدان703352121411008110

كلية العلوم/جامعة ديالى490.0081.67اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد العزيز حسن فرحان صالح703362121411009148

كلية العلوم/جامعة ديالى490.0081.67اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعلي نايف بريسم خليل703372121411029060

كلية العلوم/جامعة ديالى490.0081.67اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحاتم عبد الكريم محمد عباس703382121411049024

كلية العلوم/جامعة ديالى490.0081.67ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيسجى صالح حسن عبد اللطيف703392121422061036

كلية العلوم/جامعة ديالى489.6881.61ثانوية المتميزيناحيائيمهتدى خالد حياوي خشان703401321411016109

كلية العلوم/جامعة ديالى489.0081.50ثانوية االقصى للبناتاحيائيايمان ماجد توفيق محمود703411221422045004

كلية العلوم/جامعة ديالى489.0081.50اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعلي باسم محمد حمودي703422121411017046

كلية العلوم/جامعة ديالى489.0081.50اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعادل غسان عادل مزاحم703432121411021034

كلية العلوم/جامعة ديالى489.0081.50اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائياحمد شاكر عثمان احمد703442121411032015

كلية العلوم/جامعة ديالى489.0081.50اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن مصطفى علي كريم703452121413002010

كلية العلوم/جامعة ديالى489.0081.50ثانوية اليرموك للبناتاحيائيحنين بسام نجاد خورشيد703462121422035019

كلية العلوم/جامعة ديالى489.0081.50اعدادية المقدادية للبناتاحيائيايه علي جدوع سلمان703472121422050040

كلية العلوم/جامعة ديالى489.0081.50اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزكيه عبد ابراهيم خليفه703482121422085103

كلية العلوم/جامعة ديالى489.0081.50ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطةاحيائيوالء جمال جبوري برجلي703492121427021021

كلية العلوم/جامعة ديالى489.0081.50ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيزينب طالب خضير عباس703502121427060012

كلية العلوم/جامعة ديالى489.0081.50ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائيجمانه اياد هادي مدحت703512121427084009

كلية العلوم/جامعة ديالى488.0081.33اعدادية الروافد للبنيناحيائيمنتصر عدنان كريفع محمد703521121411024056

كلية العلوم/جامعة ديالى488.0081.33ثانوية الياسمين المختلطةاحيائييسار مزهر حسين علي703531821417019041

كلية العلوم/جامعة ديالى488.0081.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتاره فاضل خزعل علي703542121422009036

كلية العلوم/جامعة ديالى488.0081.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسجى سالم حميد عبد703552121422009105

كلية العلوم/جامعة ديالى488.0081.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيايه عدنان صالح سلمان703562121422053015
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كلية العلوم/جامعة ديالى488.0081.33ثانوية الروابي للبناتاحيائيضحى طالب عبد رجب703572121422056070

كلية العلوم/جامعة ديالى488.0081.33ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيورود سمير علي خلف703582121422074131

كلية العلوم/جامعة ديالى488.0081.33اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايالف صالح احمد ابراهيم703592121422085035

كلية العلوم/جامعة ديالى488.0081.33ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيبراء خالد احمد علي703602121426003015

كلية العلوم/جامعة ديالى487.0081.17ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيميس ياسر عباس علي703611321422036035

كلية العلوم/جامعة ديالى487.0081.17ثانوية الحسام للبنيناحيائيعمر حسن خلف عزيز703622121411063047

كلية العلوم/جامعة ديالى487.0081.17ثانوية السكري للبنيناحيائيتبارك منذر نجم عبد الوهاب703632121421043005

كلية العلوم/جامعة ديالى487.0081.17اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمروة محمد عواد سليم703642121422032166

كلية العلوم/جامعة ديالى487.0081.17اعدادية التحرير للبناتاحيائياية عالء حسين صادق703652121422046012

كلية العلوم/جامعة ديالى487.0081.17ثانوية العقيلة زينب للبناتاحيائيحوراء رفعت حسين محمد703662121422075007

كلية العلوم/جامعة ديالى487.0081.17ثانوية االغراس للبناتاحيائيضحى ناوي رحيم نجم703672121422094042

كلية العلوم/جامعة ديالى487.0081.17ثانوية المحسن للبنينتطبيقيعلي سعد حسين احمد703682121511080017

كلية العلوم/جامعة ديالى486.0081.00ثانوية ذي قار للبناتاحيائيسجى راسم محمد ابراهيم703691821422068029

كلية العلوم/جامعة ديالى486.0081.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيعالء قاسم مصطفى سالم703702121411005085

كلية العلوم/جامعة ديالى486.0081.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب باسم نجم الدين عبد703712121422001069

كلية العلوم/جامعة ديالى486.0081.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك فؤاد عزيز شهاب703722121422048030

كلية العلوم/جامعة ديالى486.0081.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيانوار حسن محمد حسين703732121422050027

كلية العلوم/جامعة ديالى486.0081.00ثانوية الطائف للبناتاحيائيغسق محمد حسين حمادي703742121422070058

كلية العلوم/جامعة ديالى485.6080.93ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيبسمه محمد عبد القادر عبد الرزاق703752121422007009

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83اعدادية االمين للبنيناحيائيعبد هللا عبد الناصر مرزه حمزه703761021411018019

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83ثانوية المغيرة للبنيناحيائيمصطفى عبد نصر هللا سرحان703772121411048045

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيعبد الرحمن عباس علي حسن703782121417013009

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائينجم سهيل نجم عبعوب703792121417083015

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرويدة رعد كريم جرص703802121422001057

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيهدى ضياء محمود عبد هللا703812121422008142

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشهد اسماعيل كريم حميد703822121422009119

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيعائشة عبد الرحمن خليل ناصر703832121422010104

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيايه قيس راشد وسمي703842121422011010

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرنده جمال علي رضا احمد703852121422013051

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83ثانوية االقتدار للبناتاحيائيوهب عدنان محمد عياش703862121422030063

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83اعدادية الخيزران للبناتاحيائيايات محمد طه عبد703872121422057018

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيتبارك سالم كاظم مهدي703882121422071007

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه صاحب عبد الحسين رزوقي703892121422071033
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كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمريم حاتم احمد خلف703902121422074101

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزينه محمود كامل عطية703912121422080017

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائينبأ محمد شهاب حميد703922121424003007

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0080.83اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب عقيل حامد كريم703932621422004067

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0080.67ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيكرار ابراهيم عباس علي703941221415002033

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0080.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيرحمن غفار عبد الجبار فرج703952121411014066

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0080.67ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيجاسم قحطان طالب مصلح703962121417038008

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0080.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم عبد السالم محمد خماس703972121422009168

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0080.67اعدادية القدس للبناتاحيائيرحاب نهاد كاظم حميد703982121422021031

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0080.67اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسمية قادر ثائر ناريمان703992121422032115

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0080.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيطيبة قحطان عدنان حسن704002121422049164

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0080.67اعدادية فدك للبناتاحيائيوفاء مظفر ستار فليح704012121422067097

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0080.67ثانوية السرمد للبناتاحيائيبدور وائل عدنان محمود704022121422068023

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0080.67ثانوية الصديقة للبناتاحيائيتبارك علي عادل وفيق704032121422088009

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0080.67ثانوية البوادي المختلطةاحيائياطياف حميد هزاع ريحان704042121427026004

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0080.67ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيحوراء عبد الرحمن كاظم حسن704052121427063005

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0080.67ثانوية المصطفى للبنيناحيائيزياد طارق جبار فرحان704062321411036007

كلية العلوم/جامعة ديالى483.0080.50اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيأسامة سعد أحمد جاسم704072121411010011

كلية العلوم/جامعة ديالى483.0080.50اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيغيث عماد احمد كركوز704082121411029064

كلية العلوم/جامعة ديالى483.0080.50اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزهراء احمد شهاب سلمان704092121422047045

كلية العلوم/جامعة ديالى483.0080.50اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمها ماجد حمبد محمد704102121422050193

كلية العلوم/جامعة ديالى483.0080.50ثانوية والدة للبناتاحيائيحمديه كريم سليم سلوم704112121422099007

كلية العلوم/جامعة ديالى483.0080.50ثانوية الغيث المختلطةاحيائيناديه عامر رشيد خميس704122121427050010

كلية العلوم/جامعة ديالى482.1680.36ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيخديجة الكبرى رعد حسين شعلب704131521422017013

كلية العلوم/جامعة ديالى482.0080.33ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسام عزيز وطبان704141621424066039

كلية العلوم/جامعة ديالى482.0080.33اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيياسر عمار كريم محمد704152121411003167

كلية العلوم/جامعة ديالى482.0080.33اعدادية مندلي للبنيناحيائيغازي ثاير خليل سلومي704162121411033073

كلية العلوم/جامعة ديالى482.0080.33اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعباس ناظم عبد الرحمن منصور704172121411037045

كلية العلوم/جامعة ديالى482.0080.33اعدادية المقدادية للبنيناحيائيحيدر سعدون هادي جاسم704182121411038018

كلية العلوم/جامعة ديالى482.0080.33اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيابو بكر منير طاهر حسين704192121411059004

كلية العلوم/جامعة ديالى482.0080.33ثانوية الخنساء للبناتاحيائيتاره تحسين خضير عباس704202121422028006

كلية العلوم/جامعة ديالى482.0080.33ثانوية الزمر للبناتاحيائيسبأ محمد سلمان رميض704212121422036051

كلية العلوم/جامعة ديالى482.0080.33اعدادية المقدادية للبناتاحيائياشكان رحيم خلف منصور704222121422050012
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كلية العلوم/جامعة ديالى482.0080.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيهاجر رائد هادي طالك704232121422053069

كلية العلوم/جامعة ديالى481.0080.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحوراء حامد حسين بكر704241321422029021

كلية العلوم/جامعة ديالى481.0080.17ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيفاطمه احمد حميد رجا704251921422110036

كلية العلوم/جامعة ديالى481.0080.17اعدادية الخالص للبنيناحيائيمرتضى محمد عدنان حسين704262121411002147

كلية العلوم/جامعة ديالى481.0080.17اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد صباح حميد صالح704272121411012014

كلية العلوم/جامعة ديالى481.0080.17ثانوية السرمد للبناتاحيائيتبارك خالد كوكز خلف704282121422068025

كلية العلوم/جامعة ديالى481.0080.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفاطمة حسن علي سليم704292121422085186

كلية العلوم/جامعة ديالى481.0080.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائينبأ عبد هللا صالح احمد704302121422085242

كلية العلوم/جامعة ديالى481.0080.17اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيايمان حسين خميس شالل704312121424004004

كلية العلوم/جامعة ديالى481.0080.17ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيتبارك سلمان عبد الوهاب محمد704322121427079013

كلية العلوم/جامعة ديالى480.0080.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائينور خليل عطيه حميد704332021422024068

كلية العلوم/جامعة ديالى480.0080.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيرسول طاهر حاتم كامل704342121411049041

كلية العلوم/جامعة ديالى480.0080.00ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعماد الدين عماد فليح حسن704352121411055041

كلية العلوم/جامعة ديالى480.0080.00ثانوية رواد السالم المختلطةاحيائيمحمد ليال فليح حسن704362121417069008

كلية العلوم/جامعة ديالى480.0080.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيتبارك بالسم لطيف خلف704372121422008027

كلية العلوم/جامعة ديالى480.0080.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيداليا سالم جدوع جايد704382121422010047

كلية العلوم/جامعة ديالى480.0080.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياالء نجم احمد بردى علي704392121422013012

كلية العلوم/جامعة ديالى480.0080.00ثانوية االديبة للبناتاحيائيتبارك عادل محمود ظاهر704402121422025001

كلية العلوم/جامعة ديالى480.0080.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيحسنه محمد طه ياسين704412121422032064

كلية العلوم/جامعة ديالى480.0080.00ثانوية سارة للبناتاحيائيطيبه بشار ثامر جاسم704422121422066033

كلية العلوم/جامعة ديالى479.0079.83ثانوية ايالف للبناتاحيائيرانيا فاضل لفته فرج704431421422038022

كلية العلوم/جامعة ديالى479.0079.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيميرنا ثامر يشوع جرجيس704442121422009183

كلية العلوم/جامعة ديالى479.0079.83ثانوية المودة للبناتاحيائيمنار فالح حسن ياس704452121422042046

كلية العلوم/جامعة ديالى479.0079.83اعدادية بابل للبناتاحيائيزهراء احمد شاكر محمود704462121422051055

كلية العلوم/جامعة ديالى479.0079.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيداليا عبد الكريم عبد الحميد عبد704472121522010020

كلية العلوم/جامعة ديالى479.0079.83ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيفاطمة كاظم خالف جاسم704482121522075008

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67ثانوية المناهل للبناتاحيائينبأ مهند هاشم محمد704491321422046081

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن قيس صادق فاضل704502121411004035

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى علي خميس جاسم704512121411007133

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67ثانوية حلوان للبنيناحيائيحيدر مهدي صالح عطية704522121411052028

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67اعدادية البراءة للبناتاحيائيزهراء خليل ابراهيم حسين704532121422004050

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرقيه كيالن عبد العزيز عبد704542121422008051

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيالنه جابر علي فليح704552121422008118
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كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67ثانوية االقتدار للبناتاحيائيشهد وسع حسين علي704562121422030036

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67ثانوية االقتدار للبناتاحيائيهاله عصام غفوري مهدي704572121422030061

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيهاجر كريم حميد بشارة704582121422046121

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67ثانوية الطائف للبناتاحيائيضحى سعدون كريم كاظم704592121422070053

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمريم حسن مولود حسين704602121422074103

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67اعدادية الطيبات للبناتاحيائيشهد محمد مصطفى وهاب704612121422085157

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67ثانوية االغراس للبناتاحيائيتبارك صالح ثاير غزاي704622121422094015

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67ثانوية االبتهال للبناتاحيائيغفران حسين خشان لفته704632221422051033

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67ثانوية البتول  للبناتاحيائيهبه علي حسين كاظم704642321422028061

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67اعدادية النضال للبنيناحيائيحامد شاكر عبد رومي704652421411009012

كلية العلوم/جامعة ديالى477.0079.50اعدادية البراءة للبناتاحيائيزهراء نصيف محمد خالف704662121422004056

كلية العلوم/جامعة ديالى477.0079.50اعدادية المنارة للبناتاحيائيضحى ياس خضير علي704672121422018049

كلية العلوم/جامعة ديالى477.0079.50ثانوية االقتدار للبناتاحيائيغسق زياد سلمان ناصر704682121422030044

كلية العلوم/جامعة ديالى477.0079.50ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيفاطمة احمد مهدي صالح704692121422044072

كلية العلوم/جامعة ديالى477.0079.50ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيوسناء طالب اسماعيل عجاج704702121422044092

كلية العلوم/جامعة ديالى477.0079.50اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائينور الهدى محمد حسين علي704712121422047119

كلية العلوم/جامعة ديالى477.0079.50اعدادية المقدادية للبناتاحيائيبان ساجد متعب منهل704722121422050043

كلية العلوم/جامعة ديالى477.0079.50الخارجياتاحيائيليندا عبدالكريم عباس علي704732121428050220

كلية العلوم/جامعة ديالى477.0079.50اعدادية عكاظ للبناتاحيائيحنين محمد صالح هادي704742721422018052

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0079.33ثانوية االستقالل للبناتاحيائيتبارك نهاد سامي علي704751321422006012

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0079.33اعدادية الخالص للبنيناحيائيعبد الجليل كاظم جليل خلف704762121411002082

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0079.33اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد ردام غضبان زيدان704772121411009011

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0079.33اعدادية كنعان للبنيناحيائيحسن حامد مجيد محمد704782121411013042

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0079.33اعدادية طوبى للبنيناحيائيسامر عمار كريم محمد704792121411076032

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0079.33ثانوية فاطمة للبناتاحيائينور حيدر علي حسين704802121422016113

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0079.33اعدادية الحجرات للبناتاحيائيسمر ابراهيم عباس حميد704812121422020076

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0079.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيانعام هشام احمد ابراهيم704822121422048013

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0079.33ثانوية الفراقد للبناتاحيائيفاطمه عباس نكه غيدان704832121422058057

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0079.33ثانوية االغراس للبناتاحيائيسجى عادل صبري محمد704842121422094035

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0079.33ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيمريم صالح كريم شياع704852121427038017

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0079.33اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي عبد الكريم مهدي محمد704862321411012100

كلية العلوم/جامعة ديالى475.0079.17اعدادية النور للبنيناحيائيعلي فرج هاتو جوني704871221411023107

كلية العلوم/جامعة ديالى475.0079.17ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي جاسم مهنى حسين704881521415001243
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كلية العلوم/جامعة ديالى475.0079.17اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيحسام نجم عبد هللا عيسى704892121411030007

كلية العلوم/جامعة ديالى475.0079.17اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيحسن جاسم مسلم مهدي704902121411037021

كلية العلوم/جامعة ديالى475.0079.17اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعمر محمد حسين حسن704912121413002019

كلية العلوم/جامعة ديالى475.0079.17ثانوية النظامية المختلطةاحيائيمنتظر منير ابراهيم حسن704922121417011037

كلية العلوم/جامعة ديالى475.0079.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيساره غزوان ثابت عناد704932121422008079

كلية العلوم/جامعة ديالى475.0079.17اعدادية المقدادية للبناتاحيائيدنيا رعد سامي طلب704942121422050068

كلية العلوم/جامعة ديالى475.0079.17اعدادية الخيزران للبناتاحيائيهبة قاسم حميد جاسم704952121422057191

كلية العلوم/جامعة ديالى475.0079.17ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء علي عباس صالح704962121422071023

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيرغد علي جليل فاضل704971821422019026

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائييوسف فؤاد قاسم عليوي704982121411001101

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد الرحمن حمود وفر حالوب704992121411013077

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائينوح عبد الرحمن حسن محمد705002121411021073

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00ثانوية السكري للبنيناحيائيمريم ياسر محمد يحيى705012121421043015

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائياسراء احمد نوري حسين705022121422005002

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00ثانوية جمانة للبناتاحيائيزينب سمير قاسم كريم705032121422006026

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00ثانوية فاطمة للبناتاحيائياية كنعان اسماعيل محمد705042121422016022

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيطيبة نعمة شدهان عبد القادر705052121422032133

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزينه علي هاتف ياس705062121422047060

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه حاتم عزاوي يحيى705072121422048094

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمينا احمد سعدون رشيد705082121422050195

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيشفاء عمار مطشر خليفه705092121422062024

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيساره خليل ابراهيم مصطفى705102121422085115

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيهبه جواد كاظم محمد705112121422090056

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب عليوي عبيس حسين705122621422004071

كلية العلوم/جامعة ديالى473.0078.83اعدادية الخالص للبنيناحيائيحيدر مصطفى نجيب ابراهيم705132121411002057

كلية العلوم/جامعة ديالى473.0078.83اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينور الهدى علي صالح حسن705142121422011093

كلية العلوم/جامعة ديالى473.0078.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور نامق عدنان خليل705152121422048145

كلية العلوم/جامعة ديالى473.0078.83اعدادية الطيبات للبناتاحيائينبأ عدنان جداع جاسم705162121422085244

كلية العلوم/جامعة ديالى473.0078.83ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيتماضر علي حسين مناحي705172121427083016

كلية العلوم/جامعة ديالى473.0078.83ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيمريم صالح نوري محيميد705182121527059003

كلية العلوم/جامعة ديالى473.0078.83اعدادية الدواية للبنيناحيائيمحمد حميد ذياب حاشوش705192221411023039

كلية العلوم/جامعة ديالى473.0078.83اعدادية العمارة للبناتاحيائيايه علي خلف علي705202821422009018

كلية العلوم/جامعة ديالى472.8878.81ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمصطفى مكي نجم عبد الكريم705212921411021033
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كلية العلوم/جامعة ديالى472.0078.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيساره زيد محمد جواد سلطان705221321422001158

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0078.67اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيسامي ليث فهد حميد705232121411003056

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0078.67اعدادية الفلق للبنيناحيائيعلي عماد عناد ابراهيم705242121411022073

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0078.67اعدادية مندلي للبنيناحيائيشدهان ليث محمد محيسن705252121411033035

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0078.67اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي نبيل اكرام حسن705262121411049097

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0078.67اعدادية القرطبي للبنيناحيائيوسام علي عبد اللطيف عبد الجبار705272121411051139

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0078.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرفل صالح تيمور حسين705282121422001051

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0078.67ثانوية جمانة للبناتاحيائياصاله محمد فاضل مظلوم705292121422006002

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0078.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيسارة مهدي صالح ناجي705302121422008076

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0078.67ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيزينب علي اسماعيل خلف705312121422072037

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0078.67ثانوية الرواسي للبناتاحيائيزينب فارس عاصي عبيد705322121422084028

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0078.67اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايمان مؤيد صابر شاكر705332121422085039

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0078.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى صباح روكان مظلوم705342521413031603

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0078.67اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيحسن عدنان رستم حسين705352821411021007

كلية العلوم/جامعة ديالى471.0078.50اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعارف رائد عارف شهاب705362121411060073

كلية العلوم/جامعة ديالى471.0078.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيبيداء عباس رشيد حاوي705372121422001029

كلية العلوم/جامعة ديالى471.0078.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيغفران فالح حسن عبد705382121422001114

كلية العلوم/جامعة ديالى471.0078.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزينب فؤاد سلمان رحمان705392121422009091

كلية العلوم/جامعة ديالى471.0078.50اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزهراء قصي خلف حميد705402121422032093

كلية العلوم/جامعة ديالى471.0078.50اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء لؤي يوسف عبود705412121422050100

كلية العلوم/جامعة ديالى471.0078.50ثانوية بالدي المختلطةاحيائيقيصر فارس حامد عادي705422321417057016

كلية العلوم/جامعة ديالى470.0078.33اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد القادر ياسر طه علي705431021411020096

كلية العلوم/جامعة ديالى470.0078.33اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد الرحيم راضي705441421411010039

كلية العلوم/جامعة ديالى470.0078.33اعدادية طوبى للبنيناحيائيماهر فيصل طالب محمد705452121411076077

كلية العلوم/جامعة ديالى470.0078.33اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيضحى حمزه محمد خلف705462121422010098

كلية العلوم/جامعة ديالى470.0078.33ثانوية الروابي للبناتاحيائيساره علي عبعوب علي705472121422056046

كلية العلوم/جامعة ديالى470.0078.33ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيحنين هادي رحيمه كاظم705482121422062011

كلية العلوم/جامعة ديالى470.0078.33ثانوية الرواسي للبناتاحيائيافنان اسماعيل احمد ابراهيم705492121422084004

كلية العلوم/جامعة ديالى470.0078.33الخارجياتاحيائيساره طه ياسين عبدهللا705502121428050139

كلية العلوم/جامعة ديالى470.0078.33اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسن علي زغير كريز705512621411001030

كلية العلوم/جامعة ديالى470.0078.33اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيكرار حيدر عبد الكاظم حسين705522621417006059

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0078.17اعدادية القدس للبنيناحيائيحسين عبد الكريم عبد هللا محمد705531021411014023

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0078.17اعدادية حطين للبناتاحيائيعبير جمال ناصر جلوب705541321422027072
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كلية العلوم/جامعة ديالى469.0078.17اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعبد الحميد سعيد حميد محمود705552121411038031

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0078.17ثانوية المغيرة للبنيناحيائياحمد عادل طه عبد هللا705562121411048009

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0078.17اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيسجاد احمد سلمان حسون705572121411075038

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0078.17اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائياحمد بشار ياس عبد705582121415003008

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0078.17اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم تحسين علي حسون705592121422049212

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0078.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائينبراس علي فليح حسن705602121422085248

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0078.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهاجر رباح كاظم سبع705612121422092098

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0078.17ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيزهره زيدان خلف كاظم705622121427001010

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0078.17اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيتغريد مازن ناجي كاظم705632121427030014

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0078.17ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيمريم رحيم زيدان خلف705642121427082009

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0078.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسن عبد الهادي صالح خصاف705652221413006029

كلية العلوم/جامعة ديالى468.0078.00اعدادية االمال للبناتاحيائيامال احمد محمد حسين705661121422011007

كلية العلوم/جامعة ديالى468.0078.00ثانوية المغيرة للبنيناحيائيبشير مصلح نوار داود705672121411048015

كلية العلوم/جامعة ديالى468.0078.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد غسان خضير علي705682121411051115

كلية العلوم/جامعة ديالى468.0078.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيهبة هللا خضير خلف ابراهيم705692121422010176

كلية العلوم/جامعة ديالى468.0078.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيايه وليد عدنان احمد705702121422032041

كلية العلوم/جامعة ديالى468.0078.00ثانوية سومر المختلطةاحيائيحنان قاسم محمد ماهود705712121427005003

كلية العلوم/جامعة ديالى468.0078.00اعدادية كوثا للبنيناحيائيمرتضى هيثم منصور عبد الحسين705722321411040158

كلية العلوم/جامعة ديالى468.0078.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد كريم عبد الكاظم ذياب705732521411008324

كلية العلوم/جامعة ديالى468.0078.00ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيبنين خالد جلعوط علي705742921424008003

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0077.83ثانوية حنين للبناتاحيائيمريم عبد الحليم عبد الكريم عبد الرضا705751321422028068

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0077.83اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبيد كداش زعيل هدمول705761721411104039

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0077.83ثانوية الحاتمية للبناتاحيائيرقيه حسين خضير عباس705771821422004008

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0077.83اعدادية خانقين للبنيناحيائيعالء عماد رشيد سلمان705782121411011066

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0077.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد كريم صكب علي705792121411049129

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0077.83اعدادية طوبى للبنيناحيائيمثنى زالل سلمان موسى705802121411076078

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0077.83ثانوية العدنانية للبناتاحيائيساره موسى خليل احمد705812121422005067

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0077.83ثانوية جمانة للبناتاحيائيسهر مروان عدنان خضير705822121422006033

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0077.83اعدادية البينات للبناتاحيائيغسق وسام شامل علي705832121422027043

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0077.83ثانوية الخنساء للبناتاحيائيمريم فالح حسن صالح705842121422028034

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0077.83ثانوية اوراس للبناتاحيائيتبارك رشيد عبد الكريم جواد705852121422040006

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0077.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيأمنه ياس خضير ناصح705862621422018004

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0077.83ثانوية دجلة للبنيناحيائيسجاد عواد سعدون غضبان705872821411011028
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كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية حماة للبناتاحيائيتبارك موسى احمد عبد هللا705881121422025041

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية االنصار للبنيناحيائييوسف محمد انور محمود705891321411003124

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية التسامح للبناتاحيائيمسك علي ابراهيم علوان705901421422012118

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيصدام فاضل حسين جاسم705911821411031052

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائياحمد خالد داود احمد705922121411001008

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا فاضل خزعل علي705932121411005076

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية األسود للبنيناحيائياحمد ثاير خلف مظلوم705942121411069003

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرنا حيدر عباس محمد705952121422009071

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب خليل ابراهيم جواد705962121422067040

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67ثانوية السرمد للبناتاحيائيزينب محمد عطية جاسم705972121422068036

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيرقيه عبد الجبار اسماعيل علوان705982121422071017

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتبارك خزعل ابراهيم خميس705992121422092018

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشهد مهيمن نايف صبر706002121422092063

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيغفران طالل حمود رشيد706012121426007064

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية طوبى للبنينتطبيقيعبد السالم عدنان مزهر ابراهيم706022121511076025

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي شاكر صباح عبد706032221411013067

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67ثانوية الصادق المختلطةاحيائيسجاد عدنان مطشر حسن706042321417006019

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية السنية للبناتاحيائيمريم خالد عناد طاهر706052421422009290

كلية العلوم/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية السويس للبنيناحيائيياسين طه ياس خضير706061321411006078

كلية العلوم/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية زها حديد للبناتاحيائيفاطمة عادل كاظم حمود706071321422048053

كلية العلوم/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمرتضى رحيم حميد قاركه706082121411049135

كلية العلوم/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية جنات عدن للبنيناحيائياسحاق هيثم سموم حميد706092121411075018

كلية العلوم/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيليلى عماد خليفه عبجل706102121422010127

كلية العلوم/جامعة ديالى465.0077.50ثانوية العذراء للبناتاحيائيبلسم باسم يوسف احمد706112121422064008

كلية العلوم/جامعة ديالى465.0077.50ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزهراء سعد حسين سلمان706122121422074043

كلية العلوم/جامعة ديالى465.0077.50ثانوية الرواسي للبناتاحيائيشيماء سعد رعيد لفته706132121422084036

كلية العلوم/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين عباس عبد الحسن ذياب706142521411008295

كلية العلوم/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية طه االمين للبنيناحيائيحسين محمد حسن مطر706152621411026020

كلية العلوم/جامعة ديالى465.0077.50ثانوية كرميان للبناتاحيائيايه عبد الرزاق وهيب عبد706163221422001011

كلية العلوم/جامعة ديالى464.0077.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين نصيف محمود محمد706172121411014050

كلية العلوم/جامعة ديالى464.0077.33اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمصطفى هاشم محمد كاظم706182121411030063

كلية العلوم/جامعة ديالى464.0077.33ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيعباس جاسم محمد علي706192121411047011

كلية العلوم/جامعة ديالى464.0077.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيامجاد شداد خليفه عبد706202121422001015
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كلية العلوم/جامعة ديالى464.0077.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسارة عبد المنعم محمود صالح706212121422009096

كلية العلوم/جامعة ديالى464.0077.33ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء محمد عدنان حسين706222121422058030

كلية العلوم/جامعة ديالى464.0077.33ثانوية الريحانة للبناتاحيائيرحاب عباس جياد خلف706232121422081029

كلية العلوم/جامعة ديالى464.0077.33ثانوية الصادقات للبناتتطبيقيتبارك كمال صالح علي706242121522096002

كلية العلوم/جامعة ديالى464.0077.33اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي رشيد هليل طرفه706252621411003138

كلية العلوم/جامعة ديالى464.0077.33ثانوية القسام االهلية للبنيناحيائيحسن هادي مطير جاسم706262621413002003

كلية العلوم/جامعة ديالى464.0077.33ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيمحمد حميزه شيحان فرحان706272621417019024

كلية العلوم/جامعة ديالى464.0077.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عبد العباس محسن عبود706282621422044027

كلية العلوم/جامعة ديالى463.0077.17ثانوية اليرموك للبنيناحيائيصدام خضر عباس صالح706291821411108008

كلية العلوم/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد محمد حبيب هللا قادر706302121411009032

كلية العلوم/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيقاسم عبد هللا محمود جاعد706312121411049107

كلية العلوم/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية طوبى للبنيناحيائيمصطفى ساهر فاروق خضير706322121411076103

كلية العلوم/جامعة ديالى463.0077.17ثانوية العدنانية للبناتاحيائيغاده وليد عابد داود706332121422005091

كلية العلوم/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينور علي حميد عباس706342121422008135

كلية العلوم/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيهدى طرماح عبد هللا صالح706352121422010179

كلية العلوم/جامعة ديالى461.0076.83اعدادية خانقين للبنينتطبيقيصائب ابراهيم عزيز حسين706362121511011017

كلية العلوم/جامعة ديالى458.0076.33ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقييوسف نجم عبد هللا محمد706371921515005091

كلية العلوم/جامعة ديالى454.0075.67اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحسين محبس بعنون نهير706381421511027018

كلية العلوم/جامعة ديالى452.0075.33الخارجياتتطبيقيزينب حيدر علي حسين706392121528050035

كلية العلوم/جامعة ديالى450.0075.00ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيمريم يوسف كريم محيميد706402121527059004

كلية العلوم/جامعة ديالى450.0075.00اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيفؤاد محسن عبادي حميدي706412921511016085

كلية العلوم/جامعة ديالى449.0074.83اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيعثمان احمد سلمان فرحان706422121511036016

كلية العلوم/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية طوبى للبنينتطبيقياسامة عبدهللا جاسم محمد706432121511076006

كلية العلوم/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيهاجر ماهر جبار حسون706442121522010040

كلية العلوم/جامعة ديالى447.0074.50اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيوليد سالم هادي محمد706452121511075045

كلية العلوم/جامعة ديالى447.0074.50ثانوية الدؤلي المختلطةتطبيقيخالد نواف انعيم صالح706462121517001003

كلية العلوم/جامعة ديالى447.0074.50ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيزهراء غازي حاتم حسن706472121521015003

كلية العلوم/جامعة ديالى437.0072.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد كمر706482121511004034

كلية العلوم/جامعة ديالى437.0072.83اعدادية طوبى للبنينتطبيقيعلي كاظم جواد شريف706492121511076039

كلية العلوم/جامعة ديالى430.0071.67اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيتبارك حسام ثائر نوري706502121522010012

كلية العلوم/جامعة ديالى429.0071.50ثانوية الهداية للبنينتطبيقيسجاد حميد فليح حسن706512121511085012

كلية العلوم/جامعة ديالى428.0071.33اعدادية طوبى للبنينتطبيقيسجاد فهمي كاظم داود706522121511076018

كلية العلوم/جامعة ديالى426.0071.00اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقياستبرق عدنان حميد علوان706532121527030001
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كلية العلوم/جامعة ديالى425.0070.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي عامر كاظم حسين706542121511004026

كلية العلوم/جامعة ديالى425.0070.83اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيسجاد عباس مطشر جباره706552721515001050

كلية العلوم/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيحيدر رحيم كريم مراد706562121511030003

كلية العلوم/جامعة ديالى420.0070.00اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيسهى عدنان حميد علوان706572121527030005

كلية العلوم/جامعة ديالى419.0069.83ثانوية النظامية المختلطةتطبيقياحمد رائد ابراهيم حسين706582121517011001

كلية العلوم/جامعة ديالى416.0069.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحسين عبد سعود حسين706592121511014025

كلية العلوم/جامعة ديالى416.0069.33ثانوية الهداية للبنينتطبيقياحمد طالب حسن عبد706602121511085002

كلية العلوم/جامعة ديالى415.0069.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيسجاد احمد مهدي محمد706612121511014036

كلية العلوم/جامعة ديالى413.0068.83اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد مؤيد كاظم عسل706621421515002201

كلية العلوم/جامعة ديالى412.0068.67ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيزهراء قاسم كطان محمد706631421522050007

كلية العلوم/جامعة ديالى412.0068.67اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيسكينه سامر سليمان كله706642121522003022

كلية العلوم/جامعة ديالى411.0068.50اعدادية الحرية للبناتتطبيقيمريم حسين علي بالسم706651221522026059

كلية العلوم/جامعة ديالى409.0068.17ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيخمائل حسين محمد خلف706662121527032005

كلية العلوم/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيابرار حيدر حميد غبن706671321522002003

كلية العلوم/جامعة ديالى408.0068.00ثانوية بوادر الخير االهلية للبنينتطبيقيبدر غانم بدر ثامر706681621513068002

كلية العلوم/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية ديالى للبنينتطبيقيعثمان غازي عبد العزيز سالم706692121511012024

كلية العلوم/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيسجاد جعفر علي راضي70670262051027025

كلية العلوم/جامعة ديالى407.0067.83ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيفاطمه نزار جاسم احمد706712121521074007

كلية العلوم/جامعة ديالى406.0067.67اعدادية عنه للبنينتطبيقييوسف محمد حميد الرجا706721921511021072

كلية العلوم/جامعة ديالى406.0067.67ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيفاطمة عبدهللا حمد مزيد706732121522075007

كلية العلوم/جامعة ديالى405.0067.50اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيامير سالم سعدون محمد706741521511006004

كلية العلوم/جامعة ديالى404.0067.33اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيايه حاتم يعقوب غدير706751421522015006

كلية العلوم/جامعة ديالى402.0067.00اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمحمد سعود كامل نتيشون706762221511024039

كلية العلوم/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينتطبيقيعبدالقادر محمد عباس ابراهيم706772121511018009

كلية العلوم/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيغفران خالد عداي حميد706782121522010032

كلية العلوم/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية السالم للبنينتطبيقيليث حيدر محمد عبد الحسين706792221511015052

كلية العلوم/جامعة ديالى398.0066.33اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد رحيم خلف فيصل706802821515001024

كلية العلوم/جامعة ديالى396.0066.00ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيكاظم محمد سعيد محسن ثامر706811621517005015

كلية العلوم/جامعة ديالى396.0066.00ثانوية الغفران للبناتتطبيقينور حسين عيال فريح706822821522019054

كلية العلوم/جامعة ديالى395.0065.83اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيخالد رعد خليفه عبد706832121515009014

كلية العلوم/جامعة ديالى395.0065.83اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحسن كريم حسن محمد706842521511007044

كلية العلوم/جامعة ديالى393.0065.50اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيقاسم محمد مارد حسين706851421511028054

كلية العلوم/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى محمود احمد حمد706861021511022054
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كلية العلوم/جامعة ديالى392.0065.33إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيقبس سعد ناهي منصور706871421511013047

كلية العلوم/جامعة ديالى392.0065.33ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيازهر ليث سعيد احمد706882121511025009

كلية العلوم/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعباس حسين جاسم محمد706892221511021011

كلية العلوم/جامعة ديالى391.0065.17ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيمارلين صبحي جاسم عيدان706902121526005024

كلية العلوم/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمنتظر ثجيل عبد هللا خضير706912921511018202

كلية العلوم/جامعة ديالى390.0065.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيذكرى صالح مهدي عبد الزهره706921621526002100

كلية العلوم/جامعة ديالى390.0065.00اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيسروه ابراهيم محمد صالح هاشم706932121522003020

كلية العلوم/جامعة ديالى389.0064.83اعدادية طوبى للبنينتطبيقيمحمد هاشم وادي هيالن706942121511076051

كلية العلوم/جامعة ديالى389.0064.83اعدادية ابن سراج المسائية للبنبنتطبيقيحسين هالل جسام ناصر706952121515003027

كلية العلوم/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيكرار ناظم لعيبي مريوش706961421511041026

كلية العلوم/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقياحمد زاير عبد هللا نصيف706972121511074001

كلية العلوم/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية المحسن للبنينتطبيقييونس اسامة خضير فرحان706982121511080025

كلية العلوم/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيعائشه هاشم منعم محمد706992121522010031

كلية العلوم/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيسجاد احمد فرج راشد707002721515005060

كلية العلوم/جامعة ديالى387.0064.50اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيبشار عباس خلف محمد707011221515007010

كلية العلوم/جامعة ديالى386.0064.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمرتضى رؤوف داود كاظم70702212051014106

كلية العلوم/جامعة ديالى386.0064.33ثانوية الغدير للبنينتطبيقيحسين فاضل جاسم جوعان707032221511006008

كلية العلوم/جامعة ديالى386.0064.33اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد صادق محمد سوادي خيون707042821511007121

كلية العلوم/جامعة ديالى386.0064.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين قابل محسن سوادي707052921511018059

كلية العلوم/جامعة ديالى385.0064.17اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيعلي عقيل صاحب محمد707061321511013010

كلية العلوم/جامعة ديالى385.0064.17اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم محمد عاجل707072221515008102

كلية العلوم/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية العباسية للبناتتطبيقيزينب فاضل عبد الصمد سلطان707081621522057019

كلية العلوم/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمصطفى عباس مالك رشيد707092121511002067

كلية العلوم/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية نفر للبنينتطبيقيعبد هللا جبار عبيد عوده707102421511020012

كلية العلوم/جامعة ديالى383.0063.83اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيهناء كريم غائب رمح707112121522050037

كلية العلوم/جامعة ديالى383.0063.83اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسن كريم كاظم منشد707122821511021021

كلية العلوم/جامعة ديالى383.0063.83اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيتقي عبد الرضا مرداس دعاش707132921511025028

كلية العلوم/جامعة ديالى382.0063.67ثانوية السرمد للبناتتطبيقياحالم امين حميد حسن707142121522068001

كلية العلوم/جامعة ديالى381.0063.50ثانوية االمام الجواد االهلية للبنينتطبيقياحمد قصي عزة جاسم707151421513033001

كلية العلوم/جامعة ديالى381.0063.50ثانوية مناهل العلم االهلية للبنينتطبيقيحسين نصير عاشور راضي707162921513004004

كلية العلوم/جامعة ديالى380.0063.33اعدادية النور للبنينتطبيقيكرار سعد مصطفى مثنى707171221511023078

كلية العلوم/جامعة ديالى380.0063.33اعدادية عائشة للبناتتطبيقيهبه حسين ناجي محمود707181421522010043

كلية العلوم/جامعة ديالى380.0063.33اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيخالد نجيب ذياب احمد707191721511010007
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كلية العلوم/جامعة ديالى379.0063.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد السالم كريم عيسى عبد هللا707201121511015062

كلية العلوم/جامعة ديالى379.0063.17اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيسجاد خالد محمد سعيد عبد هللا707212121511003013

كلية العلوم/جامعة ديالى379.0063.17ثانوية البطولة للبنينتطبيقيمصطفى عبد حسين خميس707222121511061036

كلية العلوم/جامعة ديالى379.0063.17الخارجياتتطبيقياية عبدالسالم عداي حسن707232121528050011

كلية العلوم/جامعة ديالى379.0063.17اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيهبه علي صالح عبد الهادي707242221522008023

كلية العلوم/جامعة ديالى379.0063.17اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد جمعه عبود راشد707252621511005080

كلية العلوم/جامعة ديالى379.0063.17اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيمريم عبد الحسين حسن عزيز707262721522040048

كلية العلوم/جامعة ديالى378.0063.00اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعيد ناصر حسين707272121511009016

كلية العلوم/جامعة ديالى378.0063.00اعدادية العزة للبنينتطبيقيعبد هللا فيصل غازي عبيد707282521511016020

كلية العلوم/جامعة ديالى378.0063.00ثانوية الرسول للبنينتطبيقيحسين راضي لعيبي مطلك707292821511030009

كلية العلوم/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيدانيه جالل قادر عمر707301321522015011

كلية العلوم/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحسين رعد محسن عبد الساده707311421511027015

كلية العلوم/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيعلي ابراهيم اسماعيل بحاوي707322121511075029

كلية العلوم/جامعة ديالى377.0062.83ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيسرور وهاب عبدالرزاق كريم707332121522075005

كلية العلوم/جامعة ديالى376.0062.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعمر عمران عيسى جاسم707341121511015091

كلية العلوم/جامعة ديالى376.0062.67اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيعلي شهاب احمد نايل707352121511075032

كلية العلوم/جامعة ديالى375.0062.50اعدادية البشير للبنينتطبيقيحذيفة زياد طارق عزيز707361421511033010

كلية العلوم/جامعة ديالى375.0062.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي امين كاصد محسن707371621511029046

كلية العلوم/جامعة ديالى375.0062.50اعدادية الغراف للبنينتطبيقيمحمد كاظم عكاب خضير707382221511022079

كلية العلوم/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحسين حازم جبير سعيد707391421511039022

كلية العلوم/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين منتظر عبد السيد مصطفى707401621511006052

كلية العلوم/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيمحمد حسن هادي داود707411121511022040

كلية العلوم/جامعة ديالى373.0062.17ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقياديب عبد الستار فارس عناد707421321515003006

كلية العلوم/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية الشعب للبناتتطبيقيغسق خالد كامل ناجي707431321522022031

كلية العلوم/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينتطبيقيعلي صباح حسين مراد707442121511077010

كلية العلوم/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعلي محمود سالم احمد707451121511031028

كلية العلوم/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية زنكورة للبنينتطبيقياحمد عادل حاتم نوار707461921511032003

كلية العلوم/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيحسين سعد عبودي كاظم707472121515009009

كلية العلوم/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمصطفى علي محمد صاحب707482421511015087

كلية العلوم/جامعة ديالى372.0062.00ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيتبارك ناصر عويد موزان707492621522044004

كلية العلوم/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد هللا علي شاغي علي707502121511014060

كلية العلوم/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية التحرير للبناتتطبيقيابرار محمد ثامر جواد707512121522046001

كلية العلوم/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيقاسم رحم عبيد هدابي707522221511046042
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كلية العلوم/جامعة ديالى369.0061.50اعدادية خانقين للبنينتطبيقيمحمد مؤيد كمال ادهم707532121511011048

كلية العلوم/جامعة ديالى369.0061.50اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيهدى احمد جاسم ابراهيم707542121522010041

كلية العلوم/جامعة ديالى369.0061.50اعدادية النضال للبنينتطبيقيبدر عبد بندر شويرد707552421511009014

كلية العلوم/جامعة ديالى369.0061.50اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمهيمن حيدر جبر سمر707562621511001048

كلية العلوم/جامعة ديالى369.0061.50ثانوية زرباطيه المختلطةتطبيقيصادق حسن عباس حسين707572621517018005

كلية العلوم/جامعة ديالى369.0061.50اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمحسن حبيب حسين علي707582921511022074

كلية العلوم/جامعة ديالى368.0061.33اعدادية النور للبنينتطبيقيمحمد عبد المحسن محمد كاطع707591221511023102

كلية العلوم/جامعة ديالى368.0061.33ثانوية البطولة للبنينتطبيقياحمد عبد حسين خميس707602121511061003

كلية العلوم/جامعة ديالى368.0061.33اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيتبارك قصي قيس حمود707612121522050009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى575.0095.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينور عمار صبحي صادق707622121222008067

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى571.0095.17اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيشيماء احمد حاكم نصيف707632121222010041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى563.0093.83اعدادية الخيزران للبناتادبيعبير قاسم حميد جاسم707642121222057046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى560.0093.33ثانوية فاطمة للبناتادبيضحى رائد اسماعيل خليل707652121222016021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى559.0093.17الخارجياتادبيساره عماد عبد القادر مزاحم707662121228050265

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى549.0091.50اعدادية الزهراء للبناتادبيسجى مصعب حسون محيسن707672121222048024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى547.0091.17ثانوية البوادي المختلطةادبيهدى خالد صالح مهدي707682121227026007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى546.0091.00اعدادية طوبى للبنينادبيحسين مالك صالح حسن707692121211076014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى541.0090.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيعائشه عباس فاضل خالد707702121222008043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى540.0090.00ثانوية المغيرة للبنينادبيمصطفى غازي ناجي سلمان707712121211048029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى540.0090.00اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيشروق نهاد عبد االمير ردام707722121222098025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى537.0089.50ثانوية العدنانية للبناتادبيلهيب عامر احمد خلف707732121222005032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى537.0089.50ثانوية روناكي للبناتادبيزمن كارم محمود علي707743221222007006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى532.0088.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيفاطمه حامد سلمان فريح707752121222008048

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى530.0088.33اعدادية اسد هللا للبنينادبيمصطفى زياد عبد هللا مهدي707762121211017052

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى530.0088.33ثانوية الزهور للبناتادبيفاطمه حسين فاضل عباس707772121222024021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى528.0088.00ثانوية االغراس للبناتادبيزينب احمد عباس زيدان707782121222094013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى525.0087.50اعدادية تماضر للبناتادبيرقيه داود سلمان جبار707792121222002023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى521.0086.83ثانوية تل الزعتر للبناتادبيآمنه فارس عواد غيدان707802121222061001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى520.0086.67اعدادية البراءة للبناتادبيرنا عمر عادل عبد الوهاب707812121222004014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى520.0086.67اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيتبارك حسين محمود صالح707822121222043005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى519.0086.50ثانوية ام القرى للبناتادبيدعاء تحسين جميل خضير707832121222037013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى519.0086.50ثانوية رابعة العدوية للبناتادبياية جاسم مسلم كاظم707842121222071003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى518.0086.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيمريم مقداد علوان احمد707852121222009030
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى517.0086.17اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيهالة زياد سامي عليوي707862121422032201

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى515.0085.83ثانوية الخنساء للبناتادبياية مرتضى صبحي كاظم707872121222028002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى515.0085.83ثانوية نزار المختلطةادبينبا انيس هاشم علوان707882121227010008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى514.0085.67اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسجى مازن فرحان خضير707892121222065060

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى511.0085.17اعدادية شورش للبنينادبيبشار خضير عباس خضير707902121211067006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى511.0085.17ثانوية االحسان المختلطةادبيرسول حسين ركلي حسن707912121217068004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى510.0085.00اعدادية ام حبيبة للبناتادبيهدى باسم محمد حسين707922121222032048

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى509.0084.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشهد تركي مهدي علي707932121422013097

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى508.0084.67اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيعبد القادر مقداد مهدي خضير707942121211041030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى508.0084.67ثانوية المروة للبناتادبيحفصة عبد السالم احمد خميس707952121222069007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى508.0084.67اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيزهراء صالح حسن محمد707962121222086023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى507.0084.50ثانوية اليرموك للبناتادبيسرور حازم خليل ابراهيم707972121222035024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى506.0084.33اعدادية المقدادية للبناتادبينور مؤيد عبد القادر سلمان707982121222050068

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى506.0084.33ثانوية االنامل للبناتادبيازهار محمد علي طعمة707992121222091002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى505.0084.17اعدادية الرواد للبنينادبياحمد عباس حسين علي708002121211068006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى505.0084.17اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيابرار عامر سامي ابراهيم708012121222098003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى503.0083.83اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيشهد محمد شكر محمود708022121222011020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى502.0083.67اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتبارك وليد فياض بالل708032121422032056

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى501.0083.50ثانوية القلعة للبنينادبيحسين جاسم مهدي حسن708042121211039010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى501.0083.50اعدادية بيخال للبنينادبيطي عمر محمد ابراهيم708052121211065048

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى501.0083.50اعدادية المنتهى للبناتادبيتغريد ناظم احمد محمد708062121222014010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى501.0083.50اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيمريم عماد نصيف جاسم708072121222098037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى500.0083.33ثانوية عتبة للبناتادبيمنار علوان كاظم علي708082121222076011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى499.0083.17ثانوية العدنانية للبناتادبيأيالف فراس طه مصطفى708092121222005001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى499.0083.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسجى ماجد مصطفى احمد708102121424005006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى498.0083.00ثانوية الصدرين للبنينادبيعلي عمار احمد عواد708112121211053016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى498.0083.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيآيه حسين كاظم محمد708122121422035001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى498.0083.00ثانوية الروابي للبناتاحيائيتبارك الرحمن سعد كاظم جاسم708132121422056017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى497.0082.83اعدادية الوجيهية للبنينادبيمرتضى محمد سلمان عبد هللا708142121211029046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى497.0082.83ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيرغد صدام قادر جوامير708152121422090026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى496.0082.67اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتمارة صالح سالم فرحان708162121222065019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى496.0082.67ثانوية الروابي للبناتاحيائيفاطمه علي عباس احمد708172121422056091

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى495.0082.50اعدادية كنعان للبنينادبيرضا ناظم جواد حسين708182121211013013
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى493.0082.17اعدادية تماضر للبناتادبيرشا حسام ارحيم عمر708192121222002021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى493.0082.17ثانوية جمانة للبناتادبيمروه محمد خليل عباس708202121222006017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى493.0082.17اعدادية المقدادية للبناتادبيتبارك مثنى خميس حمد708212121222050017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى493.0082.17ثانوية الرواسي للبناتادبيمروه عصام سعيد جميل708222121222084022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى492.0082.00ثانوية الفارابي للبنينادبيعباس باسم اسماعيل ابراهيم708232121211025026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى492.0082.00اعدادية الرواد للبنينادبينمير اياد كاظم فاضل708242121211068138

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى492.0082.00ثانوية البهاء المختلطةادبيضحى عبد الكريم طعمه مرعي708252121227009012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى492.0082.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيمنار علي رشيد عبد اللطيف708262121422049226

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى491.0081.83اعدادية البراءة للبناتادبيراحيل طارق ذياب احمد708272121222004013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى491.0081.83ثانوية االديبة للبناتادبيمريم رضا عبد الكريم عبود708282121222025020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى491.0081.83ثانوية تلمسان للبناتادبيفاطمة رضا اسكندر محمد708292121222034016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى490.0081.67ثانوية الصدرين للبنينادبيمحمد علي عبد الحسين كاظم708302121211053018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى490.0081.67ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيعائشة علي عباس بهاني708312121227062006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى489.0081.50اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد هللا عدنان ثامر مطنى708322121411003097

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى489.0081.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيوفاء عبد الباقي سالم محمد708332121422001168

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى488.0081.33ثانوية القلعة للبنينادبيحسين عبد هاشم حسن708342121211039014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى488.0081.33اعدادية شورش للبنينادبياحمد عبد الجبار خضر حبيب708352121211067002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى487.0081.17ثانوية المأمون المختلطةادبيعبد السالم لؤي فارس عيدان708362121217017020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى486.0081.00اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيهانا يونس داود اغا اسماعيل708372121222086064

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى486.0081.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد عادل ابراهيم ناصر708382121411014142

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى485.0080.83ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمحمد مؤيد حسن صالح708392121211016014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى484.0080.67اعدادية بيخال للبنينادبيعمر علي متعب صالح708402121211065080

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى484.0080.67اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيساره اسالم حاتم سعدي708412121222065059

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى483.0080.50ثانوية تلمسان للبناتادبيايه كريم محمد جامل708422121222034003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى483.0080.50اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيهاجر محمد احمد كريفع708432121222098040

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى482.0080.33اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي اياد جبار غائب708442121211024025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى482.0080.33ثانوية المسجد  االقصى المختلطةادبيسجاد فيصل شالل سلمان708452121217058005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى482.0080.33ثانوية البشير المختلطةادبيمنير فاروق محسن علي708462121217086010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى482.0080.33اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء حيدر ياسين هجيج708472121222065044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى482.0080.33ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيزهراء عالء حسين علي708482121222071012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى481.0080.17اعدادية القدس للبناتادبيزهراء عادل حافظ قدوري708492121222021013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى480.0080.00ثانوية الحسن بن علي للبنينادبياسامة زيد عبد الرزاق احمد708502121211006004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى480.0080.00ثانوية مدينة السالم للبنينادبيعبد هللا محمود مرهون غيدان708512121211023019
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى479.0079.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيتبارك عدنان ذياب جاسم708522121222010016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى479.0079.83ثانوية عائىشة للبناتادبيزهراء ادريس صالح عليوي708532121222012015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى479.0079.83اعدادية التحرير للبناتادبيزينب شهاب احمد سعيد708542121222046012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى479.0079.83اعدادية التحرير للبناتادبينبأ فالح حسن نصيف708552121222046020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى479.0079.83اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائياحمد محمد عبد الحسن محسن708562121411001015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى479.0079.83ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيحسن مرتضى هاشم مسلم708573221211005009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى478.0079.67اعدادية الرواد للبنينادبيعباس عدنان حسين علوان708582121211068055

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى478.0079.67ثانوية عائىشة للبناتادبيناديه قاسم محمد صالح708592121222012031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى478.0079.67اعدادية الطيبات للبناتادبيغسق طه خضير احمد708602121222085043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى477.0079.50ثانوية جمانة للبناتادبيايالف اركان سعدون محمد708612121222006004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى477.0079.50اعدادية الزهراء للبناتادبيجوان عقيل حلمي احمد708622121222048009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى477.0079.50ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء صباح حسن محمود708632121222059015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى476.0079.33ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيأنس قصي رشيد محمد708642121217036001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى476.0079.33ثانوية الثمرات للبناتادبيزينب حازم عبود سعيد708652121222078017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى476.0079.33اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيأمنه علي حمزه محمود708662121222086002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى475.0079.17ثانوية األمامة للبنينادبيعلي حسين عبد هللا حميد708672121211073018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى475.0079.17ثانوية التوحيد المختلطةادبيامير عبد الواحد ابراهيم حسن708682121217035004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى475.0079.17ثانوية البوادي المختلطةادبيانتصار قاسم جبار صكبان708692121227026001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى474.0079.00اعدادية اسد هللا للبنينادبياحمد مصطفى رحيم تركان708702121211017005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى474.0079.00ثانوية الفتاة للبناتادبيتبارك نمير خليل ابراهيم708712121222082006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى473.0078.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي نهاد خليفة حسين708722121211014053

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى473.0078.83ثانوية القلعة للبنينادبيعبد السالم عبد الجليل صالح اسمير708732121211039023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى473.0078.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيطيبة محمد خضير عباس708742121422046088

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى472.0078.67اعدادية مندلي للبنينادبيمحمد شاكر محمود احمد708752121211033029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى472.0078.67ثانوية المسجد  االقصى المختلطةادبيمحمد هاشم عباس رفعت708762121217058008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى472.0078.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيتبارك طه حسن جاسم708772121224005001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى472.0078.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي ناهض نصر هللا محمد708782121411014117

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى471.0078.50ثانوية مدينة السالم للبنينادبيعبد الصمد قادر عيدان ولي708792121211023016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى471.0078.50اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيحيدر سليمان حميد حسن708802121211058013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى471.0078.50اعدادية شورش للبنينادبيسجاد فاضل كامل حسن708812121211067020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى471.0078.50ثانوية اليرموك للبناتادبيزينب علي مولود عبد الجليل708822121222035021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى470.0078.33اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزهراء ثاير بدر ارحيم708832121222029009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى470.0078.33اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب محمد عبود رديف708842121222065057
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى470.0078.33ثانوية الهمم للبناتادبيايناس علي محمود حسن708852121222089001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى469.0078.17اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسين قاسم علي حسين708862121211024010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى469.0078.17اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيانس داود ثامر صالح708872121211041012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى469.0078.17ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعبد هللا مقداد محمد رحيم708882121211055026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى469.0078.17ثانوية الحمائم للبناتاحيائيمنى سعد عبد االمير توفيق708892121422033064

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى468.0078.00ثانوية نزار المختلطةادبيعلي امجد هالل ناجي708902121217010012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى468.0078.00اعدادية القدس للبناتادبيريام عباس كاظم حميد708912121222021011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى468.0078.00اعدادية المقدادية للبناتادبيناهده محمود كاظم عباس708922121222050066

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى468.0078.00اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيفاطمه وليد عبد اللطيف عبد الجليل708932121222098031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى467.0077.83اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد الرحمن كامل ياس خضير708942121211017022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى467.0077.83اعدادية تماضر للبناتادبيأسماء داود سلمان جبار708952121222002003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى467.0077.83ثانوية االقتدار للبناتادبيرنين اسماعيل ابراهيم احمد708962121222030019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى467.0077.83ثانوية الرواسي للبناتادبيزينب جاسم محمد حسين708972121222084010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى466.0077.67ثانوية التضامن للبنينادبيعثمان احمد سلمان علوان708982121211019015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى466.0077.67ثانوية القلعة للبنينادبيسجاد جاسم مهدي حسن708992121211039019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية المقدادية للبناتادبيدعاء جمال سلمان جمعه709002121222050024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى466.0077.67ثانوية الهمم للبناتادبيرسل حسين شهاب حمد709012121222089004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية بني سعد للبنينادبيحيدر فالح حسن عبد الكريم709022121211008014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعلي ثناء احمد محسن709032121211059052

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية النبوة للبناتادبياسراء سلمان محمد محمود709042121222055002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى465.0077.50ثانوية الفتاة للبناتادبينرجس غفار حسن صالح709052121222082025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى465.0077.50ثانوية الزمخشري المختلطةادبيديانا رعد ابراهيم نجم709062121227025006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى465.0077.50ثانوية ابي جسرة المختلطةادبياسيا مزهر محمود مغير709072121227062001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى464.0077.33اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمصطفى فارس حسن جمعه709082121211010070

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى464.0077.33ثانوية المأمون المختلطةادبيمحمد يوسف عبد االمير علوان709092121217017029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية القرطبي للبنينادبيداود سلمان حسين علي709102121211051021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى463.0077.17ثانوية الزهراوي المختلطةادبيخليل عبد حميد جاسم709112121217053003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيزينب وليد شكر محمود709122121222011016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى463.0077.17ثانوية تلمسان للبناتادبياية هاشم حسن عبد هللا709132121222034002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى461.0076.83اعدادية المعارف للبنينادبيعمار ليث هاشم محمد امين709142121211005028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى461.0076.83اعدادية اسد هللا للبنينادبيعلي زهير عبعوب خضير709152121211017031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى461.0076.83ثانوية مدينة السالم للبنينادبيطه كامل داود حسن709162121211023012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى461.0076.83ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيشهد محمد هادي عوده709172121222071019
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى461.0076.83ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيافراح محمد رحمان ابراهيم709182121222074003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى460.0076.67ثانوية الفارابي للبنينادبيجواد كاظم جواد كريم709192121211025011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى460.0076.67اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيفائز عدنان احمد ابراهيم709202121211058029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى460.0076.67اعدادية شورش للبنينادبيعلي محمد غضبان حسين709212121211067040

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى460.0076.67ثانوية المهيمن المختلطةادبيمرتضى محمد وهيب سكران709222121217042021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى460.0076.67ثانوية الصديقة للبناتادبيلبنى سمير محسن هادي709232121222088014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى459.0076.50ثانوية الطف المختلطةادبيحسن هاني نشمي حسين709242121217045001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى459.0076.50اعدادية المنتهى للبناتادبياسراء علي محمود جاسم709252121222014002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى459.0076.50ثانوية تلمسان للبناتادبيفاطمة جواد عبد الرسول كاظم709262121222034015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى458.0076.33ثانوية البحيرة للبناتادبيزينب محمد خليل ابراهيم709272121222031006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى458.0076.33اعدادية النبوة للبناتادبيأيه حسن حميد باقي709282121222055005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى457.0076.17اعدادية الرواد للبنينادبيامير فيصل غازي خلف709292121211068014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى457.0076.17اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيمنار حسين علوان خليل709302121222011026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى457.0076.17اعدادية الخيزران للبناتادبيفاطمه حميد سامي علي709312121222057052

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى456.0076.00اعدادية سراجق المختلطةادبيمحمد جبار مالك احمد709322121217051019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى2456.0076.00خارجيون ادبيمحمد رضوان عبد هللا جميل709332121218002108

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى454.0075.67اعدادية الرواد للبنينادبيحسين مازن طارق شاكر709342121211068031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى454.0075.67ثانوية القدر للبنينادبيفاضل عباس صادق مهدي709352121211078036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى454.0075.67اعدادية سراجق المختلطةادبيعلي محمد خليل ابراهيم709362121217051015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى454.0075.67اعدادية الحجرات للبناتادبيبنين جعفر محمود عباس709372121222020006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى454.0075.67اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيورود احمد حسيب علوان709382121222043045

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى454.0075.67ثانوية عتبة للبناتادبيزهراء سعد حسن عبد709392121222076006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى454.0075.67ثانوية الحريري االهلية للبناتادبيزينب خالد طه اسماعيل709402121224001002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى453.0075.50اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيعباس سعد عباس مسرهد709412121211027008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى453.0075.50ثانوية المغيرة للبنينادبيمهند عالء حسين سلطان709422121211048031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى452.0075.33ثانوية القلعة للبنينادبيحسن عبد الباسط علي حسين709432121211039008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى452.0075.33اعدادية شورش للبنينادبيعبد الرحمن عبد الحميد شهاب عزيز709442121211067031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى451.0075.17ثانوية العدنانية للبناتادبيساره مثنى خلف نفل709452121222005020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى451.0075.17ثانوية العذراء للبناتادبيفاطمة ياس عكويس خلف709462121222064022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى450.0075.00اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبييوسف ثامر سلوم حسن709472121215009088

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى449.0074.83ثانوية المسجد  االقصى المختلطةادبيعباس صدام حسين كاظم709482121217058007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى448.0074.67ثانوية التضامن للبنينادبيسجاد نصيف جاسم محمد709492121211019011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى448.0074.67ثانوية العدالة للبنينادبيمصطفى عامر عزيز حمادي709502121211042020
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى448.0074.67ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيرانيا راسم حميد خلف709512121227024002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية ديالى للبنينتطبيقيامير علي عبد الكريم داود709522121511012008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى سهيل نجم عبد709532121511014110

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى383.0063.83اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحارث احمد عبود ياس709542121511002013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى383.0063.83اعدادية الفلق للبنينتطبيقيعلي عماد عبد سالمه709552121511022025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى382.0063.67اعدادية بلدروز للبنينتطبيقياحمد باسم رشيد خلف709562121511007002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى503.0083.83الخارجياتادبيزينب حازم حلبوص فيصل709571321228050233

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى483.0080.50اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيباقر رائد علي جاسم709582121211010007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى476.0079.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزينب علي يوسف جساس709592221424022050

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية العزة للبناتادبيمريم منصور نقي محمد حسين709601221222036055

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى465.0077.50ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعلي زهير علوان حسين709612121211040013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى460.0076.67اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيادهم احمد ابراهيم احمد709622121411059018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى460.0076.67اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمصطفى عباس عبد سلمان709632421413008057

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى458.0076.33اإلعدادية المركزية للبناتادبيحوراء محيسن سعيد سلمان709641421222063013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى452.0075.33اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيابتهال عباس عبد سلمان709652421424015002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى450.0075.00ثانوية العلوم للبنيناحيائيحسين عبد الرضا الحوطي رحيم709661321411036007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى443.0073.83اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد الرحمن عجيل شهاب احمد709672121411075053

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى437.0072.83ثانوية عائىشة للبناتادبيعائشة حازم محمد هالل709682121222012023

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى436.0072.67إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد علي جبر سلطان709691421411015117

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى436.0072.67اعدادية ام حبيبة للبناتادبيتارا عمر جهاد مجيد709702121222032011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى432.0072.00اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمؤمن عامر احمد داود709712121215009065

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى431.0071.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم حميد عذب709722121411049060

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى428.0071.33اعدادية اسد هللا للبنينادبيحمزة اسامة عبد الستار حمودي709732121211017011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى427.0071.17ثانوية العلوم للبنينادبيمصطفى حسن هدو احمد709741321211036013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى427.0071.17ثانوية الروابي للبناتادبينهى سامي شكر ناجي709752121222056050

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى426.0071.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه رزاق كاظم علوان709762321222008032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى425.0070.83اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيفاطمه حسام الدين حامد جبار709772121222029019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية لقمان الحكيم للبنينادبياحمد عبدالحكيم ياسين وهيب709782121211086002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية جمانة للبناتادبيضحى اثير ابراهيم سبع709792121222006015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية المعارف للبنينادبيعبد هللا حسام الدين حسين عبد الرزاق709802121211005020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد الوهاب احمد عادل عبد الوهاب709812121211014040

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى422.0070.33اعدادية المتنبي للبنينادبيابراهيم مبدر محمد كاظم709821321211017004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى420.0070.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء ياسين خضير عبوسي709832121222013016
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى419.0069.83ثانوية ذات العيون للبناتادبيزينب عبد الهادي رشيد سبع709841121222039025

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى419.0069.83إعدادية الجزيرة للبنينادبيسرمد علي عبد الكريم صافي709851421211016029

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى419.0069.83اعدادية الزهراء للبناتادبيرانيا محمد محمود فيصل709862121222048012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى418.0069.67اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحسين عبد الخالق عبد هللا خماس709872121211037031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى418.0069.67ثانوية البهاء المختلطةادبيغيداء كاظم جواد كاظم709882121227009016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى417.0069.50ثانوية جمانة للبناتادبيتبارك محمد عدنان هاشم709892121222006005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى415.0069.17اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيحيدر رشيد عنان جواد709902121217028011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى414.0069.00ثانوية الصديقة للبناتادبيفاطمه حسين كريم جواد709912121222088013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى412.0068.67اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياحمد مجيد ياسين عبيد709922121211037014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى409.0068.17ثانوية سعد للبنينادبيحسين ليث مهدي حسين709932121211056003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى409.0068.17ثانوية جمانة للبناتادبينور احمد صبيح قدوري709942121222006020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى408.0068.00ثانوية الريحانة للبناتادبيسجى عادل محسن علي709952121222081012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية عائشة للبناتادبيانهار حسن علي محمد709961121222023006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبييوسف غزوان رشيد مجيد709972121211014092

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى402.0067.00اعدادية ام حبيبة للبناتادبيزهراء راسم محمد خلف709982121222032026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى401.0066.83ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبيوفاء رحيم حسن زيدان709992121226004026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى400.0066.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيمودة ياسين محمد شكر710002121222008057

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى398.0066.33اعدادية القدس للبناتادبيزهراء صالح مهدي حسين710012121222021012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى398.0066.33اعدادية الخيزران للبناتادبيمينه حسن هادي زينل710022121222057064

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية المعارف للبنينادبيحسين محمد غني فاضل710032121211005012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي عباس فاضل محمد710042121211037077

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى397.0066.17ثانوية احمد شوقي المختلطةادبينوره علي كاظم خليل710052121227034015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى396.0066.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيتبارك هاشم مشري كريدي710062721222008016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى395.0065.83اعدادية ام حبيبة للبناتادبيميس حاسب حسين ورجان710072121222032044

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية الرواد للبنينادبيزين العابدين ردام ناشد ابراهيم71008212021077050

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى394.0065.67ثانوية كرميان للبناتادبيآالء حامد هاشم مجيد710093221222001001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى393.0065.50اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيمريم ظافر قاسم محمد710102121222008053

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية االعظمية للبناتادبيزينب علي حسين علي710111321222004054

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى392.0065.33ثانوية العدالة للبنينادبيالمعتصم باهلل احمد عبد هللا حسين710122121211042003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيعبد هللا عايد جاسم عبيد710132621217006017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية طه للبنينادبيياسين نبيل جواد كاظم710141421211049160

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعمران اياد محمد سبتي710152121211072039

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيمنار اسماعيل خليل جباره710162121222008055
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى390.0065.00ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمصطفى محمد حسين عباس71017212021042036

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى390.0065.00ثانوية البالد للبنينادبيسليم شاكر حسين علي710181221211008026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى390.0065.00إعدادية الجزيرة للبنينادبيياسر سعد علي علي وادي710191421211016082

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى390.0065.00ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيساره حسين سلمان عزيز710201421226003068

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى389.0064.83اعدادية المتنبي للبنينادبيمجتبى رعد منعم ميرزا علي710211321211017108

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى389.0064.83ثانوية أبناء الوطن المختلطةادبيالعباس محمد محسن عالوي710222321217048004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعمار عباس علوان محمد710232121211014054

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية المغيرة للبنينادبيسيف باسم حقي حسن710242121211048013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية بلقيس للبناتادبيهبه ثامر عبد هللا نجم710252121222017026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى387.0064.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيمروه قحطان صالح مهدي710262121222009027

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى387.0064.50ثانوية عائىشة للبناتادبيشهناز مظهر عبد الرزاق جاسم710272121222012022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى387.0064.50ثانوية االغراس للبناتادبينسيبه جعفر عبدال عبد710282121222094026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى387.0064.50اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيمالك حسام احمد سلمان710292121222098038

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى387.0064.50ثانوية طه حسين المختلطةادبيشهد عادل حسن علي710302121227074010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى385.0064.17اعدادية اسد هللا للبنينادبيياسر عمار محمد مهدي710312121211017058

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى385.0064.17ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعلي معن حسين زيدان710322121211055032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى385.0064.17ثانوية الوطن للبنينادبييوسف علي نكة عداي710332121211070032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية الخبير للبنينتطبيقيصفاء الدين عماد كاظم جواد710341121511007022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية عائشة للبناتتطبيقياسراء حيدر جبار ابراهيم710351121522023001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمصطفى نزار جبارة عبد هللا710362121211060070

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية المنارة للبناتادبياية هاشم عبد الكريم عبد هللا710372121222018009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى384.0064.00ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد حمزه جاسم710382521515007071

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى383.0063.83اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيمحمد فاروق بك مراد خدا مراد710392121215001035

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى382.0063.67ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيحسين عمار جبار جاسم710401221215001031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى382.0063.67اعدادية المنارة للبناتادبيهبه عالء حسين علي710412121222018051

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى544.0890.68ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيغزوه ناظم احمد عكاب710422121422007030

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى496.0082.67اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم خليل اسماعيل710432121411003087

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى491.0081.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيايثار مهدي محمد مهدي710442121422046013

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى490.0081.67اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعيسى ريسان خلف حمود710452121411017056

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى479.0079.83اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمحمد حسن متعب مجيد710462121411017058

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى479.0079.83ثانوية المحسن للبنيناحيائيمصطفى انيس فيصل مجيد710472121411080044

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى478.0079.67اعدادية اجنادين للبناتاحيائيتماره عامر علي حسن710481021422038024

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى477.0079.50اعدادية بلدروز للبنيناحيائيسجاد احمد حمزه عباس710492121411007052
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كلية الطب البيطري/جامعة ديالى470.0078.33ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيعبد العظيم وهاب احمد جاسم710502121417070011

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى469.0078.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمة جواد كتاب طراد710512321422043118

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى467.5277.92زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمصطفى بسام محمد علي عبد الكريم710521421411008086

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى467.0077.83ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيبشار حافظ بادي منصور710532121413004004

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى465.0077.50ثانوية الرشيد للبناتاحيائيزهراء لقمان مطر رحمه710541321422020020

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد مجاهد حميد رشيد710552121411003011

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسجا وليد عدنان متعب710562121422001080

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى462.0077.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيرقيه عبد الكريم مهدي جاسم710571121422006074

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى461.0076.83للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيالمنتظر مشتاق عباس محمد710581321411002010

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى461.0076.83اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد العزيز قيس نوري جار هللا710592121411005065

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى461.0076.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيضحى فؤاد عبود جاسم710602121422001098

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى461.0076.83ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزهراء محمد جميل سادر710612121422035039

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى460.0076.67اعدادية ابابيل للبنيناحيائيابن عمر طارق اسماعيل ابراهيم710621321411011002

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى459.0076.50ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيمحمد علوان جياد علوان710632121417063007

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى457.0076.17ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمريم زياد طارق محمد710641121422048075

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى457.0076.17ثانوية الجواهري للبنيناحيائيسيف علي محمود وهيب710652121411020015

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى457.0076.17اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء احمد ابراهيم حسين710662121422049089

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى456.0476.01ثانوية الفراقد للبناتاحيائيعسل قاسم محمد حسن710672121422058050

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى456.0076.00اعدادية اليقظة للبنيناحيائيجعفر صادق عبد كاظم710681421411027012

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى456.0076.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائياحمد عبد الوهاب فليح حسن710692121411007008

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى455.0075.83اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمهدي ثويني حمود شاهين710702121411008133

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى455.0075.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسفانه وسام منعم مصطفى710712121422009113

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى455.0075.83اعدادية المنارة للبناتاحيائينبأ زهير شكر محمود710722121422018064

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى454.0075.67اعدادية النضال للبنيناحيائيعامر عبد الحسين عبد هللا حسن710732121411028044

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى454.0075.67ثانوية االقتدار للبناتاحيائيضحى ميسم حسن اسماعيل710742121422030041

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى453.0075.50للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيمحمد رعد علي حنش710751321411023038

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى453.0075.50ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائياحمد ثائر عبد الستار نصيف710762121417013001

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى453.0075.50ثانوية الرواسي للبناتاحيائيزينب جاسم لطيف مجيد710772121422084026

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى451.0075.17ثانوية المعرفة للبناتاحيائيدعاء علي عباس اسماعيل710781421422039009

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى451.0075.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيروان منير عبد الهادي خلف710791521422014105

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى451.0075.17اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيمحمد احمد ولي علي710802121411077027

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى450.0075.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيرسل جمعه خليفه احمد710811321422035048

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى450.0075.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيامنيه علي طالب علي710822121422009015
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كلية الطب البيطري/جامعة ديالى449.0074.83اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيسالم كامل عباس علي710832121411003065

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى449.0074.83ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيريم سليم خليل زكام710842121421074009

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى449.0074.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيطيبه عامر مدحت طعمه710852121422009135

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى449.0074.83اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيطيبه اكرم حميد حسين710862121427030038

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائياحمد عبد السالم كناوي سهيل710872121411021006

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية بابل للبناتاحيائيفاطمه يحيى حسين سلمان710882121422051109

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى447.0074.50اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسلمان محمد سلمان جاسم710891221411007074

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى447.0074.50اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيايمان فرات عبود جميل710902121422010023

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى446.0074.33اعدادية المنتهى للبناتاحيائيديمه حقي اسماعيل احمد710912121422014028

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى445.0074.17اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيزينب محمد سلمان كرم710921421422059034

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى445.0074.17اعدادية األسود للبنيناحيائيبارق جبار محجوب اسماعيل710932121411069009

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى443.0073.83اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيعباس وليد غازي جياد710942121411018011

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى443.0073.83اعدادية مندلي للبنيناحيائيحيدر صبحي عدنان عبد الرحمن710952121411033018

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيسالم محارب ابراهيم حياز710962121411003054

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد صالح زيدان خلف710972121411014138

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية طوبى للبنيناحيائياحمد يونس يوسف حسين710982121411076007

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية القدس للبناتاحيائيافنان عصام عبد الجبار كاظم710992121422021005

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى442.0073.67ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمريم وسام راسم محمد711002121422074106

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى441.0073.50اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيمحمد محسن فليح حسن711012121411072044

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى441.0073.50ثانوية فاطمة للبناتاحيائيضحى احمد جبار ردام711022121422016083

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى440.0073.33إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيزيد نجم زهراو عباس711031421411007040

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى439.0073.17اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائييوسف راسم درويش مساعد711042121411036044

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى439.0073.17ثانوية العدنانية للبناتاحيائيشفاء صالح الدين زيدان خلف711052121422005073

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى439.0073.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياسراء محسن محمد اسماعيل711062121422013007

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى437.0072.83 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائيعلي حمزه عبد الحسين سلمان711071421415004119

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى437.0072.83اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم جاسم سعيد711082121411013082

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى437.0072.83اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيرامي هيثم خليل بريس711092121415004018

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى437.0072.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيصميم عبد هللا عبد الكريم غفوري711102121422008090

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى436.0072.67اعدادية الفلق للبنيناحيائييوسف جمعة عبد طه711112121411022108

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى436.0072.67اعدادية النبوة للبناتاحيائيريام كنعان نعمان عبد الكريم711122121422055044

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى435.0072.50اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائييوسف نهاد احمد لطيف711132121411058056

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى435.0072.50اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزبيدة ياسين طه خليل711142121422008058

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى434.0072.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائيضحى محمد احمد جار هللا711151321422040142
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كلية الطب البيطري/جامعة ديالى434.0072.33ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيحوراء صاحب حسين شكر711162121422071011

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى433.0072.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي اياد علي حسين711172121411003105

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى433.0072.17اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينور الهدى محمد هادي حسن711182121422009199

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى433.0072.17ثانوية الحريري للبناتاحيائياالء عباس عبد هللا احمد711192121422053011

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى433.0072.17ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائياالء شاكر محمود سلمان711202121422074010

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى432.0072.00ثانوية االغراس للبناتاحيائيفاطمة محمد عمران ناصر711212121422094045

كلية الزراعة/جامعة ديالى445.0074.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيسراج نجم عبد محمود711222121411003064

كلية الزراعة/جامعة ديالى427.0071.17اعدادية المنتهى للبناتاحيائيحنان نجم عبد هللا جاسم711232121422014023

كلية الزراعة/جامعة ديالى413.0068.83ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائياكرم سعيد نجم عبد711242121411055009

كلية الزراعة/جامعة ديالى411.0068.50ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمصطفى منتظر امين عبد الكريم711252121411016018

كلية الزراعة/جامعة ديالى411.0068.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيماجدة فارس شهاب حمد711262121422009158

كلية الزراعة/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية المنارة للبناتاحيائياميره نوري خميس جاسم711272121422018009

كلية الزراعة/جامعة ديالى406.0067.67ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيرواء محمد عبد الكريم علوان711282121422080012

كلية الزراعة/جامعة ديالى399.0066.50اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتبارك نايف علي صالح711292121422047024

كلية الزراعة/جامعة ديالى396.0066.00اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيمحمد حر كاظم احمد711302121413002024

كلية الزراعة/جامعة ديالى395.0065.83اعدادية كنعان للبنيناحيائياحمد فالح عبد الحميد جاسم711312121411013017

كلية الزراعة/جامعة ديالى395.0065.83ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيعباس محمد عداي حسين711322121411040016

كلية الزراعة/جامعة ديالى395.0065.83ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيسماء عماد رجب ابراهيم711332121424006017

كلية الزراعة/جامعة ديالى395.0065.83اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيباقر علي كاظم حمد711342621413005007

كلية الزراعة/جامعة ديالى393.0065.50اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيايمن محمد عاصي ربيع711352121411059021

كلية الزراعة/جامعة ديالى393.0065.50اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيطيبه علي نصيف جاسم711362121422008096

كلية الزراعة/جامعة ديالى393.0065.50ثانوية فاطمة للبناتاحيائيفاطمة اركان حسين فرحان711372121422016092

كلية الزراعة/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهدى صاحب كاظم صاحب711382321422072305

كلية الزراعة/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيانمار علي محمد حنتوش711391321411012021

كلية الزراعة/جامعة ديالى391.0065.17ثانوية االقتدار للبناتاحيائيقدس قحطان علي صالح711402121422030049

كلية الزراعة/جامعة ديالى390.0065.00اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيحنين جعفر صادق مراد711412121422029008

كلية الزراعة/جامعة ديالى390.0065.00ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائياسيل حسن عبد الغفور زينهم711422121422074009

كلية الزراعة/جامعة ديالى389.0064.83اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد السالم محمد عليوي محمد711432121411037054

كلية الزراعة/جامعة ديالى389.0064.83اعدادية البينات للبناتاحيائيزهراء ليث حسن كاظم711442121422027028

كلية الزراعة/جامعة ديالى389.0064.83اعدادية بابل للبناتاحيائيزينب نبيل جدوع ولي711452121422051073

كلية الزراعة/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك قاسم ناجي سالمه711462121422001032

كلية الزراعة/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية تماضر للبناتاحيائيرقية عماد فهمي احمد711472121422002058

كلية الزراعة/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهاجر عبد الجبار عبد الستار رشيد711482121422048146
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كلية الزراعة/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية الروابي للبناتاحيائيعلياء عداي حسن ياس711492121422056081

كلية الزراعة/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيطيبة باسم محمد محمود711502121422098036

كلية الزراعة/جامعة ديالى387.0064.50اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد هللا عامر ابراهيم حسين711512121411003096

كلية الزراعة/جامعة ديالى387.0064.50اعدادية ديالى للبنيناحيائيسيف عامر عزيز طعمه711522121411012088

كلية الزراعة/جامعة ديالى387.0064.50اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد مقبل شهاب احمد711532121411028095

كلية الزراعة/جامعة ديالى387.0064.50اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيعبد هللا اديب محمد عواد711542121415003106

كلية الزراعة/جامعة ديالى387.0064.50ثانوية الرواسي للبناتاحيائيريمان محمد كريم اسماعيل711552121422084023

كلية الزراعة/جامعة ديالى386.0064.33ثانوية الزمر للبناتاحيائيندى ساجد محسن نجرس711562121422036088

كلية الزراعة/جامعة ديالى385.0064.17ثانوية العدنانية للبناتاحيائيطيبة يونس ستار عبد هللا711572121422005081

كلية الزراعة/جامعة ديالى385.0064.17اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيفاطمه ليث غضبان يحيى711582121426007038

كلية الزراعة/جامعة ديالى384.0064.00ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيقدس محمد ابراهيم جمعه711591021422015039

كلية الزراعة/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفاطمه احمد كاظم حيدر711602121422079107

كلية الزراعة/جامعة ديالى384.0064.00ثانوية الريحانة للبناتاحيائيحفصة غالب محمد حمود711612121422081024

كلية الزراعة/جامعة ديالى383.0063.83ثانوية حطين االهليةاحيائيمهند محسن علي رزيج711622121413005003

كلية الزراعة/جامعة ديالى383.0063.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسدير نجدت شكر علي711632121422009110

كلية الزراعة/جامعة ديالى383.0063.83اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيامنه حسن هادي ابراهيم711642121422029003

كلية الزراعة/جامعة ديالى383.0063.83اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفاطمه عبد الحميد بدير السيد711652121422079114

كلية الزراعة/جامعة ديالى382.0063.67ثانوية الجبل للبنيناحيائيمصطفى احمد اسماعيل خليل711662121411035035

كلية الزراعة/جامعة ديالى382.0063.67ثانوية الرواسي للبناتاحيائيفاطمه قاسم عامر تركان711672121422084042

كلية الزراعة/جامعة ديالى381.0063.50اعدادية المقدادية للبناتاحيائينبأ طالل مظفر مدلول711682121422050198

كلية الزراعة/جامعة ديالى381.0063.50ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائينور الهدى صالح مهدي اغاجان711692121422074116

كلية الزراعة/جامعة ديالى380.0063.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيفاطمة حسين مريمر حميد711702121422009145

كلية الزراعة/جامعة ديالى380.0063.33ثانوية االديبة للبناتاحيائيرسل حسين محمود حسين711712121422025004

كلية الزراعة/جامعة ديالى380.0063.33ثانوية الزمر للبناتاحيائيسرى قيس عواد علي711722121422036052

كلية الزراعة/جامعة ديالى380.0063.33ثانوية الروابي للبناتاحيائينور فاضل دعدوش سالم711732121422056110

كلية الزراعة/جامعة ديالى379.0063.17اعدادية التسامح للبناتاحيائيليلى احمد علي محمود711741421422012106

كلية الزراعة/جامعة ديالى379.0063.17ثانوية العدالة للبنيناحيائيمصطفى رياض جبار حسين711752121411042012

كلية الزراعة/جامعة ديالى379.0063.17اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيقاسم محمد داود مرزوق711762121411050047

كلية الزراعة/جامعة ديالى379.0063.17ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيفراس حسن علوان جاسم711772121411055045

كلية الزراعة/جامعة ديالى379.0063.17اعدادية القدس للبناتاحيائيهاجر عبد الرزاق مصطفى عبد الرزاق711782121422021087

كلية الزراعة/جامعة ديالى379.0063.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيطيبه عطوان هالل حسوني711792121422092070

كلية الزراعة/جامعة ديالى379.0063.17ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيايات هاشم محمد جليل711802121427013002

كلية الزراعة/جامعة ديالى378.0063.00ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيادريس اركان طه حسون711812121417013003
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كلية الزراعة/جامعة ديالى378.0063.00ثانوية الفراقد للبناتاحيائيهمسه دريد فائق علوان711822121422058080

كلية الزراعة/جامعة ديالى378.0063.00ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيفاطمة حميد رشيد زيدان711832121422074084

كلية الزراعة/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعلي عماد صادق محمد711842121411010063

كلية الزراعة/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية ديالى للبنيناحيائيمصطفى رائد عبد الرزاق محمود711852121411012175

كلية الزراعة/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيهاشم ماجد ابراهيم غني711862121411049156

كلية الزراعة/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيدعاء كاظم حسن جار هللا711872121422008041

كلية الزراعة/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيخديجه طالل ابراهيم محمد711882121422009060

كلية الزراعة/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيشهد عامر حسن علي711892121422010087

كلية الزراعة/جامعة ديالى377.0062.83ثانوية االديبة للبناتاحيائيربى سعد عزيز حمادي711902121422025003

كلية الزراعة/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية البينات للبناتاحيائيتبارك ياسين كريم كاظم711912121422027008

كلية الزراعة/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية الخيزران للبناتاحيائيريام مالك علي فرحان711922121422057074

كلية الزراعة/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية الخيزران للبناتاحيائيضحى ناظم رحيم محمود711932121422057120

كلية الزراعة/جامعة ديالى376.0062.67اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرقيه محمود بوري عبد711942121422050085

كلية الزراعة/جامعة ديالى376.0062.67اعدادية النبوة للبناتاحيائيفاطمه حيدر عزيز عبد711952121422055104

كلية الزراعة/جامعة ديالى376.0062.67ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيشروق نصير صادق عرابي711962121424006018

كلية الزراعة/جامعة ديالى375.0062.50ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيمنتظر حيدر علي حسين711972121411047019

كلية الزراعة/جامعة ديالى375.0062.50ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيحنين احمد صالح مهدي711982121422044026

كلية الزراعة/جامعة ديالى375.0062.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء لطيف جاسم سعدي711992121422048041

كلية الزراعة/جامعة ديالى374.0062.33ثانوية اليرموك للبناتاحيائيبسمه سعد سامي كاظم71200212042125013

كلية الزراعة/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد هللا حامد حكمت باقر712012121411003091

كلية الزراعة/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية القرطبي للبنيناحيائيياسر باسم خليل حسين712022121411051143

كلية الزراعة/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية المنارة للبناتاحيائياسماء اياد احمد حمد712032121422018005

كلية الزراعة/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتقى سلمان علي جاسم712042121422032060

كلية الزراعة/جامعة ديالى374.0062.33ثانوية البيداء للبناتاحيائيمها احمد عصام محمد فخري712052121422052033

كلية الزراعة/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرشا حميد جليل احمد712062121422079041

كلية الزراعة/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحمزه محمود كاظم عطيه712072121411049035

كلية الزراعة/جامعة ديالى372.0062.00ثانوية جمانة للبناتاحيائيايه غزوان خليل قدوري712082121422006008

كلية الزراعة/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينبأ منعم سبتي حسين712092121422013136

كلية الزراعة/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية القدس للبناتاحيائيايالف عمر خليل محي712102121422021012

كلية الزراعة/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينورس قاسم عبد الكريم مهدي712112121422043062

كلية الزراعة/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية بابل للبناتاحيائيصفا ياس خضير رشيد712122121422051092

كلية الزراعة/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائياكرام هاشم محمد كاظم712132121422057010

كلية الزراعة/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيفاطمه جعفر عبد الحسين جعفر712141321422035092
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كلية الزراعة/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى ضياء الدين نجم الدين شمس الدين712152121411011109

كلية الزراعة/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية تماضر للبناتاحيائيطيبه احمد فهمي احمد712162121422002090

كلية الزراعة/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء حميد مجيد علوان712172121422050092

كلية الزراعة/جامعة ديالى371.0061.83ثانوية الروابي للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم علي يوسف712182121422056085

كلية الزراعة/جامعة ديالى370.0061.67اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد محمد ياسين عطية712192121411012023

كلية الزراعة/جامعة ديالى370.0061.67ثانوية الروابي للبناتاحيائيطيبه جمال نجم لفته712202121422056072

كلية الزراعة/جامعة ديالى369.0061.50اعدادية طوبى للبنيناحيائيحمزة مالك احمد اسعد71221212041087031

كلية الزراعة/جامعة ديالى369.0061.50ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيحسين علي حاتم محمد712222121417013005

كلية الزراعة/جامعة ديالى369.0061.50اعدادية تماضر للبناتاحيائيميعاد جمعه مراد محسن712232121422002134

كلية الزراعة/جامعة ديالى369.0061.50اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائياسماء راضي حميد محمود712242121422079005

كلية الزراعة/جامعة ديالى368.0061.33اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيمهيمن حسين لطيف جواد712252121415003188

كلية الزراعة/جامعة ديالى368.0061.33اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيسهى سركوت محمد قادر712262121422003070

كلية الزراعة/جامعة ديالى368.0061.33اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيعذراء نزار كركوش كصاب712272121422079097

كلية الزراعة/جامعة ديالى367.0061.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعمر عليوي ناصر يوسف71228212041003126

كلية الزراعة/جامعة ديالى367.0061.17ثانوية المغيرة للبنيناحيائيعلي قاسم محمد علي712292121411048026

كلية الزراعة/جامعة ديالى367.0061.17ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيعصام سالم هدرس جياد712302121413004017

كلية الزراعة/جامعة ديالى367.0061.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيعبير فاضل سالم بكي712312121422001107

كلية الزراعة/جامعة ديالى367.0061.17اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم حيدر سلطان هادي712322121422049214

كلية الزراعة/جامعة ديالى366.7661.13ثانوية المتميزاتتطبيقيزينب ماجد ريسان سلمان712331421522027002

كلية الزراعة/جامعة ديالى366.0061.00ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيعلي عامر محمود رضا712342121411040025

كلية الزراعة/جامعة ديالى366.0061.00ثانوية العمرانية المختلطةاحيائيمصطفى علي حسين روضان712352121417033010

كلية الزراعة/جامعة ديالى366.0061.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم حقي اسماعيل حميد712362121422049213

كلية الزراعة/جامعة ديالى365.0060.83ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيريمان فايق ولي مراد712371121422007025

كلية الزراعة/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية البصرة للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء حسن حميد مشفي712381121522043033

كلية الزراعة/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعبد الجبار عبد الستار حسين علي712392121411007075

كلية الزراعة/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيحسين عمار مجيد مال هللا712402121411041014

كلية الزراعة/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيسجاد محسن علي حسين712412121411049047

كلية الزراعة/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية البينات للبناتاحيائيزهراء قيس عبد النبي جواد712422121422027027

كلية الزراعة/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك اسماعيل جمعه درب712432121422048027

كلية الزراعة/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيعال سعيد جبار سلمان712442121422092072

كلية الزراعة/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقييوسف مهدي حسن عطية712452121511030025

كلية الزراعة/جامعة ديالى364.0060.67اعدادية طوبى للبنيناحيائيعلي مازن علي سرحان712462121411076065

كلية الزراعة/جامعة ديالى364.0060.67اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيعذراء فالح حسن عبد هللا712472121422079096
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كلية الزراعة/جامعة ديالى363.0060.50إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعمر جاسم كريم جاسم71248142051016069

كلية الزراعة/جامعة ديالى363.0060.50اعدادية الخيزران للبناتاحيائينداء جاسم محمد احمد71249212042147134

كلية الزراعة/جامعة ديالى363.0060.50اعدادية زينب للبناتاحيائيدينا رعد احمد جاسم712501421422043077

كلية الزراعة/جامعة ديالى363.0060.50ثانوية النظامية المختلطةاحيائيحسين عباس جبار كاظم712512121417011012

كلية الزراعة/جامعة ديالى363.0060.50ثانوية بني شيبان المختلطةاحيائيعلي عبد الرحمن احمد عبد هللا712522121417029005

كلية الزراعة/جامعة ديالى363.0060.50ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيلبنى علي سالم خلف712532121422074094

كلية الزراعة/جامعة ديالى362.0060.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عايد عبد االمير سهيل712542121411004129

كلية الزراعة/جامعة ديالى362.0060.33اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي حسن حسين سلمان712552121411005087

كلية الزراعة/جامعة ديالى362.0060.33اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد صدام محمود عباس712562121411013128

كلية الزراعة/جامعة ديالى362.0060.33اعدادية مندلي للبنيناحيائيحسن زيد فليح حسن712572121411033012

كلية الزراعة/جامعة ديالى362.0060.33اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيحيدر محمد كاظم صنهير712582121415003067

كلية الزراعة/جامعة ديالى362.0060.33اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيمصطفى عبد الوهاب عبد محمود712592121415003176

كلية الزراعة/جامعة ديالى361.0060.17ثانوية الروابي للبناتاحيائيليلى ابراهيم محمد نجم712602121422056095

كلية الزراعة/جامعة ديالى360.0060.00إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيأحمد هيثم عدنان حسن71261142051016013

كلية الزراعة/جامعة ديالى359.0059.83اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمحمد عمر علي مهيدي712622121511003039

كلية الزراعة/جامعة ديالى359.0059.83ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيحسام مجبل محمود حميد712632121511074005

كلية الزراعة/جامعة ديالى358.0059.67اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيحسين علي حسين سعيد71264142051008017

كلية الزراعة/جامعة ديالى358.0059.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد هللا قاسم حنش خالف71265212051014063

كلية الزراعة/جامعة ديالى357.0059.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي ناطق اسماعيل ابراهيم712662121511014082

كلية الزراعة/جامعة ديالى357.0059.50اعدادية ابن سراج المسائية للبنبنتطبيقيحيدر كامل سلمان صالح712672121515003031

كلية الزراعة/جامعة ديالى356.0059.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيرسل عدنان هاشم عباس71268212052098014

كلية الزراعة/جامعة ديالى355.0059.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر حسن علي عبد الحسين712691321511010093

كلية الزراعة/جامعة ديالى355.0059.17ثانوية اغادير المسائية للبنينتطبيقيانس رياض اسماعيل ناصر712702121515013006

كلية الزراعة/جامعة ديالى354.0059.00ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعلي حسين علي صادق712712121511025031

كلية الزراعة/جامعة ديالى354.0059.00اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيجعفر باسم ياسر مهلهل712722221515001021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى492.0082.00ثانوية االحسان المختلطةادبيزهراء عماد خلف كاطع712732121227068002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى478.0079.67اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيمعروف عبد الواحد جمعه محمود712742121211058039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى464.0077.33اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمظر موفق سعيد ناصر712752121211060071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى459.0076.50اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبياالء قادر حسن خميس712762121222010007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى455.0075.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائياسراء بحر محمد شهاب712772121422010006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى451.0075.17اعدادية األسود للبنيناحيائيابراهيم وليد خليل ابراهيم712782121411069002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى450.0075.00اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد فارس جواد كاظم712792121211068115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى450.0075.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيفاطمة اسماعيل ابراهيم حسن712802121222043036
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى449.0074.83اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيابراهيم عبد الرحمن حسب هللا سلمان712812121411001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى449.0074.83اعدادية المنتهى للبناتاحيائيتماره عبد القادر سعدي حازم712822121422014020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى449.0074.83ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيهديل احمد محمود نجم712832121422074126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيتبارك عباس حسين طالب712842121222043006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد حيدر حميد وهيب712852121411003007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى447.0074.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب اسامة عبد الخالق مجيد712862121222065049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى446.0074.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياسامة مقداد سعيد خليل712872121211014011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى446.0074.33ثانوية التضامن للبنينادبيمحمد عبد الستار عبدالجبار شوني712882121211019022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى446.0074.33ثانوية الوطن للبنينادبيعلي احمد علي حسين712892121211070019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى446.0074.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبياسراء سالم فاضل محمد712902121222009001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى446.0074.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيامنة علي عبد هللا محمد712912121422032023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى445.0074.17ثانوية المغيرة للبنينادبيعمر عامر مهدي صالح712922121211048018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى445.0074.17اعدادية الخيزران للبناتادبياستبرق كريم صالح محمود712932121222057004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى444.0074.00اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمحمد عبد هللا صبحي ابراهيم712942121211024035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى443.0073.83اعدادية كنعان للبنينادبيغضبان امير حسن سلطان712952121211013033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى443.0073.83اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمحمد سليم حميد رستم712962121411030053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442.0073.67ثانوية األمامة للبنينادبيغزال جاسم محمد غزال712972121211073023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمحمد جاسم محمد علي712982121215009066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية الزهراء للبناتادبيشهالء أحمد سلمان حبيب712992121222048029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى441.0073.50ثانوية سعد للبنينادبيحسين نجم عبد الحسن فاضل713002121211056004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى441.0073.50ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبييعقوب اسماعيل ابراهيم خليل713012121217041008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى440.0073.33اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيحسين محمد قاسم رديف713022121211010018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى440.0073.33اعدادية ديالى للبنيناحيائياوس قحطان حسن علوان713032121411012035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى440.0073.33ثانوية الفراقد للبناتاحيائيهبه وسام محمود حسين713042121422058079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى439.0073.17ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيرضوان جابر حسب هللا علوان713052121211006013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى439.0073.17ثانوية الوطن للبنينادبيصالح قاسم صالح كريز713062121211070014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى439.0073.17اعدادية البراءة للبناتادبيتبارك منذر جاسم محمد713072121222004009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى438.0073.00اعدادية الرواد للبنينادبيساجد نزار كاظم خلف713082121211068042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى438.0073.00ثانوية الزهور للبناتادبيايه جاسم علي خضير713092121222024003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى438.0073.00ثانوية الحمائم للبناتاحيائيهبة محمد عبد االمير محمد713102121422033069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى437.0072.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعلي نزار عبد االمير جاسم713112121211010051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى437.0072.83ثانوية الصدرين للبنينادبيعصام رعد حسن مهدي713122121211053013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى436.0072.67اعدادية المنارة للبناتادبيهدى مهند نصرت ناصر713132121222018052
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى436.0072.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد اركان عدنان محمد713142121411004120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى436.0072.67اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحيدر يوسف عيسى محمد713152121411060053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى436.0072.67ثانوية الحداثة للبناتاحيائيمنار وسام احمد ثاير713162121422026024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى435.0072.50ثانوية سامراء للبنينادبيعبد العزيز احمد محمد جاسم713171421211030029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى435.0072.50اعدادية بلدروز للبنينادبيمرتضى رياض حسين سلمان713182121211007048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى435.0072.50ثانوية المغيرة للبنينادبيمحمد شالل وهيب حسين713192121211048023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى435.0072.50اعدادية المقدادية للبناتادبيرشا عباس عبد الواحد عباس713202121222050029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى435.0072.50اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيزياد حميد يعقوب يوسف713212121411060060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى434.0072.33ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعبد هللا حقي اسماعيل مسلم713222121211006019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى434.0072.33ثانوية التضامن للبنينادبيمرتضى مجيد خشان علوان713232121211019023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى434.0072.33ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيعلي سلمان خضير محمد713242121211031015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى433.0072.17ثانوية سعد للبنينادبيعلي احمد موسى محمد713252121211056009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى433.0072.17ثانوية الصديقة للبناتادبيغفران مهند عبد الرزاق جميل713262121222088012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى433.0072.17ثانوية الصادقات للبناتادبياسراء عادل عدنان حمزة713272121222096002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى433.0072.17اعدادية المواسم المسائية للبناتادبيرواء هادي علوان حسين713282121226007018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى433.0072.17اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمريم حسين مدلول جاسم713292121422032169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى432.0072.00ثانوية ابن الفارض للبنينادبيحسين هاشم محمد شهاب713302121211015010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى432.0072.00اعدادية ابن الرومية للبنينادبيحميد مهدي صالح رحمان713312121211036007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى432.0072.00ثانوية البحيرة للبناتادبيبراء عالء حسين علي713322121222031001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى432.0072.00اعدادية ديالى للبنيناحيائيحسن فؤاد حسن علوان713332121411012057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى431.0071.83اعدادية المعارف للبنينادبيبالل هيثم خشان جميل713342121211005008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى431.0071.83اعدادية المقدادية للبناتادبيايالف لؤي عبد الرحمن ابراهيم713352121222050012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى431.0071.83اعدادية المواسم المسائية للبناتادبيحنين حسين قدوري رحومي713362121226007011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى431.0071.83اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمحمد واثق عواد احمد713372121411029075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى431.0071.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائياسراء علي عبيد محمد713382121422010007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى430.0071.67ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبياحمد اوس مقداد مهدي713391321213001001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى430.0071.67اعدادية المنتهى للبناتادبيتماره محمود حسن احمد713402121222014011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى429.0071.50اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيأيه عدنان ذياب جاسم713412121222010003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى429.0071.50اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزينب حيدر علي هادي713422121222043018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى429.0071.50اعدادية ديالى للبنيناحيائيياسر نزار كريم ابراهيم713432121411012194

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى429.0071.50اعدادية طوبى للبنيناحيائيمصطفى سمير عبد االمير عبد الحسن713442121411076104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى429.0071.50اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيندى عدنان محمود صالح713452121422032192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى429.0071.50اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء عمار محمد علي خلف713462121422049105
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى428.0071.33ثانوية مدينة السالم للبنينادبيعبد هللا سرمد فؤاد فرمان713472121211023017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى428.0071.33ثانوية المغيرة للبنينادبيوسام عدنان حامد جميل713482121211048032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى428.0071.33ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيهاجر ثائر كاظم جاسم713492121422074122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى427.0071.17اعدادية المعارف للبنينادبيبراء يونس لطيف داود713502121211005007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى427.0071.17ثانوية دمشق للبنينادبيعلي كنعان محمود يحيى713512121211045017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى427.0071.17اعدادية الرواد للبنينادبييوسف قحطان عدنان ثامر713522121211068141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى426.0071.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد هللا دريد عثمان محمود713531321211004044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى426.0071.00ثانوية المغيرة للبنينادبيعمر عامر طعمة دهش713542121211048017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى426.0071.00ثانوية طه حسين المختلطةادبياسماء محمد صالح جسام713552121227074002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى425.0070.83ثانوية الوطن للبنينادبيحسين اركان مطشر عزيز71356212021079008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى425.0070.83اعدادية ديالى للبنينادبيمصطفى ابراهيم كاظم علي713572121211012078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى425.0070.83اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد هللا خزعل عبد الرزاق رشيد713582121411012104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى425.0070.83اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء هادي سلمان مهدي713592121422055057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى425.0070.83ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيمريم ناظم احمد عصفور713602121427063009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى424.0070.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيطه فائق طه علوان713612121211014028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية الفارابي للبنينادبيجاسم حسين علي جاسم713622121211025008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية االقتدار للبناتادبيتبارك رشيد محمد خلف713632121222030010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية الخلود للبناتادبيايات محمد مهدي كريم هادي713642121222073002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى424.0070.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيحليمه صباح عبد الحسن علي713652121422009056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية االقتدار للبناتاحيائيرهام نهاد خضير ياس713662121422030022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمصطفى محمد صباح صبري713672121411003155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى423.0070.50ثانوية المأمون المختلطةاحيائيايهم ابراهيم احمد ثاير713682121417017004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيغسق جمال حمدي لطيف713692121422032141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى423.0070.50ثانوية الزمر للبناتاحيائيهدى سالم حسين عبد713702121422036093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى422.0070.33اعدادية البراءة للبناتاحيائيرفيف نسيم زهير عبد الوهاب713712121422004043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى422.0070.33ثانوية المودة للبناتاحيائينبأ سهيل عيسى جعفر713722121422042047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى422.0070.33ثانوية الريحانة للبناتاحيائياستبرق عادل محسن علي713732121422081004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى420.0070.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرسل قاسم فتح هللا ابراهيم713742121422009068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى420.0070.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينور الهدى صباح قدوري ويس713752121422009197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى420.0070.00ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيشروق عبد النبي عبد الستار عطا هللا713762121427013014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى420.0070.00اعدادية الفلق للبنينتطبيقياحمد اكرم رعيد دواي713772121511022002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى419.0069.83ثانوية التاميم للبناتاحيائيزهراء اياد فرحان رشيد713782121422022020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى416.5269.42ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء عباس ادريس خليل713792121422058027
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى416.0069.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيتحسين عاصي خميس عبد713802121411004032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى415.0069.17اعدادية ديالى للبنيناحيائيمازن عاصي حمادي ابراهيم713812121411012152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى415.0069.17ثانوية فاطمة للبناتاحيائياسراء عادل ابراهيم مصطاف713822121422016004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى415.0069.17ثانوية االقتدار للبناتاحيائيزبيده مخلف صالح محمد713832121422030025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى415.0069.17ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيمريم حسين محمود خميس713842121422044078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى414.0069.00ثانوية جمانة للبناتاحيائيرند خالد عبد الستار حسين713852121422006023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى414.0069.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيسبأ عماد هاشم اسماعيل713862121422046068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى413.0068.83ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيحسين علي ابراهيم عباس713872121411040007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى412.0068.67ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيحسن عدنان عبد االمير محسن713882121411015002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى412.0068.67ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيتهاني علي اسماعيل خلف713892121422072023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى411.0068.50اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد مؤيد صبحي اسماعيل713902121411060123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى411.0068.50ثانوية االديبة للبناتاحيائيمريم كرم خالد ابراهيم713912121422025023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى410.0068.33اعدادية ديالى للبنيناحيائيسجاد ياسين محمود علوان713922121411012082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى410.0068.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب فرحان عبد الحسن حبيب713932121422013090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى409.0068.17ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائياحمد خلف حبيب محمد713941821411118004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى409.0068.17اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعباس فارس شاكر شاطي713952121411060075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى409.0068.17اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيمرتضى صالح سلمان صالح713962121415003167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى409.0068.17ثانوية العدنانية للبناتاحيائيبنين احمد كمر محمد713972121422005027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى408.0068.00ثانوية الزهور للبناتاحيائينورس معاد اسماعيل عبد الحسين713982121422024040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه حامد شاكر عبد الزراق713992121422049182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية بابل للبناتاحيائيصفا ممدوح عبد االله عثمان714002121422051091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيسراب حسون علي عبيد714012121424004016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائياصفياء اياد عبد احمد714022121426007002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيطه قيس محمد فرجان714032121411003070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى407.0067.83ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيمريم عبد العزيز بالسم كاطع714042121427034013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية طه االمين للبنيناحيائيمهدي عبد الحسين عاصي عبد هللا714052621411026080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى406.0067.67ثانوية الحسام للبنيناحيائيعمر احمد كاظم عبد هللا714062121411063045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى406.0067.67ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائيرؤى احمد بدر نوري714072121427084012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى405.0067.50اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد رعد شمسي عبد هللا714082121411012011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى405.0067.50اعدادية طوبى للبنيناحيائيايسر عبد الحليم عبعوب احمد714092121411076012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى404.0067.33اعدادية طوبى للبنيناحيائييحيى زنزل احمد جاسم714102121411076116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى404.0067.33ثانوية جمانة للبناتاحيائيطيبه عبد شيحان حمودي714112121422006039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية الفلق للبنيناحيائيجياد هاشم جياد شالل714122121411022029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائييونس رياض نجم عبد الواحد714132121411049160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية القرطبي للبنيناحيائييحيى عبد الجليل مالك حسين714142121411051149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية المقدادية للبناتاحيائيابرار زمن عامر سلمان714152121422050001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى403.0067.17ثانوية الروابي للبناتاحيائيايه عبد الستار عزاوي يحيى714162121422056013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى402.0067.00اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمحمد نزهان شوكت حسن714172121417051040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيعلي زيد خزعل عبد الباقي714182121411018014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب باسم محمد خيري احمد714192121422021044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزينب روضان موسى مهدي714202121422079068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى400.0066.67ثانوية فاطمة للبناتاحيائيرسل مجيد احمد علي714212121422016053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى399.0066.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيروان محمد جبار عوين714222121422009074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى399.0066.50اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمريم ياسر احمد صالح714232121422050188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى399.0066.50ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيسرور باقر حميد فهد714242121422072044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى382.0063.67اعدادية الخالص للبنينتطبيقيامير عدي حاتم محمد714252121511002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى375.0062.50اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيايه جمهور حسن علي714262121522003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمرتضى حسين سامي جواد71427212051014105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيسجى فاضل رشيد غايب714281321522015027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحسن احمد حسن هادي714292121511014021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى370.0061.67إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيحمزة مهدي دحام فوزي714301021515004027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى370.0061.67اعدادية خانقين للبنينتطبيقيغازي فيصل غازي عباس714312121511011036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى370.0061.67اعدادية العراقية للبناتتطبيقينور صالح فالح حسن714322121522049052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى367.0061.17اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحسن محمد حميد احمد714332121511003007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى367.0061.17اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيمصطفى علي محمد عباس714342121511075040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى366.0061.00ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقياحمد عبد الرحمن جميل سليمان71435212051084001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى366.0061.00اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيباقر ضياء حسين علي714361321511005013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى366.0061.00ثانوية القلعة للبنينتطبيقياحمد عبد القادر حمد جاسم714371821511055002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد هندي714381421511039077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية طوبى للبنينتطبيقيسيف الدين ياسين عبدهللا جواد714392121511076021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى364.0060.67اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحيدر حسين عاشور ثجيل714401621511010042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى363.0060.50اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيحسين محمد قنبر صالح714411321511022028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى363.0060.50اعدادية خانقين للبنينتطبيقيمصطفى عرفان نوري عبد هللا714422121511011053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى363.0060.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي قاسم هاشم مدلول714432221511004014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى363.0060.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمنتظر شهاب زويد جعاز714442221511013087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى362.0060.33ثانوية فضة للبناتتطبيقيايات مجيد عبد الحسين جبر714452621522024002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى361.0060.17ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعلي حسين عباس جاسم714462121511025030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى361.0060.17اعدادية التحرير للبناتتطبيقيزهراء ادريس حسون علي714472121522046007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى360.0060.00اعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر مؤيد جواد كاظم71448212051004017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى360.0060.00اعدادية السياب للبنينتطبيقيحسين عزت محمد حسين714491321511028033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى360.0060.00اعدادية التحرير للبناتتطبيقينبأ عصام هاشم محمد714502121522046011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى360.0060.00ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيايناس محسن فالح عبد714512121526005004

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى526.0087.67ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطةاحيائيهديل لطيف علي كاظم714522121427021018

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى497.0082.83اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعبد هللا فرهاد فاضل عباس714532121411038039

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى492.0082.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيصادق حميد ابراهيم جاسم714542121511004017

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى481.0080.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرنده هيثم سعدون جميل714552121422001056

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى478.0079.67ثانوية الفتاة للبناتادبياسيل محمد حسين عفر714562121222082002

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى453.0075.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم عباس داود سلمان714572121422013126

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد عمار عادل فرمان714582121411014014

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية تماضر للبناتاحيائيايات ابراهيم كامل هادي714592121422002021

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى447.0074.50اعدادية المقدادية للبناتادبيضحى حسن نجم عبد714602121222050053

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى446.0074.33اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسجى محمود احمد حسن714612121422085126

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى445.0074.17اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيعلياء رضا علي اعوينه714622121422047094

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى445.0074.17ثانوية الراية المختلطةاحيائيرقيه صباح حميد جاسم714632121427002007

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى444.0074.00ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيبكر الصديق سعد احمد محمد714642121411086006

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى444.0074.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيايالف محمد حسين علي714652121422079012

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى443.0073.83اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيحمزه رياض شاكر محمود714662121411018005

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى443.0073.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيسجاد محمد يوسف حمدان714672121411049048

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيفاطمه محمود تايه عجيل714682121422047102

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى439.0073.17ثانوية فاطمة للبناتاحيائيسجود قاسم داود صالح714692121422016071

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى438.0073.00ثانوية البشير المختلطةادبييحيى طاهر يحيى زيدان714702121217086012

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى437.0072.83ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيعذراء أحمد صالح عبد714712121427079021

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى436.0072.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم رعد محمود عزيز714722121422001127

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى436.0072.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينبأ توفيق كمر رشيد714732121422013133

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى436.0072.67ثانوية البحيرة للبناتاحيائيمريم محسن عليوي سليمان714742121422031031

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى434.0072.33اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزينب علي حسين عزيز714752121422047056

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى433.0072.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد القادر نعمان خميس علهم714762121411014080

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى433.0072.17ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزينب حميد هاني علي714772121422035042

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى433.0072.17ثانوية الفراقد للبناتاحيائياطياب عصام صالح رحيم714782121422058002
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المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى431.0071.83اعدادية طوبى للبنيناحيائيعلي زيد نايف مطلك714792121411076060

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى429.0071.50ثانوية األمامة للبنينادبيعون محمد حسن جمعه714802121211073022

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى429.0071.50ثانوية المقام االمين المختلطةادبيعبد هللا حسين محمود جواد714812121217081004

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى429.0071.50اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيهاني مجيد حميد جمعة714822121411029084

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى429.0071.50ثانوية السكري للبنيناحيائيعباس علي عبد ناصر714832121411043011

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى428.0071.33اعدادية بابل للبناتاحيائيزهراء خليل ابراهيم عيسى714842121422051056

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى427.0071.17اعدادية المقدادية للبناتاحيائيايه احمد عبد هللا حسن714852121422050034

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى427.0071.17ثانوية السرمد للبناتاحيائيامال صبحي حمدان حماده714862121422068010

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى426.0071.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيسجاد حسن عيفان حمود714872121411033029

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى426.0071.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياسيل منصور عناد هالل714882121422001012

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى425.0070.83للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيحسين علي حسن كاظم714891321411002023

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى425.0070.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيعائشه محمد اسماعيل محمد714902121422010106

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى425.0070.83اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائينور احمد حسين علي714912121422047118

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى425.0070.83ثانوية الطائف للبناتاحيائيشهد مكي شوقي عباس714922121422070051

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى425.0070.83ثانوية العقيلة زينب للبناتاحيائينورة حسين ابراهيم فيحان714932121422075026

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى425.0070.83ثانوية عتبة للبناتاحيائيزينب علي خليفة عذاب714942121422076024

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى425.0070.83ثانوية الريحانة للبناتاحيائيمروه عدنان فخري داخل714952121422081058

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى425.0070.83ثانوية الفتاة للبناتاحيائيياسمين ضياء اسماعيل ابراهيم714962121422082038

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى424.0070.67اعدادية المقدادية للبناتادبيرسل فالح حسن منهل714972121222050028

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى424.0070.67اعدادية البراءة للبناتاحيائيحوراء عباس علوان مرعيد714982121422004029

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية الطائف للبناتاحيائيزهراء اسكندر عبد ابراهيم714992121422070022

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية االنامل للبناتاحيائيلقاء مخلف حمزه عطية715002121422091010

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى424.0070.67اعدادية الرسول للبنيناحيائيمرتضى كامل بردان جياد715012421411026196

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى423.0070.50ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيعلي كاظم عاشور دخنه715022321417014027

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى422.0070.33ثانوية مدينة السالم للبنينادبيعباس عبد السالم محمد كاظم715032121211023013

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى422.0070.33ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبينور الهدى عقيل باهر خلف715042121222044033

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى422.0070.33ثانوية البشير المختلطةادبيزينب حافظ محمود سلطان715052121227086007

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى422.0070.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيالهام غانم شجاع محمد715062121422009012

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى422.0070.33اعدادية البطحاء للبنينتطبيقياحمد محمد نعمه رديني715072221511008003

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية بني سعد للبنينادبيمرتضى طالب داود سلمان715082121211008041

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيموسى الكاظم جعفر صادق مهدي715092121411049152

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمهيمن مازن لطيف جاسم715102121411051135

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى421.0070.17ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيكيالن منعم جراد عبد715112121417047013
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المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية البراءة للبناتاحيائيزهراء عباس علوان مرعيد715122121422004052

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى420.0070.00اعدادية تماضر للبناتاحيائياطياف موسى فاضل كمر715132121422002011

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى418.0069.67ثانوية السكري للبنيناحيائيمصطفى حسين خليفة محمد715142121411043022

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى418.0069.67ثانوية العذراء للبناتاحيائياصالة مكي عدنان لطيف715152121422064004

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى418.0069.67ثانوية روناكي للبناتادبيسجى عمر حسين علي715163221222007007

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى417.0069.50ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيحنين يونس جاسم سبع715172121422044029

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى417.0069.50اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهبه ثائر سعيد لطيف715182121422085266

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى416.0069.33ثانوية السرمد للبناتاحيائياسراء وسام علي ثابت715192121422068005

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى416.0069.33ثانوية االغراس للبناتاحيائيصابرين يعقوب يوسف مسعود715202121422094040

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى414.0069.00ثانوية المقام االمين المختلطةادبيسجاد فرحان متعب سلطان715212121217081003

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى413.0068.83ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبينور عباس داود سلمان715222121226004025

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى411.0068.50ثانوية الفتاة للبناتادبيساره ابراهيم حسين سالم715232121222082013

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى410.0068.33اعدادية المنارة للبناتادبياسراء صالح منذر اسود715242121222018002

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى408.0068.00ثانوية الفتاة للبناتادبيايات محمود فاضل حوم715252121222082004

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى404.0067.33اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيتبارك غازي جواد علي715262121522050008

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى402.0067.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمة هاشم محمد كاظم715272121222065079

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى399.0066.50ثانوية اليرموك للبناتادبيميناء مهدي عليوي حميد715282121222035037

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى395.0065.83ثانوية البارقة المختلطةادبيورود حامد عبد العزيز رشيد715292121227061008

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى393.0065.50ثانوية الفتاة للبناتادبيسرى صكبان ابراهيم كاظم715302121222082015

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى392.0065.33ثانوية المغيرة للبنينادبيخالد حسن ابراهيم جدوع715312121211048010

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى392.0065.33ثانوية البارقة المختلطةادبيمحمد فليح حسن علوان715322121217061008

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى390.0065.00ثانوية رواد السالم االهلية للبنينادبيزيد علي نعمه كريم715332521213026002

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى389.0064.83ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيانمار رزاق علي صالح715342121211074006

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى389.0064.83اعدادية المقدادية للبناتادبيايه صفوك منهل صكر715352121222050011

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى387.0064.50ثانوية الحريري للبناتادبيفاطمة عاصي رحيم عبد715362121222053020

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى386.0064.33اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعلي جاسم طالب كاظم715372121211072029

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى386.0064.33ثانوية الصباح المختلطةادبيحسام حسين عبد هللا حسن715382121217043002

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى385.0064.17اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيقتيبة ابراهيم خليل اسماعيل715392121215009061

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعباس علي حسين رحمان715402121211014031

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية البراءة للبناتادبيعائشه عمار عبد السالم رزوقي715412121222004027

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيحسين كريم جابر رضا715422421511007006

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى383.0063.83اعدادية بيخال للبنينادبيحسين فرحان قاسم جاسم715432121211065027

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى383.0063.83اعدادية البراءة للبناتادبيعذراء ياسر احمد حسين715442121222004028

4148 من 2168صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى381.0063.50ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيحسين حيدر عبد هللا حسين715452121211016002

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى381.0063.50ثانوية المغيرة للبنينادبيمجتبى عبد الواحد حسين عبد715462121211048021

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى381.0063.50ثانوية البشير المختلطةادبياسراء رضا علي زيدان715472121227086001

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى380.0063.33اعدادية البينات للبناتادبياالء محمد فؤاد خيري715482121222027002

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى378.0063.00اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمهند محمد عبد الحسن محسن715492121211001048

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى375.0062.50اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعمر حسين علي عباس715502121215009058

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى375.0062.50ثانوية فاطمة للبناتادبيسارة حسن عبد هللا هندي715512121222016015

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى375.0062.50ثانوية الزهور للبناتادبياسراء سلمان ياسين طه715522121222024001

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعلي خلف رشيد غايب715532121211010041

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية تماضر للبناتادبينبأ محمد هادي مصطاف715542121222002071

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية الوجيهية للبنينادبيغيث مزهر محمود كاظم715552121211029037

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمحمد غسان احمد خورشيد715562121211059069

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيعلي كاظم عواد عطيه715572321511017035

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى370.0061.67ثانوية العمرانية المختلطةادبيطه مهنا عمران جميل715582121217033007

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى369.0061.50ثانوية الزهور للبناتادبينرجس صفاء حسين سعدون715592121222024028

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى369.0061.50ثانوية ام القرى للبناتادبياستبرق عماد كيالن تكي715602121222037001

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى369.0061.50ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيفاطمة علي ياسين خاطر715612121222075014

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى368.0061.33ثانوية الصباح المختلطةادبيماهر محمد عبد هللا حسن715622121217043005

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى368.0061.33ثانوية العمرانية المختلطةادبيفاطمة عوف رحيم عناد715632121227033011

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى366.0061.00اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيهاشم غاوي كامل مدغش71564262051155029

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى366.0061.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيمنال قيس جالل سواد715652121222010056

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينتطبيقيحسن داود ابراهيم علي715662121511001002

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى364.0060.67اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينتطبيقيحيدر امير محمود علوان71567212051001005

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى363.0060.50ثانوية حجر بن عدي المختلطةتطبيقيمنتظر علي حسين عالوي715682321517041005

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى360.0060.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيفراس عقيل اسماعيل رحيم715692121511014088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى549.0091.50اعدادية طه االمين للبنيناحيائيمحمد محمود شاكر حميد715702621411026072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى527.0087.83اعدادية المقدادية للبنيناحيائيابراهيم عادل طه حميد715712121411038001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526.0087.67ثانوية الطائف للبناتاحيائيزينب ياسين حاتم حسين715722121422070043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524.0087.33ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيسجا بدر جاسم محمد715732121422080018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى518.0086.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسارة رحيم حسن مطر715742121422032107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى515.0085.83اعدادية مندلي للبنيناحيائيحمزه كويت رحيم حميد715752121411033016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى513.0085.50ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيايات فاضل خليل فرحان715762121422062004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى512.0085.33ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيفاطمه فائق مالك علوان715772121422074089
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى507.0084.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه حسن هادي رشيد715782121422009150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى504.0084.00ثانوية البيداء للبناتاحيائيغفران جميل عليوي ياسين715792121422052025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى502.0083.67اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيجمال محمود علي كاظم715802121411024006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى498.0083.00ثانوية الروابي للبناتاحيائيتبارك فاضل رشيد علي715812121422056019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى497.0082.83اعدادية اويس القرنياحيائيحيدر محمود سلمان اغا715822121411083003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى497.0082.83اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيعبد الكريم مجيد حميد فرج715832121417030011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى496.0082.67ثانوية الروابي للبناتاحيائيمروه محمد خليفه اسماعيل715842121422056096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى495.0082.50اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعبد الباري جابر عبد الرحيم جاسم715852121411038030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى495.0082.50اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيمريم احمد سلمان احمد715862121427067025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى495.0082.50اعدادية خديجة للبناتاحيائيانوار المهدي سعد محسن عبد الساده715872421422001010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى494.0082.33ثانوية الحمائم للبناتاحيائيحوراء حسين عبد الرسول جاسم715882121422033012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى493.0082.17اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب علي عباس كاظم715892121422067043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى491.0081.83ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمريم عمار عبد الستار ناموس715902121422035081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى489.0081.50اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعلي عبد المجيد حمود جعفر715912121411024016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى488.0081.33اعدادية الحجرات للبناتاحيائيفاطمه صيهود مسعود مغير715922121422020100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى488.0081.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيهند صالح محمد سليم ابراهيم715932121422053074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى485.0080.83الخارجياتاحيائيعالية داود سلمان عبدهللا715942121428050188

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى484.0080.67ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيزينب هاشم محمد جليل715952121427013011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى484.0080.67ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيبتول علي خلف علي715962121427083013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى482.0080.33ثانوية عتبة للبناتاحيائيهبة عدنان عبدون خميس715972121422076036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى480.0080.00ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيعال نديم خليل محمد715982121422061047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى480.0080.00اعدادية الوالء المختلطةاحيائياستبرق حسين علي فرحان715992121427039001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى479.0079.83ثانوية الحداثة للبناتاحيائياستبرق سمير جاسم محمد716002121422026003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى479.0079.83اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيضحى عدنان هادي حسن716012121422079090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى477.0079.50ثانوية العدنانية للبناتاحيائيبسمه وليد خالد حسن716022121422005026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى477.0079.50اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياشواق كريم حسن مطر716032121422032012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى477.0079.50اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيتمارة حسن فالح صكر716042121424004007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى476.0079.33ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيريام رامي صالح نوري716052121422074039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى476.0079.33ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيمروه احمد حسين علي716062121426005048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى474.0079.00ثانوية فاطمة للبناتاحيائيابتهال جدوع غانم عبد هللا716072121422016001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى474.0079.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيبتول يوسف خرموش علي716082121422044017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى473.0078.83ثانوية الكحالء المختلطةاحيائيزينب كمال علي اسعد716091821427064005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى472.0078.67ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزمن يونس شلش خلف716102121422074040
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى472.0078.67ثانوية والدة للبناتاحيائيصفيه صالح عزيز امين716112121422099030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى471.0078.50ثانوية بردى للبنيناحيائيسلطان احمد هادي عبد هللا716122121411081032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى471.0078.50اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيحنين علي عبد هللا علي716132121422010044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى471.0078.50ثانوية اليرموك للبناتاحيائيايه عبد الكريم احمد محمد716142121422035011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى471.0078.50اعدادية المقدادية للبناتاحيائيبراء صكبان حسين علي716152121422050045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى471.0078.50ثانوية االالء للبناتاحيائيتبارك خوام بوري جاسم716162121422095004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى470.0078.33ثانوية الجبل للبنيناحيائيعباس محمود رضا أشكفتي716172121411035020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى469.0078.17ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيتبارك عمر محمود مرير716182121422072021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى468.0078.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى طه سلمان عبد هللا716192121411005138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى468.0078.00اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد الصمد اسماعيل خميس كريفع716202121411075057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى468.0078.00ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيوالء ثامر تركي حميد716212121421074027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى468.0078.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيايالف خالد حمود فرحان716222121422050029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى467.0077.83ثانوية االنامل للبناتاحيائيهاله وليد خالد ابراهيم716232121422091013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى حازم كنعان صالح716242121411005136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور الهدى بشير نصيف جاسم716252121422013141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية المنتهى للبناتاحيائيدعاء بسام طعمه احمد716262121422014025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية البينات للبناتاحيائيازهار مناضل علي كاظم716272121422027002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة ضياء سامي مجيد716282121422048110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية بابل للبناتاحيائيزينب خالد كاظم عبد هللا71629212042141044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك اياد غازي نزال716302121422013027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية االنام للبناتاحيائيهدى عبد الجليل محمد عذب716312121422045082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيبسمه نجم عبد هللا ابراهيم716322121422079020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى464.0077.33اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب زيد خلف مصلح716332121422050108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحسن محمد حمودي هادي716342121411009072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيياسر جمال علي داود716352121411029089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعمر باسم نواف مزهر716362121413002018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى463.0077.17ثانوية االنامل للبناتاحيائياروى نجدت مزهر حمد716372121422091001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى462.0077.00اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم اسماعيل دمبوس716382121411001091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى462.0077.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيسفيان رعد حامد يحيى716392121411010044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى462.0077.00اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعبد الرحمن شالل علوان ناصر716402121411024013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى462.0077.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيمريم فالح حسن عبد هللا716412121422079123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى462.0077.00ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائينرمين صباح كريم شياع716422121427038022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى461.0076.83ثانوية مدينة العلم المختلطةاحيائيحمزة عبد الكريم كامل خميس716432121417078006
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى461.0076.83ثانوية العدنانية للبناتاحيائيختام علي دويج علوان716442121422005036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى461.0076.83اعدادية المنتهى للبناتاحيائيساره خليل مراد نصيف716452121422014038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى461.0076.83اعدادية القدس للبناتاحيائيهدى عامر حسين محمد716462121422021091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى461.0076.83ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيختام عواد احمد جاسم716472121422044030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى460.0076.67اعدادية كنعان للبنيناحيائيعلي نجم عبد هللا جابر716482121411013100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى460.0076.67اعدادية الحجرات للبناتاحيائيهدى ابراهيم عبد اسماعيل716492121422020129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى460.0076.67ثانوية الروابي للبناتاحيائيساره خالد زيدان خليفه716502121422056044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى460.0076.67اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيحوراء عباس ازرك طراد716512121422079033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى459.0076.50اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم جواد716522121422049098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى459.0076.50اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب عبد العباس حسن احمد716532121422049119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى459.0076.50اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسجى حكمت صالح عبد هللا716542121422050126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى459.0076.50اعدادية الخيزران للبناتاحيائيزهراء ضياء مزهر عبد هللا716552121422057079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى459.0076.50اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيسوسن حسب هللا عناد حزام716562121422079082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى459.0076.50ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائينور علي عبد الغني ابراهيم716572121427001025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى459.0076.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيجاسم محمد عاجل ناهي716582221413060015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى458.0076.33اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد علي حسين محمد716592121411060119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى458.0076.33ثانوية السكري للبنيناحيائينور صالح احمد سعود716602121421043019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى458.0076.33ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائينبأ جبار علي مطلق716612121421074020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى458.0076.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيعائشه حسين عبد خلف716622121422008099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى458.0076.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيعائشه محمود جابر منصور716632121422009138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى458.0076.33اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرنا مسلم عماد مجيد716642121422047044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى458.0076.33ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيصفا سعد احمد عبد هللا716652121422074072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى458.0076.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسجى احمد نافع توفيق716662121422092052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى458.0076.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيكوثر يحيى حميد درويش716672121422092079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى458.0076.33ثانوية اور المختلطةاحيائيغفران عبد السميع حسين فاضل716682121427016026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى457.0076.17اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيايه محمد غالم عباس716692121422011012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى457.0076.17اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرؤى حسين خضير حسن716702121422032074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى457.0076.17ثانوية القوارير للبناتاحيائيزينب حسين علي محمد716712121422059013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى457.0076.17ثانوية العذراء للبناتاحيائييقين علي محمد طه716722121422064031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى457.0076.17الخارجياتاحيائيزهراء ناظم صالح مهدي716732121428050117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى456.0076.00ثانوية الحاتمية للبناتاحيائيفاطمة نهاد جهاد احمد716741821422004015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى456.0076.00اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيحمزة نزار عويد فرج716752121411029031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى456.0076.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتبارك جبار محمود جاسم716762121422032049
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى456.0076.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتبارك جواد عبد الكريم حنش716772121422047019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى456.0076.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الحميد فرمان716782121422057043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى456.0076.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيبنين بشير فاضل عطية716792121422079021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى456.0076.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتمارا تركي خلف سبع716802121422092023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى455.0075.83ثانوية اليقظة للبناتاحيائيبراء يوسف ابراهيم مطلك716812021422032020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى455.0075.83اعدادية المقدادية للبنيناحيائيحسين نجم عبد حسين716822121411038016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى455.0075.83ثانوية حلوان للبنيناحيائيرامي عرفان حسن علو716832121411052033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى455.0075.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه منصور ابراهيم احمد716842121422013118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى455.0075.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياالء اياد يحيى فيصل716852321422043010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى454.0075.67اعدادية مندلي للبنيناحيائيمحمد تركي جاري جونم716862121411033079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى454.0075.67اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمحمد حسين حبيب حسن716872121417028028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى454.0075.67ثانوية فاطمة للبناتاحيائيطيبة وليد حكيم شطب716882121422016087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى454.0075.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيانفال طه ياسين حسين716892121422048014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى454.0075.67ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائياالء رافد محمود شكر محمد توفيق716902121422061006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى454.0075.67اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفاطمه جاسم داود حسين716912121422079103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى454.0075.67اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائياسماء ابراهيم هادي احمد716922121427067002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى453.0075.50ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزهراء فاضل امير علي716932121422035034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى453.0075.50اعدادية بابل للبناتاحيائيورود ماجد عداي عذاب716942121422051149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى452.0075.33اعدادية بني سعد للبنيناحيائيحيدر عبد هللا حنون عودة716952121411008048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى452.0075.33اعدادية اسد هللا للبنيناحيائياحمد محمد سعود كريم716962121411017008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى452.0075.33ثانوية الفاروق للبنيناحيائيعمر سهيل نجم عبد هللا716972121411062012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى452.0075.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمنتهى واثق خميس قدوري716982121422008129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى451.0075.17اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمحمد احمد خنفر عباس716991421411006079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى451.0075.17ثانوية القوارير للبناتاحيائيوفاء احمد يونس علي717001721422071075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى451.0075.17اعدادية المعارف للبنيناحيائيابراهيم عطا حميد سلمان717012121411005002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى451.0075.17اعدادية خانقين للبنيناحيائيرافد عماد جاسم شنتاف717022121411011041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى451.0075.17اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيمحمد صالح محمود حمود717032121411075098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى451.0075.17ثانوية النظامية المختلطةاحيائياحمد يونس جدوع قاضي717042121417011005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى451.0075.17ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيمهدي مثنى جميل مهدي717052121417082017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى451.0075.17ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعذراء محمد قاسم محمد717062121421016018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى451.0075.17اعدادية تماضر للبناتاحيائيامنه عبد الغفور علوان جاسم717072121422002018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى451.0075.17اعدادية البينات للبناتاحيائيبراء جابر ابراهيم خضير717082121422027005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى451.0075.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائيطيبة احمد عطيه نجم717092121422085166
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى451.0075.17ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيتماره جواد كاظم زيدان717102121427007004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى450.0075.00اعدادية الفلق للبنيناحيائيامير صباح سالم ورور717112121411022021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى450.0075.00اعدادية الفلق للبنيناحيائيعبد الباسط عبد الرحمن حاتم رشيد717122121411022051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى450.0075.00الخارجيوناحيائيحسين سامر صادق حميد717132121418001097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى450.0075.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسرى عبد الرحيم فليح حسن717142121422001083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى450.0075.00ثانوية جمانة للبناتاحيائينهى عبد علي حسين717152121422006054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى450.0075.00ثانوية البحيرة للبناتاحيائيضحى خالد تولي خلف717162121422031024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى450.0075.00ثانوية الطائف للبناتاحيائيناديه رحمن حمادي علوان717172121422070069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى450.0075.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ ياسين علي فهد717182121422092092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى450.0075.00ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيطيبه جاسم سلطان مهدي717192121427034009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى449.0074.83اعدادية تماضر للبناتاحيائيابرار زاهد محجوب خلف717202121422002001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى449.0074.83ثانوية الروابي للبناتاحيائيعذراء هاشم خزعل اسماعيل717212121422056080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى433.0072.17ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيمهدي عبد الحليم علي حسين717222121511015012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى432.0072.00ثانوية الحكماء المختلطةتطبيقياسماء باسم محمد فارس717232121527047001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى426.0071.00الخارجياتتطبيقيايمان رفعت شاكر محمد717242121528050014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى411.0068.50اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمحمد قاسم فارس مطر717252121511012043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى411.0068.50اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيآمنه علي عبدهللا حميد717262121522001001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى406.0067.67ثانوية مأرب المختلطةتطبيقيجواد عبد الرحيم سلمان علي717272121517003001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى405.0067.50اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيهاجر اركان محمود خميس717282121522001007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى398.0066.33الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيساره عدنان عبد الصاحب فاهم717291421522030016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمحمد علي جاسم حسين717302921511022080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى395.0065.83اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيعلي حسين علي عبد الستار71731212051031011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى395.0065.83ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقياسماء حسن كريم عبد717322121521074001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقينور اسماعيل حسن علوان717332121522003039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى393.0065.50ثانوية دجلة الخير للبنينتطبيقيمحمد صبر كريم منديل717341321511033017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى393.0065.50ثانوية المالذ المسائية للبنينتطبيقيعدي علي محمد ابراهيم717352121515014006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى393.0065.50اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيجعفر موسى عبد الهادي صالح717362221511024011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيعلي حكمت بدر مجيد717372121511030013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية طوبى للبنينتطبيقياحمد رشيد مجيد عباس717382121511076005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى389.0064.83اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد علي عمران717392321511061070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية الرصافي المختلطةتطبيقيمحمد يوسف عكاب حسن717402221517055005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى387.0064.50اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيعلي حميد هندو بشير717412221511038056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى386.0064.33ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيعبدالعزيز عيد محمد منصور717422121511062015
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى386.0064.33ثانوية الوطن للبنينتطبيقيعلي عامر خميس كاظم717432121511070006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى386.0064.33اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيعباس فاضل عباس كريم717442221511038046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى385.0064.17إعدادية المقدام للبنينتطبيقيباسم محمد فخري رشيد717451421511015011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى384.0064.00ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيعبد القادر احمد حميد علي717461321515003033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى383.0063.83ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقياحمد عيسى شكر شنابه717472921515004005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى382.0063.67اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمنتظر فاهم هالل عطية71748292051100127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى382.0063.67اعدادية المنار للبنينتطبيقيعلي كاظم حسن عبيد717492221511072011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى381.0063.50ثانوية آل بدير المسائية للبنينتطبيقيصادق حسن انعيمه عباس717502421515009011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى379.0063.17اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عباس حسن717511121511030033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى379.0063.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيعمر محمد خلف ثجيل717522221513036021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى378.0063.00ثانوية المثنى للبنينتطبيقيحمزه عبد الكريم عبد الحسين حبيب717532221511030006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى378.0063.00اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمحمد جاسب عبد الكاظم قيس717542221511038072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيطه سالم محمد حسين717552121511075019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيحسن رشيد رحيم حسين717562221511080015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى377.0062.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيسجاد عبد الحميد احمد عبد الحميد717572221513036010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى377.0062.83ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقييعرب كريم مطر سوادي717582921515004180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى376.0062.67اعدادية العراقية للبناتتطبيقيزهراء ظافر موسى جواد71759212052139015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى376.0062.67اعدادية االصالح للبنينتطبيقيكاظم كاطع خضير جبير717602221511016033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيمهند محسن حسين محمد717612021515006194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى373.0062.17ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقينزار رائد شهيد داخل71762222051364139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعباس ساجت فرهود زوير717631621511032092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية العشار للبناتتطبيقيزينب محمد ضياء سالم717641621522053030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى373.0062.17ثانوية قنديل المختلطةتطبيقياحمد حسين داود محمد717652121517059002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحسن علي كريم خلوف717662221515003019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى373.0062.17ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيحسين مطشر كاظم هندي717672321515006019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيمنتظر مهدي راهي عبود717682921511008108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى549.0091.50الخارجياتادبيشيماء صبحي عزيز علوان717692121228050344

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0087.00ثانوية المنفلوطي المختلطةادبيرضاب عبد الرحمن محمد عبد اللطيف717702121227012003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0086.17ثانوية الهمم للبناتادبيتبارك عمر ابراهيم علي717712121222089002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0085.50ثانوية فاطمة للبناتادبيشهد عدي محمود جاسم717722121222016020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0085.50ثانوية العقبة المختلطةادبينبأ طه اسماعيل ابراهيم717732121227049007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0084.33ثانوية النهروان المختلطةادبيسفانة صادق جاسم حسين717742121227018010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0084.17اعدادية بابل للبناتادبيفاطمة عدنان احمد سلطان717752121222051039
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0084.00ثانوية ام القرى للبناتادبيحنان سعد علي عباس717762121222037011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0083.67ثانوية المروة للبناتادبيبشرى محمد ناظم جواد717772121222069004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494.0082.33ثانوية العقبة المختلطةادبيمصطفى احمد علي هالل717782121217049004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0081.83ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيوردة جاسم مسلم مهدي717792121222074036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490.0081.67ثانوية الصباح المختلطةادبيعلي باسم اسماعيل سلمان717802121217043004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0081.33ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيامنة حسين ابراهيم خليل717812121227041002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى486.0081.00ثانوية األمامة للبنينادبيعلي عقيل كاظم حسون717822121211073020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى484.0080.67ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيغفران عباس جميل جسام717832121227064008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0080.50اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمة عباس كامل كاظم717842121222013026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0080.50ثانوية الحداثة للبناتادبياسماء هاشم حسون علي717852121222026001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0080.50ثانوية ام القرى للبناتادبيشهد سعد علي عباس717862121222037025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى482.0080.33اعدادية ام حبيبة للبناتادبياسماء احمد محيي ابراهيم717872121222032002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى482.0080.33ثانوية ام القرى للبناتادبياسيل جمال حسين دليان717882121222037004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى482.0080.33اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيرقية كريم هاشم حسين717892121222043014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى481.0080.17ثانوية نزار المختلطةادبيعباس منصور جبار حكاني717902121217010005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى481.0080.17اعدادية ليلى قاسم للبناتادبينوره خالد مهدي ابراهيم717912121222086063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى481.0080.17اعدادية المتنبي المختلطةادبيساره ناظم هادي عبد717922121227030016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0080.00اعدادية بني سعد للبنينادبيمحمد كريم عبد هللا فرمان717932121211008039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0080.00اعدادية تماضر للبناتادبيهدى جاسم عدنان كاطع717942121222002075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى478.0079.67اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيايه هللا رشيد محمود حسن717952121222011004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى476.0079.33ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيفاطمه علي جالب رغيف717962121222093013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى475.0079.17اعدادية طوبى للبنينادبيياسر عمار طالب سكران717972121211076051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى475.0079.17الخارجياتادبيامل محمد مال هللا فيصل717982121228050051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى474.0079.00اعدادية يوسف الصديق للبنينادبيعثمان ناجي صالح شهاب717992121211082012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى474.0079.00ثانوية العذراء للبناتادبيابرار منتظر عبد الودود عبد الكريم718002121222064001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى473.0078.83اعدادية ام حبيبة للبناتادبيمالك قاسم ثجيل مشاري718012121222032043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى2472.0078.67خارجيون ادبينصير ستار عبد جواد718022121218002358

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى471.0078.50اعدادية شورش للبنينادبيمحمد خليل ابراهيم سمين718032121211067049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى471.0078.50اعدادية المقدادية للبناتادبيحوراء ثاير مغير عطوان718042121222050019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى471.0078.50ثانوية المروة للبناتادبيشهد صباح عبد اللطيف حسن718052121222069017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى470.0078.33ثانوية األمامة للبنينادبيمحمد بالسم ابراهيم جواد718062121211073025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى470.0078.33ثانوية الطائف للبناتادبيمريم شاكر محمود هدو718072121222070030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى469.0078.17ثانوية اليرموك للبناتادبيدعاء منعم رضا موسى718082121222035011
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى469.0078.17ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيفاطمه مهدي منصور علي718092121222093014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى468.0078.00اعدادية تماضر للبناتادبيزبيده وسام حسن شالوخ718102121222002029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى467.0077.83ثانوية الحداثة للبناتادبياسيل علي مجيد محمد718112121222026002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى467.0077.83اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيحوراء رياض جدوع حسن718122121222065023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى467.0077.83اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين نهاد جميل مرهون718132121411002050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى466.0077.67ثانوية المغيرة للبنينادبيحسن هادي عزيز هاشم718142121211048007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى464.0077.33اعدادية المنارة للبناتادبيميسم جاسم محمد محمود718152121222018043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى464.0077.33ثانوية والدة للبناتادبيدعاء محمد خليل ابراهيم718162121222099009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية مندلي للبنينادبيبالل مناضل منهل طالك718172121211033003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية البراءة للبناتادبيهجران حسين محمد حسين718182121222004043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى463.0077.17ثانوية تل الزعتر للبناتادبيمينا محمد خضير عباس718192121222061039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى463.0077.17الخارجياتادبيريام عماد هاشم حمود718202121228050203

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى462.0077.00ثانوية الطائف للبناتادبيختام صبحي خلف عباس718212121222070009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى461.0076.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيفاطمه عبد الرحمن جسام ناصر718222121222008050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى461.0076.83اعدادية الزهراء للبناتادبيايات عادل عدوان حمود718232121222048005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى461.0076.83ثانوية الحريري للبناتادبيمها احمد عبود ابراهيم718242121222053024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى461.0076.83ثانوية المقام االمين المختلطةادبيأسراء حسن علي كاظم718252121227081001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى461.0076.83ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيفاطمة سلمان خطاب عمران718262121422072058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى460.0076.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبياسيل عبد الرحمن جسام ناصر718272121222008004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى460.0076.67اعدادية المقدادية للبناتادبيزينب هيثم حسن جسام718282121222050041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى460.0076.67اعدادية النبوة للبناتادبيهدى جعفر كاظم رضا718292121222055035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى460.0076.67اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيحسين طالب حسين حمد718302121411017018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى459.0076.50ثانوية العدنانية للبناتادبيريام صبحي روكان رشيد718312121222005014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى459.0076.50ثانوية االنامل للبناتادبيهاجر ابراهيم قادر جاسم718322121222091013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى458.0076.33ثانوية االثار المختلطةادبيعامر محسن عبد هللا رشيد718332121217052003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى458.0076.33اعدادية بابل للبناتادبيزهراء جاسم ثجيل مشاري718342121222051017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى457.0076.17اعدادية اويس القرنيادبيحبيب خليل سيدولي مهدي718352121211083010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى457.0076.17ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيعلي رعد كريم حسن718362121217041004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى457.0076.17ثانوية الحداثة للبناتادبيشهد صدام حسين حمود718372121222026018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى456.0076.00اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيطيبه جواد عبد الكريم حنش718382121222047025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى456.0076.00ثانوية الطائف للبناتادبيشمس احمد ابراهيم غيدان718392121222070024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى456.0076.00ثانوية الخلود للبناتادبيزينب عباس طالب حسين718402121222073009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى456.0076.00الخارجياتادبيسجى ناصر ابراهيم علي718412121228050280
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى455.0075.83ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيتماره قاسم منصور علي718422121222093006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى455.0075.83ثانوية النجباء المختلطةادبيفاطمة محمد شهاب احمد718432121227056003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى455.0075.83اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمهند طالب خليل اسماعيل718442121411003160

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى454.0075.67اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد هللا انور مسافر متعب718452121211017026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى454.0075.67ثانوية عائىشة للبناتادبيرفل عادل حكيم حميد718462121222012013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى454.0075.67ثانوية اليرموك للبناتادبيايمان رحيم اسعد عبد هللا718472121222035004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى454.0075.67ثانوية الفتاة للبناتادبيمروة حازم احمد وهاب718482121222082021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى454.0075.67اعدادية الطيبات للبناتادبيطيبه ابراهيم داود حميد718492121222085039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى453.0075.50اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيعلي سعيد عبد الرضا فاضل718502121211027009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى453.0075.50اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيابتهال عباس كريم مجيد718512121222079001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى452.0075.33ثانوية اليرموك للبناتادبيآيه حسن حسين سعيد718522121222035002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى452.0075.33ثانوية البشير المختلطةادبيشهد عدنان حمد محمد718532121227086010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى451.0075.17ثانوية تل الزعتر للبناتادبيضحى محمد عبد الستار كريم718542121222061031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى450.0075.00اعدادية الرواد للبنينادبييوسف علي عبد هللا حسن718552021211021083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى450.0075.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيشهد عماد علوي كوج718562121222013023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى450.0075.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينزيهة وضاح بكر محمد718572121222065095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى449.0074.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيزينب احمد بهجت خلف718582121222009018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى449.0074.83ثانوية الخنساء للبناتادبيآيه باسم قاسم علي718592121222028001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى449.0074.83ثانوية الحريري للبناتادبيمريم حسين علي هالل718602121222053022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى449.0074.83ثانوية المروة للبناتادبيرسل احمد سكران جنديل718612121222069009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى449.0074.83اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيمريم علي داخل محيسن718622121422011079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية البراءة للبناتادبيشهد معد عباس فرحان718632121222004024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينوره نصار نصيف جاسم718642121222008071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيصبا محمد عادل غركان718652121222043030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى448.0074.67ثانوية المروة للبناتاحيائيعذراء عامر جهاد خلف718662121422069027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى447.0074.50ثانوية الصدرين للبنينادبيامجد سالم صبحي كاظم718672121211053003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى447.0074.50اعدادية الرواد للبنينادبيعلي باسم محمد فاضل718682121211068077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى447.0074.50اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيشهد عبد المنعم عبد الستار بطيخ718692121422010088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى447.0074.50اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب علي جدوع حسن718702121422055062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى447.0074.50ثانوية الروابي للبناتاحيائيزهراء احمد نصيف جاسم718712121422056036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى446.0074.33ثانوية دمشق للبنينادبيحمزة كامل مالك سعيد718722121211045010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى446.0074.33ثانوية الصفوة االهلية للبنينادبيمنتظر محمد مسعود حسن718732121213004010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى446.0074.33اعدادية المنارة للبناتادبياالء احمد فاضل جسام718742121222018003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى446.0074.33ثانوية انطاكية للبناتادبيشيماء نصيف ياسين صالح718752121222023007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى446.0074.33اعدادية الفلق للبنيناحيائياحمد قيس حميد توفيق718762121411022009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى446.0074.33اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينور رياض نومان مظلوم718772121422011096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى445.0074.17ثانوية قزانية للبناتادبيزهراء عدنان جبار ابراهيم718782121222015009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى445.0074.17اعدادية البينات للبناتادبيغفران فاضل عباس عبد718792121222027011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى445.0074.17ثانوية الخنساء للبناتادبيرسل عبد االمير عباس مهدي718802121222028005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى445.0074.17اعدادية بابل للبناتادبيشيماء ابراهيم حسين نصيف718812121222051032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى445.0074.17ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيمنى علي دانوك حسين718822121227062007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى444.0074.00ثانوية الصقور للبناتاحيائيهبه عبد هللا عبد اسعد718831821422046012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى444.0074.00ثانوية العمرانية المختلطةادبيسامر عبد حميد مدب718842121217033004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى444.0074.00اعدادية تماضر للبناتادبيشذى جاسم عدنان كاطع718852121222002045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى444.0074.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينبأ ابراهيم اسماعيل ابراهيم718862121222008059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى444.0074.00ثانوية االديبة للبناتادبيأيمان نهاد علوان حميد718872121222025001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى444.0074.00ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيتقوى عدنان هاشم قدوري718882121222074010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى444.0074.00ثانوية عتبة للبناتادبيفاطمة غزوان عبد االمير محمود718892121222076010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى444.0074.00ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيفاطمه قصي حسين جميل718902121227024008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى444.0074.00ثانوية النجباء المختلطةادبينور هاشم حميد مجيد718912121227056004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى444.0074.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزينب صدام نجم عبود718922121422028017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى443.0073.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيشيماء ثعبان علي مهدي718932121222010042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى443.0073.83اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب عبد الكريم حسن علي718942121222013019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى443.0073.83ثانوية الصباح المختلطةادبيساره جاسم محمد شكير718952121227043003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى442.0073.67ثانوية األمامة للبنينادبيعبد المهيمن علي فهد سبع718962121211073017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى442.0073.67ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيسبأ عدنان محمد نصيف718972121222044021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياالء شاكر حمود سلمان718982121422008006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيليالي حسين شاكر محمد718992121422008119

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدالل خليل اسماعيل احمد719002121422048043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى442.0073.67ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيشهد قاسم محمد كمر719012121427060017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيهدى احمد حسين علي719022121522050035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى441.0073.50ثانوية ام القرى للبناتادبياسماء حسين كامل عليوي719032121222037003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى441.0073.50اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيصابرين هاشم طالب كاظم719042121222043029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى441.0073.50ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبييقين عادل لفتة شيحان719052121222044041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى441.0073.50ثانوية الطائف للبناتادبيصفا محمد عبد الحميد قادر719062121222070025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى441.0073.50ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيصابرين فارس نصر صالح719072121222071020
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى441.0073.50ثانوية ام ابيها للبناتادبيسجى بشار عبد الوهاب صالح719082121222080005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى441.0073.50ثانوية والدة للبناتادبيهدى فاروق محمود محمد719092121222099023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى441.0073.50ثانوية السرمد للبناتاحيائيساره احمد عياش زيدان719102121422068039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى440.0073.33ثانوية األمامة للبنينادبيخاطر محمد عباس خاطر719112121211073009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى440.0073.33اعدادية المنارة للبناتادبيهاجر حمزة حسن سلمان719122121222018049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى440.0073.33ثانوية ابي جسرة المختلطةادبينوال عمار حميد حسن719132121227062009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى440.0073.33اعدادية المنارة للبناتاحيائيايه عثمان كاظم مسعود719142121422018016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى439.0073.17ثانوية الطائف للبناتادبيرقيه محمد صبري اسود719152121222070015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى439.0073.17ثانوية المغيرة للبنيناحيائيمرتجى باسم محمد سلمان719162121411048041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى439.0073.17اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيعبد العزيز علي عبود حسين719172121411058030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى439.0073.17اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيضحى مسرور محمد حسين719182121422009131

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى439.0073.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيسارة عبد هللا مهدي يحيى719192121422046066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى438.0073.00اعدادية كنعان للبنينادبيطه صباح حميد زغير719202121211013018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى438.0073.00ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيبكر كريم عبود كريم719212121211055011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى438.0073.00اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبينور رشيد سلمان عيدان719222121222011028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى438.0073.00ثانوية الحداثة للبناتادبيشروق وسام رشيد احمد719232121222026017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى438.0073.00ثانوية الحداثة للبناتادبيغفران شاكر حسين سعيد719242121222026021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى438.0073.00ثانوية ام القرى للبناتادبيزهراء جاسم محمد عبد719252121222037015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى438.0073.00ثانوية القوارير للبناتادبيهبة جبار عبد الواحد عبد719262121222059028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى438.0073.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيهيام نوفل سلمان عيدان719272121222065107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى438.0073.00اعدادية طوبى للبنيناحيائيحسن احمد محمود ابراهيم719282121411076016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى438.0073.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيهدى شاكر محمود خلف719292121422028042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى437.0072.83ثانوية الزمخشري المختلطةادبيمصطفى ياسين رمضان حسين719302121217025008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى437.0072.83ثانوية االثار المختلطةادبيضياء صبحي اسماعيل مصطاف719312121217052002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى437.0072.83ثانوية فاطمة للبناتادبيفاطمة فياض درويش عبد719322121222016025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى437.0072.83اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيغدير عقيل حسن صالح719332121222047029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى437.0072.83ثانوية المروة للبناتادبيابتهال احمد كامل محمد719342121222069001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى437.0072.83ثانوية االغراس للبناتادبيجواهر عباس فاضل محمد719352121222094005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى437.0072.83اعدادية العراقية للبناتاحيائياسيل مهدي عباس مهدي719362121422049008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى436.0072.67ثانوية األمامة للبنينادبيمحمد مجيد ابراهيم عيسى719372121211073029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى436.0072.67ثانوية المسجد  االقصى المختلطةادبيسجاد مصطفى سلطان جاسم719382121217058006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى436.0072.67اعدادية تماضر للبناتادبيمريم مجيد حميد صالح719392121222002064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى436.0072.67اعدادية ام حبيبة للبناتادبيضحى علي حسين جاسم719402121222032037
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى436.0072.67ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيفاطمه هادي عبد حسين719412121227037009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى436.0072.67ثانوية المقام االمين المختلطةادبياسراء علي حسين كاظم719422121227081002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى436.0072.67اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد اياد عبد الكريم شكر719432121411013119

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى436.0072.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياميمه ابراهيم حسين علي719442121422008013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى436.0072.67اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب محمود مطشر كاظم719452121422050115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى435.0072.50ثانوية العلوم للبنيناحيائيعلي حسين حامد صبر719461321411036016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى435.0072.50ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعلي سالم مجيد عباس719472121211040014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى435.0072.50ثانوية نزار المختلطةادبيعلي احمد سامي علوان719482121217010011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى435.0072.50ثانوية ام القرى للبناتادبيوجدان عماد محسن سلطان719492121222037041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى435.0072.50ثانوية تدمر للبناتادبيزهراء محسن جدوع ياسين719502121222041011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى435.0072.50اعدادية الخيزران للبناتادبيميس عصام عبد الرزاق سلمان719512121222057063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى435.0072.50ثانوية النسائي المختلطةادبيضحى عمر امين غناوي719522121227022011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى435.0072.50اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيايه ياسين كريم ياس719532121422008019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى435.0072.50ثانوية البيداء للبناتاحيائينور غانم حمو شمام719542121422052037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى435.0072.50ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيفاطمة جاسم محمد عبد719552121422072057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى434.0072.33اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحسين ذياب حمد خلف719562121211037030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى434.0072.33ثانوية األمامة للبنينادبيعبد االمير مجيد ابراهيم عيسى719572121211073014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى434.0072.33ثانوية المنتظر للبنينادبيمصطفى محمد حسين عايش719582121211084015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى434.0072.33اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزينب جمال عبد حسين719592121222029013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى434.0072.33ثانوية تدمر للبناتادبيبراق ياسر كامل جاسم719602121222041005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى434.0072.33اعدادية البينات للبناتاحيائيفاطمة حسن مجيد حميد719612121422027044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى433.0072.17ثانوية بلد المسائية للبنينادبيمصطفى محمود ذيبان خطيب719621821215004022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى433.0072.17اعدادية الرواد للبنينادبيعلي حسين محمد هادي719632121211068079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى433.0072.17ثانوية العمرانية المختلطةادبيهبه صالح ابراهيم كاظم719642121227033013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى433.0072.17اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيحسن صباح محمد سلطان719652121411029020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى433.0072.17ثانوية فاطمة للبناتاحيائيبثينه ابراهيم نوري امين719662121422016032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى433.0072.17اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيشهد رياض حسن علي719672121422047074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى433.0072.17ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيهبه صدام غازي رشيد719682121427038024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى433.0072.17ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيصبريه عبد الرزاق احمد ابراهيم719692121427048012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى432.0072.00اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيختام مال هللا حمد حسين719702121222047009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى432.0072.00اعدادية الخيزران للبناتادبيتبارك صباح احمد ذياب719712121222057017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى432.0072.00اعدادية الطيبات للبناتادبياالء غانم خليل دعاج719722121222085011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى432.0072.00ثانوية االغراس للبناتادبيفاطمة اياد كاظم محمد719732121222094017
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى432.0072.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد الرحمن عادل صبري محمد719742121411013078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى432.0072.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسالي شاكر محمود حسن719752121422001077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى432.0072.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيساره خالد عطيه علوان719762121422008078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى432.0072.00اعدادية بابل للبناتاحيائياالء قاسم فليح حسن719772121422051009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى431.0071.83اعدادية بلدروز للبنينادبيحسين باسم جاسم محمد719782121211007015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى431.0071.83اعدادية تماضر للبناتادبيابتسام داود سلوم محمود719792121222002001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى431.0071.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيهديل عبد الرحمن جسام ناصر719802121222008074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى431.0071.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيسحر حازم رميض مطر719812121222010037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى431.0071.83ثانوية الطائف للبناتادبيبنان ضياء كهالن حسين719822121222070003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى431.0071.83ثانوية المسجد  االقصى المختلطةادبيزينب فالح محمود عباس719832121227058004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى431.0071.83ثانوية الزخرف للبناتاحيائيزينب سعد احمد محمد719842121422097010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى431.0071.83اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيشيماء اسد عدنان محمد719852121427030037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى430.0071.67اعدادية كنعان للبنينادبيفهد فرات شعالن عباس719862121211013036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى430.0071.67اعدادية الرواد للبنينادبيعلي قاسم طاهر حمودي719872121211068089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى430.0071.67ثانوية المأمون المختلطةادبيسجاد جمال امين رشيد719882121217017014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى430.0071.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيعذراء سالم جبار ياسين719892121222008045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى430.0071.67ثانوية البيداء للبناتادبياسراء خميس عواد كاظم719902121222052001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى430.0071.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيفاطمه خالد ابراهيم ارحيم719912121422008111

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى429.0071.50ثانوية سامراء للبنينادبيحسين مهند محمد عناد719921421211030014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى429.0071.50ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيمحمد قاسم حزام عويد719932121211031025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى429.0071.50اعدادية تماضر للبناتادبيهديل حسين علي صالح719942121222002077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى429.0071.50ثانوية الطائف للبناتادبيفاطمة علي رحيم حسين719952121222070027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى429.0071.50اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيفاطمه صباح مراد علي719962121222086050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى429.0071.50ثانوية الزخرف للبناتادبيتبارك دريد عبد هللا عبد الوهاب719972121222097005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى429.0071.50ثانوية والدة للبناتادبيرسل حسين مهدي حسين719982121222099011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى429.0071.50ثانوية نزار المختلطةادبيهدى قاسم محمد جواد719992121227010012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى429.0071.50اعدادية بابل للبناتاحيائيشروق اياد كامل خميس720002121422051084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى428.0071.33ثانوية مدينة السالم للبنينادبياحمد خليل ابراهيم صفر720012121211023003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى428.0071.33ثانوية عائىشة للبناتادبيسوسن وجدي عباس خضير720022121222012021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى428.0071.33اعدادية القدس للبناتادبيفاطمه رياض مجيد جار هللا720032121222021020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى428.0071.33اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيمصطفى رياض سلمان ناجي720042121415003173

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى428.0071.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيضحى ماجد جليل اسماعيل720052121422092067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى427.0071.17اعدادية المقدادية للبنينادبيعلي قاسم محمد كريم720062121211038013
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى427.0071.17ثانوية الزهور للبناتادبيزهراء زكريا يحيى عبد العباس720072121222024007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى427.0071.17ثانوية طه حسين المختلطةادبينبراس ليث عادل حسن720082121227074013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى426.0071.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعبد االله محمود داود سلمان720092121211010029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى426.0071.00اعدادية الرواد للبنينادبيعبد الرسول مكي جميل خليل720102121211068061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى426.0071.00ثانوية االقتدار للبناتادبيامنة نجيب سطوان مصلح720112121222030005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى426.0071.00ثانوية العروة الوثقى للبناتادبياالء رافع علي سلمان720122121222074004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى426.0071.00ثانوية الهمم للبناتادبيفاطمه عبد هللا خليل سليم720132121222089017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى426.0071.00ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيزينب حسن حسين عايش720142121222093009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى425.0070.83اعدادية البينات للبناتادبيزينة صالح مهدي راشد720152121222027008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى425.0070.83اعدادية المقدادية للبناتادبيغسق احمد خليل غضبان720162121222050056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى425.0070.83ثانوية الخرطوم المختلطةادبيغفران عامر سلطان جياد720172121227044007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية القلعة للبنينادبيعبد هللا محمود علي عبد الكاظم720182121211039027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية الوطن للبنينادبيعبد المؤمن عماد صكبان صالح720192121211070017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى424.0070.67اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمرتضى محسن نجم عبد هللا720202121215009079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى424.0070.67اعدادية الزهراء للبناتادبياية ثامر مرعي عباس720212121222048006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية االغراس للبناتادبيميس محمد شاكر محمود720222121222094023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية العمرانية المختلطةادبيامنه نصيف صالح مهدي720232121227033003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية المقام االمين المختلطةادبيرندة علي احمد خلف720242121227081003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية بيخال للبنينادبياحمد عمار طاهر خزعل720252121211065009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية المنارة للبناتادبيشمائل فاطمه محمد كريم صالح720262121222018027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية ام حبيبة للبناتادبيسرى حافظ جاسم عباس720272121222032030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى422.0070.33اعدادية الشهيد خليل للبنينادبييوسف فارس رحمن صالح720282121211021027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى422.0070.33اعدادية ميثم التمار للبنينادبيكرار حيدر علوان عطية720292121211024028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى422.0070.33اعدادية الرواد للبنينادبيعقيل غالب خلف علي720302121211068071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى422.0070.33ثانوية المنفلوطي المختلطةادبيبكر احمد عبد اللطيف غضبان720312121217012003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى422.0070.33ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيمحمد جمال خليل سلمان720322121217024011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى422.0070.33ثانوية العقبة المختلطةادبيعلي طه نعمان ناصر720332121217049002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى422.0070.33اعدادية المقدادية للبناتادبيضحى عزت حسين ابراهيم720342121222050054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى422.0070.33اعدادية فدك للبناتادبيمريم ثامر حاتم كاظم720352121222067027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى422.0070.33ثانوية الزخرف للبناتادبيرفل محمد حسين هالل720362121222097008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى422.0070.33ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبيشهد عالء علوان ناصر720372121226004017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيقائد اركان حسين علي720382121211010056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيحسام نبيل سعدون طه720392121211058009
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى421.0070.17ثانوية نزار المختلطةادبيعصام حبيب توفيق علي720402121217010010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية تماضر للبناتادبيزينب لؤي ابراهيم جسام720412121222002032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى421.0070.17ثانوية ام القرى للبناتادبيغفران حسن محمود علوان720422121222037029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية المقدادية للبناتادبيتبارك ماهر حسين حمادي720432121222050016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية الخيزران للبناتادبيزينب ستار عبد الحسن محمد720442121222057029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمة جاسم محمد كاظم720452121222065075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى421.0070.17ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيشيماء عاشور جاسم محمد720462121226005016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى421.0070.17ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبيضحى سرمد محمود جاسم720472121227008006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى421.0070.17ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبياسماء احمد تايه علوان720482121227024001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى420.0070.00اعدادية اسد هللا للبنينادبيايمن عامر حسن هادي720492121211017009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى420.0070.00اعدادية تماضر للبناتادبينبأ علي كريم محمد720502121222002070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى420.0070.00اعدادية البراءة للبناتادبيسرى سعد جاسم محمد720512121222004021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى420.0070.00ثانوية االقتدار للبناتادبينور عاصي كريم بريسم720522121222030035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى420.0070.00اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيحوراء حيدر سلمان صالح720532121222047007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى420.0070.00اعدادية الخيزران للبناتادبيرسل هيثم موفق سمير720542121222057023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى420.0070.00اعدادية الخيزران للبناتادبيفاطمه الزهراء فالح جميل عزيز720552121222057050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى420.0070.00ثانوية جبل النور المختلطةادبيهيام خليل ابراهيم حسين720562121227055015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى419.0069.83اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيصالح حامد شاكر محمد720571421215006051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى419.0069.83ثانوية الفارابي للبنينادبيعلي حازم امين عبد هللا720582121211025032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى419.0069.83ثانوية الحسام للبنينادبيابراهيم لطيف كاظم هميم720592121211063001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى419.0069.83ثانوية اور المختلطةادبيكرار كريم نجم عبد الحسن720602121217016018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى419.0069.83اعدادية البراءة للبناتادبيتبارك حسين علي كريم720612121222004006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى419.0069.83ثانوية انطاكية للبناتادبيايالف كريم غيدان مظلوم720622121222023002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى419.0069.83ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيبتول محمد فليح حسن720632121222044008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى419.0069.83اعدادية التحرير للبناتادبيكريمة كريم حسن عبد720642121222046017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى418.0069.67اعدادية بني سعد للبنينادبياحمد صباح محمود زهو720652121211008002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى418.0069.67اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيامير نصيف جاسم محمد720662121211018002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى418.0069.67اعدادية الوجيهية للبنينادبيمصطفى عباس مهدي علوان720672121211029048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى418.0069.67اعدادية مندلي للبنينادبيمرتضى احمد صالح عبد القادر720682121211033032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى418.0069.67ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطةادبيعدي احمد عبد حسن720692121217021005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى418.0069.67اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيسوالف عامر علي اكبر720702121222079013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى418.0069.67ثانوية الفتاة للبناتادبيسفانة غازي حمد مالح720712121222082016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى417.0069.50ثانوية مدينة السالم للبنينادبيسجاد يوسف حسن علي720722121211023011
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى417.0069.50ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعلي عماد احمد مصطفى720732121211040018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى417.0069.50اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعبد الودود معن اسعد كاظم720742121211059050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى417.0069.50ثانوية عائىشة للبناتادبيوفاء حامد احمد شنيدي720752121222012036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى417.0069.50اعدادية ام حبيبة للبناتادبيمريم علي فاضل ياسين720762121222032042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى417.0069.50اعدادية المتنبي المختلطةادبيمريم عامر حميد حسن720772121227030027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى416.0069.33اعدادية بلدروز للبنينادبيمصطفى علي حسين كامل720782121211007052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى416.0069.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد نزار عبد حسن720792121211014074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى416.0069.33اعدادية الرواد للبنينادبياسماعيل احمد نعيم صالح720802121211068011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى416.0069.33ثانوية الصفوة االهلية للبنينادبيحسام ابراهيم شنيف بنون720812121213004002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى416.0069.33ثانوية فاطمة للبناتادبيتبارك ناجي خزعل نصيف720822121222016009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى416.0069.33ثانوية تل الزعتر للبناتادبياسراء عقيل جاسم محمد720832121222061003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى415.0069.17اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيسفيان لطيف جاسم حسن720842121211010025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى415.0069.17ثانوية القلعة للبنينادبيعمر جاسم محمد حسين720852121211039031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى415.0069.17اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيسيف عبد الغفار سلمان عيدان720862121211041023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى415.0069.17ثانوية دمشق للبنينادبيمحمد يوسف يونس حسين720872121211045021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى415.0069.17ثانوية عائىشة للبناتادبيسماهر علي ناصر محمد720882121222012020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى415.0069.17ثانوية عائىشة للبناتادبيفاطمه شهاب احمد بيات720892121222012027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى415.0069.17اعدادية المقدادية للبناتادبيسجى عزت حسين ابراهيم720902121222050045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى415.0069.17اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسرى سعد قاسم رضا720912121222065062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى415.0069.17ثانوية رابعة العدوية للبناتادبينهى علي محمود طالب720922121222071024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى414.0069.00ثانوية سعد للبنينادبيحيدر ناصر حسين احمد720932121211056006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى414.0069.00ثانوية اور المختلطةادبيحيدر منذر ناصر حسين720942121217016008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى414.0069.00اعدادية الفاضالت للبناتادبياسماء معن جميل ابراهيم720952121222013003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى414.0069.00ثانوية تدمر للبناتادبيزهراء هادي اسكندر حسن720962121222041012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى414.0069.00ثانوية الروابي للبناتادبيشهد احمد محمد مغير720972121222056038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى414.0069.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيفاطمة الزهراء قتيبة منصور اسماعيل720982121222079014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى414.0069.00ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيضحى محمود محمد لطيف720992121227024004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى413.0068.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد رعد عبد جاسم721002121211014069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى413.0068.83ثانوية النظامية المختلطةادبيأسامة محمد صاحب حميدي721012121217011002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى413.0068.83اعدادية المتنبي المختلطةادبيغزوان ابراهيم اسماعيل سالم721022121217030031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى413.0068.83ثانوية الحداثة للبناتادبيبشرى مهدي صالح دبيس721032121222026005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى413.0068.83ثانوية تل الزعتر للبناتادبيميراث رفاعي جمعه خلف721042121222061038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى413.0068.83ثانوية العذراء للبناتادبيتبارك جمال شهاب احمد721052121222064005
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى413.0068.83ثانوية الصادقات للبناتادبيفاطمة ثاير مجيد عبد721062121222096013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى412.0068.67ثانوية األمامة للبنينادبيجاسم محمد عبد عيد721072121211073003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى412.0068.67اعدادية المنارة للبناتادبيمياده اثير عبد علي721082121222018041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى412.0068.67اعدادية بابل للبناتادبيامال حيدر منذر عبد المجيد721092121222051002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى412.0068.67ثانوية الحريري للبناتادبيعهد سعدون مزهر عواد721102121222053019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى412.0068.67ثانوية سارة للبناتادبيزينة فيصل خليفة صكر721112121222066008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى412.0068.67ثانوية المروة للبناتادبيضحى قحطان عدنان محمود721122121222069021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى412.0068.67اعدادية الوالء المختلطةادبيايناس حسن رمضان يحيى721132121227039002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى412.0068.67ثانوية رانية المختلطةادبيسعاد عبد الرحمن شريف جاسم721142121227073002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى411.0068.50اعدادية بني سعد للبنينادبيعلي سعد شلش خلف721152121211008023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى411.0068.50اعدادية بني سعد للبنينادبيكرار ناصر غاسم عبد هللا721162121211008029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى411.0068.50اعدادية اويس القرنيادبيصفاء مرتضى جبر جاسم721172121211083019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى411.0068.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمة حسين جاسم حسن721182121222065076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى411.0068.50اعدادية المتنبي المختلطةادبيهاجر حسين علوان محمود721192121227030032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى411.0068.50الخارجياتادبينور احمد عبد احمد721202121228050502

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى410.0068.33ثانوية ابن يونس المختلطةادبيمصطفى باسم ابراهيم نجم721212121217032027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى410.0068.33اعدادية الفاضالت للبناتادبيسارة صادق حسن جواد721222121222013021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى410.0068.33ثانوية تدمر للبناتادبيتبارك علي عبد الرضا فاضل721232121222041006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى410.0068.33اعدادية المقدادية للبناتادبيمريم صبحي حمادي احمد721242121222050062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى410.0068.33اعدادية النبوة للبناتادبيمها غني ياسين حسن721252121222055029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى410.0068.33اعدادية الخيزران للبناتادبيايالف صبحي محمود سلمان721262121222057011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى410.0068.33اعدادية الخيزران للبناتادبيسفانه حاتم اسماعيل منصور721272121222057037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى410.0068.33اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء شاكر عبد الرضا سهيل721282121222065046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى410.0068.33اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينور حيدر عدنان رزيج721292121222065098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى410.0068.33اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيهاجر علي حسن محمد721302121222079016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى410.0068.33ثانوية الريحانة للبناتادبيرقيه مطر نجم عبيد721312121222081011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى410.0068.33ثانوية الصديقة للبناتادبيحنين حميد عبد الرحمن حميد721322121222088005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى410.0068.33ثانوية ابن يونس المختلطةادبياستبرق عالء احمد حسن721332121227032001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى409.0068.17ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمؤمل فاضل كاظم حسين721342121211016012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى409.0068.17ثانوية التضامن للبنينادبيمصطفى عبد الرضا خضير عباس721352121211019025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى409.0068.17اعدادية الشهيد خليل للبنينادبينذير محمود حسين محمد721362121211021024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى409.0068.17اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيرحمن سلمان خضير ابراهيم721372121211041017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى409.0068.17اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيجاسم حسن خلف حسن721382121217028004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى409.0068.17ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيجهاد صادق حمد زيدان721392121217036004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى409.0068.17ثانوية رانية المختلطةادبيمصطفى جاسم حسين عويد721402121217073008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى409.0068.17اعدادية الفاضالت للبناتادبيمروة رعد شريف علوي721412121222013029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى409.0068.17اعدادية رسالة االسالم للبناتادبينازك احمد مطلك محمد721422121222047036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى409.0068.17اعدادية الزهراء للبناتادبيرسل جواد كاظم علوان721432121222048014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى409.0068.17اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيايالف مؤيد محمود مطلك721442121222065012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى409.0068.17ثانوية الريحانة للبناتادبيفاتن فاروق جبار احمد721452121222081018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى409.0068.17اعدادية المتنبي المختلطةادبيريم عبد الرحمن زيدان خلف721462121227030014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية النبوة للبناتادبيايه جعفر كاظم رضا721472121222055004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيعهد ماجد خليل اسماعيل721482121222098029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبياحمد حسين عباس حسين721492121211041005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى407.0067.83ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيعبد الرحمن صالح نوري محمد721502121217041003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية الزهراء للبناتادبيفرح محمد خالد علوان721512121222048035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى407.0067.83ثانوية الخلود للبناتادبيشهالء راسم محمد عباس721522121222073011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى406.0067.67ثانوية سامراء للبنينادبيمحمد سلمان فهد صبوح721531421211030055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى406.0067.67ثانوية حمرين للبنينادبيحارث احمد اسماعيل سالم721542121211079003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى406.0067.67اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيمحمد هاشم جاسم حمادة721552121217028029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى406.0067.67اعدادية تماضر للبناتادبيرجاء احمد شهاب احمد721562121222002019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى406.0067.67اعدادية البراءة للبناتادبيالرا حسب هللا خميس لفته721572121222004035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى406.0067.67ثانوية جمانة للبناتادبيموج حميد عبد علي721582121222006018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى406.0067.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيايه محمد عبد حبيب721592121222008009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى406.0067.67اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيهالة احسان جاسم لطيف721602121222011031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى406.0067.67ثانوية ام القرى للبناتادبيغفران امير حسن سلطان721612121222037028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى406.0067.67ثانوية الروابي للبناتادبيسماح حسين حميد حسين721622121222056036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى405.0067.50ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيمقتدى ماجد حكمان عناد721632121211031031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى405.0067.50ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبياسامة علي خالد صالح721642121211055004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى405.0067.50ثانوية جعفر الطيار المختلطةادبيعلي نافع مهدي عبد721652121217004010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى405.0067.50اعدادية القدس للبناتادبيآمنه قيس اسعد كاظم721662121222021001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى405.0067.50اعدادية ام حبيبة للبناتادبيزهراء سعد علي محمد721672121222032027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى405.0067.50اعدادية الخيزران للبناتادبيفاطمه علي حسين منصور721682121222057053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى405.0067.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتقى علي حسين ابراهيم721692121222065018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى405.0067.50ثانوية الهمم للبناتادبيشروق خالد اسماعيل جاسم721702121222089012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى405.0067.50الخارجياتادبيماريا محمد حسين طناش721712121228050427
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى404.0067.33اعدادية المعارف للبنينادبيصفد عماد محمد عبار721722121211005018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى404.0067.33اعدادية بني سعد للبنينادبيعلي خيري سعود يعقوب721732121211008022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى404.0067.33اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمصطفى عصام خالد علي721742121211010069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى404.0067.33ثانوية لقمان الحكيم للبنينادبياحمد دحام عبد الرحمن حميد721752121211086001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى404.0067.33ثانوية بني شيبان المختلطةادبيحسن مثنى احمد كريفع721762121217029004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى404.0067.33ثانوية االديبة للبناتادبيحوراء عبد الوهاب ياسين محمود721772121222025004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى404.0067.33اعدادية الزهراء للبناتادبيهناء انمار عبد الستار نجم721782121222048043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى404.0067.33ثانوية الطائف للبناتادبيفاطمة عماد حاجم سلطان721792121222070028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى404.0067.33اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيزهراء جعفر حمدي محمد721802121222098011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى404.0067.33االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد برهان احمد خليل721812921211009002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى وليد كريم عثمان721822121211014083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية شورش للبنينادبيعباس حسن حسين جواد721832121211067028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيعلياء خليل ياسين محمد721842121222008046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينور طه رزوقي طه721852121222008066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيسجى ياسين عبيد محمد721862121222010036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى403.0067.17ثانوية االديبة للبناتادبيشهد مظهر علي جاسم721872121222025012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى403.0067.17ثانوية تدمر للبناتادبيفاطمة سعد عباس مسرهد721882121222041016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية المقدادية للبناتادبيفاطمه عماد بدر حمود721892121222050058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى403.0067.17ثانوية الروابي للبناتادبيسرى عباس كامل علي721902121222056035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية الخيزران للبناتادبيانوار عبد الحسن محمد حسن721912121222057008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى403.0067.17ثانوية الطائف للبناتادبيتبارك بركان عزت عباس721922121222070004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى403.0067.17ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيبتول رعد عدنان ثامر721932121222075005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى403.0067.17ثانوية الراية المختلطةادبيايه خلف اسماعيل عجاج721942121227002005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى403.0067.17ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيحوراء سمير عبد العزيز حسن721952121227013001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى403.0067.17ثانوية البشير المختلطةادبيداليا قيس سفيان خلف721962121227086005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى402.0067.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيسامي خالد كريم خلف721972121211014023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى402.0067.00اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيادريس علي حسين علي721982121211037018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى402.0067.00ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيعبيدة اركان حسب هللا نصيف721992121211066015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى402.0067.00ثانوية األمامة للبنينادبياحمد زيد مراد كاظم722002121211073001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى402.0067.00اعدادية البراءة للبناتادبيتبارك عدنان صالح اسماعيل722012121222004008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى402.0067.00اعدادية البراءة للبناتادبيجميله عادل حميد شبيب722022121222004010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى402.0067.00ثانوية االديبة للبناتادبيطيبة علي غازي محمد722032121222025016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى402.0067.00ثانوية الوديعة للبناتادبيسيناء حسين علي حسن722042121222039009
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى402.0067.00ثانوية المودة للبناتادبينهى شالل حبيب جعفر722052121222042017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى402.0067.00ثانوية الحريري للبناتادبيرنده عدنان سالم علي722062121222053005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى402.0067.00ثانوية االغراس للبناتادبيفاطمه محمد جاسم رجب722072121222094019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعمر رعد عبد الرحمن احمد722082121211037085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية تماضر للبناتادبيريم حسن علوان ضعن722092121222002027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى401.0066.83ثانوية فاطمة للبناتادبيدالل مثنى حبش سبتي722102121222016012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية المنارة للبناتادبيفاطمه سعد داود سلمان722112121222018036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى401.0066.83ثانوية اليرموك للبناتادبيتبارك ياسين عبد الستار خورشيد722122121222035006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيختام سعد كريم شهاب722132121222043010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى401.0066.83ثانوية الروابي للبناتادبيزينب محمد ذياب خليل722142121222056030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى401.0066.83ثانوية تل الزعتر للبناتادبيبتول سمير سامي عبد الرحمن722152121222061011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية فدك للبناتادبيفاطمة عدي حميد مجيد722162121222067025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى401.0066.83ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبيايات علوان جواد حسون722172121226004002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى401.0066.83ثانوية ابن يونس المختلطةادبيمروة شهاب احمد محمد722182121227032020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى401.0066.83ثانوية العقبة المختلطةادبينور الهدى رعد قدوري خلف722192121227049008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى400.0066.67اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيحيدر لطيف جاسم رخيص722202121211072013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى400.0066.67اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيحيدر عباس حسين محمد722212121217028012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى400.0066.67اعدادية المنارة للبناتادبيغفران مهند نصرت ناصر722222121222018032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى400.0066.67اعدادية المنارة للبناتادبيهيا محمد رشيد حميد722232121222018055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى400.0066.67ثانوية اليرموك للبناتادبيشيرين بشار خلف شاهين722242121222035026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى400.0066.67ثانوية اليرموك للبناتادبيمالك عبد العزيز جمال جمعه722252121222035034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى400.0066.67ثانوية الذاريات للبناتادبيبنين كاظم فاضل عباس722262121222087004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى400.0066.67اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيزهراء عقيل عبد هللا رشيد722272121222098012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى399.0066.50اعدادية بيخال للبنينادبيزياد محمد احمد محمود722282121211065033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى399.0066.50اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيموسى عباس احمد جاسم722292121217028032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى399.0066.50ثانوية عائىشة للبناتادبيحنان صباح فليح حسين722302121222012010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى399.0066.50ثانوية الحريري االهلية للبناتادبيفاطمه احمد مهدي عطيه722312121224001003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى399.0066.50ثانوية ابن يونس المختلطةادبيعال جبار اسماعيل عبدالرحمن722322121227032015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى399.0066.50ثانوية جنة الخلد المختلطةادبينجالء علوان حسين فهد722332121227064009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى398.0066.33اعدادية اليقظة للبنينادبيانور صباح سالم موش722341421211027020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى398.0066.33اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيعباس مدحت حميد محمد722352121211018014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى398.0066.33اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيعبد القادر محمد جاسم خليل722362121211041029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى398.0066.33اعدادية البراءة للبناتادبيتبارك خالد حميدي مزعل722372121222004007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى398.0066.33اعدادية الفاضالت للبناتادبيحوراء احمد ناصر حسين722382121222013010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى398.0066.33ثانوية الزهور للبناتادبيحوراء نزار جهاد مصطفى722392121222024004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى398.0066.33ثانوية اليرموك للبناتادبيمنى غازي احمد محمود722402121222035036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى398.0066.33اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيسهاد حسين احمد محيسن722412121222047019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى398.0066.33ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيزهراء دريد مجيد عبد722422121222074014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى398.0066.33ثانوية ام ابيها للبناتادبيساره حامد شهاب احمد722432121222080004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى398.0066.33ثانوية العقبة المختلطةادبيوديان اياد اموري حسن722442121227049010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية ابن الرومية للبنينادبيمحمود عطا هللا جبار رشيد722452121211036034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية بيخال للبنينادبيطه حازم محمد خليل722462121211065047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية يوسف الصديق للبنينادبيحسام سامي عبد الوهاب شهاب722472121211082004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمحمد حامد علي ابراهيم722482121215009067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى397.0066.17ثانوية ابن يونس المختلطةادبياحمد شاكر ابرهيم نجم722492121217032002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى397.0066.17ثانوية الحداثة للبناتادبيلميس حسام احمد اسماعيل722502121222026022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى397.0066.17ثانوية الوديعة للبناتادبيميمونه جميل كريم كاظم722512121222039013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى397.0066.17ثانوية الزمخشري المختلطةادبيتقوى رياض خضير محمود722522121227025004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى396.0066.00اعدادية المقدادية للبنينادبيحسين علي صالح خليل722532121211038004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى396.0066.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبياشواق وسمي خضير علي722542121222010006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى396.0066.00اعدادية الفاضالت للبناتادبياسماء عبد عباس محمد722552121222013002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى396.0066.00ثانوية االقتدار للبناتادبيهدى ثعبان خليل ابراهيم722562121222030037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى396.0066.00ثانوية تدمر للبناتادبيمريم يحيى حسن علي722572121222041017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى396.0066.00اعدادية بابل للبناتادبيدعاء حسين خالد حميد722582121222051009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى396.0066.00ثانوية الهاشمية المختلطةادبيضحى ياسين طه عبد الحافظ722592121227040005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى396.0066.00الخارجياتادبيمها مازن حميد مجيد722602121228050459

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى395.0065.83ثانوية عائىشة للبناتادبيهبة هللا حسين عبد هللا محمد722612121222012034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى395.0065.83ثانوية ام القرى للبناتادبيهاجر سالم ناصر جاسم722622121222037039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى395.0065.83اعدادية الطيبات للبناتادبيازهار كريم خميس محمود722632121222085002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى395.0065.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيتبارك عماد ابراهيم زيدان722642121224005002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعباس صاهود سلمان فرمان722652121211037054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعلي عدنان حاتم كاظم722662121211059055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية طوبى للبنينادبيعمر عبد هللا علي ثامر722672121211076034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية ابن سراج المسائية للبنبنادبيسجاد محمد يوسف عبد الحسين722682121215003028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى394.0065.67ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيهدى محمود عبد هللا صالح722692121222044040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى394.0065.67ثانوية الرواسي للبناتادبيغاده منعم طه محمود722702121222084018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية الطيبات للبناتادبيمريم غسان عبد الرضا محسن722712121222085046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى394.0065.67الخارجياتادبياكرام محي محمد حلبوص722722121228050044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيسوالف صالح عبد زيد راضي722732321222062033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى393.0065.50اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيالسجاد عبد العظيم عبد الرزاق فياض722741621511034014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى393.0065.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد هللا هادي كاظم عبد722752121211014039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى393.0065.50اعدادية بيخال للبنينادبياحمد محمد احمد علي722762121211065012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى2393.0065.50خارجيون ادبيمهند احمد حسون خميس722772121218002330

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى393.0065.50اعدادية بابل للبناتادبيزينب جاسم جار هللا خلف722782121222051020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى393.0065.50اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيمريم علي محمود خليل722792121222098036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى393.0065.50ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيزهراء عامر عبد كواد722802121227062003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية بلدروز للبنينادبياحمد جاسم عبد الهادي جواد722812121211007001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمعتز عدنان حسين عطية722822121211014086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى392.0065.33ثانوية سعد للبنينادبيصالح رعد خنفر كاظم722832121211056008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية طوبى للبنينادبييوسف كمال ابراهيم لطيف722842121211076053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية اويس القرنيادبيحسن سعد حافظ حسن722852121211083011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى392.0065.33ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيحسين قاسم احمد هندي722862121217077006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيمنار فائق عبد هللا احمد722872121222009031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيزينب اياد حمدان ياسين722882121222010024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية المنتهى للبناتادبيانعام عبد الكريم محمد علي722892121222014003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية البينات للبناتادبيميالد خليل ابراهيم عبد722902121222027016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياروى سالم عبد مهدي722912121222065002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى391.0065.17ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيليث حسين عيد جسام722922121211066025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية يوسف الصديق للبنينادبيصدام محمد حسين علوان722932121211082007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية تماضر للبناتادبيزينب سامي هاشم بديوي722942121222002031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيتبارك عبد هللا حيدر عبد هللا722952121222047004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية الخيزران للبناتادبيصابرين جاسم محمد مصطفى722962121222057043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى391.0065.17ثانوية العذراء للبناتادبيسبأ عدنان عاشور عبد هللا722972121222064017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى391.0065.17ثانوية الثمرات للبناتادبيحوراء رعد حسين محمد722982121222078012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى391.0065.17ثانوية الريحانة للبناتادبيطيبه عماد ضاري سليمان722992121222081015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيمريم عبد الكريم صعب سهيل723002121222098035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية المواسم المسائية للبناتادبيختام علي اسماعيل ابراهيم723012121226007013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى390.0065.00اعدادية ديالى للبنينادبيمصطفى صالح عواد ششه723022121211012082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى390.0065.00ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيحيدر عبد الرحمن حاتم جابر723032121211040007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى390.0065.00ثانوية الصباح المختلطةادبيصباح تحسين محمد بدع723042121217043003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى390.0065.00اعدادية البينات للبناتادبيهبة علي مجبل عبد االمير723052121222027020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى390.0065.00اعدادية ام حبيبة للبناتادبيشفق باسم عبد الرحمن حكمت723062121222032035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى390.0065.00اعدادية الزهراء للبناتادبيهاجر عامر عدنان ياسين723072121222048041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى390.0065.00ثانوية الروابي للبناتادبيزهراء عبد الكريم علي خورشيد723082121222056024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى390.0065.00ثانوية ابن يونس المختلطةادبيايالف ابراهيم عبيد احمد723092121227032002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى390.0065.00ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيتبارك رباح كريم صالح723102121227036003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى389.0064.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبييوسف فراس يوسف علوان723112121211014093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى389.0064.83اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيعبد هللا حسن علي عزاوي723122121211058020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى389.0064.83ثانوية الخرطوم المختلطةادبيعبد الرحمن جاسم منصور مزعل723132121217044011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى389.0064.83اعدادية المنارة للبناتادبياية حمدي سلمان علوان723142121222018008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى389.0064.83ثانوية انطاكية للبناتادبيزهراء نوري حسين جواد723152121222023005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى389.0064.83ثانوية عتبة للبناتادبياقبال فاضل عباس حزام723162121222076002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيافراح صديق مهدي حسين72317152052040002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى368.0061.33اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمحمد احمد طه ياسين723181321511004031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى368.0061.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي ليث اسماعيل ابراهيم723192121511014079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى367.0061.17اعدادية االحرار للبنينتطبيقيشريف صبيح زغير هويل723202621511018015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى366.0061.00اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمحمد سعد جمال الدين عبد هللا723212121511012038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى366.0061.00اعدادية الفلق للبنينتطبيقيمحمد خميس عطية عباس723222121511022031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى366.0061.00ثانوية العدالة للبنينتطبيقيحيدر جوهر خليفة جاسم723232121511042004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى366.0061.00ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيصدام عبد الكريم محمود عبد723242121517011008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى366.0061.00اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيساره حسن صالح عبد723252121522050020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى366.0061.00ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيمحمد كاظم جهيد سلمان723262221513040032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية ضرار بن االزور للبنينتطبيقيحيدر مسلم بندر علي723272121511072007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى365.0060.83ثانوية بيروت للبنينتطبيقيمحمد رائد هاشم كاظم723282321511021013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى361.0060.17اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمصطفى ماجد عطيه خلف723292121511012055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى587.0097.83اعدادية بابل للبناتادبيزينب شاكر حسين غني723302121222051023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى575.0095.83ثانوية تل االسمر المختلطةادبيوديان عادل ابراهيم محمد723312121227019014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى570.0095.00ثانوية الزهور للبناتادبينور الهدى يحيى قاسم جابر723322121222024030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى559.0093.17اعدادية النبوة للبناتادبيافنان مهند رحيم حاتم723332121222055003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى559.0093.17ثانوية روناكي للبناتادبيمروة صفاء محمد جزالن723343221222007008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى557.0092.83اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزهراء خالد ادريس علوان723352121222043016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى553.0092.17ثانوية تل الزعتر للبناتادبيآنعام نوري محمود حمد723362121222061008
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى553.0092.17اعدادية الوالء المختلطةادبيايناس محمد صالح حسن723372121227039003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى551.0091.83اعدادية الرواد للبنينادبيعلي خميس حسن عبد هللا723382121211068081

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى549.0091.50ثانيوة الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيشهد اسامة وادي ناجي723392121227015004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547.0091.17اعدادية الزهراء للبناتادبيصفا قيس عبد الجليل محمد723402121222048030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى546.0091.00ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيسها مجيد ابراهيم عيسى723412121222075012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى546.0091.00ثانوية المدائن المختلطةادبيفاطمه عدنان كهلي سلمان723422121227031015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى543.0090.50ثانوية عائىشة للبناتادبيتبارك سعد يحيى خضر723432121222012007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى541.0090.17اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمصطفى جمعة خميس مطر723442121211060067

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538.0089.67ثانوية ام القرى للبناتادبيميساء حقي اسماعيل خليل723452121222037032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0089.50اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيتبارك سعد مخلف كريم723462121222008014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0089.50اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزينب ماجد ياسين محمد723472121222043022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0089.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيميسم قيس سامي رمح723482121222008058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0089.00ثانوية الروابي للبناتادبيزينب خالد علي بريسم723492121222056027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0088.67اعدادية تماضر للبناتادبيمشكاة محمد سلمان عواد723502121222002065

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0088.50اعدادية النبوة للبناتادبيدموع همام سلمان كمر723512121222055011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0088.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيهبة احمد عيسى عارف723522121222065103

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530.0088.33اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمحمد بشار خليل اسماعيل723532121211060050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530.0088.33ثانوية الخرطوم المختلطةادبيضحى ظافر هادي صالح723542121227044006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528.0088.00اعدادية النبوة للبناتادبينور الهدى ازهر صادق كاظم723552121222055033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528.0088.00ثانوية النهروان المختلطةادبيغصون حسين محمود سلمان723562121227018011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0087.83ثانوية الروابي للبناتادبيايثار حميد رشيد مهدي723572121222056006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0087.50اعدادية الفاضالت للبناتادبياسماء عاصي خليفة حسين723582121222013001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0087.50ثانوية الرواسي للبناتادبيدعاء احمد مهدي حسن723592121222084007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0087.50اعدادية المواسم المسائية للبناتادبيشفاء شكر محمود شحاذه723602121226007030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0087.50ثانوية االحسان المختلطةادبينبأ ابراهيم راضي علي723612121227068008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0087.33ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيمحمد باقر عليوي عوده723622121217063007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0087.00ثانوية الصديقة للبناتادبيزينب علي حمزه جواد723632121222088008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521.0086.83ثانوية طه حسين المختلطةادبيساره جواد اسماعيل فخري723642121227074009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0086.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيايمان طاهر حميد بحر723652121222008007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0086.50اعدادية المستقبل للبناتادبيماريا حسن عبد الدايم مهدي723661121222036035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0086.50ثانوية المروة للبناتادبينبأ سعيد ناظم جواد723672121222069026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0086.50ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيهبه هللا صالح مهدي خضير723682121227034016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518.0086.33ثانوية المروة للبناتادبيعذراء رباح عبد اللطيف حسن723692121222069023
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518.0086.33ثانوية االنامل للبناتادبياعزاز داود سلمان رحمان723702121222091004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0086.17اعدادية تماضر للبناتادبيعاتكه عدنان خلف جاسم723712121222002053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0086.17اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيشهد فراس حميد محمد723722121222047022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0086.00ثانوية عائىشة للبناتادبيدعاء احمد عبد الرحمن سلمان723732121222012011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0086.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيزينب صباح كريم حسن723742121222044017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0086.00ثانوية تل الزعتر للبناتادبيتبارك محمد حسين حسن723752121222061013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0086.00ثانوية العمرانية المختلطةادبيحوراء مقداد احمد عبد723762121227033004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515.0085.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيضحى رائد عدنان صالح723772121222008040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0085.67ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيعالء طه ياسين عبود723782121211074023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0085.50اعدادية بلدروز للبنينادبيمحمد باقر حاتم فواز723792121211007041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0085.50اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيعائشة محمد مجيد جباره723802121222008044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0085.33اعدادية مندلي للبنينادبيعز الدين عبد الجبار ماهود ضعيف723812121211033020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0085.33ثانوية االديبة للبناتادبيزهراء عالء مجيد حميد723822121222025008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0085.33اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيفاطمة صبحي جاسم محمد723832121222043037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0085.33اعدادية كنعان للبنيناحيائييحيى ثاير طه علوان723842121411013163

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0085.33ثانوية المحسن للبنينتطبيقيعبد الرزاق رائد احمد ستار723852121511080012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0085.17اعدادية مندلي للبنينادبيمصطفى علوان حميد مراد723862121211033034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0085.17ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيعذراء محمود خليل غزال723872121222074020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0085.17ثانوية الصديقة للبناتادبيزهراء حسام محمد رضا723882121222088007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0085.17ثانوية الزخرف للبناتادبييمامة نصيف جاسم احمد723892121222097012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0085.17اعدادية الخيزران للبناتاحيائيشهد عبد الباسط عبد الرحيم عباس723902121422057109

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0084.83اعدادية القدس للبناتادبيتبارك حميد علي خضير723912121222021006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0084.83ثانوية االقتدار للبناتادبيميسرة مصطفى قاسم محمد723922121222030032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0084.67ثانوية لقمان الحكيم للبنينادبيصالح شهاب احمد سرحان723932121211086007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0084.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيندى عمار كامل جمعه723942121222008064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0084.67ثانوية البشير المختلطةادبيمروه خليل ابراهيم محمود723952121227086014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0084.50اعدادية ابن البيطار للبنينادبياحمد هيثم يونس حسون723961421211028004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0084.50ثانوية عتبة للبناتادبيزهراء هادي عباس غيدان723972121222076007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0084.33اعدادية مندلي للبنينادبيصباح نصر شباط معيزيل723982121211033014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0084.33اعدادية مندلي للبنينادبيعلي باسم ستار رشيد723992121211033021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0084.17اعدادية بني سعد للبنينادبيمحمد تركي خلف نزال724002121211008032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0084.17ثانوية الخنساء للبناتادبيزينب علي فاضل مصطفى724012121222028008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0084.00اعدادية بلدروز للبنينادبياحمد مطشر ابراهيم محمد724022121211007009
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0084.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيبراء أحمد عبد خلف724032121411010019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0083.83اعدادية بابل للبناتادبيمريم ياسين علي حسن724042121222051045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0083.83اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين عماد ظاهر عزيز724052921411016045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0083.67اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمحمد قاسم جواد عيدان724062121211018024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0083.67ثانوية الهداية للبنينادبيعلي رفعت حبيب خلف724072121211085015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0083.67ثانوية طه حسين المختلطةادبيسيف عادل عبد رحيم724082121217074009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0083.67ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيفاطمه فاروق كاظم ناصر724092121227024007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0083.67اعدادية خانقين للبنيناحيائياسامه رائد صبري مجيد724102121411011020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0083.50ثانوية جمانة للبناتادبيآمنه رحيم احمد ساهي724112121222006001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0083.50اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيايات هللا رشيد محمود حسن724122121222011002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0083.50ثانوية الحمائم للبناتاحيائيفاطمة تحسين عبد الهادي عبد الحسين724132121422033044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0083.33ثانوية عتبة للبناتادبيزينب حميد يحيى باش اغا724142121222076009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499.0083.17اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيداليه محمد شهاب احمد724152121222043011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499.0083.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائيعائشة عصام سعيد عبدالرزاق724162121422085172

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498.0083.00ثانوية الخليج العربي للبناتادبيزينه حسين علي صالح724171421222058020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498.0083.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب فاروق محمود بنجه724182121222013020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498.0083.00ثانوية تدمر للبناتادبيايات ياسين كامل جاسم724192121222041003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498.0083.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيزهراء عبد هللا امين سلمان724202121222044015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498.0083.00ثانوية الزهور للبناتاحيائيابرار لؤي يونس ناجي724212121422024003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497.0082.83اعدادية الفاضالت للبناتادبياية عماد حاضر فرمان724222121222013005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497.0082.83ثانوية تل االسمر المختلطةادبيسميرة حسين حميد يوسف724232121227019010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497.0082.83ثانوية المدائن المختلطةادبيرجاء يعرب منهل صكر724242121227031009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496.0082.67اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيزينب فالح حسن قادر724252121222010027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496.0082.67اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايناس حكمت لطيف سلمان724262121422085040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495.0082.50ثانوية نزار المختلطةادبيعلي حيدر عباس علوان724272121217010013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495.0082.50ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيرسل رعد كامل مصطاف724282121222093008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494.0082.33اعدادية شورش للبنينادبيحسين علي عبد الرزاق بيجان724292121211067014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494.0082.33ثانوية القوارير للبناتادبيرابعة سبهان عبد صالح724302121222059012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494.0082.33اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيحنين اثير نوري مراد724312121222086011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493.0082.17ثانوية البحيرة للبناتادبينور الهدى دريد حميد رشيد724322121222031011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0082.00اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعلي محمد شمخي جبر724331421411027087

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0082.00اعدادية شورش للبنينادبيسيف كمال حسين عبد هللا724342121211067025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0082.00ثانوية بلقيس للبناتادبيمريم محي محمد حلبوص724352121222017023
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0082.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيغادة ياسر خليفة داود724362121222044028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0082.00ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبياستبرق طاهر محمد محمود724372121227008001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0082.00ثانوية المدائن المختلطةادبيهبه عباس خزعل سلمان724382121227031017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0081.83ثانوية اليرموك للبناتادبيزهراء حسين علي فرمان724392121222035017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0081.83اعدادية الزهراء للبناتادبيزبيده منعم حسب هللا عبد هللا724402121222048017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0081.83ثانوية الروابي للبناتادبيجميله قاسم ناظم فياض724412121222056013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0081.83الخارجياتادبيزينه فخري سامي عبد هللا724422121228050249

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490.0081.67اعدادية الفداء للبناتادبيضمياء فاضل عباس دلو724431421222033043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490.0081.67ثانوية العدالة للبنينادبيعبد الرحمن هشام بهلول عبد الوهاب724442121211042010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490.0081.67اعدادية البينات للبناتادبينعمة هللا كاظم عطية محمود724452121222027017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490.0081.67اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيطيبه حسين علي حاتم724462121222065070

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489.0081.50ثانوية الحاتمية للبناتادبيبان حميد ذياب احمد724471821222004006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489.0081.50اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيحوراء خليل نصيف سليمان724482121222086012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0081.33ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمد القاسم ثامر كامل عبد724492021511013047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0081.33ثانوية القلعة للبنينادبيرسول صالح مهدي علي724502121211039018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0081.17اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيآمال رياض غضبان حسن724512121222010002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0081.17اعدادية التحرير للبناتادبيرشا عدنان خالد غني724522121222046009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0081.17اعدادية النبوة للبناتادبينور بشار جواد كاظم724532121222055034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0081.17ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيمريم حسن عبد هللا حميد724542121222075017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0081.17اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيآيه كريم طه عبد هللا724552121222098002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0081.17اعدادية البينات للبناتاحيائيرغد رسول علي حسون724562121422027015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى486.0081.00اعدادية اويس القرنياحيائيعلي موسى شكر محمود724572121411083012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى485.0080.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبياحمد محمد قاسم رديف724582121211010002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى485.0080.83اعدادية يوسف الصديق للبنينادبيبكر علي حاتم محمود724592121211082003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى484.0080.67اعدادية الغد المشرق للبنينادبيحسين غازي عبود سعيد724602121211059024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى484.0080.67اعدادية بابل للبناتادبينورا حسين منهل مهيهي724612121222051050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى462.0077.00اعدادية الدواية للبنينتطبيقيعلي محمد شميشم خليف724622221511023019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى455.0075.83اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيعلي متعب جناني محيل724632621511010041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى544.5290.75ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمهيمن ليث عبد الستار عيادة724642121411020046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى514.0085.67اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيبنين هاشم اسد علي724652121222079002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0079.33ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبينورة ثامر خليفة داود724662121222044036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0078.33اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمديحه عبدالقادر ابراهيم اسماعيل724672121422085207

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0076.67ثانوية الفتاة للبناتاحيائيآيه محمد ابراهيم خليفه724682121422082001
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0076.33اعدادية القرطبي للبنينادبيمضر نصيف حسين كاظم724692121211051052

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0075.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيحنين شهاب احمد خلف724702121422009057

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0074.50اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمحمد فاضل فرحان عبد اللطيف724712121411024023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0074.17ثانوية الحمائم للبناتاحيائيرحمة هللا جاسم حميد عبد724722121422033021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0074.17ثانوية الرواسي للبناتاحيائيرحمه موفق عارف جميل724732121422084017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0073.83اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمريم شكر محمود رستم724742121422050182

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0073.83ثانوية الجنان المسائية للبناتاحيائيساره وهاب احمد خورشيد724752121426008015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيهبه فراس عبد الرحيم غانم724762121422009205

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.0073.33ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيسماء احسان عبد االمير احمد724772121427048011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0073.17الخارجياتادبيزينب ياسين عبد فياض724781321228050251

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى437.0072.83ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائيامل محمد عبد هللا حمود724791821422105003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى435.0072.50اعدادية سراجق المختلطةاحيائيكاظم ثامر محمود عباس724802121417051030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى435.0072.50اعدادية بابل للبناتاحيائيهاجر هادي جامل محمود724812121422051134

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى435.0072.50ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي االكبر تحسين كريم شياع724822421413010051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433.0072.17ثانوية المودة للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق ناظم لطيف724832121422042023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى432.0072.00ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائياحمد سهيل محمد موسى724842121417083001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى431.0071.83ثانوية الزمر للبناتاحيائيخلود ابراهيم ظاهر نصيف724852121422036025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى430.0071.67ثانوية الطائف للبناتاحيائيهدى جاسم كريم محمد علي724862121422070078

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى429.0071.50اعدادية طوبى للبنينادبيخالد مجيد علي مهدي724872121211076015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى429.0071.50اعدادية البينات للبناتاحيائياميره غالب علي ضاحي724882121422027003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0071.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينبأ يحيى غني اسماعيل724892121422009194

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0071.33ثانوية الطائف للبناتاحيائينور محمد شدهان ابراهيم724902121422070076

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0071.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينور محمد ياسين طه724912121422008137

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0071.17اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينبأ احمد عباس احمد724922121422010151

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0071.17اعدادية البينات للبناتاحيائيسكينه صبحي حسين محمد724932121422027037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0071.17ثانوية الرواسي للبناتاحيائياسيل فؤاد حسن يوسف724942121422084003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0071.00اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيرضوان جواد مراد محمد724952121411021026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0071.00اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبد هللا عثمان عمر طه724962121411029047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0071.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائييونس يوسف حسن حسين724972121411049161

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0071.00ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائياحمد فارس ليث عباس724982121417038005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0071.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزينب صباح نوري حسن724992121422008071

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0071.00اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزهراء وسام عباس منصور725002121422011045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0071.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيتماضر كريم سلمان عبد725012121422046037
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0071.00اعدادية بابل للبناتاحيائيسجى عماد كاظم ميدان725022121422051081

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0071.00اعدادية فدك للبناتاحيائياسيل محمد عباس حسن725032121422067004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0070.83اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيمحمد عبد الغفور جميل سيد725042121411041044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0070.83ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيلينا موسى مجول فاضل725052121427038016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى424.0070.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد محمود سلمان حمود725062121411004139

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيرافد ياسين عطيه ابراهيم725072121417048005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى424.0070.67اعدادية المنتهى للبناتاحيائيزهراء سرمد نجيب حميد725082121422014034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية تماضر للبناتاحيائيسجى ياسين جعفر حسين725092121422002074

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية الدغارة للبنيناحيائيامير عبد المهدي اسكندر عبد الكاظم725102421411003012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى422.0070.33اعدادية تماضر للبناتاحيائيرويدة هيثم صباح جبار725112121422002061

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى422.0070.33ثانوية جمانة للبناتاحيائيهمسه عبد الرزاق احمد حسين725122121422006059

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى422.0070.33اعدادية بابل للبناتاحيائيهاله حسن ياور علي725132121422051135

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية مندلي للبنينادبيطاهر عبد هللا راشد هميل725142121211033015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى421.0070.17ثانوية تل االسمر المختلطةادبيدعاء ياس محسن علي725152121227019007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيعال عماد عبد اسماعيل725162121422001110

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيساره طه يوسف صالح725172121426007054

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيميس رائد احمد خلف725182121426007058

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى420.0070.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيياسين احمد شهاب احمد725192121411005154

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى420.0070.00ثانوية تدمر للبناتاحيائيرواسي مهدي سلمان احمد725202121422041004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى419.0069.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيدعاء ثامر رحيم سبع725212121422008040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى419.0069.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيايناس عباس منصور جسام725222121422010024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى419.0069.83اعدادية الحجرات للبناتاحيائيايالف زيدان خلف محمود725232121422020024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى419.0069.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة ماهر حوم عاشور725242121422048113

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى419.0069.83اعدادية فدك للبناتاحيائيصفا احسان صالح محسن725252121422067056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى418.0069.67اعدادية البراءة للبناتاحيائيآالء محمد سمير جميل725262121422004001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى418.0069.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزهراء عامر ايوب جواد725272121422008064

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى418.0069.67اعدادية الخيزران للبناتاحيائيهبه محمد احمد عبد هللا725282121422057182

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى418.0069.67اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمة نبيل خزعل جعفر725292121422067077

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى417.0069.50ثانوية عتبة للبناتاحيائيآمال حسن طه كاظم725302121422076001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى416.0069.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمريم عبد الرضا مهدي منصور725312121422032171

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى416.0069.33ثانوية الروابي للبناتاحيائيسبا مزهر احمد ذياب725322121422056048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى416.0069.33ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائينسرين رسول احمد ياسين725332121424003008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى415.0069.17اعدادية العراقية للبناتاحيائيحوراء عبد الباسط احمد غريب725342121422049064
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى415.0069.17ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزهراء بشار محمد عباس725352121422074041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى415.0069.17ثانوية الصديقة للبناتاحيائيتبارك ابراهيم خليل حمد725362121422088006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى414.0069.00ثانوية الحمائم للبناتاحيائيدعاء ناصر حمود علي725372121422033020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى414.0069.00ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيقدس عباس كريم احمد725382121422080033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى414.0069.00ثانوية والدة للبناتاحيائيتبارك داود سلمان حسن725392121422099006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى413.0068.83ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيديانا جاكه لفته مصيول725402121421074007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى413.0068.83اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب حسين ناجي شهاب725412121422055059

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى413.0068.83اعدادية فدك للبناتاحيائينور حيدر محمد عزيز725422121422067092

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى413.0068.83ثانوية عتبة للبناتاحيائيسرور خالد خليفه عذاب725432121422076028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى412.0068.67اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائييوسف مروان فليح حسن725442121411010109

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى412.0068.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيوسناء هيثم محمود عبد725452121422092106

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى412.0068.67ثانوية بني زيد المختلطةاحيائياستفتاء عبد الستار رحيم زيدان725462121427082001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى411.0068.50ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائيمصطفى صباح علي محمد725472121417008011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى411.0068.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائياطياف شاكر محمود ابراهيم725482121422048007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى411.0068.50ثانوية الطائف للبناتاحيائيسرور ولهان كامل عباس725492121422070048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى411.0068.50ثانوية الريحانة للبناتاحيائيزهره سعد مطر حردان725502121422081036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى411.0068.50ثانوية الفتاة للبناتاحيائيزينب باسم ثعبان عباس725512121422082016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى411.0068.50اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيرانيه ربيع صالح مهدي725522121422098018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى411.0068.50ثانوية النهروان المختلطةاحيائيضحى رافد فاضل عبد الجليل725532121427018004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى410.0068.33ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيهاشم صاحب ابراهيم خضير725542121413004026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى410.0068.33ثانوية اور المختلطةاحيائيعباس محمد نوح محمد725552121417016011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى410.0068.33ثانوية العدنانية للبناتاحيائيبراء علي جميل عباس725562121422005024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى410.0068.33اعدادية المنارة للبناتاحيائينبأ قيس حسين محمد725572121422018066

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى410.0068.33ثانوية سومر المختلطةاحيائيطيبه حامد ماهود عبد الغفور725582121427005004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى409.0068.17اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائييوسف فهد عبد هللا يونس725592121411021080

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى409.0068.17ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيعلي محمد عبد محمد725602121411031028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى409.0068.17ثانوية العذراء للبناتاحيائيمنار محمد سعيد كاظم725612121422064026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى409.0068.17ثانوية الطائف للبناتاحيائيزهراء فرج هللا جمال فرج725622121422070031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى409.0068.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسيناء بكر اسود اسماعيل725632121422085144

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد حامد نجم عبد هللا725642121211037097

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية اويس القرنيادبيمحمد عماد حميد مهدي725652121211083035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينورس جودت مطلك لفته725662121222008070

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيسجاد عدي عبد الخالق حبيب725672121411009096
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمهند عامر أشكفتي كاظم725682121415009069

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى408.0068.00ثانوية جمانة للبناتاحيائينبأ طه عبد ابراهيم725692121422006051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية البينات للبناتاحيائيتهاني عبد السالم كاظم مطلق725702121422027009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية البينات للبناتاحيائيزهراء احمد حلحيل نعمان725712121422027021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيشذى علي ياسين اسماعيل725722121422046078

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى408.0068.00ثانوية بني شيبان المختلطةاحيائيمريم عامر كيطان درب725732121427029006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى408.0068.00ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيفاطمة ادريس عبد هللا سبع725742121427060020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى407.0067.83ثانوية الخلود للبناتادبيحوراء فاضل خليل فاضل725752121222073004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي حميد محمد ابراهيم725762121411014102

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيامنه غضبان لطيف مصطاف725772121422010016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية القدس للبناتاحيائيتبارك احمد عبد شهاب725782121422021016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية النبوة للبناتاحيائيمريم حسين جميل نصيف725792121422055121

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى406.0067.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيساره هاشم مهدي جمعة725802121222008031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى406.0067.67اعدادية ديالى للبنيناحيائيعلي حسين براك علوان725812121411012116

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى406.0067.67ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيمحمود علي شاكر محمود725822121411055053

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى406.0067.67ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائياحمد جمعه حميد عزاوي725832121411074002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى406.0067.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيهدى سعد عيدان اسماعيل725842121422009206

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى406.0067.67ثانوية االقتدار للبناتاحيائينور الهدى قيس محمد داود725852121422030056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى406.0067.67ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيحنين عبد هللا كريم محمد725862121427048003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى405.0067.50ثانوية اليرموك للبناتادبيديانه شاكر محمود محمد725872121222035012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى405.0067.50اعدادية التحرير للبناتادبيورود بشير عباس صادق725882121222046027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى405.0067.50الخارجياتادبيايات جمال ياسين اسماعيل725892121228050064

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى405.0067.50اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمجتبى حميد عزيز حميد725902121411024020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى405.0067.50اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزهراء طارق محمد جسام725912121422008063

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى405.0067.50ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيفاطمة عدنان شكر حمود725922121427060022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى404.0067.33ثانوية سامراء للبنينادبيحسين عبود منعم حسين725931421211030012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى404.0067.33اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعباس علي سعد حمزة725941421411040048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى404.0067.33ثانوية تدمر للبناتادبياية علي يونس محمد725952121222041004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى404.0067.33ثانوية الروابي للبناتاحيائيمنى سعد كامل ابراهيم725962121422056099

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى404.0067.33ثانوية الطائف للبناتاحيائينجالء نجم عبد محمد725972121422070071

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى404.0067.33ثانوية البو صعب المختلطةاحيائيزينب حازم حسن كريم725982121427072005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى404.0067.33ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسين صالح عبد الرضا حرامي725992221413012044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية المنارة للبناتادبيجنات عمر خضير جبار726002121222018012
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية المقدادية للبناتادبيفاطمه الزهراء عباس عبد محمد726012121222050057

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى403.0067.17ثانوية والدة للبناتادبيتبارك حسام جمعه رشيد726022121222099006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيشاهين هشام علي خليل726032121411041023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية تماضر للبناتاحيائيعائشة حازم خليل حسين726042121422002095

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى403.0067.17ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيرجاء قحطان عدنان محمد726052121422062016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيمريم محمد عبد الحميد محمد726062121422098051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى403.0067.17ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيضحى سعد كاظم خميس726072121427060018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى402.0067.00اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيخضر باسم محمد عبد726082121211060024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى402.0067.00ثانوية جمانة للبناتادبيصفا عبد الخالق حسن محمد726092121222006014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى402.0067.00ثانوية طه حسين المختلطةادبيمريم جواد اسماعيل فخري726102121227074012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى402.0067.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيامين بريسم حميد محمود726112121411007017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى402.0067.00اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيمصطفى عامر حسن رحيم726122121415003175

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى402.0067.00ثانوية االقتدار للبناتاحيائياستبرق محمود خضير اسماعيل726132121422030002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى402.0067.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيكوثر طه راضي احمد726142121422032159

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى402.0067.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيساره امجد محمد عباس726152121422049127

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى402.0067.00اعدادية النبوة للبناتاحيائيشيماء ضياء نوري عزاوي726162121422055087

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى402.0067.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائييقين احمد حافظ عباس726172121424005015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية المنارة للبناتادبيجنة باسم محمود خضير726182121222018013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعلي محمد عبود ياس726192121411010067

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيايناس حازم حسين جبار726202121422001019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزينب صدام علي رحمان726212121422079070

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزبيده عبد اللطيف محمد حامد726222121422092039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى400.0066.67ثانوية الفاروق للبنيناحيائيمحمد علي حسين قاسم726232121411062014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى400.0066.67اعدادية تماضر للبناتاحيائيايالف مثنى شكري محمود726242121422002026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى400.0066.67ثانوية تدمر للبناتاحيائيمروة محمد توفيق محمود726252121422041013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى400.0066.67ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيمريم غازي مهدي جبير726262121424006023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى400.0066.67ثانوية بني شيبان المختلطةاحيائينور صباح ابراهيم جامل726272121427029007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى400.0066.67اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيرقيه عبد حمادي رحيم726282121427030022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى400.0066.67ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيزهراء صالح عطيه جاسم726292121427083028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى399.0066.50ثانوية الحداثة للبناتادبيحنين حسين علوان حمادي726302121222026008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى399.0066.50ثانوية البحيرة للبناتادبيذكرى جواد كاظم علي726312121222031004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى399.0066.50اعدادية ديالى للبنيناحيائيعلي سعد عبد الرزاق رشيد726322121411012121

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى399.0066.50اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيهادي يوسف محمود جاسم726332121411030070
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى399.0066.50ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيمحمد عثمان جاسم احمد726342121411086019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى399.0066.50اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعلي عبد هللا مذري هندي726352121415009032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى399.0066.50ثانوية العمرانية المختلطةاحيائيياسين عباس حميد مدب726362121417033013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى399.0066.50ثانوية االديبة للبناتاحيائيساره ياسر سلمان هالل726372121422025009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى399.0066.50ثانوية الزمر للبناتاحيائيماردين علي محمد عيسى726382121422036079

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى399.0066.50ثانوية الرواسي للبناتاحيائيفاطمه طالب فخري قدوري726392121422084041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0066.33ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيمحمد بهاء بدهان حاتم726402121211055038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0066.33اعدادية الرواد للبنينادبيياسر عامر جاسم احمد726412121211068139

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0066.33ثانوية الطائف للبناتادبيزينب محمد سكران جواد726422121222070021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0066.33االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد محمد جليل جابر726432121411004017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0066.33ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيحسين خالد فتاو حميد صالح726442121411074009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0066.33اعدادية تماضر للبناتاحيائيمريم قاسم ذياب جاسم726452121422002124

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0066.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيغفران مجيد حميد خلف726462121422032143

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0066.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيداستان عزيز جدوع سلوم726472121422053019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0066.33ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيسيناء فاضل ذياب خلف726482121422061039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0066.33ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيامال سمير شوكت حميد726492121422071002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0066.33ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيضفاف حسين عطا هللا سلطان726502121422072049

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0066.33اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء حاتم ابراهيم يوسف726512121422079052

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0066.33ثانوية الفتاة للبناتاحيائيتبارك زياد علي بريسم726522121422082009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0066.33اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيفاطمة مهدي اسماعيل سالم726532121427030040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0066.33ثانوية كرميان للبناتاحيائياخالص ثامر محمود عبد هللا726543221422001004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيسيف غانم محمد حسن72655212041038030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية المنارة للبناتادبياالء سعد محمد احمد726562121222018004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى397.0066.17ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيحسين عدنان عبد االمير محسن726572121411015004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى397.0066.17ثانوية الجواهري للبنيناحيائياحمد شهاب الدين احمد بريسم726582121411020005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي صادق ضياء عباس726592121411028070

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائييوسف جالل عبد اللطيف سعود726602121411036043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى397.0066.17ثانوية بردى للبنيناحيائيساهر جليل ابراهيم نصيف726612121411081029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية فدك للبناتاحيائياسالم رافع حسين علي726622121422067003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى397.0066.17ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائياية علي اسماعيل خلف726632121422072016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى397.0066.17ثانوية الرواسي للبناتاحيائيداليا وهاب لطيف جاسم726642121422084015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى397.0066.17ثانوية الصادقات للبناتاحيائينور ماهر حامد كيطان726652121422096021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيرسل واثق عباس فاضل726662121427030021
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0066.00ثانوية المغيرة للبنيناحيائيياسين وسام قيس سلمان726672121411048048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0066.00اعدادية طوبى للبنيناحيائيرضوان ولي صفر مناحي726682121411076029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0066.00اعدادية طوبى للبنيناحيائيعلي صالح عبد كريم726692121411076062

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0066.00اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيوسام يحيى خليفة حسين726702121415003194

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0066.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيايه نجم عبود كريم726712121422001027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0066.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيدعاء عبد هللا عيد جسام726722121422010048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0066.00ثانوية فاطمة للبناتاحيائياالء سعد عبود رحيم726732121422016015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0066.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرقية عبد الكريم حسين خميس726742121422047043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0066.00ثانوية الريحانة للبناتاحيائيسراب عبد الرحمن مهدي صالح726752121422081040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى395.0065.83اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعباس راسم حميد خلف726762121215009035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى395.0065.83ثانوية الزمخشري المختلطةادبياية مجيد خالد عبد726772121227025001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى395.0065.83ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيعلي حسن كاظم شنتر726782121411031023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى395.0065.83ثانوية السكري للبنيناحيائيعذراء هاني مجيد حسن726792121421043012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى395.0065.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيطيبه حارث حسن جواد726802121422008094

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى395.0065.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينبأ حسن عبد هللا محمد726812121422009190

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى395.0065.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيليلى سامي حمود كاظم726822121422010126

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى395.0065.83ثانوية سارة للبناتاحيائيزمن فيصل خليفه صكر726832121422066016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى395.0065.83ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيحواء ابراهيم محمود جاسم726842121422072027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى395.0065.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينه ليث مصطفى رحيم726852121422092050

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى395.0065.83ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيمريم هيثم احمد سلمان726862121424001018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية طوبى للبنيناحيائيمحمد فالح عليوي جنيد72687212041087082

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيحسين حسن جدوع مطلك726882121217077004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية البراءة للبناتادبينبأ علي احمد كاظم726892121222004039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية الفاضالت للبناتادبيتبارك يوسف قنبر حيدر726902121222013009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67ثانوية جبل النور المختلطةادبياماني عمر علي عودة726912121227055002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية كنعان للبنيناحيائيسجاد عالء الدين عبد الحسين شكر726922121411013066

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيعبد العزيز شاكر محمود شهاب726932121411058029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67ثانوية الحسام للبنيناحيائيقاسم محمد عاشور طرفه726942121411063053

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيآيات محمد صالح مهدي726952121422009001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم عمار يونس علي726962121422009171

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية المنتهى للبناتاحيائياسماء محمد عبد الرزاق داود726972121422014003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيغسق صالح سلمان داود726982121422061048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيطيبة محمد محمود مرير726992121422072054
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية كوثا للبنيناحيائيفراس محمد طالب هيل727002321411040125

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى393.0065.50ثانوية اور المختلطةادبيايمن قيس مشهد عبد القادر727012121217016003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى393.0065.50اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيسميره منصور محمود سلطان727022121222008035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى393.0065.50ثانوية الرواسي للبناتادبياسراء عبد الباري عواد نجم727032121222084001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبينور ناظم طالب كريم727042121222009034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيحيدر صادق علوان ناصر727052121511075011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد جواد هادي جبار727062121211068110

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى391.0065.17ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيسعد سليم حميد شهاب727072121215002012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية البراءة للبناتادبيحوراء عادل عبد اللطيف جبور727082121222004012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى391.0065.17ثانيوة الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيشهالء شكر محمود مهدي727092121227015005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيعلي حسن حسين حمد727102121515009027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى390.0065.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيايمن صباح لطيف يحيى727111321211004010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى390.0065.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيبنين احمد محمد جعفر727122121222009009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى390.0065.00ثانوية البحيرة للبناتادبيفاطمه نجده طاهر عبد727132121222031010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى390.0065.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزينب جاسم مهدي حسن727142121222043017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى390.0065.00اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيشيماء محمد علي حسين727152121222047024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى390.0065.00اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيحيدر حسين علي خويط727162121511075010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى389.0064.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينبأ محمد هوبي احمد727172121222008063

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى389.0064.83ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء فاضل احمد خلف727182121222059016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية الصقور المسائية المختلطةادبيرغد فليح حسن ضاحي727191821227078003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعمر عبد القادر محي صالح727202121211010052

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية الوجيهية للبنينادبيحسين علي خلف علوان727212121211029008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية الرواد للبنينادبيعباس حسين كاظم محمد727222121211068054

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيسامر حسين علي حسن727232121215002011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية بني شيبان المختلطةادبيمجتبى ناظم محمد صالح عبد هللا727242121217029014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية طه حسين المختلطةادبيبكر عامر عزيز اسماعيل727252121217074003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية المنارة للبناتادبيميس عناد كريم عباس727262121222018042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية الزهور للبناتادبيزهراء باسم سالم كاظم727272121222024006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية الخيزران للبناتادبيرنا قحطان عدنان وهيب727282121222057025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية الطائف للبناتادبيهدى جاسم عبد عطية727292121222070034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيزهراء علي عيدان كاظم727302121222079009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيمريم خليل كريم حمودي727312121222098034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية الراشدين المختلطةادبيعائشة سعد بالل عباس727322121227080001
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية الياسمين للبناتادبيفاطمه احمد بهجت عبد الرحمن727333221222003012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى387.0064.50اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء يوسف محمد حسين727341321222018037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى387.0064.50اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمصطفى عماد محمد محمود727352121211037119

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى387.0064.50ثانوية األمامة للبنينادبيحسين حامد مصطاف خميس727362121211073005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى387.0064.50ثانوية قزانية للبناتادبينوره عماد حميد مهدي727372121222015023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى387.0064.50اعدادية ام حبيبة للبناتادبيرقيه فيصل ناصر عبد727382121222032023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى387.0064.50اعدادية التحرير للبناتادبيهبة سالم عبد الواحد وائل727392121222046025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى387.0064.50اعدادية الخيزران للبناتادبيابتهال طارق عبد سلمان727402121222057002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى387.0064.50ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيفرح اثير دانوك عداي727412121227024009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى387.0064.50ثانوية النيل للبنينادبيزيد كريم حداوي حسون727422321211029022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى386.0064.33ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعلي طالب عبد الرضا كاظم727432121211040015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى386.0064.33اعدادية ابن سراج المسائية للبنبنادبيمازن نعمان ابراهيم حسين727442121215003073

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى386.0064.33ثانوية الزهور للبناتادبيانتصار اسعد محمود جبار727452121222024002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى386.0064.33اعدادية الخيزران للبناتادبيعائده باسم حمود شاطي727462121222057045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى386.0064.33اعدادية الخيزران للبناتادبيورود جمال هاشم حميد727472121222057076

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى386.0064.33ثانوية روناكي للبناتادبيدعاء هادي طه حسن727483221222007005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى385.0064.17ثانوية المغيرة للبنينادبيمصطفى راشد طعمة دهش727492121211048028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى385.0064.17اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعباس خضير كامل منصور727502121211060029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى385.0064.17اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيبالل ميثم فليح حسن727512121217028003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى385.0064.17ثانوية القوارير للبناتادبيامال علي محمد علي727522121222059003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى385.0064.17ثانوية القوارير للبناتادبيحوراء حمزة عزيز حسن727532121222059008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى385.0064.17اعدادية فدك للبناتادبيصبا نصر محمد كاظم727542121222067020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى385.0064.17اعدادية المتنبي المختلطةادبيتبارك احمد عزيز مروح727552121227030009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيحسام احمد رحيم شباط727562121215009014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى384.0064.00ثانوية النسائي المختلطةادبيفضل احمد شاكر محمود727572121217022010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى384.0064.00ثانوية فاطمة للبناتادبيليلى جريان ضاري نصيف727582121222016027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيايناس محمود عزيز علوان727592121222065013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى384.0064.00ثانوية الريحانة للبناتادبيفرح ماجد كاظم حلو727602121222081019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية المتنبي المختلطةادبيهديل فراس رحيم حسن727612121227030034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية الوالء المختلطةادبيسحر عبد كريم قادر727622121227039006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى383.0063.83ثانوية النهروان المختلطةادبيرزاق محمد داود سلمان727632121217018006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى383.0063.83ثانوية طه حسين المختلطةادبيهمام عالء عزيز اسماعيل727642121217074013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى383.0063.83ثانوية فاطمة للبناتادبيسماح طه احمد عبد727652121222016017
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى383.0063.83اعدادية البينات للبناتادبينور فلح عبد الرضا هادي727662121222027019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى383.0063.83ثانوية اليرموك للبناتادبيزهراء صفاء الدين جبار ولي727672121222035019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى383.0063.83ثانوية المروة للبناتادبينور قيصر ابراهيم محمود727682121222069029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى383.0063.83ثانوية الخلود للبناتادبياطياف حسين جاسم احمد727692121222073001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى382.0063.67اعدادية سراجق المختلطةادبيعباس عالي محمد حسن727702121217051011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى382.0063.67اعدادية المنتهى للبناتادبيطيبه شالل مردان جواد727712121222014026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى382.0063.67ثانوية الحداثة للبناتادبيميعاد عدنان كرجي ضباب727722121222026027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى382.0063.67ثانوية المروة للبناتادبيافراح فائق حسن عبد727732121222069002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى382.0063.67ثانوية الطائف للبناتادبيهديل عدنان عبد علي727742121222070036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى382.0063.67ثانوية االغراس للبناتادبيفاطمة اسماعيل جمعه مايوك727752121222094016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى382.0063.67ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبيزينب اياد محمد احمد727762121227008005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى382.0063.67ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيمصطفى جميل مهلهل شعالن727772921515004151

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0063.50ثانوية الجبل للبنينادبيمصطفى محي الدين زيدان غليس72778212021036017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0063.50اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيوليد زيد سامي طه727792121211060076

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0063.50ثانوية جبل النور المختلطةادبيحازم سمير حازم عزاوي727802121217055001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0063.50اعدادية المنتهى للبناتادبيصفا هيثم شحاذه محمود727812121222014024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0063.50ثانوية انطاكية للبناتادبياستبرق خليل ابراهيم حسين727822121222023001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0063.50اعدادية المواسم المسائية للبناتادبيسحر احمد غانم ظفير727832121226007026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0063.50الخارجياتادبيفاطمه ربيع حسن قاسم727842121228050409

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0063.33اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين محسن شنيت بشيت727851421211027050

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0063.33ثانوية الحاتمية للبناتادبيهديل عدنان خلف خضير727861821222004033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0063.33ثانوية التضامن للبنينادبيمشتاق طالب حاتم محمد727872121211019024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0063.33ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعبد الغفار كريم حاتم مهدي727882121211055023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0063.33اعدادية المنارة للبناتادبيدنيا ابراهيم احمد اسماعيل727892121222018020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0063.33اعدادية المنارة للبناتادبينبأ طارق حراز عبد هللا727902121222018044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0063.33اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيدانيا علي جاري حسين727912121222047011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0063.33ثانوية الفتاة للبناتادبينبأ علي محيسن كليز727922121222082024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0063.33ثانوية الصادقات للبناتادبيايالف نزار محمد عبد هللا727932121222096004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0063.33اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيسرى احمد عزيز طعمة727942121222098020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0063.33اعدادية المواسم المسائية للبناتادبياسماء محمد عادل خماس727952121226007002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0063.33ثانوية البهاء المختلطةادبيشهد واثق رزاق ناجي727962121227009010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0063.33ثانوية بني شيبان المختلطةادبينورالهدى حسن صالح داود727972121227029005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0063.33الخارجياتادبيفاطمه عباس علي براك727982121228050410

4148 من 2206صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى379.0063.17ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيمحمد علي عبد هللا منصور727992121211031024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى379.0063.17ثانوية دمشق للبنينادبيسجاد عباس حكمت علي728002121211045011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى379.0063.17اعدادية بابل للبناتادبيفاطمة صادق مهدي نايف728012121222051038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى379.0063.17ثانوية الروابي للبناتادبيغيداء اياد عبد مهدي728022121222056046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى379.0063.17ثانوية الطائف للبناتادبيدنيا طارق حاتم عبد االمير728032121222070011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى379.0063.17اعدادية الطيبات للبناتادبيايالف غانم خليل دعاج728042121222085019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى379.0063.17اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين علي حنظل عباس728052221511034024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى378.0063.00ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيامين علي عبد المنعم شاكر728062121211055009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى378.0063.00اعدادية الرواد للبنينادبيعلي عامر علي حسين728072121211068084

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى378.0063.00ثانوية البهاء المختلطةادبيسجى ابراهيم لطيف ابراهيم728082121227009008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى378.0063.00اعدادية الوالء المختلطةادبيسماح دالي جساب بدر728092121227039007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى378.0063.00اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيمسلم اسماعيل خليفه كاظم728102121515009046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيحمزة منعم سلمان حسن72811212021031012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبييوسف يعقوب اركان جميل728121321211004083

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيسيف سعد جاسم محمد728132121211001014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيسيف علي حامد سالم728142121211010026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية اسد هللا للبنينادبيمحمد عبد هللا طه عبد هللا728152121211017047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى377.0062.83ثانوية الوطن للبنينادبيمقتدى صدام فهد رشيد728162121211070028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى377.0062.83ثانوية الصباح المختلطةادبيمثنى تحسين محمد بدع728172121217043006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى377.0062.83ثانوية الخرطوم المختلطةادبيمحمد حميد لفتة عناد728182121217044017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيكوثر حميد رحمان هاشم728192121222047033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية الخيزران للبناتادبيغفران محمد احمد حسين728202121222057048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى377.0062.83ثانوية تل الزعتر للبناتادبيامنه محمد عبد احمد728212121222061006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية الطيبات للبناتادبيهناء احمد عطية محمود728222121222085055

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى376.0062.67اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين عقيل سالم تقي728231421211027043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى376.0062.67اعدادية مندلي للبنينادبيعلي صباح عباس جمعه728242121211033024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى376.0062.67ثانوية جمانة للبناتادبيرحمه عمر عبد العزيز محمد728252121222006007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى376.0062.67ثانوية الخنساء للبناتادبينور علي باسم مجيد728262121222028014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى376.0062.67اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيزهراء خليفة ابراهيم جاسم728272121222047016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى376.0062.67ثانوية الثمرات للبناتادبيفاطمة حسين معيلو عبد االمير728282121222078025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى376.0062.67ثانوية الراية المختلطةادبيرسل يحيى صالح احمد728292121227002006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى375.0062.50ثانوية القلعة للبنينادبيحيدر حواس خضير مجيد728302121211039015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى375.0062.50ثانوية نزار المختلطةادبيابراهيم عبد الرزاق ابراهيم حسن728312121217010001
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى375.0062.50ثانوية اور المختلطةادبيمحمد باقر علي عبد عباس728322121217016019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى375.0062.50ثانوية احمد شوقي المختلطةادبياحمد علي حسين هادي728332121217034001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى375.0062.50اعدادية تماضر للبناتادبيسراب ابراهيم علي احمد728342121222002043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى375.0062.50ثانوية عائىشة للبناتادبيمريم عبد مجيد ثابت728352121222012028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى375.0062.50ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبياسماء حسين مطني مصطاف728362121222093004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى375.0062.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيساره فالح حسن احمد728372121224005004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى374.0062.33ثانوية مدينة السالم للبنينادبيمصطفى عبد الكريم حسين مهدي728382121211023031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية مندلي للبنينادبيمهند كريم علي حمد728392121211033039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى374.0062.33ثانوية دمشق للبنينادبيسيف احمد علي فاضل728402121211045012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى374.0062.33ثانوية الراية المختلطةادبيمحمد ناهض عبد االمير احمد728412121217002010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى374.0062.33ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبيقتيبة نزار عيدان رشيد728422121217008006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى374.0062.33ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبيمحمد رسول محمد ابراهيم728432121217008007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيصكبان روكان بنيان اسود728442121217028015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيشهد امين سعد محمود728452121222008038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية المنارة للبناتادبيرسل محمد صالح مهدي728462121222018021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى374.0062.33ثانوية تدمر للبناتادبيزهراء حميد حسين علوش728472121222041009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية الطيبات للبناتادبيتبارك محمود زيدان محمد728482121222085021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبياحمد جاسم عبد لطيف728492121211001002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17ثانوية الفارابي للبنينادبيعلي وائل شاكر عباس728502121211025041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيحسين فهمي شكر عواد728512121211060019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيعبد الرحمن كنعان عبد مجيد728522121217037011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17ثانوية البشير المختلطةادبيمصطفى صالح مهدي صالح728532121217086009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية تماضر للبناتادبيأصاله داود سلمان جبار728542121222002005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية البراءة للبناتادبيشيماء حسين علي كريم728552121222004025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيمريم عبد الفتاح عباس غانم728562121222008054

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17ثانوية تلمسان للبناتادبيضحى ياسين خضير عباس728572121222034012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية الخيزران للبناتادبيمها عدنان حبيب داود728582121222057062

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17ثانوية العذراء للبناتادبيهدير مخلص حامد حسين728592121222064025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيوسن جاسم محمد حميد728602121222065110

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17ثانوية نزار المختلطةادبيفاطمه قاسم محمد جواد728612121227010004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17ثانوية نزار المختلطةادبيميسم ثائر مجيد كاظم728622121227010006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيتبارك مزهر علي كاظم728632121227034004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى372.0062.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبياصالة ماهر يعقوب عبود728641321222029003
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية اسد هللا للبنينادبيمحمد سعد عبد الحميد خميس728652121211017045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية المقدادية للبنينادبيسيف صالح محمد اسماعيل728662121211038007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى372.0062.00ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيعمر سعد محمد محمود728672121217013005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيهاجر زياد ايوب احمد728682121222008072

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية التحرير للبناتادبيزهراء حاتم علي خليف728692121222046011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية الخيزران للبناتادبيساره عماد سعد علوان728702121222057035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية الفهود المسائية للبنينتطبيقيعلي مجيد كاظم اسماعيل728712221515009039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمهيمن علي ناصر حسين728722221515011155

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيسجاد هاشم حسين محمد728732121211001012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعبد الباري محمد جليل خلف728742121211010030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمعتز رشيد منصور فياض728752121211014085

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى371.0061.83ثانوية المغيرة للبنينادبيرياض قاسم حاتم مطلك728762121211048011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى371.0061.83ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيمحمد حسن صالح علي728772121217041005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى371.0061.83ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيعلياء حسين سلمان روضان728782121222044027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى371.0061.83ثانوية البشير المختلطةادبيشيماء علي دريس مجيد728792121227086011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحسين عبد سرحان صيهود728802221511024014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0061.67اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيحسين شاكر محمود احمد728812121211030006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0061.67ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيامجد عدي جاسم حمودي728822121211055007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0061.67اعدادية بابل للبناتادبيسارة حسين خالد حميد728832121222051026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0061.67ثانوية الروابي للبناتادبياطياف رعد حميد حسن728842121222056003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0061.67اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيهدى هادي رشيد نزال728852121222098041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0061.67ثانوية السهول المختلطةتطبيقيسعدون حميد علي حمد728862121517014003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0061.67اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيحسين توفيق داخل صالل728872221515013015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0061.67اعدادية النهروان المختلطةادبيرافد عدنان حبيب عامر728882321217011006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0061.50ثانوية المنصور المسائية للبناتتطبيقيفجر عيد مصطفى علي728891021526004011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0061.50اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد المهيمن عمار علي فاضل728901321211004046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0061.50اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعبد هللا رشيد صدام جار هللا728912121211010034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0061.50اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيحسن حسين حسن محمد728922121211030003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0061.50ثانوية المغيرة للبنينادبيمحمد نور صفاء حسن كاظم728932121211048026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0061.50ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعبد هللا احمد عبد العزيز شهاب728942121211055024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0061.50اعدادية المنارة للبناتادبيفاطمة عمار فارس حسين728952121222018035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0061.50ثانوية الحريري للبناتادبيزينب علي سلمان صالح728962121222053009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0061.50ثانوية القوارير للبناتادبيرحاب ثائر شياع حسين728972121222059013
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0061.50اعدادية فدك للبناتادبيحوراء احمد موسى جعفر728982121222067010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0061.50ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيشروق قحطان جميل حسين728992121227064006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0061.50ثانوية طه حسين المختلطةادبيعائشه رافد كريم اسماعيل729002121227074011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0061.50ثانوية حبر االمة المختلطةادبيرقية فيصل احمد خميس729012121227079002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0061.50اعدادية ديالى للبنينتطبيقيصفاء محمود عاشور حمد729022121511012017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0061.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيامير علي حسن علي729032121511014015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى368.0061.33اعدادية ميثم التمار للبنينادبيسجاد هاشم حميد احمد729042121211024015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى368.0061.33اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد هللا امير صبيح مهدي729052121211037062

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى368.0061.33ثانوية نزار المختلطةادبيعلي رافت محمد عطية729062121217010014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى368.0061.33اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيزهراء مهدي كريم موسى729072121222011013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى368.0061.33اعدادية المقدادية للبناتادبيزينة فيصل ابراهيم فيصل729082121222050043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى368.0061.33اعدادية بابل للبناتادبيشيماء مهدي جاسم ضايع729092121222051033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى368.0061.33اعدادية الخيزران للبناتادبينورة عامر لطيف صالح729102121222057068

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى368.0061.33ثانوية العروة الوثقى للبناتادبينبأ ردام علي كريم729112121222074029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى368.0061.33اعدادية المتنبي المختلطةادبيسرور خليل فاضل عباس729122121227030018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى368.0061.33ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيرائد حميد جاسم محمد729132921515004050

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى367.0061.17اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعباس حسين عبد العظيم72914212021063022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى367.0061.17ثانوية النظامية المختلطةادبيمحسن عبد الرزاق محمد عباس729152121217011009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى367.0061.17ثانوية العدنانية للبناتادبيساره هاشم نايف علي729162121222005021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى367.0061.17ثانوية المنفلوطي المختلطةادبيأنفال لقمان طارق عبد الرحمن729172121227012001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى367.0061.17الخارجياتادبياسيل يوسف محمد عبد هللا729182121228050033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى364.0060.67ثانوية العلوم للبنينتطبيقيسجاد محمد صبار سلمان729191321511036011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى364.0060.67اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيحذيفه نافع اسماعيل جاسم729202121511032006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى364.0060.67اعدادية العراقية للبناتتطبيقيميسم محمد جاسم احمد729212121522049048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى364.0060.67اعدادية العراقية للبناتتطبيقينور حيدر علي حسون729222121522049051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى362.0060.33ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيسعد خفيف شاني شهيب72923222051364063

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى361.0060.17اعدادية الفلق للبنينتطبيقيعمر فراس عدنان حسن729242121511022028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى361.0060.17اعدادية المستقبل الزاهر للبنينتطبيقياحمد وقاص عبد الستار احمد729252121511058006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى361.0060.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيحسن ميري سلمان زلبوع729262421513010013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى360.0060.00اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحيدر حسين سرحان محمد729271421511027021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى360.0060.00ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيمحمد عدنان محمد ابراهيم729282121517011011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0082.00ثانوية االقتدار للبناتاحيائيامنه قحطان محمد مهدي729292121422030007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0081.67اعدادية الفاضالت للبناتادبييسر ذياب جواد واراني729302121222013035
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0081.33ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيمزده خالد شاه رضا علي بك729312121426001023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0080.50اعدادية البراءة للبناتادبيمريم حسين علي حسين729322121222004037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0080.33اعدادية الزهراء للبناتادبيايه حسين بحاو علي729332121222048007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0079.33اعدادية المنارة للبناتادبيجيهان جابر جامل ابراهيم729342121222018014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0079.33ثانوية الرواسي للبناتادبيزينب شكر محمود عباس729352121222084011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0079.17اعدادية القدس للبناتادبيدينا علي حاتم كاظم729362121222021010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0079.17ثانوية الذاريات للبناتادبيزهراء محمود عباس شاطي729372121222087008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0079.17ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبينبا لؤي فيصل حسين729382121227008008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0078.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهد خليفه صالح محمد729392121422001090

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0078.83اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائياحمد مكي عبد الرضا كاظم729402521411014021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0078.67ثانوية المروة للبناتادبينبأ فرقد صبري فكري729412121222069027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0078.50ثانوية الزهور للبناتادبيليلى اسامه عبد الحسين جابر729422121222024022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0078.50ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيهاجر ياسين خضير عباس729432121227077001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0078.33ثانوية قزانية للبناتادبيفاطمه كاظم هاشم عباس729442121222015018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0078.33اعدادية الطيبات للبناتاحيائينور حسين كاظم علوان729452121422085252

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0078.00اعدادية بابل للبناتادبيزينب رشيد هارون رشيد729462121222051022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0077.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين قاسم دحام كتاب729472221411021057

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد لطيف خماط كاطع729481421211027071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0077.50ثانوية البهاء المختلطةادبيايالف غانم عبيد علوان729492121227009002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0077.50ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيسجاد نور ياسر موسى729502221413048043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0077.17ثانوية االديبة للبناتادبيضحى رائد مزاحم عبد الباقي729512121222025014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0077.17ثانوية البشير المختلطةادبيانتصار حسين دريس مجيد729522121227086002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0077.00اعدادية اويس القرنيادبيضرغام تركي خرير علي729532121211083020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0077.00ثانوية قزانية للبناتادبيسبأ علي احمد علي729542121222015013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0077.00اعدادية النبوة للبناتادبيشفاء اسعد علي حسون729552121222055024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0077.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم رياض احمد حبش729562121424005011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0076.83ثانوية الرتاج للبناتادبينور الهدى سلمان جبار صالح729571421222050039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0076.83ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبياية خضير محسن فرمان729582121222044007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0076.50اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيهيثم خالص عبد الحي كاظم729592121211037128

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0076.50اعدادية بابل للبناتاحيائيايه يوسف توفيق علي729602121422051022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0076.50ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيعبد هللا عبد الحسين مبدر علي729612321217015015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0076.33اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد عدنان عواد عبد هللا729622121411005120

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0076.17ثانوية الجنان المسائية للبناتادبيمريم جليل عطيه خضير729632121226008008
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0076.00ثانوية الروابي للبناتادبيفاطمه عماد عبد المطلب دعدوش729642121222056048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0075.83اعدادية الزهراء للبناتادبيرباب فائق مجيد حسن729652121222048013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0075.83ثانوية العقبة المختلطةادبيفاطمه سعد قدوري خلف729662121227049005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0075.67ثانوية الرباب للبناتادبيوديان امين عبود كبان729671521222012022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0075.67ثانوية نزار المختلطةادبيعلي محمد عبد نارين729682121217010016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0075.67اعدادية بابل للبناتادبيسجا رعد فالح حسن729692121222051028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0075.33اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمحمد سليمان مولود سباح729702121211059064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0075.33اعدادية الزهراء للبناتادبينبأ مؤيد كامل علوان729712121222048039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0075.33ثانوية العقيلة زينب للبناتادبياسيل عدي عبد الحميد غزال729722121222075001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0075.17اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيليث محمد حسن كاظم729731321511004030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0075.00اعدادية الزهراء للبناتادبيهديل رجاء صالح مهدي729742121222048042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0074.83ثانوية الحداثة للبناتادبيهديل حسين علي حميد729752121222026033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد وحيوح خليفة جبر729761421211003118

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية المنارة للبناتادبيحوراء فاروق فاضل جسام729772121222018016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية بابل للبناتادبيزينب محمد جار هللا خلف729782121222051024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0074.50ثانوية العدنانية للبناتادبيزينب حسين محمد هالل729792121222005016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0074.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيسوالف فراس عبد اللطيف ذنون729802121222009020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0074.50ثانوية المودة للبناتادبينبأ غانم هاشم داود729812121222042016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0074.50ثانوية الموعظة المختلطةادبيشفاء حمد عبد علي زغير729822621227011003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0074.33اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيسجاد عبد الكريم شهاب حمود729832121215009028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0074.17ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيرشا ضياء ضاري حسين729842121222044012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0074.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبياحمد سعد سمين امين729851321211002003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0074.00اعدادية النبوة للبناتادبيزهراء برهان عباس جاسم729862121222055017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0073.83اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيسعد ابراهيم محمد حسين729872121211058017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى2442.0073.67خارجيون ادبيمحمد عبد الكاظم زغير كلخان729882221218002472

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى441.0073.50اعدادية المقدادية للبناتادبيزينب عباس علي حسن729892121222050040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.0073.33اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيحسين اسماعيل خليل ابراهيم729902121211060013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0073.17اعدادية الغد المشرق للبنينادبيرسول سعد كاظم حمد729912121211059033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0073.17ثانوية بلقيس للبناتادبيايناس كمر كاظم عباس729922121222017003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى438.0073.00اعدادية البراءة للبناتادبيفاطمه حسن طالب كاظم729932121222004030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى438.0073.00اعدادية المتنبي المختلطةادبيرغد هادي هجرس لطيف729942121227030012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى437.0072.83ثانوية ام القرى للبناتادبيايه محمد احمد جواد729952121222037010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى436.0072.67اعدادية الوالء المختلطةادبيعلي رعد محمد ابراهيم729962121217039009
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى436.0072.67اعدادية تماضر للبناتادبيفاطمه عبد الكريم ثلج ناصر729972121222002060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى436.0072.67ثانوية العدنانية للبناتادبينور ياسر عبد هللا داود729982121222005039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى436.0072.67ثانوية االبتكار المختلطةادبياسيل باسم علي محمد729992321227028003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى435.0072.50اعدادية الغد المشرق للبنينادبيحسين حسام جاسم محمد730002121211059019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى435.0072.50ثانوية الراية المختلطةادبيصدام عماد جبار جاسم730012121217002003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى434.0072.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبييقين عامر فاضل جاسم730022121222008080

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى434.0072.33اعدادية المقدادية للبناتادبيمها معد محسن محمد730032121222050065

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433.0072.17ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيعلي مهدي عبد هللا خميس730042121217037016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433.0072.17اعدادية تماضر للبناتادبيطيبة محمد محجوب خلف730052121222002051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433.0072.17اعدادية الزهراء للبناتادبيفاتن سالم فاضل كاظم730062121222048033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433.0072.17الخارجياتادبيساره فؤاد فاضل حسين730072121228050266

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى432.0072.00اعدادية بيخال للبنينادبيعلي جمعة محمود رحيم730082121211065072

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى432.0072.00ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيايه حسن احمد مهدي730093221222006010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى431.0071.83ثانوية الخنساء للبناتادبيآيه وهيب احمد صالح730102121222028003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى431.0071.83ثانوية الروابي للبناتادبيزمن خلدون محمد جليل730112121222056022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى430.0071.67اعدادية البينات للبناتادبيتيسير مناضل علي كاظم730122121222027003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى430.0071.67ثانوية الروابي للبناتادبيزينه منير خليل ابراهيم730132121222056032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى430.0071.67ثانوية النهروان المختلطةادبيزهراء احمد حسن سعيد730142121227018008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى429.0071.50ثانوية االديبة للبناتادبيدانيه حسام غني حسن730152121222025005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى429.0071.50اعدادية النبوة للبناتادبيتقى حميد رشيد حسين730162121222055007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى429.0071.50اعدادية العزيزية للبناتادبيريام محمد مزهر حميد730172621222039007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0071.33اعدادية مندلي للبنينادبيمصطفى علي حسين جواد730182121211033035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0071.33ثانوية عائىشة للبناتادبيأيه طاهر علي عبد هللا730192121222012001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0071.33ثانوية الروابي للبناتادبيزينب عبد الرحمن كريم جاسم730202121222056029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0071.33ثانوية الخلود للبناتادبينور الهدى مؤيد ابراهيم عبيد730212121222073015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0071.33 تموز للبنين14اعدادية ادبيمنتظر علي محسن عنيد730222221211044039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0071.33اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيحسن خليل مطر محمد730232221511008008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0071.33اعدادية نور الحسين للبناتادبيرقيه حسن هادي حمود730242521222016047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0071.17اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد هللا عبد الجبار يوسف صالح730252121211037066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0071.17ثانوية تل الزعتر للبناتادبياسراء علي حسين حماده730262121222061004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0071.17اعدادية الفجر المختلطةادبيحسن عباس هالل ضاحي730272321217007020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0071.00اعدادية مندلي للبنينادبيماهر فاهم زيدان عيدان730282121211033028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0071.00ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبيعبد العزيز مالك كاظم اسماعيل730292121217008002
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0071.00اعدادية المنارة للبناتادبيصفا داود سلمان هظم730302121222018029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0071.00ثانوية اليرموك للبناتادبيبنين عالء الدين سلمان غائب730312121222035005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0071.00ثانوية تل الزعتر للبناتادبيحنين سالم خليل ابراهيم730322121222061014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0071.00ثانوية عتبة للبناتادبياسماء علي حسن عبد730332121222076001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0070.83ثانوية التفوق المسائية للبنينادبينور الدين عبد المنعم عبد الودود عبد هللا730342121215002025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0070.83ثانوية النهروان المختلطةادبيانسام نزهان هاشم علوان730352121227018002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى424.0070.67اعدادية اويس القرنيادبيكرار صالح مسرهد سلمان730362121211083031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى424.0070.67اعدادية فدك للبناتادبيزينب علي صاحب جعفر730372121222067017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى423.0070.50ثانوية سامراء للبنينادبيمازن زعيم حمزه جلوب730381421211030049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى423.0070.50ثانوية المدائن المختلطةادبيجيهان رائد مخيلف خليل730392121227031007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية النعيم للبنينادبيحيدر جاسم دللي علي730402621211008024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية الثقلين للبنينادبيابراهيم مهدي صالح جديول730412921211004002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى414.0069.00اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينتطبيقيمحمد ليث رحيم سلمان730422121511018017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى503.0083.83ثانوية والدة للبناتادبياالء اسماعيل محمود عبد اللطيف730432121222099001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى417.0069.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهديل رشيد محمد خضير730442121422001166

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى410.0068.33اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعثمان معن جاسم ويس730452121411003102

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى407.0067.83ثانوية االقتدار للبناتادبيشيماء سعد يوسف سبع730462121222030026

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى405.0067.50اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيحسين علي محمد خضر730472121211060017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى399.0066.50ثانوية االغراس للبناتادبينورس وليد فالح باشي730482121222094027

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى398.0066.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي فالح حسن موسى730492121411004097

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى397.0066.17ثانوية الحداثة للبناتادبيمروه عباس علي حميد730502121222026023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية المقدادية للبناتادبيتبارك مؤيد روضان حسين730512121222050015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية الخيزران للبناتاحيائيشهد عبد الغفور سالم ياسين730522121422057110

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى393.0065.50ثانوية فاطمة للبناتاحيائيسمية رسمي احمد نصيف730532121422016074

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى393.0065.50ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيايمان محمود عباس حسين730542121422044014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى392.0065.33ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيسمر عماد شعالن رميض730552121226005015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعلي حسين غضبان علوان730562121411075078

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيامنه ليث غضبان يحيى730572121422048012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيهديل عبد االله جاسم محمد730582121422049250

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيوئام اياد جاسم محمد73059212042137160

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعمار هاشم محمد سباهي730602121411037076

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيطه صالح عبد هللا صالح730612121411041026

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية المنتهى للبناتاحيائيغسق مثنى عبد الجبار خلف730622121422014050
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية القدس للبناتاحيائينور كامل كاظم حسين730632121422021085

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية البينات للبناتاحيائيبراء صالح مهدي علوان730642121422027006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية النبوة للبناتاحيائيحوراء عمار ياس داود730652121422055030

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى390.0065.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي خلف حبيتر نجم730662121411003110

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى390.0065.00ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيحسين عماد سلمان علي730672121411031009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى390.0065.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسعاد احمد عمران اسماعيل730682121422092055

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى390.0065.00الخارجياتاحيائياالء ثاير عبود حسين730692121428050025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى389.0064.83ثانوية المروة للبناتادبيزهراء عباس مانع عبد الحسين730702121222069012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى389.0064.83اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيهديل حيدر حسين سلمان730712121422032207

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى389.0064.83ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمروه عادل عدنان محمود730722121422074099

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى387.0064.50اعدادية الزهراء للبناتادبيحنين خليل ابراهيم أمين730732121222048010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى385.0064.17ثانوية والدة للبناتادبيهدى صالح مهدي حسين730742121222099022

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى383.0063.83اعدادية البينات للبناتادبيزهراء حيدر احمد لطيف730752121222027005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى383.0063.83اعدادية المقدادية للبناتادبيمنى محمود عزيز هاشم730762121222050064

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى382.0063.67ثانوية االماني المسائية للبناتادبيزينب اياد زيدان عبد730772121226003010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى380.0063.33ثانوية بلقيس للبناتادبيسمية حسن سلمان رحيم730782121222017016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى379.0063.17ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيفاطمة علي محمد دويج730792121222075013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى378.0063.00ثانوية العدالة للبنينادبيخالد وليد محمود احمد730802121211042007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى376.0062.67ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيعباس مرتضى حاجم سلطان730812121217063005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى376.0062.67ثانوية ام القرى للبناتادبينوال غايب احمد علي730822121222037037

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية المقدادية للبناتادبيأسراء ناهض عدنان عداي730832121222050004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيافين عبد كاطم فهيم730842121222086007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى374.0062.33ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيبتول داخل حسن حميد730852121222093005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى373.0062.17ثانوية العدنانية للبناتادبيقبس طه متعب صالح730862121222005030

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمنتظر حسن علي حميد730872121211018030

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى371.0061.83ثانوية القوارير للبناتادبيفاطمة عبد المحسن حميد عدوان730882121222059024

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى370.0061.67ثانوية الخنساء للبناتادبيزمن بهجت حمزه عبد الحسن730892121222028006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى370.0061.67ثانوية جبل النور المختلطةادبيزينب مهدي لطيف نجم730902121227055004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى369.0061.50ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيبسعاد عباس ابراهيم حسين730912121222075006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى368.0061.33ثانوية الروابي للبناتادبيزينه محمد صالح محمد730922121222056031

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى367.0061.17اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيحسين زيد فيصل حميد730932121211010017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى367.0061.17اعدادية ام حبيبة للبناتادبيامال رجاء عبيد راضي730942121222032004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى367.0061.17اعدادية الخيزران للبناتادبيهاجر وليد سلمان مظلوم730952121222057074
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى366.0061.00ثانوية مدينة السالم للبنينادبيرضا باسم داود كاظم730962121211023008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى366.0061.00ثانوية المنفلوطي المختلطةادبيابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل730972121217012001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى366.0061.00اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيعلي السجاد غسان خضير حسن730982121217028021

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى366.0061.00ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيزين العابدين خليل ابراهيم عطيه730992121217062002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى366.0061.00ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيفاطمه خليل ابراهيم عباس731002121227024006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى366.0061.00ثانوية المدائن المختلطةادبيضحى وليد عبد هللا ديمي731012121227031013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيرسول ناظم مصطفى اسماعيل731022121211030009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبياحمد ابراهيم خليل صالح731032121215009002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية تماضر للبناتادبيميساء محمد اسماعيل عبد731042121222002067

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيزهراء فاضل كامل محمود731052121222010023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى365.0060.83ثانوية الذاريات للبناتادبيرسل نبيل هادي عباس731062121222087006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى365.0060.83الخارجياتادبيزينب ماجد عبد الكريم ناصر731072121228050241

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى364.0060.67ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيعبد الخالق سعدون جاسم خميس731082121217024006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى364.0060.67ثانوية الطائف للبناتادبيسجى صدام فهد رشيد731092121222070023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى364.0060.67ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيأية طالب ابراهيم نصار731102121222093003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى364.0060.67ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيزينه جابر حسون عناد731112121222093010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى364.0060.67ثانوية والدة للبناتادبيفاتن خليل رحمان جاسم731122121222099016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى364.0060.67ثانوية االماني المسائية للبناتادبيابرار حازم محسن جهف731132121226003001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى363.0060.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياسامة زيد خلف عبد هللا731142121211014010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى363.0060.50ثانوية التضامن للبنينادبيمحمد حافظ اعناد ابراهيم731152121211019019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى363.0060.50اعدادية المنارة للبناتادبيشهد صباح هادي حميد731162121222018028

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى363.0060.50ثانوية انطاكية للبناتادبيضحى غازي حسين محمد731172121222023009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى363.0060.50اعدادية ام حبيبة للبناتادبيرانيه عماد عناد راضي731182121222032019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى363.0060.50ثانوية ام القرى للبناتادبياية حميد شاكر محمود731192121222037008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى363.0060.50ثانوية ام القرى للبناتادبيرقيه عماد سلمان بوري731202121222037014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى363.0060.50اعدادية الزهراء للبناتادبيضحى قاسم عبد هللا حميد731212121222048031

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى363.0060.50اعدادية بابل للبناتادبيرقيه ياسين خلف عليوي731222121222051015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى363.0060.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينوره حسن عباس خميس731232121222065100

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى363.0060.50ثانوية الذاريات للبناتادبيكوثر رضا عطوان حمود731242121222087015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى363.0060.50ثانوية االنامل للبناتادبيسهاد محمود فرحان علي731252121222091008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى363.0060.50ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيوالء عبد موسى حسين731262121222093016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى363.0060.50ثانوية الصباح المختلطةادبياسراء لطيف خليل ابراهيم731272121227043001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى362.0060.33اعدادية بني سعد للبنينادبيمحمد خالد قادر ابراهيم731282121211008034
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى362.0060.33اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعباس اسماعيل عثمان صبحي731292121211037053

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى362.0060.33اعدادية شورش للبنينادبيحسن طالب محمد كلي731302121211067011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى362.0060.33اعدادية الرواد للبنينادبيسجاد باسم محمد حسين731312121211068043

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى362.0060.33ثانوية سومر المختلطةادبيزيد خالد عدنان عبد الكريم731322121217005005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى362.0060.33اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبينبأ وسمي خضير علي731332121222010060

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى362.0060.33ثانوية فاطمة للبناتادبياسماء مجيد حميد عبد القادر731342121222016004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى362.0060.33ثانوية االقتدار للبناتادبيامنة حامد خضير اسماعيل731352121222030004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى362.0060.33ثانوية الروابي للبناتادبينور كريم طاهر صافي731362121222056051

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى362.0060.33ثانوية البهاء المختلطةادبيعذراء حسين داود ناجي731372121227009014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى361.0060.17اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحسين هيثم عبد الواحد سلمان731382121211037036

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى361.0060.17اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيسامي انور حميد عبد هللا731392121211072017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى361.0060.17ثانوية المدائن المختلطةادبيياسين عاصي خميس عبد731402121217031014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى361.0060.17اعدادية التحرير للبناتادبياية اياد محمد خضر731412121222046002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى361.0060.17اعدادية الخيزران للبناتادبيتبارك حسين احمد علوان731422121222057016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى361.0060.17ثانوية الطائف للبناتادبيرانيا باسم حاتم خليفة731432121222070012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى361.0060.17ثانوية الثمرات للبناتادبياية حارث صادق اسماعيل731442121222078007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى361.0060.17ثانوية الفتاة للبناتادبيضحى خالد اسماعيل ابراهيم731452121222082017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى361.0060.17ثانوية البهاء المختلطةادبيزينب جواد مشير علي731462121227009007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى361.0060.17ثانوية البارقة المختلطةادبيمنية فهمي محي مهدي731472121227061005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى361.0060.17ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيايالف صدام جواد هاشم731483221222006007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى360.0060.00ثانوية الصقور المسائية المختلطةادبيحوراء محمد عبد الحسين طشاش731491821227078002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى360.0060.00اعدادية القرطبي للبنينادبيعباس فجر عبد ماجد731502121211051029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى360.0060.00ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبيمحمد نزار صالح محمد731512121217008009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى360.0060.00ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيحسن عبد السالم احمد هندي731522121217077003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى360.0060.00اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيزهراء محمد عبد الساده حسين731532121222011012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى360.0060.00اعدادية المقدادية للبناتادبياسماء جمال عبد جامل731542121222050005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى360.0060.00ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيفاطمة صالح محمد اسماعيل731552121227013004

كلية الطب/جامعة كربالء613.00102.17ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب علي حسين عبد الرزاق731562721422043042

كلية الطب/جامعة كربالء612.76102.13ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرسل عبد الرؤوف عبد الرضا عبد الحسين731572721422043017

كلية الطب/جامعة كربالء612.00102.00ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيآمنه حسنين قحطان عباس731582721422043002

كلية الطب/جامعة كربالء611.68101.95ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب كاظم عبيد حمزه731592721422043045

كلية الطب/جامعة كربالء611.68101.95ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم محمود علي حسن731602721422043085

كلية الطب/جامعة كربالء611.36101.89ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرقيه محسن سلطان حسين731612721422043023
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كلية الطب/جامعة كربالء611.20101.87ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء جاسم محمد علي علي731622721422043031

كلية الطب/جامعة كربالء610.92101.82ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرند رائد كريم عبد الوهاب731632721422043026

كلية الطب/جامعة كربالء610.76101.79ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب نبيل نعمه حسين731642721422043048

كلية الطب/جامعة كربالء610.68101.78اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي ضياء كاظم يعقوب731652721411028106

كلية الطب/جامعة كربالء610.00101.67ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه احمد حسن ابراهيم راضي731662721422043064

كلية الطب/جامعة كربالء609.84101.64ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه عصام هادي علي731672721422043067

كلية الطب/جامعة كربالء609.36101.56ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي بشير عقيل مسلم731682721411039047

كلية الطب/جامعة كربالء609.12101.52ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب باسم زوير مخلف731692721422043040

كلية الطب/جامعة كربالء608.80101.47ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرقيه فارس راضي عناد731702721422043022

كلية الطب/جامعة كربالء608.12101.35اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمهدي حسين عبد العباس عبد731712721411028194

كلية الطب/جامعة كربالء608.00101.33اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمجتبى ستار عبد علي عبد عون731722721411028132

كلية الطب/جامعة كربالء607.68101.28اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم حيدر فنطيل حامد731732721422037275

كلية الطب/جامعة كربالء607.00101.17ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيايثار هاني موسى صبح731742721422043006

كلية الطب/جامعة كربالء606.52101.09ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيالرضا محمد عبد الرضا كاظم731752721411039009

كلية الطب/جامعة كربالء606.52101.09ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيسهى عبد الكريم مهدي هاشم731762721422043053

كلية الطب/جامعة كربالء606.44101.07ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى ماجد حميد مراد731772721411039092

كلية الطب/جامعة كربالء606.04101.01ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم عمار هادي عباس731782721422043083

كلية الطب/جامعة كربالء605.84100.97ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب فرات جعفر كاظم731792721422043044

كلية الطب/جامعة كربالء605.76100.96ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائياسراء ناجح شاكر نعمه731802721422043004

كلية الطب/جامعة كربالء605.72100.95اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين علي محمد حسين سعيد731812721411028048

كلية الطب/جامعة كربالء605.68100.95اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسن جاسم حسين جوده731822721411028032

كلية الطب/جامعة كربالء605.68100.95ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين علي عباس علي731832721411039027

كلية الطب/جامعة كربالء605.68100.95ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيتقى رعد عبد الحميد عبد المجيد731842721422043012

كلية الطب/جامعة كربالء605.28100.88اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد القدوس ماهر حميد مجيد731852721411028083

كلية الطب/جامعة كربالء605.00100.83ثانوية الغدير للبناتاحيائيبلسم يحيى فخري كاظم731862321422055009

كلية الطب/جامعة كربالء605.00100.83اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيرقيه ناصر حسين خليف731872721422004032

كلية الطب/جامعة كربالء605.00100.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيايمان علي عبد الحسين مجيد731882721422033036

كلية الطب/جامعة كربالء605.00100.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء هاشم جاسم عبد هللا731892721422033156

كلية الطب/جامعة كربالء605.00100.83ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيطيبه ضياء محمد صالح عطيه731902721422052081

كلية الطب/جامعة كربالء604.68100.78اعدادية النجاح للبناتاحيائيتقى حازم حسين داود731912721422037059

كلية الطب/جامعة كربالء604.52100.75اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين احمد محمد علي محسن731922721411028040

كلية الطب/جامعة كربالء604.52100.75ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه عادل محمد علي عبود731932721422043066

كلية الطب/جامعة كربالء604.36100.73زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيشرف الدين علي رزوقي حسين731941421411008044
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كلية الطب/جامعة كربالء604.36100.73ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد جواد محمد علي جواد حبيب731952721411039073

كلية الطب/جامعة كربالء604.12100.69اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائياحمد محمد خالد رمضان731962721411028017

كلية الطب/جامعة كربالء604.00100.67اعدادية عفك للبنيناحيائيمحمد علي حميد وهاب731972421411006072

كلية الطب/جامعة كربالء604.00100.67اعدادية غزة للبناتاحيائيمينا ازهر عبد المطلب عبد الحسين731982721422034146

كلية الطب/جامعة كربالء604.00100.67ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيروعه ابراهيم عبود حمود731992721422043028

كلية الطب/جامعة كربالء604.00100.67اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه احمد جواد حسن732002721426001192

كلية الطب/جامعة كربالء604.00100.67ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائينبأ رياض مطر عسكر732012921424004089

كلية الطب/جامعة كربالء603.92100.65ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزمرده حيدر محمد كاظم مهدي732022721422043029

كلية الطب/جامعة كربالء603.68100.61اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى مسعد محمد اسماعيل732032721411028180

كلية الطب/جامعة كربالء603.52100.59ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد رضا فخري عبد الرضا كاظم732042721411039077

كلية الطب/جامعة كربالء603.52100.59ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء اياد نصيف جاسم732052721422043030

كلية الطب/جامعة كربالء603.44100.57ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي فاضل عباس عبد المجيد732062721411039055

كلية الطب/جامعة كربالء603.20100.53اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين عامر مجيد جوده732072721411028044

كلية الطب/جامعة كربالء603.20100.53اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائينمير وائل جبار محمد علي732082721411028198

كلية الطب/جامعة كربالء603.12100.52ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين عبد االمير عيسى صادق732092721411039025

كلية الطب/جامعة كربالء603.00100.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد نجم الدين عبد هللا محمد732102721411025104

كلية الطب/جامعة كربالء603.00100.50اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيمحسن حسن علي اسدخان732112721411035060

كلية الطب/جامعة كربالء603.00100.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء حسين جبار رفيش732122721422014057

كلية الطب/جامعة كربالء603.00100.50اعدادية عكاظ للبناتاحيائينور فضل طالب محمد732132721422018206

كلية الطب/جامعة كربالء603.00100.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء محمد مجهول عبد732142721422033152

كلية الطب/جامعة كربالء603.00100.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه هاشم بدري جداح732152721422037261

كلية الطب/جامعة كربالء603.00100.50اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزينب محمد محسن كريم732162721422039117

كلية الطب/جامعة كربالء603.00100.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيبتول حسين صبر كاظم732172721422055024

كلية الطب/جامعة كربالء602.88100.48ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى منير كشاش مرتضى732182721411039094

كلية الطب/جامعة كربالء602.68100.45اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي سعيد حميد محمد732192721411028101

كلية الطب/جامعة كربالء602.44100.41اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي حسن عالوي كاظم732202721411028094

كلية الطب/جامعة كربالء602.16100.36اعدادية النجاح للبناتاحيائيفوز برهان رشيد نوري732212721422037264

كلية الطب/جامعة كربالء602.00100.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيفاطمه هادي هالل حمزه732222321422049080

كلية الطب/جامعة كربالء602.00100.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيامير ثائر هادي حبيب732232721411025018

كلية الطب/جامعة كربالء602.00100.33اعدادية الهندية للبنيناحيائيغيث مالك عمران كاظم732242721411032157

كلية الطب/جامعة كربالء602.00100.33اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزينب الحوراء احمد هادي جاسم732252721422021052

كلية الطب/جامعة كربالء602.00100.33اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه عباس عبد االمير ناصر732262721422034119

كلية الطب/جامعة كربالء602.00100.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيغسق شوقي محمد صالح اسماعيل732272721422037223
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كلية الطب/جامعة كربالء602.00100.33اعدادية السما للبناتاحيائيزينب ماهر عبد الصاحب علي732282721422045090

كلية الطب/جامعة كربالء602.00100.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائيسحر علي هاشم عبيد732292721422048089

كلية الطب/جامعة كربالء602.00100.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيايه وائل محمد جواد732302721422054037

كلية الطب/جامعة كربالء602.00100.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه فؤاد فاضل نعمه732312721422054239

كلية الطب/جامعة كربالء601.84100.31اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيقدوس علي عبد الخالق كاظم732322721411028123

كلية الطب/جامعة كربالء601.84100.31ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم محمد عباس حسين732332721422043084

كلية الطب/جامعة كربالء601.56100.26ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد عدنان علي فضل732342721411039078

كلية الطب/جامعة كربالء601.00100.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين زاير علي732352221424017199

كلية الطب/جامعة كربالء601.00100.17اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمرتضى سعدون حنتاو عبد الحسين732362721411017045

كلية الطب/جامعة كربالء601.00100.17ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيحسنين حيدر حسين سلوم732372721413008008

كلية الطب/جامعة كربالء601.00100.17للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيبنين حسن عويد عصواد732382721422008021

كلية الطب/جامعة كربالء601.00100.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيهاجر احمد نعمه غازي732392721422018208

كلية الطب/جامعة كربالء601.00100.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه حسين فاضل حاجم732402721422035254

كلية الطب/جامعة كربالء601.00100.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيرغد احمد صبار مهدي732412721422037086

كلية الطب/جامعة كربالء601.00100.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيمنى منذر ناظم عبادي732422721422037297

كلية الطب/جامعة كربالء601.00100.17اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزهراء عباس حسون شمران732432721422040057

كلية الطب/جامعة كربالء601.00100.17اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمه حسين مهدي حسن732442721422045118

كلية الطب/جامعة كربالء601.00100.17اعدادية السما للبناتاحيائينور حيدر بدر محمد732452721422045159

كلية الطب/جامعة كربالء601.00100.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه علي مالك عبيد732462721422054237

كلية الطب/جامعة كربالء601.00100.17ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيمريم سمير فليح حسن732472721424006033

كلية الطب/جامعة كربالء600.00100.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسن محمد عزيز عباس732482221413012031

كلية الطب/جامعة كربالء600.00100.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم جبار خلف732492221424047041

كلية الطب/جامعة كربالء600.00100.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد هللا رزاق محمد حسن732502321411027048

كلية الطب/جامعة كربالء600.00100.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيمرسلين فاضل محمد كريم732512321422041174

كلية الطب/جامعة كربالء600.00100.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس حميد عباس محمد732522721411025116

كلية الطب/جامعة كربالء600.00100.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيدانيه خالد عباس رضا732532721422037077

كلية الطب/جامعة كربالء600.00100.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيهاجر ايسر كاظم محمد732542721422037332

كلية الطب/جامعة كربالء600.00100.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيجيهان جالل كاظم غركان732552721422038016

كلية الطب/جامعة كربالء600.00100.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيغسق احمد جميل جاسم732562721422054202

كلية الطب/جامعة كربالء599.8899.98ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائينور منار عبد الكريم عبد عون732571121424013038

كلية الطب/جامعة كربالء599.8499.97ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حمزة عبد حسين732581421422055035

كلية الطب/جامعة كربالء599.6899.95اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين صبري زباله خضير732592721411028042

كلية الطب/جامعة كربالء599.6899.95ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين يوسف محسن هاشم732602721411039029
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كلية الطب/جامعة كربالء599.6499.94ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرقيه ناجح عبد الحسن عبد هللا732612721422043025

كلية الطب/جامعة كربالء599.3699.89ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد باقر حسن ضياء حسن732622721411039072

كلية الطب/جامعة كربالء599.2899.88ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه عماد عبد هللا حريجه732632721422043069

كلية الطب/جامعة كربالء599.1299.85ثانوية المتميزاتاحيائيتقى حيدر حسين علوان732641121422047013

كلية الطب/جامعة كربالء599.0099.83ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحيدر عزيز ياسر دغيم732652221413025033

كلية الطب/جامعة كربالء599.0099.83اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمحمد غازي مهنا جاسم732662721411014049

كلية الطب/جامعة كربالء599.0099.83اعدادية الهندية للبنيناحيائيامير حسن عليوي محمد732672721411032022

كلية الطب/جامعة كربالء599.0099.83اعدادية الهندية للبنيناحيائييوسف محمد خوام عبد الواحد732682721411032239

كلية الطب/جامعة كربالء599.0099.83اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيرضا علي خنطيل كبسون732692721411038038

كلية الطب/جامعة كربالء599.0099.83اعدادية عكاظ للبناتاحيائينور الهدى كفاح حسن عبد732702721422018204

كلية الطب/جامعة كربالء599.0099.83اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيضحى علي حسين عبد االمير732712721422021075

كلية الطب/جامعة كربالء599.0099.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب حيدر كريم عيدان732722721422033165

كلية الطب/جامعة كربالء599.0099.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه محمد عباس شاكه732732721422033259

كلية الطب/جامعة كربالء599.0099.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب فاضل جياد جواد732742721422035185

كلية الطب/جامعة كربالء599.0099.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيغدير محمد علي علي عبد عون732752721422035234

كلية الطب/جامعة كربالء599.0099.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء ازهر جواد عبد732762721422037106

كلية الطب/جامعة كربالء599.0099.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيهاجر احمد عبد هللا علوان732772721422037331

كلية الطب/جامعة كربالء599.0099.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمريم احمد ابراهيم علوان732782721422048125

كلية الطب/جامعة كربالء599.0099.83ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيامل عامر صاحب عباس732792721424006002

كلية الطب/جامعة كربالء599.0099.83ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائينور احمد محمد باقر محمد حسين732802721424006039

كلية الطب/جامعة كربالء598.5299.75ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمهدي صالح يحيى صالح732812721411039097

كلية الطب/جامعة كربالء598.0499.67ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيجعفر الصادق شاكر جاسم طعان732822721411039015

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعمار مظفر حسين عبد الكريم732831121411019073

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيمريم فالح محمد علي رضا732841321426003038

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيآالء عماد حميد محمد732851421422002003

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي رعد عباس سلمان732861521411003048

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيحيدر صباح عبد هللا حاتم732871521411019010

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيسجاد عبد االمير خنياب مكطف732881521411019013

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزهراء صبار داخل هادي732891521422019011

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67ثانوية المجاهد المختلطةاحيائيبتول عدي صالح مهدي732901821427009001

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين محمد محيسن732912221413042035

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمصدق عالء محمد كريم732922321413018276

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67الخارجياتاحيائيفاطمه اسعد عبد االمير نعمه732932521428050387
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كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسين خالد حمد فرحان732942721411016029

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى ضياء راضي كريم732952721411025234

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي رياض عبود رضا732962721411034147

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيحسين حيدر عبد االمير مرهون732972721411035016

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيمروه محمد جاسم موسى732982721422009072

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيايالف حيدر هاشم حميد732992721422033034

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيروان ظافر هادي مهدي733002721422033114

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67اعدادية اليرموك للبناتاحيائيساره حيدر عبد االمير عباس733012721422036096

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67اعدادية النجاح للبناتاحيائينور سعد موسى فاضل733022721422037327

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرواء توفيق ابراهيم عبود733032721422054115

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيامير كريم كامل حويل733042921411023012

كلية الطب/جامعة كربالء598.0099.67ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزينب صالح عبد المجيد حسن733052921422017044

كلية طب االسنان/جامعة كربالء612.28102.05ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم عادل محمد علي عبود733062721422043079

كلية طب االسنان/جامعة كربالء598.2899.71ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد رضا شاكر محمود عبد علي733072721411039076

كلية طب االسنان/جامعة كربالء596.0099.33ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي مهدي733082721424006027

كلية طب االسنان/جامعة كربالء595.0099.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيكوثر اسعد بندر محسن733092721422033266

كلية طب االسنان/جامعة كربالء595.0099.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيكوثر عبد الرزاق حسن جسمان733102721422033270

كلية طب االسنان/جامعة كربالء594.2899.05ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي ازهر حالوي عيسى733112721411039045

كلية طب االسنان/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيسجى نبيل محمد حسن محمد علي733122321422041116

كلية طب االسنان/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية حيفا للبناتاحيائيسبأ توفيق هاشم مرزة733132321422046025

كلية طب االسنان/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحنان حيدر محمد عجل733142521427006027

كلية طب االسنان/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر مهدي مكي حسن733152721411025084

كلية طب االسنان/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين عبد السالم عبد الشهيد علي733162721411026051

كلية طب االسنان/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية البالغ للبنيناحيائيمثنى مؤيد كشاش صخيل733172721411042100

كلية طب االسنان/جامعة كربالء594.0099.00لاليتام األهلية للبنين (ع)ثانوية علي األصغراحيائيرزاق صاحب صالح مهدي733182721413006007

كلية طب االسنان/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيهدى كون جاسم عباس733192721422003214

كلية طب االسنان/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيرقيه حامد ظاهر حبيب733202721422004029

كلية طب االسنان/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمالك فاضل مجهول هادي733212721422035307

كلية طب االسنان/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيندى عباس طراد عبد الرضا733222721422035316

كلية طب االسنان/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه صالح حسين علي733232721422037093

كلية طب االسنان/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب محمد عواد زيدان733242721422054175

كلية طب االسنان/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيتبارك فالح حسن علي733252721422055034

كلية طب االسنان/جامعة كربالء594.0099.00ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيآيات حسين محمد علي شاهر733262721424003001
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كلية طب االسنان/جامعة كربالء593.9698.99ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد اياد جاسم عبد الحسين733272721411039071

كلية طب االسنان/جامعة كربالء593.7298.95ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء صالح حسن هاشم733282321422077073

كلية طب االسنان/جامعة كربالء593.6898.95ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيبراق محمد حسين رضا733292721422043009

كلية طب االسنان/جامعة كربالء593.2098.87ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحيدر ضياء صاحب حسن733302721411039030

كلية طب االسنان/جامعة كربالء593.0098.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيضرغام محمد كشكول علوان733311221411027072

كلية طب االسنان/جامعة كربالء593.0098.83اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيحسين علي باسم محمد733322721411035020

كلية طب االسنان/جامعة كربالء593.0098.83ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيطيبه حامد خضير عباس733332721422012051

كلية طب االسنان/جامعة كربالء593.0098.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب خضير جابر كاظم733342721422033167

كلية طب االسنان/جامعة كربالء593.0098.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيمنى نبيل كاظم حنون733352721422033310

كلية طب االسنان/جامعة كربالء593.0098.83اعدادية غزة للبناتاحيائيفرح اياد مهدي عاشور733362721422034129

كلية طب االسنان/جامعة كربالء593.0098.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب جبران محمد عبود733372721422037157

كلية طب االسنان/جامعة كربالء593.0098.83اعدادية النجاح للبناتاحيائينور الهدى محمد عريان منيخر733382721422037322

كلية طب االسنان/جامعة كربالء593.0098.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيايمان محمد هاشم مجول733392721422054035

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.8898.81ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيافنان اكرم علي حسين733402721422043005

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.8498.81ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمؤتمن قاسم كريم مهدي733412721411039065

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.6498.77اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد علي منتظر عبد نور جاسم733422721411028158

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.2098.70ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي ثامر حسين عبد علي733432721411039048

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمة كريم حسين هادي733442221424011052

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيايات نجم عبد علي733452221424028020

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيضي عدي علي لفته733462221424067057

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيصفا حيدر جفات محي733472421422013179

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينة سالم عبد االله عبد الرضا733482521424022111

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمؤمل حسام هادي طالب733492721411014044

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد خالد حمد فرحان733502721411016103

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى حامد خضير جاسم733512721411025227

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيأحمد عقيل حسن محسن733522721411034009

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيسرمد سعدون محراث سعدون733532721411034102

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد الباقر احمد نعمه شياع733542721413001011

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبنين علي عبد الحسين جاسم733552721422003042

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه كاظم سلمان شاكر733562721422003175

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيغدير حيدر عبد الحسين صالح733572721422033217

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيمنار علي عبد الرزاق رضا733582721422037296

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزينب عبد الرسول جواد مهدي733592721422039112

4148 من 2223صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب مهند محمد كاظم733602721422055132

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائياسراء سلمان عبد الحسن سعد733612721424004002

كلية طب االسنان/جامعة كربالء592.0098.67ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائييسر محمد ناجي كاظم733622721424005028

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.9698.66(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء حسين سالم عبود733632521422040031

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.8498.64ثانوية المتميزاتاحيائيزينب فاضل رزاق مسلم733642521422013047

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.3698.56ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين كاظم صكر733652521424022144

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.2898.55اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي حيدر صاحي حسين733662721411028098

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0498.51ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسين عالء حميد سيد733671321411032019

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمهدي صابر نافل كماش733681021411008055

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيحسن عباس مرتضى اسماعيل733691021413010001

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيشدن رفعت جاسم عبد الحمزه733701121422022022

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية زبيدة للبناتاحيائيسارة ميثاق مالك علي733711121422042054

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية العقاد للبنيناحيائيمجتبى محمد مهدي صالح733721221411028118

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيشكران رسول شبوط ابراهيم733731321422017103

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية الزوراء للبنيناحيائياحمد حسن كريم بالسم733741421411001005

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمصطفى هاشم غني كاظم733751421411007104

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيقمر احمد عبد حسن733761421422020019

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه جعفر عبد خضير733771421422065235

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيموسى الكاظم حسن جبار نعمه733781521411017083

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائينورالهدى عبد هللا عبد الحسين محمد733791521422013071

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمحمد علي صفاء الدين عبد733802121411030056

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره ضياء عباس علي733812121422048071

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50االهلية للبنين.ع.ثانوية الحسن المجتبىاحيائيعلي كمال ناصر حسين733822221413043023

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية تونس للبناتاحيائيبراق احمد كريم عبد هللا733832221422007017

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيرسل احمد عويد خضير733842221424011019

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد تقي صفاء حسن نايف733852321411009122

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائياسراء جبار مزهر علوان733862321422007002

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيميالد ياسين محمد عبيس733872321422007077

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيألق لؤي كاظم هادي733882321422072001

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي حسن هادي منديل733892421413010056

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد صادق ضرغام صمد صاحب733902521413005034

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه غزوان محمد حسن733912521422003182

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمروه غسان نور شاكر733922521422010294
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كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء مهودر قاسم راضي733932521422021068

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائينرجس طالب كاظم جعفر733942521424002030

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسراء حيدر بشون عبد الزهره733952521424004047

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه محمد علي كاظم جاسم733962521424004367

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حيدر حسن محمد733972521424004555

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمصطفى عقيل كريم ناجي733982621411012172

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد عبد الستار سعيد محمد733992721411026001

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمنتظر سعد صالح مهدي734002721411033183

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيعلي حمزه كاظم حميد734012721411035049

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية براعم كربالء االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد غني هاشم734022721413007011

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية الحرائر للبناتاحيائيتبارك باسم ناصر عبيد734032721422027016

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيتقى صالح محمد مهدي مجيد734042721422033077

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم حيدر محمد نعمه734052721422033282

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين عباس عبد الحسن راوي734062721422035061

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء طالب ابراهيم جاسم734072721422036070

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه فاضل حبيب عبيد734082721422037245

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتبارك مدحت عبد الكريم عباس734092721422054061

كلية طب االسنان/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيغدير غفار شاكر محمود734102721424003023

كلية الصيدلة/جامعة كربالء602.00100.33ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيحوراء مهدي علي مرتضى734112721424006009

كلية الصيدلة/جامعة كربالء598.0099.67اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد رسول جواد عمران734122721411038101

كلية الصيدلة/جامعة كربالء598.0099.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه علي طالب عبد هللا734132721422037095

كلية الصيدلة/جامعة كربالء596.0099.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيتبارك كاظم حسين والي734142721422037056

كلية الصيدلة/جامعة كربالء596.0099.33اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيرقيه محمد حسن عبد الغني مجيد734152721422046058

كلية الصيدلة/جامعة كربالء595.0099.17اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيرقيه قاسم مسير بعون734162521427006042

كلية الصيدلة/جامعة كربالء595.0099.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء سعد محسن عبد734172721422037120

كلية الصيدلة/جامعة كربالء595.0099.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيمالك هاشم عبد الواحد توفيق734182721422037291

كلية الصيدلة/جامعة كربالء594.2099.03ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيساره علي محمد مهدي عباس734192721422043050

كلية الصيدلة/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم حسين جاسم محمد734202621422018175

كلية الصيدلة/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب علي طالب عبد هللا734212721422037169

كلية الصيدلة/جامعة كربالء593.6898.95اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب كمال درويش ابراهيم734222721422037177

كلية الصيدلة/جامعة كربالء593.0098.83اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيرفل مهند مهدي صالح734232721422055069

كلية الصيدلة/جامعة كربالء593.0098.83اعدادية االمامة للبناتاحيائيايمان عباس محمد عليوي734242721422056008

كلية الصيدلة/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي حسين جاسم موسى734252721411034135
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيمنار حسن محمد عيسى734262721422021116

كلية الصيدلة/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية اليرموك للبناتاحيائينبأ ضياء فاضل علي734272721422036156

كلية الصيدلة/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيبنين صالح مهدي صالح734282721422037043

كلية الصيدلة/جامعة كربالء592.0098.67ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينه جواد عبد الكاظم رياح734292721422047075

كلية الصيدلة/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائياسالم محمد عجمي كريدي734302621422048001

كلية الصيدلة/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية الثبات للبنيناحيائيمحمد علي عريان فهد734312721411011077

كلية الصيدلة/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد زهير داود كاظم734322721411026161

كلية الصيدلة/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيرسول محمد عبد الحسين عطوان734332721411038037

كلية الصيدلة/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه محمد عبيد محمد734342721422033113

كلية الصيدلة/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيشهد حكمت عبد هللا حمد734352721422037194

كلية الصيدلة/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائينور عبد الرسول جواد علي734362721424006041

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.9698.49ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيامير عبيس شريم مهيول734372721411039012

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.4898.41ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي صائب فالح صالح734382721411039050

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.3698.39ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء فارس نعمه مجيد734392721422043063

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.0098.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسين حيدر حنون علي734402221413060032

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.0098.33اعدادية االحرار للبناتاحيائيدعاء ياسر حمود فضيل734412621422035035

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.0098.33اعدادية المهيمن للبنيناحيائيامير كاظم خليف شهاب734422721411016012

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.0098.33اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمنتظر محمد محسن عبد الوهاب734432721411026219

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.0098.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب احمد عبد الزهره حسن734442721422037154

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.0098.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيايالف موسى محمود حسين734452721422054034

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.0098.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه محسن عبد الحسن صالح734462721422054113

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.0098.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه احمد سعد الدين هاشم734472721422054211

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.0098.33اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيهاجر فاضل هندي كريم734482721426001282

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.9698.33ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيسراء توفيق حسن جياد734492721422043052

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.9298.32ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزينه يوسف محمد عبد هللا734501121422069026

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.8898.31ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينه صفاء جالل ناصر734512721422043049

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.7298.29ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزينب احمد كاطع عباس734521121422069024

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.6898.28ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء ماجد كريم خلف734531221422028052

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.6498.27ثانوية المتميزيناحيائيامير رائد جبار محمد734541321411016025

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.4898.25اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عبد الرسول محمد734552721411028135

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.4098.23اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحيدر كنعان صالح عبد القادر734562721411028061

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.2098.20اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد حسن عبد االمير صادق734572721411028141

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.1698.19اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي حسين جواد كاظم734582721411028096
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0498.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن طلعت جاسم محمود734591321411010028

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيشهد عدنان هاشم عباس734601021422035073

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيبتول اسماعيل صدام محمد734611421422065048

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيدانيه علي جاسم جوده734621421424017019

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد صادق عالء شنشول طاهر734631521411012065

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية العقيلة للبناتاحيائيساره محمد جبار حاتم734641521422001088

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيعهد كاظم طه حمد734651521422006148

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17ثانوية الحوراء للبناتاحيائيحكيمه حسين خليل عباس734661721422007023

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعمر اركان فيصل حسين734672121411001068

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين سلمان مجيد كاظم734682221413023049

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيكرار مصطفى لهمود غالي734692221413024033

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي سالم حسين مطير734702221415007174

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيايه احمد حسن علك734712221424003016

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل جهاد ضهاب734722221424044030

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية الجواهري للبنيناحيائيامير سعد عبد الحمزة عباس734732421411013018

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحنان اياد عبد علي محمد734742521424004230

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيبتول رياض حسين فرحان734752521424030017

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين منير بدر عبود734762621411001047

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء حيدر حسين ناصر734772621422005024

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيهدى علي ثويني محمد734782621424001035

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء مثنى طه عبد الكريم734792621424007108

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيطيبة خليل ابراهيم جاسم734802621424015106

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى خالد جواد تكليف734812721411025231

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد عقيل فاضل نجم734822721411026172

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمنتظر محمد يوسف مرتضى734832721411026220

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية الرياحي للبنيناحيائيليث عبد الكريم عبد الحسن عزوز734842721411033136

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيمروه عبد الحسين هاني عبد الساده734852721422004057

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزينب فارس كريم عباس734862721422007067

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيبتول علي عبد االئمه خضير734872721422020015

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنين ريس موسى علوان734882721422033052

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء فاروق حميد كريمش734892721422036074

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17ثانوية الرفاه للبناتاحيائيرقيه علي نعمه حسن734902721422044030

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية السما للبناتاحيائيزينب صالح عبد الرسول علي734912721422045083
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيبراء حيدر قيس عبد العالي734922721422046026

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء طاهر لفته عيزان734932721422056056

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0098.17اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيمياده هاني شاكر حسين734942721426001273

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.9298.15ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء فراس خالد فاضل734952721422043039

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.8898.15ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد مؤيد عبد  الرحيم ديوان734961321411032077

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.8498.14ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد وائل عبد القهار عبد الرحمن734971521411012071

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.7698.13ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم مجيد حميد العبيي734981321422043111

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.5298.09المنصور- ثانوية المتميزات احيائيساره علي عبد العزيز عبد علي734991021422003075

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.4498.07ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسين عبد الحكيم قاسم جاسم735001221411001027

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.4098.07ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء علي حنون رشك735011321422032044

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.2898.05زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد عماد خلف بداي735021421411008010

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.1298.02اعدادية اليرموك للبناتاحيائيالزهراء حبيب حمزه محسون735032721422036013

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية التقى للبناتاحيائيضحى حسن حميد علي735041121422012077

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيآيه حاكم غلوب محمد735051121422018002

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيأمير محمد علي حافظ جواد735061321411010023

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية السياب للبنيناحيائيمؤمن حاتم يوسف سلمان735071321411028087

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيقنوت هاشم محسن فرج735081321422001250

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمنتظر حكمت فالح عبد الحسن735091421411018083

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد الباقر رزاق عون حسون735101421411019102

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعبد هللا اياد محمد جبر735111421413002012

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء حسين خلف عبيد735121421422012056

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00الثانوية الشرقية للبناتاحيائيهبه ليث صالح هادي735131421422030054

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايه علي زهير فلك735141521422014028

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبنت الهدى فريد حميد مهنى735151521422014040

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين ساكن ناظم ماضي735162121411002037

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيسجاد سلمان مسلم مهدي735172121411037035

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية البينات للبناتاحيائيرواء احمد حسين علوان735182121422027018

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00ثانوية اوراس للبناتاحيائياسماء عبد الواحد عبد الرسول خليل735192121422040001

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي خضير عبد العباس علي735202221411004248

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيكاظم عواد كاظم خاجي735212221411019156

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعلي احمد دويخ موسى735222221413030057

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء حسن كاظم خضير735232221422046060

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسن جواد كاظم هويش735242321411006028
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي راجح خليف كاظم735252321411012088

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد ضياء علي حسين735262321411020014

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيحوراء علي جبر راهي735272321422002043

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائياسراء قاسم حسن كاظم735282321422013029

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائينورالهدى تحسين علي حسين735292321422013516

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00ثانوية الحلة للبناتاحيائينور وهاب كاظم حمزه735302321422024077

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد حسن حسوني كاطع735312521411005133

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد حسن هادي حسين عبد هللا735322521411005134

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرفل حيدر نوري مرتضى735332521424004322

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حسين راضي حسين735342521424004553

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن خضير جويد735352521424015053

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم رائد محمد مدلول735362521424018170

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبنين فاضل عباس ناجي735372521424019021

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب رضا قدوري خضير735382621422017088

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم ناهي جاري735392621424012042

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيمسلم هيثم عبد الحسن ساجت735402721411003121

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد ماهر عبد الرسول ابو القاسم735412721411025212

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد عبد عون حسين سمير735422721411026014

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمرتضى احمد مهدي حسين735432721411045103

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم جاسم اسماعيل حسن735442721422033279

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيملوك ثامر علي حسين735452721422033307

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه حامد عبد االمير حسين735462721422035250

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيبنت الهدى منهال جاسم رشم735472721422037039

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيغدير فيصل سامي محمد علي735482721422041144

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيمريم وائل شهيد صالح735492721422047117

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0098.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيمنار صالح الدين عبد الرزاق بليبص735502721422052104

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمؤمل ثامر صادق جعفر735512721511025083

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء587.0097.83ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيشمس برير محمد حسين حمود735522721522038019

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء565.0094.17اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمد الجواد شاكر عبد الكريم محمد رضا735532721511032067

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيزهراء ظافر علي مشكوف735542721522003016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء562.0093.67اعدادية غزة للبناتتطبيقينرجس حيدر احمد هاشم735552721522034056

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء560.5293.42اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيزيد محمد علي محمد حسين محمد علي735562721511028013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء560.0093.33ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيرقيه يوسف عبد مناف مجيد735572721522038011
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء559.0093.17اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيسجى محمد ياسين عباس735582721522040026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء556.5292.75اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد تقي قصي صاحب كاظم735592721511028038

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء556.0092.67اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيكرار عماد جاهل مدلول735602721511030071

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء556.0092.67ثانوية سيد الماء األهلية للبنينتطبيقيحيدر عبد الرضا احمد جعفر735612721513008005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء556.0092.67اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيزهراء لطيف عبد الحسين ياسر735622721522040020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء552.5692.09اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيحيدر زمان صاحب عبد علي735632721511028009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء551.0091.83اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعبد هللا عقيل حسين جبار735642721511026074

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء550.0091.67اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيحسن سالم ريسان عجيل735652221511018003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء549.0091.50ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيمالك غالب شاكر عبد الكريم735662221522083036

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء548.0091.33ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي فنجان عجيمي735672021513020004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء548.0091.33اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحسن عباس جمعه عبد الزهره735682721511033039

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء547.0091.17اعدادية الخالدات للبناتتطبيقييسر محمد صالح مهدي735692721522007048

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء545.0090.83اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين مظفر صالح عوده735702721511025028

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء545.0090.83اعدادية الخالدات للبناتتطبيقينور حيدر محمد ناصر735712721522007045

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء544.0090.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيايالف حيدر عبد هللا علي735722721522025003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء543.0090.50ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيحسين محمد جاسم رجب735732721511041014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء542.0090.33اعدادية بلد للبنينتطبيقيمصطفى عالء صادق علي735741821511006031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء541.0090.17ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيعلي ماهر محمد علي حسن735752221513040026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء540.0090.00النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي تطبيقيسرى جبار غافل علي735763021527006006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء539.0089.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيزهراء علوان عبد العباس عبود735772721522020011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء565.0094.17اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي كاظم عالوي خضر735782721511029044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء557.0092.83اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيعباس جاسم حمادي كاظم735792721511001020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء552.0092.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمرتضى عقيل يونس عسكر735802721511026137

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء539.0089.83اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمحمد عيسى جواد عيسى735812721511030082

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء537.0089.50اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد علي مهدي مرتضى735822721511026124

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء536.0089.33اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيحنان ناظم شاطي حمد735832721522007011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء534.0089.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي حسن فالح حسن735842721511026080

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء533.0088.83اعدادية البالغ للبنينتطبيقيمصطفى كامل ابو هاشم احمد735852721511042103

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء531.0088.50اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقينوران عصام محمد حسن735862721522055082

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء529.0088.17اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي تاميم عبد علي هاشم735872721511025058

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء529.0088.17اعدادية البالغ للبنينتطبيقيمنتظر محمد بالد خلف735882721511042106

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء527.0087.83اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيأرواد طالب جاسم عذيب735892721522007001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء527.0087.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيفاطمه نعيم محمود سلمان735902721522025034
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء526.0087.67اعدادية الثبات للبنينتطبيقيعلي حاجي لزام عجيل735912721511011053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء526.0087.67اعدادية البسملة للبناتتطبيقيفاطمه حسين محمد جميل735922721522041035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء526.0087.67اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيفاطمه حميد فرحان علي735932721522054038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء524.0087.33ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيعلي فراس عباس محمد735942721511036036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء521.0086.83اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسن حيدر حسين حسن735952721511029013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء520.3286.72اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي احمد مدلول طالل735962721511028020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء520.0086.67اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيريام ايمن مظهر عبد االمير735972721522055035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء519.0086.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد وصفي سالم الزم735981621513021115

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء519.0086.50اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد العزيز فليح735992721511033129

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء518.0086.33اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير علي حسن736002721511001040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء518.0086.33اعدادية البسملة للبناتتطبيقيرؤى عبد هللا عبيد حسين736012721522041018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء518.0086.33اعدادية السما للبناتتطبيقيعذراء حيدر عقيل عبد عباس736022721522045030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء517.0086.17اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي بهاء عبد الخالق محمد رضا736031621511034096

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء517.0086.17اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحيدر كمال عبد الحميد عبد االمير736042721511025032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء514.0085.67اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيحيدر محمد مزهر مزعل736052721511037025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء514.0085.67اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحسين علي طه بدري736062721511042025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء512.0085.33اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيتبارك نعمه فاضل احمد736072721522004006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء512.0085.33ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيسراء سامر عباس عبد736082721522038018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء512.0085.33ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه زهير عبد الزهره هاتف736092721522038029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء511.0085.17ثانوية سيد الماء األهلية للبنينتطبيقيمحمد حسين عبد الهادي باقر علي736102721513008016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء510.0085.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى علي عبد الزهره مسافر736111621513014039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء509.0084.83اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمقتدى رحيم هاشم سدخان736122721511011085

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء2506.0084.33الخارجيون تطبيقيمحمد عباس علي حسون736131621518002336

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء506.0084.33اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيجعفر خالد منصور عطوان736142721511035008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء506.0084.33اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيرقيه سعد حمزه ناجي736152721522054013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء505.0084.17اعدادية البالغ للبنينتطبيقيفضل عباس حبيب عبد الحسين736162721511042070

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء505.0084.17اعدادية السما للبناتتطبيقيهبه محمد حسن صالح736172721522045047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء505.0084.17اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي ثائر عبود عزيز736182821511007065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء2504.0084.00الخارجيون تطبيقيمحمد سلمان باهض مبارك736191621518002318

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء504.0084.00اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيزينب ليث محمد علي736202721522011032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء504.0084.00اعدادية االمامة للبناتتطبيقيزهراء نعيم غدير رومي736212721522056016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء504.0084.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقياحمد حسن احمد عبد السيد736222821511005016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء503.0083.83اعدادية السدة للبنينتطبيقيمرتضى حسين طه راضي736232321511016020
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء503.0083.83اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيمهيمن قحطان ضامد عبد736242721511008064

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء503.0083.83ثانوية البيان للبنينتطبيقيعلي جاسب عبد الواحد مكي736252721511040033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء503.0083.83اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيايات حسن خلف عبد736262721522054003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء502.0083.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيزيد محمد عزيز فرعون736271621511029038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء502.0083.67ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيشهد علي اسماعيل بدر736282721522038020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء501.0083.50اعدادية قلعة سكر للبنينتطبيقيمحسن رحيم محسن محمد736292221511028012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء500.0083.33اعدادية الفاو للبناتتطبيقيبنين محمد مجيد سلمان736301621522050009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء499.0083.17اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمد دريد فاضل كاظم736312721511035077

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء499.0083.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيزينه صالح مهدي حسين736322721522034036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء498.0083.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحيدر محمد رضا جواد اسماعيل736332721511029028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء498.0083.00اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيحسين عميد مطرب طاهر736342721511038024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء498.0083.00اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيامير سالم جبر عبود736352721515002115

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء497.0082.83اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين عدنان عبد علي محمد736362721511025018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء497.0082.83اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيصبري صفاء صبري عبيد736372721511026065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء497.0082.83اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحسين علي فاضل مرشد736382721511033046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء497.0082.83اعدادية الوقار للبنينتطبيقيحيدر رعد خادم هاشم736392721511044028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء496.0082.67اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسن نجيل صاحب عبد736402721511026030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء496.0082.67اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيكاظم فاضل منصور عياط736412721511033112

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء495.0082.50اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيعباس فاضل رشيد سعدون736422621511027023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء495.0082.50اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعبد العزيز ماجد طعيمه حسن736432721511025050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء495.0082.50اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحسين إبراهيم لطيف نجيب736442721511032016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء495.0082.50اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي زمن عامر عباس736452721511033098

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء494.0082.33اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمرتضى نومان علكم عجه736462721511011082

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء494.0082.33ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه حيدر عبد الواحد توفيق736472721522038028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء493.0082.17اعدادية التضحية للبناتتطبيقيحوراء عبد الحسين هاشم عباس736481221522010005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء493.0082.17ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الزهرة ياسر نعمه736491621513030083

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء493.0082.17اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيحسين علي محمد علي عبد العباس736502721511001012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء493.0082.17اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحيدر احمد محسن خطار736512721511021037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء493.0082.17اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعمار مهدي محمد خضير736522721511030063

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء493.0082.17اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيضحى صباح اسماعيل عبد الحسين736532721522040031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء492.0082.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي فارع مجيد حميد736542721511035054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء491.0081.83اعدادية األعراف للبنينتطبيقيعلي مرتضى عبد االله عبد الرضا736551621511058064

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء491.0081.83اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيامير اسعد عبد الكاظم عبد الهادي736562721511026011
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء491.0081.83اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعباس اسماعيل ابراهيم عيسى736572721511026067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء490.0081.67اعدادية العمارة للبنينتطبيقياحمد ماجد سلمان سعيد736582821511005025

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء519.0086.50اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيموسى هادي علي موسى736592721511007043

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء518.0086.33الخارجيونتطبيقيمصطفى فاخر حسين هادي736602721518001246

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء505.0084.17اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي محمد اسماعيل صالح736612721511025070

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء501.0083.50اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيعلي حسين كمال عبد االمير736622721511001025

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء499.0083.17اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيعلي احمد محسن فاضل736632721511001023

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء489.0081.50اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحسين عبد الرسول عبد االمير عذاب736642721511021029

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء488.0081.33اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيكرار شريف عطيه محمد736652721511021079

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء488.0081.33اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمصطفى حيدر رسول عزيز736662721511029079

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء488.0081.33ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيمجتبى احمد حربي جواد736672721511036044

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء483.0080.50اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيهمام علي رضا حسين736682721511030111

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء483.0080.50ثانوية الشهباء للبناتتطبيقيزينب صادق حمود حسين736692721522032010

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء480.0080.00اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيزين العابدين جواد كاظم سلمان736701621511038023

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء480.0080.00اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمهدي حميد صالح مهدي736712721511030106

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء480.0080.00اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيجنات قاسم عبد علي حسون736722721522007010

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء479.0079.83اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمصطفى طه محمد حسين736732721511030099

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء479.0079.83اعدادية العقيلة للبناتتطبيقينور عامر خيون صالح736742721522048041

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء476.0079.33اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي إبراهيم حسين سنافي736751621511043112

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء476.0079.33اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي هاشم جواد رويح736762721511030060

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء475.0079.17اعدادية الهدى للبناتتطبيقيعذراء محمود شاكر هاشم736771621522003022

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيزهراء اكرم سعدون شناوة736781621522035027

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء473.0078.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيسجاد حارث حمزه حسن736792821511007047

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء472.0078.67ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيالمهدي إسماعيل عبد االمام عبد الوهاب736801621513022012

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء472.0078.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيزهراء راضي معتوق شهاب736811621524018011

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء470.0078.33اعدادية العشار للبناتتطبيقينور الزهراء مشتاق طالب هاشم736821621522053060

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء470.0078.33اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمصطفى محمد يونس ابراهيم736832721511001052

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء468.0078.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيرفل ليث عبد االمير حسين736842721522040011

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء468.0078.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيشمس ابراهيم عطيه محمود736852921524002007

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء466.0077.67ثانوية المدينة للبنينتطبيقيعلي حيدر حسن مهدي736861621511028020

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء466.0077.67اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيتقي يوسف عبيد مجيد736872721511008010

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء466.0077.67اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقييقين حمودي حاتم محمد736882721522003038

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء465.0077.50ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي ماجد حميد سلمان736891621513022054
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قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء465.0077.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمصطفى مزعل كاطع عصواد736902821511005152

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء464.0077.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد باقر عادل محيسن عباس736912721511025092

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء464.0077.33اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقينور الهدى صباح مهودي طاهر736922721522040052

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء463.0077.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيزهراء مراد راهي علي736932721522011027

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء462.0077.00اعدادية الفتح للبنينتطبيقييوسف كريم جبر عبد736942721511003062

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء462.0077.00اعدادية الثبات للبنينتطبيقيياسر علي مرداس زياد736952721511011093

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيسند منديل نواف فهد736962721515002045

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيزينب ناجح حمود ناجي736972721522054026

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء458.0076.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمجتبى حسن راضي عيسى736982721511025085

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء457.0076.17ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعادل كمال كاظم قاطع736991621513108010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء583.8097.30ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيشكران محمود عبد االمير سداوي737002721422043055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء580.2096.70ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب كامل شيحان عباس737012721422043046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء578.0096.33ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيرضا مؤيد صالح سعيد737022721413008012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء567.0094.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء فالح حسن حران737032321422013138

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء562.0093.67أعدادية الطارمية للبنيناحيائيوائل بهاء صباح سليمان737041221411019106

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء562.0093.67اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد كاظم جواد لفتة737052421411013133

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء558.0093.00اعدادية الخالدات للبناتاحيائياسماء رعد طعمه مخيف737062721422007008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء556.0092.67ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيفرح عارف عبد الرسول جمعة737071621424019034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء555.0092.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتبارك جليل عبد الحسن عطيه737082721422054055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء554.0092.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقية حامد ابراهيم عبود737092721422037092

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء553.4892.25ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائينبأ باسم مجهد سلمان737102721422043086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء551.0091.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء هيثم عبد الزهره مجيد737112721422054151

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء549.0091.50اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي صائب رسم بشيت737122921411017184

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء548.4091.40ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائينور يحيى خضير عبد737132721422043090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء548.0091.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد صاحب مهدي صالح737142721411025202

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء546.0091.00اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيخالد جمال مهدي عبد علي737152721411028065

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء545.7690.96ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمؤمل جليل عبد الحسن عطيه737162721411039067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء545.0090.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبشرى عايد لفته مشاري737172721422035054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء543.0090.50اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي جميل هاشم ناصر737182721411031077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء543.0090.50اعدادية العقيلة للبناتاحيائيايمان صالح مهدي جدوع737192721422048012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء540.0090.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد صباح فاضل حسون737202721411025101

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء538.0089.67اعدادية السما للبناتاحيائيرسل علي حسين شاهين737212721422045047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء536.0089.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ حامد غالي مطلك737222221424010212
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء536.0089.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء فارس حسين عوده737232721422033087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء535.0089.17ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه داود سلوم حسن737242721422042036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء534.0089.00اعدادية المكاسب للبنيناحيائيجعفر فارس راهي محمد737252721411001014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء534.0089.00اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيغيث حاتم عبد االمير حسين737262721411002030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء534.0089.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء ضرغام محمد نوري حميد737272821422002052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء533.0088.83ثانوية الشام للبناتاحيائيزهراء حسن فالح حسن737281621422077021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء533.0088.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه عوده محسن جبر737292721422054110

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء532.0088.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه عالء محمد باقر737302721422033110

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء532.0088.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفواطم عايد كاظم سودي737312721422054254

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء531.0088.50اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد رائد كاظم حميد737322321411007004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء529.0088.17اعدادية الفتح للبنيناحيائيجمال بهاء محمد عبد737332721411003021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء529.0088.17اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيجابر مرتضى الزم محمد737342721411014007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء529.0088.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيسكينه محمد ناصر حسين737352721422018120

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء529.0088.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء حيدر ناجي عطيه737362721422033126

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء528.0088.00اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيامير عباس فاضل جاسم737372721411038008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء528.0088.00ثانوية المصابيح للبناتاحيائيفاطمه صبحي نايف كاظم737382921422017066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء527.0087.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيحيدر عبد الكريم هادي احمد737392321411007063

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء527.0087.83اعدادية السما للبناتاحيائيتبارك احمد سلطان أحمد737402721422045025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء523.0087.17اعدادية الهارثة للبناتاحيائيهبه خالد عبد الحسين فاضل737411621422021107

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء523.0087.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب اياد خالد كاظم737422221424001045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء522.0087.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمنار براك عوده حمود737432221424005070

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء522.0087.00اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب مصطفى محمد حسين حيدر737442721426001141

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء521.0086.83اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمنتظر حامد عزيز عبد هللا737452721411033182

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء520.0086.67اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيجنات حسين جاسم حامي737462221425013004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء520.0086.67اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحيدر حامد احمد مزهر737472721411016039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء519.0086.50ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيشهد امير هادي خضير737482721422050072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء518.0086.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد حسن كامل سفيح737492221411033273

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء507.0084.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد عباس737501621511001152

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء505.0084.17اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسن عدي عبد الحميد عبد الصاحب737511621511010023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء503.0083.83االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء تطبيقيام البنين محمد موسى عبيد737521621524021001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء502.0083.67ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيحسين رحيم أوحيد محيسن737532821511035015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء493.0082.17اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد هاني حسين خلف737541621511006157

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء493.0082.17اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمرتضى هاشم عبد الرزاق محيي737551621511070093
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء492.0082.00ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعلي عماد فوزي محمد737561621513117017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء490.0081.67اعدادية األعراف للبنينتطبيقياكرم ناظم شهاب احمد737571621511058008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء490.0081.67ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي فائز نعيم شنان737581621513004104

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء490.0081.67ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيعبد الرحمن احمد عبد الجليل عبد الصاحب737591621517001051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء487.0081.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيسجاد عبد علي سلمان مغامس737601621513006034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء487.0081.17ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمحمد مرتضى شاهين مسيب737611621513047034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء486.0081.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعلي فرات عبد الزهرة خلف737622721511027060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء484.0080.67اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيابراهيم كنعان محمد حسن737631621511047001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء483.0080.50اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي خيري صياح عيسى737641621511037059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء483.0080.50اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحسين علي حسين مهدي737651621511047014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء482.0080.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيجعفر محمد جواد كاظم737661621511019024

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء602.00100.33اعدادية االمامة للبناتتطبيقيرسل حيدر خضر حسين737672721522056008

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء600.00100.00ثانوية سيد الماء األهلية للبنينتطبيقيابراهيم مهدي حسين علي737682721513008001

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيغضنفر لبيب عبد الكريم حسن737692721511026092

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0099.00ثانوية سيد الماء األهلية للبنينتطبيقياحمد عباس فاضل عبد الرضا737702721513008002

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء593.0098.83اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيزينب حيدر عبد المنعم هادي737712721522035013

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد جواد عادل محمد جواد كافي737722521513013054

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية سيد الماء األهلية للبنينتطبيقيمرتضى فارس صالح حميد737732721513008021

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء587.6497.94ثانوية الذرى للمتميزيناحيائياحمد اياد جبار عبيد737742721411039002

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء587.0097.83اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسين عبد علي مهدي كاظم737752721411038024

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء586.0097.67ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيرواء فاضل عبد علي محمد737761121424015007

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء586.0097.67ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيمنار طالب محمد كاظم737771121424015024

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء586.0097.67ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائياحمد عبد الحسن دويج خفيف737782221413060007

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء586.0097.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنين عباس احمد حمزه737792721422033056

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء585.0097.50ثانوية الثوار للبنيناحيائيخالد حيدر خالد مصطفى737801121411012013

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء585.0097.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرواء فرج كامل بجاي737812521422022388

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء علي كاطع زيدان737822621422026064

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحيدر حسين شمخي حمد737832721411026068

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي محمد عبد العباس عبد االمير737842721411033119

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيابو طالب ليث عباس شمخي737852721411034001

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيمجتبى علي صالح هادي737862721411034191

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء585.0097.50للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيمريم ستار خشان عبد الحمزه737872721422008139

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيرسل حسن ياس خضير737882721422033100
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء585.0097.50الخارجياتاحيائيعال منير عبد تايه737892721428050312

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيزينب عدنان فندي عباس737901321422045021

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيمريم سلطان موسى علي737912221424037086

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين علي نعيم جواد737922521413031181

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية عكاظ للبناتاحيائينهى نظير موسى حسين737932721422018201

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء586.0097.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد كمال اسماعيل مهدي737942721411025211

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء586.0097.67ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيمريم صادق محي محسن737952721422052100

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيهاجر عباس محمد خضير737962321424013048

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء583.0097.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيساره نعيم طاهر هاشم737972221424051084

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء583.0097.17ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائينور محمد خضر جياد737982321424013047

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء583.0097.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيرسل حازم محمد حسين737992421422024104

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء583.0097.17اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمحمد علي فائز حبيب حمد738002721411001049

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء583.0097.17اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه هادي عبد زيد صباح738012721422007103

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء583.0097.17ثانوية الحرائر للبناتاحيائيايات علي كامل علي738022721422027006

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء583.0097.17ثانوية الزهراء للبناتاحيائيأمنه هادي صالح خضير738032721422038001

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء582.0097.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيلينا صالح عبد المهدي محمود738042521422004682

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء582.0097.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيكوثر خضير عباس ناصر738052521422010284

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء582.0097.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد الزهره حسن738062721422037231

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء582.0097.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيايمان جعفر عباس موسى738072721422040022

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء582.0097.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيرفل عصام عاشور عباس738082921424004035

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء581.0096.83اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيامجد ياس محسن علي738092121411060024

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء581.0096.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم حسنين محمود عبود738102321422013431

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء581.0096.83اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيباقر إسماعيل حاشوش كنيهر738112621415010022

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء581.0096.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور الهدى غازي كريم عبد738122621424007220

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء581.0096.83اعدادية المكاسب للبنيناحيائيعلي عدنان خلف شذر738132721411001036

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء581.0096.83ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزينب مسلم حسن بدر738142721422050062

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء581.0096.83اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء احمد هاشم عبد علي738152721422055088

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء580.0096.67اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقياحمد ماجد عبد الحسين كاطع738162721515002011

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء580.0096.67ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء فائز غانم عبد الواحد738172721522038016

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء574.4095.73اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي جواد عبد الكاظم عباس738182721511028022

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء571.0095.17اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيشهد كريم فاضل مهدي738192321522016034

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء571.0095.17ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقياحمد عباس مجبل ديوان738202821511009003

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء570.0095.00اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقينور عدنان لعيبي عريبي738212721526001164
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قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء569.0094.83ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيمصطفى أحمد صباح كاظم738222221513047011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء604.00100.67اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيرعد سعد عباس هاشم738232721511014026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء603.00100.50اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقياحمد حسن هادي كريم738242721511014001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء597.0099.50اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيحسنين طارق عباس محمد738252721511035016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0099.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيصادق احسان كويظم ساجت738262421513010030

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيعبد هللا ماجد عبد الحميد هاشم738272721511035041

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء593.0098.83ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيجمانه ثامر مسير جبر738282221524030008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيحسين احمد كاظم حسن738292321511061014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء580.0096.67اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسام سلمان فلو عبعوب738302921511016022

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء579.0096.50اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحيدر عبد هللا عبد زيد مهدي738312721511032026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء579.0096.50اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيفاطمه نوري ناصر محمد738322721526001130

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء578.0096.33اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمحمد صادق عزيز ياسر حسن738332321511061061

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء577.0096.17اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين حميد صاحب عبود738342721511029019

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء576.0096.00اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيأسعد شاكر والي حميد738352921511022006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء575.0095.83اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء علي محمود مجيد738362321522048022

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء575.0095.83اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسين جميل كاظم شريب738372921511023041

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء573.0095.50اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمقتدى ناجح محمد مهنه738382721511029086

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء573.0095.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيحوراء قاسم صالح مهدي738392721522020009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء573.0095.50اعدادية السما للبناتتطبيقيبنين فائز هادي حسان738402721522045006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء572.0095.33اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيشاكر حميد شنين بدر738412521511007094

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء572.0095.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيزهراء سعد تقي رؤوف738422521524004012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء572.0095.33اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيختام حسن حاتم شمخي738432721522035008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء571.0095.17اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيكرار صاحب غازي خضير738442721511008041

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء571.0095.17اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيبرير احمد مزهر عطيه738452721511021010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء570.0095.00ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيمصطفى أسعد كاظم محمد علي738462221513040036

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء569.0094.83ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمجتبى هاني غضبان داود738471621513115044

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء568.0094.67اعدادية الزوراء للبنينتطبيقياحمد حيدر سالم شندي738481221511006005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء568.0094.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد نوري شنون مكطف738491621513071124

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء568.0094.67اعدادية بلد للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الحسن خضير738501821511006018

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء568.0094.67ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيسجاد علي عبيس جبار738512421513010026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء567.0094.50اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيسيف رعد عبد الزهرة عبد الردام738521521511016024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء567.0094.50ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا صالح سلطان بدر738531621513008011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء566.5294.42ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيمحمد علي مهدي صالح مهدي738542721511039006
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء566.0094.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى حاتم عبد العالي نجم738551621513006101

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء566.0094.33اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيوالء كاظم محيبس شحيت738562721522046034

كلية العلوم/جامعة كربالء583.0097.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرحاب علي ضغين صالل738572421422016044

كلية العلوم/جامعة كربالء580.0096.67ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمجد قاسم مجيد حسن738582721422038069

كلية العلوم/جامعة كربالء557.4492.91اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد كاظم اعوج كاظم738592721411028161

كلية العلوم/جامعة كربالء554.0092.33اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفرقان حسين محسن جواد738602721422039173

كلية العلوم/جامعة كربالء554.0092.33اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيمريم هادي متعب طخاخ738612721422046141

كلية العلوم/جامعة كربالء553.0092.17اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء نوفل ظاهر حبيب738622721422006015

كلية العلوم/جامعة كربالء552.0092.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيمريم قصي احمد مهدي738632521422011070

كلية العلوم/جامعة كربالء550.0091.67اعدادية الروضتين للبناتاحيائيبنين حيدر جواد محمد رضا738642721422039031

كلية العلوم/جامعة كربالء550.0091.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيشهد عادل شمخي كاظم738652721422054192

كلية العلوم/جامعة كربالء549.0091.50ثانوية الرفل للبناتاحيائيزهراء حسين محسن ناصر738662721422017016

كلية العلوم/جامعة كربالء549.0091.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيملك هيثم صبيح عباس738672721422054285

كلية العلوم/جامعة كربالء548.0091.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه سعد مهدي ابراهيم738682721422055169

كلية العلوم/جامعة كربالء547.0091.17ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيزهراء مهند صالح خضير738692321424013025

كلية العلوم/جامعة كربالء546.0091.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب اياد غازي ميرزا738701521422010073

كلية العلوم/جامعة كربالء546.0091.00اعدادية االمامة للبناتاحيائياسراء حسين عبد ربه عطية738712721422056002

كلية العلوم/جامعة كربالء545.0090.83اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء محمد صالح محمد حسن اغامير738722721422036079

كلية العلوم/جامعة كربالء545.0090.83اعدادية الروضتين للبناتاحيائيوسن باسم عطشان هادي738732721422039226

كلية العلوم/جامعة كربالء544.0090.67اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيبشير صخر يوسف هندي738742721411014062

كلية العلوم/جامعة كربالء544.0090.67اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمة رشيد حاتم كاظم738752721422040105

كلية العلوم/جامعة كربالء543.0090.50اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد علي عزيز738762721411037117

كلية العلوم/جامعة كربالء541.0090.17اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين علي حمزه لطيف738772421411005032

كلية العلوم/جامعة كربالء541.0090.17اعدادية كربالء للبناتاحيائييشكر غانم حميد كريم738782721422033358

كلية العلوم/جامعة كربالء540.0090.00اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمنتظر علي اصغر نجف مرتضى738791721411113047

كلية العلوم/جامعة كربالء540.0090.00اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمؤمل جاسب عرير كريم738802821411010031

كلية العلوم/جامعة كربالء538.8089.80ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد حسن عادل خضير ياس738812721411039074

كلية العلوم/جامعة كربالء538.0089.67اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزهراء عباس فاضل برغش738822721422011025

كلية العلوم/جامعة كربالء538.0089.67اعدادية غزة للبناتاحيائياستبرق كريم حسين علوان738832721422034012

كلية العلوم/جامعة كربالء537.0089.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيشهد حازم هادي عبد الرضا738842721422054191

كلية العلوم/جامعة كربالء536.0089.33اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائياسيل عباس كاظم جاسم738852721422046009

كلية العلوم/جامعة كربالء536.0089.33اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينور الهدى عادل قاسم رسول738862721426001276

كلية العلوم/جامعة كربالء535.0089.17اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحيدر حسين ياس خضير738872721411016040
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كلية العلوم/جامعة كربالء535.0089.17اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيرضا حيدر عبد االمير عبود738882721411035030

كلية العلوم/جامعة كربالء535.0089.17ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيتبارك ابراهيم عبد حسين738892721422012017

كلية العلوم/جامعة كربالء535.0089.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه رياض نعمان مجيد738902721422033107

كلية العلوم/جامعة كربالء535.0089.17اعدادية غزة للبناتاحيائيرند سعد علي عبيد738912721422034066

كلية العلوم/جامعة كربالء535.0089.17اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء هيثم لفته فهد738922721422041065

كلية العلوم/جامعة كربالء535.0089.17الخارجياتاحيائيزهراء حيدر حمزه ناصر738932721428050186

كلية العلوم/جامعة كربالء534.0089.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينبأ احمد نعمه جيثوم738942721422055207

كلية العلوم/جامعة كربالء533.0088.83اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب حميد فاضل يسن738952721422003122

كلية العلوم/جامعة كربالء533.0088.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيضحى حاكم سعدون عبد الحسن738962721422033207

كلية العلوم/جامعة كربالء532.0088.67اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيضياء فارس عبد العظيم جابر738972721411014023

كلية العلوم/جامعة كربالء532.0088.67اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائياحمد زغير عليوي شالش738982721411027008

كلية العلوم/جامعة كربالء532.0088.67اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزهراء فارس صاحب عبد هللا738992721422011026

كلية العلوم/جامعة كربالء532.0088.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيايات شالل حسن عبد السيد739002721422048011

كلية العلوم/جامعة كربالء532.0088.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه عباس كاظم ابراهيم739012721422054228

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0088.50ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيصادق جعفر جواد مهدي739021221411002014

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0088.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحيدر جمال عبود كاظم739032721411026066

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0088.33اعدادية القرنة للبناتاحيائيهدية محمود عباس شويرد739041621422005060

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0088.33اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحيدر سالم مكي حسين739052721411026069

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0088.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه قاسم محمد جاسم739062721422025122

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0088.33ثانوية الزهراء للبناتاحيائيايات نعمه عبد الساده عبد الكاظم739072721422038004

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0088.33اعدادية السما للبناتاحيائيمالك علي محسن عبد علي739082721422045145

كلية العلوم/جامعة كربالء529.0088.17اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيساره جبار عطيه محمد739092721422003132

كلية العلوم/جامعة كربالء529.0088.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينرجس يوسف حميد حليص739102721422021124

كلية العلوم/جامعة كربالء529.0088.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقينبأ هيثم فخري كاظم739112721522011050

كلية العلوم/جامعة كربالء528.0088.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيتبارك عبد االمير احمد عبد الرضا739122721422038010

كلية العلوم/جامعة كربالء527.6087.93ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيأسراء حسين هادي جياد739132721422043001

كلية العلوم/جامعة كربالء527.0087.83ثانوية البيان للبنيناحيائيحاتم علي شنداخ مذكور739142721411040011

كلية العلوم/جامعة كربالء527.0087.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهدى احسان عبد النبي عبد عون739152721422048153

كلية العلوم/جامعة كربالء527.0087.83اعدادية االمامة للبناتاحيائيبنين عادل داخل عبد االمير739162721422056016

كلية العلوم/جامعة كربالء526.0087.67اعدادية المشكاة للبناتاحيائيكوثر كاظم جبر خلف739172621422023053

كلية العلوم/جامعة كربالء526.0087.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيتبارك علي جاسم محمد739182721422025025

كلية العلوم/جامعة كربالء526.0087.67اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائياشواق احمد عودة كاظم739192721422055005

كلية العلوم/جامعة كربالء525.0087.50اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء عدنان سعيد عبد739201821422017066
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كلية العلوم/جامعة كربالء525.0087.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيرانيا عباس جواد كاظم739212521422001041

كلية العلوم/جامعة كربالء525.0087.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور الهدى علي احمد ابراهيم739222721422035327

كلية العلوم/جامعة كربالء525.0087.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه صالح موسى صالح739232721422037237

كلية العلوم/جامعة كربالء525.0087.50اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور ميعاد يوسف صالح739242721422048147

كلية العلوم/جامعة كربالء524.0087.33اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه حسن جاسم سويف739252721422040108

كلية العلوم/جامعة كربالء524.0087.33ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيفاطمه مسلم حنون إبراهيم739262721422052094

كلية العلوم/جامعة كربالء523.0087.17اعدادية القوارير للبناتاحيائيطيبه سرمد هاني فارس739272721422015111

كلية العلوم/جامعة كربالء523.0087.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزهراء جواد حسن محسون739282721422025054

كلية العلوم/جامعة كربالء523.0087.17اعدادية البسملة للبناتاحيائيرسل محمد جاسم حمادي739292721422041075

كلية العلوم/جامعة كربالء523.0087.17اعدادية االمامة للبناتاحيائيرسل حيدر محسن موسى739302721422056035

كلية العلوم/جامعة كربالء523.0087.17ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيفدك بهجت حكمت محمد علي739312721424006032

كلية العلوم/جامعة كربالء522.9687.16اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا كرار محمد عباس739322721411028087

كلية العلوم/جامعة كربالء522.0087.00اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمرتضى رعد راضي مخيلف739332721411021103

كلية العلوم/جامعة كربالء522.0087.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيشريف عالء شريف حسون739342721411026097

كلية العلوم/جامعة كربالء522.0087.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمجتبى احمد جواد جاسم739352721411026145

كلية العلوم/جامعة كربالء522.0087.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيساره غازي صالح هادي739362721422008082

كلية العلوم/جامعة كربالء522.0087.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائياسراء عقيل مسلم طالب739372721422046006

كلية العلوم/جامعة كربالء522.0087.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيغفران حازم تيزاب سوادي739382721422054205

كلية العلوم/جامعة كربالء522.0087.00اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيهدى حسن عبد الزم739392721426001261

كلية العلوم/جامعة كربالء521.0086.83اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرقيه جواد راضي حسون739402721422003087

كلية العلوم/جامعة كربالء521.0086.83اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيعال بسام رسول جوده739412721422011049

كلية العلوم/جامعة كربالء521.0086.83اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه سالم احمد خضير739422721422015132

كلية العلوم/جامعة كربالء521.0086.83اعدادية اليرموك للبناتاحيائينور الهدى علي عبد الكاظم علي739432721422036166

كلية العلوم/جامعة كربالء521.0086.83اعدادية االمامة للبناتاحيائيحوراء حمزه عباس سريع739442721422056027

كلية العلوم/جامعة كربالء520.0086.67اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي شالكه علي سموم739452721411029078

كلية العلوم/جامعة كربالء520.0086.67اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعمران فارس عمران حمزه739462721411033130

كلية العلوم/جامعة كربالء520.0086.67اعدادية الوقار للبنيناحيائيعباس يوسف نجم عبد739472721411044073

كلية العلوم/جامعة كربالء520.0086.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمة عباس عبد الرسول عبد اليمه739482721422054209

كلية العلوم/جامعة كربالء519.0086.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين نعمه عوده راضي739492721411032066

كلية العلوم/جامعة كربالء519.0086.50ثانوية الزهراء للبناتاحيائيتبارك علي عبد الزهره حسن739502721422038011

كلية العلوم/جامعة كربالء519.0086.50ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيساره خضير عباس حمد739512721422050066

كلية العلوم/جامعة كربالء518.0086.33اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد احمد تركي فخري739522321411027074

كلية العلوم/جامعة كربالء518.0086.33الخارجيوناحيائيمحمد هادي هالل حمزة739532321418001478
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كلية العلوم/جامعة كربالء518.0086.33اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه ميثم علي فرحان739542721422018166

كلية العلوم/جامعة كربالء518.0086.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه عدنان عبيس حمزه739552721422055179

كلية العلوم/جامعة كربالء517.0086.17اعدادية الهندية للبنيناحيائياحمد ناصر حسون صباح739562721411032016

كلية العلوم/جامعة كربالء517.0086.17اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيانوار مشتاق طالب علي739572721422003021

كلية العلوم/جامعة كربالء517.0086.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه أنور سعد عبد االمير739582721422033230

كلية العلوم/جامعة كربالء517.0086.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب فاضل عبد الحسين مسرهد739592721422035186

كلية العلوم/جامعة كربالء517.0086.17اعدادية اليرموك للبناتاحيائيامال عبد المهدي عبد األمير كاظم739602721422036015

كلية العلوم/جامعة كربالء517.0086.17اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء محمد محيسن سهيل739612721422055113

كلية العلوم/جامعة كربالء516.0086.00ثانوية فلسطين للبناتاحيائينور الهدى عيسى عبدالزهره حسن739621021422032039

كلية العلوم/جامعة كربالء516.0086.00اعدادية الحسينية للبنيناحيائيسجاد حسين جبر وناس739632721411031052

كلية العلوم/جامعة كربالء516.0086.00اعدادية السما للبناتاحيائيزينب حسين داود محمد739642721422045079

كلية العلوم/جامعة كربالء516.0086.00ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيطيبة نصير غانم هويدي739652721424003021

كلية العلوم/جامعة كربالء516.0086.00اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعلي رزاق علي حسن739662721511003029

كلية العلوم/جامعة كربالء515.0085.83اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحيدر هالل عبد الكاظم جاسم739671221411007054

كلية العلوم/جامعة كربالء515.0085.83اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمنتظر حسن محمود كاظم739682721411016120

كلية العلوم/جامعة كربالء515.0085.83ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيمحمد كاظم جواد كاظم739692721411036047

كلية العلوم/جامعة كربالء515.0085.83اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمهدي طارق عاصي شايع739702721415005109

كلية العلوم/جامعة كربالء515.0085.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء حسين جفات راضي739712721422033123

كلية العلوم/جامعة كربالء515.0085.83اعدادية اليرموك للبناتاحيائيبتول نجم حمزه غنام739722721422036027

كلية العلوم/جامعة كربالء515.0085.83اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيايالف مصدق ناصر نعمه739732721426001031

كلية العلوم/جامعة كربالء515.0085.83الخارجياتاحيائيزينب عادل عبد الرزاق توفيق739742721428050231

كلية العلوم/جامعة كربالء514.0085.67اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيايناس حسين فليح حسن739752721422021008

كلية العلوم/جامعة كربالء514.0085.67ثانوية الحرائر للبناتاحيائيهاجر حسن جاسم حسين739762721422027088

كلية العلوم/جامعة كربالء514.0085.67اعدادية الوقار للبنينتطبيقيكاظم علي حسين سباهي739772721511044083

كلية العلوم/جامعة كربالء513.0085.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيسرور احمد علي عبيد739782321422049055

كلية العلوم/جامعة كربالء513.0085.50ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيرغد مسلم عبادي عمران739792721422009030

كلية العلوم/جامعة كربالء513.0085.50اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمنى هادي علي هادي739802721422036152

كلية العلوم/جامعة كربالء513.0085.50اعدادية النجاح للبناتاحيائياثمار عبد الحكيم عباس كاظم739812721422037011

كلية العلوم/جامعة كربالء513.0085.50اعدادية البسملة للبناتاحيائيسماح عبيد حسن كيطان739822721422041132

كلية العلوم/جامعة كربالء512.0085.33ثانوية النيل للبنيناحيائيحسن خيري عيال خفيف739832321411029021

كلية العلوم/جامعة كربالء512.0085.33ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه صالح حسن عبيس739842321422007069

كلية العلوم/جامعة كربالء512.0085.33اعدادية الصباح للبناتاحيائينورهان واثق حسين محسن739852521422007118

كلية العلوم/جامعة كربالء512.0085.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيزين العابدين عقيل جعفر عبد الزهره739862721411025099
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كلية العلوم/جامعة كربالء512.0085.33اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسن فالح اعشوي فرفاح739872721411037019

كلية العلوم/جامعة كربالء512.0085.33ثانوية الشهباء للبناتاحيائيكوثر محمد محيسن عليوي739882721422032032

كلية العلوم/جامعة كربالء512.0085.33اعدادية غزة للبناتاحيائيبنين خضير كاظم جبر739892721422034029

كلية العلوم/جامعة كربالء512.0085.33اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيناديه مكصد سلطان عطيه739902721426001232

كلية العلوم/جامعة كربالء511.0085.17اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد هللا حيدر صالح مهدي739912721411029060

كلية العلوم/جامعة كربالء511.0085.17اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمرتضى حامد عبد االمير عبود739922721411037114

كلية العلوم/جامعة كربالء511.0085.17اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيميثم كاظم جواد كاظم739932721411038128

كلية العلوم/جامعة كربالء511.0085.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيفاطمه عدنان سليمان حسن739942721422011057

كلية العلوم/جامعة كربالء510.0085.00اعدادية القدس للبناتاحيائيهبه محمود احمد محمد739952121422021090

كلية العلوم/جامعة كربالء510.0085.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي حامد كامل كشيش739962721411025136

كلية العلوم/جامعة كربالء510.0085.00اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد وصفي محمد طاهر739972721511034063

كلية العلوم/جامعة كربالء509.0084.83ثانوية البتول للبناتاحيائياسالم اياد سالم اعديل739982621422005007

كلية العلوم/جامعة كربالء509.0084.83اعدادية الثبات للبنيناحيائيقاسم فارس جبار عباس739992721411011066

كلية العلوم/جامعة كربالء509.0084.83اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعباس سالم عبد زيد عطيه740002721411038049

كلية العلوم/جامعة كربالء509.0084.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيساره احمد عبد الرحيم سلمان740012721422025089

كلية العلوم/جامعة كربالء509.0084.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور الزهراء مرتجى عبد الباري خليل740022721422048136

كلية العلوم/جامعة كربالء509.0084.83ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيمنتهى علي محمد حمود740032721422052105

كلية العلوم/جامعة كربالء509.0084.83اعدادية الفتح للبنينتطبيقيحيدر نعمه جبر عبد االمير740042721511003016

كلية العلوم/جامعة كربالء508.0084.67اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمحمد كامل فرحان الزج740052721411027118

كلية العلوم/جامعة كربالء508.0084.67ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيكوثر خيري علي حمزه740062721422012064

كلية العلوم/جامعة كربالء508.0084.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء عدنان عبداالمير عبود740072721422033137

كلية العلوم/جامعة كربالء508.0084.67ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيسكينه عباس عبد السيد علي740082721424003019

كلية العلوم/جامعة كربالء507.0084.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرتاج حازم عبد حمزة740092421426001105

كلية العلوم/جامعة كربالء507.0084.50اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيسجاد مجيد كاظم مجيد740102721415005118

كلية العلوم/جامعة كربالء507.0084.50اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيمريم عبد الحسن عبد الحمزة راهي740112721422003186

كلية العلوم/جامعة كربالء507.0084.50اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيفاطمة صباح رضا كاظم740122721422011053

كلية العلوم/جامعة كربالء507.0084.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحنين علي عبد الحسين عبد علي740132721422035086

كلية العلوم/جامعة كربالء507.0084.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيمالك جمال صادق ابراهيم740142721422037287

كلية العلوم/جامعة كربالء507.0084.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء حيدر احمد هادي740152721422054126

كلية العلوم/جامعة كربالء507.0084.50اعدادية االمامة للبناتاحيائينبأ راضي خليل ابراهيم740162721422056126

كلية العلوم/جامعة كربالء506.0084.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرغد صفاء كيلو عبد الحسين740172721422054098

كلية العلوم/جامعة كربالء505.0084.17اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمحمد رضا جميل رضا غريب740182721411027110

كلية العلوم/جامعة كربالء505.0084.17اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيمريم احمد مجيد عفلوك740192721422004058
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كلية العلوم/جامعة كربالء505.0084.17ثانوية الشهباء للبناتاحيائيزهراء منعم عبد هللا محمد740202721422032017

كلية العلوم/جامعة كربالء505.0084.17ثانوية الشهباء للبناتاحيائيغفران خليل رحيمه كريم740212721422032026

كلية العلوم/جامعة كربالء504.0084.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعلي باسم ذياب عبد الحسين740222721411027080

كلية العلوم/جامعة كربالء504.0084.00اعدادية االمامة للبناتاحيائينرجس نعيم حمود فرهود740232721422056134

كلية العلوم/جامعة كربالء503.0083.83اعدادية الشموخ للبناتاحيائياشرقت مازن كاظم شيال740242221422028015

كلية العلوم/جامعة كربالء503.0083.83اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيحسين موسى عمران رحمان740252721411002017

كلية العلوم/جامعة كربالء503.0083.83اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمة الزهراء احمد هاشم حمزه740262721422015124

كلية العلوم/جامعة كربالء503.0083.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيتبارك محمد سالم شلتاغ740272721422025027

كلية العلوم/جامعة كربالء503.0083.83ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب احمد عباس حسن740282721422027042

كلية العلوم/جامعة كربالء503.0083.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيشهد كريم حسن علي740292721422033200

كلية العلوم/جامعة كربالء503.0083.83اعدادية كربالء للبناتاحيائينبا ميثم محمد حسون740302721422033318

كلية العلوم/جامعة كربالء503.0083.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد هللا جاسم740312721422037252

كلية العلوم/جامعة كربالء503.0083.83ثانوية الرفاه للبناتاحيائينور كريم حمزه جزعان740322721422044092

كلية العلوم/جامعة كربالء502.0083.67اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء حسين غافل محمد740332321422049038

كلية العلوم/جامعة كربالء502.0083.67اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعلي سالم عبد العظيم عبد الحسين740342721411027082

كلية العلوم/جامعة كربالء502.0083.67اعدادية اليرموك للبناتاحيائيشهد خالد محيبس حسن740352721422036104

كلية العلوم/جامعة كربالء502.0083.67اعدادية البسملة للبناتاحيائيساره سعد مهدي حساني740362721422041124

كلية العلوم/جامعة كربالء502.0083.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيتقى حسين بشير عذاب740372721422048033

كلية العلوم/جامعة كربالء502.0083.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتبارك احمد محسن محمد740382721422054051

كلية العلوم/جامعة كربالء501.0083.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين احمد راهي هاشم740392221411003058

كلية العلوم/جامعة كربالء501.0083.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيحنين أحمد رشيد حيوان740402221422016045

كلية العلوم/جامعة كربالء501.0083.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائياستبرق قاسم عذيب حميدي740412221424030003

كلية العلوم/جامعة كربالء501.0083.50ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيدعاء سعد ساجت حسين740422321427029010

كلية العلوم/جامعة كربالء501.0083.50اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمنتظر رياض طعيمه شيشخان740432721411028189

كلية العلوم/جامعة كربالء500.0083.33اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائينعيم حسن خصاف عبد الحسن740442221415007305

كلية العلوم/جامعة كربالء500.0083.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء زهير محمد عبد الرضا740452221422039161

كلية العلوم/جامعة كربالء500.0083.33اعدادية السدة للبناتاحيائيايمان سعد جبر حمد740462321422034010

كلية العلوم/جامعة كربالء500.0083.33ثانوية السلوى للبناتاحيائيفاطمه رحيم كشاش كاظم740472721422016057

كلية العلوم/جامعة كربالء500.0083.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائينور سلطان جدران عبد عون740482721422025155

كلية العلوم/جامعة كربالء500.0083.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيبينه ناظم عمران كاظم740492721422033058

كلية العلوم/جامعة كربالء500.0083.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء محسن عبيد محي740502721422055112

كلية العلوم/جامعة كربالء500.0083.33اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعالء الدين عباس نعمه خريبط740512721511026076

كلية العلوم/جامعة كربالء499.0083.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه عباس طالب مهدي740522721422033109
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كلية العلوم/جامعة كربالء499.0083.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيغدير صفاء جمعه عيسى740532721422037216

كلية العلوم/جامعة كربالء496.0082.67ثانوية الشهباء للبناتتطبيقيشهد حيدر صباح صاحب740542721522032011

كلية العلوم/جامعة كربالء482.0080.33اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيزهراء جعفر قاسم علي740552721522003015

كلية العلوم/جامعة كربالء482.0080.33اعدادية غزة للبناتتطبيقيزينب صالح عزيز حميد740562721522034032

كلية العلوم/جامعة كربالء481.0080.17الخارجياتتطبيقيمنى هاشم حمود هاني740572721528050132

كلية العلوم/جامعة كربالء475.0079.17اعدادية البسملة للبناتتطبيقيهبه علي حسين الفي740582721522041045

كلية العلوم/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيفاطمه ياسر هادي معيدي740592721522007037

كلية العلوم/جامعة كربالء470.0078.33اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمصطفى مؤيد عبد السالم عبد الكريم740601621511027071

كلية العلوم/جامعة كربالء470.0078.33ثانوية سيد الماء األهلية للبنينتطبيقيحيدر جالل صالح عبد الرضا740612721513008004

كلية العلوم/جامعة كربالء460.0076.67اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيباقر منير فالح عبد الواحد740622721511033029

كلية العلوم/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمرتضى محمد علي يحيى علي740632721511030095

كلية العلوم/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية الوقار للبنينتطبيقيامير طه محمد الزم740642721511044011

كلية العلوم/جامعة كربالء459.0076.50ثانوية الشهباء للبناتتطبيقيفاطمه مجيد رشيج مويلح740652721522032016

كلية العلوم/جامعة كربالء458.0076.33اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيرقيه ضرغام علي عبد740662721522039017

كلية العلوم/جامعة كربالء456.0076.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيمروه شهاب علي عبد القادر740672721522025038

كلية العلوم/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيفاطمه أسعد مجيد رشيد740682721522048031

كلية العلوم/جامعة كربالء453.0075.50اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيهدى ماهر محسن هادي740692721526001183

كلية العلوم/جامعة كربالء450.0075.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد جاسب عبود حاجي740702821511015163

كلية العلوم/جامعة كربالء449.0074.83اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيزهراء محمد حسين علي740712721522054019

كلية العلوم/جامعة كربالء448.0074.67اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعبد هللا محمد جواد جعفر740722721511026075

كلية العلوم/جامعة كربالء447.0074.50اعدادية الثبات للبنينتطبيقيحسين جواد كاظم شناوه740732721511011020

كلية العلوم/جامعة كربالء446.0074.33ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيرسول حميد عبد الزهره محسن740741621515005073

كلية العلوم/جامعة كربالء446.0074.33اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعلي عبد االمير راضي محمد740752721511027056

كلية العلوم/جامعة كربالء446.0074.33اعدادية غزة للبناتتطبيقياسراء عبد الفتاح محسن احمد740762721522034003

كلية العلوم/جامعة كربالء446.0074.33اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي نعيم رحيم حسان740772821511015130

كلية العلوم/جامعة كربالء445.0074.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيشهد علي حسين درباش740782721522034038

كلية العلوم/جامعة كربالء444.0074.00اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيفاطمه عماد فرج شريف740792721522036055

كلية العلوم/جامعة كربالء443.0073.83اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمحمد حسين هادي شنان علي740802721511030076

كلية العلوم/جامعة كربالء441.0073.50اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيزهراء عادل حسين حيدر740812721522054017

كلية العلوم/جامعة كربالء440.0073.33اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمحمد رزاق عبد علي عبد الحسين740821621511027055

كلية العلوم/جامعة كربالء438.0073.00ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيعبد هللا سليم احمد حسن740832721511036031

كلية العلوم/جامعة كربالء438.0073.00ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيتبارك احسان صادق حسون740842721522038004

كلية العلوم/جامعة كربالء438.0073.00اعدادية البسملة للبناتتطبيقيزهراء محمد مجيد عبد الحسين740852721522041022
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كلية العلوم/جامعة كربالء436.0072.67اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيزينب نعمه عبد الكريم عبد المحسن740862721522007028

كلية العلوم/جامعة كربالء436.0072.67الخارجياتتطبيقينبأ خضير كاظم عبد740872721528050136

كلية العلوم/جامعة كربالء436.0072.67ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيرقيه كاظم شواي شبوط740882821522037020

كلية العلوم/جامعة كربالء435.0072.50اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيزين العابدين ميثم صمد عبد الكريم740891621511027022

كلية العلوم/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعالء محمد سلمان سيالن740902721511042049

كلية العلوم/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيايه وسام مهدي رمان740912721522003004

كلية العلوم/جامعة كربالء433.0072.17اعدادية البسملة للبناتتطبيقيحوراء موسى عمران عبيس740922721522041016

كلية العلوم/جامعة كربالء432.0072.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمرتضى كاظم جواد مهدي740932721511021105

كلية العلوم/جامعة كربالء432.0072.00اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعلي عدي حسون عبد740942721511044073

كلية العلوم/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم حسوني خضير740952721511029066

كلية العلوم/جامعة كربالء430.0071.67ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقيرسل اسعد عبد العزيز عبد الحافظ740961621524056003

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء587.0097.83ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائياالء عيسى كاظم عشاو740971621424051007

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء586.0497.67ثانوية المتميزيناحيائيعقيل ساجد شاكر عباس740982421411041060

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزينب داخل كاظم محي740992721422004041

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيهبه سعيد هراطه هادي741002721422004077

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء583.1297.19ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين عدي خليل حمود741012321411056037

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء583.0097.17ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرقيه رحيم علوان راضي741022721422038025

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء582.0097.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيسيف الدين علي كاظم تفاح741032721411032083

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء582.0097.00اعدادية الخالدات للبناتاحيائيام البنين حسن عالوي كاظم741042721422007011

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء581.0096.83ثانوية العميد االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم حافظ رحيم741051621413124007

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء581.0096.83ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد الحمزه عبد الكاظم741062521424025030

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء581.0096.83ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيمريم جاسم محمد ناصر741072521424025055

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء581.0096.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء كريم رزاق مريهج741082621422018049

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء581.0096.83اعدادية البيان للبناتاحيائيجنات مقداد ناظم عويد741092821422028025

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء580.8896.81ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيضحى علي كاظم محمد741102721422043058

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء580.0096.67ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيزينب مايح تقي حميد741112321422057028

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء580.0096.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء هاني مهدي مطلك741122321424003106

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء580.0096.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب رحمن علي ناصر741132321424003114

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء580.0096.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيالزهراء مرتضى احمد عبد741142621422013011

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء580.0096.67اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد كاظم عزيز عبود741152721411032207

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء580.0096.67ثانوية الرفل للبناتاحيائيكفاء حسين علي عيسى741162721422017026

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء580.0096.67اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينبأ صادق عبود شطنان741172721422046144

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء580.0096.67اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيغفران حيدر دفار محمد علي741182721426001289

4148 من 2246صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء579.2896.55اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الحسين سلمان741192721422037160

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء579.0096.50اعدادية السدة للبناتاحيائينور عامر فوزي عبد علي741202321422034075

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء579.0096.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايات عمار سهيل جاسم741212321422072027

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء579.0096.50ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيزهراء رضا عباس جوده741222721422009037

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء579.0096.50اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء ناصر مرزوق مهدي741232721422041109

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء579.0096.50ثانوية العدل للبناتاحيائيزينب جبار العيبي عبد علي741242821422032027

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء578.8096.47ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد جعفر صادق ابراهيم741251221411001070

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء578.0096.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيلطيف احمد لطيف حميد741262221411034301

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء578.0096.33ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياديان اسعد نجم عبد741272221424062001

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء578.0096.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيجعفر محمد محسن علي741282521413033020

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء578.0096.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحوراء ماجد عبد الحسين صادق741292521422004226

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء578.0096.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه محمود طه خضير741302721422037255

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء577.3696.23اعدادية النجاح للبناتاحيائيصفا باسم حسين مراد741312721422037201

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء577.0096.17ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيشهد مخلد محمد جواد حسين741321121424008022

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء577.0096.17ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسين علي عيدان حسن741332221413030029

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء577.0096.17اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمريم ماجد حميد كاظم741342721422036148

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء577.0096.17ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء غانم هاشم كاظم741352721422052050

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء576.3696.06ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي موسى جعفر مجيد741362721411039058

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء576.3696.06ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيلبنى وسام ناظم عبد الهادي741372721422043073

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء576.0096.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعلي حامد شريف عبد العظيم741381621413004035

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء576.0096.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب طالب جمعه موحان741392221424045149

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء576.0096.00اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء سعيد كاظم مهدي741402721422007048

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء576.0096.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيندى محمد علوان مراد741412721422021121

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء576.0096.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرقيه عباس نجم خضير741422721422039066

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء576.0096.00اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم عواش عباس741432721422045113

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء575.7695.96ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيهاشم ضرغام كاظم حميد741442721411039100

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء575.0495.84الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد خالد جمال محمد امين741451021411028087

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء575.0095.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرسل عبد العظيم نعمه زناد741462321422008023

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء575.0095.83اعدادية الفرات للبنيناحيائيصالح عبد الرضا صالح هادي741472721411034106

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء575.0095.83ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيهمام صالح غالب جحيل741482721413008032

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء575.0095.83ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزهراء احمد نعمه جوده741492721422022022

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء575.0095.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب رحيم علوان راضي741502721422038043

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء575.0095.83ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيافنان داود سلمان محمد741512821426001104
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء575.0095.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه احمد كاظم صالح741522921422003116

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء574.0095.67اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيالنا كامران فاضل محمد741532121422003090

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء574.0095.67اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي احمد كاظم جبير741542221411018096

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء574.0095.67ثانوية الصادق المختلطةاحيائياساور خضير جابر راضي741552321427006003

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء574.0095.67(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه وهاب نعمان وهاب741562521422040266

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء574.0095.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكاظم عبد هللا عودة741572521424030058

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء574.0095.67اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيالحسن كامل جبر حالوب741582621413010010

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء574.0095.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي اكبر علي حميد شعالن741592721411025128

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء574.0095.67ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيكرار حيدر عبد المنعم عبد المحسن741602721411045083

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء574.0095.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيغدير علي رضا حسين741612721422033221

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء573.0095.50اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيحسين علي كصاب حميد741621521411015029

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء573.0095.50ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيزين العابدين مشتاق جواد نعيم741631621413004027

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء573.0095.50اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيزهراء مزهر روضان ابراهيم741642121422098021

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء573.0095.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب حسام عبد الواحد عبد العباس741652321422012139

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء573.0095.50اعدادية دمشق للبناتاحيائينور اديب عبد عيدان741662421422024312

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء573.0095.50اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمه محمد عباس جعفر741672521422011062

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء573.0095.50ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه حازم قاسم محمد741682521424011063

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء573.0095.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيرقيه أحمد خضر جدعان741692721422025046

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء573.0095.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه ناجح جاسم نور741702721422037258

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء573.0095.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه هادي جياد راضي741712721422037260

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء573.0095.50ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيحوراء يوسف داود سلمان741722821422016015

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء573.0095.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيرحمة منديل جبار عبطان741732921422024090

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء573.0095.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب محمد طحيول رميله741742921422025075

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.6495.44اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيستار علي خضير عبس741752721411028070

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.0095.33ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيقبس حاوي بريس حسن741761421424020018

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.0095.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيطيبه بشير محمد عبد741772121422009133

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.0095.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك حاكم نعيم عاشور741782221422004062

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.0095.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهدى طالب ريحان عنبر741792221424045258

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.0095.33ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيزينب علي عباس بادي741802221424056025

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.0095.33اعدادية كوثى للبناتاحيائيفاطمه محمد سوادي كاظم741812321422073151

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.0095.33اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزينب حسين كاظم حسين741822421422010068

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.0095.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيغدير قاسم فرحان عايز741832521422004585

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.0095.33ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيأمير عبد الرزاق خلف حسن741842721413008001
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.0095.33اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه حامد احمد ابراهيم741852721422007094

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.0095.33اعدادية غزة للبناتاحيائيتبارك ميثم محسن كريم741862721422034041

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.0095.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه سلمان عبد الواحد جبار741872721422035263

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.0095.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم هيثم عباس عاشور741882721422054280

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء571.6895.28ثانوية التحرير للبناتاحيائيياسمين فاضل غايب شاكر741892321422021136

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء571.0095.17إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعلي مثنى مهدي صكب741901421411007068

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء571.0095.17ثانوية العلياء للبناتاحيائيزينب عماد عبد العليم جدوع741911621422052038

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء571.0095.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائينور صباح ارحيم عبد العزيز741922221424008223

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء571.0095.17ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيهبه صالح مهدي محمد741932321422007082

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء571.0095.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم فارس عبد الحسن محمد741942321422072269

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء571.0095.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبنين حيدر حسن موسى741952321522012006

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء571.0095.17ثانوية البتول للبناتاحيائيبنين عامر جاسم شاحن741962621422005013

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء571.0095.17اعدادية السماوة للبنيناحيائيمرتضى ضرغام مجيد حميد741972921411017286

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء570.0095.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء باسم عويد جمال741981021422033070

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء570.0095.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيكاظم جاسم كاظم تايه741991321411010110

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء570.0095.00ثانوية الصديق للبنيناحيائيعلي محمد يوسف عبيس742002321411024033

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء570.0095.00عدادية الثورة للبناتاحيائيافنان حميد يحيى حمزه742012321422011007

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء570.0095.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيشيماء علي مهدي جبر742022421422003134

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء570.0095.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيرقيه خالد حسون وناس742032421422024113

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء570.0095.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد تقي جبار عبد االمير طوش742042521413031509

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء570.0095.00اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمصطفى حسين عبد االمير حمود742052721411017046

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء570.0095.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيساره حيدر كاظم محمد742062721422033184

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء570.0095.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيمنار حسن فليح جبار742072721422037293

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء570.0095.00ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر مرتضى لطيف راجح742082821413008007

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء569.0094.83اعدادية الدجيل للبناتاحيائياسيل عامر عداي جاسم742091821422071004

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء569.0094.83اعدادية الواسطي للبناتاحيائيايه حسين احمد محمد742102021422003020

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء569.0094.83ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسن علي حاتم كريم742112221413025020

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء569.0094.83اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيسعيد عبد الكريم عزيز داود742122621411022075

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء569.0094.83اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز خالد ابراهيم عبعوب742132621413009030

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء569.0094.83اعدادية البالغ للبنيناحيائيمحمد نجم عبد الرضا شندي742142721411042115

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء569.0094.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب عبد المهدي جاسم محمد742152721422054163

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء569.0094.83الخارجياتاحيائيغدير عبد الحسين عبد الجليل عبود742162721428050317

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء568.0094.67ثانوية االنفال للبناتاحيائينبأ سليم داود سلمان742171021422019123

4148 من 2249صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء568.0094.67اعدادية بلد للبنيناحيائيمهدي صالح مهدي جواد742181821411006160

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء568.0094.67اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعبد الحميد سالم غربي علي742191921411112053

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء568.0094.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيطه حسين عبد الرسول جبر742202221413023104

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء568.0094.67ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيآيات علي فريح طاهر742212421424018002

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء568.0094.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم ياسر محمد كاظم742222521424018215

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء568.0094.67اعدادية الكوت للبنيناحيائييعقوب حبيب شاكر محمود742232621411001221

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء568.0094.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب عادل حسين جاسم742242721422033171

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء568.0094.67ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيرقيه زيد عيدان محمد742252721424006011

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء568.0094.67ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيزين العابدين محمد كريدي فندي742262821411035017

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء567.0094.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء عباس حسين علي742271221422026111

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء567.0094.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيمنار علي مشكور دبس742281321422001296

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء567.0094.50اعدادية المعارف للبنيناحيائيامين عدنان ناصر حسين742292121411005019

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء567.0094.50اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا شكر عليوي عائد742302121411005071

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء567.0094.50اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء رشيد حميد مكي742312221422006037

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء567.0094.50ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيمها مهند عبد الرزاق محمد حسن742322321424013044

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء567.0094.50اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزينة علي مهدي عبد742332721422007072

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء567.0094.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزينب محمد رضا ناصر742342721422025083

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء567.0094.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيتبارك قاسم محمد خيري742352721422037054

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء567.0094.50اعدادية الروضتين للبناتاحيائيتبارك علي حسن محمد هادي742362721422039038

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء567.0094.50اعدادية االمامة للبناتاحيائيفاتن جالل حسن كاظم742372721422056093

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء567.0094.50ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر صبحي سعيد742382721424006014

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء566.0094.33ثانوية العمرانية المختلطةاحيائيزهراء هادي احمد عبد742392121427033004

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء566.0094.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيغدير سلمان نجف لفته742402221424045191

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء566.0094.33اعدادية كوثا للبنيناحيائيكرار نزار حامد حتروش742412321411040129

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء566.0094.33اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعبد الرحمن ساجد دوهان جواد742422321411041042

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء566.0094.33ثانوية الرباب للبناتاحيائيغدير علي سعيد عباس742432321422075067

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء566.0094.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيغيث عالء عكله ضيدان742442421411036230

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء566.0094.33ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيريام حفظي حمزه خضير742452721422012032

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء566.0094.33اعدادية القوارير للبناتاحيائيأديان سالم ناجح جاسم742462721422015001

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء566.0094.33اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيرؤى عامر كريم علي742472721422021030

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء566.0094.33اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمرتضى كريم وحيد عنبر742482821411007104

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء566.0094.33اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب راضي حسون عبود742492821422009077

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء565.5694.26ثانوية بابل للبنيناحيائيحسن طالب خليف كاظم742502321411056025
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء565.0094.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء كريم جبار عبود742511121422006136

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء565.0094.17ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيضحى عباس علي حسين742521521422019013

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء565.0094.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد خالد جاسم عباس742532321411027079

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء565.0094.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء حافظ عليوي علي هللا742542721422018075

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء565.0094.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيماري حكمت محسن هادي742552721422033272

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء565.0094.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيامنه كاظم صالح مهدي742562721422037020

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء565.0094.17اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيامير علي رحيمة نعمة742572821411016002

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء564.4094.07اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمحمد سعد هاشم راضي742581421411006082

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء564.0094.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي محمود داخل يوسف742591121411049082

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية الشروق للبنيناحيائيمبين عماد مهدي رزوقي742601221411029048

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية غدير خم للبناتاحيائيامنة سامي طعمة حسن742611621422084002

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء564.0094.00ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائياحمد فائق موحان عبد هللا742621821413009002

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبنين وسام حاتم مرزه742632321422039043

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنار حسين كامل خليل742642321422051114

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب احمد جادر درويش742652321422072139

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد خليل ابراهيم هادي742662721411003114

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيعلياء جبار عذاب حمزه742672721422039145

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية الزوراء للبناتاحيائيمريم بهجت فاخر كاظم742682821422020064

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.1293.85المنصور- ثانوية المتميزات احيائيشمس محمد غني علي742691021422003089

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية المتنبي للبنيناحيائيفيصل مؤيد فيصل كريم742701321411017045

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0093.83إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد باسم مزهر هاشم742711421411014120

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0093.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عامر محمد شاكر حمود742721621411001151

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0093.83ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيرسل هاتف عبد العباس شهاب742732221424022024

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياستبرق ذياب محمد جبر742742321422072008

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتقوى حسين جواد حبيب742752421422027043

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية القدس للبناتاحيائيرجاء جعفر يونس عبد الحسن742762621422033054

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0093.83ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعلي حكمت محمد نايف742772721411045067

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب رشيد عوده عبد هللا742782721422033168

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية غزة للبناتاحيائينور علي عبيس عبيد742792721422034164

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرسل احمد شعبان مكي742802721422035109

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحنين كاظم ياسر خليل742812721422054069

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0093.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزينب حافظ مدلول حميدي742822821422003068

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيخديجه احمد عبد الرضا هندي742832821422012034
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0093.83ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيدعاء مجيد داود سلمان742842821422016016

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0093.83ثانوية الغفران للبناتاحيائيفاطمة محمد فالح صحن742852821422019062

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.2493.71ثانوية المتميزيناحيائييوسف احمد كاظم يوسف742862421411041132

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0093.67اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد عادل سلمان عبد742871221411027139

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0093.67اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيزينه محمد جميل ثويني742881221422050072

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0093.67اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيرفل سلمان شنشول علوان742891321422017057

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0093.67إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد مهدي علي احمود742901421411015121

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0093.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيامنه كاظم عبد الحسين حنون742911421422044013

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0093.67اعدادية االريج للبناتاحيائيتبارك كاظم علي عبادي742921621422062009

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0093.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيهبه جبار عبد الحسين كحيني742932221422016173

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0093.67ثانوية النرجس للبناتاحيائيبتول حسن ياسر منصور742942221422060010

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0093.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيدينا قاسم هاشم علي742952321422072086

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0093.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد عالء عبد علي عليوي742962421411048255

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0093.67اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة حسن هادي عبد742972421422009256

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0093.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة غسان جليل محمد742982421422047215

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0093.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى حيدر عبد الحسن جاسم742992521424018373

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0093.67اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء عالء عبد هللا عكش743002721422003109

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0093.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم احمد حسين كعيد743012721422037272

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.7693.63ثانوية التحرير للبناتاحيائيسناء حيدر ضايع محمد743022321422021080

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0093.50اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمحمد صادق صباح حسن خشان743031521411019026

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0093.50اعدادية الرطبه للبنيناحيائيعلي كمال جبير حمدان743041921411068006

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0093.50اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعلي ستار غشيم ناصر743052121411030041

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0093.50اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيدانيه مقداد شكر محمد743062121422003036

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0093.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائياالء حسين حمود شيحان743072221424030006

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0093.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه امين علي سدخان743082221424030079

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0093.50اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسين غانم لفته رشيد743092321417007053

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0093.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب شهيد حمزه علي743102321422018083

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0093.50اعدادية غزة للبناتاحيائينبأ حيدر عبد المهدي عبد علوان743112721422034147

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0093.50اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمه حسن حسون عبد علي743122721422045116

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0093.50اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيعال عادل عمران حمزه743132721422046100

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0093.50اسطنبول-ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيااحيائيبتول رياض كريم محمد743143021427045003

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0493.34ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء غانم نجم عبد743152721422043037

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0093.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيحوراء محمد حسن عطيه743161321422011026
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0093.33إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي نزار عبد الرضا داود743171421411021069

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0093.33اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمه كريم محمد يوسف743181421422006128

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0093.33ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعمار كسار حمود عليوي743192221413009037

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0093.33ثانوية االبتهال للبناتاحيائيطيبه حسين نعيم دهيرب743202221422051030

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0093.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمنار فالح كريم موشي743212221424001088

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0093.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الكاظم حسين علي743222221424028165

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0093.33اعدادية الربيع للبناتاحيائينور صالح هادي معيدي743232321422022224

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0093.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسجى بشار محسن عبدالحسين743242321422072169

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0093.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيروان حيدر جعفر خليل743252321424006146

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0093.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم كفاح صبحي غني743262521422003511

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0093.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهدى عسل عبد الحسين حطاب743272621424007234

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0093.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيوسن باسل الزم نعمه743282721422037340

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0093.33اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء سعد عواش عباس743292721422045066

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0093.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء مضر رديف عليوي743302721422055116

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء559.0093.17ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمروه عمر حمودي فتحي743311021422009075

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء559.0093.17اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيحسن احمد عبد الرضا حسان743321521411019005

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء559.0093.17اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيمرام كريم عايد حسن743331921422068052

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء559.0093.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعمار عباس ريسان حسين743342221411003211

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء559.0093.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمفاز جعفر صالح مهدي743352321422013456

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء559.0093.17اعدادية السدة للبناتاحيائيهدى عاصم حميد صخي743362321422034079

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء559.0093.17اعدادية المسيب للبناتاحيائيزينب علي عطيه محمد743372321422041098

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء559.0093.17ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيمريم طارق غانم محمد743382321422057047

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء559.0093.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرسل ثامر عباس جبر743392421424023036

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء558.3293.05ثانوية المتميزيناحيائيعلي احمد عبد المحمد عظيم743402421411041064

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء558.0093.00اعدادية الرباط للبناتاحيائيام البنين طه احمد عبادة743411121422055003

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء558.0093.00اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعبد الحميد حسن راضي حسن743421321411008063

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء558.0093.00إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعباس اكرم رحيم كاظم743431421411009071

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء558.0093.00ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيرؤى سبع ذياب احمد743442121427007005

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء558.0093.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيآيات وليد خالد هادي743452221422083005

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء558.0093.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء خالد عبد االله عبد االمير743462321422035056

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء558.0093.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزينب وليد سلمان حمزه743472621422037057

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء558.0093.00اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمهند احسان كاظم سلومي743482721411001060

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء558.0093.00اعدادية القوارير للبناتاحيائينور الهدى احسان سلمان حسين743492721422015162
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء558.0093.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائينغم صبيح مخيف عيسى743502721422040141

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء558.0093.00ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائينبأ فاضل عباس طالب743512721422050108

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء558.0093.00ثانوية النقاء للبناتاحيائيزينب احسان تركي عبد الحسين743522721422051020

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء550.0091.67اعدادية الوقار للبنينتطبيقياحمد عبد الجبار عبد موسى743532721511044005

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء539.0089.83اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيسجى احمد عبد الحسن عباس743542721522055057

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء537.0089.50ثانوية البستان للبناتتطبيقيزهراء علي هاشم خضر743552721522053010

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء531.0088.50اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعبد الهادي كريم خضر نعمه743562821511017067

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء530.0088.33اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيجنات احمد كاظم جمعه743572721522036014

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء518.0086.33اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيمهدي سالم كاغد راضي743582621511027047

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء518.0086.33اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعباس جبار كاظم حميدي743592821511002054

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء513.0885.51ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيرائد عدنان فاضل جعفر743602721511039002

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء509.0084.83اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد غانم عبد الحسن مريهج743612221511051018

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء507.0084.50ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد رجب مردان سعيد743621621513004136

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء506.0084.33اعدادية الثبات للبنينتطبيقيعلي فاضل كريم كيطان743632721511011058

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء496.0082.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس ناصر حمود743641621513059041

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء495.0082.50ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقييعرب ولهان معله عباس743651621511075061

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء494.0082.33ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيرنا امين عدنان عواد743662221522083010

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء494.0082.33اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيحامد صالح طشي عطوش743672721511008012

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء492.0082.00ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيعلي عباس فاضل حسين743682121511015005

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء492.0082.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي حميد ماضي عبود743692221513021011

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء488.0081.33اعدادية العزة للبنينتطبيقيعباس علي ناصر حسين743702521511016017

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء484.0080.67اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيشهد حسين شاكر كريم743712721522054031

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء482.0080.33اعدادية الجوالن للبنينتطبيقيايوب ابراهيم علوان خضير743721121511036006

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء482.0080.33اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي سجاد شاكر حسين743732721511034034

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء481.0080.17اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيطيبه غانم جاسم عبيد743742321527003015

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء480.0080.00اعدادية الجوالن للبنينتطبيقيبالل صالح ابراهيم ذياب743751121511036010

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء476.0079.33اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيمنتظر فرحان صكلوك برغي743762721511008062

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء475.0079.17اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعلي احمد خلف جوده743772721511038043

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء473.0078.83اعدادية المسيب للبنينتطبيقيمحمد خليل منصور خضير743782321511009037

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء473.0078.83اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيناصر نعيم حسن سلمان743792721511029090

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء471.0078.50اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيفاطمه سالم عبيد ناصر743802721522054039

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء470.0078.33ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيمصطفى رشيد حميد خلف743812121517011014

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء469.0078.17اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيعلي األكبر حيدر محمد مهدي743822321511061038
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء467.0077.83اعدادية سيد البلغاء للبنينتطبيقيمنتظر منصور عباس راهي743832221511049006

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء467.0077.83اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيتقى حسنين عبد االمير نعمه743842721522010009

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء467.0077.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيفاطمه صالح مطشر نعمه743852721522020024

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء465.0077.50اعدادية الثبات للبنينتطبيقياحمد رعد تقي عبود743862721511011003

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء463.0077.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيرضا عقيل صالح هادي743872521511008056

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء460.0076.67اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيعذراء علي حسين عبيد743882721522018013

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء460.0076.67اعدادية االمامة للبناتتطبيقيزينب حيدر كامل هاشم743892721522056020

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء460.0076.67اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيايات رسول مهدي محمود743902721526001191

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي عالء الدين كاظم جعفر743912721511029041

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء456.0076.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقينرجس محمد راضي عيسى743922721522025040

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمحمد قاهر ظامي عبد الكريم743932721511014046

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية السما للبناتتطبيقيهدى علي عبد الحسين سعيد743942721522045049

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية االصالح للبنينتطبيقيمخلد احمد سبتي مهدي743952221511016044

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيفاطمة رعد داود مخيف743962421522026042

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزهراء عدنان هاشم محمد علي743972721522039023

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء453.0075.50ثانوية البستان للبناتتطبيقيسحر عون هاشم خضر743982721522053014

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء451.0075.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتتطبيقيهديل مجيد عبد المحسن ماضي743992521524030018

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء450.0075.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى صالح كريم طالل744002921511018195

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء449.0074.83اعدادية االمامة للبناتتطبيقيفاطمه غالب غدير رومي744012721522056029

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء449.0074.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين كاظم744022821511007031

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء448.0074.67اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيفاطمه عبد هللا عوده نجم744031621522046024

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء448.0074.67للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقيرضوان الزم الغيوي عاصي744042221511065006

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء448.0074.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيمنتظر ثامر عنك خضير744052221513036027

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء448.0074.67اعدادية الرسول للبنينتطبيقيضياء جميل زغير عوده744062421511026020

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء448.0074.67اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيفرح حسين علوان سبتي744072721522039044

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء448.0074.67الخارجياتتطبيقيهديل صادق مطشر سوادي744082721528050156

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء447.0074.50اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقينبأ جبار عباس كريم744092721522010027

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء447.0074.50ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيسجاد رعد مزعل عجر744102821511028019

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء446.0074.33اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيحسن حسين عباس حسين744112721511028005

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء445.0074.17اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي خليل دمير744122721515004138

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء445.0074.17للبنات (ع)اعدادية الفاروق تطبيقيايالف عادل عبد الحسين حسوني744132721522008004

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء444.0074.00ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء ناصر حنون اعجيل744142721522038017

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء443.0073.83اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقياحمد ابراهيم اسماعيل سويد744151621515008002
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء443.0073.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيكوثر حيدر كاظم سلطان744162721522025036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء558.0093.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عالء عبد هللا عباس744172721411025068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء553.9292.32اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمهدي ناصر حميد صالح744182721411028195

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء550.0091.67اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمهيمن عامر عبد الحسين عبيد744192721511011089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء548.0091.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين علي الهادي مصطفى مردان744202721411025069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء548.0091.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور خالد غازي عباس744212721422035330

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء543.0090.50اعدادية عكاظ للبناتاحيائيهديل حميد عبد حسن744222721422018213

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء538.0089.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيام البنين فراس احمد هادي744232321422013044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء537.0089.50اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيتقي سعد عزيز سيد744241321411008021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء534.0089.00اعدادية البالغ للبنيناحيائيحيدر عبد الرحيم عبادي كشيش744252721411042044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء532.0088.67اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عبد الحميد سعيد حسن744262721422036117

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء531.0088.50اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيصفا باسم وهاب يعقوب744272721422011046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء529.0088.17اعدادية الشباب للبنيناحيائيمقتدى فرج صاحب خليف744282221411031225

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء529.0088.17اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسنين سليم عبد اللطيف احمد744292721411029021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء528.0088.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه سعيد غازي عباس744302721422035262

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء526.1687.69اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد رضا مساعد كاظم محمد744312721411028145

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء526.0087.67اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي جليل عبد المحسن ابراهيم744322721411032116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء525.9687.66ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمقتدى الصدر عدي رضا عبد الحسين744332721411039095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء523.0087.17ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيوسام نعيم حاجم رومي744342321417014042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء522.0087.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيفاطمه عدنان هاشم محمد علي744352721522040037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء518.2486.37اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحيدر رائد حميد حسن744362721411028055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء516.0086.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيساره ناصر جواد محمد744372721422037183

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء512.0085.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائييقين علي جاسم محمد علي744382721422035345

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء507.0084.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيغسق مؤيد زاير علي محمد744392721422054204

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء505.0084.17اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي سامي عبد االمير علي744402721511025065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء504.0084.00اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمحمد ستار جبار رحيم744412721411008056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء501.9683.66ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمهدي حيدر محمد جواد حسن744422721411039096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء501.0083.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد عدنان طالب عبد هللا744432721411026171

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء501.0083.50اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائييوسف فارس محمد ذياب744442721411038130

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء501.0083.50اعدادية السما للبناتاحيائيشهد حسين خلف عبد الحسن744452721422045103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء500.0083.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم رياض عبد الحسين عبيد744462721422055193

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء499.0083.17ثانوية فلسطين للبناتاحيائيايات حيدر علي جعفر744471021422032005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء498.0083.00ثانوية اآلمال للبناتاحيائيمريم غانم حسين جاسم744482321422042062
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء496.0082.67ثانوية البيان للبنينتطبيقيعباس عزيز كتاب عبادي744492721511040030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء495.0082.50ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيمريم سعدي جعفر عبد744501021422024031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء495.0082.50ثانوية اليقظة للبناتاحيائيهيلين حاتم عبد االمير حسين744512721422042042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء495.0082.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيتبارك الرحمن عباس راضي سريح744522721422055030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء493.0082.17اعدادية الرياحي للبنيناحيائيكاظم ابراهيم صادق حسين744532721411033132

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء492.0082.00اعدادية البالغ للبنيناحيائيمهدي حازم يونس علي744542721411042135

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء491.0081.83اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيهياف هاشم لعيبي شرهان744552721411027134

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء490.0081.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمريم احمد كاظم عجيل744562721422048126

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء489.4881.58اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيامير حسن اسماعيل خلف744572721411028023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء488.0081.33اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمصطفى عامر عبد الكاظم ناصر744582721411027127

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء488.0081.33ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا عباس مهدي744592721413008027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء488.0081.33اعدادية غزة للبناتاحيائينور احمد حسين كاظم744602721422034153

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء488.0081.33ثانوية الرفاه للبناتاحيائيغدير علي فليح حسن744612721422044064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء487.0081.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب شنان علي غركان744622621422018118

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء487.0081.17اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء سعيد رشيد عبود744632721422034070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء487.0081.17اعدادية البسملة للبناتاحيائيقدس فاخر دعير علي744642721422041169

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء487.0081.17اسطنبول-ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركياتطبيقيحسين طارق حسين جبار744653021517024005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء486.0081.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيسجاد احمد عبد الحسن ساجت744662721411003053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء486.0081.00اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيزهراء حيدر محمد صالح744672721522007017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء485.0080.83اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيمنتظر علي محمد قيصر744682721411035081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء484.0080.67اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمصطفى سالم بكتاش يونس744692721411030126

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء484.0080.67اعدادية القوارير للبناتاحيائيحنين سعد عبيد محمد744702721422015047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء483.0080.50ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيحسن جاسم خليل عواد744712721511036016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء482.0080.33اعدادية المدى للبنيناحيائيعلي راشد حسين عباس744722721411013009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء482.0080.33اعدادية عكاظ للبناتاحيائيتبارك غسان مسلم عبود744732721422018044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء482.0080.33ثانوية سيد الماء األهلية للبنينتطبيقيعلي قاسم محمد جار هللا744742721513008011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء481.0080.17اعدادية المسيب للبناتاحيائينور الهدى دريد عبد العباس كريم744752321422041193

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء481.0080.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر محسن جميل ابراهيم744762721411025242

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء481.0080.17اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيهاله فاروق ناجي رباط744772721522054053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء480.0080.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء هاني حسن سلمان744782521424004523

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء480.0080.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين محمد بخيت علي744792721411025074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء480.0080.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيهدى عبد الكريم احمد عبد هللا744802721422046166

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء480.0080.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيكوثر قاسم كاظم راضي744812721422048122
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء479.0079.83اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزينب احمد رحيم سكران744822721422040064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء479.0079.83ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائياالء منصور جميل ابراهيم744832721424005003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء478.0079.67اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيجعفر علي صيوان دحام744842721411021014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء478.0079.67اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين عبد الكاظم جليد غضيب744852721411026052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء478.0079.67اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحسن قيس عبود لفته744862721411033036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء478.0079.67اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم جواد خليل744872721422036071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء477.0079.50اعدادية الفتح للبنيناحيائيمجاب سعد حسين محمد744882721411003103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء477.0079.50اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء جالل حسن كاظم744892721422056049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء476.0079.33ثانوية براعم كربالء االهلية للبنيناحيائيمهدي صالح هادي صالح744902721413007012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء476.0079.33اعدادية غزة للبناتاحيائيرقيه حسين عبد االمير فارس744912721422034059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء476.0079.33ثانوية البستان للبناتتطبيقيبنين وسام عبد االمير ساير744922721522053007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء475.0079.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي حسين طالب بدر744932721411025140

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء475.0079.17اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء حسين عبد العباس بارود744942721422041096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد المنتظر حيدر عبد المنعم محمد حسن744952721411026152

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه حسن مالك مطلك744962721422035252

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيرباب احمد علي ياسر744972721422036050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزينب هشام كاظم مرتضى744982721526001085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء473.0078.83ثانوية بيروت للبنيناحيائيعلي عماد خضير نصيف744992321411021032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء473.0078.83اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد طالب وساف كريم745002721411032193

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء473.0078.83اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحبيب علي خنياب عبد 745012721411038014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء473.0078.83اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيهبه رحيم سوادي حسين745022721422004076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء473.0078.83ثانوية الشهباء للبناتاحيائيهجران كاظم كيطان عليوي745032721422032037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء473.0078.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائينور الهدى حسن عبد الحسين خليل745042721422054301

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء472.0078.67اعدادية الشطرة للبناتاحيائيحوراء كاظم حنظل ناصر745052221422046040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء472.0078.67اعدادية غزة للبناتاحيائيرجاء شاكر صاحب حسن745062721422034056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء472.0078.67اعدادية غزة للبناتاحيائيمريم العذراء اسعد راهي سعدون745072721422034134

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء471.3678.56اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى هالل عريبي حسن745082721411028181

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء471.0078.50ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمحمد ازهر مظهر اسماعيل745092721413008024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء471.0078.50اعدادية غزة للبناتاحيائينور خالد رضا علوان745102721422034162

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء471.0078.50ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عباس عبيد عباس745112721422050082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء470.2878.38اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى حمزه جواد كاظم745122721411028175

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء470.0078.33اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه حيدر جبار مكطوف745132721422034110

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء469.0078.17اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيغيث عامر صالح عبد الوهاب745142721411026139
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء469.0078.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزينب محمد عطيه خضير745152721422025085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء469.0078.17اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيحوراء عبد عون مهدي مرتضى745162721426001069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء469.0078.17اعدادية السما للبناتتطبيقيريحانه وسام كامل محمد745172721522045017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء468.0078.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيسجى مقدام فاضل عبد745181021422038065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء468.0078.00اعدادية السرور للبناتاحيائياية عباس مرزه كريم745192421422002010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء468.0078.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد باقر عدنان هاشم جواد745202721411025182

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء467.0077.83ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيحسين علي هاشم رحيل745212721411045030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء467.0077.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه حسن حمزه علي745222721422033240

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء467.0077.83اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيرضا شاذل عبد الجبار رضا745232721511028012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء466.0077.67اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسن لطيف حميد عوده745242721411037020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء465.0077.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين محمد يوسف مهدي745252721411025076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء465.0077.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد هللا حسين كاظم بريس745262721411025122

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء464.0077.33اعدادية عكاظ للبناتاحيائيغروب عباس دفار ناجي745272721422018144

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء464.0077.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيايام عباس علي عبد745282721422054033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء464.0077.33اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي ناصر محمد عبد745292721511034038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء464.0077.33اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيحنين حسن هادي سعدون745302721522055020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء463.0077.17اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه اسامه عبد اللطيف عبد هللا745312721422007092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء463.0077.17اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيغدير كاظم حسين كاظم745322721522055064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء462.0077.00اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين جميل جبر حسن745332721411028041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء462.0077.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسن طالب عبد الزهره حمزه745342721411034041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء462.0077.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفاطمه عبد محمد عبيس745352721422046118

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء462.0077.00اعدادية االمامة للبناتاحيائينور عدنان ناظم جهود745362721422056144

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء461.0076.83ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيمحمد باقر رعد اسماعيل خليل745372121411040030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء461.0076.83ثانوية مأرب للبنيناحيائيعباس جاسم نعمه علي745382321411038038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء461.0076.83اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعباس فاضل باقر محمد745392721411021053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء461.0076.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيمؤمل احمد رزاق عبد الحسين745402721411025170

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء461.0076.83اعدادية الوقار للبنيناحيائيسجاد صباح مجيد هلوس745412721411044053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء461.0076.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيتبارك مظهر عطا هللا حسين745422721422048032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء461.0076.83اعدادية الفرات للبنينتطبيقيأحمد فاضل لفته كاظم745432721511034006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء460.0076.67اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمرتضى بدر حمد جعفر745442721411001052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء460.0076.67اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعقيل علي خلف جبر745452721511027046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء459.0076.50ثانوية الرقيم للبناتاحيائياستبرق سجاد حسين معن745462721422005001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء459.0076.50للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزينب جسور طعمه حمود745472721422008071
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء459.0076.50ثانوية الرفل للبناتاحيائيغدير حيدر حسين عطيوي745482721422017024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء458.0076.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعباس فاضل كاظم عبد علي745492721411029055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء458.0076.33الخارجياتاحيائيزينب كاظم عطيه شرهان745502721428050242

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء458.0076.33اعدادية حمرين للبنيناحيائياحمد هيثم ابراهيم نصيف745513121411004005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء456.0076.00اعدادية السدة للبنيناحيائيعمر ناصر علي ناصر745522321411016073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء456.0076.00ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيحسين احمد حسون عبد االمير745532721413008009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء456.0076.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيايات سجاد عبد الرحمن غانم745542721422039016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء456.0076.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيسجاد غانم شمخي جبوري745552721511029032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيطيبه فاضل عباس عبد النبي745562721522040032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء451.0075.17ثانوية الدير للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الباري حسن745571621511023021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء449.0074.83ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيفاطمه احمد رزاق خريبط745582821522031039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء444.0074.00اعدادية غزة للبناتتطبيقيفرقان عمار صالح مهدي745592721522034051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء444.0074.00الخارجياتتطبيقيسكينه فاضل حسن ابراهيم745602721528050093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء443.0073.83موسكو- المدرسة العراقية في روسيا تطبيقيزهراء حيدر عباس عاشور745613021527005001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء442.0073.67ثانوية البيان للبنينتطبيقيكرار حيدر صالح هادي745622721511040045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء440.0073.33اعدادية الرسالة للبنينتطبيقياحمد حسن حنش عليوي745631321511005002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء440.0073.33ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيمحمد باقر حسن خريبط صالح745641621511072012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء440.0073.33اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقييوسف محمد مغيمش حزيران745652721511030115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء440.0073.33ثانوية سيد الماء األهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر نزار جبار متعب745662721513008015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء439.0073.17ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيعلي خيري محمد عبود745671621511072009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء438.0073.00اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقينبأ حسن علي جاسم745682721522055078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء436.0072.67اعدادية كربالء للبنينتطبيقيامجد عبد الحسين عبد االمير صادق745692721511025003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء436.0072.67اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعمار عباس منصور مشكور745702721511042068

كلية القانون/جامعة كربالء578.0096.33ثانوية المنار للبناتادبيمروة سالم جليل عيدان745712721222001066

كلية القانون/جامعة كربالء573.0095.50ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيريام احمد جابر حريجه745722721422050043

كلية القانون/جامعة كربالء572.0095.33اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي احمد محسن عباس745732721211005092

كلية القانون/جامعة كربالء569.0094.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه ماجد عليوي عاشور745742721422054112

كلية القانون/جامعة كربالء566.0094.33اعدادية الخالدات للبناتادبيفرقان خضير عباس محمود745752721222007045

كلية القانون/جامعة كربالء562.0093.67اعدادية المباهلة للبنينادبيسجاد عبد الخالق عباس عبد الكريم745762721211008042

كلية القانون/جامعة كربالء556.0092.67اعدادية حمائم السالم للبناتادبيرقيه عدنان شهيد نجيب745772721222029023

كلية القانون/جامعة كربالء555.0092.50اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيرواء عبد االمير عباس عبد عون745782721222021024

كلية القانون/جامعة كربالء554.0092.33ثانوية الحرائر للبناتادبيزينب محمد عبد الكاظم عبد الحسن745792721222027065

كلية القانون/جامعة كربالء547.0091.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيسما مناف سعد شعالن745802721422037191
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كلية القانون/جامعة كربالء542.0090.33ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيزهراء باسم كاظم عبد الحسين745812721222009013

كلية القانون/جامعة كربالء541.0090.17اعدادية الماء المعين للبنينادبيعلي خالد كاظم يوسف745822721211022033

كلية القانون/جامعة كربالء541.0090.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيغفران قاسم عبد علي مطلب745832721222025114

كلية القانون/جامعة كربالء539.0089.83اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد سعد ذياب هاني745842721211001074

كلية القانون/جامعة كربالء537.0089.50اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيليث علي حسين مردان745852721211005119

كلية القانون/جامعة كربالء536.0089.33اعدادية الخالدات للبناتادبيرباب عبد الزهره عبد عماش745862721222007022

كلية القانون/جامعة كربالء534.0089.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه علي كريم حمزه745872721422014119

كلية القانون/جامعة كربالء532.0088.67ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمحمد طالب هادي فرحان745882721211009038

كلية القانون/جامعة كربالء529.0088.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه جبار غافل علي745892721222025116

كلية القانون/جامعة كربالء528.0088.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقينعمه فاضل مهدي سالم745902721511026159

كلية القانون/جامعة كربالء527.0087.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الحسين جابر745912721422037076

كلية القانون/جامعة كربالء526.0087.67اعدادية الوقار للبنيناحيائيعلي مهند نزار عباس745922721411044089

كلية القانون/جامعة كربالء526.0087.67اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائينرجس زمان عبد االمير عبود745932721422040137

كلية القانون/جامعة كربالء524.0087.33اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيساره باسم مريخ حميدي745942721226001058

كلية القانون/جامعة كربالء522.0087.00ثانوية العباس للبنينادبيحيدر محمد مخيف عيسى745952721211019009

كلية القانون/جامعة كربالء521.0086.83اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمرتضى زاهد عليوي كاظم745962721215004087

كلية القانون/جامعة كربالء520.0086.67اعدادية الماء المعين للبنينادبيعباس عالء داود فالح745972721211022022

كلية القانون/جامعة كربالء519.0086.50اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيطيبه فرج حسين عبود745982721222003035

كلية القانون/جامعة كربالء519.0086.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيتبارك نجم عبد علي عبد745992721222025029

كلية القانون/جامعة كربالء515.0085.83اعدادية الماء المعين للبنينادبياحمد كامل كريم عبد746002721211022004

كلية القانون/جامعة كربالء515.0085.83ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيشهد محمد نعمه عبد االمير746012721222028019

كلية القانون/جامعة كربالء514.0085.67اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيمريم حمزه عويد عبد هللا746022721222003043

كلية القانون/جامعة كربالء513.0085.50اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي ياسين مسلم ساعد746032721211018072

كلية القانون/جامعة كربالء513.0085.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحيدر كاظم حمود كاظم746042721411026074

كلية القانون/جامعة كربالء512.0085.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيمرتضى امير عبد نور فرحان746052721411025216

كلية القانون/جامعة كربالء512.0085.33اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيمروه عبد وهاب يعقوب746062721422011061

كلية القانون/جامعة كربالء511.0085.17اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد زاهد محمد عليوي746072721211023073

كلية القانون/جامعة كربالء511.0085.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيهمام حامد عبد الرضا عبد الحميد746082721411025253

كلية القانون/جامعة كربالء509.0084.83اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيرنا راضي حسن عباس746092721222003019

كلية القانون/جامعة كربالء508.0084.67اعدادية الياقوت للبنينادبيضياء حسين احمد كاظم746102721211018045

كلية القانون/جامعة كربالء507.0084.50الخارجيونادبيعلي ميثاق شهاب عبد الحميد746112721218001482

كلية القانون/جامعة كربالء504.0084.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيجعفر ايهاب مكي سلمان746122721211005017

كلية القانون/جامعة كربالء504.0084.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيحنين هاشم محمد ابراهيم746132721222025034
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كلية القانون/جامعة كربالء503.0083.83ثانوية براثا للبناتادبيمريم بهاء كاظم حسون746142721222057090

كلية القانون/جامعة كربالء502.0083.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيابتهال شامل كامل اكشاش746152721222025004

كلية القانون/جامعة كربالء500.0083.33ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي حسن هادي كاظم746162721211006047

كلية القانون/جامعة كربالء499.0083.17ثانوية الحرائر للبناتادبيطيبه علي عبد هادي746172721222027077

كلية القانون/جامعة كربالء498.0083.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء محمد عميش طعمه746182721222025065

كلية القانون/جامعة كربالء497.0082.83ثانوية العباس للبنينادبيحسين عالء حسين علي746192721211019006

كلية القانون/جامعة كربالء497.0082.83اعدادية حمائم السالم للبناتادبيهدى صالح حسن جليل746202721222029064

كلية القانون/جامعة كربالء497.0082.83اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمنتظر فاضل حبيب فضل746212721511032086

كلية القانون/جامعة كربالء495.0082.50اعدادية المكاسب للبنينادبيحيدر هاشم عبيد محمد علي746222721211001030

كلية القانون/جامعة كربالء495.0082.50اعدادية مدينة العلم للبنينادبيرضا ياسين كاظم مجيد746232721211023031

كلية القانون/جامعة كربالء494.0082.33ثانوية حمورابي للبنينادبيعادل فارس كاظم ناصر746242721211012010

كلية القانون/جامعة كربالء492.0082.00اعدادية الماء المعين للبنينادبيسجاد أياد حازم أهبيل746252721211022020

كلية القانون/جامعة كربالء491.0081.83اعدادية حمائم السالم للبناتادبيبنين حيدر نعمه حسن746262721222029011

كلية القانون/جامعة كربالء490.0081.67اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمنتظر نوري غركان موسى746272721211015211

كلية القانون/جامعة كربالء490.0081.67ثانوية الروابي المسائية للبناتادبيزينب سعيد علي سهر746282721226002017

كلية القانون/جامعة كربالء489.0081.50ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمه حمزه صالح مهدي746292721222027081

كلية القانون/جامعة كربالء488.0081.33اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد حسن واثق نعيم حمزه746302721211001072

كلية القانون/جامعة كربالء487.0081.17ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيمريم محسن فليح حسن746312721222009026

كلية القانون/جامعة كربالء487.0081.17اعدادية بغداد للبناتادبينور احمد عبد الحسين محمد746322721222014052

كلية القانون/جامعة كربالء487.0081.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب نجم عبيد سعيد746332721222025088

كلية القانون/جامعة كربالء486.0081.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبينرجس محسن عفلوك ويوي746342721222009029

كلية القانون/جامعة كربالء486.0081.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعبد الحسين صفاء عبد الحسين علي746352721511026072

كلية القانون/جامعة كربالء485.0080.83اعدادية المؤاخاة للبنينادبيحسن حيدر لطيف عباس746362721211017009

كلية القانون/جامعة كربالء483.0080.50اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيريسان احمد عبد هللا فاضل746372721211005053

كلية القانون/جامعة كربالء483.0080.50اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيآيات ناظم جواد كاظم746382721222011003

كلية القانون/جامعة كربالء482.0080.33ثانوية غادة كربالء للبناتادبيشهد حيدر يحيى راضي746392721222030044

كلية القانون/جامعة كربالء482.0080.33ثانوية غادة كربالء للبناتادبيمريم نصر هللا حمدان عبود746402721222030063

كلية القانون/جامعة كربالء481.0080.17اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزينب محمد كامل محمد746412721222003030

كلية القانون/جامعة كربالء480.0080.00ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيعلي مجيد خضير عباس746422721211009030

كلية القانون/جامعة كربالء480.0080.00اعدادية الغد األفضل للبنينادبياسامه احمد عبد عون نجم746432721211014002

كلية القانون/جامعة كربالء480.0080.00اعدادية الغد األفضل للبنينادبيشاكر محمد شاكر عبد الحسين746442721211014030

كلية القانون/جامعة كربالء480.0080.00ثانوية المنار للبناتادبيهاجر قتيبة عزيز حسن746452721222001072

كلية القانون/جامعة كربالء480.0080.00ثانوية الحرائر للبناتادبيدنيا حمادي حسن حمادي746462721222027037
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كلية القانون/جامعة كربالء479.0079.83اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمؤمل فاضل لفته هادي746472721211005120

كلية القانون/جامعة كربالء479.0079.83ثانوية التفاؤل المختلطةادبيحسين فرحان رحمن بدر746482721217001009

كلية القانون/جامعة كربالء478.0079.67اعدادية الثبات للبنينادبيمحمد حسن مشري كريدي746492721211011078

كلية القانون/جامعة كربالء476.0079.33اعدادية الرجيبة للبنينادبيعلي ثابت غازي كاظم746502721211007040

كلية القانون/جامعة كربالء476.0079.33ثانوية الحرائر للبناتادبيحوراء احمد عيسى غافل746512721222027030

كلية القانون/جامعة كربالء475.0079.17اعدادية الثبات للبنينادبيمحمد بله عريبي عبيد746522721211011075

كلية القانون/جامعة كربالء475.0079.17ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعلي نجم عبد االمير جيثوم746532721217001019

كلية القانون/جامعة كربالء475.0079.17ثانوية الشهباء للبناتادبيزهراء البتول زمان عبد الحسين جواد746542721222032027

كلية القانون/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية المباهلة للبنينادبيرضا رائد حسبي عباس746552721211008034

كلية القانون/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيضياء سالم داخل جبر746562721211021025

كلية القانون/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب عادل متعب محسن746572721222025077

كلية القانون/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية حمائم السالم للبناتادبيامال عبد الهادي عبد الجبار هويدي746582721222029003

كلية القانون/جامعة كربالء473.0078.83اعدادية الرجيبة للبنينادبيامير حسن محمد علي عويز 746592721211007005

كلية القانون/جامعة كربالء473.0078.83اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمصطفى ثامر محسن حسن746602721511038068

كلية القانون/جامعة كربالء472.0078.67ثانوية المنار للبناتادبيزينب فارس عباس بديوي746612721222001042

كلية القانون/جامعة كربالء472.0078.67ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيمريم وليد فرحان موسى746622721222009027

كلية القانون/جامعة كربالء472.0078.67ثانوية عمورية للبناتادبيسوالف فاضل جمعه عطيه746632721222023018

كلية القانون/جامعة كربالء472.0078.67اعدادية حمائم السالم للبناتادبيطيبه حسين عليوي عبد746642721222029040

كلية القانون/جامعة كربالء471.0078.50اعدادية المكاسب للبنينادبيامير هاشم جاسم محمد746652721211001008

كلية القانون/جامعة كربالء471.0078.50اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحيدر توفيق هادي صالح746662721211015060

كلية القانون/جامعة كربالء471.0078.50اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي احمد مجيد حسين746672721211015099

كلية القانون/جامعة كربالء470.0078.33اعدادية الغد األفضل للبنينادبيياسر رائد عبد الرزاق صالل746682721211014056

كلية القانون/جامعة كربالء470.0078.33اعدادية مدينة العلم للبنينادبيزيد حسن زغير جاسم746692721211023032

كلية القانون/جامعة كربالء470.0078.33ثانوية الوند للبناتادبيرسل احمد عبد االمير شاهين746702721222019013

كلية القانون/جامعة كربالء470.0078.33ثانوية شهداء مؤته للبناتادبينور احمد نعمان شراد746712721222028037

كلية القانون/جامعة كربالء470.0078.33ثانوية المستنصرية للبناتادبيريتاج ناصر حسين عاكول746722721222031030

كلية القانون/جامعة كربالء470.0078.33اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيمريم احمد هاشم محيسن746732721226001084

كلية القانون/جامعة كربالء469.0078.17ثانوية المنار للبناتادبيرقيه محمد جعفر حساني746742721222001027

كلية القانون/جامعة كربالء469.0078.17ثانوية المنار للبناتادبيسارة هيثم جواد عبد الكريم746752721222001045

كلية القانون/جامعة كربالء469.0078.17للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيرقيه عباس محمد كاظم746762721222008028

كلية القانون/جامعة كربالء469.0078.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء عبد الحسين هادي عبد746772721222021029

كلية القانون/جامعة كربالء468.0078.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيجعفر الصادق احمد عبود جاسم746782721211005016

كلية القانون/جامعة كربالء468.0078.00اعدادية الثبات للبنينادبيزيد ابراهيم عبد علي علوان746792721211011032
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كلية القانون/جامعة كربالء468.0078.00ثانوية الحضر للبناتادبيزهراء حيدر عبد اللطيف زباله746802721222002017

كلية القانون/جامعة كربالء468.0078.00ثانوية الوند للبناتادبياسراء ذياب خضير محمد746812721222019001

كلية القانون/جامعة كربالء468.0078.00ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيزهور حسين عبد الواحد حمزه746822721227002005

كلية القانون/جامعة كربالء467.0077.83اعدادية المباهلة للبنينادبيامير احمد عباس كاظم746832721211008009

كلية القانون/جامعة كربالء467.0077.83اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد عدنان عبد االمير عليان746842721211023074

كلية القانون/جامعة كربالء467.0077.83اعدادية بغداد للبناتادبيزينب عبد المحسن كاظم خزي746852721222014032

كلية القانون/جامعة كربالء467.0077.83ثانوية الحرائر للبناتادبيهبه راضي خليل ابراهيم746862721222027100

كلية القانون/جامعة كربالء466.0077.67اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد حيدر شريف شنان746872721211005131

كلية القانون/جامعة كربالء466.0077.67اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعباس حسين خلف جابر746882721211015086

كلية القانون/جامعة كربالء466.0077.67ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيحسنين كريم حسين عواد746892721215003018

كلية القانون/جامعة كربالء466.0077.67ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيعقيل حسين رزاق غانم746902721215003041

كلية القانون/جامعة كربالء466.0077.67اعدادية ام عمارة للبناتادبيتبارك سامي رضا فرهود746912721222010018

كلية القانون/جامعة كربالء465.0077.50للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيمنى علي عبيد ناصر746922721222008049

كلية القانون/جامعة كربالء465.0077.50ثانوية المستنصرية للبناتادبيايات حمزه عبيد عبد علي746932721222031006

كلية القانون/جامعة كربالء463.0077.17اعدادية المكاسب للبنينادبييوسف سلمان صالح مهدي746942721211001091

كلية القانون/جامعة كربالء462.0077.00ثانوية حمورابي للبنينادبيفاضل علوان مطر حصيده746952721211012014

كلية القانون/جامعة كربالء462.0077.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبيكرار حيدر ابراهيم بريج746962721211020069

كلية القانون/جامعة كربالء462.0077.00ثانوية التفاؤل المختلطةادبيكرار احمد شاكر جيثوم746972721217001020

كلية القانون/جامعة كربالء461.0076.83ثانوية الحرية للبناتادبيبراء حسين سلمان عرب746982721222024013

كلية القانون/جامعة كربالء461.0076.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيصابرين حشان طالب حسين746992721222025104

كلية التمريض/جامعة كربالء587.0097.83اعدادية القوارير للبناتاحيائيهجران علي ياس خضير747002721422015174

كلية التمريض/جامعة كربالء586.0097.67اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد صادق مهدي ذعذاع شعير747012721411029120

كلية التمريض/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيغسق سامي حمد عليوي747022321422038086

كلية التمريض/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد باسم محمد هاشم747032721411029109

كلية التمريض/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيحسن علي عبد نور حسن747042721411045024

كلية التمريض/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية النقاء للبناتاحيائيزهراء عبد الكاظم عباس كاظم747052721422051019

كلية التمريض/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيسرور احمد محمد باقر محمد حسين747062721424006022

كلية التمريض/جامعة كربالء583.0097.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيلينه عامر خليل جمعه747072721422018177

كلية التمريض/جامعة كربالء582.0097.00اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيعال مجدي علي جاسم747082721422011050

كلية التمريض/جامعة كربالء582.0097.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء حسن صادق فنر747092721422015069

كلية التمريض/جامعة كربالء582.0097.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء محمد لعيبي شنان747102721422033151

كلية التمريض/جامعة كربالء581.0096.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهدير ابراهيم عباس حسن747112721422048157

كلية التمريض/جامعة كربالء580.0096.67اعدادية غزة للبناتاحيائينور محمد علي جبر747122721422034165
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كلية التمريض/جامعة كربالء580.0096.67ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب هيثم عبد زيد عوده747132721422042029

كلية التمريض/جامعة كربالء580.0096.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب ليث جواد كاظم747142721422054171

كلية التمريض/جامعة كربالء579.0096.50اعدادية المكاسب للبنيناحيائيعلي مشتاق طالب علي747152721411001038

كلية التمريض/جامعة كربالء579.0096.50اعدادية الرجيبة للبنيناحيائياحمد طالب خلف عبد الحسين747162721411007007

كلية التمريض/جامعة كربالء579.0096.50ثانوية حمورابي للبنيناحيائيحسين عالء الزم نعمه747172721411012015

كلية التمريض/جامعة كربالء579.0096.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي حسون مزعل عباس747182721411032119

كلية التمريض/جامعة كربالء579.0096.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيعمار صباح كاظم خضر747192721411032155

كلية التمريض/جامعة كربالء579.0096.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب محسن مزهر صالح747202721422054172

كلية التمريض/جامعة كربالء578.4496.41اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيأحمد ضياء عبد هللا عبود747212721411028002

كلية التمريض/جامعة كربالء578.0096.33اعدادية الدغارة للبنيناحيائيذو الفقار علي احميد حسن747222421411003052

كلية التمريض/جامعة كربالء578.0096.33اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي كاظم محمد شاغي747232621411016091

كلية التمريض/جامعة كربالء578.0096.33اعدادية القوارير للبناتاحيائينهاد حسين عبيد خضير747242721422015161

كلية التمريض/جامعة كربالء578.0096.33اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى مهند رضا عبد747252721422033335

كلية التمريض/جامعة كربالء577.0096.17اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد حمزه عبيد كاظم747262721411016102

كلية التمريض/جامعة كربالء577.0096.17اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيسجاد نصير حسين حمزة747272721411017019

كلية التمريض/جامعة كربالء577.0096.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه عادل عبد محمد747282721422018156

كلية التمريض/جامعة كربالء577.0096.17ثانوية الوند للبناتاحيائيزهراء احمد صكب كاظم747292721422019006

كلية التمريض/جامعة كربالء577.0096.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيبتول عبد الرحمن عبد الخالق عزيز747302721422033042

كلية التمريض/جامعة كربالء577.0096.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيغدير خضير محمد طاهر747312721422035230

كلية التمريض/جامعة كربالء576.4896.08ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيزين العابدين محمد يونس شاكر747321321411032027

كلية التمريض/جامعة كربالء576.0096.00الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد مهدي صالح مهدي747331121411038040

كلية التمريض/جامعة كربالء576.0096.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن امريس747341521411011203

كلية التمريض/جامعة كربالء576.0096.00ثانوية سيناء المختلطةاحيائيعلي راسم عيسى حمزه747352321417059011

كلية التمريض/جامعة كربالء576.0096.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي الرضا حسن رضا مهدي747362521413013185

كلية التمريض/جامعة كربالء576.0096.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائياحمد حيدر مراد عبيد747372621411011006

كلية التمريض/جامعة كربالء576.0096.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمجتبى عباس عبد الخضر دهيم747382621413001058

كلية التمريض/جامعة كربالء576.0096.00اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحيدر صالح مهدي عبود747392721411033052

كلية التمريض/جامعة كربالء576.0096.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي الرضا قاسم رزاق حمود747402721411034130

كلية التمريض/جامعة كربالء576.0096.00ثانوية براعم كربالء االهلية للبنيناحيائيمهدي علي حميد كريم747412721413007013

كلية التمريض/جامعة كربالء576.0096.00اعدادية غزة للبناتاحيائينور الهدى حسين حمزه كاظم747422721422034154

كلية التمريض/جامعة كربالء575.9695.99ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي امين محمد كتاب747432321411056086

كلية التمريض/جامعة كربالء575.6895.95ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمنتظر ميثم محمد علي عبود747442321411058121

كلية التمريض/جامعة كربالء575.6095.93ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء رشيد ناصر حسين747452721422043035
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كلية التمريض/جامعة كربالء575.0095.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرقيه حميد صالح هادي747462721422035115

كلية التمريض/جامعة كربالء575.0095.83اعدادية اليرموك للبناتاحيائيتقى محمد علي عباس ناصر747472721422036042

كلية التمريض/جامعة كربالء575.0095.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائياالء حسين عباس حسين747482721422054017

كلية التمريض/جامعة كربالء575.0095.83ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيزينب عباس محمد علي جاسم747492721424006019

كلية التمريض/جامعة كربالء574.0095.67ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيزينب محمد كاظم رشيد747502321422057030

كلية التمريض/جامعة كربالء574.0095.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب عبد هللا عباس مظلوم747512721422014077

كلية التمريض/جامعة كربالء574.0095.67ثانوية المدائن للبناتاحيائيبراء رياض هاشم عنون747522721422047020

كلية التمريض/جامعة كربالء573.0095.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه عباس نعمه محسن747532721422020099

كلية التمريض/جامعة كربالء573.0095.50اعدادية غزة للبناتاحيائيتبارك محمد رسول حسن747542721422034040

كلية التمريض/جامعة كربالء573.0095.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب عبد الحر شنو جريح747552721422037166

كلية التمريض/جامعة كربالء572.0095.33اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيعال حميد صبر زياره747562721422004049

كلية التمريض/جامعة كربالء572.0095.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء محمد جبار عيدان747572721422033149

كلية التمريض/جامعة كربالء571.0095.17اعدادية السما للبناتاحيائيزينب عبد االمير عباس مجيد747582721422045086

كلية التمريض/جامعة كربالء570.0095.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيليلى فاضل زين العابدين خضر747591721422023098

كلية التمريض/جامعة كربالء570.0095.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الساده سلطان747602321424006189

كلية التمريض/جامعة كربالء570.0095.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيايمان حيدر حسين عبد747612721422020011

كلية التمريض/جامعة كربالء570.0095.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه فالح عبد الرزاق عواد747622721422033258

كلية التمريض/جامعة كربالء570.0095.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيحوراء حازم شياع مطرود747632721422052023

كلية التمريض/جامعة كربالء569.0094.83ثانوية السكري للبنيناحيائيمنتهى علي عبد حسن747642121421043016

كلية التمريض/جامعة كربالء569.0094.83اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء احمد خليف ابراهيم747652721422041090

كلية التمريض/جامعة كربالء568.0094.67اعدادية زينب للبناتاحيائيكوثر ماجد حسين عصفور747661421422043216

كلية التمريض/جامعة كربالء568.0094.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم عمار حسن ياس747672121422013129

كلية التمريض/جامعة كربالء568.0094.67اعدادية القوارير للبناتاحيائيزينب رسول كاظم مغير747682721422015079

كلية التمريض/جامعة كربالء568.0094.67اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه شهاب احمد محمد747692721422021092

كلية التمريض/جامعة كربالء568.0094.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم نزار عبد الرسول رجب747702721422037283

كلية التمريض/جامعة كربالء568.0094.67اعدادية السما للبناتاحيائيرقيه فاضل عاشور عبد الحسين747712721422045057

كلية التمريض/جامعة كربالء568.0094.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء احمد عطيه حميدي747722721422054120

كلية التمريض/جامعة كربالء567.0094.50ثانوية البتول للبناتاحيائيأيمان خليل ساهي سلمان747732621422005004

كلية التمريض/جامعة كربالء567.0094.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب طاهر محمد طاهر747742721422035175

كلية التمريض/جامعة كربالء566.0094.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيفاطمة طارق حبيب علي747751121422048064

كلية التمريض/جامعة كربالء566.0094.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسين عباس747761521422006176

كلية التمريض/جامعة كربالء566.0094.33ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيفاطمه عبد المجيد خلف عوض747772721422012059

كلية التمريض/جامعة كربالء566.0094.33اعدادية القوارير للبناتاحيائيآيات جعفر صادق عبد هللا747782721422015013
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كلية التمريض/جامعة كربالء566.0094.33اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه جبار حسين شنته747792721422020093

كلية التمريض/جامعة كربالء566.0094.33اعدادية النجاح للبناتاحيائينقاء جاسم محمد فنجان747802721422037313

كلية التمريض/جامعة كربالء565.0094.17اعدادية البينات للبناتاحيائيحوراء عباس داود سلمان747812121422027012

كلية التمريض/جامعة كربالء565.0094.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب حسين جبار رداد747822221424007087

كلية التمريض/جامعة كربالء565.0094.17اعدادية المناذرة للبناتاحيائيشهالء غسان حسن رباط747832321422003097

كلية التمريض/جامعة كربالء565.0094.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء وسام علي داخل747842321422012021

كلية التمريض/جامعة كربالء565.0094.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء نعمه نده حمزه747852321422018078

كلية التمريض/جامعة كربالء565.0094.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب يوسف نايف حسن747862321422018087

كلية التمريض/جامعة كربالء565.0094.17ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه فاضل محسن حسين747872321422026079

كلية التمريض/جامعة كربالء565.0094.17ثانوية الباقر للبناتاحيائيزينب حسين سامي حميد747882321422029045

كلية التمريض/جامعة كربالء565.0094.17ثانوية الفضائل للبناتاحيائيبنين حيدر شاكر علوان747892321422036011

كلية التمريض/جامعة كربالء565.0094.17الخارجياتاحيائينرجس مهدي عليوي عبادي747902321428050327

كلية التمريض/جامعة كربالء564.0094.00ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائينور الحسين رشدي نعمه عباس747911321422045034

كلية التمريض/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمه ستار جابر جهيد747921421422010163

كلية التمريض/جامعة كربالء564.0094.00ثانوية راوة للبناتاحيائيدينا سفيان عكاب حماد747931921422009015

كلية التمريض/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم ياس سعود احمد747942121422008128

كلية التمريض/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية االنام للبناتاحيائيزهراء هاشم محمد نوري747952121422045032

كلية التمريض/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره فاضل نجم جمعة747962121422048072

كلية التمريض/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب صالح مهدي وحودي747972321422072146

كلية التمريض/جامعة كربالء564.0094.00ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيمها فراس جاسم عامر747982321424005042

كلية التمريض/جامعة كربالء564.0094.00ثانوية عرفات المختلطةاحيائيتغريد مالك نعمه عبيد747992321427002003

كلية التمريض/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب هشام شاكر عبيد748002421422011134

كلية التمريض/جامعة كربالء564.0094.00ثانوية تبارك للبناتاحيائيرحاب فالح جبار فزع748012621422007009

كلية التمريض/جامعة كربالء564.0094.00ثانوية السلوى للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسين عبد كاظم748022721422016052

كلية التمريض/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيبان ياسر عمار ياسر748032721422037034

كلية التمريض/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء حاكم انعاس كاظم748042721422037069

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيبنين سعد عبد الكريم محمود748051221422050017

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0093.83ثانوية عائشة للبناتاحيائيهاجر علي عبد الحسين محسن748061821422022136

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية الهبة للبناتاحيائينبأ حامد محسن غياض748072221422018060

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0093.83ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك حكيم سعد حميد748082221424035017

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيهيام سعدون صوين حمزه748092321422050096

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0093.83ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين عبيد748102321424013028

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0093.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمة عباس محمد حسن748112521424015100
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كلية التمريض/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه سعد عبد الساده حران748122721422003167

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0093.83للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزهراء صدام جابر بخور748132721422008061

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية القوارير للبناتاحيائيسرى عادل عليوي عبد748142721422015094

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0093.83ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزهراء باسم اسد خان محسن748152721422022023

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك عماد كاظم راجح748162721422033071

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمريم واثق غازي خنيصر748172721422039190

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهدى فالح حسن رحيم748182721422054322

كلية التمريض/جامعة كربالء562.0093.67اعدادية طوز للبناتاحيائيفاطمه محمد رشيد ساقي748191821422021034

كلية التمريض/جامعة كربالء562.0093.67ثانوية الروابي للبناتاحيائيشهد عبد هللا كامل حسوني748202121422056061

كلية التمريض/جامعة كربالء562.0093.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد هللا جبر ناصر748212521426001170

كلية التمريض/جامعة كربالء562.0093.67ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائينرجس غزوان هادي حسن748223221422005050

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء556.0092.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب ماهر احمد منصور748232721422033177

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء555.0092.50اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمصطفى عامر عبد الستار عمران748242721411027126

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء546.0091.00ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيعبد االمير مهدي عبد االمير حمادي748251121411047020

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء541.0090.17اعدادية اليرموك للبناتاحيائيندى ناظم شدهان شمخي748262721422036159

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء538.0089.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيشذروان عبد الحمزه حسن علي748272321424006236

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء526.0087.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء سعد عبد يوسف748282721422035138

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء523.0087.17الخارجياتاحيائيدعاء رحيم حمزه حمود748292321428050103

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء519.0086.50ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمةالزهراء جعفر صالح محمود748302921424008028

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء509.0084.83اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمحمد محسن عبد االمير حسن748312721411001051

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء509.0084.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه احمد فيصل كاظم748322721422054214

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء506.0084.33اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمالك براق جاسم محمد748332721422039191

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء502.0083.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيأيه ضرغام عبد االمير كاظم748342721422054004

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء500.0083.33اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد باقر ثامر علي عباس748351421411020085

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء500.0083.33اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائياحمد علي نوري مهدي748362721411030006

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء497.0082.83اعدادية النجاح للبناتاحيائينور الزهراء حسين جبار شلوت748372721422037317

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء495.0082.50ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيجليل مالك عبد ابراهيم748382721411045019

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء495.0082.50ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن سعيد مهدي748392721424006025

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء489.0081.50اعدادية البسملة للبناتاحيائيتبارك محمد مراد عبود748402721422041049

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء488.0081.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفدك محمد رضا فوزي748412521424018118

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء484.0080.67اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء مذبوب مطشر شهيب748422321422041090

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء484.0080.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشهد علي حميد جاسم748432621424013054

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء483.0080.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب عادل محمد حميد748442721422037163
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كلية الطب البيطري/جامعة كربالء481.0080.17اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحيدر نعمان مصلح صباح748452321411008029

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء480.0080.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيبشار مسلم محمد عيسى748462321411009019

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء479.0079.83ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمؤمل ريسان عباس خضير748472221413031040

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء477.0079.50ثانوية األغاريد للبناتاحيائيفاطمه عباس فضل محمد748482721422049012

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء476.0079.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحوراء محمد فليح حسن748492721422054080

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء475.0079.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيضرغام حيدر جياد عبد748502321411006087

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء472.0078.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء علي جاسم محمد748512721422033138

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء472.0078.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه علي عباس عبد748522721422054235

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء468.0078.00ثانوية الصديق للبنيناحيائيعلي سالم حاتم جواد748532321411024030

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء468.0078.00ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيايهم احمد محمود نجم748542321417028002

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء467.0077.83ثانوية بيت العلوم االهلية للبنيناحيائينعيم احمد نعيم عبد الرزاق748551321413003010

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء465.0077.50اعدادية المدى للبنيناحيائيعبد هللا طالب عبد مطرود748562721411013008

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء465.0077.50اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيطيبه صفاء نصر هللا محمد علي748572721422040099

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء464.0077.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيهدى هيثم يونس احمد748582721422037337

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء464.0077.33ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمسالك نذير صفوك عبد المهدي748592721422042040

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء462.0077.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمريم عباس غني عباس748602321422016087

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء461.0076.83ثانوية العامل للبنيناحيائيفاضل عباس حسين علي748612321411023019

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء461.0076.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء عامر مكاوي كاظم748622721422033134

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء461.0076.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيشمس ضياء احمد هاشم748632721422054189

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء461.0076.83الخارجياتاحيائيمريم مهند فاضل عباس748642721428050382

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء461.0076.83اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد علي حسين لفته748652921411019168

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء460.0076.67اعدادية بغداد للبناتاحيائينور سمير عزيز مصطفى748661021422035114

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء460.0076.67اعدادية القوارير للبناتاحيائيحوراء فالح نايف حجاب748672721422015054

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيزينب حسين رشيد حسون748682121422029023

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء459.0076.50ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيمرتضى سالم حمزة حبيب748692321413002040

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء457.0076.17ثانوية الرائد للبنيناحيائيمحمد فالح حسن صحن748701021411001018

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء457.0076.17اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيابراهيم جعفر صادق سلمان748711421411025001

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء457.0076.17اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياسماعيل محمد جاسم حمزه748722721411026024

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء457.0076.17اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمقتضى علي كاظم جديع748732721411033181

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء457.0076.17اعدادية اليرموك للبناتاحيائيحنين حيدر غالب عبد748742721422036043

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء457.0076.17اعدادية السما للبناتاحيائييقين عباس كريم خناوي748752721422045166

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء456.0076.00ثانوية الفضائل للبناتاحيائيفاطمه حسين فاضل يوسف748762321422036050

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء456.0076.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد حاتم حميد ناهض748772721411029113
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كلية الطب البيطري/جامعة كربالء456.0076.00الخارجيوناحيائيعبد علي حالوب عبد748782721418001161

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء456.0076.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيعباس جالل علي عبد748792921413002018

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء455.0075.83ثانوية الشهباء للبناتاحيائيزهراء عباس محمد حسين748802721422032015

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء علي جليل عباس748812721422033086

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه حسنين محمد جواد كاظم748822721422033242

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية التعاون للبناتاحيائيمريم حسن انور حاتم748831121422040132

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء454.0075.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمد كاظم عبيد عجيل748842321411002213

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه كريم ناجي عبيد748852721422048113

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية االمامة للبناتاحيائيمسره حازم عبد الستار جبار748862721422056121

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء453.0075.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيهديل محمد عدنان كطب748871421422003108

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء452.8475.47ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمؤمل عباس زبون شلش748881221411001065

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء452.0075.33اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمنتظر صالح حسن عبد الساده748892721411021121

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء452.0075.33اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيياسمين خضير حسون محيسن748902721422020135

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء451.8875.31اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائياحمد شهاب احمد حسين748912721411028014

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء451.0075.17ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيرغد عبد علي حسن عبود748922321424013019

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء450.1675.03اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيابا الغيث عارف عبيس علي748932721411028005

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء450.0075.00ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيزيد ضاري نجم عاصي748942321417009010

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء449.0074.83اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين عماد صباح حنون748952721411034060

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء449.0074.83يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيزينب عماد موسى جواد748963021427038007

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء448.0074.67اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيحوراء جبار تعيب شجر748972221422055023

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء448.0074.67اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحسين حسن محمد سميسم748982621411038017

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء448.0074.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب علي كريم حمزه748992721422014080

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء448.0074.67اعدادية عكاظ للبناتاحيائيغدير باسم عبد الواحد راهي749002721422018143

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء448.0074.67الخارجياتاحيائيزهراء عالء حسين محمد749012721428050202

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء447.0074.50ثانوية البشائر للبنيناحيائيامير علي عباس سلمان749022321411057004

كلية الزراعة/جامعة كربالء464.0077.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيتبارك باسم محمد حرامي749032521422024027

كلية الزراعة/جامعة كربالء462.0077.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيهبة سعدي كاطع لطيف749042721422039220

كلية الزراعة/جامعة كربالء450.0075.00ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي جالل جاسم عبد الرضا749051121411042032

كلية الزراعة/جامعة كربالء448.0074.67اعدادية عكاظ للبناتاحيائيجنان عباس صالح عبد علي749062721422018048

كلية الزراعة/جامعة كربالء448.0074.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيغدير ميثم حسين محسن749072721422037220

كلية الزراعة/جامعة كربالء446.0074.33اعدادية الحسينية للبنيناحيائياحمد حيدر هادي موسى749082721411031006

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0073.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيياسمين عبد االمير حمود مطر749092721422033357

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0072.17ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيزهراء خلف جاسم محمد749102721424003013
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كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0071.67اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمرتضى احمد فيصل كاظم749112721411026186

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.3671.39اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمرتضى علي سالم كاظم749122721511028046

كلية الزراعة/جامعة كربالء426.0071.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيضحى مصطفى هاشم حسين749132321422041135

كلية الزراعة/جامعة كربالء425.0070.83اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمجتبى حسن محمد دباغ749142721411008051

كلية الزراعة/جامعة كربالء421.0070.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك عالوي سلمان علوان749152721422033070

كلية الزراعة/جامعة كربالء417.0069.50اعدادية االمام للبنيناحيائيمصطفى موفق جاسم محمد علي749162321411013059

كلية الزراعة/جامعة كربالء416.0069.33اعدادية االمامة للبناتاحيائيرقيه عباس عبد عون هادي749172721422056038

كلية الزراعة/جامعة كربالء415.0069.17ثانوية العامل للبنيناحيائيعباس علي حسين نوير749182321411023015

كلية الزراعة/جامعة كربالء409.0068.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيذو الندى عبد االمير نجم عبود749192721422054088

كلية الزراعة/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيعلي هيثم عذاب حميدي749202721415002089

كلية الزراعة/جامعة كربالء404.0067.33اعدادية الصباح للبناتاحيائيخديجه سعيد ابراهيم زغير749212521422007039

كلية الزراعة/جامعة كربالء398.0066.33ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيمريم غانم حسين كاظم749222321427037016

كلية الزراعة/جامعة كربالء398.0066.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقوى مقدام عبد اليمه غانم749232521424004209

كلية الزراعة/جامعة كربالء394.0065.67للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيغدير جهاد عبد االمام عبود749242721422008107

كلية الزراعة/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمه شهيد عبد الكاظم ابراهيم749252721422041149

كلية الزراعة/جامعة كربالء392.0065.33ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محي محيسن749262221424004042

كلية الزراعة/جامعة كربالء391.0065.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء فالح مهدي فرهود749272321422008034

كلية الزراعة/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيكرار احمد جميل احمد749282721411014042

كلية الزراعة/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحيدر حافظ كريم بشير749292521411014068

كلية الزراعة/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء رحيم لعيبي صالح749302721422039091

كلية الزراعة/جامعة كربالء387.0064.50ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيابا الفضل كاظم حسين جاسم749312721513001001

كلية الزراعة/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيفاطمه قاسم محمد حمد749322721522036056

كلية الزراعة/جامعة كربالء386.0064.33اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيكرار محمد علي كاظم محمد74933272041006025

كلية الزراعة/جامعة كربالء386.0064.33اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق عبد الرضا شبيب749342721411030004

كلية الزراعة/جامعة كربالء386.0064.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيايالف حسين كردي عواد749352721422037027

كلية الزراعة/جامعة كربالء386.0064.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب فيصل لعيوس عبد749362721422054168

كلية الزراعة/جامعة كربالء385.0064.17ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيغدير حيدر حنون كاظم749372721422012056

كلية الزراعة/جامعة كربالء385.0064.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهاجر جمال عبدال خليبص749382721422054312

كلية الزراعة/جامعة كربالء384.0064.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيابو الحسن حامد عبد هللا يوسف749392221411062002

كلية الزراعة/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسين حسن جاسم حمزه749402321417007040

كلية الزراعة/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد فضل عباس حسن749412721411026019

كلية الزراعة/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين هشام فاخر عباس749422721411026064

كلية الزراعة/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه جليل عبد الرزاق حبيب749432721422035247
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كلية الزراعة/جامعة كربالء383.0063.83ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيرحاب ثائر عبد الرزاق بليبص749442721422052030

كلية الزراعة/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحسين مظلوم هادي عبيد749452721411021033

كلية الزراعة/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعلي عبد الجليل شهيب احمد749462721411038070

كلية الزراعة/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائياسماء احمد جبر مهوس749472721422003015

كلية الزراعة/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعباس محمد حسين مياح749482721511033078

كلية الزراعة/جامعة كربالء381.0063.50ثانوية قباء للبناتاحيائيفاطمه محمد راضي عبد هللا749492321422070042

كلية الزراعة/جامعة كربالء381.0063.50ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيفاطمه عمران طه عباس749502321424011011

كلية الزراعة/جامعة كربالء381.0063.50ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيحسين صادق عبود شطنان749512721411036012

كلية الزراعة/جامعة كربالء381.0063.50ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائياحمد عبد االمير عليوي بريسم749522721411045011

كلية الزراعة/جامعة كربالء381.0063.50ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزينه احمد عبد زيد عوده749532721422050063

كلية الزراعة/جامعة كربالء381.0063.50اعدادية االمامة للبناتاحيائياسراء خلف ضيدان كرم749542721422056003

كلية الزراعة/جامعة كربالء380.0063.33اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسن سنان محمد راضي749552721411026037

كلية الزراعة/جامعة كربالء379.0063.17اعدادية زها حديد للبناتاحيائياالء عبد مطر شباط749561321422048002

كلية الزراعة/جامعة كربالء379.0063.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيآثار غالب حسن عبد749572521422022001

كلية الزراعة/جامعة كربالء379.0063.17اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمؤمل صبري كاظم عبد749582721411031100

كلية الزراعة/جامعة كربالء379.0063.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه حميد هاشم عبيد749592721422025116

كلية الزراعة/جامعة كربالء379.0063.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائياسماء قاسم سلمان موسى749602721422035019

كلية الزراعة/جامعة كربالء378.0063.00ثانوية المسعودي للبناتاحيائيفاطمه حسين علي حسن749612321422020074

كلية الزراعة/جامعة كربالء378.0063.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعلي احمد مزهر عطيه749622721511021056

كلية الزراعة/جامعة كربالء378.0063.00اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمه حسين فاضل مهوس749632721522055067

كلية الزراعة/جامعة كربالء377.0062.83اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه توفيق فاضل توفيق749642321522012021

كلية الزراعة/جامعة كربالء377.0062.83اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمود نبهان جاسم حسين749652721411003119

كلية الزراعة/جامعة كربالء377.0062.83اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيامنيه حاتم زغير عباس749662721522036004

كلية الزراعة/جامعة كربالء376.0062.67(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيوفاء سالم عكله حمود749672521422039120

كلية الزراعة/جامعة كربالء376.0062.67اعدادية الثبات للبنيناحيائيعلي احمد عاجل فزيع749682721411011041

كلية الزراعة/جامعة كربالء376.0062.67اعدادية الوقار للبنينتطبيقيمرتضى فليح محمد جدعان749692721511044102

كلية الزراعة/جامعة كربالء376.0062.67اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيفاطمه علي ناصر حسين749702721522048035

كلية الزراعة/جامعة كربالء375.0062.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرقيه احمد شنيع وادي749711421422062044

كلية الزراعة/جامعة كربالء375.0062.50ثانوية المجد للبنيناحيائيزين العابدين معد هادي صالح749722321411065021

كلية الزراعة/جامعة كربالء375.0062.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء كاظم اكزار حسن749732321422008036

كلية الزراعة/جامعة كربالء375.0062.50اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائينور رحيم حلواص عبيس749742521422026151

كلية الزراعة/جامعة كربالء375.0062.50اعدادية اليرموك للبناتاحيائينور الزهراء جبار محمد مخيف749752721422036163

كلية الزراعة/جامعة كربالء375.0062.50اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيتبارك عواد علي حمود749762721522018004
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كلية الزراعة/جامعة كربالء374.0062.33اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين جبار صويح749771421511025050

كلية الزراعة/جامعة كربالء374.0062.33للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيسرور ماجد حميد سلطان749782721422008088

كلية الزراعة/جامعة كربالء373.0062.17اعدادية حيفا للبناتتطبيقيتقى عماد حميد عبد الصمد749791621522045009

كلية الزراعة/جامعة كربالء373.0062.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك فاروق سلمان معتوك749802321422038027

كلية الزراعة/جامعة كربالء373.0062.17اعدادية السرور للبناتتطبيقيزهراء مصطفى حسين علي749812721522006015

كلية الزراعة/جامعة كربالء372.0062.00اعدادية السدة للبناتاحيائيفاطمه سالم عبد الكاظم عباس749822321422034065

كلية الزراعة/جامعة كربالء372.0062.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي رعد حمزه خنياب749832721411032129

كلية الزراعة/جامعة كربالء372.0062.00اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد علي محمد مالح حسين749842721411037103

كلية الزراعة/جامعة كربالء372.0062.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمة صادق كاظم بشيشي749852721422039153

كلية الزراعة/جامعة كربالء372.0062.00الخارجياتاحيائينرجس نبيل صحن عياده749862721428050397

كلية الزراعة/جامعة كربالء372.0062.00اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيساجده فاخر علوان حسين749872721526001086

كلية الزراعة/جامعة كربالء371.0061.83اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيغيداء قاسم عبود عيسى74988272052069029

كلية الزراعة/جامعة كربالء371.0061.83ثانوية المسعودي للبناتاحيائيسمر حسين علي عباس749892321422020058

كلية الزراعة/جامعة كربالء371.0061.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيمصطفى محمد عبادي بديوي749902421411047322

كلية الزراعة/جامعة كربالء371.0061.83اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكرار كاظم هادي جاهل749912721411029100

كلية الزراعة/جامعة كربالء371.0061.83ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزينب ربيع حسن مريف749922721422005032

كلية الزراعة/جامعة كربالء371.0061.83اعدادية الخالدات للبناتاحيائيرقيه عمر سعدون حسين749932721422007031

كلية الزراعة/جامعة كربالء371.0061.83اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب صباح عباس مجيد749942721422036086

كلية الزراعة/جامعة كربالء371.0061.83ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائينبأ ماهر حامد جبار749952721422050109

كلية الزراعة/جامعة كربالء370.0061.67اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمد الباقر ياسين طه عبد الزهرة749962321411016082

كلية الزراعة/جامعة كربالء370.0061.67اعدادية القادسية للبنيناحيائياحمد شاكر مالك كريم749972521411038004

كلية الزراعة/جامعة كربالء370.0061.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه علي مهدي عباس749982521422003440

كلية الزراعة/جامعة كربالء370.0061.67اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد حسن علي عبد العزيز مكي749992721411026155

كلية الزراعة/جامعة كربالء370.0061.67ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيمهدي عباس محمد حمود750002721411036059

كلية الزراعة/جامعة كربالء370.0061.67اعدادية اليرموك للبناتاحيائيعبير سمير عبد األمير جليل750012721422036111

كلية الزراعة/جامعة كربالء370.0061.67اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيمريم رجب حميد حسن750022721422046135

كلية الزراعة/جامعة كربالء370.0061.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء طالب هاشم علي750032721422048059

كلية الزراعة/جامعة كربالء369.0061.50اعدادية المناذرة للبناتاحيائيياسمين فوزي جابر شاكر750042321422003154

كلية الزراعة/جامعة كربالء369.0061.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيشهد احمد حسن علي750052321422049061

كلية الزراعة/جامعة كربالء369.0061.50اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعباس محسن رضا مخيف750062721411007055

كلية الزراعة/جامعة كربالء369.0061.50اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمنتظر سعد كاظم سعود750072721411033184

كلية الزراعة/جامعة كربالء369.0061.50للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزهراء حسين هادي ناصر750082721422008057

كلية الزراعة/جامعة كربالء369.0061.50اعدادية البسملة للبناتاحيائيآيات سعد عبيد جاسم750092721422041003
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كلية الزراعة/جامعة كربالء369.0061.50اعدادية البسملة للبناتاحيائيكوثر طالب عبد الحميد جميل750102721422041171

كلية الزراعة/جامعة كربالء369.0061.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيدنيا كاظم خلف عبد الواحد750112721422054087

كلية الزراعة/جامعة كربالء369.0061.50اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمرتضى عبد الكريم جبار عبد االمير750122721511037086

كلية الزراعة/جامعة كربالء368.0061.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمرام عبدهللا تعبر حمزه750132321422008071

كلية الزراعة/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينب علي عبيد نهابه750142321422031050

كلية الزراعة/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية الصدرين للبنيناحيائيكرار سعد عبد زيد عبد الحمزه750152421411037159

كلية الزراعة/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيغاده صبيح منذور عكار750162621422013082

كلية الزراعة/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيزيد فاضل محسن رشيد750172721411017014

كلية الزراعة/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيمؤمل احمد خضر كاظم750182721411025169

كلية الزراعة/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمصطفى محمد محسن ابراهيم750192721411031126

كلية الزراعة/جامعة كربالء368.0061.33ثانوية الرفل للبناتاحيائيزينب حيدر هادي راهي750202721422017020

كلية الزراعة/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينوره طوير هديمي سالم750212721422020129

كلية الزراعة/جامعة كربالء368.0061.33ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيصفا ناظم كشكول علوان750222721422022038

كلية الزراعة/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيرسل حسن علي كاظم750232721422033099

كلية الزراعة/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه حسين علي طاهر750242721422034108

كلية الزراعة/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية البسملة للبناتاحيائيرقيه محمد كريم علي750252721422041085

كلية الزراعة/جامعة كربالء368.0061.33ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائينرجس حاتم شدهان كاظم750262721424003032

كلية الزراعة/جامعة كربالء368.0061.33ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيمرام سالم عبادي محسن750272721424005022

كلية الزراعة/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائياسماء يوسف عباس عبد750282721426001013

كلية الزراعة/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيرسل محمد هادي ابراهيم750292721426001274

كلية الزراعة/جامعة كربالء367.0061.17ثانوية بابل للبنيناحيائيكرار حيدر حمزة ليلو750302321411056115

كلية الزراعة/جامعة كربالء367.0061.17اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الهدى حيدر حسن عزيز750312721422014143

كلية الزراعة/جامعة كربالء367.0061.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيأيه حبيب جابر كاظم750322721422033011

كلية الزراعة/جامعة كربالء367.0061.17اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمجتبى جواد كاظم حيدر750332721511011067

كلية الزراعة/جامعة كربالء366.0061.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيليث بدر نجم عبد العالي750341621511034129

كلية الزراعة/جامعة كربالء366.0061.00اعدادية البالغ للبنيناحيائيمصطفى محمد رومي جاسم750352721411042128

كلية الزراعة/جامعة كربالء366.0061.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيايه عادل عواد جابر750362721422046022

كلية الزراعة/جامعة كربالء366.0061.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمجتبى باسم حسن صالح750372721511021085

كلية الزراعة/جامعة كربالء366.0061.00اعدادية السما للبناتتطبيقينرجس حيدر جدوع حمد750382721522045042

كلية الزراعة/جامعة كربالء365.0060.83اعدادية غزة للبناتاحيائيهبه موفق عباس حسن75039272042057204

كلية الزراعة/جامعة كربالء365.0060.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسين مخلص عبد الحسين عاجر750401121411049046

كلية الزراعة/جامعة كربالء365.0060.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمد اكرم علي زباله750412321411002196

كلية الزراعة/جامعة كربالء365.0060.83اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائياحمد حكمت شاكر حمود750422721411027006
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كلية الزراعة/جامعة كربالء365.0060.83اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء فريق عباس عبيد750432721422010047

كلية الزراعة/جامعة كربالء365.0060.83ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيحوراء جواد عباس عاشور750442721422022011

كلية الزراعة/جامعة كربالء365.0060.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرقيه علي تقي باقر750452721422035118

كلية الزراعة/جامعة كربالء365.0060.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتبارك احمد هادي حسين750462721422054052

كلية الزراعة/جامعة كربالء365.0060.83اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحسن فالح حسن محمد750472721511027018

كلية الزراعة/جامعة كربالء365.0060.83اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيرسل مبارك كاظم نواد750482721522046013

كلية الزراعة/جامعة كربالء364.0060.67اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيايات نعمة جابر حيدر750491121522041003

كلية الزراعة/جامعة كربالء364.0060.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب حسين حبيب حسن750501521422005062

كلية الزراعة/جامعة كربالء364.0060.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب جاسم محمد داود750512321422008041

كلية الزراعة/جامعة كربالء364.0060.67اعدادية الربيع للبناتاحيائيود رائد صالح رزوقي750522321422022236

كلية الزراعة/جامعة كربالء364.0060.67ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيازل فيصل جابر غازي750532321424001002

كلية الزراعة/جامعة كربالء364.0060.67ثانوية االخوة المختلطةاحيائيفاطمه رحيم عبيد عطيه750542321427040010

كلية الزراعة/جامعة كربالء364.0060.67الخارجياتاحيائيفاطمه سعدي محمد علوان750552321428050268

كلية الزراعة/جامعة كربالء364.0060.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيجعفر احمد غني حسن750562721411025036

كلية الزراعة/جامعة كربالء364.0060.67اعدادية البسملة للبناتاحيائيُعال علي عبد طعان750572721422041141

كلية الزراعة/جامعة كربالء364.0060.67اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمصطفى عالوي عبد هللا سويدان750582721511033157

كلية الزراعة/جامعة كربالء363.0060.50اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمقتدى شاكر محمود عباس750591621511039094

كلية الزراعة/جامعة كربالء363.0060.50ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيسجى فاخر حمد عوده750602221424062052

كلية الزراعة/جامعة كربالء363.0060.50ثانوية الحلة للبنيناحيائيمحمد رفعت مكي صالح750612321411015018

كلية الزراعة/جامعة كربالء363.0060.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين شاكر مروه رعد750622721411029027

كلية الزراعة/جامعة كربالء363.0060.50اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب ذي قار محمد ذياب750632721422003123

كلية الزراعة/جامعة كربالء363.0060.50ثانوية الرفل للبناتاحيائيمريم هادي عليوي ضايف750642721422017030

كلية الزراعة/جامعة كربالء363.0060.50ثانوية الحرائر للبناتاحيائيفاطمه رسول تحسين محمد750652721422027071

كلية الزراعة/جامعة كربالء363.0060.50اعدادية كربالء للبناتاحيائياسراء سعد محسن عويد750662721422033020

كلية الزراعة/جامعة كربالء363.0060.50اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيهذال ثامر نصر مهدي750672721511031041

كلية الزراعة/جامعة كربالء363.0060.50اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيحيدر احمد نعمه صالح750682721515002032

كلية الزراعة/جامعة كربالء363.0060.50اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيايالف صدام عبد الغني شوقي750692721522055008

كلية الزراعة/جامعة كربالء363.0060.50الخارجياتتطبيقيغدير هيثم حسن مزهر750702721528050113

كلية الزراعة/جامعة كربالء362.0060.33ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب هاتف حسين عبادي750711421422008072

كلية الزراعة/جامعة كربالء362.0060.33اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيقاسم حسن كاظم خماس750722221411011060

كلية الزراعة/جامعة كربالء362.0060.33اعدادية النصر للبنيناحيائيمحمد مهدي نصار عبد الكريم نصار750732221411025102

كلية الزراعة/جامعة كربالء362.0060.33اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي مزهر حسن خليف750742321411012106

كلية الزراعة/جامعة كربالء362.0060.33اعدادية قرطبة للبناتاحيائينبا حامد عبدالعباس طاهر750752321422050078
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كلية الزراعة/جامعة كربالء362.0060.33ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائينور وهاب خلف تايه750762321422060051

كلية الزراعة/جامعة كربالء362.0060.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي سامي هادي كاظم750772721411025146

كلية الزراعة/جامعة كربالء362.0060.33اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيروان عالء عباس احمد750782721422021034

كلية الزراعة/جامعة كربالء362.0060.33اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء حسن خلف عبد الكاظم750792721422041094

كلية الزراعة/جامعة كربالء362.0060.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمنتظر حليم عليوي فندي750802721511025115

كلية الزراعة/جامعة كربالء362.0060.33اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيعبد هللا باسم عبد الحسين عبود750812721511035039

كلية الزراعة/جامعة كربالء362.0060.33اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقياسراء رائد غالي حمد750822721522055003

كلية الزراعة/جامعة كربالء361.0060.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى كاظم جواد مهدي750832421411036336

كلية الزراعة/جامعة كربالء361.0060.17اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيسحر رزاق لفته محيسن750842521427006077

كلية الزراعة/جامعة كربالء361.0060.17اعدادية القطيف للبنيناحيائيعلي منذر كريم زباله750852621411041028

كلية الزراعة/جامعة كربالء361.0060.17اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد فالح مهدي بريس750862721411031154

كلية الزراعة/جامعة كربالء361.0060.17اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيزيد حامد ناجي عباس750872721411037046

كلية الزراعة/جامعة كربالء361.0060.17ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيزينب هادي عبيد كاظم750882721422012037

كلية الزراعة/جامعة كربالء361.0060.17اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه احسان حسين عبد الساده750892721422048106

كلية الزراعة/جامعة كربالء361.0060.17اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعلي مهند وحيد خضير750902721511003035

كلية الزراعة/جامعة كربالء361.0060.17اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيهاشم سعد علي كزار750912721511021122

كلية الزراعة/جامعة كربالء361.0060.17اعدادية الوقار للبنينتطبيقيرضا فاضل جبار كريم750922721511044034

كلية الزراعة/جامعة كربالء361.0060.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيرؤى رياض جاسم محمد750932721522011017

كلية الزراعة/جامعة كربالء361.0060.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيساره جاسم محمد فاضل750942721522011033

كلية الزراعة/جامعة كربالء361.0060.17اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيريام عدي حميد شاطي750952721526001059

كلية الزراعة/جامعة كربالء361.0060.17ثانوية السراج للبنينتطبيقيمهدي حسين منشد حسين750962821511026028

كلية الزراعة/جامعة كربالء360.0060.00ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيحسين عامر كاظم معيوف750972321413003008

كلية الزراعة/جامعة كربالء360.0060.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء علي عبيس محيبس750982321422012123

كلية الزراعة/جامعة كربالء360.0060.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسن محمد جاسم شناوه750992621411005025

كلية الزراعة/جامعة كربالء360.0060.00اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيابو الفضل باسم حميد غني751002721411030002

كلية الزراعة/جامعة كربالء360.0060.00ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيعال عبد الحسين جبار عبد االمير751012721522038023

كلية الزراعة/جامعة كربالء359.0859.85اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي عايد حميد حسن751022721411028108

كلية الزراعة/جامعة كربالء359.0059.83اعدادية االندلس للبنيناحيائيسجاد باسم عبد السادة هادي75103232041042077

كلية الزراعة/جامعة كربالء359.0059.83ثانوية القوارير للبناتتطبيقيصبا ذياب خضير فارس75104272052081009

كلية الزراعة/جامعة كربالء359.0059.83اعدادية الفداء للبناتاحيائيحنين ياسين حمزة راضي751051421422033037

كلية الزراعة/جامعة كربالء359.0059.83ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيمحمد ميثم حسن ناصر751061621513063027

كلية الزراعة/جامعة كربالء359.0059.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيحوراء طالب ناصر حسون751072321422050025

كلية الزراعة/جامعة كربالء359.0059.83اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيكرار حسين جواد كاظم751082321511004047

4148 من 2276صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الزراعة/جامعة كربالء359.0059.83اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيسجاد محمد عباس وناس751092321515002144

كلية الزراعة/جامعة كربالء359.0059.83اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي حسين منديل عبد علي751102421411048178

كلية الزراعة/جامعة كربالء359.0059.83اعدادية السرور للبناتاحيائينور حميد جياد جوده751112421422002112

كلية الزراعة/جامعة كربالء359.0059.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين علي جواد كاظم751122521411012072

كلية الزراعة/جامعة كربالء359.0059.83ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيصادق جامل تركي هاشم751132521413017053

كلية الزراعة/جامعة كربالء359.0059.83اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيحمزه حسين عبيد علوان751142721411027051

كلية الزراعة/جامعة كربالء359.0059.83اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيسجى جاسم محمد كاظم751152721422003136

كلية الزراعة/جامعة كربالء359.0059.83الخارجيونتطبيقيعلي عبد العباس علي جواد751162721518001154

كلية الزراعة/جامعة كربالء359.0059.83ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيسيف كاظم جبح دحام751172921515004067

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس حسين عبد علي محمد75118272041001161

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيعلي سالم وفي علوان75119272051006023

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67اعدادية النور للبنيناحيائيمصطفى احمد حسن جعفر751201221411023153

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين عالء حسين ابراهيم751211221511028055

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيضحى وسام كريم محمد751221421424001020

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائياسامه حسين محمد جمعه751232121411049014

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67ثانوية االبتهال للبناتاحيائيرسل عبد الحسين عويد حسين751242221422051015

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد علي محمد خضير مهدي751252321411009136

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67اعدادية حطين للبنيناحيائيعمار ناظم عكاب جوده751262321411022019

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67ثانوية الكرار للبنيناحيائيحر عادل هادي حسين751272321411054001

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيمينه مهند جاسم محمد751282421422004155

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67اعداديه يافا للبناتاحيائيمريم حسن عبد الزهره عبد االمير751292421422040208

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيدعاء طاهر كناوي ناجي751302421424006002

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائينور مرتضى عبد كاظم751312521411026056

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم مسلم صالح عطيه751322521422040342

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67ثانوية القسام االهلية للبنيناحيائيرضا خزعل علي ردام751332621413002004

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67ثانوية الرفاه للبناتاحيائياسراء جمال عبد الشريف عبد الحسن751342721422044004

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيكرار حيدر مكي حبيب751352721511027065

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيرضا حسن محمد حسين751362721515004063

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.0059.67اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيشكر محمود عباس عبد علي751372721515005069

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمحمد فاضل برهان اسد75138142051020056

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين علي جليل جهاد75139272051001038

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50ثانوية نور العلم للبناتاحيائيضحى ابراهيم فليح حسن751401121422052019

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين عالء رحيم الوس751411421411026027
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كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمحمد عبد الصاحب طريخم ضرس751422221411027151

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن احمد عبد الكريم عبد751432221411034069

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائيعلي تحسين ربيع عوده751442321411048016

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيصالح هادي عبد الكاظم عريبي751452321413002019

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيات فاضل عبد الزهره جاسم751462321422012032

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيحوراء محمد عبيد كاظم751472321422019019

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50الخارجيونتطبيقيكرار حيدر خضير سربوت751482321518001294

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي قاسم كامل مهدي751492521411014130

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي عقيل حميد رشيد751502521413013299

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيامل خضير جبار عبيس751512521422022085

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينبأ حسين كاظم مهدي751522521422039022

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الناصر عبودي محمد حسين751532521424022082

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيمصطفى حميد مجيد منصور751542621413009059

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية بغداد للبناتاحيائينجاه سليم عطيه حميدي751552721422014136

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائياستبرق جواد كاظم جاسم751562721422020003

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينور الهدى موسى عزيز مهدي751572721422020126

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية اليرموك للبناتاحيائينور عذاب هادي صلف751582721422036170

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيهاله صالح مهدي صالح751592721422046160

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينور سمير عبد االيمه ظاهر751602721422055217

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء صالح حسن مطر751612721426001290

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي محمد جاسم حمزه751622721511025071

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعباس عالوي عباس ناصر751632721515001073

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية غزة للبناتتطبيقيتبارك غفار جاسم محمد751642721522034012

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيبنين كاظم محيسن سهيل751652721522055014

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيياسمين حسن حميد حسن751662721522055084

كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيتبارك حيدر حسن عزيز75167272052063013

كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية الرباط للبناتاحيائينور علي كامل عبد العباس751681121422055083

كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمحمد عدنان كريم حميد751691621511019165

كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحسين كريم جهاد عبد751702221415008033

كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمريم هاشم عبد الكاظم خليل751712321422016093

كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيضحى محسن حميد كريم751722321422017209

كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتيما عبد الكريم عباس وناس751732321422045033

كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيرسل حميد عباس دفار751742321427012030
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كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيحوراء موسى حمزه عبيد751752321427016006

كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين غانم كاظم طارش751762521411007111

كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيآيه حيدر وادي مزعل751772521422010010

كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيايات احمد ناصر حسين751782521427006009

كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمؤمل حسين حميدي عوده751792721411028129

كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيصادق عدنان رحيم عبيد751802721411034105

كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33ثانوية البيان للبنيناحيائيكاظم حسن كاظم مطلك751812721411040051

كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية الوقار للبنيناحيائينازك عناد عبد الحسن جابر751822721411044130

كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيطيبه مجيد رسول فرحان751832721424003020

كلية الزراعة/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية الهندية للبنينتطبيقيجالل مرسال عبد الحميد عوده751842721511032009

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0859.18الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائياحمد عمار علوان علي751851121411038005

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيمصطفى ماهر سهيل امين75186272051033046

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيفطومه هويدي محمد حمزه75187272052052025

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيسجاد صفاء زكي مزيد751881621413021022

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17اعدادية البسمة للبناتاحيائيمنار عمار غالي وداعة751891621422080067

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيعلي االكبر جاسم عوده بداي751901621515004029

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعلي جواد كاظم عبيد751912321411001046

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيمرتضى محمد حمزة محسن751922321411006206

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيكرار صادق ناظم لحيدي751932321417031021

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيرقيه فاضل جواد كريم751942321422006041

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه محمد صالح عيدان751952321422013407

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيتبارك منشد عبدالواحد عبدهللا751962321422019013

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزينب عالء مهدي عبدهللا751972321422026044

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17اعدادية كوثى للبناتاحيائيخديجه سعد فزاع معارج751982321422073052

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17ثانوية االنفال المختلطةاحيائيفاطمة احمد علي كريم751992321427030020

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17ثانوية المناقب المختلطةتطبيقيورود ناجي حمزه حمادي752002321527036018

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيداود سلمان خليل جوده752012421413019010

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17اعدادية العفاف للبناتاحيائيتبارك اسعد جويد كاظم752022421422048035

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرؤى ثائر عبد الحسين فاهم752032521422003147

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزهراء وعد محمد كريم752042521424016009

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيكرار عبد الزهره غازي حسين752052721411007080

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيميثم هديل جبار محمد752062721411025248

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17اعدادية البسملة للبناتاحيائيمها عبد الرحيم غازي حسب هللا752072721422041183
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كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17ثانوية البستان للبناتتطبيقينبأ علي حسين عباس752082721522053018

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسن عزيز حسين علي752091421511014027

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيكاظم عدي ضاحي خلف752101621511044010

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي حماده احمد محمد752111821411041020

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين وسام كاظم مزعل752122321411007058

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00ثانوية الباقر للبنيناحيائيقاسم لطيف مرتضى محمد752132321411037057

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيوفاء حسين عبد علي جواد752142321422008088

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب عباس دريس حسون752152321422015087

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00ثانوية النجوم للبناتاحيائيتبارك ميثم عباس عبد العالي752162321422054018

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيغفران صباح حسن عليوي752172321427004014

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد صالح دنان عبود752182421411027003

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين سامي تركي عوده752192421413018038

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00اعدادية النور للبناتاحيائيياسمين قاسم جابر داود752202421422005195

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائياسراء مسلم شليبه نصيف752212421422027009

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيجعفر عبود دوحي مجلي752222521413014016

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي حسن جبار علي752232521413014055

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد عبد752242521413025066

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد عبد الحسن752252521415001120

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزينه عصام راضي كاظم752262721422040078

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00اعدادية البالغ للبنينتطبيقيمنتظر كطيري كزار جبر752272721511042105

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيكوثر عادل حسين عبود752282721522040044

كلية الزراعة/جامعة كربالء354.0059.00انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركيااحيائيرسل جاسم محمد حبيب752293021427044009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526.0087.67اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي ياسين حسن عبود752302721211015129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523.0087.17اعدادية المباهلة للبنينادبيعباس كاظم عيدان كسار752312721211008049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502.0083.67ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيزينب علي كاظم نصر هللا752322721222028016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494.0082.33اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي حسن عبد الساده دالي752332721211020052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0081.00اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيابتهاج حسن جليل محسن752342721226001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0080.17الخارجياتادبيحوراء صباح مهودي طاهر752352721228050129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0080.00ثانوية الحضر للبناتادبيزهراء رعد عمران رحمان752362721222002018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0079.67اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد عبد الناصر محمد علي حسين752372721211020084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0079.67ثانوية المناسك  للبناتادبيبنين احمد زاير طعمه752382721222026015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيوجدان سوادي مرشوش منسي752392721222003053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0079.00ثانوية الحرية للبناتادبيبتول علي دهروب علي752402721222024012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0078.83ثانوية عبد المطلب للبناتادبيزينب صالح هادي مسلم752412321222057011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0078.83ثانوية عمورية للبناتادبيزينب قاسم عبد هللا حسين752422721222023014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0078.17ثانوية االسراء المختلطةادبياحمد خضير عبيس علي752432321217049002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0078.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد صالح مهدي محمد752442721411003116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0077.67ثانوية الحيدري المختلطةادبيمحمد عبد حمود نمش752452321217027011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0077.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي فارس منصور عداي752462721411029084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0077.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم فاضل محمد اكبر752472721422054275

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0077.33اعدادية ابن السكيت للبنينادبيجعفر مصطفى حمود حسن752482721211020015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0077.33الخارجياتادبيشيماء حسين عبد زيد علوان752492721228050321

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0076.83اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحيدر سامي كاظم زاير752501421211025029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0076.83ثانوية المنار للبناتادبيرسل عامر عبد الكاظم يوسف752512721222001022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0076.50ثانوية حمورابي للبنينادبيمصطفى امين حسين عبد752522721211012018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعلي خلف خضير صباح752532721211021034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبياحمد محسن كطران كاظم752542721215004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية القوارير للبناتادبيبنين قيس عبيد عنيزي752552721222015009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0076.33ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيرتاج وليد جابر رضا752562621424002053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0076.17ثانوية الوركاء للبنينادبيمحمد فالح حسن عليان752572321211030046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0076.17ثانوية الشهباء للبناتادبيهبه ميثم جاسم حمادي752582721222032048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0076.00اعدادية الياقوت للبنينادبيزين العابدين عقيل يوسف اسماعيل752592721211018031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0076.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائينورس عبد المجيد عبد الحميد عليوي752602721422040147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيسجى علوان رحيم علي752612721222003033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0075.83ثانوية الوند للبناتادبيبتول محمد خضير عبيد752622721222019005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعلي عادل هادي عباس752632721411030074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيتبارك فاضل علي كاظم752642721422021017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية القوارير للبناتاحيائيبنين احمد صادق كريم752652721422015025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية القوارير للبناتاحيائيبنين كاظم عبود علي752662721422015036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب عبد االمير كاظم زريان752672721422054161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0075.50اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيكاظم رزاق محسن هداد752682721215004069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0075.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه الزهراء علي مهدي قاسم752692721422035246

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0075.33اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيسماح احمد عبيد محسن752702721222021041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0075.33ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعباس علي عبد الكاظم كرين752712721411045060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0075.17ثانوية المجد للبنينادبيمحمد حسن علي جهاد752722721211004020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0075.17اعدادية البسملة للبناتاحيائيبسمه صالح مهدي دويل752732721422041033
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0075.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبياركان فايز حمد كنعان752742721211021005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0075.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنين سعد عبد الرضا عجه752752721422033053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0074.83اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمحمد جاسب حسن راضي752762721211017045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0074.83اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائياحمد حسين جابر عبد الحسين752772721411021002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0074.83اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي عدنان بنيان علي هللا752782721411031085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0074.83اعدادية غزة للبناتاحيائيملك عالء فاضل حميد752792721422034142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0074.83اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد عريبي752802721422039159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0074.83الخارجياتاحيائيختام غالب صاحب عباس752812721428050123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0074.67للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيزهراء محمد مطر عفلوك752822321222047023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0074.50اعدادية الياقوت للبنينادبييحيى محمد كحيوش حسن752832721211018120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0074.50ثانوية الحرية للبناتادبيرقيه علي عاشور موسى752842721222024024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0074.50اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيسجى عبد االمير كريم موسى752852721422003140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0074.50ثانوية الشهباء للبناتاحيائيحنين فوزي رضا عبود752862721422032009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0074.33اعدادية الثبات للبنينادبيمحمد حاجي لزام عجيل752872721211011077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0074.33اعدادية الخالدات للبناتادبييقين فهد نعيمه مخيلف752882721222007054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0074.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائيعلياء عبد الكريم شبيب احمد752892721422048099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0074.17ثانوية الدرعية للبنينادبيامير سلمان عبيس علي752902321211053002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0074.17اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين عامر عزيز هدل752912721211005034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0074.17اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيصاحب منشد علي لذيذ752922721215001033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0074.17اعدادية حمائم السالم للبناتادبيرقيه كريم كاطع عزوز752932721222029025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0074.17اعدادية النجاح للبناتاحيائينور الهدى مهند طارق نجم752942721422037323

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0074.00ثانوية المجد للبنينادبيحسين هاشم عريبي فاضل752952721211004010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0074.00ثانوية عمورية للبناتادبيشيرين هادي جعاز دحام752962721222023021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0074.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد علي بهجت كاظم مهدي752972721411016106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0074.00اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائييعقوب عباس محمد يوسف عباس752982721411038129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0074.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزهراء حسن عزيز عبود752992721422025057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0074.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب عبد الزهره صالح عيدان753002721422033173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء443.0073.83اعدادية الرافدين للبنيناحيائيبهجت عباس بهجت مجيد753012721411029018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء443.0073.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه ضياء كامل خلف753022721422048110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء443.0073.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء محمد صكب كعيد753032721422054148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء443.0073.83اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه عباس غالب عباس753042721422055176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0073.67اعدادية المدى للبنينادبيحسين خضير عبيس علي753052721211013013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0073.67اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيجاسم سالم عبد االمير ابراهيم753062721211015020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0073.67ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيمحمد عجيل عباس عبود753072721215003061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0073.67اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيوفاء احمد فليح حسن753082721222020073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0073.67ثانوية الحرية للبناتادبيزينب سعدون جابر موسى753092721222024035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0073.67اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعبد هللا ضياء عباس حسين753102721411026107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0073.67اعدادية البسملة للبناتاحيائيمنتهى حسن ضايف عبد هللا753112721422041182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0073.67الخارجياتاحيائيحنين محمد كاظم محيسن753122721428050111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0073.50ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيندى ماجد غازي حمد753132621222041019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0073.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب نزار جميل حسن753142721222025090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0073.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي محمد فليح حسن753152721411032146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0073.50للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيهدى عالء صالح عبد علي753162721422008160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء440.0073.33ثانوية الرقيم للبناتادبيايات عدنان حسين عمران753172721222005006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء440.0073.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيساره عبد الرحيم حبيب خزعل753182721222025094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء440.0073.33اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي ميثاق جبار حمزة753192721411003093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء440.0073.33اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيجيهان ابراهيم خليل محمد753202721422046042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء439.0073.17اعدادية المكاسب للبنينادبيعمار ياسر احمد حمزه753212721211001058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء439.0073.17اعدادية المباهلة للبنينادبيمصطفى مثنى عبد عون كنان753222721211008083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء439.0073.17ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيسيف حسين شاكر محمد753232721211009020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء439.0073.17اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمصطفى حيدر لطيف عباس753242721211017047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء439.0073.17اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء فراس عبد الزهره عبد علي753252721422045073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء439.0073.17اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيحيدر نصير حسين كاظم753262721511035029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء438.0073.00ثانوية سمية المسائية للبناتادبيزينب ابراهيم جعفر حمادي753271521226001115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء438.0073.00اعدادية عشتار للبناتادبيافنان احمد فاروق محمد753282321222049002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء438.0073.00اعدادية الخالدات للبناتادبيهديل عدنان قيس عبد زيد753292721222007053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء438.0073.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء عامر هاشم كاظم753302721422021042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء437.0072.83اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيمحمد عماد عباس عبد753311121211048075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء437.0072.83ثانوية الغدير للبناتادبينبأ اسعد خضير عباس753322321222055021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء437.0072.83اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب حامد ناصر عباس753332721422036084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء437.0072.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيدعاء ابراهيم خليل عباس753342721422037080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء436.4072.73ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء عبد عون حسون حمود753352721422043036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء436.0072.67اعدادية اليقظة للبنينادبيمنتظر كاظم باني مهوس753361421211027151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء436.0072.67اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعبد المجيد كاظم عاصي فيصل753372721211023045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء436.0072.67ثانوية غادة كربالء للبناتادبيرقيه سمير حسن عبد الحسين753382721222030023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء436.0072.67اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعلي مقداد كاظم حسين753392721411038077
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء436.0072.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه علي صالح عبد المهدي753402721422037242

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء436.0072.67اعدادية الروضتين للبناتاحيائينورس عبد الستار محسن عبد الحسن753412721422039216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء436.0072.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء حسام خليف مهدي753422721422054122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء435.0072.50اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيامير مهدي شاكر فرحان753432721211002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء435.0072.50اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسنين ظاهر محمد طاهر753442721211015033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء435.0072.50اعدادية القوارير للبناتادبيسهى محمد خضير عباس753452721222015026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء435.0072.50ثانوية عمورية للبناتادبيفدك علي حسين علي753462721222023029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء435.0072.50اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيعمار ناصر عذاب متعب753472721415001136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء434.0072.33ثانوية المستقبل للبناتادبيرقية عبد االمير ابراهيم محمود753482321222030006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء حازم عبد علي هاشم753492721222007026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء434.0072.33ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيبتول محمد عاشور نجم753502721422012011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمريم قصي مزهر عبد753512721422018182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينرجس هاشم حسين رضا753522721422020121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه سالم سعود هاشم753532721422021090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور ياس حسن كاظم753542721422048148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية االمامة للبناتاحيائيفاطمه حيدر فرحان عريبي753552721422056100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء433.0072.17اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد حسن كري عبد753562721411003109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء433.0072.17اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء فاضل مراد عبيد753572721422003113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء433.0072.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب عيسى صكبان عبد753582721422014081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء432.0072.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي بشار محمود مال هللا753592621211015078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء432.0072.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبييوسف علي عبد الحسين عبد الزهره753602721211005181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء432.0072.00ثانوية العباس للبنيناحيائيصادق سلمان خليل ابراهيم753612721411019007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء432.0072.00اعدادية السرور للبناتاحيائيحوراء غانم عطيه مكطوف753622721422006009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء432.0072.00ثانوية السلوى للبناتاحيائيبتول جاسم محمد عبد753632721422016007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء432.0072.00ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيوديان محمد علي محسن كاظم753642721422022063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي حسن مسبح محيسن753652221211039032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء431.0071.83ثانوية البتول  للبناتادبيكوثر خضير عباس داود753662321222028030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك حيدر جياد محمد753672721422014029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء احمد حسين محمد753682721422020048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيمرسلين موفق عويد هاشم753692721422021107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء431.0071.83ثانوية الحرائر للبناتاحيائياسراء زيد كريم محسن753702721422027003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه ستار قاسم كاظم753712721422036121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفدك ليث علوان ابو سوده753722721422036139
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء علي حسين علي753732721422045072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمريم باسم بدر حسن753742721422048127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء431.0071.83االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيمريم صادق كاظم عليوي753752721424004027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء430.0071.67للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبياستبرق حسن مشري كريدي753762721222008002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء430.0071.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبياسراء سالم جميل بوهان753772721222025008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء430.0071.67الخارجياتادبيزينب موسى صالح حمادي753782721228050272

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء430.0071.67اعدادية المباهلة للبنيناحيائيزيد قاسم محمد هادي753792721411008029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء430.0071.67ثانوية الحرائر للبناتاحيائيرقيه علي حمود علي753802721422027027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء430.0071.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم مهند عليوي جاسم753812721422033298

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء430.0071.67اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه رائد حميد لهيميد753822721422040110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء429.0071.50اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمرتضى عبد الكاظم محمد بديري753832721211021058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء429.0071.50ثانوية الحرية للبناتادبيسجى قاسم فرج رمضان753842721222024039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء429.0071.50اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيرضا اياد حسين محمد753852721411030047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء429.0071.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيبتول عباس رشك كاظم753862721422033041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء428.4871.41ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي عمار محسن صادق753872721411039053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء428.0071.33إعدادية الجزيرة للبنينادبيمحمد علي محمود عباس753881421211016061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء428.0071.33اعدادية المكاسب للبنينادبيامير انور صباح باقر753892721211001006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء428.0071.33الخارجيونادبيمصطفى عباس منصور مشكور753902721218001670

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء428.0071.33اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيسجى باسم وهاب يعقوب753912721222011023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء428.0071.33اعدادية عكاظ للبناتاحيائيسرى خضير نور حسن753922721422018118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء428.0071.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيتقى حسن هادي عاشور753932721422033074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء428.0071.33اعدادية الروضتين للبناتاحيائيشروق ماجد عبد الكريم نصيف753942721422039129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء428.0071.33ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيبنين باسم عبد الكاظم حسين753952721422052010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء428.0071.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء زهير عبد الرضا عبد الحسين753962721422054130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء428.0071.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيلجين فاضل خيون مهدي753972721422054264

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء428.0071.33اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيشهالء عباس فليح حمود753982721522011036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء427.0071.17ثانوية مدينة المدن للبنينادبيعلي حسين فاضل سوادي753992621211051009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية الثبات للبنينادبيمهدي صبر راهي حمود754002721211011090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء427.0071.17ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه فراس فاضل حسين754012721222030056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء طالب سعدون نمر754022721422007049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية كربالء للبناتاحيائياسراء احمد رضا حسين754032721422033019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية الروضتين للبناتاحيائيشهد ماجد عبد الكريم نصيف754042721422039131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية الروضتين للبناتاحيائينبأ هاشم كريم حيدر754052721422039197
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيأمينه عباس علي ياس754062721522025001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء426.0071.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيبنين حامد عبد هللا جبر75407222042172025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء426.0071.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيامنه ناصر مراد خدام754082721222004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء426.0071.00اعدادية الثبات للبنيناحيائيغيث خضير عاجل علوان754092721411011064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء426.0071.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيضحى محسن مهدي محمود754102721422038053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء425.0070.83اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيحسن سعد عباس حمد75411272041030009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء425.0070.83ثانوية مدينة المدن للبنينادبياركان رعد فالح عجيل754122621211051002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء425.0070.83اعدادية الرجيبة للبنينادبيمحمد منصور ضيغم حسين754132721211007064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء425.0070.83اعدادية المدى للبنينادبيعلي طالب صباح مصحف754142721211013030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء425.0070.83ثانوية البيان للبنينتطبيقيمرتضى علي ادريس عبد المطلب754152721511040059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء424.0070.67اعدادية البيان للبنينادبيحسين عبد هللا عيدان سلمان754162321211014015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء424.0070.67اعدادية المؤاخاة للبنينادبيعلي كاظم حسين علوان754172721211017034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء424.0070.67اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيغصون منسي حمد كسار754182721222003038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء424.0070.67اعدادية القوارير للبناتادبيحوراء ابراهيم حسين عواد754192721222015011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء424.0070.67ثانوية السلوى للبناتادبيشهد حيدر كاظم حمزة754202721222016020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء424.0070.67اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيموفق سلطان جدران عبد عون754212721415001129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء424.0070.67اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينبأ صادق زاير ناهي754222721422003192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0070.50اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمة عباس عواد مطر754232321422022177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0070.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيعمار حيدر حسين وذاح754242521517006022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0070.50اعدادية المكاسب للبنينادبيكرار حسن ناصر عبد هللا754252721211001061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0070.50اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد حيدر محمد عبيد754262721211005132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0070.50اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمصطفى رضا موسى حسن754272721211005155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0070.50ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمنتظر حسين علي هاشم754282721211009046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0070.50اعدادية الياقوت للبنينادبيحمزه وليد عبد الخضر حمزه754292721211018021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0070.50ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيمرتضى فالح كاظم علي754302721217002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0070.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيمنى صادق حسن محسن754312721222020064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0070.50ثانوية عمورية للبناتادبيايه حيدر رزاق عباس754322721222023002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0070.50اعدادية الفتح للبنيناحيائيمصطفى سالم خضير عبد754332721411003123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0070.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي حيدر خليل ابراهيم754342721411032123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0070.50للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيعلياء عباس راهي كاظم754352721422008104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0070.50اعدادية الروضتين للبناتاحيائيحال كريم هادي جويد754362721422039044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0070.50ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيحوراء جاسم حسين جاسم754372721422052022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0070.33اعدادية بني سعد للبنينادبيمؤمل نجاح كريم احمد754382121211008030
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0070.33ثانوية الوديعة للبناتادبيهاجر عابر ابراهيم مهدي754392121222039016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0070.33اعدادية صنعاء للبنينادبيحامد عماد حامد عبد النبي754402321211011014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0070.33اعدادية المكاسب للبنينادبيحيدر محمد عبد االمير كاظم754412721211001028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0070.33اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعباس رياض جبار جوار754422721211005073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0070.33ثانوية التفاؤل المختلطةادبيمحمد حيدر عاجل فاضل754432721217001024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0070.33ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه سعد جمعه محمد754442721222001055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0070.33اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيساره هادي صبر زياره754452721222004040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0070.33اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيشهد صباح هادي عبود754462721222021043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0070.33اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيعبد هللا رائد نعيم جابر754472721411014026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0070.33اعدادية الخالدات للبناتاحيائينور حاتم كريم حسن754482721422007115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0070.33ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيأديان صباح عباس حسين754492721422050001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0070.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيحوراء حيدر عبد الكريم سعيد754502721422055048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0070.33الخارجياتتطبيقيتغريد علي عبد الزهره عاشور754512721528050036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء421.0070.17اعدادية الرواد للبنينادبيعلي السجاد سعدي فاضل علوان754522121211068075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء421.0070.17اعدادية المباهلة للبنينادبيكرار كفاح راسم عجرش754532721211008068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء421.0070.17اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي نبيل جاسم محمد754542721211020064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء421.0070.17ثانوية الحضر للبناتادبيسارة سلمان حسن جاسم754552721222002029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء421.0070.17اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيرضا محمد سعدون خلف754562721411037044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء421.0070.17اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرويده عادل هادي عباس754572721422039076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء421.0070.17اعدادية البسملة للبناتاحيائيهجران احمد زامل هندي754582721422041199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء421.0070.17ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيغسق موفق هاشم حسناوي754592721424003024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء421.0070.17اعدادية البسملة للبناتتطبيقيحوراء محمد مجيد عبد الحسين754602721522041015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء420.0070.00ثانوية السلوى للبناتادبيخوله جواد كاظم كريم754612721222016012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء420.0070.00اعدادية البسملة للبناتاحيائياستبرق غالب طعمه هيول754622721422041009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء420.0070.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيضفاف احسان طالب خليف754632721422041136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء420.0070.00ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيأيات علي حسين شبيب754642721422050003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء420.0070.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائينور الهدى محمد رزاق عبد754652721422052111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء420.0070.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه محمد كريم ياسر754662721422054246

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء420.0070.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيجنات عارف فؤاد رشيد754672721422055042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء420.0070.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيايه حسين عبد الحسين عباس754682721522004002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء419.0069.83للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيمرتضى حمزه خضير عليوي754692321211048055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء419.0069.83اعدادية حلب للبنينادبيحسن علي حبيب ملوح754702621211013024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء419.0069.83ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه علي عبد العباس محمد754712721222024050
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء419.0069.83ثانوية براثا للبناتادبينبا كريم محسن حميد754722721222057098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء419.0069.83اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه داخل هامل حسين754732721422034112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء419.0069.83اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه كمال عباس كاظم754742721422034122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء419.0069.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيايه حميد محسن ناصر754752721422037031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء419.0069.83اعدادية الروضتين للبناتتطبيقياسراء خضير عبيس علوان754762721522039004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء418.0069.67الخارجياتاحيائيحميدة احمد مرزة ذياب754771921428050071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء418.0069.67اعدادية عشتار للبناتادبيشهد حيدر ياس خضير754782321222049017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء418.0069.67اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيكرار حيدر قاسم حسن754792721411038086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء418.0069.67اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمنى فراس ناجي جاسم754802721422039194

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء418.0069.67اعدادية البسملة للبناتاحيائيطيبه حيدر محمد ابراهيم754812721422041137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء417.0069.50اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعبد الرحمن مؤيد جميل شيحان754821321211031057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء417.0069.50ثانوية الغدير للبناتادبيبراق حسن سلمان حسن754832321222055005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء417.0069.50اعدادية المباهلة للبنينادبيحسين عبد االله جعفر طينه754842721211008023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء417.0069.50اعدادية المهيمن للبنينادبيكرار حيدر هاشم منسي754852721211016014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء417.0069.50اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمروان صباح نجم خضير754862721211020100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء417.0069.50اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيحسن عوده اكعيم خاجي754872721215004022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء417.0069.50ثانوية المنار للبناتادبيتبارك عماد عايد والي754882721222001016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء417.0069.50اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيهدى نماء عباس زغير754892721422003215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء417.0069.50ثانوية الرقيم للبناتاحيائينرجس غانم كامل سعود754902721422005055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء417.0069.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيندى حسين عجاوي عباس754912721422035315

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء417.0069.50اعدادية الروضتين للبناتاحيائيسبأ حمزه حبيب علوان754922721422039121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء416.0069.33اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيزيد حسين حمد صبر754932621213010010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء416.0069.33اعدادية المباهلة للبنينادبيسجاد احمد كاظم جريان754942721211008041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء416.0069.33ثانوية الحرية للبناتادبيأبرار حمزه راضي حمادي754952721222024001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء416.0069.33اعدادية غزة للبناتاحيائيثمامه جاسم محمد ناصر754962721422034043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء415.0069.17اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيكميل فاضل لفته هادي754972721211005116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء415.0069.17ثانوية السلوى للبناتادبيلمياء كاظم طاهر حسن754982721222016024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء415.0069.17ثانوية النقاء للبناتاحيائيفاطمه علي حمزه يوسف754992721422051037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء415.0069.17اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه عبد الكاظم محمد بديري755002721422055177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء414.6069.10ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب عبد العالي ياسين محمد755012721422043041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء414.0069.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسن كامل جناح كرم755022621211049035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء414.0069.00ثانوية الوثبة للبنينادبيباقر علي عطيه عبد عون755032721211006012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء414.0069.00اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين زياد محمد مريهج755042721211015040
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء414.0069.00ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه حيدر حسن علي755052721222024048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء414.0069.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيعلياء محسن جميل ابراهيم755062721422037209

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء414.0069.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه عامر عبد االئمه حسن755072721422037240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء414.0069.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينب ليث خضير عباس755082721422047073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء414.0069.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيمريم عماد سهيل حمزة755092721422052102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء414.0069.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه ماجد فاهم كاظم755102721422054242

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0068.83اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمد حسين مهدي عباس75511272051010082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0068.83ثانوية الطف المختلطةادبيسجاد محمد قيس عبد الكريم755122121217045005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0068.83اعدادية السدة للبناتاحيائيبتول محمد علي نصار755132321422034013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0068.83اعدادية السدة للبناتاحيائيطيبه ميثم رزاق يعكوب755142321422034058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0068.83اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد جاسم محمد عبد الحسين755152721211020073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0068.83اعدادية السرور للبناتادبيفرح خماس سعد عبد الحسن755162721222006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0068.83ثانوية الحرائر للبناتادبياالء هاشم علي حسين755172721222027007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0068.83اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائياحمد فياض حمزه مخلف755182721411027012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0068.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيكوثر ظافر عبد الجبار خضير755192721422020108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0068.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء علي موسى عبيد755202721422037073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0068.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب حسن صالح محمد علي755212721422037159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0068.83اعدادية السرور للبناتتطبيقينوال عبد الكريم حسن عبود755222721522006021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0068.83اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيزينب صالح عبد الحمزه جواد755232721522054023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء412.0068.67اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد حسن زبون بدر755241421211003110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء412.0068.67اعدادية الكوثر للبناتادبيحنين محسن عبد عون حميد755252321222038004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء412.0068.67اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء باسم محمد علي755262321222038009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء412.0068.67اعدادية السدة للبناتاحيائيامنه عبد الكريم متعب علوان755272321422034007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء412.0068.67ثانوية الرفل للبناتادبيبنين جاسم محمد هادي755282721222017002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء412.0068.67ثانوية الوند للبناتادبياسراء عزيز علي جاسم755292721222019002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء412.0068.67الخارجيوناحيائيحسين فيصل غزاي حسين755302721418001080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء412.0068.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه قاسم مهدي خلف755312721422037249

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء412.0068.67ثانوية الزهراء للبناتاحيائينورا عبد الواحد عبد الرضا هادي755322721422038086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء412.0068.67اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقياسالم محمد ادهام عبد هللا755332721526001008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء411.0068.50اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيآيات صالح كاظم حسون75534272052088001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء411.0068.50اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمرتضى ياسين عبد هللا زناد755352621211015124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء411.0068.50اعدادية الخالدات للبناتادبيرقيه اياد عيدان جواد755362721222007025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء411.0068.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه باسم محمد تركي755372721422054216
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء411.0068.50اعدادية غزة للبناتتطبيقينور صباح حميد ضيف755382721522034059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء410.0068.33ثانوية المصطفى للبنينادبيحيدر فالح حسن علي755392321211036004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء410.0068.33اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد حاكم عبد زيد كريم755402721211020075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء410.0068.33الخارجيونادبياحمد هللا سلمان عبود ناصر755412721218001013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء410.0068.33ثانوية الحرائر للبناتادبيرقيه عقيل شريف علي755422721222027041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء410.0068.33اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمؤمل دافع مهدي بدر755432721411028130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء410.0068.33اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحمد نعيم محسن نور755442721411033162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء410.0068.33ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيسجاد حيدر عبد السادة ناصر755452721411036020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء410.0068.33اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعلي محمد ناجي محمد755462721411038076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء410.0068.33ثانوية الرفاه للبناتاحيائيتبارك حيدر عبد هللا عسكر755472721422044017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء410.0068.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيايمان جاسم محمد هادي755482721422055012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء410.0068.33اعدادية االمامة للبناتاحيائينور جميل حميد شغيني755492721422056141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء409.0068.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيتبارك حسن منصور راضي755502221424003036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء409.0068.17ثانوية الوثبة للبنينادبيمكرم عالء جمعه عوده755512721211006083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء409.0068.17ثانوية المنار للبناتادبيسكينة امجد صالح عباس755522721222001048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء409.0068.17ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفدك مصطفى حميد عبد الصمد755532721222030057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء409.0068.17اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسنين عبود خضير عبد755542721411003029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء409.0068.17اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيامير عبد الحسين محسن رشيد755552721411017002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء409.0068.17اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد الباقر عبد الحسين هادي عبود755562721411032182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء409.0068.17اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمسلم سلمان عطا هللا شراد755572721411033168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء409.0068.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائينور خليل ابراهيم جاسم755582721422011069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء409.0068.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء كاظم جدوع علي755592721422021045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء409.0068.17ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيبدور عادل جعفر تقي755602721424006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0068.00اعدادية العامل للبنينادبيايمن قاسم عبد الكاظم زغير755611121211014017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0068.00ثانوية مدينة السالم للبنينادبيمصطفى عباس خضير عباس755622121211023030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0068.00اعدادية قرطبة للبناتادبيهدى صبيح ناصر حسين755632321222050057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0068.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء فاضل مهدي حسين755642521422001076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0068.00اعدادية االمير للبناتاحيائيكوثر علي كاظم مانع755652521422021134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0068.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيسجاد اياد عبد كافه755662621211015045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0068.00ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيباقر امين عباس رخيص755672721211009005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0068.00اعدادية الثبات للبنينادبيمرتضى رحيم جاهل مجبل755682721211011083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0068.00ثانوية السلوى للبناتادبينبأ عبد الرضاء علوان عبود755692721222016027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0068.00ثانوية الحرائر للبناتادبيزينب شاكر عبد الحسن دوش755702721222027060
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0068.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيجعفر مهدي حميد محسن755712721411034034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0068.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيدعاء علي شهيد غانم755722721422004027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0068.00ثانوية الشهباء للبناتاحيائيمالك كريم عبد الحسن بدر755732721422032034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0068.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيهدى الزهراء جواد هادي طالب755742721422055227

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0068.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعلي حسن فاخر غالب755752721511021064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء عبد االله جليل جاسم755762321222022043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين غالب رشاك اكريم755772421411008065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية السنية للبناتاحيائينوران حسين وحيد سكر755782421422009328

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء407.0067.83ثانوية البيان للبنيناحيائيمؤمل تحسين علي محسن755792721411040056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيسجى كريم حسين جاسم755802721422025093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية الروضتين للبناتاحيائيبنين فاضل عباس خضير755812721422039033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية المدى للبنينتطبيقيمصطفى حميد طالب طعمه755822721511013022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيهدى محمد كاظم عبد هللا755832721522039060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء406.0067.67اعدادية بلدروز للبنينادبياحمد سالم علي جبار755842121211007005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء406.0067.67اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمرتضى يوسف خليل سعد755852721211005150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء406.0067.67ثانوية الحرائر للبناتادبينور علي حسين كشكول755862721222027095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء406.0067.67اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي عبد هللا علوان حسن755872721411033116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء406.0067.67اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيعبد هللا حسين كاظم خليل755882721411035042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء406.0067.67اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيافراح سعد جويد كاظم755892721422010005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء406.0067.67اعدادية اليرموك للبناتاحيائيرسل رعد عبد الحسين عيسى755902721422036052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء406.0067.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء حميد جاسم محمد755912721422037113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء406.0067.67اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرباب زهير حسين ابراهيم755922721422039058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء406.0067.67اعدادية البسملة للبناتاحيائياالء محمد كاظم شراد755932721422041019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء406.0067.67ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيامنه ماجد محمد منحوش755942721424006003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء406.0067.67ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيوالء فاضل محمد عبد هللا755952721426002035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء406.0067.67اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزينب علي حسين محمد755962721522055054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50ثانوية الكرامة للبنينادبيعبد هللا عالء راضي حاسب755971221211017018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيخضر مؤيد عبد الصاحب نجم755981621511043075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50ثانوية الوالية للبناتادبينور الهدى عقيل عبد المحسن نعمه755992221222066030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيكرار فالح عبد علي756002221413012127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائيجعفر موفق علي عطيه756012421411048057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين علي كاظم مجيد756022721211005040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50ثانوية التفاؤل المختلطةادبيحسن عباس حسن عبد الحسين756032721217001006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50ثانوية الحرائر للبناتادبيايه فالح عبد عبد الحسين756042721222027013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50ثانوية غادة كربالء للبناتادبيايه احمد محمد ابراهيم756052721222030009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيبنين علي عبد عون حسين756062721422012015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحميده عبد العزيز رشيد هجار756072721422035084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء فالح حسن احمد756082721422054146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيسمانه علي شمس الدين حسن756092721424006023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيعلي عبد الزهره حسين حريجه756102721511014037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي عباس عبادي رسول756112721511033102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيفاطمة عبد االمير بدر محمد756122721522036050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50اعدادية عين الحياة للبنينادبيثامر ظاهر مفتن عالي756132921211007019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء404.0067.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيسارة عمار شاكر محمود756142221424028130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء404.0067.33ثانوية بيروت للبنينادبيحسن هاشم مرزوك علي756152321211021012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء404.0067.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايات كريم غالب فاخر756162521424004097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء404.0067.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى قاسم زغير عبد الرضا756172521424018312

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء404.0067.33ثانوية الشهباء للبناتادبيايات ميثم سالم داود756182721222032008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء404.0067.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيسجى محمد عبد زيد شمران756192721422033190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء404.0067.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينورا اسعد خلف عبد هللا756202721422055222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء404.0067.33ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين عبد رضا حمدان756212721424003014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسنين حسن مزهر حميد756222521411007075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيرسول هادي جياد عليوي756232721211005052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء403.0067.17ثانوية الوثبة للبنينادبيعباس محمد يونس نايف756242721211006040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية الثبات للبنينادبيمسلم مهدي صاحب عبود756252721211011086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية المؤاخاة للبنينادبيكاظم جواد كاظم حمزة756262721211017039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين جاسم محمد غثيث756272721211023019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيتبارك منذر هادي عسكر756282721222021013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء حسن رجا معيوف756292721222025055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد حيدر عباس حداوي756302721411029003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء403.0067.17ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيدعاء جابر محمد خدام756312721422009024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية القوارير للبناتاحيائيبنين اسماعيل محسن روكان756322721422015027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه امين ياسين عوده756332721422021087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائينور الهدى علي حميد احمد756342721422054303

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيغيث ابراهيم جندي عبد756352721511026093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيسند سلمان خليل ابراهيم756362721522007031
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيياسمين عماد عباس علي756371821227070032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيخالد فالح سعيد منشد756382221411062077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيرسول حسين بدر محمد756392321411027029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيقمبر عبد الخالق قمبر علي درسن756402521413017079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيسجاد حاكم مجهول ثعلب756412721211005060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمرتضى عبد الرضا سلمان كريم756422721211021057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمرتضى جبار صخيل فواز756432721211023084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00الخارجيونادبيزين العابدين علي شنيور فرحان756442721218001276

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00ثانوية الحضر للبناتادبيزينب رضا عبد الحسن كاظم756452721222002025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء فاضل عباس عبد756462721222007029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية بغداد للبناتادبياالء مهدي كريم عباس756472721222014005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء سعد مهاوش علوان756482721222021028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء فخري عبد الواحد اسماعيل756492721222031034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00ثانوية جود االهلية للبناتادبيفاطمه حيدر محمد علي مجبل756502721224008004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيعلي راجح عبد االمير حسن756512721411017024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيميساء ثامر كاظم حمادي756522721422018190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم حيدر ناجي طواش756532721422054272

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية االمامة للبناتاحيائيبنين سالم رخال لذيذ756542721422056015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيامير غفور جبار ناجي756552721511007006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية السرور للبناتتطبيقيزهراء محمد علي خضير756562721522006014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء401.0066.83ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء حسين فليح مكي756572321422007042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء401.0066.83اعدادية السجاد للبنينتطبيقينور الدين احمد محمد سلمان756582321511027054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء401.0066.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيسجاد عالء عبد الزهره عطيه756592521411001214

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء401.0066.83ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيصفاء رعد سعد بكان756602521413017055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء401.0066.83اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعباس وحيد عجرش غافل756612721411027072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء401.0066.83اعدادية الفرات للبنيناحيائيزيد ضياء فالح حسن756622721411034089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء401.0066.83اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيسميه محمد حسين شهيب756632721422021067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء401.0066.83اعدادية اليرموك للبناتاحيائيبنين صالح مهدي كاظم756642721422036033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء401.0066.83ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه شهاب احمد عبد علي756652721422047101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء401.0066.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الكاظم حسين756662721422054245

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء400.0066.67اعدادية الياقوت للبنينادبيحسين هاشم نجم عبود756672721211018019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء400.0066.67اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمد كامل خضير محسن756682721211018088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء400.0066.67ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيفرح حسن عبد الهادي خليل756692721222009023
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء400.0066.67ثانوية الوند للبناتادبيامنه نزار عبد االمير صباح756702721222019004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء400.0066.67اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق عالوي رشيد هاني756712721415005086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء400.0066.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيدعاء خضير عطشان عبيد756722721422014039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء400.0066.67اعدادية البسملة للبناتاحيائيبثينه حمزه عيدان حمادي756732721422041029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء400.0066.67ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيفاطمه صباح عليوي حسون756742721422052091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء400.0066.67اعدادية االمامة للبناتاحيائيغدير عقيل كريم الزم756752721422056092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء400.0066.67ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن عبد الحسين جاسم756762721424006013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء400.0066.67ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيمريم طالل لؤي محسن756772721424006035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء400.0066.67اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيزهراء عبد الزهره اسماعيل ابراهيم756782721522046016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء400.0066.67اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيفاطمه جواد كاظم سلمان756792721522048034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء399.0066.50اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعباس فرحان محبس محمد756801421211025049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء399.0066.50ثانوية النرجس المسائية للبناتادبيديانه مؤيد هوبي جبار756812121226006006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء399.0066.50ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء صبيح عزيز حسون756822521424025016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء399.0066.50ثانوية الوثبة للبنينادبيمشرق عبد السالم ميزر بندر756832721211006079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء399.0066.50اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين حامد غازي لعيبي756842721211015037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء399.0066.50اعدادية الخالدات للبناتادبيأينق قادم عبد الجبار صالح756852721222007001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء399.0066.50ثانوية عمورية للبناتادبيرقيه حسن هاشم جاسم756862721222023010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء399.0066.50اعدادية حمائم السالم للبناتادبيهدى مكي كاظم اسماعيل756872721222029065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء399.0066.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمصطفى لؤي احمد هادي756882721411026208

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء399.0066.50اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيهدى رائد حسين عبد الحسين756892721422010101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء399.0066.50اعدادية الروضتين للبناتاحيائيتبارك مجيد محمد عبد756902721422039040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء399.0066.50ثانوية المدائن للبناتاحيائيمريم حقي إسماعيل بشير756912721422047114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء399.0066.50اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيباقر عدي ناجي حمادي756922721511027006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء399.0066.50للبنات (ع)اعدادية الفاروق تطبيقيبنين والي متعب طالب756932721522008005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء398.0066.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي بشير جبار قاسم756941621513059036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء398.0066.33اعدادية المرتضى المختلطةادبيعلي جاسم حسين عبيد756952321217013010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء398.0066.33اعدادية خديجة للبناتاحيائيبنين رضا حمزه عباس756962421422001023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء398.0066.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي كريم عليوي ياسين756972521413013209

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء398.0066.33اعدادية حلب للبنينادبيمنتظر كاظم حرز شناوه756982621211013175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء398.0066.33اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمؤمل نصير قيس خزعل756992721211005121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء398.0066.33اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيكرار كامل محي جوده757002721211015141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء398.0066.33اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي حسين كامل كزار757012721211023053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء398.0066.33ثانوية الرقيم للبناتادبيابتهال جاسم علي فرحان757022721222005001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء398.0066.33ثانوية الحرية للبناتادبينور سمير عبد الرزاق حسين757032721222024075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء398.0066.33اعدادية حمائم السالم للبناتادبيرقيه محمد صالح مهدي مكي757042721222029026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء398.0066.33اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه علي عبود طاهر757052721422040117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء398.0066.33ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيسجى جابر أبو التول شيال757062721424003018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء398.0066.33االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيزينه رحيم فرحان عداي757072721424004018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء398.0066.33اعدادية المباهلة للبنينتطبيقينوري حليم نوري جواد757082721511008066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء398.0066.33اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد اسامه عبد الحسين كريم757092721511026107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء كاظم عبهول محسن757102421422014104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0066.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيطيبه حسين علي جاسم757112521424014225

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيسبأ غانم نومان غانم757122521427006072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية الياقوت للبنينادبيحسنين عبد الزهرة حسين داود757132721211018014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0066.17ثانوية الرضوان للبناتادبيايناس حسن فاهم صيهود757142721222013004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيكوثر كاظم غازي داخل757152721222025135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0066.17ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائياحمد سالم ماجود فرعون757162721411045008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيوفاء عباس كاظم عبيس757172721422003217

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0066.17ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيايات سوادي خضير مطر757182721422009011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائياسراء جواد عباس علي757192721422011002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيهبه محمد علي حمادي757202721422025160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيندى حسين عبيد عبد علي757212721422054294

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينور فارس كاظم حنون757222721422055220

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعلي ناصر موحان عواد757232721511042066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيانعام علي عبد الحر زياره757242721522034004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزهراء احمد محمد علي محمد757252721522036023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء396.9666.16اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي مهدي شاكر محمود757262721511028030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء396.0066.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيزيد طارق حسين كاظم757272521413033060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء396.0066.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء احمد حسن سعيد757282521424004241

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء396.0066.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيهاجر خضير دخل محمد757292721222008055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء396.0066.00اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيكرار حيدر قاسم جاسم757302721411021079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء396.0066.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي محمد عبد الصاحب عبد757312721411026135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء396.0066.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيحيدر عبد علي مهدي حمود757322721411027053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء396.0066.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد فيروز757332721422003165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء396.0066.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيحنين ساجد عبد الحر دهر757342721422004021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء396.0066.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيهديل حسين قاسم سمين757352721422021140
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء396.0066.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه احمد هادي حمزه757362721422047100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء396.0066.00االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيزهراء حمزه نجم عباس757372721424004011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء396.0066.00ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيأمال سمير مجيد عبد هللا757382721424005001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء396.0066.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد جواد عبد هللا محمد جواد عبود757392721511027073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء396.0066.00اعدادية السما للبناتتطبيقيجنات محمد مراد لفته757402721522045008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء395.0065.83ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيمهدي مالك فرحان خلف757411221417001055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء395.0065.83اعدادية عشتار للبناتاحيائيمريم كمال ضيول جبر757422321422049091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء395.0065.83ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيزينب فاضل جاسم ياسر757432521427001041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء395.0065.83ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيطفوف حيدر علي عبد هللا757442521427001050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء395.0065.83اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه رائد جبار عبد الحسن757452721222029043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء395.0065.83اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحيدر محسن عبد الهادي منسي757462721411029040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء395.0065.83اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيحوراء حكمت عباس محيسن757472721422040037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء395.0065.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيالزهراء علي حسين عليوي757482721422054001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء395.0065.83اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمصطفى عادل سعيد مجيد757492721511001050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء395.0065.83اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحيدر جبار حاكم كاظم757502721515001038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية الجزائر للبنينادبيعبد الرحمن احمد فالح عبيد757512221211039028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء394.0065.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيشاه زنان دواد سلمان جيثوم757522221424008164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيغزوه عالء حمزه راهي757532521422010245

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء394.0065.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنى عباس عطيوي حمزه757542521424018245

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية بغداد للبناتادبياسيا رسول وحيد حسين757552721222014004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء394.0065.67ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيكرار حيدر عبد عون حسين757562721411045084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء394.0065.67الخارجيوناحيائيحيدر حسن جاسم محمد757572721418001089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية الخالدات للبناتاحيائيرقيه صالح نعمه خضير757582721422007029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء394.0065.67للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيحوراء خالد محمد دخن757592721422008035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء احمد دواس لفته757602721422014052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب محمود فتح هللا علي757612721422036094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء394.0065.67ثانوية الرفاه للبناتاحيائيضحى احمد عبد عون خنياب757622721422044054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء394.0065.67ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزينب مشتاق علي رحيم757632721422052063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيزيد علي خضير محمد757642721511038029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزهراء سعد عبد الزهره جاسم757652721522048018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية الوجيهية للبنينادبيعلي صالح عليوي وسمي757662121211029031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50ثانوية دار الندوة المختلطةادبيميثم بشار حسن بدر757672221217015034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيكرار غني حسين زبن757682221411057124
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائياضواء حيدر باكيت منهل757692221424020004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرند هاني هالل عبد الحسين757702521424004376

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد تيمور حسن تيمور757712721211005126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمنتظر فالح شعيل راضي757722721211015208

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيحسين حازم ناهي عبد الكريم757732721211021008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيحسن فالح حسن ناصر757742721215004023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيكرار ريحان ثامر موسى757752721217002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمقتدى محمد جاسب جبار757762721411026211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيطيبه حافظ علي كاظم757772721422020087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه عامر علي خضير757782721422034118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيرفل احمد داود سلمان757792721422040048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء جاسم عبيد بندر757802721422041092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50ثانوية النقاء للبناتاحيائيهاجر جميل حمود عبد الحسين757812721422051048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمؤمل عبد العزيز شراتي العيبي757822721511021083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمرتضى جبر كاظم عوده757832721511026135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0065.33اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحيدر تحسين عباس ضاري757842321411001023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0065.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة راهي عبد جاسم757852421422016109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0065.33ثانوية السنبلة للبناتاحيائيعال عبد الباسط عبد الرحيم عبد الساده757862421422029063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0065.33ثانوية حمورابي للبنينادبيقاسم عبد الرضا مرزوك عاشور757872721211012015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0065.33اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي عباس رزاق محسن757882721211015119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0065.33اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعباس حازم جواد ياسر757892721211023041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0065.33اعدادية ام عمارة للبناتادبيكوثر نهاد محي صالح757902721222010049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0065.33اعدادية حمائم السالم للبناتادبيحنين عالء عبد الحسين حبيب757912721222029016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0065.33اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيسجاد رعد سعدون طاهر757922721411021041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0065.33ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق مخلف حركان757932721411045072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0065.33اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء عدنان نون عيسى757942721422007054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0065.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه خالد هادي عطيه757952721422014110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0065.33اعدادية القوارير للبناتاحيائيشهالء خضير ياس خضير757962721422015106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0065.33اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعلي سجاد حامد جبار757972721511021067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0065.33اعدادية البسملة للبناتتطبيقيبان صدام عبد سلوم757982721522041008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0065.33اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيأيات حسن عبد كاظم757992721522048001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمرتضى كريم عويد مالح758001421211048077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمرتضى عادل حميد لعيبي758011521211005081

4148 من 2297صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيعبد هللا عقيل مسلم حمزة758022321211051022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17ثانوية الغزالي المختلطةادبيوليد خالد مشعل محسن758032321217014037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب حموز عبد حنشول758042521422022512

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيبنين سامي حسين فرحان758052721222011005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيرحمه علي حسين متعب758062721227002003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك رحيم كاظم وناس758072721422033063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائياسماء محمد مهدي علوان758082721422035020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيضيان ميثاق واصف حاتم758092721422040098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17ثانوية المدائن للبناتاحيائيتبارك ازهر خلخال حسين758102721422047023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيزهراء فارس محيسن عباس758112721424004015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين حبيب عبد اللطيف758122721511025067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحمد حازم محمد صاحب758132721511033133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعبد هللا داخل عليوي سرداح758142721511044055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيهدى نزار حبيب ظاهر758152721522034062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيشاهيناز عالء صاحب حسن758162721522036037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقينور الهدى حيدر عبد الحسين نجم758172721522040051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية االمامة للبناتتطبيقيزهراء جبار عبد مشي758182721522056011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيساره علي كاظم جاسم758192921422002073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيرضا فراس محمد محسن758202221411002055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيدعاء كاظم كندوح عجيمي758212221424062021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيمؤمل ميري عبد حمزه758222321417062020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00ثانوية السنبلة للبناتاحيائياالء عبد الرزاق جاسم ناصر758232421422029003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيكوثر محسن كاظم علي758242521422040296

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمرتضى صباح رحيم صجم758252621211049157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد علي ياسر سعد علي758262721211020087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد عمران مردان مسير758272721211023077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00ثانوية المنار للبناتادبيرسل عباس مطشر جاسم758282721222001023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية حمائم السالم للبناتادبينور الهدى مبارك بندر مطر758292721222029060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00ثانوية الروابي المسائية للبناتادبيدموع جواد كاظم عبد السادة758302721226002010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي حسن علي مجهول758312721411003077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبنين هادي خضر علي758322721422003049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيحوراء صباح حسين عبد هللا758332721422015051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00ثانوية األغاريد للبناتاحيائيهمم فراس سليم كريم758342721422049017
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين نزار فاهم عبيد758352721515001036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيساره علي هادي شاكر758362721522003021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقياستبرق حيدر محمد علي علوان758372721522010002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00ثانوية الزهراء للبناتتطبيقينور نزار عبد الخالق عباس758382721522038035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيبنين علي رزاق حسين758392721522046005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية الشماسية للبنينادبيمحمد تقي بسام سليمان حسن758401321211021047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيمحمد الجواد قيصر جاسم محمد758411621513118012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83ثانوية مأرب للبنيناحيائيامير علي غني عوده758422321411038011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83ثانوية البشائر للبنيناحيائيمصطفى علي حسين حسن758432321411057051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية كوثى للبناتاحيائيختام هاني كاظم مسلم758442321422073051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية فلسطين للبنيناحيائيامير عيدان عبد علي758452421411008023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائياحمد حسن جاسم نعمه758462421411044005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائينرجس محمد غالي كركور758472421422026198

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعداديه يافا للبناتاحيائيدعاء صاحب نوح محمد758482421422040076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيهادي حيدر محمد سمير عبد علي758492521413013354

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي احمد كريم محمد758502621411001100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسن باسم حسن شنون758512721211015024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيزيد علي جبار كريم758522721211015069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمحمود كاظم شريف علي758532721215001085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيكوثر محسن رحيم هاشم758542721222009024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83ثانوية سيف الحق للبناتادبينبأ خالد حسين علوان758552721222012037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء نعيم محمد فرج758562721222025066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحسين هاني عبد راهي758572721411021034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي اسعد كاظم مشنشل758582721411031144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيامير ماهر شاكر صالح758592721413001001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب محمد نصيف محمد758602721422035190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمه سعدون حاكم هاشم758612721422041148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية البسملة للبناتاحيائييقين محمد حسن عبد758622721422041206

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيمشرق كاظم خضر اسعود758632721511008052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين عباس كاظم ملوح758642721511029020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحبيب عيسى عبد الوهاب عبد الحسين758651621511007014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي حميد علي هديب758662321411016063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد االله مؤيد فاضل جابر758672321411020163
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد السالم طارق خضير حمزه758682321411056071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67ثانوية المجد للبنيناحيائيمحمد جاسم نجم عبود758692321411065048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية ام البنين للبناتاحيائيآيات احمد محمد راضي758702321422016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعبد هللا عقيل شهيد كناوي758712421411013082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس مطلب مجيلد758722421424003030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيامير عبد الكريم محمد رضا جعفر758732521415002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيبنين عالوي مجهول عليوي758742521422024024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمها بهاء رياح عبد758752521422040356

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67ثانوية الشجعان للبنينادبياكرم شياع كاظم حمود758762621211046009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء صاحب عبيد صالح758772721222007027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب نعيم محمد فرج758782721222025091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية الروضتين للبناتاحيائينور جمال يحيى جاسم758792721422039209

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمحمد صدام جواد هادي758802721511001039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمسلم جابر عرار مزهر758812721511014049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيكرار رياض عباس علي758822721511029056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعباس رشيد كاطع محمد758832721511033074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية البسملة للبناتتطبيقيزينب حميد مجيد هويران758842721522041027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية المثنى للبنيناحيائيمرتضى صابر رواد حميدي758852921411018143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء387.0064.50ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيحمد ياسين قاسم دغباش758861621515005051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيسبأ علي عبد االمير كبوح758872421222019015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبياحمد صاحب جابر سلمان758882721211021002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية القوارير للبناتادبيسكينه خضير سعد احمد758892721222015025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي حسنين جواد عبد علي758902721511033090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء386.0064.33اعدادية اليقظة للبنينادبيجعفر محمد لطيف جاسم758911421211027029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء386.0064.33اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيسجاد طعمة حطاب كاصوص758921621511040029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء386.0064.33ثانوية تونس للبنينتطبيقيمصطفى ضياء حمزة دهش758931621511080018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء386.0064.33ثانوية الشجعان للبنينادبيحيدر محسن محمد كاظم758942621211046032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء386.0064.33اعدادية مدينة العلم للبنينادبييوسف حيدر نعيم عباس758952721211023112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء386.0064.33الخارجيونادبيحسين داود سلمان شوقي758962721218001174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء386.0064.33ثانوية الحرائر للبناتادبيزينب كاظم عزيز مهدي758972721222027063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء386.0064.33اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحسن شاكر حسن عطيه758982721511032010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء386.0064.33ثانوية البيان للبنينتطبيقيعلي بدر جواد هالل758992721511040032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء386.0064.33اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيمريم جواد كاظم دبي759002721522036060
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0064.17اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعبد الخالق شاكر علي عبد اللطيف759011121511009038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0064.17اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الحسين فالح759021621511055205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0064.17ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيزينب عادل عبد الرزاق خضير759031621522072017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0064.17اعدادية السياب للبنينادبيعلي تحسين صبري محمد759042621211047040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0064.17اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبياحمد فراس رزاق عبود759052721211015009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0064.17اعدادية الياقوت للبنينادبيعبد المنعم تحسين عمران طرخان759062721211018059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0064.17اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي محمد طالب عباس759072721211018070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0064.17اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيباقر سهيل هادي عمران759082721215004012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0064.17ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيتبارك عبد هللا عزيز هاشم759092721222009008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0064.17ثانوية غادة كربالء للبناتادبيايات دريس خير هللا نومان759102721222030006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0064.17اعدادية النهوض المسائية للبناتادبينور زيد متعب صكر759112721226001093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0064.17الخارجياتادبياالء عادل حسن منصور759122721228050033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0064.17اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي زيد صالح خليل759132721511028025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0064.17ثانوية التميز األهلية للبنينتطبيقيمحمد كاظم حبيب خويبر759142721513003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0064.17اعدادية البسملة للبناتتطبيقيهجران سمير جمعه هيول759152721522041046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.0064.00ثانوية اليرموك للبناتادبيعذراء حامد محمد هيجل759161021222011013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.0064.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمصطفى محمد جبار صالح759171521511006081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.0064.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى سعيد جاسم فاضل759181621513021125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.0064.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيغدير عباس عبد الحسين جهاد759192321222008030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.0064.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيغفران ميثم عطوان فاضل759202621222058047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.0064.00اعدادية الماء المعين للبنينادبيحسين علي غانم حمزة759212721211022015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.0064.00ثانوية الحرائر للبناتادبيسجى عباس صبيح حسين759222721222027072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.0064.00ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيساره مجيد حافظ حمد759232721222028018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.0064.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيدعاء زهير علكم عاشور759242721222031023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.0064.00اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيبنين داخل مهدي سلمان759252721226001017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.0064.00الخارجياتادبينريمان صاحب عبد هللا عبد759262721228050481

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.0064.00اعدادية المباهلة للبنينتطبيقياحمد كاظم خضر اسعود759272721511008004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.0064.00اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيسبطين قاسم محمد محسن759282721511028014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.0064.00اعدادية البيان للبناتتطبيقيام البنين كريم قاسم محمد759292821522028007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية العراق للبنينادبيعلي حيدر محمود حسين759301221211009145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء383.0063.83ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيمحمود طارق بهلول محمود759312321215007126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية حلب للبنينادبيعلي اركان منعم عبد القادر759322621211013091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسن علي محمد حسين وهاب759332721211002008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية المدى للبنينادبيمحمد هاشم صالل فرحان759342721211013036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمحمد جعفر رمضان سوادي759352721211021052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية الماء المعين للبنينادبيمهدي حيدر سوادي عبد الحسن759362721211022056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيضرغام نعمه كاظم سوادي759372721215001036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء383.0063.83ثانوية المنار للبناتادبيهديه نجاح صداح عوض759382721222001073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيمروه كاظم هادي كاظم759392721222021054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء383.0063.83ثانوية براثا للبناتادبيامنه ضياء خليفه حسن759402721222057011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء383.0063.83ثانوية العباس للبنينتطبيقيمرتضى ماجد نايف مجيد759412721511019011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيمريم عبد الصاحب حسن عباس759422721522039047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيسجاد جاسب عبود حاجي759432821511015073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيحسين حسن دعير فارس759441421511018024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية الطالئع للبنينادبيحيدر ريسان جلوب بدن759451621211012015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0063.67ثانوية جصان للبناتادبيرقيه سعد عبد علي759462621222001010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيأمير كاظم حسين سعود759472721211002001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمهند عباس جاسم محمد759482721211005170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية الرجيبة للبنينادبيحسين علي عبد الحسين ناجي759492721211007022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية المباهلة للبنينادبيمنتظر كاظم هندو فتال759502721211008085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمصطفى نعمه سوادي معين759512721211014050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمرتضى حسين علي مزهر759522721215005065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0063.67ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيمبارك زهو عبد كشمر759532721217002009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية كربالء للبنينتطبيقيطه صفاء عبد الجبار علي759542721511025042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيغدير حازم بخيت عباس759552721522054033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50اعدادية غزة للبناتتطبيقيندى سالم سرحان جياد75956272052057048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيابرار عادل مهدي عبد الحسين75957282052066001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50ثانوية القدس المختلطةادبيكفاح صالح احمد علي759581121227011007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمنتظر سعدي راضي عبود759591421211007049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50اعدادية البراق للبنينادبيحسين علي فيصل شمشير759601521211002035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمنتظر كريم محيسن فياض759611521511006087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50اعدادية الرواد للبنينادبيكاظم يعقوب عباس كاظم759622121211068100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50ثانوية المسعودي للبناتادبيزينب احمد محمد خضير759632321222020017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50ثانوية الغدير للبناتادبيغفران ياسين خضير مجباس759642321222055019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50ثانوية الوثبة للبنينادبيحيدر محمد عبيد مناحي759652721211006023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50اعدادية المهيمن للبنينادبيحسنين فاضل راضي خدام759662721211016004
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50اعدادية القوارير للبناتادبيآمنه اكرم حسين عبد759672721222015003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمه فوزي رسول عبد759682721222027083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيبنين حسن عبد زيد طالب759692721226001016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيعباس حسين عباس يوسف759702721511002014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50للبنات (ع)اعدادية الفاروق تطبيقيشهد حكيم علي عواد759712721522008012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50ثانوية العذراء للبناتتطبيقينور علي كريم ناصر759722821522008034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء380.0063.33اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمصطفى ابراهيم زيدان عبود759731421211017108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء380.0063.33ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيمحمد طالب عسكر عبيد759741621511005061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء380.0063.33اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد حسن خماط كاطع759751621511033177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء380.0063.33اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينبأ علي عبد العباس حسين759761621522051122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء380.0063.33ثانوية مريم العذراء للبناتادبيامال حسين علوان دفار759772321222007001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء380.0063.33ثانوية سيف الحق للبناتادبيتبارك طالب راضي جدوع759782721222012012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء380.0063.33ثانوية سيف الحق للبناتادبيفاطمه شاكر لفته شعالن759792721222012031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء380.0063.33اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء علي محمد حسن759802721222014025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء380.0063.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيرسل خالد ناصر حسين759812721222025037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء380.0063.33ثانوية الحرائر للبناتادبياستبرق تقي علي جواد759822721222027002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء380.0063.33ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء حيدر حسين حسن759832721222031031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء380.0063.33ثانوية الشهباء للبناتادبيزينب حيدر محمد جبار759842721222032035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء380.0063.33اعدادية الفرات للبنينتطبيقياحمد راضي كاظم حسن759852721511034004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء380.0063.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيزينب محمد راضي هادي759862721522025024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء379.0063.17اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعلي رسول جواد حسون759872721211021035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء379.0063.17اعدادية ام عمارة للبناتادبيزينب غالب جاسم محمد759882721222010035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0095.50اعدادية القوارير للبناتاحيائينور الهدى جواد كاظم صخيل759892721422015163

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء548.0091.33ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائياية سمير كشاش مرتضى759902721422050010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء537.0089.50اعدادية السدة للبناتاحيائيزهراء فالح حسن عبيس759912321422034032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء537.0089.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد التقي محمد دهام مطوي759922721411026150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0088.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائياثمار حسين جواد عبادي759932721422035010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء529.0088.17ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيرواء جواد حسن جبر759942221424038011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء525.0087.50اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزينب سامي عبد المناف رديف759952721422011033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء525.0087.50اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيضمياء فالح جهادي كرمد759962721422046098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء523.0087.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزينب عباس جاسم تايه759972721422025077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء523.0087.17اعدادية اليرموك للبناتاحيائينبأ حسن كريم رشيد759982721422036155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء522.0087.00اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين عبود كوري759992721426001279
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء521.0086.83اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيزهراء حامد جابر حسن760002721522011021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء518.0086.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحسين سلمان رهك حسوني760012521417006015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء518.0086.33اعدادية القوارير للبناتاحيائيجنات اديب عباس جواد760022721422015043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء517.0086.17ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيصابرين احمد عجمي حمزه760032721422012047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء516.0086.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيشهد صالح كاظم سلمان760042321422072183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء516.0086.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيصبا احمد عبد هللا كاظم760052721422041135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء515.0085.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عزيز مخيلف علي760062221411034112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء515.0085.83ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي عيدان مسلم سحالن760072221413025077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء515.0085.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء يوسف طراد ثامر760082221424010125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء515.0085.83ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمرتضى حيدر نعمه خضير760092721411045105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء515.0085.83ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيرؤى قاسم مهدي عباس760102721422012024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء514.0085.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء يحيى كاظم محمد760112321422038065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء514.0085.67اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيزهراء علي حامد محمود760122321522043013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء514.0085.67ثانوية السلوى للبناتاحيائيبنين عبد األمير حسن سرحان760132721422016011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء514.0085.67اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب جواد كاظم عوده760142721422018101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء513.0085.50اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمرتضى رشيد عباس فيصل760152221411017151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء513.0085.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر كامل سعيد كاظم760162521413031696

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء511.0085.17اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمرتضى فاهم عبد لفته760172721411014051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء510.0085.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحمد عباس فاضل عباس760182321417007158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء510.0085.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيشهد قاسم عبد الحسين عبادي760192321422060032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء510.0085.00اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيديانا طاهر حسن حمود760202721522011016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء509.0084.83ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيعلي صالح حسن محمد760212321417048026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء509.0084.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب خالد عطيه محمد760222721422054159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء506.0084.33اعدادية المنار للبنيناحيائيحسن وسام عبد العباس ناصر760232221411072018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء506.0084.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد هادي مصحب جابر760242221413023197

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء506.0084.33ثانوية فلسطين للبناتاحيائيمريم محمد طاهر عدوان760252321422009028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء506.0084.33اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحوراء عباس عبد الجليل عبد الحسين760262721422003064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء505.0084.17ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب سليم خيون جدوع760272221424030054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء505.0084.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب غالب فاضل شاكر760282321422008043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء504.0084.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيدعاء سعيد عذيب تقي760292221424030028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء504.0084.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائينور الزهراء نجم زباله جاسم760302721422038082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء503.0083.83ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيباقر ثائر عبد الزهره نومان760312421413010009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء502.0083.67ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيزينب حيدر حمدي مطر760322721422012035
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء502.0083.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم صالح يوسف عباس760332721422033286

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء501.0083.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد خالد نايف مطلك760342721411032190

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء500.0083.33اعدادية النهروان المختلطةاحيائيسالم حسن عبود سهر760352321417011033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء500.0083.33اعدادية البسملة للبناتاحيائيمريم صائب جاسم غزال760362721422041175

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء499.0083.17ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزهراء حيدر جواد حسن760372721422027034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء498.0083.00اعدادية الصادق للبنيناحيائيمرتضى عباس عبد الرزاق عبد االمام760382221411060040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء498.0083.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحنين أنور احمد ظاهر760392721422048035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء497.0082.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبسمه زين العابدين عباس سالم760402221422004042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء496.0082.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتبارك عبد الزهره كاظم برهان760412721422035071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء495.0082.50ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيتقى طالب خضر غميس760422221427048004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء495.0082.50اعدادية النهروان المختلطةاحيائيسجاد حكيم طالك عليوي760432321417011029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء495.0082.50اعدادية كربالء للبناتاحيائينرجس احمد محمد رضا هادي760442721422033319

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء495.0082.50اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفاطمه سعد محمد حسن خضر760452721422046114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء494.0082.33اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب فالح حسن فليح760462721422041119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء493.0082.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم احمد ناصر حسين760472721422033277

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء492.0082.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد الحسن صباح فاضل عبد الرزاق760482721411029058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء490.5681.76ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرفل محمد عزيز حسين760492721422043019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء490.0081.67للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزهراء حسين زياد عبيد760502721422008056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء490.0081.67للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيهدى هادي لفته عباس760512721422008161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء490.0081.67الخارجياتاحيائيامنه علي هادي كاظم760522721428050036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء489.0081.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي جاسم محمد ابراهيم760532721411025132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء488.0081.33ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد راضي760542321422060012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء488.0081.33اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسنين علي محمد جواد760552721411032042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء487.0081.17اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمهند رياض لطيف صاحي760562221511017085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء486.0081.00ثانوية الرفعة للبناتاحيائيغدير سالم كاظم نايف760572321422006077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء485.0080.83اعدادية العقاد للبنيناحيائيكرار ماجد حميد عباس760581221411028111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء485.0080.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء محمود عبد الرضا طراد760592321422039114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء485.0080.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيجنائن عقيل حسين احمد760602721422020029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء485.0080.83اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمه علي عيدان حميدي760612721422041157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء484.0080.67اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائياسماء شاكر رمضان مريهج760622221422075002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء484.0080.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيسميه صالح زغير عبد الكاظم760632721422033194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء484.0080.67اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزينب فاضل عبد الكاظم علوان760642721422040073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء484.0080.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيبنين مهدي عيسى رضا760652721422054047
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء484.0080.67اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقياحمد محمد جاسم خضير760662721511014004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء483.0080.50اعدادية القوارير للبناتاحيائيايات شاكر هادي حنون760672721422015014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء483.0080.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه ياس عبد الجبار صاحب760682721422037097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء482.0080.33اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيبتول علي هادي كاظم760692721422046024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء481.0080.17اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي عطشان نعمه نايف760702221411017107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء481.0080.17ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيسجاد قاسم رحيمه عكال760712221413025048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء481.0080.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى رافد محمد جياد760722521413031645

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء481.0080.17اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمحمد علي كطوف راضي760732721411001050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء481.0080.17ثانوية الرقيم للبناتاحيائينور الهدى عدنان عبد زيد جاسم760742721422005057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء481.0080.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيرقيه حسين علي برغش760752721522011019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء480.0080.00ثانوية الهدى للبناتاحيائيأمل فالح مهوس درويش760762221422033002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء480.0080.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد رضا محمد جسام محمد760772521411005141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء480.0080.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن باسم مطر حسين760782721411025043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء480.0080.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيحسين احمد جابر حسن760792721411027038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء480.0080.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيختام كريم حسن محل760802721422018056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء480.0080.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيمنتهى نعمان عبد الحسين حسين760812721422025146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء480.0080.00اعدادية غزة للبناتاحيائيمنتهى وليد مهدي صالح760822721422034143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء480.0080.00ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيازهار هاتف هادي لهمود760832721424003002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء479.0079.83اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيفاطمه محمد كاظم عبود76084272052072052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء479.0079.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين صالح مهدي حسن760852521413023031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء479.0079.83اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه حامد كاظم عبيد760862721422003164

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء479.0079.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيبنين ضياء عطشان شبيب760872721422037044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء479.0079.83اعدادية االمامة للبناتاحيائينبأ فاضل هندي سلبوح760882721422056129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء478.0079.67اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمبين فالح كاظم راهي760892721415005073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء478.0079.67ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزهراء ميثم صباح كاظم760902721422022029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء478.0079.67ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيبنين قاسم كاظم لطيف760912721422052013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء478.0079.67ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيعلي سالم عبد هللا عبدعلي760922721511041034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء478.0079.67اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيتقى احمد هاشم موسى760932721522040007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء477.0079.50ثانوية االخالص المختلطةاحيائيأم البنين حميد شياع بستان760942221427032003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء477.0079.50ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيبنين مشتاق حمزه حسين760952721422012016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء477.0079.50اعدادية غزة للبناتاحيائياسراء عدنان نعمه مجول760962721422034014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء477.0079.50اعدادية البسملة للبناتاحيائيهاجر ليلو حسين زياره760972721422041198

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء476.0079.33اعدادية البصرة للبناتاحيائيمريم محمد لطيف محمد760981121422043060

4148 من 2306صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء475.0079.17ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيسجاد طه ياسين طينه760992221413027024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء475.0079.17ثانوية الرصافي المختلطةتطبيقيغفران غالب نكيل عالوي761002221527055005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء475.0079.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء محمود كاظم جبر761012321422022129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء475.0079.17اعدادية القوارير للبناتاحيائيعطور عماد كامل حسين761022721422015115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء475.0079.17ثانوية السلوى للبناتاحيائيحوراء صادق عباس عبيد761032721422016017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء475.0079.17ثانوية الرفاه للبناتاحيائيزهراء عادل خضير محمد761042721422044035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء475.0079.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيبنين موسى عباس علوان761052721422054048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيايات ماجد احميد مذبوب761062521427006012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر حسين غاوي761072721411032101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيياسمين عامر معز جاسم761082721422033356

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء474.0079.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيرسل عباس مطرود خلف761092721422047035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء474.0079.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزينب حازم كاظم لطيف761102721422052056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيسكينه جبار مردان جعفر761112721422054184

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية االمامة للبناتاحيائيفاطمه جمعه عبد الساده حمزه761122721422056097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء474.0079.00ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيصفا علي حنون علي761132721424006024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيتقى رسول نايف موسى761142721522020007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية االمامة للبناتتطبيقيبنين مطير عبيد علي761152721522056004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء473.0078.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيآيات الهدى احمد حسن روؤف761162221424008001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء473.0078.83ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيمثنى صالح حسن هليل761172521511031025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء473.0078.83اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمحمد عواد عبد عون حسون761182721411008061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء473.0078.83اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائييونس عزيز منشود اسماعيل761192721411017056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء473.0078.83ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائياحمد محمد حسين محمد تقي761202721413008004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء473.0078.83ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيفاطمه علي محمد سوادي761212721422012061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء473.0078.83اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه طالب عباس جبر761222721422039164

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء473.0078.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه ثامر عباس ناصر761232721422048109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء472.0078.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحيدر حسين غافل عوده761242221411009047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء472.0078.67اعدادية شمس االمل للبنيناحيائياحمد مخرب كمندور طعيمه761252221411081004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء472.0078.67ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعزيز سعود عزيز نايف761262221413025061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء472.0078.67ثانوية انوار الهدى االهلية للبنيناحيائيسجاد مؤيد ريسان خلف761272221413039004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء472.0078.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب فارس عبد صنات761282221422008065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء472.0078.67اعدادية البيان للبنيناحيائياحمد عبد العظيم فرحان دوهان761292321411014010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء472.0078.67اعدادية كوثى للبناتاحيائيريام بدر محمد ريس761302321422073064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء472.0078.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسجاد حسن حانت ظاهر761312521413017049
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء472.0078.67ثانوية السلوى للبناتاحيائيايالف حسين كريم محمد761322721422016005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء472.0078.67اعدادية عكاظ للبناتاحيائيابتهال صباح جعفر عباس761332721422018001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء472.0078.67اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيابتهاج غزوان صادق حسن761342721422020001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء472.0078.67اعدادية الروضتين للبناتاحيائيعال ثائر صاحب كاظم761352721422039142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء472.0078.67الخارجياتاحيائيمريم نجاح محمد نور761362721428050383

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء471.0078.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايات حيدر ناصر محمد761372221422049006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء471.0078.50ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائياشجان شمخي جابر جليب761382221427038001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء471.0078.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيصادق حسن محمد عكيب761392421417008041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء471.0078.50اعدادية الرجيبة للبنيناحيائياالمير علي حسين عبيد761402721411007010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء471.0078.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه صالح هادي يونس761412721422055170

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء470.0078.33اعدادية الدواية للبنيناحيائيسعدون خلف طاهر سعدون761422221411023019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء470.0078.33اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمناف عبد الحسين كاظم غالي761432221411059113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء470.0078.33للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيعباس خليل طاهر يونس761442221411065012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء470.0078.33ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيهدى علي وارد سالم761452221424043092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء470.0078.33ثانوية قباء للبناتاحيائيرؤى مشتاق رزاق كاظم761462321422070022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء470.0078.33اعدادية المباهلة للبنيناحيائيامير جاسم محمد بحر761472721411008006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء470.0078.33اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحيدر عبود علوان جاسم761482721411031140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء470.0078.33اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد حسين حمزه هادي761492721411032187

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء470.0078.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي عدي حاتم حمزه761502721411034156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء470.0078.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائياغادير مصطفى نعمه جواد761512721422054014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء469.0078.17ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيعباس محسن حمد حسوني761522221417020005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء469.0078.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء غالب نايف ناصر761532321422008033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء469.0078.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمريم حمزه سوادي موسى761542321422017255

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء469.0078.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهدى عناد وناس عبد761552321422072307

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء469.0078.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيجعفر احمد يوسف طه761562721411025037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء469.0078.17اعدادية الوقار للبنيناحيائيمنتظر حيدر عبد العباس عبد هللا761572721411044126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء469.0078.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه عمار نزار عباس761582721422037243

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء469.0078.17اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي حمزه كاظم يدام761592721511032047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء468.0078.00ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيسالم حامد جساس مالح761602221413027027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء468.0078.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي حسين علي مهدي761612321411009080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء468.0078.00اعدادية عفك للبنيناحيائييوسف قائد كصمول شمران761622421411006098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء468.0078.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحيدر عباس غانم محمد761632421417020034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء468.0078.00ثانوية الصفوه للبناتاحيائيهجران موسى جابر كاظم761642421422043059

4148 من 2308صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء468.0078.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء حليم علك كاظم761652521424030050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء468.0078.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه تايه شدهان عبيد761662721422003161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء468.0078.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه داود سلمان بخيت761672721422035259

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء467.0077.83ثانوية المرادية المختلطةاحيائيكاظم مدلول حبتر تايه761682421417006018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء467.0077.83اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزهراء حسين مهدي صالح761692721422011022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء467.0077.83ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيسرى سالم عبد الرزاق مسلم761702721422012042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء467.0077.83اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيخديجة محسن نجم الدين جاسم761712721422055055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء466.0077.67اعدادية الدواية للبنيناحيائيعلي سمير عطيه عباس761722221411023029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء466.0077.67اعدادية االمامين العسكريين للبنيناحيائيحميد شاكر قاطع بهيل761732221411074010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء466.0077.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر كامل عبد761742221413013114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء466.0077.67ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيمحمدباقر شاكر نعمه علي761752221417020009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء466.0077.67اعدادية القاسم للبنيناحيائيحيدر احمد كاظم عبيد761762321411006058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء466.0077.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى علي محمد مجيد761772721411025235

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء466.0077.67اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعلي مقداد عبد االمير كاظم761782721411030080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء466.0077.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا فريد هادي وزير761792721411034119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء466.0077.67اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائياسماء علي حسين عبيد761802721422040013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء465.0077.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ثجيل هادي حسن761812221413013103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء465.0077.50ثانوية الطبري المختلطةاحيائييوسف شاكر شنان سلمان761822221417024010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء465.0077.50ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيمحمد عماد عبد كاظم761832321411049041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء465.0077.50ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيمنى طالب جبار عبد الحسين761842321427028011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء465.0077.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء احمد علي عبد هللا761852521422003198

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء465.0077.50اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحنين فرحان جبر محيسن761862721422003056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء465.0077.50اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيدعاء حسين عبد الهادي باره761872721422040044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء465.0077.50اعدادية البسملة للبناتاحيائيدعاء باسم مهدي عبود761882721422041067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء464.2477.37اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيكرار محمد عباس كاظم761892721411028127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء464.0077.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعباس وليد خالد حاتم761902221411033164

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء464.0077.33اعدادية العقبة للبناتاحيائياسراء حميد صباح محمد761912221422012004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء464.0077.33ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيزهراء عباس حميد ولي761922221427058002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء464.0077.33الخارجيوناحيائيامير محمد جدول سنيد761932321418001067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء464.0077.33اعدادية الزرقاء للبناتاحيائينور الهدى محمد طعمه كاظم761942321422032096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء464.0077.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيميس فليح عبيد حمد761952321422049093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء464.0077.33ثانوية النجوم للبناتاحيائيبنين فالح عبد هللا عطيه761962321422054015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء464.0077.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور علي حسن عوده761972721422048146
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء464.0077.33ثانوية النقاء للبناتاحيائيساره ستار جبار ابو شنه761982721422051025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء463.0077.17اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيحمزه علي تركي كاظم761992221411081012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء463.0077.17اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحسين عبد هللا شياع رسن762002321411001017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء463.0077.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيسجاد واثق جيثوم سلمان762012321411002105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء463.0077.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمريم عقيل عبد الرزاق راضي762022721422018179

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء463.0077.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء سعد عبد الكاظم مسلم762032721422037119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء463.0077.17اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء علي حسن علي762042721422041105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء463.0077.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيابرار سهل عيسى مهدي762052721422054005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء462.0077.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيغسق رائد مصطفى حمود762062721522040033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء462.0077.00ثانوية البستان للبناتتطبيقيبشرى حسين علي فرحان762072721522053005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء461.0076.83اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيعباس حيدر كاطع حنون762082221511059041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيبنين علي خميس نعمه762092721522025006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء456.0076.00اعدادية المسيب للبناتتطبيقيغدير مطر لفته عمران762102321522041025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيحسين فالح حسن محمد762112221511017024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء452.0075.33اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيخالد عبد ماهور شنيف762122621511017040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء446.0074.33اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعلي عامر عبيد هاشم762132321511008040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء445.0074.17اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيفاطمه محمد كريم عزيز762142721522039043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء445.0074.17اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيضحى حيدر حمزه كاظم762152721522055061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء442.0073.67اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي طالب ناصر لفته762162221511024034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء442.0073.67اعدادية النهضة للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الصاحب سلمان762172221511045016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء442.0073.67اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيمصطفى هالل هاني كاظم762182221511055034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء442.0073.67اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيابراهيم شاكر جعفر جداوه762192721511029001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء441.0073.50اعدادية البيان للبنينتطبيقيحسين خليل كاظم مهدي762202321511014013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء436.0072.67ثانوية البيان للبنينتطبيقيمقتدى قيس جابر عبد الكريم762212721511040067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء435.0072.50ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيسجاد داود عطشان حمد762222221513025018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء435.0072.50اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيحسين عماد شمخي علي762232621511010012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء434.0072.33ثانوية البيان للبنينتطبيقيإبراهيم حكيم عبد هللا فرج762242721511040001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية الوقار للبنينتطبيقيحسين علي خضير جوير762252721511044022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيرسل كاظم شهيد حليوت762262721522048014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء433.0072.17اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمروان كاظم لفلوف جبر762272721511011083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء432.0072.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيسيف وليد عطية محمد762281621511037044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء432.0072.00ثانوية قباء للبناتتطبيقيحوراء حسن فاضل راجح762292321522070001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء432.0072.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد رضا عباس تايه762302721511027075
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء432.0072.00اعدادية غزة للبناتتطبيقيفاطمه عبد الرضا فاضل جليل762312721522034050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمؤمل صالح جنجون حبيب762322721511021082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمحمد صادق كاظم نادر762332721511021092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء430.0071.67اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيعلي جوده فشاخ دفار762342221511059049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء430.0071.67الخارجياتتطبيقيفرقان مؤيد طارق طه762352721528050122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء429.0071.50اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيحسنين نعمان كاظم محسن762362721511001009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء429.0071.50اعدادية القوارير للبناتتطبيقيمريم قاسم محمد زغير762372721522015007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء428.0071.33اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمنتظر عبد الحسين جيجان حسن762382221511024044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء428.0071.33اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيعدنان عبد الزهرة كريم شاهر762392221511038054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء428.0071.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيفاطمه هاشم حمد حمود762402721522025035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء427.0071.17ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقينور الهدى عبد الكاظم شالكه محمد762412221524043021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيجنات زمان جابر حسن762422721522011010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيبراق موسى فرج شبل762432721522034009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية االمامة للبناتتطبيقيفاطمه قاسم حميد ياسر762442721522056030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء426.0071.00اعدادية الفرات للبنينتطبيقيصادق حسين عيدان محمد762452721511034025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء425.0070.83اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيفاطمه كاظم جاسم محمد762462221522031043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء425.0070.83ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيبيداء رزاق يونس صحن762472221527057011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء425.0070.83اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيرقيه جعفر مطلب ضاري762482721522003012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء425.0070.83اعدادية السرور للبناتتطبيقيتماره هيثم سماعيل موسى762492721522006009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء425.0070.83اعدادية االمامة للبناتتطبيقيزينب جاسم نعمه عبد762502721522056017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء424.0070.67اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيمؤمل محمد عبد الصاحب بثيث762512221511033055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء424.0070.67اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيشفاء سعد عوض حفيظ762522321522043018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء424.0070.67اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد علي كاظم عزيز762532721511027082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء424.0070.67اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيايات احسان حسن حمد762542721526001013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء552.0092.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيمينا عادل حسن علي762552721422033311

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0089.50ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين علي شمخي عبد هللا762562521413017028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء531.0088.50ثانوية الرقيم للبناتادبيرقيه ميثم عباس محسن762572721222005012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0086.50اعدادية حيفا للبناتادبيتبارك علوان هاتف مطر762582321222046008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0086.50اعدادية اليرموك للبناتاحيائيرقيه علي كاظم جواد762592721422036059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0086.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب ساجد عبد علي محسن762602721422035171

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0085.67اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء جاسم دوهان فليح762612721422007039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0084.83اعدادية القوارير للبناتادبيحوراء ناصر حميد مجبل762622721222015014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0084.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبشائر عباس سرهيد عبيس762632721422035052
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501.7283.62ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائياديان منير عبودي كريم762642721422043003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0083.00ثانوية الرفاه للبناتاحيائيكوثر كاظم حمزه جاسم762652721422044075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0082.83اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيبنت الهدى عبد الحكيم عبد الرسول حسين762662721422046031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0082.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين غدير كاظم علوان762672721411034063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492.2482.04ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيساره فراس عباس محمد762682721422043051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492.0082.00اعدادية المباهلة للبنينادبيعلي غني ظاهر عبيس762692721211008060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0081.67ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيفاطمه اسعد جواد كاظم762702521424026027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489.0081.50ثانوية الوند للبناتادبيتبارك عباس كاظم ابراهيم762712721222019009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489.0081.50اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد عالوي مطر جوده762722721411031111

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء487.0081.17اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء حيدر جابر عمار762732721422041058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء486.0081.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينورس علي خزعل علوان762742721222025161

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء484.0080.67ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيبنت الهدى عباس حسين علوان762752321422007017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0080.50اعدادية السدة للبناتادبيزينب عبيد حسن حمود762762321222034028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0080.50اعدادية بغداد للبناتادبيزينب ابراهيم جليل عبد الوهاب762772721222014027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0080.50ثانوية النقاء للبناتاحيائيمريم عباس فضل عبد762782721422051041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482.0080.33اعدادية حمائم السالم للبناتادبيطيبه عبد الجليل عبد ياسر جابر762792721222029041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482.0080.33ثانوية الشهباء للبناتادبيزينب مؤيد فؤاد حمزه762802721222032037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481.0080.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيبتول مكصد حاكم جاسم762812721222025016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481.0080.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب مؤيد قاسم باقر762822721222025086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479.0079.83اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيزهراء عبد الكريم كاظم عطيه762832221222075014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478.0079.67اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزينب الحوراء عظيم ديان عليوي762842721222003024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478.0079.67اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزينب جاسم محمد عنون762852721222003025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478.0079.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء حسين عالء هاشم762862721222025057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478.0079.67ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه حامد محسن عبد762872721222031051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477.0079.50اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيعيسى مشعل حوري عامر762882221411026098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء476.0079.33ثانوية الوثبة للبنينادبيمحمد عباس هليل راشد762892721211006070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0078.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينه عالء حسين ظيغم762902321422049047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0078.50ثانوية الرقيم للبناتادبيشهد علي محمد غركان762912721222005017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0078.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم باسل كاظم نصر هللا762922721422055189

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470.0078.33ثانوية الحضر للبناتادبيمريم علي فاضل نايف762932721222002044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470.0078.33اعدادية حمائم السالم للبناتادبيمريم عادل خلف كوطي762942721222029054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470.0078.33ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه غسان محسن هادي762952721222031055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470.0078.33ثانوية الشهباء للبناتادبيغدير حسان حسين حسن762962721222032041
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469.0078.17ثانوية المنار للبناتادبيزينب عبد الحسين عبد االمير عبد الرسول762972721222001040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469.0078.17اعدادية البسملة للبناتاحيائيدعاء عبد الحمزه عبد الخضر خناوي762982721422041069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء468.0078.00ثانوية مريم العذراء للبناتادبيكوثر حسين علوان دفار762992321222007041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء468.0078.00ثانوية الروابي المسائية للبناتادبيبنين سجاد عبيد كريم763002721226002004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء468.0078.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيرقيه سعد سلمان هجوج763012721422055071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467.0077.83ثانوية الغدير للبناتادبيبراق جاسم محمد ابراهيم763022321222055004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467.0077.83اعدادية السما للبناتاحيائيكلثم جواد كاظم علي763032721422045133

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء466.0077.67للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيغفران عباس جواد كاظم763042721222008041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465.0077.50اعدادية المباهلة للبنينادبياحمد كريم عبد سبهان763052721211008006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465.0077.50اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزينب علي خضير وهاب763062721222021036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465.0077.50ثانوية السلوى للبناتاحيائيزينه غانم محمد مانع763072721422016043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465.0077.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمة يحيى مليون عبد هللا763082721422033229

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء464.0077.33اعدادية الرفاعي للبناتادبيمروة رشيد كاظم كعود763092221222053045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء463.0077.17اعدادية رملة للبناتاحيائيدعاء قصي كاظم محمد763102221422015032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء462.0077.00ثانوية المجد للبنينادبيعلي يونس مقداد ناجي763112721211004016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء462.0077.00اعدادية البسملة للبناتاحيائينور عادل عبد الجليل جدوع763122721422041194

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء461.0076.83ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيزهراء عماد عبد الكاظم محمد763132721222009015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء461.0076.83ثانوية المناسك  للبناتادبيزهراء مزهر كريم ياسر763142721222026040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء461.0076.83اعدادية اليرموك للبناتاحيائياالء حسين علي حمزه763152721422036012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء460.0076.67ثانوية المجد للبنينادبيحسن محمد مراد جمعه763162721211004006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء460.0076.67اعدادية ام عمارة للبناتادبيزينب جعفر عبد العباس جاسم763172721222010032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء460.0076.67ثانوية شهداء مؤته للبناتادبينرجس سجاد ورد غالي763182721222028036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء460.0076.67ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيسجى علي عجمي حمزه763192721422012041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء460.0076.67اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبراء محمد علي حسين763202721422018029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء460.0076.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيآيات حيدر عباس علي763212721422033004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء460.0076.67اعدادية الروضتين للبناتتطبيقينرجس حسين محمود نايف763222721522039053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء علي كاظم عباس763232221422037046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية الربيع للبناتاحيائيرغد محمد عبيد حمزة763242321422022090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية الثبات للبنينادبيياسين عيسى عبد الكاظم عيسى763252721211011094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيموسى كاظم موسى جعفر763262721411037129

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء مالك كاظم حميد763272721422020060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية االمامة للبناتتطبيقيزهراء باسم حمود كاظم763282721522056010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء458.0076.33ثانوية المناسك  للبناتادبينبأ فاضل صبار حسن763292721222026056
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء458.0076.33الخارجياتادبيرقيه ستار حسن لطفي763302721228050174

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء457.0076.17اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمصطفى جابر كاصد مسلم763312221411026137

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء457.0076.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الفواطم رائد سالم سلطان763322221422004306

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء457.0076.17اعدادية االسكندرية للبنينادبيمرتضى حميد وحيد عبد763332321211001060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء457.0076.17ثانوية الرفل للبناتادبيفاطمه سمير هادي عبد763342721222017009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء457.0076.17ثانوية عمورية للبناتادبيزهراء عباس احمد جاسم763352721222023012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء457.0076.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيشهد فؤاد جبار ياسر763362721222025101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء457.0076.17ثانوية الروابي المسائية للبناتادبيرباب طالب كاظم اصالن763372721226002011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء457.0076.17للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيفاطمه حسين سلمان موسى763382721422008113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء456.0076.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء حسن شالكه كاظم763392721222025056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية عشتار للبناتادبيميقات احمد عبد العباس كاظم763402321222049030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين طالب خضير حسن763412321422017043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية ابن السكيت للبنينادبيرضا حسين علي حسين763422721211020036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزينب محمد تكليف صاحب763432721222003028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء455.0075.83الخارجياتادبيمنى احمد حميدي عجمي763442721228050445

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء455.0075.83ثانوية الحرائر للبناتاحيائيبنين فاضل خضر محمد763452721422027012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه مخلد عبد الرضا عبيد763462721422048115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء455.0075.83ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء حسن فاضل عبد الرحيم763472721422052037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية المباهلة للبنينادبيازهر سجاد حسين ناصر763482721211008008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية الماء المعين للبنينادبيمرتضى حيدر حمود رضا763492721211022050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيفاطمه حسن حمود عبيد763502721222011031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية القوارير للبناتادبيبنين ستار خضير دخن763512721222015007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيضمائر جاسم زاير ناصر763522721222025107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينرجس سمير ياسر عطيه763532721222025150

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينور الهدى علي جاسم محمد763542721222025158

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية السما للبناتاحيائيزينب قاسم محمد متعب763552721422045088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين مهدي صالح حسين763562721422048027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء454.0075.67ثانوية فجر السالالت المختلطةادبياحمد سريب عبد عذافه763572921217008001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء453.0075.50ثانوية براثا للبناتادبيرسل علي محسن ناصر763582721222057037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء453.0075.50اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه عدنان شذر ثجيل763592721422040116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء453.0075.50ثانوية اليقظة للبناتاحيائياسراء علي ناجي جار هللا763602721422042001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء453.0075.50اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيبنين مكي كريم علي763612721422046036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء453.0075.50الخارجياتاحيائيزينب مهدي هادي فاضل763622721428050246
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء452.0075.33اعدادية المختار للبنينادبيعبد هللا ناجي فليح جعفر763632221211043071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء452.0075.33اعدادية المسيب للبناتادبيايات حسين محيميد راضي763642321222041010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء452.0075.33اعدادية ماريا القبطية للبناتادبينور الهدى عقيل عبد الهادي عمران763652721222003047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء452.0075.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيمريم صباح عبد هادي763662721222025143

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء451.0075.17اعدادية الفجر المختلطةادبيعلي عدنان علي طاهر763672321217007046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء451.0075.17ثانوية البتول  للبناتادبيزهراء فتاح ياس جراد763682321222028012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء451.0075.17ثانوية الحرائر للبناتادبيبتول فالح علي محمد763692721222027015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء450.0075.00ثانوية الغدير للبناتادبياشواق قاسم تركي مرموص763702321222055002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء450.0075.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيكوثر جبار نعمه جوده763712721222020057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء450.0075.00ثانوية المناسك  للبناتادبيفاطمه بهاء علي ناصر763722721222026049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء449.0074.83اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد احمد محمد جعفر763732221211039042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء449.0074.83ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيمرتضى حسن عبيد خضير763742321211051027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء449.0074.83ثانوية المستنصرية للبناتادبيابتهال سليم حسين راضي763752321222040001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء449.0074.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيرواء عماد راشد سهيل763762321226001042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء449.0074.83ثانوية غزة للبناتادبيزينب حسين جعفر ناجي763772421222007030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء449.0074.83اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزينب عبد الحسن عبد الحمزة راهي763782721222003027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء449.0074.83اعدادية الخالدات للبناتادبيآيات حيدر اسماعيل عباس763792721222007002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء449.0074.83ثانوية الشهباء للبناتادبيزهراء صالح عبد الكاظم حسن763802721222032028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء448.0074.67اعدادية ميسان للبنينادبيسجاد محمد عبد الحسن عيدان763812521211011034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء448.0074.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمؤمل حميد صالح جوده763822521211021232

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء448.0074.67اعدادية الثبات للبنينادبيحسين عدنان صافي حسن763832721211011023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء448.0074.67للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيهبه طالب محسن حسن763842721222008058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء448.0074.67ثانوية سيف الحق للبناتادبيايات خالد شجاع عناد763852721222012005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء447.0074.50اعدادية المباهلة للبنينادبيزين العابدين محمد شمخي عناد763862721211008040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء447.0074.50للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيمالك عباس فيصل فليح763872721222008048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء447.0074.50ثانوية الرضوان للبناتادبيمريم علي عمران عبد علي763882721222013044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء447.0074.50ثانوية الحرية للبناتادبيرسل وعد خضير عباس763892721222024023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء446.0074.33للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبينور االسالم احمد كاظم عقيل763902721222008052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء445.0074.17اعدادية الخالدات للبناتادبيبتول عادل عباس عبود763912721222007011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء445.0074.17ثانوية الحرائر للبناتادبيكوثر حسين درو راضي763922721222027088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء445.0074.17ثانوية الروابي المسائية للبناتادبيفاطمه مسلم عبد الحمزه وحيد763932721226002027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء445.0074.17ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيسعاد كاظم بادي صليبي763942721227002007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء444.0074.00اعدادية الكوثر للبناتادبيرمق محمد ناصر علوان763952321222038007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء444.0074.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيزهراء فيصل حسن عبيد763962721222009016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء444.0074.00ثانوية الوند للبناتادبيفاطمه حسين ناصر معين763972721222019024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء444.0074.00ثانوية براثا للبناتادبيفاطمه عبد الستار خضير عباس763982721222057078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء443.0073.83ثانوية مهدي البصير للبنينادبياحمد حسن هادي جبر763992321211045001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء443.0073.83اعدادية الثبات للبنينادبيسجاد توفيق نعمه توفيق764002721211011033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء443.0073.83اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمرتضى عماد هاشم محمد764012721211020099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء443.0073.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيوفاء قاسم عيدان حسن764022721222025171

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء443.0073.83ثانوية براثا للبناتادبيغدير سمير كاظم ابراهيم764032721222057069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء443.0073.83ثانوية براثا للبناتادبيفاتن محمد سلمان مردان764042721222057073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء442.0073.67اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء علي خلف حسين764052321222046016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء442.0073.67اعدادية حيفا للبناتادبيكوثر علي عبد الرزاق محمد سعيد764062321222046031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء442.0073.67ثانوية المنار للبناتادبيضحى محمد خان علي764072721222001051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء441.0073.50اعدادية عشتار للبناتادبيفرح احمد علي خضير764082321222049024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء441.0073.50اعدادية عشتار للبناتادبيهالة غازي محمود نايف764092321222049034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء441.0073.50اعدادية الثبات للبنينادبيمحمد حيدر مريز سالم764102721211011079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء441.0073.50للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبياميره عباس جواد كاظم764112721222008006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء441.0073.50اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء علي حسين حميد764122721222021031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء441.0073.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب صباح حمزه محمد764132721222025076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء441.0073.50اعدادية حمائم السالم للبناتادبينور محمد كاظم عبد764142721222029063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء441.0073.50ثانوية غادة كربالء للبناتادبياسراء طالب علي كلوبي764152721222030002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء441.0073.50ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب زمان جواد كاظم764162721222031039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء441.0073.50ثانوية الشهباء للبناتادبيسهى مهدي جميل حسن764172721222032040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء441.0073.50الخارجياتادبياسراء علي جواد كاظم764182721228050017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء440.0073.33اعدادية المكاسب للبنينادبيجعفر منصور محسن عطشان764192721211001011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء440.0073.33اعدادية الخالدات للبناتادبيبلقيس علي جاسم حسن764202721222007013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء440.0073.33ثانوية الوند للبناتادبيفاطمه صادق راضي جاسم764212721222019025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء440.0073.33ثانوية الحرائر للبناتادبيزينب عقيل مسلم عطيه764222721222027061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء439.0073.17اعدادية المسيب للبناتادبينبأ كاظم جواد كاظم764232321222041085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء439.0073.17اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء محسن حسن حسين764242721222020032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء439.0073.17ثانوية المناسك  للبناتادبيسجى فارس عبد االمير ناجي764252721222026046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء438.0073.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيفاطمه حسين جاسم حمد764262721222009021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء438.0073.00اعدادية بغداد للبناتادبيرنا محسن مراد عبود764272721222014020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء437.0072.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب عبد الكريم جبار هادي764282721222025079
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء436.0072.67اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزينب محمد عبيد عطيه764292721222003029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء436.0072.67اعدادية ماريا القبطية للبناتادبينجالء برير عباوي خشان764302721222003044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء436.0072.67اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيزينه جليل ابراهيم عبد764312721222011022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء436.0072.67ثانوية السلوى للبناتادبيزهراء احمد عباس مجلي764322721222016017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء436.0072.67اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيهديل ماجد عبيد كريم764332721222021059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء435.0072.50ثانوية االزدهار االهلية للبنينادبيعلي كاظم جواد بعيوي764342321213003008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء435.0072.50ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه مقداد سالم محمد حسين764352721222024055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء434.0072.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيمريم مازن قاسم لفته764361621224011005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية الكسائي للبنينادبينزار حكم شبرم محمد764372621211037035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمحمد احمد عطيه عبيد764382721215001065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية ماريا القبطية للبناتادبياسراء عالوي عبد الرزاق عنبار764392721222003001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية حمائم السالم للبناتادبيايه عالء محي جواد764402721222029008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء433.0072.17اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيسجاد نائل مسلم ظاهر764412221211068053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء433.0072.17ثانوية حمورابي للبنينادبيسجاد عباس عبد الحمزه عبود764422721211012007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء433.0072.17اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمهيمن سادس عزيز نور764432721211015213

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء433.0072.17اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزهراء صكبان حلواص محمد764442721222003022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء433.0072.17اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيفرقان عالء كاظم جبار764452721222020055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء433.0072.17ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمه امجد حيدر حسن764462721222027080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء433.0072.17ثانوية الروابي المسائية للبناتادبيامينه شاكر عبد الحميد محسن764472721226002002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء433.0072.17الخارجياتادبينور الهدى حيدر كاظم تعبان764482721228050488

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء432.0072.00ثانوية المنار للبناتادبيرقيه شاكر حمود كاظم764492721222001025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء432.0072.00اعدادية ام عمارة للبناتادبيبلقيس عبد هللا مهدي محمد764502721222010009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء432.0072.00ثانوية براثا للبناتادبيزينب فالح كاظم عليان764512721222057052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء432.0072.00اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيرقيه يحيى عبد الكريم محمد امين764522721522055034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية الثبات للبنينادبيصادق علي كاظم جالب764532721211011043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيغدير اياد رشيد حسن764542721222011027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء431.0071.83ثانوية الوند للبناتادبيمريم عيسى محمد حمزه764552721222019029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء431.0071.83ثانوية الحرية للبناتادبيسحر علي عبد الكاظم كرين764562721222024040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبياسراء صباح كاظم كمر764572721222025009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء حيدر عبود مزيعل764582721222025058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء431.0071.83ثانوية المناسك  للبناتادبيفاطمه دايخ كاظم عبود764592721222026050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء430.0071.67ثانوية الغدير للبناتادبيريام غازي تركي مرموص764602321222055015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء430.0071.67اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد فاضل حسين علي764612721211001080
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء430.0071.67اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيرقيه ابراهيم خليل عيسى764622721222011015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء430.0071.67الخارجياتادبيساره ثامر تركي كاظم764632721228050280

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء428.0071.33ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء مصطفى جواد كاظم764642721222013023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء428.0071.33اعدادية بغداد للبناتادبيسيماء عبد الحسين كاظم خزي764652721222014038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء428.0071.33ثانوية الوند للبناتادبيزينب عالوي عواد حسن764662721222019017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء428.0071.33اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيمحمد احمد ياس خضير764672721511016024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية عشتار للبناتادبيمنار خالد يحيى حسين764682321222049027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء427.0071.17ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعلي جبار زغير عبيد764692721217001015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء427.0071.17ثانوية المنار للبناتادبيرحاب محسن مصطفى خليل764702721222001021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبياسماء عبد جخيم عبد764712721222020006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزهراء محمد فاضل علي764722721222029031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء426.0071.00ثانوية الكرار المختلطةادبيمصطفى علي نعمه حمزه764732421217002015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء426.0071.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبياحمد رحيم عويد نعاس764742521217006003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء426.0071.00اعدادية الخالدات للبناتادبيضحى ميثم طالب منسي764752721222007036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء426.0071.00ثانوية الرضوان للبناتادبيهدى حيدر طالب طعمه764762721222013050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء426.0071.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبينبا كاظم عبد االمير خضير764772721222021055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء426.0071.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه عدنان ناصر حسين764782721222031054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء426.0071.00ثانوية براثا للبناتادبيخديجه روؤف علي عبد الحسن764792721222057033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء425.0070.83ثانوية الرضوان للبناتادبيبنين ستار جابر حسين764802721222013007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء425.0070.83ثانوية الحرية للبناتادبيميس عباس فاضل خضير764812721222024067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء425.0070.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه منذر سلمان عبد764822721222025129

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء424.0070.67اعدادية المسيب للبناتادبياسراء اعتماد عباس حمزه764832321222041001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء424.0070.67اعدادية المسيب للبناتادبيساره عباس تركي جاسم764842321222041053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء424.0070.67اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيطيبه حسن عبد زيد محمد764852721222020048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء423.0070.50ثانوية المسيب المسائية للبنينادبياكرم عماد نوري فرحان764862321215007014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء423.0070.50ثانوية البدور للبناتادبيبتول احمد عباس تبن764872321222010003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء423.0070.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه عباس محمد نعمه764882721222025121

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء423.0070.50ثانوية الشهباء للبناتتطبيقيحنين عبود رشيج موليح764892721522032004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء423.0070.50اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزهراء محمد جميل عبيد764902721526001070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء422.0070.33ثانوية الحيدري المختلطةادبيمصطفى احمد رزاق جبار764912321217027013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء422.0070.33ثانوية االوائل االهلية للبنينادبيعلي عبد الكاظم عبد الرزاق عبد الحسين764922721213001002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء422.0070.33اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيحوراء طايع مشكور عجيل764932721222004016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء422.0070.33اعدادية ام عمارة للبناتادبيبنين علي عبد الحسين عباس764942721222010016
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء422.0070.33ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيرغد رحيم بريس عباس764952721222022003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء422.0070.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيمريم شالل سعيد عبد764962721222025142

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء422.0070.33اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمهدي ميمون صالح اسماعيل764972721511037098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء422.0070.33اعدادية البسملة للبناتتطبيقيتبارك هشام عامر فرحان764982721522041011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء421.0070.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيايناس صالح جاسم عبيد764992721222021010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء421.0070.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيزينب نسيم وديع علي765002721522034035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء421.0070.17اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيفاطمه عبد الكريم مفتن شناوه765012721522039038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء421.0070.17اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيهدى كريم عبد لفته765022721522040056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء420.0070.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء ثائر فيصل حسن765032321222040022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء420.0070.00ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيليث علي حسين جاسم765042721211009035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء420.0070.00اعدادية المؤاخاة للبنينادبياحمد وديع شوكت جبار765052721211017002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء420.0070.00ثانوية الرقيم للبناتادبيكوثر كصاد رحيم صيهود765062721222005021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء420.0070.00اعدادية القوارير للبناتادبيفاطمه خليل محمد عبد765072721222015029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء420.0070.00ثانوية الوند للبناتادبيعبير عيسى عواد حسن765082721222019019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء420.0070.00ثانوية المناسك  للبناتادبيطيبه حسين خلف بشير765092721222026048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء420.0070.00ثانوية براثا للبناتادبييسرى نصير خضير عجرش765102721222057107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء419.0069.83اعدادية الخالدات للبناتادبيزينب عادل ونيس حسن765112721222007032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء419.0069.83ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيزينب حاتم جواد عبد765122721222009017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء419.0069.83اعدادية حمائم السالم للبناتادبيصفا حبيب حسين موسى765132721222029038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء419.0069.83اعدادية عين الحياة للبنينادبيعدنان عماد جبار محسن765142921211007072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء418.0069.67اعدادية المدحتية للبناتادبيبنين عامر مهدي حمد765152321222015007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء418.0069.67اعدادية المباهلة للبنينادبيعلي عبد الهادي علي اجحالي765162721211008057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء418.0069.67ثانوية الرقيم للبناتادبينبأ عبد الهادي كاظم جواد765172721222005023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء418.0069.67ثانوية الوند للبناتادبيزهراء فهد عواد حسن765182721222019016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء418.0069.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء فضل ايدام سطم765192721222025061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء418.0069.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب حسين كلف عبد765202721222025073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء418.0069.67اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزهراء حسن عبد الهادي محمد علي765212721222029027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء418.0069.67اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزينب هادي داخل هادي765222721222029036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء418.0069.67اعدادية حمائم السالم للبناتادبينور باسم صبحي عاصي765232721222029061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء417.0069.50اعدادية الماء المعين للبنينادبيجعفر كاظم احمد عبود765242721211022011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء417.0069.50ثانوية الرقيم للبناتادبيرقية محمد صالح هادي765252721222005010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء417.0069.50اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء لؤي هادي كريم765262721222021032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء417.0069.50ثانوية الحرائر للبناتادبيزينب رياض عبد الحر عبد الرضا765272721222027057
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء417.0069.50ثانوية غادة كربالء للبناتادبينرجس مهند عباس حسين765282721222030068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء417.0069.50اعدادية الوقار للبنينتطبيقيمحمد باقر عبد الكريم علي محسن765292721511044090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء417.0069.50ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيعلي جليل عبد الحر فرهود765302721511045031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء416.0069.33اعدادية الماء المعين للبنينادبيمنتظر محمد حسين عبود765312721211022055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء416.0069.33ثانوية الحضر للبناتادبيشهالء عماد راهي عوده765322721222002035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء416.0069.33ثانوية السلوى للبناتادبينور صبري كريم بادي765332721222016030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء416.0069.33ثانوية الوند للبناتادبيفاطمه باسم خضير عباس765342721222019022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء416.0069.33اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبياسراء محسن يوسف هاشم765352721222020005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء416.0069.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيابتسام فهد منجل صكب765362721222025003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء415.0069.17ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيعلي خالد علي حسين765372721211009024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء415.0069.17ثانوية المنار للبناتادبيرقيه عباس كاظم ثعبان765382721222001026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء415.0069.17ثانوية الرقيم للبناتادبينبأ واثق جعفر طينه765392721222005025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء415.0069.17ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيجمانه اياد محمود حاجم765402721222028007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء415.0069.17ثانوية غادة كربالء للبناتادبيريم جبار فخري حسن765412721222030029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء414.0069.00اعدادية قرطبة للبناتادبيهبه خضير علي عبيد765422321222050056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء414.0069.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبينور رافع غالب عيدان765432721222004057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء414.0069.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبينور رحيم عبيد هليل765442721222008054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء414.0069.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيهبه حيدر حطب حسين765452721222009030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء414.0069.00ثانوية الرضوان للبناتادبيهبة هللا محمد عبد االمير كاظم765462721222013047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء414.0069.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبينور عالوي كزار غركان765472721222020066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء414.0069.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء محمد راضي هزاع765482721222021033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء414.0069.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيضحى احمد محمد علي محسن765492721222031046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء414.0069.00ثانوية التفاؤل المختلطةادبيرباب امين عبد االمير راضي765502721227001003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء413.0068.83ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيمصطفى لطيف نوري حسين765512721215003072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء413.0068.83اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزينب محمد جاسم عباس765522721222021038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء413.0068.83الخارجياتادبيام كلثوم عبد هللا عبد الرضا شافي765532721228050038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء413.0068.83اعدادية عين الحياة للبنينادبيسعد علي سلطان محسن765542921211007058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء412.0068.67اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيسجاد محمد غانم سالم765552221211063013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء412.0068.67ثانوية المسعودي للبناتادبيبلسم رزاق حمدان فاضل765562321222020009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء412.0068.67اعدادية المسيب للبناتتطبيقيهاله عبد الكريم سلمان عبد هللا765572321522041038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء412.0068.67ثانوية المنار للبناتادبيمريم صالح مهدي عباس765582721222001068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء412.0068.67اعدادية الخالدات للبناتادبيفاطمه حسين عبد علي شهاب765592721222007041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء412.0068.67للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيناديه طالب محسن حسن765602721222008050
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء412.0068.67اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيشهد زمان صاحب عباس765612721222021042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء411.0068.50ثانوية البدور للبناتادبيمريم عباس وجر حمود765622321222010010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء411.0068.50اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيمحمد تكليف سلمان طاهر765632721211002051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء411.0068.50ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيحسين علي حسين جاسم765642721211009012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء411.0068.50اعدادية بغداد للبناتادبيحنين محمد عبد الحسين جواد765652721222014012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء411.0068.50ثانوية الحرية للبناتادبيمريم ماهر محمد علي كاظم765662721222024065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء410.0068.33اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعبد هللا حسن مجيد حطاب765672721211005080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء410.0068.33اعدادية الماء المعين للبنينادبيسجاد عقيل ابراهيم علي765682721211022021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء410.0068.33اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمهدي جميل كاظم حميدي765692721211023101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء410.0068.33اعدادية حمائم السالم للبناتادبيايات جاسم محمد حسن765702721222029005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء410.0068.33اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيهاله جواد كاظم خلف765712721226001103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء409.0068.17اعدادية مدينة العلم للبنينادبيذو الفقار عماد اسود خريبط765722721211023030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء409.0068.17ثانوية الحضر للبناتادبيزهراء غالب عبد الكاظم حسين765732721222002022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء408.0068.00اعدادية االمام للبنينادبيعبد هللا عبد الرحمن عبيس عالوي765742321211013020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء408.0068.00اعدادية الكفل للبنينادبيجعفر عذاب جبر راضي765752321211028005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء408.0068.00ثانوية مأرب للبنينادبيعباس حمزه عبد علي ناجي765762321211038015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء408.0068.00اعدادية المسيب للبناتادبيغدير علي ناصر حسين765772321222041064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء408.0068.00ثانوية الغدير للبناتادبيضحى قاسم جبار محمد765782321222055018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء408.0068.00ثانوية الغدير للبناتادبيهدى عبد السالم حسين جبر765792321222055024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء408.0068.00اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء علي مجيد حميد765802721222007028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء408.0068.00ثانوية سيف الحق للبناتادبيهديل احمد يوسف كاظم765812721222012044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء408.0068.00ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء محمد رضا حمزه765822721222013021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء408.0068.00ثانوية المستنصرية للبناتادبياسراء رعد مهدي عطيه765832721222031001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء408.0068.00ثانوية براثا للبناتادبينبراس عبار كردوش عضد765842721222057099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء408.0068.00الخارجياتادبياسماء عالوي حميد كاظم765852721228050026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية الجزائر للبنينادبيابراهيم خليل تعبان شياع765862221211039001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيغصون حسين كامل كريم765872321226001072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد نهاد كاظم عبد765882521211012253

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي السجاد حمزه عزيز عبد هللا765892721211023048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء407.0067.83ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيفاطمه سجاد ورد غالي765902721222028024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء407.0067.83ثانوية الشهباء للبناتادبيزهراء غازي حسن هليل765912721222032031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء407.0067.83ثانوية براثا للبناتادبيتبارك عدنان ابغيل رحيم765922721222057025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء406.0067.67اعدادية السجاد للبنينادبيحسين حسن كاظم عوده765932321211027017

4148 من 2321صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء406.0067.67اعدادية الجماهير المختلطةادبيغيث حسين عنون عبد هللا765942321217012045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء406.0067.67اعدادية الربيع للبناتادبيامنه توفيق علي مصحب765952321222022006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء406.0067.67اعدادية السدة للبناتادبيفاطمه حميد محسن عباس765962321222034040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء406.0067.67اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيساره علي مطر سلمان765972721222003032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء406.0067.67للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيبتول حميد ناصر حسين765982721222008009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء406.0067.67اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزينب مشتاق طالب عباس765992721222021039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء406.0067.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيعذراء ماجد كاظم بدر766002721222025110

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء406.0067.67ثانوية براثا للبناتادبيرشا سعد عمران عباس766012721222057038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء406.0067.67ثانوية الروابي المسائية للبناتادبيزهراء صالح مهدي حسين766022721226002015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء405.0067.50اعدادية االمام للبنينادبيسجاد مطشر سعيد راضي766032321211013014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء405.0067.50ثانوية الوركاء للبناتادبينجاه مزعل كاظم كطران766042321222004026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء405.0067.50الخارجياتادبيهاجر محمد هادي عبدهللا766052321228050505

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء405.0067.50اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحيدر عامر جاسم برهان766062721211002021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء405.0067.50اعدادية القوارير للبناتادبيورود مهدي محسن علي766072721222015040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء405.0067.50ثانوية الحرائر للبناتادبيرقيه احمد موسى علي766082721222027040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء405.0067.50ثانوية براثا للبناتادبيفاطمه هادي سوادي ابو حسنه766092721222057083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء404.0067.33ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمصطفى ساجد علوان حمزة766102321215004127

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء404.0067.33ثانوية البدور للبناتادبييقين عبد الحسين كريم يوسف766112321222010017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء404.0067.33اعدادية ام البنين للبناتادبيدعاء صباح كامل كريم766122321222016007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء404.0067.33اعدادية حيفا للبناتادبيطيبه عباس كامل سالم766132321222046025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء404.0067.33اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد علي ابراهيم صباح766142721211020086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء404.0067.33الخارجيونادبيمرتضى رحيم جمعه حنيحن766152721218001649

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء404.0067.33ثانوية السلوى للبناتادبيايمان حيدر عبد العباس مشكوف766162721222016003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء404.0067.33ثانوية غادة كربالء للبناتادبيعطاء حيدر احمد نعمه766172721222030047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية البيان للبنينادبيعلي شاكر عبيس خضير766182321211014056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية غماس للبنينادبيضياء نعيم مدلول جداوي766192421211011021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء403.0067.17ثانوية الكرار المختلطةادبيجعفر محمد شنان مذكور766202421217002002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد الصادق هادي ورد عسكر766212521211021243

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء403.0067.17للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيتقى جاسم كامل درويش766222721222008017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيتبارك حسن محمد طاهر766232721222021012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء بهاء محي حسين766242721222025053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء403.0067.17ثانوية جود االهلية للبناتادبيزينب عباس محمد عبد الهادي766252721224008003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء403.0067.17الخارجياتادبيزينب محمود عبد االمير هادي766262721228050271
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد عبد االئمه فرحان سلمان766272921211005125

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء403.0067.17الخارجيونادبيمشعل كريم شاهر زاير766282921218001671

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء402.0067.00ثانوية الوثبة للبنينادبيكرار سالم علي هويدي766292221211050009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية الكفل للبنينادبيزيد حسن فاضل عبد766302321211028018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية الكوثر للبناتادبيالحسنى عامر علوان دفار766312321222038001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيمصطفى باسم حجي كاظم766322421211043031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد احمد مجيد هادي766332721211001066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء402.0067.00ثانوية المجد للبنينادبيمحمد رضا علي منصور766342721211004021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء401.0066.83اعدادية الثورة للبنينادبيمهدي عباس عبد الحسن جاسم766352321211003068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء401.0066.83اعدادية المحاويل للبنينادبيمنتظر مكي صاحب حمد766362321211008051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء401.0066.83ثانوية سيف الحق للبناتادبياسراء سعد مفتاح عباس766372721222012003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء401.0066.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمة باسم حسن طالب766382721222025115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء401.0066.83ثانوية الحرائر للبناتادبيساره عبد االمير محمد شنوف766392721222027070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء401.0066.83ثانوية الحرائر للبناتادبيطيبه باسم رحيم عباس766402721222027076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء400.0066.67اعدادية ام البنين للبناتادبيضحى كاظم عليوي مجمن766412321222016018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء400.0066.67اعدادية دجلة للبناتادبيهدى رياض عبد االخوه زويد766422321222031052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء400.0066.67اعدادية المؤاخاة للبنينادبيعقيل مسلم عبد الحسين حمزه766432721211017029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء400.0066.67ثانوية سيف الحق للبناتادبيوسن علي عبد عون نايف766442721222012046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء400.0066.67ثانوية عمورية للبناتادبينبا ميثم مدحت حسين766452721222023031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء400.0066.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء ماجد كاظم بدر766462721222025064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء399.0066.50ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيحيدر رضوان جعفر كاظم766472321211051011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء399.0066.50ثانوية الرفعة للبناتادبيبنين حميد هراط عبود766482321222006010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء399.0066.50اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء كاظم برهان سلمان766492321222022048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء399.0066.50اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيصاحب صالح هادي عبد766502521211039018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء399.0066.50ثانوية نور الياسري المختلطةادبيسيف مقداد عواد مهدي766512521217007009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء399.0066.50اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء نجاح حسين عبد علي766522721222021034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء399.0066.50ثانوية براثا للبناتادبيامنه صبار صالح كاظم766532721222057010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء398.0066.33اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد الجواد اياد باقر هنين766542321211007045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء398.0066.33اعدادية الكفل للبنينادبيعلي عبد فرحان راضي766552321211028047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء398.0066.33ثانوية حلب للبناتادبينرجس نهاد حسين عبد هللا766562321222053022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء398.0066.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي شاكر محمود حميد766572621211015088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء398.0066.33اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيزهراء باسم عبد هللا عبد المحسن766582721222011016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء398.0066.33ثانوية عمورية للبناتادبيرحاب هادي مظلوم فنيطل766592721222023008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء398.0066.33ثانوية علي األكبر للبنينادبيعلي عبد الكريم حسين حيدر766602921211015032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية المدحتية للبنينادبيعبد هللا رمزي لطيف محسن766612321211017016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيدعاء مجيد شبيب عطيه766622421224005010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد نجم عبد هللا نبهان766632521211021283

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيأمير عالء عبد الحسين مجيد766642721211015001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية ابن السكيت للبنينادبيبشار هيثم حسن حسين766652721211020013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء397.0066.17ثانوية الحرية للبناتادبيرسل عباس فاضل خضير766662721222024022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيلطيفه كريم حمود ضاحي766672721222025137

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.0066.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيسجاد علي محمد حسن766682321211002032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.0066.00اعدادية المدحتية للبنينادبيمحمد حسين حبيب شبيب766692321211017025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.0066.00اعدادية المدحتية للبنينادبيمصطفى مربات حيدر حميدي766702321211017035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.0066.00عدادية الثورة للبناتادبيبان انور حسن مرزه766712321222011011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.0066.00عدادية الثورة للبناتادبيحوراء هيثم فيصل عباس766722321222011028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.0066.00اعدادية الطليعة للبناتادبيفاطمه محمد كاظم الزم766732321222013040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.0066.00اعدادية السدة للبناتادبيرقيه حسين علي حسن766742321222034014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.0066.00اعدادية المربد المركزية للبنينادبيامير حسين كشيش حمزه766752521211035019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.0066.00اعدادية القادسية للبنينادبيسجاد ميجر عطوان سهر766762521211038019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.0066.00ثانوية كصيبة المختلطةادبيمريم طالب مالح سعيد766772621227019013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.0066.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيمريم فاضل قاسم كنوش766782721222009025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.0066.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب عبد علي وحيد اكبر766792721222020035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.0066.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيهجران جاسب محمد غضيب766802721222025164

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء395.0065.83اعدادية الكندي للبنينادبيعلي محمد راشد حمد766812321211007035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء395.0065.83اعدادية عشتار للبناتادبيميس خالد يحيى حسين766822321222049029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء395.0065.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيمرتضى عباس هادي لفته766832421213018021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء395.0065.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيقاسم حسن فاهم حبيب766842521213023018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء395.0065.83اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبييوسف عباس فاضل مهدي766852721211015220

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء395.0065.83ثانوية السلوى للبناتادبيتبارك محمد حبيب داود766862721222016008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء395.0065.83ثانوية براثا للبناتادبينسرين عامر نوري حمد766872721222057100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء394.0065.67ثانوية ابن البيطار للبنينادبيحسين راضي عمران موسى766882321211052010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء394.0065.67ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعباس حسين عبيد دواي766892321215004061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية الجماهير المختلطةادبياثير محمد راضي نور766902321217012001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية الطليعة للبناتادبيمريم جاسم محمد كرم766912321222013042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية حيفا للبناتادبياالء قائد عطيه عبيد766922321222046002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء394.0065.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعلي اياد سامي كاظم766932421213018015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية البشير المسائية للبنينادبيعلي ميري حمد حسن766942421215007031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية الحيرة للبنينادبيعلي نجاح محمد عطية766952521211015029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبياحمد رزاق نعمه كرم766962521211032002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء394.0065.67ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيسجاد مشتاق لفته عمران766972521217011003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين علي عبد الزهره خضير766982721211020025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء394.0065.67ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمة صالح عبد المهدي موسى766992721222031053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيدعاء حيدر جبار يوسف767002921222016047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء393.0065.50ثانوية الكرار للبنينادبيحسين محسن مدلول خليل767012321211054007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيحسن بشير اسماعيل عليوي767022321215003014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء393.0065.50ثانوية المناقب المختلطةادبيعبد الوهاب رزاق كاظم ناجي767032321217036001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء393.0065.50ثانوية الرفعة للبناتادبيمسار فراس فاضل احمد767042321222006059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية اسماء للبناتادبيتبارك قحطان كبيسي حمد767052321222018017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء سعد خضير عبد هللا767062321222018036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية بلقيس للبناتادبياالء احمد علي كاظم767072321222044004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية حيفا للبناتادبيرشا عالء كاظم عباس767082321222046011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء393.0065.50ثانوية الحضر للبناتادبيزينب وليد رحيم عبد الكاظم767092721222002026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزينب خالد حسين عذاب767102721222029034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء393.0065.50ثانوية المستنصرية للبناتادبيتبارك زمان جواد كاظم767112721222031016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء393.0065.50ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيايات ناصر علوان حران767122721227002001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء392.0065.33ثانوية الفجر المسائية للبنينادبينور الهدى غالب شالكة محسن767132221225010002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء392.0065.33ثانوية الحلة للبنينادبيحسين عالء سعد عبد767142321211015013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء392.0065.33اعدادية السدة للبناتادبيزهراء ثامر عبد العباس حميد767152321222034017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء392.0065.33ثانوية رابعة العدوية للبناتادبينور عقيل كشاش عبود767162321222067039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء392.0065.33ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيضحى عقيل رزاق جاسم767172421224002009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء392.0065.33اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيسامر عامر خان علي767182721215004045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء392.0065.33ثانوية الرضوان للبناتادبيمريم محمود مطشر هاشم767192721222013045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء392.0065.33اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيهاجر حسن علي محمد767202721226001099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمد عبد علي سالم جارهللا767212321211001055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية البيان للبنينادبيعباس رحيم حمزه عيسى767222321211014040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء محمد راضي عبيس767232321222022050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد حيدر عجمي سلمان767242521211022044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية الخالدات للبناتادبيتبارك مشتاق طالب صالح767252721222007017
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء391.0065.17ثانوية سيف الحق للبناتادبينور ضياء عبد ساجت767262721222012042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه عبد الحسين صاحب عبد الحسين767272721222021051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء391.0065.17ثانوية المناسك  للبناتادبيهبه محيسن هادي جاسم767282721222026060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء391.0065.17ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيرسل علي حسين مظلوم767292721222028010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمنتظر ناظم عبد الباري شيلوت767302921211008077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمنتظر عباس فاضل محمد767311121211052146

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00ثانوية الصديق للبنينادبياحمد جواد كاظم قاسم767322321211024001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية المؤمل للبنينادبياحمد فرحان كاظم حمادي767332321211046005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيعلي حمود عبيس شعالن767342321215003050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية الربيع للبناتادبيساره سالم محمد عبد الحسين767352321222022062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية المسيب للبناتادبيروان عماد عبد االمير حمزة767362321222041038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00ثانوية النجوم للبناتادبيهدى صادق هادي حمود767372321222054031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيامير مجيد امير محسن767382521211024002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية زيد بن علي المختلطةادبياحمد كاظم يوسف عبد767392521217003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00ثانوية طريق الحسين المختلطةادبيعباس نايف مطشر خلخال767402521217012009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية المكاسب للبنينادبياحمد زيدون طارق مهدي767412721211001005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00ثانوية الرضوان للبناتادبيغاده حيدر حاتم صاحب767422721222013035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية بغداد للبناتادبيشيماء باسم طعيمه وادي767432721222014039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيختام علي عبد العظيم حسن767442721222020021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب رزاق جاسم هادي767452721222020034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيوسناء صادق علي حسين767462721222020072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00ثانوية الحرائر للبناتادبيحوراء علي محمد هنون767472721222027034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00ثانوية غادة كربالء للبناتادبيريام رحيم عكاب صخي767482721222030028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء389.0064.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيحسين حسن محمد حمد767492321213018008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية الكوثر للبناتادبيريم مشتاق طالب هواء767502321222038008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء389.0064.83ثانوية المستنصرية للبناتادبيهبه مهدي جاسم شمران767512321222040046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية القادسية للبنينادبيمنتظر عقيل كريم مسلم767522521211038046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزينب طالب محمد جياد767532721222004033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية ام عمارة للبناتادبيزينب فالح حسن قاسم767542721222010038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه يوسف محمد هادي حسون767552721222025130

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء389.0064.83ثانوية غادة كربالء للبناتادبيهدى حمود رزاق حمود767562721222030071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية الثورة للبنينادبيجعفر فاضل عبيس تفاح767572321211003019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية االمام للبنينادبيعبد السالم صالح حسن حسين767582321211013019
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي داخل كاظم هندي767592321211041046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء388.0064.67ثانوية الحسينية المختلطةادبيحسين قرار علي حمزة767602321217016005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء كاظم مظلوم عبد علي767612321222005018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية السدة للبناتادبينور جابر جميل عبد767622321222034048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية سيد االنام للبنينادبيعالء حمودي مطشر حمزه767632421211028016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين يوسف كريم مسلم767642521211012102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء388.0064.67ثانوية الميثاق المختلطةادبيحامد طه شمخي جبار767652521217008001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية الخالدات للبناتادبيطيبه عالء حسين فليح767662721222007037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيغفران رائد مجيد عبد767672721222021045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء388.0064.67الخارجياتادبيرواسي عماد عكاب علوان767682721228050188

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء388.0064.67ثانوية المجد للبناتادبيزهراء فاخر حمود خنطيل767692921222010030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبياحمد محمد جاسم محمد767702321211002010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد تحسين حمزه نجم767712321211032027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50ثانوية موسى الكليم للبنينادبيمحمد نزار عبيد عبد علي767722321211049030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50ثانوية القاهرة المختلطةادبيمرتضى حسين كريم عبد هللا767732321217009031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50ثانوية ابن رشد للبناتادبيزينب مكي صبر شنان767742321222023023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50الخارجياتادبيصفا علي كوني علي767752321228050355

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50ثانوية الكندي للبنينادبيكرار عبد زيد حسن عباس767762421211029022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50ثانوية عفك المسائية للبنينادبيمحمد حبيب راضي شعالن767772421215008048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيمحمد قاسم محمد حسن هادي767782721211002057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية الثبات للبنينادبيمحمد صالح حسون عليوي767792721211011080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية الياقوت للبنينادبييوسف حبيب علوان جاسم767802721211018121

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50ثانوية الرقيم للبناتادبيضحى رزاق حسين ابراهيم767812721222005018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية القوارير للبناتادبيرؤى راضي مهدي خضير767822721222015015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمه جواد كاظم هاشم767832721222020051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50ثانوية الحرائر للبناتادبيايات اسعد عبد السيد عباس767842721222027009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه عالء حمادي غياض767852721222029046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء386.0064.33اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزينب باسم عيسى كريم767861121222073042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء386.0064.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمحمد قصي صاحب ناجي767872321211002058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء386.0064.33اعدادية االقتدار المختلطةادبيمؤمل منصور حمادي وسمي767882321217003022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء386.0064.33ثانوية سيف الحق للبناتادبيبيادر حسين خميس كاظم767892721222012011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء386.0064.33ثانوية الوند للبناتادبيفاطمه جاسم محمد نايف767902721222019023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء386.0064.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينور الزهراء واثق حبيب مطرود767912721222025155
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء582.0097.00الخارجياتادبيشهد شاكر حنون جاسم767922721228050311

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء574.0095.67ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيرقيه رسول علي حسين767932721422050034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء570.0095.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيدعاء احمد عبد علي رعد767942721422015056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء569.0094.83ثانوية الحرائر للبناتادبيابرار عبد علي حبيب فرحان767952721222027001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء567.0094.50ثانوية الوند للبناتادبيبنين مهدي كاظم عناد767962721222019008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء566.0094.33ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزينب ماجد حمود رشيد767972721222030042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء564.0094.00ثانوية المناسك  للبناتادبيآيات فاضل عباس محمد حسين767982721222026009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء561.0093.50اعدادية الماء المعين للبنينادبيمحمد حسون محمود رضا767992721211022041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء559.0093.17اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعباس علي داخل محمد768002721211020044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء558.0093.00اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقينور الهدى محمد مرزه حمزه768012721522011052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء555.0092.50اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيحنين عباس شاهر جبال768022721222003013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء555.0092.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء حسين هادي سبتي768032721422054125

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء553.0092.17اعدادية غزة للبناتاحيائيهدى حيدر ناصر حسان768042721422034168

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء551.0091.83ثانوية الحرائر للبناتادبيزهراء احمد حمودي كريم768052721222027042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء550.0091.67اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمه جاسم هاشم جواد768062721422045114

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548.0091.33ثانوية المنار للبناتادبيزينب ثامر ناظم جابر768072721222001036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء547.0091.17ثانوية الغدير للبناتادبيرحيق فاضل جميل سعيد768082321222055013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0091.00اعدادية الخالدات للبناتادبيحوراء عبد الرزاق صاحب نعمه768092721222007019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0091.00ثانوية الحرية للبناتادبيمريم زياد جلوب سعود768102721222024062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0091.00ثانوية المناسك  للبناتادبيبتول عدنان نعمه عفور768112721222026013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0090.67ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه كاظم حسن علي768122221422061061

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0090.67اعدادية الغد األفضل للبنينادبيياسر احمد كيوش غضب768132721211014054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0090.67اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزهراء عبد الهادي كاظم راضي768142721222004030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0090.67ثانوية المناسك  للبناتادبيرسل علي جبار حسين768152721222026033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0090.67اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء اسعد عالوي حسين768162721422015067

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0090.50اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحيدر حسن علي حسين768172721211020030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0090.50ثانوية سيف الحق للبناتادبيزينب كاظم نايف ناصر768182721222012023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0090.50اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب هيثم حسن خليف768192721422018113

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0090.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيشهد علي عدوان طعمه768202721422033198

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0090.50اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسين فليح كريم محمد768212921511016037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540.0090.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبييوسف حسن عليوي جديع768222721211020106

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540.0090.00ثانوية الصالحات االهلية للبناتادبينور مهدي جبر احمد768232721224003005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء538.0089.67اعدادية السرور للبناتاحيائيبنين مسلم مهراب كرم768242721422006005
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0089.50ثانوية المنار للبناتادبيزينب حيدر اعوج كاظم768252721222001037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0089.50ثانوية الشهباء للبناتادبيزهراء غانم ابريهي شناوه768262721222032032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0089.50اعدادية غزة للبناتاحيائيكلثومه علي عباس صالح768272721422034187

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0089.50اعدادية اليرموك للبناتاحيائيبتول عبد الحسين احمد عباس768282721422036026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء536.0089.33ثانوية الحرية للبناتادبيمريم ميسر قاسم قربان768292721222024066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء534.0089.00ثانوية الحرية للبناتادبيزهراء علي فاضل ابراهيم768302721222024030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء534.0089.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيناديه عبد الخضر جواد كاظم768312721222031062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء533.0088.83ثانوية الثوار المختلطةادبيسجاد جبار جاسم عبد علي768322221217016003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء533.0088.83اعدادية كربالء للبناتاحيائياروى قحطان نزار حميد768332721422033018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء533.0088.83اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء ناصر عبد الحسين عصواد768342721422039103

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء532.0088.67اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينور الهدى حسين علي حسين768352721422046152

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء530.0088.33اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيكرار سمير ناصر حسين768362721215004071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء530.0088.33ثانوية المستنصرية للبناتادبيحوراء عدنان ناصر حسين768372721222031020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء529.0088.17ثانوية المستنصرية للبناتادبياسراء عباس فاضل عبيس768382321222040002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء527.0087.83ثانوية غادة كربالء للبناتادبيرقيه احسان حسين عبد768392721222030022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء526.0087.67ثانوية الحرية للبناتادبيبنين عالء عيسى علي768402721222024016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء526.0087.67ثانوية الحرائر للبناتادبيهديل يوسف صاحب عبود768412721222027103

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء526.0087.67ثانوية غادة كربالء للبناتادبيرقيه صادق بهاء عباس768422721222030024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء525.0087.50ثانوية المنار للبناتادبيرقية حسين صاحب حبيب768432721222001024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء525.0087.50اعدادية القوارير للبناتادبيندى خزعل فاضل ياس768442721222015037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0087.33اعدادية الوفاء للبناتادبيفرح رشيد حسين مكاوي768452221222057026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0087.33اعدادية الكوثر للبناتادبييقين مرزه حمزه حسن768462321222038039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0087.33ثانوية المنار للبناتادبيفدك الزهراء قحطان صاحب مظلوم768472721222001061

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0087.33اعدادية ام عمارة للبناتادبيفاطمه توفيق هادي صالح768482721222010045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0087.33اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزينب حسن عبيس نعمه768492721522048023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523.0087.17ثانوية الجبايش للبنينادبيعباس اسماعيل عنيسي فرعون768502221211041010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523.0087.17اعدادية الرجيبة للبنينادبيمهدي نعمه محمد كاظم768512721211007076

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523.0087.17ثانوية المنار للبناتادبيبنين رزاق عباس علي768522721222001010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523.0087.17ثانوية السلوى للبناتادبياديان عامر فضل ناجي768532721222016001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523.0087.17ثانوية براثا للبناتادبيسبأ اركان طه مهدي768542721222057055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء522.0087.00اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمصطفى كامل جساب عبد الحسين768552721211015201

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء522.0087.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزينب علي صكبان حسون768562721222004035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0086.83ثانوية الجبايش للبنينادبيعلي اسماعيل عنيسي فرعون768572221211041013
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0086.83اعدادية صدى النجاح للبناتادبيشيم علي عبد ثامر768582221222055038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0086.83اعدادية حلب للبنينادبيعباس حسين علي نايف768592621211013074

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء520.0086.67اعدادية المكاسب للبنينادبيعباس عالء حسن محمد علي768602721211001043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء520.0086.67اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيمريم عدنان عيسى عباس768612721226001085

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0086.50اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيانعام حامد عبد عوده768622721222004007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0086.50ثانوية السلوى للبناتادبيرسل عماد كاظم حمود768632721222016016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518.0086.33ثانوية المناسك  للبناتادبياسراء غانم امير عباس768642721222026004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0086.17اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيريام حيدر كاظم علي768651621222009013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0086.17اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي حيدر عبد زيد جبار768662721211015111

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0086.17اعدادية حمائم السالم للبناتادبيرقيه حسين صادق حسين768672721222029022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0086.17الخارجياتادبيتبارك كاظم توهان حسين768682721228050089

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0086.00ثانوية المرادية المختلطةادبيحيدر فرحان حسين محمد768692421217006004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0086.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيحوراء احمد عبد علي جاسم768702721222025035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515.0085.83ثانوية مريم العذراء للبناتادبيزهراء فليح حسن عبد علي768712321222007023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0085.67ثانوية أبناء الوطن المختلطةادبيمرتضى غازي حميد نايف768722321217048027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0085.67ثانوية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه يوسف مزهر علوان768732321222007040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0085.67ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبيانتصار رزاق كاظم محمد768742721222009005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0085.50ثانوية عقبة بن نافع المختلطةادبيعلي كمال يوسف حداد768752221217053010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0085.50اعدادية الكوثر للبناتادبيساره حميد هاشم حسين768762321222038014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0085.50اعدادية ام عمارة للبناتادبيساره حسين علي هاشم768772721222010039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0085.50ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيفاطمه سعد غازي كاظم768782721222022009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء512.0085.33ثانوية عمورية للبناتادبيرفل عالء عبد االمير جودي768792721222023009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء512.0085.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيتقى يحيى فاضل عطيه768802721222025031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء512.0085.33اعدادية حمائم السالم للبناتادبيتقى ابراهيم سلمان موسى768812721222029015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء512.0085.33الخارجياتادبينوره صالح جعفر خضير768822721228050522

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء511.0085.17ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه طالب قحطان عبد768832721222024049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء511.0085.17ثانوية الحرائر للبناتادبيحميده حسين جميل مال هللا768842721222027029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء511.0085.17ثانوية الصالحات االهلية للبناتادبيشهد محمد نعمه عبد السالم768852721224003004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0085.00اعدادية المباهلة للبنينادبيخضر ياس شاكر عليوي768862721211008033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0085.00اعدادية حمائم السالم للبناتادبيتبارك خضير عباس علي768872721222029013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0084.83ثانوية االزدهار المختلطةادبيكرار علي عبد هللا خلف768882221217045017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء508.0084.67اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمد عباس حميد كاظم768892721211018082

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء507.0084.50اعدادية القوارير للبناتادبيحوراء عبيس مروح حسن768902721222015012
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0084.33ثانوية المجد للبنينادبيحسين عيدان جلود مصباح768912721211004007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0084.33اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحيدر محمد راضي حسون768922721211015063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0084.33اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزهراء حبيب صاحب علوان768932721222004026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0083.83اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبياسراء ستار حمزه عباس768942721222004003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0083.83ثانوية السلوى للبناتادبيدالل نور شهيد مخيف768952721222016013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0083.83ثانوية الحرية للبناتادبيكوثر حماد وهاب طعان768962721222024058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0083.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه علي عارف صالح768972721222025122

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0083.83ثانوية التفاؤل المختلطةادبيايات قاسم كريم عبيس768982721227001002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء502.0083.67ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيطيبه عدنان طالب كزار768992321522006015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء502.0083.67اعدادية الخالدات للبناتادبيبنين احمد خضير عباس769002721222007014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501.0083.50ثانوية الوركاء للبناتادبيزينب وسام نعيم موسى769012321222004013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501.0083.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه عماد هادي راشد769022321222008035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501.0083.50ثانوية الحضر للبناتادبيزينة جاسم وهس عوجي769032721222002028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501.0083.50اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيفاطمه زهير حسن ياسين769042721222004046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501.0083.50اعدادية ام عمارة للبناتادبيبراق فراس جواد كاظم769052721222010007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0083.33اعدادية الزرقاء للبناتادبيبنين صالح هادي جعفر769062321222032005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0083.33اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزهراء محمد جاسب مزعل769072721222029030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0083.33ثانوية غادة كربالء للبناتادبينور عباس فاضل رسن769082721222030069

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0083.17ثانوية البدور للبناتادبيزهراء جمعه عليوي موازي769092321222010006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0083.17ثانوية البدور للبناتادبيعذراء محمود علي عاصي769102321222010008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0083.17اعدادية الطليعة للبناتادبيمريم محمد لفته علي769112321222013043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0083.17اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد حسين سرحان نصيري769122721211020078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0083.17اعدادية حمائم السالم للبناتادبينرجس طارق فليح عبد عون769132721222029057

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0083.00اعدادية الربيع للبناتادبيميقات عصام محيسن ناصر769142321222022090

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0083.00ثانوية الحضر للبناتادبيزينب حيدر حسن هاشم769152721222002024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0083.00ثانوية الحرية للبناتادبيزينب علي طالب جواد769162721222024036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء2497.0082.83خارجيون ادبيمحمد جمال حسين جواد769172321218002127

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0082.83اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه حاتم مرزه محسن769182321222048050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0082.83ثانوية المناسك  للبناتادبيأديان صالح لطيف طالب769192721222026001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0082.67ثانوية مهدي البصير للبنينادبيعباس عامر خزعل صالح769202321211045021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0082.67اعدادية السرور للبناتادبيايات جليل عباس نعمة769212421222002003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0082.67اعدادية الخالدات للبناتادبيايمان عقيل عايز محمد769222721222007008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0082.67اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيرسل غسان محمد صموت769232721226001037
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0082.50ثانوية الحرية للبناتادبيود رحيم حسن علوان769242721222024077

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0082.50ثانوية المستنصرية للبناتادبيخديجه ثائر عامر محمد769252721222031022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0082.50ثانوية الصالحات االهلية للبناتادبيايات احمد عبد االمير جاسم769262721224003001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0082.50الخارجياتادبيرفيده فالح هادي عريبي769272721228050172

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0082.33اعدادية المكاسب للبنينادبيكرار حسن سلمان ساجت769282721211001060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0082.33ثانوية المناسك  للبناتادبيبراء بهاء عبد جواد769292721222026014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0082.17اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيسجاد علي محسن مجبل769302321215002094

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0082.17ثانوية المستقبل للبناتادبيزهراء حسين محمد عثيج769312321222030007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0082.17ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينبأ مكصد عبود جبر769322321222060018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0082.17ثانوية طريق الحسين المختلطةادبيحسن عبد العزيز عبد الكريم علي769332521217012003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492.0082.00ثانوية بيروت للبنينادبيمحمد حمزه حسن عبود769342321211021033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492.0082.00الخارجياتادبينور الهدى علي عيسى علي769352321228050484

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492.0082.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيغدير علي محمد عبد769362521227006025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491.0081.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيكرار عماد كاظم جرد769372321211002048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491.0081.83ثانوية مريم العذراء للبناتادبيبتول فاضل حسين سلمان769382321222007005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491.0081.83اعدادية المباهلة للبنينادبيمحمد عقيل عباس حيدر769392721211008076

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491.0081.83ثانوية الحضر للبناتادبيزهراء جاسم وهس عوجي769402721222002016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491.0081.83اعدادية القوارير للبناتادبيرسل عادل حمزه موسى769412721222015019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0081.67اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبينور الزهراء صاحب علي حصين769421121222073082

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0081.67الخارجياتادبيزهراء صفاء علي عبيد769432321228050235

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0081.67اعدادية المكاسب للبنينادبيمنتظر حيدر راضي عبد الحسين769442721211001087

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0081.67اعدادية القوارير للبناتادبيورود سالم حسن وشاح769452721222015039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0081.67اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه احمد حسين محمد769462721222021047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0081.67ثانوية الحرية للبناتادبيخديجه زيد صاحب عبد االمير769472721222024018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0081.67ثانوية الحرائر للبناتادبيتبارك خالد عبد اللطيف مجلي769482721222027026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0081.67اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه عبد المنعم شاكر هادي769492721222029044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489.0081.50ثانوية غزة للبناتادبيانعام محمد كريم ماشي769502421222007005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489.0081.50الخارجياتتطبيقيخديجة كريم منسي عاجل769512421528050022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489.0081.50اعدادية الثبات للبنينادبيعلي حسين سلمان جاسم769522721211011054

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء443.0073.83اعدادية الفرات للبنيناحيائيعمار مهند حسين نعمه769532721411034172

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء442.0073.67اعدادية عكاظ للبناتاحيائيديار صباح هاشم بديوي769542721422018059

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء438.0073.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة محسن تركي جاسم769552321426001244

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء437.0072.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمرتضى حسن ناصر علوان769561621511019174
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء435.0072.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيسبا رحيم خنياب مكطف769572721422033187

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء429.0071.50اعدادية النعمانية للبناتاحيائيساره حسين قاسم محمد769582621422017103

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء419.0069.83اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد العباس طالب769592721422015130

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء418.0069.67اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرؤى عدي الزم عبود769602721422018061

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء417.0069.50اعدادية التحرير للبنيناحيائيقاسم اثير صباح عبو769612521411033086

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء413.0068.83ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب ستار جبار عبد769622721422027047

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء410.0068.33اعدادية الروضتين للبناتاحيائيحوراء عدنان غالي علي769632721422039049

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء408.0068.00اعدادية غزة للبناتاحيائيبنان علي جاسم كاظم769642721422034026

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية السرور للبناتاحيائيبنين سلمان موسى عبد769652421422002015

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء406.0067.67ثانوية النقاء للبناتاحيائيأسيا غالب حسن طمعه769662721422051001

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء404.0067.33اعدادية الصباح للبناتاحيائيحوراء قيس جاسم نجم769672521422007036

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء404.0067.33اعدادية اليرموك للبناتاحيائيرفل حيدر عاشور حمودي769682721422036053

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيزيد فالح حسن صخيل769692421411048127

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء400.0066.67اعدادية الجامعة للبنيناحيائيتمار ميثم غازي شطنان769702321411061019

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء399.0066.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيانس عبد هللا مطر رجه769711921411009043

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيهجران صباح شهيب كطوف769722521422011081

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد ادريس عبد الرزاق عليان769732621411003187

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء396.0066.00ثانوية النجوم للبناتاحيائينور خضير عباس عبد الساده769742321422054059

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء396.0066.00ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيدانيه صالح مهدي حسن769752721424006010

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء395.0065.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائينرجس آحمد عوده عبيد769762721422048134

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء394.0065.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيامنه احمد شهد عواد769772221424022005

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعبد هللا انور عبد الزهره حسن769782721211014034

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء393.0065.50اعدادية النعمانية للبناتاحيائيرند عبد السالم غالم عباس769792621422017053

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء391.0065.17ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم باقر769802221422021013

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر مؤيد رحمان نايف769812721411025081

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء سمير سوادي ناصر769822221422077097

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيحنين انور صباح علوان769832721522007012

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمد صادق رحيم خضير جباره769842621411009161

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية الكفل للبنيناحيائيادم راسم جفات وطبان769852321411028005

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء حسين غالي عبد هللا769862321422031038

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء388.0064.67اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيايمان صالح حسن عبد السادة769872721422055013

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء387.0064.50ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزينب رياح حسن علي769882321422071066

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسجاد موحان عبود فليفل769892721411029047
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي خضير عباس عبود769902721411034141

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبنين محمد سالم علي769912721422003047

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيغدير عيدان اسود ساجت769922721422025109

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء386.0064.33اعدادية الشموس للبناتاحيائيزينب عباس كاظم حسن769932321422025047

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء386.0064.33اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيكرار علي حسين صادق769942721411038088

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء386.0064.33اعدادية اليرموك للبناتاحيائيايات يعقوب يوسف مهدي769952721422036020

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء385.0064.17ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيوسام رهيف رهيوط جابر769962221413048096

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء385.0064.17ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيعلي حسن هادي عبد الحسين769972721411036031

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء385.0064.17اعدادية الروضتين للبناتاحيائياسراء مهدي عباس عبد علي769982721422039006

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء385.0064.17اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمه عبد العالي مزهر جخيم769992721422041153

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء385.0064.17ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينب حسين محمد جاسم770002721422047065

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء384.0064.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيضحى علي محمد حسين محمد770012321422021087

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء384.0064.00ثانوية الجنائن للبناتاحيائيسندس مسلم كاظم ابراهيم770022321422026051

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء384.0064.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيضحى محمد عباس جاسم770032521426001257

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء384.0064.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيجواد حيدر جواد كريم770042721411025041

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء384.0064.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيدنيا هادي شريف والي770052721422014041

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء384.0064.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيساره حميد كاظم واجد770062721422035195

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية االمام للبنيناحيائيسجاد احسان عبد الكاظم دود770072321411013026

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيحسنين احمد نعمه عبد االمير770082721411035013

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية االمامة للبناتاحيائيكوثر جعفر عباس ذرب770092721422056114

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء382.0063.67ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيأنعام طالب عبد الرضا علوان770102321422060002

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية النجاح للبناتاحيائينور الهدى سامر عطا هللا سبتي770112721422037319

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء381.0063.50اعدادية الشباب للبنيناحيائيكرار قحطان رشيد سفيح770122221411031165

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء381.0063.50ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين عواد جاسم ضيدان770132221413021019

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء381.0063.50اعدادية عكاظ للبناتاحيائيعذراء رضا حجيل عبود770142721422018138

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء381.0063.50اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين قاسم محمد ارباط770152721422048026

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء381.0063.50ثانوية امل االجيال االهلية للبناتاحيائينيزك كاظم عباس عجيل770162721424007005

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء380.0063.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحمزه كريم تركي راشد770172221413013057

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء380.0063.33اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمصطفى فؤاد كاظم عبيد770182421411021094

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء380.0063.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهاجر عالء عبد هللا عجيل770192721422054313

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء379.0063.17اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيزينب نجاح كاظم حسن770202521522024032

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء379.0063.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيبنين جواد كاظم رهيف770212621422017022

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء379.0063.17اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي جليل شمخي جبر770222721211015105
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء379.0063.17اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسن عبد الحسين محمد علي مرزا770232721411028034

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء379.0063.17اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيايات نعيم صبيح سعيد770242721422003026

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء379.0063.17ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب سالم عبد زيد عطيه770252721422027046

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء379.0063.17ثانوية الحرائر للبناتاحيائيسرى طارق سعد جبار770262721422027053

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء379.0063.17ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيعماد عبد االمير كاظم دغيمث770272721511036038

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء378.0063.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي كريم عبد عيدان770282321411002164

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء378.0063.00اعدادية دجلة للبنيناحيائيمحمد صاحب جلوب ناصر770292621411020083

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء378.0063.00اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد جاسم عبد  الحر سلمان770302721211001069

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء378.0063.00اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى حيدر موسى عيسى770312721415005094

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء378.0063.00اعدادية الخالدات للبناتاحيائيريام فرحان عبد الزهره حسين770322721422007034

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء378.0063.00اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه رحيم جياد عبد الحر770332721422007097

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء378.0063.00اعدادية غزة للبناتاحيائينور باسم تومان غازي770342721422034161

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء378.0063.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزهراء محمد عباس غافل770352721422040062

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء378.0063.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيسجى احمد صاحب لفته770362721422041127

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء378.0063.00اعدادية الهندية للبنينتطبيقيزين العابدين حسن هادي علوان770372721511032032

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء378.0063.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق تطبيقيزهراء حيدر قاسم جاسم770382721522008007

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء378.0063.00اعدادية القوارير للبناتتطبيقيلميس كاظم محمد زغير770392721522015006

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء377.0062.83ثانوية الحرائر للبناتاحيائيرقيه فهد محسن مطرود770402721422027028

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء377.0062.83اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيفاطمه رعد محمد مظلوم770412721522040036

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء377.0062.83اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيحوراء حيدر رضا خلف770422721522054011

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء376.0062.67اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين باسم جسور هادي770432721211015036

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء376.0062.67اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي مسافر عبد زيد صالح770442721511025073

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء376.0062.67ثانوية البستان للبناتتطبيقياالء بشير حسن عبود770452721522053001

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء375.0062.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين عادل جواد كاظم770462221422004076

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء375.0062.50ثانوية مأرب للبنيناحيائيجاسم محمد سعد ناجي770472321411038013

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء375.0062.50اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي احمد ممتاز حسين770482521411007223

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء375.0062.50الخارجياتادبيحنين فوزي حمزه مهدي770492721228050119

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء375.0062.50ثانوية الشهباء للبناتتطبيقيبنين عبود رشيج موليح770502721522032002

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء374.0062.33ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحامد عبد الحسين فالح عيسى770511621513020004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء374.0062.33اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيفاطمه يوسف جاسم مطر770522221422055090

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء374.0062.33اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقياحمد هيثم عوده كاظم770532221515013010

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء374.0062.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حبيب بعيوي نعمه770542521413031520

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء374.0062.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب زمان ناجي محسن770552521422022524
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء374.0062.33اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيحسين طراد خطير بنيان770562721215001020

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء374.0062.33ثانوية الحرائر للبناتادبيزهراء وحيد حسين وحيد770572721222027053

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء374.0062.33اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيكوثر نجم عبد زيد خضير770582721422010089

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء374.0062.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيحوراء عامر عبد الرضا صاحب770592721422025033

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء374.0062.33اعدادية اليرموك للبناتاحيائينور رضا مدلول طالل770602721422036168

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء374.0062.33اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيأيه صادق كاظم يعقوب770612721422040004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء374.0062.33اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحسنين كاظم ديلي عبود770622721511021027

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء374.0062.33ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحيدر محسن نوماس حسن770632821511020032

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء373.0062.17اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائياحمد محسن حمزه حسن770642321415002026

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء373.0062.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرحاب عماد عبد الرزاق عبد االمير770652321422045043

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء373.0062.17اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيهبه قحطان حمد مال هللا770662321427003046

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء373.0062.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان زاير فليح770672521424014176

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء373.0062.17اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسن محمد عبد الرضا امين770682721211002011

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء373.0062.17ثانوية براثا للبناتادبيرحاب وسام عباس عبد770692721222057035

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء373.0062.17اعدادية الفتح للبنيناحيائيوسام هاشم نايف عالوي770702721411003138

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء373.0062.17اعدادية السما للبناتاحيائينبأ معتز جاسم معوجي770712721422045147

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء373.0062.17ثانوية المدائن للبناتاحيائيرقيه مسلم عليوي حسن770722721422047039

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء373.0062.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيايمان علي عبد الحر زياره770732721522034005

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء372.0062.00اعدادية غزة للبناتتطبيقياسراء حيدر محمد صادق عمران770742721522034002

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء372.0062.00اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيفاطمه عدنان هاشم محمد770752721522046027

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء372.0062.00اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقينوره جبار شكري محمد770762721526001170

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء371.0061.83اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعلي بدر كاظم محمد77077272051019040

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء371.0061.83اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعلي مهدي مولى كوام770781621511070063

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء371.0061.83اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقينور عادل كاظم عبد النبي770792721526001163

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء370.0061.67ثانوية ايالف للبناتتطبيقيحوراء ضياء جمعة غانم770801421522038006

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء370.0061.67اعدادية المدى للبنينادبيعبد هللا حسين طالب شامخ770812721211013027

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء369.0061.50اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيسراج عبد ضيف زيدان77082262051011025

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء369.0061.50ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه رافع عباس حسين770832721222030053

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء369.0061.50ثانوية البيان للبنينتطبيقيحسن عبد االمير محروث تويلي770842721511040015

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء368.0061.33ثانوية الحرية للبناتادبياسراء كاظم جواد عباس770852721222024002

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيحوراء شاكر طالل كاظم770862721522025008

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيرقيه عزيز تركي عريبي770872721522055030

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء367.0061.17اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد صدخان770881621522029016
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء367.0061.17اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيفاطمة حسين عبد االمير عبد770892721522004018

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء366.0061.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد علي جمال محسن حسين770902721511025102

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء366.0061.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمنتظر صدام جميل عبد نور770912721511025116

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء364.0060.67اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمرتضى صاحب حميد حسن77092272021016184

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء362.0060.33ثانوية الحرائر للبناتادبينور الهدى رسول عباس هاشم770932721222027094

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء361.0060.17ثانوية المنار للبناتادبيغصون حمزه مهدي عذاب770942721222001053

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء359.0059.83اعدادية المؤمل للبنينادبيمحمد ظاهر محسن مردان770952321211046075

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء359.0059.83ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيباقر محمد اسماعيل علي770962321215004016

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء359.0059.83اعدادية المهيمن للبنينادبيمرتضى ستار جابر جاسم770972721211016019

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء359.0059.83ثانوية التفاؤل المختلطةادبيمثنى فرحان بهلول جياد770982721217001023

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء359.0059.83ثانوية الشهباء للبناتادبيايات خلف جابر عاصي770992721222032007

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء358.0059.67اعدادية المحاويل للبنينادبيحيدر احمد هويدي محمد771002321211008019

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء358.0059.67اعدادية السدة للبنينادبيأدم عباس عبد علي نجم771012321211016002

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء358.0059.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيبنين طالب حميد رشيج771022721222025019

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء358.0059.67ثانوية غادة كربالء للبناتادبيشهد علي محمد كاظم771032721222030045

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء358.0059.67االعدادية المهدوية للبنينادبيسجاد فالح عواد عبد771042921211009078

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية الثورة للبنينادبيعلي محمد حسين ياس حمدان77105232021003053

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء357.0059.50ثانوية بيروت للبنينادبيسجاد كاظم حسن حمزه771062321211021020

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية الشوملي للبنينادبيحسن محمد تركي علي771072321211042005

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء357.0059.50ثانوية المجد للبنينادبيحسين فاضل كريم محمد771082721211004008

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء357.0059.50اعدادية الرجيبة للبنينادبيحسين صالح هادي محسن771092721211007018

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمحمد ظافر عبد الجبار خضير77110272021153123

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية المسيب للبنينادبيحسين عالء كاظم زغير771112321211009027

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء356.0059.33ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبياسعد حميد خضير حران771122321211051003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية الغد األفضل للبنينادبيالحسن سامي عبد اللطيف وناس771132721211014004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء356.0059.33اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيحوراء محمد جاسم حسين771142721222011009

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء355.0059.17اعدادية الرجيبة للبنينادبيحسين عالء جاسم محمد771152721211007020

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء355.0059.17اعدادية الثبات للبنينادبيعلي عامر حسن حمادي771162721211011058

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء355.0059.17اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيكرار حيدر سلمان محمد771172721211015135

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء355.0059.17ثانوية المنار للبناتادبيرقيه نهاد كاظم شهد771182721222001028

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء355.0059.17ثانوية الحرية للبناتادبييقين علي محمد جعيب771192721222024080

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء354.0059.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبياحمد عدنان نايف كاظم771202321211041003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء354.0059.00ثانوية النجاة للبناتادبيزينب عباس محمد غافل771212321222059010
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء483.0080.50ثانوية المنار للبناتادبيتبارك قاسم كاظم عبد هللا771222721222001017

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية القوارير للبناتاحيائينور صباح عزيز سالم771232721422015167

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب جاسم عبد هللا زامل771242721222025070

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء451.0075.17اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزينب جبر مكطوف كاطع771252721422046073

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء447.0074.50اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيدعاء صباح عبد المهدي كماش771262721222004017

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء442.0073.67اعدادية المسيب للبناتاحيائيختام محمد خضير حسن771272321422041053

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء442.0073.67ثانوية الرفاه للبناتاحيائينرجس نزار زاجي عباس771282721422044086

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء440.0073.33ثانوية الرفاه للبناتاحيائيايات محمد سرحان سلمان771292721422044012

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء439.0073.17اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين سليم محمد جاسم771302721211001020

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء439.0073.17اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء عباس مخلف عبد الكاظم771312721422041103

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء437.0072.83اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيتبارك صدام ناصر هاشم771322721422021016

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء435.0072.50اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيبركات عباس مهدي وهاب771332721422046030

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء عمار صباح سلمان771342221422039177

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية اليرموك للبناتاحيائيلمى حسن حميد حسين771352721422036143

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء432.0072.00اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمصطفى فؤاد كاظم سلطان771362721411033175

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء432.0072.00ثانوية النقاء للبناتاحيائينرجس عادل صباح حسون771372721422051044

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرباب علي حسن محمد771381821422071034

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء429.0071.50ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزينب وسام محمد رضا عبد الكاظم771392721422052065

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء429.0071.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب حسن هادي محمد علي771402721422055123

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية القوارير للبناتاحيائيحوراء حامد محيسن عيدان771412721422015048

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء427.0071.17االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيرقيه علي شاكر وهاب771422721424004010

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء426.0071.00اعدادية الرباب للبناتاحيائيمريم عبد الكريم صادق عبد الصاحب771432421422004148

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء425.0070.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء نعمان صاحب راضي771442321422008020

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء422.0070.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور عالء عباس خضير771452221422050184

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء420.0070.00الخارجياتاحيائيغفران حسين نعمه عبد771462721428050320

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء417.0069.50ثانوية المسعودي للبناتادبيحوراء علي جبر حمود771472321222020012

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء410.0068.33اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه عبد االمير عباس محسن771482721222021050

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء410.0068.33ثانوية علي األكبر للبنينادبيمسلم جاسب عاجل منشود771492921211015044

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية البالغ للبنينتطبيقيمرتضى حسين صالح هادي771502721511042093

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء403.0067.17اعدادية الجزائر للبنينادبيحيدر احمد فالح عبيد771512221211039014

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء402.0067.00ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيمحمد فواز دبشي مجبل771522721511045047

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء401.0066.83ثانوية الشهباء للبناتادبيأسراء ثائر محمد سلمان771532721222032001

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء400.0066.67اعدادية غزة للبناتتطبيقيرقيم احسان فالح هدهود771542721522034017
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء399.0066.50ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيحوراء عالوي عبادي محمد771552721222022002

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء399.0066.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيزهراء نعيم محمود سلمان771562721522025017

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية الجزائر للبناتادبيمنار حسن حمود علي771572521222028040

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء394.0065.67للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيبنين جواد كاظم جبار771582721222008012

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء394.0065.67ثانوية الحرية للبناتادبيايمان محمد نعمه ناصر771592721222024010

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء392.0065.33ثانوية الرضوان للبناتادبياحالم حامد مرزه عيسى771602721222013001

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء391.0065.17ثانوية الرضوان للبناتادبيبتول باسم كاظم حسن771612721222013005

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء391.0065.17ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفرح اياد شاكر ناجي771622721222030058

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء384.0064.00اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا احمد اعويد771631621511027061

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء384.0064.00اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء ثابت ظاهر حبيب771642321222038010

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء383.0063.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيرسل رضا كامل عبيد771652721222020024

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية غزة للبناتتطبيقيتوحيد حيدر عبد الحسين سعيد771662721522034015

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء382.0063.67الخارجياتتطبيقيزينب مهدي صالح مجهول771672721528050080

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء381.0063.50اعدادية شجرة الدر للبناتادبيحوراء حميد صالح مهيدي771682521222018012

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء381.0063.50ثانوية الرقيم للبناتادبيخديجه مظلوم حسين علي771692721222005009

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء381.0063.50اعدادية القوارير للبناتادبيشفاء خضير عبد عون عالوي771702721222015027

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء381.0063.50الخارجياتادبينهى رحيم جلود جبير771712721228050485

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء380.0063.33اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمنتظر حيدر خضر عباس771722721211015203

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء379.0063.17ثانوية سيف الحق للبناتادبينور الهدى حاتم فيصل صلبي771732721222012040

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء378.0063.00اعدادية الخالدات للبناتادبيأيه عالء كامل عكين771742721222007004

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء378.0063.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيمالك ذياب عبد الزهره مركب771752721222025147

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء378.0063.00ثانوية المناسك  للبناتادبيفاطمه ستار حصن جواد771762721222026051

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء377.0062.83اعدادية الثبات للبنينادبيكريم محمد غاوي طالل771772721211011070

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء377.0062.83اعدادية المهيمن للبنينادبيمحمد يوسف هاتف كريم771782721211016017

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء377.0062.83ثانوية الرضوان للبناتادبيرؤى يحيى عبد زيد علي771792721222013015

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء377.0062.83ثانوية السلوى للبناتادبيمنار فائز هادي جبار771802721222016026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء377.0062.83ثانوية الوند للبناتادبيمريم طاهر حميد جاسم771812721222019027

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء377.0062.83ثانوية عمورية للبناتادبيحوراء صالح محمد عبد عون771822721222023007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء377.0062.83ثانوية الحرائر للبناتادبيحوراء حيدر حسين عبد علي771832721222027033

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء376.0062.67ثانوية سيف الحق للبناتادبيحنين يحيى مراد عبود771842721222012014

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء376.0062.67ثانوية عمورية للبناتادبيزينب عادل جميل بشاره771852721222023013

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء376.0062.67ثانوية براثا للبناتادبيزينب ناصر كاظم عبد الخضر771862721222057054

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء375.0062.50اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه ابراهيم محمد حبيب771872721222021046
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء374.0062.33ثانوية الغزالي المختلطةادبيحسين علي ناقوس خليف771882321217014016

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء373.0062.17اعدادية المباهلة للبنينادبيعباس غني مرزه حمزه771892721211008048

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء372.0062.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي سرحان ذياب سرحان771902721211020057

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء372.0062.00الخارجياتادبيزينب احمد محسن تاج771912721228050239

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء371.0061.83اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيحسن علي والي كاظم771922721215004021

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء371.0061.83اعدادية ام عمارة للبناتادبيخديجه عبد الكريم محمد عبد الحسين771932721222010023

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء371.0061.83ثانوية براثا للبناتادبيمشارق كريم خضير فارس771942721222057091

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء369.0061.50ثانوية العامل للبنينادبيمحمد غازي فيصل حسن771952321211023026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء369.0061.50اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمنتظر محمد حسين ناصر771962721211005165

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء369.0061.50اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيفاطمه خالد هادي حبيب771972721222004045

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء369.0061.50ثانوية سيف الحق للبناتادبيزينب سعد عوده مراح771982721222012022

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء369.0061.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيرقيه قاسم احمد عبد الحمزه771992721222025051

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء369.0061.50اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيفاطمه طالب رزاق عبود772002721226001073

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيكرار حبيب عبد االمير خفيف772012721211002048

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية القوارير للبناتادبيحوراء موفق كامل حسين772022721222015013

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء368.0061.33ثانوية الوند للبناتادبيجلنار حيدر عبد الكاظم علوان772032721222019010

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء368.0061.33ثانوية المناسك  للبناتادبيآيات فاضل عباس طوفان772042721222026002

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء368.0061.33ثانوية الشهباء للبناتادبينور وليد عبد الرضا جبر772052721222032047

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء367.0061.17اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمرتضى عبد الكاظم عبود عبد نور772062721215001089

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء367.0061.17اعدادية القوارير للبناتادبيزهراء يعقوب بدوي ياسين772072721222015022

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء367.0061.17اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيرسل عباس سعيد فريخ772082721222020026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء367.0061.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبياطياف حمودي كريم علي772092721222021005

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء367.0061.17ثانوية المستنصرية للبناتادبيشهد حيدر جبار علي772102721222031044

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء366.0061.00اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيفاطمه محمد حسن اسد772112721222011033

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء366.0061.00ثانوية الحرائر للبناتادبيزينب سعيد شنير عيدان772122721222027059

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء366.0061.00ثانوية غادة كربالء للبناتادبيرقيه علي عباس حمد772132721222030026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء365.0060.83ثانوية حمورابي للبنينادبيمنتظر نوري كريم عباس772142721211012020

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء365.0060.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيدعاء رائد حميد نجم772152721222020022

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء365.0060.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه حسن عبد علي ناهي772162721222025117

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء365.0060.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه حسين محمد علي772172721222025118

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء364.0060.67ثانوية الثوار المختلطةادبيمنتظر حبيب كامل دبيس772182221217016015

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء364.0060.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيوالء علي عبود عبد الحسين772192721222025172

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء364.0060.67ثانوية براثا للبناتادبيحنين مؤيد هادي ردام772202721222057031
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء364.0060.67الخارجياتادبيمريم احمد عبد الكاظم عبيد772212721228050429

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء363.0060.50اعدادية المكاسب للبنينادبيحيدر عباس فيصل فليح772222721211001026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء363.0060.50ثانوية الحضر للبناتادبيفاطمة فاضل بربوش حداوي772232721222002041

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء363.0060.50ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيخيريه عادل هادي علي772242721222028009

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء362.0060.33اعدادية الخالدات للبناتادبيرسل فالح علوان حساني772252721222007024

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء362.0060.33ثانوية الحرية للبناتادبيفرقان محسن عليوي عبد هللا772262721222024057

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء362.0060.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيرسل عامر كامل عبود772272721222025041

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء362.0060.33ثانوية غادة كربالء للبناتادبيايات محمد رضا كاظم772282721222030007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء361.0060.17للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيآيات خالد جاسم داخل772292221222064002

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء361.0060.17ثانوية االسكندرية للبناتادبيسرى احمد عبيس عزيز772302321222019015

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء361.0060.17اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد طالب عارف صالح772312721211005135

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء361.0060.17ثانوية سيف الحق للبناتادبيايات صباح كاظم عطيه772322721222012006

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء361.0060.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء اسعد جبر لعيبي772332721222025052

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء361.0060.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه حميد فرحان عبيد772342721222025119

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء360.0060.00اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين عاجل درفش خضر772351221211039027

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء360.0060.00اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعلي هاشم عبد الحسين صالح772362721215001060

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء360.0060.00ثانوية الحضر للبناتادبيزينب حسن عبد العظيم طاهر772372721222002023

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء360.0060.00ثانوية الحضر للبناتادبيفاطمة كريم عبد هادي772382721222002042

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء360.0060.00ثانوية الحرائر للبناتادبيخيرية حميد ابوحسين جبر772392721222027035

كلية الطب/جامعة ذي قار611.84101.97ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي محمود شهيب حمد772402221411001038

كلية الطب/جامعة ذي قار611.28101.88ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء أحمد ستار مندوف772412221424045098

كلية الطب/جامعة ذي قار610.68101.78ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد اسعد حسين ساجت772422221411001045

كلية الطب/جامعة ذي قار610.60101.77ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيتقى خلف عنبر عبيد772432221422001009

كلية الطب/جامعة ذي قار610.36101.73ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرقيه سمير عبداللطيف سايل772442221424051037

كلية الطب/جامعة ذي قار610.28101.71ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيساره امجد لطيف حميد772452221424022051

كلية الطب/جامعة ذي قار610.20101.70للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيايات جواد كاظم عبيد772462221422013008

كلية الطب/جامعة ذي قار609.84101.64ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمؤمل عادل زوير جوده772472221411001044

كلية الطب/جامعة ذي قار609.68101.61ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيضي حميد ثامر طهماز772482221422001028

كلية الطب/جامعة ذي قار609.32101.55ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيالزهراء عالء كاظم طارش772492221424051007

كلية الطب/جامعة ذي قار608.68101.45ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيبتول حسين عبدالكاظم صالح772502221424051015

كلية الطب/جامعة ذي قار608.44101.41ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمرتضى وحيد عبد حمد772512221411001053

كلية الطب/جامعة ذي قار608.36101.39للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيفاطمه معن شياع محمد772522221422013064

كلية الطب/جامعة ذي قار608.20101.37ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيفضل هللا عمار تركي عطيه772532221411001042
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كلية الطب/جامعة ذي قار607.76101.29ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيبنين حميد خشان عنبر772542221424022010

كلية الطب/جامعة ذي قار607.60101.27للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيعذراء خالد لفته رجه772552221422013056

كلية الطب/جامعة ذي قار607.52101.25للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيوالء عبد عون سعود رخيص772562221422013076

كلية الطب/جامعة ذي قار607.36101.23للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيمريم مهدي طالب كاظم772572221422013069

كلية الطب/جامعة ذي قار607.12101.19ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزينب احمد عكار مريح772582221422001023

كلية الطب/جامعة ذي قار607.12101.19ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيملك اسعد جواد كاظم772592221422001037

كلية الطب/جامعة ذي قار607.04101.17للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيشكران عبد الحسين سعد غيالن772602221422013053

كلية الطب/جامعة ذي قار606.68101.11ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائينور محمد فرحان سوير772612221422001044

كلية الطب/جامعة ذي قار606.52101.09للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيمريم احمد جواد كاظم772622221422013067

كلية الطب/جامعة ذي قار606.44101.07ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائييارا حسين هاشم بطي772632221422001046

كلية الطب/جامعة ذي قار605.44100.91للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائينور الهدى احمد محمد مزيعل772642221422013073

كلية الطب/جامعة ذي قار605.24100.87ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائياحمد حسن عبد ياسر772652221413015002

كلية الطب/جامعة ذي قار605.00100.83اعدادية الفرات للبناتاحيائيرفيف علي حبيب عباس772662221422002034

كلية الطب/جامعة ذي قار605.00100.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه علي باهض هميلي772672221422004105

كلية الطب/جامعة ذي قار605.00100.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرحاب احمد عطية جار هللا772682221424007048

كلية الطب/جامعة ذي قار605.00100.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب بشير ريسان مهلهل772692221424063048

كلية الطب/جامعة ذي قار604.52100.75للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيرسل عباس حميد شاكر772702221422013020

كلية الطب/جامعة ذي قار604.00100.67اعدادية تونس للبناتاحيائيزيتون حيدر خضر مفتن772712221422007056

كلية الطب/جامعة ذي قار604.00100.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل فرهود غضبان772722221422010101

كلية الطب/جامعة ذي قار604.00100.67ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه خليل راضي عفريت772732221422061057

كلية الطب/جامعة ذي قار604.00100.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيخديجة كريم شنيور باقر772742221424007041

كلية الطب/جامعة ذي قار604.00100.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عكاب عبد772752221424008087

كلية الطب/جامعة ذي قار604.00100.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيهديل فراس هاشم صيهود772762221424020144

كلية الطب/جامعة ذي قار604.00100.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيرقيه فارس شاهين بريسم772772221424022026

كلية الطب/جامعة ذي قار604.00100.67ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء مرتضى عزيز عبيد772782221424044033

كلية الطب/جامعة ذي قار604.00100.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبدالكاظم ناصر حسين772792221424045204

كلية الطب/جامعة ذي قار604.00100.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد شراد عادم772802221424045209

كلية الطب/جامعة ذي قار604.00100.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيخيام شامل ابراهيم دايخ772812221424051032

كلية الطب/جامعة ذي قار603.00100.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكرار حيدر كاظم كاطع772822221411003221

كلية الطب/جامعة ذي قار603.00100.50اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي نبيل جميعي جليب772832221411018122

كلية الطب/جامعة ذي قار603.00100.50اعدادية المرتضى للبنيناحيائياحمد خضر محي حريز772842221411019006

كلية الطب/جامعة ذي قار603.00100.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفرح احمد ياسر مجبول772852221424008195

كلية الطب/جامعة ذي قار603.00100.50ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائينرجس حسنين رزاق محمد772862221424022087
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كلية الطب/جامعة ذي قار603.00100.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبيد وريج772872221424030089

كلية الطب/جامعة ذي قار603.00100.50ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم عبد بياد772882221424044028

كلية الطب/جامعة ذي قار603.00100.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور عباس عطيه حليحل772892221424045244

كلية الطب/جامعة ذي قار603.00100.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهاجر محمد جاسم محمد772902221424045255

كلية الطب/جامعة ذي قار603.00100.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيحوراء طاهر جري حسين772912221424051029

كلية الطب/جامعة ذي قار603.00100.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيسجى عبدالحسين عكله جبر772922221424051090

كلية الطب/جامعة ذي قار603.00100.50ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيافراح جليل مطير مسير772932221424060003

كلية الطب/جامعة ذي قار602.88100.48ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب ناصر زغير كنن772942221424001053

كلية الطب/جامعة ذي قار602.52100.42ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزهراء ناظم حسن زغير772952221422001022

كلية الطب/جامعة ذي قار602.36100.39ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيتقى باسل كريم جاسم772962221422001008

كلية الطب/جامعة ذي قار602.12100.35للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزينب ظاهر محسن راهي772972221422013044

كلية الطب/جامعة ذي قار602.00100.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمروان ابراهيم كاطع مطلك772982221411003303

كلية الطب/جامعة ذي قار602.00100.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائينرجس علي عبد هللا برتو772992221422004305

كلية الطب/جامعة ذي قار602.00100.33للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيرند طارق طعمه سلمان773002221422013054

كلية الطب/جامعة ذي قار602.00100.33اعدادية بردى للبناتاحيائيزينب ضياء حامد حسن773012221422048071

كلية الطب/جامعة ذي قار602.00100.33اعدادية السوق للبناتاحيائيارتاج عامر علوان كاطع773022221422077011

كلية الطب/جامعة ذي قار602.00100.33ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتاحيائينور نصيف حمد فازع773032221422078021

كلية الطب/جامعة ذي قار602.00100.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائيايات سمير عبد الرضا منين773042221422083025

كلية الطب/جامعة ذي قار602.00100.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب علي غالي حسن773052221424001050

كلية الطب/جامعة ذي قار602.00100.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيطيبه ميثم نصيف جاسم773062221424001067

كلية الطب/جامعة ذي قار602.00100.33ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة محسن حنتوش ياسر773072221424008191

كلية الطب/جامعة ذي قار602.00100.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه عامر سعدون حاشوش773082221424022068

كلية الطب/جامعة ذي قار602.00100.33ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيعذراء ياسر رغيف وهيد773092221424030073

كلية الطب/جامعة ذي قار602.00100.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرسل عدنان كريم عوده773102221424045087

كلية الطب/جامعة ذي قار602.00100.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيملك حسن راجي خضير773112221424045225

كلية الطب/جامعة ذي قار602.00100.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه طاهر حسين سلمان773122221424051125

كلية الطب/جامعة ذي قار602.00100.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيكوثر سالم قاسم خضير773132221424051132

كلية الطب/جامعة ذي قار601.60100.27ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيبنين كريم داود خفي773142221422001006

كلية الطب/جامعة ذي قار601.52100.25ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينبأ علي عطيه زامل773152221424051160

كلية الطب/جامعة ذي قار601.20100.20ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزهراء علي حسين اتبينه773162221422001018

كلية الطب/جامعة ذي قار601.00100.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد باسل محمد عبد الصاحب773172221411003005

كلية الطب/جامعة ذي قار601.00100.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمقتدى موفق سلمان جابر773182221411003337

كلية الطب/جامعة ذي قار601.00100.17ثانوية االعمار للبنيناحيائيحمود هليل ياسر فزع773192221411076006
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كلية الطب/جامعة ذي قار601.00100.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين رزاق كريم عكال773202221413013037

كلية الطب/جامعة ذي قار601.00100.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعذراء جميل حمود خشان773212221422004237

كلية الطب/جامعة ذي قار601.00100.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ ثائر ملغوث فرعون773222221422004293

كلية الطب/جامعة ذي قار601.00100.17اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب علي عبادي خضير773232221422075020

كلية الطب/جامعة ذي قار601.00100.17ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبراء رحمن فرحان عبود773242221424012024

كلية الطب/جامعة ذي قار601.00100.17ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيايات احمد عبد الخالق حسون773252221424022006

كلية الطب/جامعة ذي قار601.00100.17ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء علي بدر كامل773262221424022037

كلية الطب/جامعة ذي قار601.00100.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمة ستار عبدالجبار مسعد773272221424045197

كلية الطب/جامعة ذي قار601.00100.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهبة هللا محمود ناصر محسن773282221424045256

كلية الطب/جامعة ذي قار601.00100.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبيان صالح الدين عبد منيفي773292221424063016

كلية الطب/جامعة ذي قار601.00100.17ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيايات خلف كاطع شايش773302221424065003

كلية الطب/جامعة ذي قار600.28100.05ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيبنين علي عادل عبد االمير773312221422001005

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيرضا فوزي جميل علي773322221411033121

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد عبد القادر رحيم حميد773332221413006008

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عبد االمير عبد الحسين773342221413015018

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00اعدادية الفرات للبناتاحيائيزينب اسعد سلمان محسن773352221422002064

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00اعدادية تونس للبناتاحيائيآيات حيدر خضر مفتن773362221422007004

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيبتول حامد قاسم عبد773372221422013013

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيفاطمه مشتاق محمد شناب773382221422013063

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00ثانوية النبوة للبناتاحيائيشفاء ناصر حسين عبد773392221422076017

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة فراس عبد الحسين محسن773402221424007131

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم صباح شاكر محمود773412221424007148

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب فراس شهيد زغير773422221424008145

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائيزهراء ماهر هاشم عفريت773432221424009011

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى عدنان حسين ناصر773442221424010221

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم محيسن773452221424012070

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيبركات عبد الرضا خلف ايدام773462221424022008

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد علي جبر773472221424040021

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيصفا صالح حسن هنيدي773482221424045181

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهدى ناصر حسين شناوه773492221424045259

كلية الطب/جامعة ذي قار600.00100.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيصفين علي حسين هلول773502221424051106

كلية الطب/جامعة ذي قار599.9699.99ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائينورا ضياء عبد عوده773512221422001045

كلية الطب/جامعة ذي قار599.8899.98ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمصطفى عباس فاضل حليحل773522221411001054
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كلية الطب/جامعة ذي قار599.0099.83ثانوية التضامن المختلطةاحيائيحسن علي حنون عبد773532221417001007

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0099.83اعدادية العقبة للبناتاحيائينرجس ستار شمع نايف773542221422012096

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0099.83للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزينب علي عجيل مطلك773552221422013045

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0099.83للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيسرى ابراهيم هندي عبود773562221422013051

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0099.83اعدادية اور للبناتاحيائيأمنه أحمد خليل ابراهيم773572221422040002

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0099.83اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء محمد سلمان حسين773582221422040060

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0099.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء رضا خالد مبارك773592221424007061

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0099.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء هادي نغيمش محمد773602221424017116

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0099.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء رحمن ياسر محمد773612221424020048

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0099.83ثانوية الميسرة االهلية للبناتاحيائيمريم عادل خلف جاسم773622221424021012

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0099.83ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائينور احمد عبد العزيز حميد773632221424022089

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0099.83ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيمسره عبد العظيم توله شاهين773642221424039034

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0099.83ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائينوال عادل ثامر نخيل773652221424040024

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0099.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عواد جثير773662221424045133

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0099.83ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد حسين علي773672221424047083

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0099.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء نعيم ناصر جبر773682221424051070

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0099.83ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيهبه طالب جابر حسين773692221424065058

كلية الطب/جامعة ذي قار598.5699.76ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيصفا عباس حسن تايه773702221424022060

كلية الطب/جامعة ذي قار598.0099.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى عبد الرسول حمد عبيد773712221411003323

كلية الطب/جامعة ذي قار598.0099.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيكميل مصطفى عبد الواحد جابر773722221411019160

كلية الطب/جامعة ذي قار598.0099.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد فاضل محمد عجد773732221411033295

كلية الطب/جامعة ذي قار598.0099.67ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعلي حسين سعد ذويب773742221413031029

كلية الطب/جامعة ذي قار598.0099.67للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيرقيه حسين مالل عيال773752221422013022

كلية الطب/جامعة ذي قار598.0099.67ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيسجى جواد كاظم نايف773762221424004074

كلية الطب/جامعة ذي قار598.0099.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائياالء محيسن عبيد جعفر773772221424007005

كلية الطب/جامعة ذي قار598.0099.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض ريسان شاكر773782221424007062

كلية الطب/جامعة ذي قار598.0099.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيضحى محمد عزيز سفيح773792221424017163

كلية الطب/جامعة ذي قار598.0099.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيكوثر علي صالح عويد773802221424020110

كلية الطب/جامعة ذي قار598.0099.67ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيايات فالح صالل حسن773812221424035011

كلية الطب/جامعة ذي قار598.0099.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمة جميل قاسم باقر773822221424045195

كلية الطب/جامعة ذي قار598.0099.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفردوس ابراهيم صبر بستان773832221424045212

كلية الطب/جامعة ذي قار598.0099.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيضحى عباس عبد جبار773842221424051107

كلية الطب/جامعة ذي قار598.0099.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمريم حسين مجيد نكار773852221424051138
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كلية الطب/جامعة ذي قار598.0099.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيتكتم مقداد محمد حسن773862221424063018

كلية الطب/جامعة ذي قار598.0099.67اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيساره فالح كريم حميد773872221427073031

كلية الطب/جامعة ذي قار597.1299.52للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزينب حكمت ياسين جاسم773882221422013041

كلية الطب/جامعة ذي قار597.0499.51ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيحسين حسن عبد ياسر773892221413015009

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار595.0099.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد راشد هاشم جازع773902221411003265

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار595.0099.17اعدادية السوق للبناتاحيائيآمنه عبد العظيم كاظم طاهر773912221422077003

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار595.0099.17ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب صباح عبيد عطشان773922221424004066

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار595.0099.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسن ناصر جبار773932221424007119

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.5299.09ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينبأ ضياء خلف مران773942221424051158

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.2899.05ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيمريم عادل عبد النبي عبد هللا773952221422001036

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حسين علوان عبد الرضا773962221411003171

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد كاظم شياع كزار773972221411003285

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00اعدادية التفوق للبنيناحيائييحيى خلف زوري جبار773982221411062241

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحيدر سلمان عكاب خضير773992221413004058

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء ابراهيم جعفر علي774002221422004114

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائييقين علي حسين غميس774012221422043171

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيفاطمه يونس دهيرب لفته774022221422046135

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيايه عبد الكريم علي وطبان774032221424001011

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيجنة جبار حمود مطلك774042221424001022

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب كريم عبد ناصر774052221424001051

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيشهد محسن عزيز مشخول774062221424001062

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمروه حسين وحيد بادي774072221424001081

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيايات عبد الرحمن حمود مهاوش774082221424004008

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيجمانة علي عبد كاظم774092221424008053

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين ريسان عليخ774102221424008102

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيايمان عادل عبد ربه وريج774112221424030014

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب فاروق ملك عسكر774122221424030059

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمسار غسان طه حسين774132221424045223

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينضال رشيد عطشان حيوان774142221424047097

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيكوثر ريسان عبد مجبل774152221424060034

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبنين جبار كريم عبيد774162221424063014

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمنار علي جعفر علي774172221424063086

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية التضامن المختلطةاحيائيزهراء عماد جابر طاهر774182221427001007
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كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.6898.95ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيساره عقيل صالح مهدي774192221424022053

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.2498.87ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي وسام علي رداد774202221411001040

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.0098.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيابو الفضل جميل رزيج عليخ774212221411003002

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.0098.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد عادل كريم عاشور774222221411033286

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.0098.83اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي حميد عجيل شهيب774232221411066075

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.0098.83اعدادية الحدباء للبناتاحيائيشكران حسن هادي صالح774242221422047141

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.0098.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء قاسم عواد علي774252221422049038

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية االستبرق للبناتاحيائيوالء الحق سعد هاشم محمد774262221422083276

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر كاطع ضاحي774272221424001016

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيموج حيدر علي والي774282221424007157

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب عبد العباس كاظم جويد774292221424012108

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب خير هللا طعيمه جويد774302221424028107

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور جبار حامد مسير774312221424028216

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيفاطمه ياسين شناوه غريب774322221424032038

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء فاخر عبدعلي محيسن774332221424045123

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيشهد عيسى صالح عيسى774342221424045178

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمهى حيدر مهدي صالح774352221424051150

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية مرج البحرين المختلطةاحيائيعذراء صادق كاطع عبد هللا774362221427080005

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.8498.81ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيحوراء احسان حطحوط جبار774372221424001023

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.3298.72ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي حسن طهماز حمد774382221413015017

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.0098.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيالمرتجى يوسف عواد جابر774392221411019017

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.0098.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمنتظر احمد جبار مهوس774402221411033351

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عبد علي حسين774412221413013113

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عباس مطير صيهود774422221413031028

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمقتدى كاظم موسى عيسى774432221413042037

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية الهدى للبناتاحيائيانعام حسين علي حيال774442221422033006

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية االبتهال للبناتاحيائيطيبه جاسم محمد فليح774452221422051029

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينور عصام خضير عباس774462221424010224

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه باقر جعفر طاهر774472221424022065

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الكريم عليوي عجيل774482221424022079

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيمسار رياض جابر منشد774492221424022083

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياسراء طالب شعالن يسر774502221424045018

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبنين عبدالمنعم خيون عجيل774512221424045045
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كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب حسن سرحان ساجت774522221424051074

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عباس موحان حسن774532221424051113

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيمريم مصطفى نعيم جعفر774542221424065044

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار592.0098.67اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيزهراء جعفر عكاب جعفر774552221427002004

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار591.7698.63ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيمروه عباس حسن تايه774562221422001035

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار591.0098.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد فراس شريف مكطوف774572221411004395

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار591.0098.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيالمحسن عناد وحيد ضاحي774582221413006012

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار591.0098.50اعدادية الشيماء للبناتاحيائينوراء عبد الحميد سالم محمد774592221422011068

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار591.0098.50اعدادية الوركاء للبناتاحيائيحوراء رحمن ضايف جابر774602221422043038

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار591.0098.50اعدادية الشطرة للبناتاحيائيام البنين محمد راشد حسين774612221422046015

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار591.0098.50اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الساده محمد774622221422047082

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار591.0098.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك عدنان محمد حمود774632221424001017

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار591.0098.50ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيحوراء محمود عبد علي عبيد774642221424022018

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار591.0098.50ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيهدى احمد عباس موشنه774652221424022094

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار591.0098.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيهاله تحسين طاهر عنيد774662221424051184

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار591.0098.50ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزهراء ريحان شريف عزيز774672221424061019

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار591.0098.50ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائياية احسان ريسان مبارك774682221424065005

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار600.00100.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيتبارك سليم عبد حجاي774692221424020023

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار597.0099.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمالك هيثم يوسف ناصح774702221422039340

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار596.2899.38ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيهجرس رحمن كفاح عطيه774712221424051187

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار596.0099.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيبنين حسين رمضان كريم774722221424051018

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار595.0099.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيايات حسن عبد الرضا اعوج774732221424001008

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار595.0099.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيهدى قحطان عدنان ناجي774742221424051189

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار594.0099.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعبد هللا هنيهن حليو حنتوش774752221411020072

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار594.0099.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيمنتهى جاسم خشان عباس774762221422013071

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار594.0099.00اعدادية اور للبناتاحيائياماني جبار كاظم محيسن774772221422040009

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينبأ صباح كاظم نعيم774782221424001095

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم غافل ورور774792221424022069

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء أثير عبد الكاظم سلطان774802221424043034

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائينور جعفر جخيم ثامر774812221424043085

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيمنار علي جبار خلف774822221424047092

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيكوثر محمود سامي دايخ774832221424054032

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيهديل يسر عكاب محيسن774842221424057044
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار593.0098.83اعدادية التميز للبنيناحيائياحمد مطر صبيح ناصر774852221411077010

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار593.0098.83اعدادية العقبة للبناتاحيائيزهراء محمد ثجيل مبارك774862221422012042

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار593.0098.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينرجس بشير جعيول ظاهر774872221422039361

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيسعاد كامل عزيز سلمان774882221424017148

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيدعاء صبيح جدوع حسين774892221424028064

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه زين العابدين فهد يونس774902221424051123

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار592.6898.78ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائينور انيس علي فرج774912221422001042

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عبد عطيه774922221413019023

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار592.0098.67للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيتبارك ستار شاكر محمد774932221422013014

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب سعد حكيم عبد774942221424020065

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيمغفره جالل خضر جعين774952221424022084

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيفاطمه مجيد كامل مالح774962221424061037

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيفاطمه علي جنام احمد774972221427048020

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار591.0098.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيكرار حيدر عكله حسين774982221411012181

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار591.0098.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيامير ثائر لطيف جبار774992221411062025

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار591.0098.50ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيمؤمل محمد نعيم عجة775002221413048078

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار591.0098.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائياساور علي ياسر كعيم775012221422004006

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار591.0098.50اعدادية اور للبناتاحيائيحوراء محمد عوده دوام775022221422040034

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار591.0098.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد حنون حسن775032221424012089

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار591.0098.50ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد مسلم نعيمه775042221424022042

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار591.0098.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائييقين مرتضى حسين مجلي775052221424051193

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار591.0098.50ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيوالء خيري مجيد نكار775062221424065062

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار591.0098.50ثانوية الصدرين المختلطةاحيائيايات صبيح سهل ونان775072221427003001

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0098.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل محمد خضير عباس775082221411004332

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0098.33اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي محمد جاسم كاظم775092221411027110

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0098.33اعدادية الشباب للبنيناحيائيمصطفى حسين عبد الرضا جبر775102221411031217

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0098.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرحمه طالب كريم ثجيل775112221422004100

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0098.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ شفيق عبد المنعم عبد الستار775122221422004296

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0098.33اعدادية السوق للبناتاحيائيمريم باقر عبد الواحد جمعان775132221422077215

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0098.33ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب ماجد طالب مضهد775142221424004072

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0098.33ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب لطيف نعيمة محيسن775152221424011035

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0098.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيبنين عماد خضير خلف775162221424022013

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0098.33ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالوي هول بهاض775172221424024041
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0098.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيميرا خالد غالب عبدالرضا775182221424051151

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.9698.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الرزاق مكي775192221424001036

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.5698.26ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسين ساهر عبد الرضا علي775202221411001012

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيحسن علي كاظم موسى775212121411046008

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمصطفى احمد كامل جبر775222221411002138

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن علي شيال عبد775232221411003048

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر علي حسن احمد حمدان775242221411003097

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس علي علك غالي775252221411003142

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي بشير كريم عبد الجبار775262221411003162

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى احمد كريم خلف775272221411003305

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17اعدادية اليرموك للبنيناحيائيسجاد يونس عبد الستار عزيز775282221411005035

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17اعدادية غرناطة للبنيناحيائيفهد حسن كاظم فهد775292221411017118

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيزين العابدين احمد نعمه فارس775302221411033122

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17اعدادية االبرار للبنيناحيائيكرار رحيم هالل خالف775312221411070142

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسين علي رحيم فاضل775322221413012047

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسن فالح حسن ياسين775332221413060025

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17الخارجيوناحيائيكرار عبد الرحيم حسين هلم775342221418001586

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء كاظم خضير محمد775352221422004159

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمالك سالم عكاب مسلم775362221422004284

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء نبيل لفته علوان775372221422016086

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب فارس عبد االمير شنيع775382221422038029

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17اعدادية النور للبناتاحيائياسيل حامد عبد ضايف775392221422042016

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17اعدادية النور للبناتاحيائيأديان حازم مزبان دعيم775402221422042325

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء احمد شاتي عبد الحسن775412221422047072

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيورود سالم عبد مريهم775422221424001107

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيجنه اسماعيل شاكر سلمان775432221424003045

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك فارس اسماعيل ابراهيم775442221424007028

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء ناصر عبد الواحد حسين775452221424007084

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب نوري دفتر رداد775462221424010145

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيغدير سالم عادل علي775472221424012128

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الحق فرهود عوده775482221424022012

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائينور حسين عبد المهدي راضي775492221424022091

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم دنين محمد775502221424039030
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيريام عبد الجليل عبد الساده شديد775512221424043032

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل جابر ضيدان775522221424051057

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيساره حبيب مشخول حسن775532221424051085

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمريم محمد وهاب كريم775542221424051142

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيمريم علي محسن مطير775552221424059037

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيآالء صبار نجي مسعد775562221424063002

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزهراء شوقي نجم عبدهللا775572221424067030

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء كريم سعود طبير775582221426001107

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17الخارجياتاحيائيغفران ناجي عبد الرضا علي775592221428050384

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0098.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسرى عماد جابي جابر775602621424007139

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.4898.08ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيسيف الدين رياض يونس كريم775612221411001020

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.2498.04ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينبأ عبد هللا عبد علي باهض775621521422017058

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0098.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمهند صالح طالب جحيج775632221411003347

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0098.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي نديم صبر محمد775642221411004293

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0098.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعون رزاق داخل ناهي775652221411066095

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0098.00ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي هاشم محمد775662221413042036

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0098.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيدعاء احمد حاضر امانه775672221422050071

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0098.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه مسلم هالل عبد الحسين775682221422073102

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0098.00اعدادية السوق للبناتاحيائيحوراء عالوي عبد العزيز مسعد775692221422077057

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0098.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم قاسم احمد775702221424008110

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0098.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمرسلين حكمت تايه سعدون775712221424051133

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0098.00الخارجياتاحيائيفاطمه علي عباس بادي775722221428050402

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0098.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيحوراء حسن هادي جاسم775732721422021023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار555.0092.50اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعلي عبد شهد طعيمه775742221511017058

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار549.0091.50اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمجتبى خضير عباس أنعيمه775752221511019030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار536.0089.33اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقياحمد محمد عبد الرزاق جابر775762221511080006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار521.0086.83اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيايه عماد جار هللا مجبل775772221522004004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار517.0086.17ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين علي ملوح775781621513027044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار516.0086.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد حسين حميد عليوي775792821515001480

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار515.0085.83اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعلي مجيد علي حمود775801621511014057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار513.0085.50اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيسجاد حسين عبد شداد775811621511015057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار513.0085.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبنين علوان حسن كاظم775821621522054009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار513.0085.50اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقينور الهدى علي عبد الخالق جوار775832221522031048
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار511.0085.17اعدادية سكينة للبناتتطبيقينجالء قاسم خالوي جالب775842221522016021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار510.0085.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى كاظم هادي علوان775852221511004027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار510.0085.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي حيدر غني حسن775862221511005046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار510.0085.00ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيمحمود عبد داخل حبيب775872221511047012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار506.0084.33اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد السادة كزار775881621511032205

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار505.0084.17ثانوية المتميزين للبنينتطبيقياحمد بشار يعرب حسون775891621511003001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار505.0084.17اعدادية التميز للبنينتطبيقيعباس يحيى داخل سعيد775902221511077038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار504.0084.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيضياء الدين انور فاضل جعفر775911621511001121

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار504.0084.00ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيحسين رياض عاشور مطر775922221511047003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار503.0083.83اعدادية القرنة للبنينتطبيقيرضا كريم عبيد لفته775931621511026021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار503.0083.83ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس عيسى عطيه مايع775941621513004073

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار503.0083.83اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيكريمه ناصر حسين ساحت775952221522055020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار502.0083.67ثانوية ابن قيس الهاللي للبنينتطبيقيمرتضى جميل مزيد خلف775961621511086018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار502.0083.67اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيبنين عبد نعيمة خنجر775971621522036011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار501.0083.50اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيرسل رزاق عيدان حميد775982221522045007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار501.0083.50ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتتطبيقيبنين فؤاد عبد هللا حسين775992221522078002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار499.0083.17ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي حسين علي776001621513021110

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار499.0083.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيازهار محسن هاشم نصير776011621524022001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار498.0083.00ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيزين العابدين مؤيد محمد سهر776021621513110026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار497.0082.83اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمسلم لفته رفيش سلطان776031621511032203

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار497.0082.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمنتظر قاسم حسن سعد776042821511007156

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار496.0082.67ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيايات زهراو جبر سلمان776052821522043004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار495.0082.50ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسن لؤي قاسم ناصر776061621513004028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار495.0082.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد صادق عبد الباسط مانع مناحي776072221511004020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار494.0082.33ثانوية الجوادين االهلية للبناتتطبيقيحوراء حسين عبد هللا جار هللا776082221524039003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار494.0082.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين صبار طبيل حميد776092921511025059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار493.0082.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقينور الهدى صالح مهدي مزيد776101621524022034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار493.0082.17ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقينجاة حيدر جاسم محمد776111621524038025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار493.0082.17ثانوية الصمود للبنينتطبيقيمرتضى وليد غني حسين776122221511010051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار492.0082.00ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد النبي عبد الحسين حمود776131621513049040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار492.0082.00ثانوية االحرار المختلطةتطبيقيعلي حامد سعدون ناجي776141621517009009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار491.0081.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي ميثم سعيد عريبي776151621511001179

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار491.0081.83ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعباس حامد جمعه حسين776161621513026035
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار491.0081.83اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيحسن فارس فداوي عباس776172221511008009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار489.0081.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين عالء خميس عبد الحسين776181621511001070

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار489.0081.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيجواد كاظم محمد علي رجب776191621513021018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار489.0081.50ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيعبد الصمد قصي عبد الصمد مال هللا776201621513116008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار489.0081.50ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيسيف خلف علي جاسم776212221513035035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار487.0081.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيامير علي جاسب عبد الواحد776221621511001033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار487.0081.17اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقياحمد قاسم جالو جويد776231621511004003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار487.0081.17اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمهدي فرج بردان فيصل776241621511014091

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار487.0081.17ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحيدر صالح زغير سركال776251621513026025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار487.0081.17ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيعلي توفيق طعمه ثابت776261621517001053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار486.0081.00ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيرضا صباح نوري نديم776271621513032011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار486.0081.00ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيبنين فاضل صنكور جاسم776281621524066008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار486.0081.00اعدادية الوحدة للبناتتطبيقييقين واثق ياسر شيال776292221522036039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار485.0080.83اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزهراء محي عبد القادر محي776301621522069025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار485.0080.83ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقينور الهدى جواد كاظم الزم776311621524007016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار484.0080.67اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمنتظر مصطفى جمعة عباس776321621511027073

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار484.0080.67ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيجعفر عالء فضل بريو776331621513030006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار483.0080.50ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيمحمد صالح مهدي سلطان776341621513040028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار483.0080.50ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسين حبيب مخور عبد الواحد776351621513071031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار483.0080.50ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيزهراء كريم جودة غازي776362221522083017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار482.0080.33اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيطاهر محمد ماضي حسن776371621511033094

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار482.0080.33ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد صالح شاكر نعمه776381621513004139

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار482.0080.33ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن عصام محسن زاجي776391621513030013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار482.0080.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعباس جاسم علي فرهود776401621513123027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار482.0080.33ثانوية الصمود للبنينتطبيقيعلي فارس محسن شناوه776412221511010037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار482.0080.33اعدادية سكينة للبناتتطبيقيعال عباس اعريبي سويف776422221522016017

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار504.0084.00ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيبنين عمران عبد محمد776432221522088008

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار503.0083.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد حسن علي صياح776442821511015168

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار494.0082.33ثانوية مريم بنت عمران للبناتتطبيقيليلى صبيح اسماعيل دهام776451621522096008

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار493.0082.17اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي عدنان كاظم عالوي776461621511031075

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار493.0082.17ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيحسين علي حياوي عبود776471621511075015

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار492.0082.00اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيكاظم صباح رحيم جودة776481621511038052

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار485.0080.83ثانوية االستبرق للبناتتطبيقينور الهدى جبار مزهر زنيت776492221522083038
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قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار483.0080.50ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمؤمل اسماعيل خليل عاشور776501621513115041

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار482.0080.33اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزينب احمد عبد الحي دشر776511621522015025

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار482.0080.33اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينور باسم حمدان شغيت776522821522005052

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار481.0080.17ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيمحمد مشتاق محمد حسين776531621513031020

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار481.0080.17اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيضياء عبد مختار خضير776542221511012035

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار480.0080.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيريسان بشير ريسان عالوي776552221511059030

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار479.0079.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعباس سامي عبيد هادي776561621513071066

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار479.0079.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتتطبيقيأسراء محمد شيال عبود776572221524008001

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار478.0079.67ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين محمد سعيد عبد المجيد776581621513115034

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار477.0079.50ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعلي مرتضى خلف منحر776591621511005048

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار477.0079.50اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد طعمة سعيد علي776601621511015117

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار476.0079.33ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسين حسن سوادي حسن776612821511011031

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار474.0079.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد يحيى سعيد دحام776621621511006161

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار474.0079.00اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيحسن رسن اليج صكر776631621511062010

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار474.0079.00ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيمنتظر فالح عبد الحسن اسماعيل776641621511083027

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار473.0078.83اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمهدي مهند خلف يوسف776651621511039102

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار472.0078.67اعدادية عشتار للبناتتطبيقيرباب جعفر سالم عباس776662221522044007

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار471.0078.50ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمسلم جبار صالح نيشان776671621513071126

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار471.0078.50اعدادية غزة للبناتتطبيقيطفوف محمد خضير لفته776681621522034036

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار470.0078.33ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين داخل ناصر خزعل776691621515011035

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار470.0078.33ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيعباس زايد خلف جابر776702221513025021

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار470.0078.33اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمنتظر سعدون نعيمه موحان776712821511002120

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار469.0078.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيابو الحسن سامي عبد الحسن حبيب776721621511029001

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار469.0078.17اعدادية النور للبناتتطبيقيغدير صادق رحيم عويد776732221522042020

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار467.0077.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد الخالق جري776741621511001135

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار467.0077.83اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيسجاد قاسم ناصر حمود776751621511055074

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار467.0077.83اعدادية التميز للبنينتطبيقيعلي ماجد سوادي ناصر776762221511077049

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار466.0077.67اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيجعفر الصادق واثق قيس خلف776772821511002016

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار465.0077.50اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيمجتبى مشتاق طالب اشهاب776781621511009042

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار465.0077.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء عباس عطيه طاهر776792221522004012

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار464.0077.33اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيزين العابدين جعفر جساس عبيد776802221511048029

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار463.0077.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمنتظر صباح عكاب عزيز776811621513071144

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار463.0077.17اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيهدى علي غازي يوسف776822821522020067
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قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار462.0077.00اعدادية االجيال للبنينتطبيقيزين العابدين محسن خلف فارس776831621511014035

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار462.0077.00اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيهيفاء خشان حميد خفي776842221522031049

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار461.0076.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسين ميثم عبد العزيز عبد الحميد776851621513071039

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار461.0076.83اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعبد هللا حسن ازويد احميد776862221511079027

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار461.0076.83اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقياميمه ناطق عزيز عبد776872221525013001

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار460.0076.67اعدادية القرنة للبنينتطبيقيسجاد عماد سويد نعيثل776881621511026026

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار460.0076.67اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيزينب وليد راضي نور776892221522036014

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار460.0076.67اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيشهد احمد جبار حسب776902221522036019

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار459.0076.50ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيهادي محيسن منسي عبد الحسين776911621511074062

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار459.0076.50ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيزهراء هادي سالم منصور776921621524026013

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار458.0076.33ثانوية الساجدات للبناتتطبيقيخلود عدنان منصور علي776931621522001003

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار458.0076.33ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيايمان شاكر محمود حداد776941621522044006

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار458.0076.33اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيهدى باقر خماط سلمان776952221522006048

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار457.0076.17ثانوية حذيفة بن اليمان للبنينتطبيقيمهدي مكي لفته عوده776961621511066007

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار457.0076.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد جواد اسعد محمد جواد كاظم776971621513006085

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار457.0076.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيايمان أنور مهدي جبر776982221522073005

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار457.0076.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيخديجه راشد عرار شمخي776992221522073012

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار457.0076.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيرقيه طالب عبد علي حسين777002221524005008

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار456.0076.00اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيحسن عبد الكاظم جبار ضاحي777011621511027008

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار456.0076.00ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقييحيى عبد الزهره قاسم خضير777021621513089046

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار456.0076.00اعدادية العشار للبناتتطبيقيساره وائل عبود حسن777031621522053034

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار455.0075.83ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيكاظم عالء كاظم فالح777041621513010040

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار455.0075.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحردان شهاب احمد ابراهيم777052221511004008

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار455.0075.83ثانوية الوالية للبناتتطبيقيوسر ساجد يونس معيبد777062221522066073

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار454.0075.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمصطفى صدام غني راشد777071621511035140

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار454.0075.67ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيسجاد محمد راشد رمل777082221511053013

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار454.0075.67اعدادية المسار المختلطةتطبيقيمحمد منصور عبد الحسن لفته777092221517043028

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار454.0075.67اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفاطمه اسعد صيهود الزم777102821522009055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار565.0094.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكرار حيدر جبار فليح777112221411003218

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0093.83اعدادية النور للبناتاحيائياديان عباس ازبيل مدفون777122221422042009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0093.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيمروة ناصر محمد ذنون777131721422054208

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار559.7293.29ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد الصادق طالب خضير عبد777142221411001046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار557.0092.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عالء جاسم مهوس777152221411004277
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار557.0092.83ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيتقى قصي خلف علي777162221522088013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار555.0092.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى عادل جابر ضمد777172221411003321

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار555.0092.50ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيحسين علي جرن حسون777182221413015010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار551.0091.83ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيايه فريد خلف هادي777191421422058009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار550.0091.67ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد جاسم ثجيل ياسين777202221413019003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار549.0091.50ثانوية الهدى للبناتاحيائيمريم احمد وداد جهاد777212221422033067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار547.0091.17ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيسما اسامه عزيز مسعد777222221424057021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار545.0090.83اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمة علي ناصر مجيد777232221422042243

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار544.0090.67اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي جاسب غميس وادي777242221411066071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار544.0090.67اعدادية اور للبناتاحيائيرقيه علي كاطع سرهيد777252221422040043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار542.0090.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد ريسان زغير شالكه777262221411062185

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار541.0090.17ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيزهراء فرحان عاجل عطيه777272221522009022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار540.0090.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيعالء صباح محيسن علو777282121411005084

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار540.0090.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد هادي سلمان777292221424051166

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار539.0089.83ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيزهراء هادي محمد مكطوف777302221424069015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار537.7289.62ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي اسعد جاسم حسين777312221411001025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار537.0089.50ثانوية شموع االمل االهلية للبنينتطبيقيعباس نجم عبيد عبد النبي777321621513094015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار537.0089.50اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد احمد هاشم عنكوش777332221411019166

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار535.0089.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء مصطفى رياض جاسم777342221422004166

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار534.0089.00ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمجتبى ضياء ياسين عوده777352221413031042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار533.0088.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين جليل خزعل رزن777362221413006033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار533.0088.83اعدادية الوحدة للبناتاحيائيفاطمه سليم خطار عبد777372221422036072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار532.0088.67ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائياحمد كاظم شاوي نايف777382221413047006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار532.0088.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب سعيد ياسر جبر777392221422004185

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار531.0088.50ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزهراء وحيد علي حسين777401621524051016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار531.0088.50اعدادية الشموخ للبناتاحيائيرند عبد الهادي صالح هاشم777412221422028058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار531.0088.50ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب موفق رشيد شنور777422221424007094

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار531.0088.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيسما احمد محسن عبدعلي777432221424051095

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار530.0088.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم يوسف فنجان777441621413006066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار529.4088.23ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعباس جواد كاظم دهيرش777452221411001021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار529.0088.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي  الرضا رعد داخل خلف777462221411062112

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار529.0088.17ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيحسين فاضل خلف كاظم777472221413040024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار528.0088.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينور قاسم حسن محمد777482821422005142
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار527.0087.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسن ماجد خلف فالح777491621413123034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار527.0087.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي اركان غضبان عطشان777502221411062114

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار527.0087.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور الهدى اسعد مهدي عبد777512221422037095

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار526.0087.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحيدر احمد علي فالح777521621413123052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار526.0087.67ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيرؤى عيسى كاظم عشاو777531621424051040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار526.0087.67ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيأمنه مهدي عبد الساده عبد الحسين777541621424057001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار525.0087.50ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب سالم جرو زيارة777551621424007030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار525.0087.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيعبد هللا فوزي وجفي جبار777562221411057088

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار525.0087.50اعدادية الشموخ للبناتاحيائيحوراء اياد مكي عبد الجبار777572221422028040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار525.0087.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء احمد كريم يوسف777582221422038016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار524.0087.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد الهادي صالح هادي مالك777591621413006045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار524.0087.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيامير حسين ناصر لفته777602221411062027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار524.0087.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيزيد صدام عبيد عليوي777612221411062080

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار524.0087.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيهبه الرحمن عبدالحسين خيون مطلك777622221424051185

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار523.0087.17اعدادية المعرفة للبناتاحيائيعذراء عبد الحي عوض رشيد777631621422020037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار523.0087.17ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيساره حسين عبد علي فرج777642221422023041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار523.0087.17ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب حيدر خضر عبد777652221422083144

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار520.0086.67ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيمجتبى عطية كشكول عوض777661621511083022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار515.0085.83اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد عبد الرضا عبد الكريم علي777671621511046133

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار510.0085.00ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقياحمد ناصر حسين حميدي777681621513015005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار506.0084.33ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمؤمل ميثاق ناصر كاظم777691621513004130

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار505.0084.17ثانوية المآثر للبناتتطبيقيمريم علي يوسف فياض777701621522100034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار502.0083.67اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيعلي رافد ثابت طعمة777711621511027039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار502.0083.67اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيسجى عالوي عبد الحكيم عبد الواحد777722221522036016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار501.0083.50اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيمسرة محسن وطبان عبد الحسين777731621522029037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار498.0083.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيطه ياسين يونس لطيف777741621513030037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار497.0082.83ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيفاطمة محسن خلف سالم777752221522083029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار497.0082.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقياحمد حليم حميد هليل777762521513031002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار496.0082.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد عبد الكاظم كيطان محمد777771621511029071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار496.0082.67ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعلي فؤاد موسى عبد الواحد777781621513117019

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار587.0097.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد ماجد موزان جبر777791621413123136

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار587.0097.83ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيرؤى اسامه نصيف جاسم777802221424022022

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار586.0097.67ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي عبدالزهرة عزيز كريم777811621413020012
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار586.0097.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد قاسم جياد عزيز777822221411062200

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيحسن امين حبيب حنون777832221413019009

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار585.0097.50اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيزهراء قابل محسن كاظم777842221425013011

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتتطبيقيبنين احمد حيال عبد النبي777852221524020004

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار584.0097.33ثانوية الكرخ للبنيناحيائيحسن حيدر حسن حسين777861021411003004

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار584.0097.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء انس هاني مهدي777872221424051044

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار584.0097.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيضحى علي زيد محيي777882221424051108

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار584.0097.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفواطم حامد داخل راضي777892221424051131

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار583.0097.17ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيهاجر واهم ابو الهيل هاشم777901621424057052

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار583.0097.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسن باسم خلف لفته777912221411033057

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار583.0097.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد عبدالرزاق كريم زاير777922221411034336

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار583.0097.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين اكوين شعيوط خلف777932221413013034

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار583.0097.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء رحيم عنيد حمود777942221424007116

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار583.0097.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد راضي رفيج777952221424007137

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار583.0097.17اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيرسل عبد االمير ياسر فيصل777962221425013007

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار583.0097.17اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين حمادي بشاره الزم777972621413004012

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار583.0097.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الرضا عيسى777982621422026072

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.4097.07ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيرتاج احمد عاشور خلف777991621422007028

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00ثانوية الرسل االهلية للبنيناحيائيزين الدين وليد سلمان حمد778001421413024005

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائياحمد سالم فاضل محمد778011621413076001

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00اعدادية العشار للبناتاحيائيآيه محمد جاسم جعفر778021621422053006

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء جاسم عبد الجليل عبد هللا778032121422055047

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحمد صبيح سلمان سرحان778042221411002048

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس علي شعالن دليف778052221411034202

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيضرغام باسم عطيه خضير778062221411062100

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء سعدون حسن دبس778072221422004082

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00اعدادية عشتار للبناتاحيائينور صالح عبد هللا سعدون778082221422044107

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء محمد فرهود عبد هللا778092221422077116

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيسجى مهند ابراهيم لطيف778102221424022055

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائينور الهدى عقيل حسن عبد778112221424042068

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيامنه حسين عبد سدخان778122221424051008

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيه عالء شهيد عبد علي778132321422012011

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب علي رشيد عبدالحسن778142321422072151
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحيدر علي رضا رجب778152521411005053

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيايات عباس موسى عمران778162721422047014

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.5296.92ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب رضا محمد حسن778172221424051076

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.5296.92ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد عيسى محمد عيسى778182321411058094

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.4496.91ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينب عباس حمد فارس778192021422017033

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.4496.91ثانوية المتميزاتاحيائيسحر نصير عبد االمير محمد778202521422013054

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.3696.89ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حيدر ياسين علي778211421422027081

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.3696.89ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيفاطمه مناف جبار صالح778222221422001033

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.0096.83ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيهبه احمد شوقي عبد هللا778231621424010099

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.0096.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة باسم صباح جاسم778241621424022118

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.0096.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعمران عبيد امين بكر778251821413013037

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.0096.83اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحاتم عبد الكريم مهدي عبد اللطيف778262121411060035

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.0096.83اعدادية النور للبناتاحيائيزينب واثق خلف لفته778272221422042343

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.0096.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد لطيف778282221424028083

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.0096.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياسماء مرتضى أحمد مهدي778292221424045021

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.0096.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد رزاق عبيد عباس778302321411020320

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.0096.83اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين محمد جبار خويط778312621411005039

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.0096.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور مهدي سعيد حسن778322621424007226

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.0096.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيصفا ايهاب شاكر حميد778332821422005090

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار579.0096.50ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزينب ميثم عبد االمير عبد الحسن778342221522066042

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار573.0095.50اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيمحمد يحيى صالح شاكر778351621511004086

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار573.0095.50ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيمحمد عزيز كامل كعيم778362221513030026

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار571.0095.17اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمصطفى صادق محمد عبار778372621511001043

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار570.0095.00ثانوية النصر المختلطةتطبيقيعبد هللا فرحان نعمه سمير778382821517004022

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار570.0095.00ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيغفران عبد الخضر عبد الكاظم خضير778392921522026062

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار569.0094.83ثانوية الصديق للبنينتطبيقيحسين عبيس جاسم خسارة778402321511024004

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار568.0094.67اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيريناز نبيل محمود عبدهللا778412121522003014

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار568.0094.67ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيعطاء عبد الهادي منصور فرحان778422221524043017

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار567.0094.50اعدادية الوحدة للبناتتطبيقينجوان وميض عبد الكاظم عطيه778432221522036033

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار566.0094.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين حيدر صحين يوسف778442921511025052

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار565.0094.17اعدادية الغدير للبنينتطبيقيعلي سلمان كاظم وناس778452421511045039

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار564.0094.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد حسان مرحان ذياب778462421511027041

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار564.0094.00ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيزينب عبد هللا شاوي عبد الرضا778472821522011008
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0093.83اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقياحمد وسام سالم رشيد778481121511031006

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0093.83اعدادية دمشق للبناتتطبيقيرواء حيدر محمد حسن عبد الزهرة778492421522024016

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيعلي محمد احمد مناتي778501621517001057

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيدعاء كريم كامل محمد778512221524005006

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار583.9297.32ثانوية المتميزين للبنينتطبيقياحمد حسين كامل سعود778521621511003002

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0097.00اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيسجاد علي جبار دعيم778532221515001068

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار575.0095.83ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيعبد هللا حميد مسير مكطوف778541621511036010

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار574.0095.67اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيمحمد باقر قاسم عبد الحسين شذر778552221511018023

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار574.0095.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيدعاء طالب خلف جفات778562221522073013

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار573.0095.50ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيسجاد عبد حسين حمود778572221513035032

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار571.0095.17اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمرتضى رحيم قاطع عجيل778581621511032195

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار571.0095.17ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمنتظر خيري كشيش منصور778591621513004160

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار570.0095.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد الزهرة خطار كاولي ضويري778602921511018106

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار569.0094.83ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعلي الرضا ميثم رشيد حميد778612221513035043

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار568.0094.67ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقياحمد حسين جميل خشين778621621511049001

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار568.0094.67ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمؤمل رحيم بغيه حبوب778631621513004127

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار567.0094.50اعدادية الزبير للبنينتطبيقيكاظم عبد عباس جبر778641621511032153

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار567.0094.50ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقياحمد عالء غازي فرحان778651621513055008

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار567.0094.50ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر راضي موسى778661621513071106

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار567.0094.50ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمقتدر عباس عبد االمام شالهي778671621513078051

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار567.0094.50ثانوية مريم بنت عمران للبناتتطبيقيزينب علي عبد الرضا محمد778681621522096005

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار566.0094.33ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيمصطفى ميثاق عوده صيهود778691621511053033

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار566.0094.33ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعباس محمد عوده عبادي778701621513052014

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار565.0094.17اعدادية المسيب للبنينتطبيقيمحمد صادق علي تركي عبد االمير778712321511009039

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار565.0094.17اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين نبراس حسن سفيح778722921511025075

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار564.0094.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمهدي عبد العباس عبد الباري عباس778731621513071150

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار564.0094.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد حسن يعقوب يوسف عبد هللا778741621513123042

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار564.0094.00ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيخديجه طالب عوده العيبي778751621524051010

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار564.0094.00ثانوية المعارج االهلية للبنينتطبيقيحمود رياض كريم باني778762221513012007

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار564.0094.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد فاضل الطيف عيسى778772321511007106

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار564.0094.00ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيقاسم حياوي جواد كاظم778782521513025022

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0093.83اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد باقر احمد حسين علي778791621511018118

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0093.83للبنين (عج)ثانوية انوار الحجة تطبيقياحمد منذر كاظم عاجل778801621511025005
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قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0093.83اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعلي الدر عبد الرحمن عبد الواحد عبود778811621511033126

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0093.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين جعفر غالي778821621513006058

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0093.83ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيياس خضير مهجر مشكل778831621513020034

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0093.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي مكي بندر وادي778841621513071092

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0093.83ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيمؤيد جمال غركان كاطع778852221517001031

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0093.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمرتضى محمد حسين محمد778862821511001178

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0093.83اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعبد هللا تحسين عالوي محيسن778872821511005082

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0093.67اعدادية دجلة للبناتتطبيقيبتول حمزه صبار حسن778881621522067008

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0093.67اعدادية الدواية للبنينتطبيقيابراهيم رياض سلمان دلبوح778892221511023001

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0093.67اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقياحسان منتظر جبار يوسف778902721511026002

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار561.0093.50اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيحسن غازي عداي زاير778911621511012015

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار561.0093.50ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيرحيم عبود محسن احمد778921621513071047

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار561.0093.50ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا صباح محبس شياع778931621513089016

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار561.0093.50اعدادية تونس للبناتتطبيقيأزهار لطيف نافع خليف778942221522007001

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار561.0093.50ثانوية الصديق للبنينتطبيقيعلي احمد حسين وحاش778952321511024010

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار561.0093.50اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمرتضى علي ضيدان جعفر778962521515002153

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار561.0093.50ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمحمد حسين خضير جبر778972821511019069

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار560.0093.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيكرار جاسم اعجيل جاسم778981621511001199

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار560.0093.33ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا نجم عبد هللا عبدون778991621513004079

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار560.0093.33ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسين الزم محيي ثامر779001621513071037

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار560.0093.33ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعباس قاسم مونس خليل779012821511019041

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار559.0093.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيصادق جعفر ياسين موحان779021621511001117

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار559.0093.17ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيطالب ميثم كاظم حسن779032521515004042

كلية العلوم/جامعة ذي قار579.0096.50اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيندى جميل مهدي جرات779042221426002253

كلية العلوم/جامعة ذي قار578.2096.37ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيفاطمه كاظم مهدي هاشم779052221422001031

كلية العلوم/جامعة ذي قار575.0095.83ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيايالف رعد ثامر عبد هللا779062221422087002

كلية العلوم/جامعة ذي قار575.0095.83ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائياديان محمود محسن عسكر779072221424022002

كلية العلوم/جامعة ذي قار575.0095.83ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيرحيق محمود شاكر مكطوف779082221424022023

كلية العلوم/جامعة ذي قار573.0095.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد علي مهدي779092221424008151

كلية العلوم/جامعة ذي قار570.0095.00اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيهيفاء ناصر مهدي جاسم77910222042138089

كلية العلوم/جامعة ذي قار568.0094.67الخارجياتاحيائيسناء باسم نواف حشف779112221428050321

كلية العلوم/جامعة ذي قار568.0094.67اعدادية تونس للبناتتطبيقيفاطمه خالد ثامر كريم779122221522007019

كلية العلوم/جامعة ذي قار567.0094.50اعدادية النور للبناتاحيائيام البنين حسان فرهود جساس779132221422042021
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كلية العلوم/جامعة ذي قار566.0094.33ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب فالح هاشم مناع779142221424004070

كلية العلوم/جامعة ذي قار565.0094.17اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي عبد االله محمد علي779152321411003051

كلية العلوم/جامعة ذي قار564.0094.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيورود محمد عبد الرضا كاظم779162221424022098

كلية العلوم/جامعة ذي قار561.0093.50ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي وضاح عدنان وسين779172221411001041

كلية العلوم/جامعة ذي قار560.0093.33ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيهدى حسن وارد كسار779182221424038025

كلية العلوم/جامعة ذي قار560.0093.33الخارجياتاحيائيايمان موسى كريم صالح779192221428050090

كلية العلوم/جامعة ذي قار556.0092.67اعدادية تونس للبناتتطبيقيزينب رائد ثامر كريم779202221522007012

كلية العلوم/جامعة ذي قار555.0092.50ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيشهد حسون زوري صالح779212221424004080

كلية العلوم/جامعة ذي قار554.0092.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيديار محمد متعب منهي779222221422016055

كلية العلوم/جامعة ذي قار551.0091.83ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيعذراء قيس حبيب حزام779232221424047066

كلية العلوم/جامعة ذي قار549.0091.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر زهير رشيد عزيز779242221411004146

كلية العلوم/جامعة ذي قار549.0091.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور عقيل جبار عباس779252221424051169

كلية العلوم/جامعة ذي قار549.0091.50ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيسرى باسم نجم عوده779262221427009010

كلية العلوم/جامعة ذي قار546.0091.00اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيامجد باسم شعالن ياكوت779272221411007010

كلية العلوم/جامعة ذي قار546.0091.00اعدادية سكينة للبناتاحيائياسماء عجيل مهدي جرات779282221422016011

كلية العلوم/جامعة ذي قار546.0091.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين نزار هاشم محمد779292221422039084

كلية العلوم/جامعة ذي قار546.0091.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الكاظم عبيد779302221424001032

كلية العلوم/جامعة ذي قار545.0090.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد عزيز عبد779312221424010110

كلية العلوم/جامعة ذي قار545.0090.83ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائينورالزهراء اياد جفيل عبدالحسين779322221424065054

كلية العلوم/جامعة ذي قار545.0090.83اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب صبر بدر صبر779332221426002246

كلية العلوم/جامعة ذي قار544.0090.67ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيازهار صالح مهدي كاطع779342221422009003

كلية العلوم/جامعة ذي قار544.0090.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيساره رعد حاتم محمد779352221424051082

كلية العلوم/جامعة ذي قار543.0090.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسنين نزار عبد الرسول فهد779361621411029013

كلية العلوم/جامعة ذي قار543.0090.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي فاضل ريسان رملي779372221411003192

كلية العلوم/جامعة ذي قار543.0090.50ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينرجس جليل دليف كاظم779382221426001079

كلية العلوم/جامعة ذي قار542.0090.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد سعدي حسن شنين779392221411062188

كلية العلوم/جامعة ذي قار542.0090.33اعدادية الوركاء للبناتاحيائيرقية محمد طارق عيفان779402221422043055

كلية العلوم/جامعة ذي قار542.0090.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب فؤاد عبد الحسين حسين779412221424051080

كلية العلوم/جامعة ذي قار541.0090.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن جواد كاظم عطيه779422221411003041

كلية العلوم/جامعة ذي قار541.0090.17اعدادية اور للبناتاحيائيفاطمه كاظم عبد الرزاق جايد779432221422040096

كلية العلوم/جامعة ذي قار541.0090.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيبراق باسم محمد عبد779442221424051016

كلية العلوم/جامعة ذي قار540.0090.00اعدادية العقبة للبناتاحيائييقين ستار جبار حسين779452221422012103

كلية العلوم/جامعة ذي قار540.0090.00ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيهدى عبدالزهرة يوسف جمعه779462221422087030
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كلية العلوم/جامعة ذي قار540.0090.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب شاكر رزاق بشارة779472221424008137

كلية العلوم/جامعة ذي قار540.0090.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينورالهدى احمد قاسم لطيف779482221424051177

كلية العلوم/جامعة ذي قار539.0089.83اعدادية النور للبناتاحيائيهاجر باسم ياسر مهلهل779492221422042302

كلية العلوم/جامعة ذي قار539.0089.83اعدادية البطحاء للبناتاحيائيزينب حجاب كسار دحام779502221422045037

كلية العلوم/جامعة ذي قار539.0089.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيتبارك طالب فليح حسن779512221424028044

كلية العلوم/جامعة ذي قار539.0089.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبراء كاظم حميد صبخه779522221424063012

كلية العلوم/جامعة ذي قار538.0089.67ثانوية التحرير للبناتاحيائيازهار كاطع سداوي طويهر779532221422061002

كلية العلوم/جامعة ذي قار538.0089.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيايمان علي حسين علي779542221424045033

كلية العلوم/جامعة ذي قار537.0089.50اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيغيث عمار جاسب ضايف779552221411033240

كلية العلوم/جامعة ذي قار537.0089.50ثانوية الصادقون للبنيناحيائيحسين علي عبد النبي وحيد779562221411052019

كلية العلوم/جامعة ذي قار537.0089.50اعدادية الناصرية للبناتاحيائيسجى صبار طعمة كنيهر779572221422035042

كلية العلوم/جامعة ذي قار537.0089.50اعدادية اور للبناتاحيائيبلسم صبيح خالد خزار779582221422040020

كلية العلوم/جامعة ذي قار537.0089.50ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيشهد حميد عكلة كاظم779592221424007104

كلية العلوم/جامعة ذي قار537.0089.50ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب حسن علوان حسين779602221424017121

كلية العلوم/جامعة ذي قار537.0089.50ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيشروق حسين علي صيهود779612221424070009

كلية العلوم/جامعة ذي قار537.0089.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي ناصر حسين سفيح779622221511012055

كلية العلوم/جامعة ذي قار536.0089.33ثانوية الغدير للبنيناحيائيميثاق ماجد مرداس علي779632221411006071

كلية العلوم/جامعة ذي قار536.0089.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي عقيل خلف زايد779642221411019136

كلية العلوم/جامعة ذي قار536.0089.33ثانوية االكارم المختلطةاحيائيحيدر حسين علي كحيط779652221417083010

كلية العلوم/جامعة ذي قار536.0089.33اعدادية العقبة للبناتاحيائيمروة مكي مايد حسين779662221422012087

كلية العلوم/جامعة ذي قار536.0089.33ثانوية التحرير للبناتاحيائيساره علي جاسم خلف779672221422061044

كلية العلوم/جامعة ذي قار536.0089.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه صاحب محمد علي كريم779682521424018056

كلية العلوم/جامعة ذي قار535.0089.17ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب رشيد فشاخ شريده779692221422083147

كلية العلوم/جامعة ذي قار534.7689.13ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيالحسن علي هاشم طالب779702221411001006

كلية العلوم/جامعة ذي قار534.0089.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى حامد طالب جهاد779712221411003314

كلية العلوم/جامعة ذي قار534.0089.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن كريم ابراهيم داشر779722221411004083

كلية العلوم/جامعة ذي قار534.0089.00ثانوية اريدو للبناتاحيائيهبه حسن جبار حسن779732221422032017

كلية العلوم/جامعة ذي قار534.0089.00ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيزهراء حسين راهي مسيعد779742221422087012

كلية العلوم/جامعة ذي قار533.0088.83ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد حميد عباس فالح779752221413015029

كلية العلوم/جامعة ذي قار533.0088.83اعدادية تونس للبناتاحيائيبنين علي حسين عليوي779762221422007019

كلية العلوم/جامعة ذي قار533.0088.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحنين حافظ علي يوسف779772221422011019

كلية العلوم/جامعة ذي قار533.0088.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى حمدي جاسم وداي779782221422039370

كلية العلوم/جامعة ذي قار533.0088.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء اسعد حسين كنهر779792221424001033
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كلية العلوم/جامعة ذي قار533.0088.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيسالي مالك موسى جبار779802221424051086

كلية العلوم/جامعة ذي قار532.0088.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيغزوان ثجيل صعيصع كاطع779812221411004302

كلية العلوم/جامعة ذي قار532.0088.67اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيابراهيم حسن عبد لهواك779822221411066001

كلية العلوم/جامعة ذي قار532.0088.67ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيالحسن نعيم عبدالصاحب خضير779832221417009003

كلية العلوم/جامعة ذي قار532.0088.67ثانوية الوالية للبناتاحيائيديار عدنان عبد الحسين خنجر779842221422066066

كلية العلوم/جامعة ذي قار532.0088.67ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيساره سالم غريب عالوي779852221424024026

كلية العلوم/جامعة ذي قار532.0088.67ثانوية المحمدية المختلطةاحيائينصره حسن عطيوي عبد779862221427023008

كلية العلوم/جامعة ذي قار531.0088.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعلي خالد نتيشون معن779872221413060075

كلية العلوم/جامعة ذي قار531.0088.50ثانوية االكارم المختلطةاحيائياحمد حسن عبيد ثجيل779882221417083001

كلية العلوم/جامعة ذي قار531.0088.50ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء رياض عبد المنعم عباس779892221422009040

كلية العلوم/جامعة ذي قار531.0088.50اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء لطيف كاظم عذاب779902221422028088

كلية العلوم/جامعة ذي قار531.0088.50اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمة حطاب سعيد تركي779912221422042237

كلية العلوم/جامعة ذي قار530.0088.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى صاحب محسن مغامس779922221411062218

كلية العلوم/جامعة ذي قار530.0088.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه مزيد هبر ضيف779932221422004264

كلية العلوم/جامعة ذي قار530.0088.33اعدادية الشموخ للبناتاحيائيفاطمة شبيب غازي دحام779942221422028140

كلية العلوم/جامعة ذي قار530.0088.33ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينبأ شاكر حبتور مايد779952221424047095

كلية العلوم/جامعة ذي قار530.0088.33الخارجياتاحيائيمها محمد رشيد دنيف779962221428050460

كلية العلوم/جامعة ذي قار529.0088.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين كاظم عبد علي تايه779972221411003085

كلية العلوم/جامعة ذي قار529.0088.17اعدادية البطحاء للبنيناحيائيعلي ناصر زعال عكل779982221411008043

كلية العلوم/جامعة ذي قار529.0088.17اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمنتظر محمد ظاهر سحيب779992221411018186

كلية العلوم/جامعة ذي قار529.0088.17اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد فالح حسن نزال780002221411034031

كلية العلوم/جامعة ذي قار529.0088.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعباس حميد محسن جياد780012221413004081

كلية العلوم/جامعة ذي قار529.0088.17ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء علي كاطع مشكور780022221422066092

كلية العلوم/جامعة ذي قار529.0088.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر علي فدعوس780032221424007024

كلية العلوم/جامعة ذي قار528.0088.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيابو الحسن محسن يونس جبر780042221411003001

كلية العلوم/جامعة ذي قار528.0088.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس عبد االمير عبد رسن780052221411004204

كلية العلوم/جامعة ذي قار528.0088.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عدنان شعيث خلف780062221411004274

كلية العلوم/جامعة ذي قار528.0088.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيكاظم رياض علي حسن780072221411034277

كلية العلوم/جامعة ذي قار528.0088.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء عادل صكبان ناصر780082221422083120

كلية العلوم/جامعة ذي قار527.0087.83اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد شويح سعود محارب780092221411066008

كلية العلوم/جامعة ذي قار527.0087.83ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيغدير هادي كاصد شياع780102221422029037

كلية العلوم/جامعة ذي قار527.0087.83ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيهدى رياض كريم عجيل780112221424027060

كلية العلوم/جامعة ذي قار527.0087.83ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيعلياء حيدر عزيز عبد الحسين780122221424038015
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كلية العلوم/جامعة ذي قار527.0087.83اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيحنين يوسف جاسم محمد780132221427002002

كلية العلوم/جامعة ذي قار526.0087.67اعدادية االخاء للبنيناحيائيمحمد مصطفى جليل طاهر780142221411035160

كلية العلوم/جامعة ذي قار526.0087.67ثانوية عز الدين سليم للبنيناحيائيهيثم ساجد خواف شالل780152221411083014

كلية العلوم/جامعة ذي قار526.0087.67اعدادية الشموخ للبناتاحيائييقين غيث حميد عبد الزهره780162221422028190

كلية العلوم/جامعة ذي قار526.0087.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيرحاب عبد الرضا ناصر روضان780172221424008068

كلية العلوم/جامعة ذي قار526.0087.67ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتاحيائياسماء صالح حسن مزيود780182221424052002

كلية العلوم/جامعة ذي قار526.0087.67اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيهدى عودة عباس عليوي780192221426002252

كلية العلوم/جامعة ذي قار526.0087.67ثانوية الرصافي المختلطةتطبيقيعباس خزعل حمود طاهر780202221517055002

كلية العلوم/جامعة ذي قار526.0087.67ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيايات احمد كامل زاجي780212721422012009

كلية العلوم/جامعة ذي قار525.0087.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعباس علي تبينه معارج780222221411012109

كلية العلوم/جامعة ذي قار525.0087.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء عقيل عبد كريم780232221422037044

كلية العلوم/جامعة ذي قار525.0087.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيآيات مهدي جايد عليوي780242221422039016

كلية العلوم/جامعة ذي قار525.0087.50اعدادية السوق للبناتاحيائياسماء انور عبد الهادي عبد الكريم780252221422077015

كلية العلوم/جامعة ذي قار525.0087.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتبارك مهدي زغير حجاي780262221424005014

كلية العلوم/جامعة ذي قار525.0087.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء جواد ساهي مبارك780272221424051046

كلية العلوم/جامعة ذي قار525.0087.50اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيياسمين عمار عاجل شخير780282221522036038

كلية العلوم/جامعة ذي قار524.0087.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد جاسب عبيد عرار780292221411021194

كلية العلوم/جامعة ذي قار524.0087.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب رحيم جابر ناهي780302221422004184

كلية العلوم/جامعة ذي قار524.0087.33ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيسندس هادي حريجه عبد هللا780312221422009073

كلية العلوم/جامعة ذي قار524.0087.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيايمان متعب عوده صالح780322221422016028

كلية العلوم/جامعة ذي قار524.0087.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم جليل ابراهيم داشر780332221422039321

كلية العلوم/جامعة ذي قار524.0087.33ثانوية الشطرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه مؤيد حسن كاظم780342221424006007

كلية العلوم/جامعة ذي قار524.0087.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيريام هاشم صبار عنكوش780352221424020044

كلية العلوم/جامعة ذي قار524.0087.33ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيعبير حامد عبد الرضا سمير780362221424024031

كلية العلوم/جامعة ذي قار524.0087.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيوالء سجاد حبيب حميد780372221424063100

كلية العلوم/جامعة ذي قار523.0087.17اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي رحمن غالي حمد780382221411018110

كلية العلوم/جامعة ذي قار523.0087.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمرتضى فؤاد كاظم شبيب780392221411033316

كلية العلوم/جامعة ذي قار523.0087.17اعدادية المنار للبنيناحيائيمقتدى رياض عبيد بريسم780402221411072072

كلية العلوم/جامعة ذي قار523.0087.17ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيجعفر ناجح حسين جريو780412221413047010

كلية العلوم/جامعة ذي قار523.0087.17اعدادية الوحدة للبناتاحيائيمريم فالح حمدي عبد الرضا780422221422036083

كلية العلوم/جامعة ذي قار523.0087.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيدعاء احمد خثيث خشن780432221422050072

كلية العلوم/جامعة ذي قار523.0087.17ثانوية االستبرق للبناتاحيائياسيل عبد الوهاب عبد الرزاق عبد المحسن780442221422083014

كلية العلوم/جامعة ذي قار523.0087.17ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائييقين منذر رسن كاطع780452221424004114
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كلية العلوم/جامعة ذي قار523.0087.17ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيايات علي كاظم فزع780462221424035010

كلية العلوم/جامعة ذي قار523.0087.17ثانوية التضامن المختلطةاحيائيفاطمة رحمن شاكر علي780472221427001011

كلية العلوم/جامعة ذي قار522.0087.00اعدادية تونس للبناتاحيائياستبرق ماجد فاضل جبار780482221422007008

كلية العلوم/جامعة ذي قار522.0087.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب حيدر عايد محمد780492221422083145

كلية العلوم/جامعة ذي قار522.0087.00ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيرباب احمد عبد سلطان780502221424061013

كلية العلوم/جامعة ذي قار521.0086.83اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيحسن حسين علي زغير780511121411013008

كلية العلوم/جامعة ذي قار521.0086.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسام عمار جاسم محمد780522221411004062

كلية العلوم/جامعة ذي قار521.0086.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء طالب كاظم نور780532221422038018

كلية العلوم/جامعة ذي قار521.0086.83اعدادية اور للبناتاحيائيايات حسن داخل عذيب780542221422040012

كلية العلوم/جامعة ذي قار521.0086.83اعدادية الحدباء للبناتاحيائيدعاء مؤيد لفته حياوي780552221422047057

كلية العلوم/جامعة ذي قار521.0086.83اعدادية بردى للبناتاحيائيابتسام صالح جاسم محمد780562221422048008

كلية العلوم/جامعة ذي قار521.0086.83ثانوية النرجس للبناتاحيائيفرح احمد هليل حسون780572221422060048

كلية العلوم/جامعة ذي قار521.0086.83اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه رسول خلف هاشم780582221422077197

كلية العلوم/جامعة ذي قار521.0086.83ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد هللا موحان محسن780592221424024006

كلية العلوم/جامعة ذي قار521.0086.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسارة نائل مراد مرزوك780602221424045169

كلية العلوم/جامعة ذي قار521.0086.83ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيقبس طه نجم يونس780612221424069021

كلية العلوم/جامعة ذي قار521.0086.83اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينرجس مسلم هادي جبار780622221426002197

كلية العلوم/جامعة ذي قار521.0086.83اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسن جعفر خضر780632921411016150

كلية العلوم/جامعة ذي قار520.0086.67اعدادية التميز للبنيناحيائيحيدر اسعد راضي عباس780642221411077067

كلية العلوم/جامعة ذي قار520.0086.67اعدادية الفضائل للبناتاحيائيايات عامر حاتم ناجي780652221422005004

كلية العلوم/جامعة ذي قار520.0086.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمة فيصل فرحان غانم780662221422016134

كلية العلوم/جامعة ذي قار520.0086.67ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزهراء ستار جبار لطيف780672221422029021

كلية العلوم/جامعة ذي قار520.0086.67اعدادية النور للبناتاحيائيرقيه صالح عرمش عنيد780682221422042109

كلية العلوم/جامعة ذي قار520.0086.67اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء بهجت ضيدان عيسى780692221422042123

كلية العلوم/جامعة ذي قار520.0086.67اعدادية النور للبناتاحيائيام البنين حسين كاظم عطشان780702221422042330

كلية العلوم/جامعة ذي قار520.0086.67اعدادية النصر للبناتاحيائيمريم احمد فيصل كنعان780712221422052084

كلية العلوم/جامعة ذي قار520.0086.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب فيصل جعاز شرار780722221424012112

كلية العلوم/جامعة ذي قار520.0086.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب زياره كاظم زغير780732221424045147

كلية العلوم/جامعة ذي قار520.0086.67اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب عادل حسن هجار780742421422027118

كلية العلوم/جامعة ذي قار520.0086.67ثانوية المصابيح للبناتاحيائيفاطمه كاظم فنجان فدار780752921422017072

كلية العلوم/جامعة ذي قار519.0086.50اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي حسين جالب عبد الحسين780762221411002078

كلية العلوم/جامعة ذي قار519.0086.50االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد فالح جالل عبد الرضا780772221411004027

كلية العلوم/جامعة ذي قار519.0086.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد العزيز سعد عبد العزيز سعد780782221411034211
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كلية العلوم/جامعة ذي قار519.0086.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي ذياب عداي عرنوص780792221411062126

كلية العلوم/جامعة ذي قار519.0086.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيمهند عادل جواد كاظم780802221411062233

كلية العلوم/جامعة ذي قار519.0086.50ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيبنين عالء عباس محمد780812221422009016

كلية العلوم/جامعة ذي قار519.0086.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة وليد بدر ظاهر780822221422039312

كلية العلوم/جامعة ذي قار519.0086.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمنى عامر عبد الحسين علوان780832221422039348

كلية العلوم/جامعة ذي قار519.0086.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيوردة ستار جبار عبود780842221422039402

كلية العلوم/جامعة ذي قار519.0086.50اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزينب ثائر صادق وادي780852221422043077

كلية العلوم/جامعة ذي قار519.0086.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيبنين شنان ناصر حسين780862221424020018

كلية العلوم/جامعة ذي قار518.0086.33اعدادية المنار للبنيناحيائيسجى ايمن مهدي عبود780872221421072013

كلية العلوم/جامعة ذي قار518.0086.33اعدادية الهبة للبناتاحيائيزهراء رسم عبد خنجر780882221422018031

كلية العلوم/جامعة ذي قار518.0086.33اعدادية النور للبناتاحيائيعذراء خلف عبد هللا جبر780892221422042229

كلية العلوم/جامعة ذي قار518.0086.33ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح مجبس عباس780902221424007069

كلية العلوم/جامعة ذي قار518.0086.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيبتول حميد سلطان علي780912221424035012

كلية العلوم/جامعة ذي قار518.0086.33ثانوية البدر المختلطةاحيائيعهد نعيم كاظم بدر780922221427006021

كلية العلوم/جامعة ذي قار518.0086.33الخارجياتاحيائينوره محمد سمير نشمي780932221428050511

كلية العلوم/جامعة ذي قار517.0086.17اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمحمد صباح عبد الرضا عناد780942221411018155

كلية العلوم/جامعة ذي قار517.0086.17ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيمرتضى حسن رزاق زغير780952221413024039

كلية العلوم/جامعة ذي قار517.0086.17ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء علي وحيد مطير780962221422009048

كلية العلوم/جامعة ذي قار517.0086.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمة خير هللا عوده مجيمل780972221422016129

كلية العلوم/جامعة ذي قار517.0086.17اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء رائد مطشر لفته780982221422040051

كلية العلوم/جامعة ذي قار517.0086.17اعدادية الوركاء للبناتاحيائيجنان عبد الحسين كامل مجيد780992221422043034

كلية العلوم/جامعة ذي قار517.0086.17اعدادية الشطرة للبناتاحيائينور حسن قاسم اوحيد781002221422046157

كلية العلوم/جامعة ذي قار517.0086.17ثانوية الوالية للبناتاحيائيرحيق نصر هللا ياسين حميد781012221422066070

كلية العلوم/جامعة ذي قار517.0086.17ثانوية الوالية للبناتاحيائيفرح هادي حسن فراوي781022221422066173

كلية العلوم/جامعة ذي قار517.0086.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايات صبيح كامل موات781032221424054007

كلية العلوم/جامعة ذي قار516.0086.00اعدادية الوالء المختلطةاحيائيشهد صبار ابراهيم فنجان781042121427039014

كلية العلوم/جامعة ذي قار516.0086.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيحوراء ريسان ضايف سفاح781052221422047042

كلية العلوم/جامعة ذي قار516.0086.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب احمد غميس جابر781062221422047104

كلية العلوم/جامعة ذي قار516.0086.00اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء منذر عبد الزهره موسى781072221422077118

كلية العلوم/جامعة ذي قار516.0086.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيسارة سليم جبر خلف781082221424008157

كلية العلوم/جامعة ذي قار516.0086.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى طالب مطشر مزعل781092221424010219

كلية العلوم/جامعة ذي قار516.0086.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء شاكر جواد كاظم781102221424017095

كلية العلوم/جامعة ذي قار516.0086.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيسجى عدنان داود شامي781112221424017144
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كلية العلوم/جامعة ذي قار516.0086.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياسراء محمد نزال سلطان781122221424045020

كلية العلوم/جامعة ذي قار516.0086.00ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيعبير غالب حميد داغر781132221424061031

كلية العلوم/جامعة ذي قار516.0086.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمهدي فيصل صبار فياض781142821511015222

كلية العلوم/جامعة ذي قار515.0085.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين حسن محمد781152221411003186

كلية العلوم/جامعة ذي قار515.0085.83اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيكرار صبار كاطع عبد الحسين781162221411012186

كلية العلوم/جامعة ذي قار515.0085.83ثانوية الخلد المختلطةاحيائيعون مهدي هاشم حسين781172221417034047

كلية العلوم/جامعة ذي قار515.0085.83اعدادية النصر للبناتاحيائيمروه جواد كاظم هليل781182221422052082

كلية العلوم/جامعة ذي قار515.0085.83ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزينب حيدر كاصد جبر781192221426001113

كلية العلوم/جامعة ذي قار514.0085.67للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيعباس ناصر عباس مبارك781202221411065013

كلية العلوم/جامعة ذي قار514.0085.67ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيحسن صبري طاهر كمر781212221413027012

كلية العلوم/جامعة ذي قار514.0085.67ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيمريم علي خلف مزعل781222221422023062

كلية العلوم/جامعة ذي قار514.0085.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيهديل علي عجيل فرحان781232221422083270

كلية العلوم/جامعة ذي قار514.0085.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيسحر خضير دريش سريح781242221424012119

كلية العلوم/جامعة ذي قار514.0085.67ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزينب جبار برهان عبد781252221424043049

كلية العلوم/جامعة ذي قار514.0085.67المختلطة (ع)ثانوية شبل الحسين احيائيتبارك نبيل عبدالرضا عبدالحسين781262221427031002

كلية العلوم/جامعة ذي قار514.0085.67الخارجياتاحيائينور سعد عبد الملك عمران781272221428050496

كلية العلوم/جامعة ذي قار513.0085.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء ساجد عبد هللا شنيار781282221422003033

كلية العلوم/جامعة ذي قار513.0085.50ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزينب خالد قاسم غالم781292221422029028

كلية العلوم/جامعة ذي قار513.0085.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياديان محيي عذيب عبيد781302221422039033

كلية العلوم/جامعة ذي قار513.0085.50اعدادية اور للبناتاحيائيفاطمه فيصل جابر فرحان781312221422040094

كلية العلوم/جامعة ذي قار513.0085.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ حميد عوض منخي781322221422041141

كلية العلوم/جامعة ذي قار513.0085.50اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء علي حسين محمد781332221422047092

كلية العلوم/جامعة ذي قار513.0085.50اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء هاشم طعيمه ماشي781342221422047101

كلية العلوم/جامعة ذي قار513.0085.50اعدادية السوق للبناتاحيائيدعاء رزاق سلمان ضهد781352221422077063

كلية العلوم/جامعة ذي قار513.0085.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيسميه صادق كاظم بريج781362221424001058

كلية العلوم/جامعة ذي قار513.0085.50ثانوية الخيرات المختلطةاحيائيبنين قاسم كامل بجاي781372221427030006

كلية العلوم/جامعة ذي قار512.0085.33ثانوية الغدير للبنيناحيائيخالد غازي مجيد خفيف781382221411006014

كلية العلوم/جامعة ذي قار512.0085.33اعدادية النصر للبنيناحيائيسجاد عباس حسن خليف781392221411025045

كلية العلوم/جامعة ذي قار512.0085.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمهدي صالح غانم محمد781402221411033361

كلية العلوم/جامعة ذي قار512.0085.33اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيانور نديم صبر محمد781412221411066016

كلية العلوم/جامعة ذي قار512.0085.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيروان حيدر عبد الحسين محمد781422221422004113

كلية العلوم/جامعة ذي قار512.0085.33اعدادية الهبة للبناتاحيائيزينب ستار عويد جبير781432221422018042

كلية العلوم/جامعة ذي قار512.0085.33اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزينب فيصل عبد متجي781442221422043089
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كلية العلوم/جامعة ذي قار512.0085.33اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيحوراء عقيل عبد جاسم781452221422075009

كلية العلوم/جامعة ذي قار512.0085.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائيجنات ماجد شنيور حمادي781462221422083058

كلية العلوم/جامعة ذي قار512.0085.33ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيبتول حامد ابوالهيل حسن781472221422087004

كلية العلوم/جامعة ذي قار512.0085.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفرقان حسين عبد الساده جبر781482221424001080

كلية العلوم/جامعة ذي قار512.0085.33ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيرشا حميد شناوه جابر781492221424043029

كلية العلوم/جامعة ذي قار512.0085.33ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيمريم جابر كاظم حمود781502221424060035

كلية العلوم/جامعة ذي قار512.0085.33ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزهراء قيس بدر جاسم781512221424067032

كلية العلوم/جامعة ذي قار512.0085.33اعدادية تونس للبناتتطبيقيامل كريم داغر محمد781522221522007004

كلية العلوم/جامعة ذي قار511.0085.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيسجاد مليح رحيم عباس781532221411013056

كلية العلوم/جامعة ذي قار511.0085.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين انور رزاق جعاز781542221411021040

كلية العلوم/جامعة ذي قار511.0085.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمنتظر حميد طلب حشيش781552221411021244

كلية العلوم/جامعة ذي قار511.0085.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي عبد المنعم ريسان مكي781562221411034255

كلية العلوم/جامعة ذي قار511.0085.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمها عبد الحسن سكران جابر781572221422003084

كلية العلوم/جامعة ذي قار511.0085.17اعدادية بردى للبناتاحيائينرجس جليل بغدادي سلمان781582221422048123

كلية العلوم/جامعة ذي قار511.0085.17ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيسجى دحام علي حسين781592221424046027

كلية العلوم/جامعة ذي قار511.0085.17ثانوية الجوادين االهلية للبناتتطبيقيزهراء حمزه كاظم غضبان781602221524039004

كلية العلوم/جامعة ذي قار511.0085.17االعدادية المركزية للبنيناحيائياياد حسين ارحيم كريم781612921411020031

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيموسى دويران عويد عكل781622221411003348

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00ثانوية الغدير للبنيناحيائيمحمد محسن حسين علي781632221411006063

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين كريم عويد عثمان781642221411033096

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي محمد جواد كاظم781652221413025084

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين سلمان عبد عباس781662221422003014

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء ماطر فالح مطير781672221422011035

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيغدير زمن محمد جواد علي781682221422011053

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00اعدادية الوحدة للبناتاحيائينور الزهراء عبد االمير صبري عبيد781692221422036090

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيايات هشام محمد حسين عبد االمير781702221422038005

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء نجاح عطيه عبد الحسين781712221422039117

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيايه ياسر بجاي دحام781722221422044009

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الكريم سالم781732221424008049

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم حسن عبد حسين781742221424030092

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيافراح عبداالمير خضير عباس781752221424045028

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينرجس عطا حنون عطيه781762221424051163

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيسحر عبد الجبار كاظم جاسم781772221426002132
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كلية العلوم/جامعة ذي قار509.7284.95ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيحوراء خالد شاكر كاظم781782221422001010

كلية العلوم/جامعة ذي قار509.0084.83اعدادية العقبة للبناتاحيائيزهراء فوزي كاطع حمزة781792221422012041

كلية العلوم/جامعة ذي قار509.0084.83ثانوية الفاطميات للبناتاحيائينور الهدى حيدر حاجم مالح781802221422023069

كلية العلوم/جامعة ذي قار509.0084.83اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيمواريث ظاهر علي نيشان781812221422075033

كلية العلوم/جامعة ذي قار509.0084.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيتبارك مطشر سعدون مخيلف781822221424020025

كلية العلوم/جامعة ذي قار509.0084.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيجوان غالب ثجيل ليهوب781832221424045067

كلية العلوم/جامعة ذي قار508.0084.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيبهاء الدين محمد ستار محي781842221411003035

كلية العلوم/جامعة ذي قار508.0084.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى صالح مهدي عبد781852221411034380

كلية العلوم/جامعة ذي قار508.0084.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه جبار حسن حسين781862221422004246

كلية العلوم/جامعة ذي قار508.0084.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينوره مبارك غافل نايف781872221422008119

كلية العلوم/جامعة ذي قار508.0084.67اعدادية النور للبناتاحيائيطيف علي رحيم حمدان781882221422042226

كلية العلوم/جامعة ذي قار508.0084.67ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب علي عبد هليل781892221422066121

كلية العلوم/جامعة ذي قار508.0084.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور الهدى لفته عبد ولخ781902221424005077

كلية العلوم/جامعة ذي قار508.0084.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيسوزان ثجيل خضر مري781912221424008163

كلية العلوم/جامعة ذي قار508.0084.67ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيامنه ماجد خريبط خلف781922221424046003

كلية العلوم/جامعة ذي قار503.0083.83ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيعلي مجيد بعنون كاصد781932221517001024

كلية العلوم/جامعة ذي قار500.0083.33اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيعباس مطشر راضي حنون781942221511066005

كلية العلوم/جامعة ذي قار487.0081.17ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيميسون رزاق يونس صحن781952221527057018

كلية العلوم/جامعة ذي قار483.0080.50الخارجياتتطبيقيايمان ابراهيم خليل جعفر781962221528050018

كلية العلوم/جامعة ذي قار480.0080.00الخارجيونتطبيقيعلي محمد جواد زاجي781972221518001367

كلية العلوم/جامعة ذي قار474.0079.00اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيزينب عالء عبد هللا صباح781982221522050003

كلية العلوم/جامعة ذي قار468.0078.00ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيحسنين محسن صابر عبد الرزاق781991621511075012

كلية العلوم/جامعة ذي قار464.0077.33ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقياحمد عبد العزيز حنون حطيحط782002821511035004

كلية العلوم/جامعة ذي قار460.0076.67اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيحوراء علي لويس محمد782012221526002121

كلية العلوم/جامعة ذي قار459.0076.50ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيدعاء كريم شجاي حميد782021621524050008

كلية العلوم/جامعة ذي قار459.0076.50ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيوجدان جميل بزون جبار782031621524051042

كلية العلوم/جامعة ذي قار459.0076.50اعدادية سكينة للبناتتطبيقيزينب عزيز حبش شاجي782042221522016012

كلية العلوم/جامعة ذي قار459.0076.50ثانوية السالم للبنينتطبيقيعلي احمد روضان واحد782052821511004032

كلية العلوم/جامعة ذي قار458.0076.33اعدادية عشتار للبناتتطبيقياماني احمد عبد محسن782062221522044001

كلية العلوم/جامعة ذي قار457.0076.17اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيسجاد جابر هالل جابر782071621511033072

كلية العلوم/جامعة ذي قار457.0076.17ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقينور مهند كاظم مدلول782082221522088044

كلية العلوم/جامعة ذي قار456.0076.00الخارجياتتطبيقياديان لطيف راشد عبد782092221528050002

كلية العلوم/جامعة ذي قار455.0075.83اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيمزن أسعد جبار أصواب هللا782101621522070017
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كلية العلوم/جامعة ذي قار454.0075.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعباس عبد الحسين كامل عبد782112221511012039

كلية العلوم/جامعة ذي قار452.0075.33االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي احمد ثامر حنون782122221511009032

كلية العلوم/جامعة ذي قار452.0075.33اعدادية الفجر للبنينتطبيقيسجاد حاكم عنك خضير782132221511029032

كلية العلوم/جامعة ذي قار452.0075.33اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعلي سعد غازي عباس782142221511079038

كلية العلوم/جامعة ذي قار449.0074.83اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الزهرة ناجي لعيوس782152221515011103

كلية العلوم/جامعة ذي قار447.0074.50اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعلي غازي فيصل رزاق782162221511017059

كلية العلوم/جامعة ذي قار447.0074.50ثانوية المعارج االهلية للبناتتطبيقيزهراء زيدان خلف حميد782172221524017004

كلية العلوم/جامعة ذي قار446.0074.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيهدى رشيد علوان قاسم782182221522073040

كلية العلوم/جامعة ذي قار446.0074.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتتطبيقيمروة محمد مطر جبر782192221524020013

كلية العلوم/جامعة ذي قار446.0074.33الخارجياتتطبيقيسكينه هادي هاشم حسين782202221528050066

كلية العلوم/جامعة ذي قار445.0074.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيفرج فالح عبد الحسن عياش782211621511001192

كلية العلوم/جامعة ذي قار445.0074.17ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيستار جبار عبد علي تايه782221621511083011

كلية العلوم/جامعة ذي قار445.0074.17ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيكرار عدنان حسان شابث782232221511053025

كلية العلوم/جامعة ذي قار445.0074.17اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيتبارك حسين مطير سعد782242221522006009

كلية العلوم/جامعة ذي قار444.0074.00اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيحسين مؤيد عاشور مظلوم782251621511004035

كلية العلوم/جامعة ذي قار444.0074.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيغزوان حامد سلمان عبد782261621511035106

كلية العلوم/جامعة ذي قار444.0074.00اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيعلي هاشم حسن هاشم782272221511058041

كلية العلوم/جامعة ذي قار443.0073.83ثانوية الصمود للبنينتطبيقيزين العابدين علي شريف عجمي782282221511010022

كلية العلوم/جامعة ذي قار442.0073.67ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيمصطفى علي شرقي عبد الصاحب782291621511074059

كلية العلوم/جامعة ذي قار442.0073.67ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيزهراء نجاح صبار احمد782302221522009024

كلية العلوم/جامعة ذي قار441.0073.50ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي عذاب عبد ربه سالم782311621513004101

كلية العلوم/جامعة ذي قار440.0073.33اعدادية الفرسان للبنينتطبيقياحمد رحيم صافي كنيفذ782321621511009002

كلية العلوم/جامعة ذي قار440.0073.33ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقينجم عبد الزهره عبود برهان782332821511035056

كلية العلوم/جامعة ذي قار439.0073.17اعدادية عشتار للبناتتطبيقيانعام اسماعيل كاظم وريور782342221522044002

كلية العلوم/جامعة ذي قار437.0072.83ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقياكرم خالد فالح وهيم782352821511020008

كلية العلوم/جامعة ذي قار436.0072.67اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزينب محمد جاسم خضير782361621522094029

كلية العلوم/جامعة ذي قار436.0072.67ثانوية الروانق االهلية للبناتتطبيقيحوراء يحيى جبير كريم782372221524061002

كلية العلوم/جامعة ذي قار435.0072.50ثانوية الدير للبنينتطبيقيحسين داود سلمان حميد782381621511023010

كلية العلوم/جامعة ذي قار435.0072.50اعدادية األعراف للبنينتطبيقيحسين علي محمد نجم782391621511058027

كلية العلوم/جامعة ذي قار435.0072.50اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيطيبه عبد الهادي كامل كاظم782402221522037011

كلية العلوم/جامعة ذي قار434.0072.33اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيكرار نجم عبد هللا علي782411621511047044

كلية العلوم/جامعة ذي قار434.0072.33اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعلي حسنين نجم عبد هللا782422721511042055

كلية العلوم/جامعة ذي قار434.0072.33ثانوية السالم للبنينتطبيقيحسن علي جماغ شبيب782432821511004007
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كلية العلوم/جامعة ذي قار434.0072.33ثانوية السالم للبنينتطبيقيحسنين علي غازي كاظم782442821511004011

كلية العلوم/جامعة ذي قار433.0072.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي حيدر حمد عجيل782452221511013049

كلية العلوم/جامعة ذي قار433.0072.17اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيحوراء طعمة مطشر طالل782462221526002120

كلية العلوم/جامعة ذي قار432.0072.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياحمد علي خضير جابر782471621513021009

كلية العلوم/جامعة ذي قار431.0071.83اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيحسن عزيز بريسم شجير782482221511058011

كلية العلوم/جامعة ذي قار430.0071.67اعدادية الزبير للبنينتطبيقيايمن قاسم عويد خلف782491621511032020

كلية العلوم/جامعة ذي قار430.0071.67ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيواثق عبد جاسم مجلي782501621511065024

كلية العلوم/جامعة ذي قار429.0071.50اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعالء رحيم تركي فليح782512221511017049

كلية العلوم/جامعة ذي قار428.0071.33ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيرضيه يحيى عبد الصاحب حمادي782521621524048007

كلية العلوم/جامعة ذي قار427.0071.17اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيحيدر حسن مهدي كاظم782532221511048024

كلية العلوم/جامعة ذي قار427.0071.17اعدادية تونس للبناتتطبيقيبتول حميد علي ماضي782542221522007005

كلية العلوم/جامعة ذي قار427.0071.17اعدادية سكينة للبناتتطبيقيرواء عزيز حبش شاجي782552221522016008

كلية العلوم/جامعة ذي قار427.0071.17اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيكاظم حسين طلوبي عرموط782562821511037096

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار517.0086.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيحوراء نعيم خلف مخور782572221422016051

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار517.0086.17اعدادية الشموخ للبناتاحيائيخديجة حسين هاشم رؤوف782582221422028046

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار506.0084.33اعدادية النور للبناتاحيائيزينه علي حسين ناصر782592221422042201

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار505.0084.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي احمد غني ريسان782602221411034219

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار505.0084.17المختلطة (ع)ثانوية شبل الحسين احيائيفاطمة فاضل عبدالنبي جبر782612221427031006

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار500.0083.33ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزينب عدي عبد الحكيم محسن782622221422009062

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار500.0083.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحوراء زياد طاهر ميس782632221422073029

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار498.0083.00ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائينرجس صباح حسين مساعد782642221424024047

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار497.0082.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمرتضى حسن رزاق شالل782652221411009129

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار493.0082.17اعدادية السالم للبنيناحيائيمحمد باقر محمد مسافر فاخر782662221411015136

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار493.0082.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد عدنان عباس حسين782672221413006180

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار493.0082.17ثانوية االشراق للبناتاحيائيروى اياد طعمه مطيلب782682221422063004

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار493.0082.17ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيشفاء عطيه كريم دبيلي782692221427058003

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار490.0081.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيجعفر ريحان دويش جابر782702221411034064

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار488.0081.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيانس فالح حسن مطر782712221422008012

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار488.0081.33ثانوية النهضة للبناتاحيائيتبارك واثق ابراهيم سايل782722221422034020

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار485.0080.83اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائياحمد عبد الباري مايح ماضي782732221411012006

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار483.0080.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيفاتن عماد عجيل مشاري782742221422044067

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار483.0080.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي شهيد داخل782752221424020060

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار482.0080.33ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيايات ماهر رمضان شاكر782762221424039003
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قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار481.0080.17ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيحازم احمد عطية حسين782772221413008010

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار481.0080.17اعدادية الفرات للبناتاحيائيفاطمه حافظ علي ناصر782782221422002099

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار481.0080.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيغيداء وحيد كاصد منهل782792221424045192

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار481.0080.17ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيحوراء مجيد كريوش جبير782802221427026002

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار480.0080.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشيماء غالب محمد جبر782812221422041104

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار480.0080.00اعدادية النصر للبناتاحيائيانوار مجيد محسن عناد782822221422052011

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار478.0079.67اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء محمد عطيه مطشر782832221422077115

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار478.0079.67ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائييقين هاشم مطير مطرود782842221424027063

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار477.0079.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبنين فرحان سمير عبيد782852221424054010

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار476.0079.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمة الزهراء مظفر معيوف ضاحي782862221422083203

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار476.0079.33اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب جاسب حمود كامل782872221426002268

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار476.0079.33ثانوية المصابيح للبناتاحيائيرسل رياض محسن عباس782882921422017026

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار475.0079.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم مبارك ضيدان برغي782892221422039331

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار475.0079.17اعدادية النور للبناتاحيائيهدير عادل لطيف علي782902221422042316

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار474.0079.00اعدادية الغراف للبنيناحيائيمرتضى صباح عسل شكري782912221411022087

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار474.0079.00اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء عادل حسين مهلهل782922221422007048

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار474.0079.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب علي عدنان هاشم782932221424051078

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار473.0078.83اعدادية العقبة للبناتاحيائيازهار مكي علي مطلك782942221422012003

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار473.0078.83اعدادية النور للبناتاحيائيانوار يوسف عوده حسن782952221422042024

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار473.0078.83ثانوية التحرير للبناتاحيائيدنيا علي نعيم خضير782962221422061026

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار473.0078.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياسماء اسعد مقداد محمد782972221422073003

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار472.0078.67اعدادية تونس للبناتاحيائينوره ريسان طاهر عباس782982221422007084

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار472.0078.67اعدادية البطحاء للبناتاحيائيعلياء لطيف نصار دحام782992221422045057

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار471.0078.50اعدادية الشموخ للبناتاحيائيغفران حميد مجيد هيول783002221422028131

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار471.0078.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيمريم موسى ضالل دويح783012221422044084

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار471.0078.50ثانوية تبارك للبناتاحيائيمريم اسماعيل خضير خلف783022221422062032

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار471.0078.50ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيزهراء سالم غازي عوده783032221427022011

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار470.0078.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين حسن فليح نكيته783042221424010044

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار452.0075.33ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيفواطم عبد الحسن جواد كاظم783052221522088037

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار428.0071.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمصطفى منصور رزاق كاطع783062221511021032

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار426.0071.00اعدادية تونس للبناتتطبيقينجالء ستار جبير دريبي783072221522007025

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار426.0071.00اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيطيبه هادي محسن سلمان783082221522008015

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار426.0071.00الخارجياتتطبيقيفاطمه محسن فرهود حمود783092221528050087
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قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار423.0070.50اعدادية العقبة للبناتتطبيقينرجس قحطان كريم سفيح783102221522012027

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار422.0070.33ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيدعاء ميثاق جباري ورور783112221524063007

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار421.0070.17اعدادية تونس للبناتتطبيقيحوراء محسن عجيل حنين783122221522007008

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار420.0070.00اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيرضا كاظم ابو الطوق بكر783131621511027019

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار420.0070.00ثانوية الوالية للبناتتطبيقيضحى علي عبد الحسين داغر783142221522066050

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار420.0070.00ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيفاطمة سعد خليف رفش783152221524028018

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار419.0069.83ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيزيد سعد احمد عيسى783161621513116007

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار419.0069.83اعدادية تونس للبناتتطبيقيزينب كريم سلمان داود783172221522007015

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار419.0069.83الخارجياتتطبيقيفرح محمد جواد مهدي783182221528050130

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار568.0094.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيعلياء واثق حميد رحمه783192221422003068

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار518.0086.33ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم ناجي حمداوي783202421413017077

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار506.0084.33اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمجتبى كريم عبد الحسن عبد النبي783212221411002116

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار499.0083.17اعدادية الفهود للبنيناحيائيمهدي اسد هاشم جابر783222221411042080

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار499.0083.17ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيايه كامل ياسر هريش783232221424027004

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار498.0083.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائيسعاد علي حسين طعيمه783242221422043105

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار495.0082.50اعدادية بردى للبناتاحيائيهبة جعفر حسين عويد783252221422048133

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار487.0081.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين علي عبد الكاظم حمد783262221411013033

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار485.0080.83ثانوية الوالية للبناتاحيائيهديل محمد عباس نايف783272221422066220

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار485.0080.83ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيتبارك عدنان يونس خلف783282221424004021

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار484.0080.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيداليا سعيد خلف رجب783291721422061073

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار483.0080.50الخارجيوناحيائيمصطفى ضمير جبار ماجد783302221418001728

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار483.0080.50اعدادية اور للبناتاحيائيام البنين عبد هللا جابر فرحان783312221422040008

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار481.0080.17اعدادية الوحدة للبناتاحيائيفاطمة عماد علي عوفي783322221422036070

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار480.0080.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيآيات احمد جبار عودة783332221422039002

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار479.0079.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس زهير حميد حسون783342221411034196

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار476.0079.33اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد رزاق مبارك حسين783352221411034023

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار476.0079.33اعدادية المنار للبنيناحيائيحامد خليل حيال عبد الحسين783362221411072010

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار473.0078.83اعدادية الناصرية للبنيناحيائيبشار أحمد دريس حسن783372221411002018

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار473.0078.83اعدادية النور للبناتاحيائيسجى حسين احمد بغية783382221422042208

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار472.0078.67اعدادية التميز للبنيناحيائيسجاد عبد االمير عوض مهلهل783392221411077086

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار472.0078.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحوراء كريم عبيد تبينه783402221422008027

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار472.0078.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيمريم فرج عبره فرحان783412221424022081

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار470.0078.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيرضا فراس جاسم سوادي783422221411004163
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قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار470.0078.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنين جعفر محسن حامد783432221422041033

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار470.0078.33ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيختام كاظم شويل بدحي783442221424044017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار470.0078.33ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيأمينه محمد جواد علي محمد783452221424046001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار468.0078.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي عبد هللا كريم كايم783462221411003190

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار468.0078.00ثانوية الهدى للبناتاحيائيتهاني عبد الحكيم كنو كاطع783472221422033019

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار468.0078.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء قاسم علي راهي783482221422041069

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار468.0078.00اعدادية النور للبناتاحيائيزينب محسن حنون خضر783492221422042194

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار468.0078.00اعدادية النصر للبناتاحيائيحنان منصور عزيز رهيف783502221422052021

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار467.0077.83اعدادية التميز للبنيناحيائيكرار احمد عبد العباس سروال783512221411077155

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار467.0077.83ثانوية الصفا المختلطةاحيائيمصطفى خضر غني فاضل783522221417081016

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار467.0077.83اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه جمهور واشي هليل783532221422077192

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار466.0077.67اعدادية الوركاء للبناتاحيائيبان عبد الشهيد عبود عبد هللا783542221422043020

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار466.0077.67ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائينور عدنان مطر محمد783552221424039037

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار465.0077.50ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيمرتضى وهاب كريم فرحان783562221417059033

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار465.0077.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيورود علي داخل عفيت783572221422073133

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار464.0077.33ثانوية الجبايش للبنيناحيائيعباس عماد داود سلمان783582221411041014

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار464.0077.33ثانوية تبارك للبناتاحيائيحوراء جاسم حسين جويعد783592221422062009

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار464.0077.33ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد علي حمود783602221424062041

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار463.0077.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمقتدى محمد عرمش جنب783612221411003336

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار463.0077.17اعدادية الفرات للبناتاحيائيسجى ياسين عجيل حسين783622221422002083

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار463.0077.17ثانوية العقيدة المختلطةاحيائياسراء حسب شنيور عذاب783632221427022001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار462.0077.00اعدادية الوحدة للبناتاحيائيحنين رائد حسب خضير783642221422036024

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار462.0077.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء عقيل مزعل كريم783652221422037045

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار462.0077.00اعدادية اور للبناتاحيائيمنار حمود فرهود ضباب783662221422040114

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار450.0075.00ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عادل غضبان رشدان783672221524024003

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار443.0073.83اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقينرجس عبد الزهرة عبد محمد عبد الكريم783681621522004015

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار430.0071.67ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتتطبيقيفاطمه دوهان عبد حمد783692221524041001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار425.0070.83اعدادية عشتار للبناتتطبيقيزهراء عادل حامد حمزه783702221522044008

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار417.0069.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيابرار سعد خلف خضير783711621524011002

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار416.0069.33ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيحسين مرتضى نعيم خلف783721621513106019

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار415.0069.17ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمنتظر ثائر عبد الكريم دهروب783731621515005202

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار415.0069.17اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيامير علي رحيم حوشان783742221511011006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار414.0069.00ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيفهد عبد الكريم حنتوش جياد783751621513016045
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قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار413.0068.83ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقياحمد علي حبيب محيبس783761621513015004

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار412.0068.67اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمرتضى حيدر عريان حثاله783772221511017075

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار412.0068.67اعدادية تونس للبناتتطبيقيفاطمه كاظم مسعد علي783782221522007020

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار410.0068.33اعدادية المعقل للبناتتطبيقينور الهدى جمال عيسى عبد الحسين783791621522014057

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار409.0068.17اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيسماح خضير عباس علي783802221522050005

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار560.0093.33اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي احسان شهيد سعدون783812221411002076

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار520.0086.67ثانوية فايدة للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد صالح783821721411091047

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار501.0083.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي احمد غني سرفان783832221411003154

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار497.0082.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيغدير احمد عبد الرضا عبد الرزاق783842221422016119

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار493.0082.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيالزهراء محمد عبد الوهاب حسن783852221422041005

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار490.0081.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرفل محمد عبدالرضا عطوف783862221424051036

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار483.0080.50ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمصطفى وائل جواد تايه783872221413015036

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار478.0079.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمنار ثجيل سعد محسن783882221422039342

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار469.0078.17اعدادية الناصرية للبنينتطبيقياحمد جعفر حسين لهمود783892221511002005

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار469.0078.17اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمصطفى شمخي جبار حسن783902621411027156

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار467.0077.83ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى علي مهدي جخيم783912221413015032

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار466.0077.67اعدادية الشموخ للبناتاحيائيطيبه شريف كزار حمادي783922221422028121

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار466.0077.67ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيميسم مهند عوده شهيب783932221424001091

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار465.0077.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ غسان جاسب ناشور783942221422004301

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار464.0077.33اعدادية الشموخ للبناتاحيائياسيل علي جبير عليوي783952221422028014

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار463.0077.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيغدير مطشر محيسن نصر هللا783962221424001070

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار463.0077.17ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيزينب شعالن زعين منصور783972221424064029

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار462.0077.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيآية جاسم كريم عجرم783982221422039020

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار462.0077.00اعدادية النور للبناتاحيائيزينب مشتاق فرحان وحيد783992221422042197

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار462.0077.00اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه حسين جاسم جابر784002221422042353

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار461.0076.83اعدادية المروج للبناتاحيائيزهراء محسن علي محسن784012221422030034

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار460.0076.67اعدادية النور للبناتاحيائيزينب عبد السالم عبد الرضا عوده784022221422042181

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار459.0076.50اعدادية الفرات للبناتاحيائيرقيه عبد الجليل ظاهر عالوي784032221422002035

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار459.0076.50اعدادية اور للبناتاحيائيبنين برزان سالم خزعل784042221422040021

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار458.0076.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيمرتضى علي حسين عباس784052221411013090

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار458.0076.33ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد علي فاضل عباس منشد784062221413015031

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار457.0076.17اعدادية الوحدة للبناتاحيائيافراح صيوان دوخي وساك784072221422036003

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار457.0076.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيآيات صالح جليل عوده784082221422039008

4148 من 2376صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار457.0076.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة سعد محمد كاظم784092221422039289

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار457.0076.17ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيبنين ستار ناجي كامل784102221424038003

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار456.0076.00اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيأيات حامد طالب جهاد 784112221427002001

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار455.0075.83اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمحمد حيدر حسن محمد784122221411080074

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار455.0075.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر فهد ماهود784132221424051121

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار454.0075.67اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيعباس صبري زيارة كاظم784142221411028034

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار454.0075.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائييقين محمد جبار تايه784152221422039409

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار453.0075.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبتول عبد  الحسين عباس حسين784162221422037009

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار453.0075.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء حمزه خلف ماجد784172221422037042

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار451.0075.17اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحسين عمار ساري جاسم784181621511030011

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار450.0075.00اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم حسين لهمود784192221511002053

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار427.0071.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيعقيل سجاد جبار حمود784202521511008088

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار424.0070.67ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيفاطمه حسين سعيد صالح784212221522009032

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار418.0069.67اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين فاضل عبد العظيم مزيد784222221511005017

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار414.0069.00ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيرياض محيسن جاسم محمد78423222051061013

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار409.0068.17اعدادية القرنة للبناتتطبيقيفاطمه صائب خلف عبد الرضا784241621522005036

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار409.0068.17ثانوية الجامعة للبناتتطبيقينورس عبد اللطيف عبد الجبار عبد اللطيف784251621522006016

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار409.0068.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعباس ماجد خضير عذيب784262221511021013

كلية القانون/جامعة ذي قار572.0095.33ثانوية سما ذي قار للبناتادبيفاطمة عالء حسين راضي784272221222088047

كلية القانون/جامعة ذي قار571.0095.17اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعلي سعدي كاظم محمد784282221211049017

كلية القانون/جامعة ذي قار562.0093.67اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيبنين جواد كاظم محمد784292221222075008

كلية القانون/جامعة ذي قار561.0093.50ثانوية ام البنين للبناتادبيسماء ضياء هاشم عبد الرضا784302221222038017

كلية القانون/جامعة ذي قار550.0091.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتادبيرحمه سلمان جابر كاطع784312221224010003

كلية القانون/جامعة ذي قار542.0090.33ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء راغب لعيوس هليل784322221222088023

كلية القانون/جامعة ذي قار536.0089.33اعدادية الشموخ للبناتادبيرقيه علي كاظم عليوي784332221222028020

كلية القانون/جامعة ذي قار536.0089.33اعدادية الشموخ للبناتاحيائينهى محمد جهيد علي784342221422028170

كلية القانون/جامعة ذي قار535.0089.17اعدادية الناصرية للبناتادبيختام علي مجيد عامر784352221222035010

كلية القانون/جامعة ذي قار535.0089.17اعدادية البطحاء للبناتادبيمنار فهد هالل علي784362221222045079

كلية القانون/جامعة ذي قار529.0088.17اعدادية الشموخ للبناتادبيزهراء عوده محمد لهيمد784372221222028025

كلية القانون/جامعة ذي قار527.0087.83ثانوية سما ذي قار للبناتادبيهاجر شاكر طالب شاتي784382221222088059

كلية القانون/جامعة ذي قار523.0087.17اعدادية الجزائر للبنينادبيكرار حيدر رزاق ناجي784392221211039038

كلية القانون/جامعة ذي قار522.0087.00اعدادية الشيماء للبناتادبينور عور سراب جباره784402221222011029

كلية القانون/جامعة ذي قار520.0086.67اعدادية التميز للبنيناحيائيمصطفى كمال فارس عداي784412221411077205
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كلية القانون/جامعة ذي قار518.0086.33ثانوية االخالص المختلطةاحيائيبنين حارث جبار سعدون784422221427032007

كلية القانون/جامعة ذي قار515.0085.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب احمد راضي فليح784432221424003084

كلية القانون/جامعة ذي قار513.0085.50ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزينب حبيب حويل هادي784442221424067038

كلية القانون/جامعة ذي قار512.0085.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد عدنان هاشم زغير784452221511034077

كلية القانون/جامعة ذي قار511.0085.17ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزينب عمار قاسم جخيور784462221222088034

كلية القانون/جامعة ذي قار509.0084.83ثانوية الفاطميات للبناتادبينور الهدى جمال عبد الكاظم سعدون784472221222023037

كلية القانون/جامعة ذي قار508.0084.67اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيمحمد سعيد جخير داغر784482221211063027

كلية القانون/جامعة ذي قار508.0084.67اعدادية الشموخ للبناتادبيزينب رحمان طعيمه عوج784492221222028029

كلية القانون/جامعة ذي قار508.0084.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيسجاد عادل سعدون حمد784502221411021087

كلية القانون/جامعة ذي قار505.0084.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيكرار نافع نعيم داخل784512221411034296

كلية القانون/جامعة ذي قار501.0083.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين هاشم ميس ذبيح784522221411012067

كلية القانون/جامعة ذي قار500.0083.33االعدادية الشرقية للبنينادبيمصطفى محمود شاكر صبر784532221211009038

كلية القانون/جامعة ذي قار500.0083.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيايمان حميد عوض منخي784542221222041005

كلية القانون/جامعة ذي قار499.0083.17اعدادية سكينة للبناتادبيصفا علي مجيد علي784552221222016029

كلية القانون/جامعة ذي قار499.0083.17اعدادية الشطرة للبناتادبيحنين ناصر عكار عبد784562221222046003

كلية القانون/جامعة ذي قار2497.0082.83خارجيون ادبيكرار وليد جبير خصاف784572221218002360

كلية القانون/جامعة ذي قار497.0082.83اعدادية الشيماء للبناتادبيحوراء حيدر عبد المحسن عجيل784582221222011006

كلية القانون/جامعة ذي قار495.0082.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه راشد يازع شالكه784592221222041023

كلية القانون/جامعة ذي قار494.0082.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد غزوان يوسف طالب784602221211021014

كلية القانون/جامعة ذي قار492.0082.00ثانوية قرة االعين للبناتادبيريتاج ضياء عيدان مجيد784612221222022011

كلية القانون/جامعة ذي قار490.0081.67اعدادية الناصرية للبناتادبيزهراء عادل جبار سهر784622221222035012

كلية القانون/جامعة ذي قار490.0081.67الخارجياتادبيرسل رياض حمود مطلك784632221228050217

كلية القانون/جامعة ذي قار488.0081.33اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيرياض اياد جبار عبد النبي784642221211049006

كلية القانون/جامعة ذي قار485.0080.83اعدادية البطحاء للبناتادبيامل عايد فرحان عجيل784652221222045010

كلية القانون/جامعة ذي قار485.0080.83ثانوية الحبوبي المختلطةادبيغفران خضير جاسم محمد784662221227056002

كلية القانون/جامعة ذي قار484.0080.67اعدادية النور للبناتادبيزهراء حمود عجيل محسن784672221222042024

كلية القانون/جامعة ذي قار483.0080.50اعدادية الكندي للبنينادبيياسر حسن جبر كعيد784682221211013065

كلية القانون/جامعة ذي قار483.0080.50ثانوية الوالية للبناتادبيبنين حبيب ساجت عكله784692221222066003

كلية القانون/جامعة ذي قار482.0080.33ثانوية التعاون المختلطةادبيصادق رحيم طعيمه رويعي784702221217014004

كلية القانون/جامعة ذي قار479.0079.83اعدادية المثابرون للبنينادبيمصطفى راهي منصور كوين784712221211082088

كلية القانون/جامعة ذي قار477.0079.50االعدادية الشرقية للبنينادبيكاظم نعمه زبيري حسين784722221211009030

كلية القانون/جامعة ذي قار477.0079.50اعدادية الجواد للبنينادبيايمن ماجد راشد ثجيل784732221211054004

كلية القانون/جامعة ذي قار476.0079.33اعدادية النور للبناتادبيايمان علي جليل حسون784742221222042005
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كلية القانون/جامعة ذي قار475.0079.17اعدادية الشيماء للبناتادبييقين نصر هللا محسن نعيس784752221222011035

كلية القانون/جامعة ذي قار474.0079.00ثانوية قرة االعين للبناتادبيحوراء مهدي حمد طشطوش784762221222022009

كلية القانون/جامعة ذي قار473.0078.83اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعلي محمد طاهر جبر784772221211007040

كلية القانون/جامعة ذي قار473.0078.83اعدادية النور للبناتادبيفاطمة ناصر عبد مسافر784782221222042037

كلية القانون/جامعة ذي قار470.0078.33اعدادية الشباب للبنينادبيعلي يحيى هاشم سلمان784792221211031034

كلية القانون/جامعة ذي قار470.0078.33اعدادية المختار للبنينادبيمصطفى جواد كاظم حسن784802221211043133

كلية القانون/جامعة ذي قار470.0078.33اعدادية المثابرون للبنينادبيكريم شاكر خضير ياسين784812221211082068

كلية القانون/جامعة ذي قار470.0078.33اعدادية الشطرة للبناتادبيزهراء حسين عليوي مطنش784822221222046006

كلية القانون/جامعة ذي قار469.0078.17ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتادبيزهراء ضياء يوسف شبيب78483222022200003

كلية القانون/جامعة ذي قار468.0078.00اعدادية المختار للبنينادبيمؤمل محمد عباس علي784842221211043098

كلية القانون/جامعة ذي قار468.0078.00ثانوية در الصفا االهلية للبنينادبيجابر محمد حطاب مهنا784852221213045002

كلية القانون/جامعة ذي قار468.0078.00ثانوية الوالية للبناتادبيزينب عادل داود حسين784862221222066015

كلية القانون/جامعة ذي قار467.0077.83ثانوية سما ذي قار للبناتادبيايمان سالم كريم سليمان784872221222088008

كلية القانون/جامعة ذي قار466.0077.67اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء عباس ريسان ورور784882221222037017

كلية القانون/جامعة ذي قار466.0077.67ثانوية االبتهال للبناتادبينور حسن هادي لفته784892221222051034

كلية القانون/جامعة ذي قار465.0077.50ثانوية ام البنين للبناتادبيماجده كريم خضير مسير784902221222038021

كلية القانون/جامعة ذي قار465.0077.50ثانوية االهوار االهلية للبناتادبيايمان محمد نعمه رداد784912221224043001

كلية القانون/جامعة ذي قار463.0077.17اعدادية المختار للبنينادبيعباس علي فرحان سالم784922221211043062

كلية القانون/جامعة ذي قار463.0077.17اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيخضر عبد السيد حسن عباس784932221515008056

كلية القانون/جامعة ذي قار462.0077.00االعدادية الشرقية للبنينادبيعباس عودة علي جابر784942221211009021

كلية القانون/جامعة ذي قار462.0077.00ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيزين العابدين حسين مكي حمود784952221217017014

كلية القانون/جامعة ذي قار462.0077.00ثانوية الفاطميات للبناتادبيزهراء عباس خلف شغيدل784962221222023022

كلية القانون/جامعة ذي قار462.0077.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب عادل خلف شناوه784972221222041016

كلية القانون/جامعة ذي قار461.0076.83ثانوية العاديات للبناتادبيزينب علي محمد راشد784982221222091017

كلية القانون/جامعة ذي قار460.0076.67اعدادية الشموخ للبناتادبيزينب ياسين سلمان فرحان784992221222028034

كلية القانون/جامعة ذي قار458.0076.33ثانوية المجاهد المختلطةادبيمحمد ماجد عبد األمير سعود785002221217049011

كلية القانون/جامعة ذي قار458.0076.33ثانوية اريدو للبناتادبينبأ قادر حالوب نجم785012221222032037

كلية القانون/جامعة ذي قار456.0076.00ثانوية الجوادين للبنينادبيحسين محمد منعثر طاهر785022221211014005

كلية القانون/جامعة ذي قار456.0076.00ثانوية الوالية للبناتادبيملك خلف جايد مجلي785032221222066027

كلية القانون/جامعة ذي قار455.0075.83الخارجياتادبيزينب جاسم محمد بادي785042221228050308

كلية القانون/جامعة ذي قار454.0075.67ثانوية االهوار االهلية للبناتادبيبنين عبد علي محمد نايف785052221224043002

كلية القانون/جامعة ذي قار453.0075.50اعدادية المختار للبنينادبيمحمد صادق أحمد خضير ناصر785062221211043114

كلية القانون/جامعة ذي قار450.0075.00ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيادهم حسين جواد كاظم785072221217017003
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كلية القانون/جامعة ذي قار447.0074.50اعدادية سكينة للبناتادبيفاطمه عكله عطيه زاجي785082221222016033

كلية القانون/جامعة ذي قار447.0074.50اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه محمد عواد شالكه785092221222037030

كلية القانون/جامعة ذي قار446.0074.33اعدادية الفرات للبناتادبيتبارك رزاق حاجم سلطان785102221222002006

كلية القانون/جامعة ذي قار446.0074.33ثانوية االزدهار المختلطةادبيزهراء اياد هادي جعفر785112221227045005

كلية القانون/جامعة ذي قار445.0074.17ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء نعمة سنيد حسين785122221222088030

كلية القانون/جامعة ذي قار443.0073.83اعدادية االخاء للبنينادبيمؤمل جبار عبد هللا ياسين785132221211035033

كلية القانون/جامعة ذي قار443.0073.83ثانوية سما ذي قار للبناتادبيفاطمة عباس خلف حسن785142221222088045

كلية القانون/جامعة ذي قار441.0073.50اعدادية العقبة للبناتتطبيقيام البنين مرتضى نعمه حسين785152221522012003

كلية القانون/جامعة ذي قار440.0073.33اعدادية االصالح للبنينادبيعباس سبتي رشاد محمد785162221211016008

كلية القانون/جامعة ذي قار440.0073.33ثانوية الوثبة للبنينادبيمرتضى سعد كامل بردان785172221211050012

كلية القانون/جامعة ذي قار440.0073.33اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيشهد باسم حمود عبد العزيز785182221227002005

كلية القانون/جامعة ذي قار439.0073.17اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيعلي راشد نجم عبد هللا785192221211020007

كلية القانون/جامعة ذي قار439.0073.17ثانوية قرة االعين للبناتادبيزهراء علي كريم مليحم785202221222022015

كلية القانون/جامعة ذي قار439.0073.17ثانوية الوالية للبناتادبيفاطمه مجيد عوده عيال785212221222066025

كلية القانون/جامعة ذي قار438.0073.00ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيمحسن علي حمود حمد785222221217048012

كلية القانون/جامعة ذي قار438.0073.00اعدادية النيل للبناتادبيرحمة خضير عباس راهي785232221222054008

كلية القانون/جامعة ذي قار436.0072.67 تموز للبنين14اعدادية ادبيحسين حمد كريم عبد العالي785242221211044007

كلية القانون/جامعة ذي قار435.0072.50اعدادية المختار للبنينادبيكرار سمير ياسر حفين785252221211043096

كلية القانون/جامعة ذي قار435.0072.50اعدادية النور للبناتادبيام البنين عقيل عمير نشمي785262221222042002

كلية القانون/جامعة ذي قار435.0072.50ثانوية الوالية للبناتادبيايه عبد الرضا حسن حسين785272221222066001

كلية القانون/جامعة ذي قار434.0072.33اعدادية الكندي للبنينادبياسعد منذر ملبس محمد785282221211013006

كلية القانون/جامعة ذي قار434.0072.33اعدادية النور للبناتادبيزينب لؤي يعقوب محمد785292221222042029

كلية التمريض/جامعة ذي قار588.0098.00اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيموسى كاظم طارش خزعل785302221417002021

كلية التمريض/جامعة ذي قار587.0097.83ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيكاظم راضي كامل حسن785312221417052019

كلية التمريض/جامعة ذي قار586.0097.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء جاسب حموده مشكور785322221422041052

كلية التمريض/جامعة ذي قار586.0097.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيرقية شاكر زويد خلف785332221422083086

كلية التمريض/جامعة ذي قار585.0097.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيطالب اكرم طالب حميد785342221411004197

كلية التمريض/جامعة ذي قار584.0097.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد صادق سعيد عكاب حسين785352221411003275

كلية التمريض/جامعة ذي قار584.0097.33ثانوية الوهج المختلطةاحيائيحسين عبدالسالم عبد لفته785362221417077003

كلية التمريض/جامعة ذي قار584.0097.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عليوي ياسين ساجت785372221424054031

كلية التمريض/جامعة ذي قار583.0097.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيوديان حمدان عطيه سويجت785382221422004329

كلية التمريض/جامعة ذي قار583.0097.17اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه صباح جابر مزعل785392221422077200

كلية التمريض/جامعة ذي قار582.0097.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمؤمل علي نوري منسي785402221411002114
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كلية التمريض/جامعة ذي قار582.0097.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين هادي صالح عباس785412221413013053

كلية التمريض/جامعة ذي قار582.0097.00ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمه رزاق عبد علي عبد الحسين785422221426001109

كلية التمريض/جامعة ذي قار580.0096.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيطه عزيز قاسم عبيد785432221411034187

كلية التمريض/جامعة ذي قار580.0096.67ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيطيبه نوفل عبد الباري ريكان785442221422023048

كلية التمريض/جامعة ذي قار579.0096.50اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمؤمل مناحي ذياب كاطع785452221411011069

كلية التمريض/جامعة ذي قار579.0096.50اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين عمار صاحب حثال785462221411077058

كلية التمريض/جامعة ذي قار579.0096.50ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عكيس عطيه785472221413012108

كلية التمريض/جامعة ذي قار579.0096.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور الهدى حيدر فهد ماهود785482221424001099

كلية التمريض/جامعة ذي قار579.0096.50ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيرواء محسن حسين علي785492221424022028

كلية التمريض/جامعة ذي قار579.0096.50ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه هادي فليح جاسم785502221424022072

كلية التمريض/جامعة ذي قار579.0096.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائياسماء فليح حسن هيم785512221424030005

كلية التمريض/جامعة ذي قار579.0096.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائياالء مهدي حاتم جابر785522221424030008

كلية التمريض/جامعة ذي قار579.0096.50اعدادية المسار المختلطةاحيائيتبارك صدام كاظم بداي785532221427043008

كلية التمريض/جامعة ذي قار578.0096.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد مؤيد جاسم عبد الرضا785542221411003120

كلية التمريض/جامعة ذي قار578.0096.33اعدادية العكيكة للبنيناحيائيليث نعيم ساجت جخيور785552221411038116

كلية التمريض/جامعة ذي قار578.0096.33اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمة كريم ناصر حسين785562221422031083

كلية التمريض/جامعة ذي قار578.0096.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياالء جمعه ياسر ثابت785572221422039049

كلية التمريض/جامعة ذي قار578.0096.33اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائينور قائد حمود عبد785582221422055107

كلية التمريض/جامعة ذي قار578.0096.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور فزاع فرج جبار785592221424005079

كلية التمريض/جامعة ذي قار577.0096.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي صالح راشد محمد785602221411062131

كلية التمريض/جامعة ذي قار577.0096.17اعدادية النور للبناتاحيائيبلقيس محمود عبد الحسن عذيب785612221422042047

كلية التمريض/جامعة ذي قار577.0096.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه خليل ياسر كسار785622221424017190

كلية التمريض/جامعة ذي قار577.0096.17ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيرؤد رياض شمخي جابر785632221424022021

كلية التمريض/جامعة ذي قار576.0096.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمجتبى حسن فالح حسن785642221411003232

كلية التمريض/جامعة ذي قار576.0096.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيعباس وحيد شريف حنين785652221411062104

كلية التمريض/جامعة ذي قار576.0096.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد رشيد مردان عكيب785662221411062183

كلية التمريض/جامعة ذي قار576.0096.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء جبار سالم جابر785672221422004119

كلية التمريض/جامعة ذي قار576.0096.00اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء كامل رشاد فليح785682221422040059

كلية التمريض/جامعة ذي قار576.0096.00اعدادية النور للبناتاحيائيزينب ثجيل ذهب عبود785692221422042169

كلية التمريض/جامعة ذي قار576.0096.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزينب جبار تعيب شجر785702221422055051

كلية التمريض/جامعة ذي قار576.0096.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائيحوراء باسم فيصل عمير785712221422065024

كلية التمريض/جامعة ذي قار576.0096.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينبأ ميثم كركان حامد785722221424030101

كلية التمريض/جامعة ذي قار576.0096.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيشمس اياد عبداالمير عبدالحسين785732221424051100
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كلية التمريض/جامعة ذي قار575.0095.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر ستار جبار حنون785742221411004446

كلية التمريض/جامعة ذي قار575.0095.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء حسين عبد العباس حسين785752221422039155

كلية التمريض/جامعة ذي قار575.0095.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد فاضل ساجت785762221424001024

كلية التمريض/جامعة ذي قار575.0095.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الستار عبد الزهره عبد هللا785772221424001072

كلية التمريض/جامعة ذي قار575.0095.83ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزينب احمد كريم مريعي785782221424067036

كلية التمريض/جامعة ذي قار575.0095.83ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمنتظر فاهم عطيه شونه785792621413001093

كلية التمريض/جامعة ذي قار574.0095.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حازم لطيف شالل785802221411003166

كلية التمريض/جامعة ذي قار574.0095.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي مهدي جهاد حسين785812221411003204

كلية التمريض/جامعة ذي قار574.0095.67اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمحمد علي صبر حسين785822221411018158

كلية التمريض/جامعة ذي قار574.0095.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمرتجى ميثم محمد خضر785832221413013160

كلية التمريض/جامعة ذي قار574.0095.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعلي حميد فليح حسن785842221413036032

كلية التمريض/جامعة ذي قار574.0095.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينبأ عدنان ناجي حسن785852221422039358

كلية التمريض/جامعة ذي قار574.0095.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينور كريم علكم كزار785862221424017261

كلية التمريض/جامعة ذي قار574.0095.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزينب اثير ناجي مطلك785872221424022045

كلية التمريض/جامعة ذي قار574.0095.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر هاني مهدي785882221424051026

كلية التمريض/جامعة ذي قار573.0095.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين عامر جليل عامر785892221413013041

كلية التمريض/جامعة ذي قار573.0095.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيوديان برهان سعدون ذريب785902221422003096

كلية التمريض/جامعة ذي قار573.0095.50اعدادية رملة للبناتاحيائيزينب داخل تركي علي785912221422015056

كلية التمريض/جامعة ذي قار573.0095.50اعدادية الوحدة للبناتاحيائيزهراء صباح ناهي ناصر785922221422036036

كلية التمريض/جامعة ذي قار573.0095.50ثانوية االعمار للبناتاحيائيايمان كريم عزيز عطشان785932221422089003

كلية التمريض/جامعة ذي قار573.0095.50ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه جميل موسى عبد785942221424003123

كلية التمريض/جامعة ذي قار573.0095.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب ريسان حسين مطر785952221424010133

كلية التمريض/جامعة ذي قار573.0095.50ثانوية الطف المختلطةاحيائيبنين بشار ضعيف فجر785962221427060004

كلية التمريض/جامعة ذي قار573.0095.50الخارجيوناحيائيشاكر داود سلمان عبدالحسين785972921418001083

كلية التمريض/جامعة ذي قار572.0095.33اعدادية اور للبناتاحيائيافراح كريم عناد سباهي785982221422040006

كلية التمريض/جامعة ذي قار572.0095.33ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيسجى محسن مطلك حنين785992221424043064

كلية التمريض/جامعة ذي قار572.0095.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيشهد حاتم حمود محسن786002221424051101

كلية التمريض/جامعة ذي قار571.4895.25ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيتقوى رافد جبار حنون786012221424051024

كلية التمريض/جامعة ذي قار571.0095.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيايات علي حسين مطير786022221424017016

كلية التمريض/جامعة ذي قار571.0095.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد االمير مفتن صالح786032221424036033

كلية التمريض/جامعة ذي قار571.0095.17ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيهند ميثم موحان هزل786042221424043096

كلية التمريض/جامعة ذي قار571.0095.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبيد راضي786052221424045146

كلية التمريض/جامعة ذي قار571.0095.17ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيمروة نبيل زغير علوان786062221424046040
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كلية التمريض/جامعة ذي قار571.0095.17ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيمنى جبار شطب ناشد786072221424069025

كلية التمريض/جامعة ذي قار570.0095.00ثانوية التاميم للبناتاحيائيدينا علي عبد هللا علي786082121422022014

كلية التمريض/جامعة ذي قار570.0095.00اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء رياض مويش حسن786092221422048049

كلية التمريض/جامعة ذي قار570.0095.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهاجر عباس حسين فديغ786102221422057132

كلية التمريض/جامعة ذي قار570.0095.00ثانوية االحسان للبناتاحيائيبنين ناصر اليذ جابر786112221422086009

كلية التمريض/جامعة ذي قار570.0095.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيهدية عمير فرحان حمود786122221424028227

كلية التمريض/جامعة ذي قار570.0095.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمرسلين عبدالحسين عزيز جاسم786132221424051134

كلية التمريض/جامعة ذي قار569.0094.83اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرشا جمهور حسين شويلي786142221422010047

كلية التمريض/جامعة ذي قار569.0094.83اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينبأ علي طعمه حمادي786152221422010119

كلية التمريض/جامعة ذي قار569.0094.83اعدادية سكينة للبناتاحيائينرجس وليد خالد طاهر786162221422016159

كلية التمريض/جامعة ذي قار569.0094.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيبنين شمخي جبر مظلوم786172221424003027

كلية التمريض/جامعة ذي قار569.0094.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيرشا خالد حسين كاظم786182221424017065

كلية التمريض/جامعة ذي قار569.0094.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيجمانه خليل مهدي عجيمي786192221424045065

كلية التمريض/جامعة ذي قار569.0094.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمنى مناف داود زبون786202221424051149

كلية التمريض/جامعة ذي قار568.0094.67ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيهاجر خالد مانه مدور786212221422026043

كلية التمريض/جامعة ذي قار568.0094.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن عبد هللا786222221422073101

كلية التمريض/جامعة ذي قار568.0094.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيجيداء ناصر جابر مسير786232221424010065

كلية التمريض/جامعة ذي قار568.0094.67ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبدالواحد نعيم786242221424046024

كلية التمريض/جامعة ذي قار568.0094.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينبأ فتحي قاسم محمد786252221424063089

كلية التمريض/جامعة ذي قار568.0094.67اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيايه رزاق زغير بجاي786262221426002263

كلية التمريض/جامعة ذي قار568.0094.67ثانوية االحرار المختلطةاحيائيفاتن محمد طهماز عبد786272221427066005

كلية التمريض/جامعة ذي قار567.0094.50ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيمريم عبد الشهيد فرج كاظم786282221422009094

كلية التمريض/جامعة ذي قار567.0094.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور الهدى عبد العظيم طعمة كحيوش786292221422083250

كلية التمريض/جامعة ذي قار567.0094.50ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائينبأ محمد صالح عبد هللا786302221424003147

كلية التمريض/جامعة ذي قار567.0094.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتبارك رائد حبيب كاطع786312221424045053

كلية التمريض/جامعة ذي قار566.0094.33للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيفاطمه عبد العباس علي سفيح786322221422013061

كلية التمريض/جامعة ذي قار566.0094.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيميمونه عمار لفته درويش786332221422039351

كلية التمريض/جامعة ذي قار566.0094.33اعدادية الوركاء للبناتاحيائينور الهدى عوده شدود عاصي786342221422043158

كلية التمريض/جامعة ذي قار566.0094.33اعدادية الحدباء للبناتاحيائيشهد نعيم مهدي صالح786352221422047142

كلية التمريض/جامعة ذي قار566.0094.33ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيحوراء كاظم مزبان صالح786362221424030025

كلية التمريض/جامعة ذي قار566.0094.33ثانوية فهد الشرشاب المختلطةاحيائيخديجه عبد هللا طعمه فرعون786372221427074001

كلية التمريض/جامعة ذي قار565.0094.17للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيدنيا احمد ناصر كاظم786382221422064009

كلية التمريض/جامعة ذي قار565.0094.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء ظاهر مايع لفته786392221424003071
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كلية التمريض/جامعة ذي قار565.0094.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر ذياب جواد786402221424008129

كلية التمريض/جامعة ذي قار564.0094.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب محمد ناظم طعمه786412221422004203

كلية التمريض/جامعة ذي قار564.0094.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائينور سلمان عوض كوبان786422221424022092

كلية التمريض/جامعة ذي قار563.0093.83ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيشهد خالد حسن طاهر786432221424024028

كلية التمريض/جامعة ذي قار563.0093.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيايات نزار عجمي جحش786442221424028021

كلية التمريض/جامعة ذي قار563.0093.83ثانوية البتول للبناتاحيائيفرح اسعد جبار نعمه786452621422005049

كلية التمريض/جامعة ذي قار562.0093.67ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيأمنه سامي حمود خلف786462221422009006

كلية التمريض/جامعة ذي قار562.0093.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء سليم فاخر عنيد786472221422039164

كلية التمريض/جامعة ذي قار562.0093.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيهدى سالم كاظم بغدادي786482221424020141

كلية التمريض/جامعة ذي قار562.0093.67ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيايه حارث فيصل مطشر786492221424037012

كلية التمريض/جامعة ذي قار562.0093.67ثانوية الصفا المختلطةاحيائياديان طعمه شكاحي حسن786502221427081001

كلية التمريض/جامعة ذي قار561.0093.50ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيتبارك محسن عبيد سلطان786511221422020009

كلية التمريض/جامعة ذي قار561.0093.50اعدادية المصطفى للبناتاحيائيدموع فليح موسى علي786522221422006028

كلية التمريض/جامعة ذي قار561.0093.50اعدادية بردى للبناتاحيائيفاطمة أحمد سالم تركي786532221422048097

كلية التمريض/جامعة ذي قار561.0093.50اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيدعاء سعد وهيب عبيد786542221422055030

كلية التمريض/جامعة ذي قار561.0093.50اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء ادريس حميد مدك786552221422077083

كلية التمريض/جامعة ذي قار561.0093.50اعدادية غزة للبناتاحيائيرقيه حسن عبد الهادي خليل786562721422034058

كلية التمريض/جامعة ذي قار560.0093.33ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيهناء هاشم جمعه عبيد786572221422029063

كلية التمريض/جامعة ذي قار560.0093.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب احمد كامل جري786582221424020062

كلية التمريض/جامعة ذي قار560.0093.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد كريم786592221424045102

كلية التمريض/جامعة ذي قار560.0093.33ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزهراء ضيدان عبود ضاحي786602221424065018

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار561.0093.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى رعد عبد هللا صالح786612421411048288

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار533.0088.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى وسام محمد كريدي786622221411034389

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار497.0082.83ثانوية ضياء الصالحين للبنيناحيائيعقيل حسن خليفه سويف786632821411032004

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار494.0082.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيآيالف حيدر محسن جبار786642221424001003

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار491.0081.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحنين كمال جويد جرود786652221422037022

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار491.0081.83ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحوراء هاني شاكر مرهج786662221422083079

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار476.0079.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد علي عبد الجبار محمد عفراوي786672221411003278

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار476.0079.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيازهار يوسف نعيمه جويد786682221422008005

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار475.0079.17ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيآيات حميد خفيف كريم786692221424056003

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار470.0078.33ثانوية االحسان للبناتاحيائيزهراء ياسر ناجي ياسر786702221422086015

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار470.0078.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور عبد الكريم يوسف هيتي786712221424005078

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار467.0077.83اعدادية التميز للبنيناحيائياكرم رشيد محمد صريع786722221411077016
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الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار466.0077.67اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد ميثم نعمه عبيد786732221411031201

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار465.0077.50ثانوية الصدرين المختلطةاحيائيحسن حزام برهوص وسمي786742221417003001

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار462.0077.00اعدادية الشباب للبنيناحيائيالحسن المجتبى علي شاكر صبر786752221411031025

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار461.0076.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيشروق حميد عبد ياسر786762221424010154

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار457.0076.17ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزينب سالم حسن عزيز786772221422029029

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار456.0076.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء جبار مفتن جابر786782221422083102

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار454.0075.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيميس علي حسين كاظم786792221424005072

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار451.0075.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حسن علوان حسين786802221422004121

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار451.0075.17اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيشهد صفاء حسون عباس786812221422053066

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار449.0074.83اعدادية المثنى للبنيناحيائيعباس منصور حمود شريدة786822921411018075

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار448.0074.67اعدادية عشتار للبناتاحيائينور الهدى رياض عبد علي عبد العباس786832221422044099

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار448.0074.67ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائياديان علي عبد هللا معدي786842221424035005

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار447.0074.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتقوى ريحان عبد مطشر786852221422073022

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار446.0074.33ثانوية تبارك للبناتاحيائيزهراء محمد سعدون كحط786862221422062019

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار445.0074.17اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمنتظر جبار مشاي نزال786872221411019212

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار445.0074.17اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء جبر رزاق شمخي786882221422028066

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار445.0074.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء قاسم عبود حلبوص786892221424007038

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار445.0074.17ثانوية بابل المختلطةاحيائيغدير وحيد جواد كاظم786902221427046011

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار444.0074.00ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيحيدر داخل جبر ساجت786912221417052009

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار444.0074.00اعدادية اور للبناتاحيائيابتسام عذاب غانم جبر786922221422040005

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار441.0073.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيالمصطفى مؤيد طالب محسن786932221411013009

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار441.0073.50ثانوية النرجس للبناتاحيائيفاطمه حيدر محمد رضا جبر786942221422060043

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار439.0073.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعباس انور شعالن قاسم786952221413006087

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار439.0073.17اعدادية الشموخ للبناتاحيائينور الهدى محمد ناصر حسين786962221422028175

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار439.0073.17الخارجيوناحيائييوسف عوض عايز ناهي786972921418001192

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار438.0073.00ثانوية الوالية للبناتاحيائينور صباح عبد غضيب786982221422066200

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار437.0072.83اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزينب محمد طعيمه وزير786992221422028104

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار437.0072.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء علي عبد الكاظم جابر787002221422041039

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار437.0072.83اعدادية النور للبناتاحيائيزهور نعيم جخير هدل787012221422042167

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار436.0072.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر انمار حسين علي787022221411003339

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار436.0072.67ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيمرتضى رياض عطشان علي787032221413020015

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار436.0072.67اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفاتن جبار ظيغم جباره787042221422006074

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار436.0072.67اعدادية النور للبناتاحيائيتمارا احمد كريم حبيب787052221422042074
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الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار435.0072.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيلمى حسن حسين محمد787062221422083228

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار435.0072.50ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيفاطمه نعيم خلوهن زنبور787072221427047005

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار433.0072.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب علي مطير جابر787082221424017132

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار432.0072.00اعدادية اور للبناتاحيائيفاطمه حميد جاسم جبر787092221422040087

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار432.0072.00ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيمنار جاسم هول بهاض787102221424038020

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار432.0072.00المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيخديجة نمرود بشارة وادي787112221427067009

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار431.0071.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسين عالء عبد الهادي عبيد787122221411005020

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار431.0071.83ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيرضا سعيد عكله مهنا787132221413008025

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار431.0071.83اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزينب عبد هللا سبتي حبيب787142221422028100

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار431.0071.83اعدادية اور للبناتاحيائيفرقان محمد جاسم دبيان787152221422040105

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار430.0071.67ثانوية الصادقون للبنيناحيائيحسن رزاق حسن عبد هللا787162221411052012

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار429.0071.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيايالف حميد جاسم محمد787171521422010005

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار429.0071.50ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيايات رحيم حمد بطي787182221424017013

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار429.0071.50اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيدعاء عباس نعيم خضير787192221426002259

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار428.0071.33ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايه ساجد كريم موسى787202221424062011

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار428.0071.33ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيسجى سعد عريبي حسن787212221424067047

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار427.0071.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين نجم عبد خير هللا787222221422039083

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار426.0071.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر زهير عبد الرزاق ناصر787232221411004445

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار426.0071.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيحوراء غانم حمود جبار787242221422055025

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار425.0070.83اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن اياد عودة صالح787252221411012030

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار425.0070.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائيشهاب نبيل عبد حرمس787262221411019095

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار425.0070.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الزهراء يحيى شطيب موسى787272221422039367

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار425.0070.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيايات عادل غالي مسعد787282221424051012

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار424.0070.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيابا الحسن بهاء كاظم حمود787292221411034001

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار424.0070.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه عبد السميع عبد الرزاق طاهر787302221422038040

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار423.2870.55ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزهراء مجيد محسن ناصر787312221422001019

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار423.0070.50ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتاحيائيحوراء حساب عطيه عريف787322221424052004

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار423.0070.50اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمنقذ عليوي سعدون دهام787332721411038123

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار423.0070.50اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيبارق راضي محسن شبيب787342921411019016

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار422.0070.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي ساجد ثجيل سلطان787352221411021145

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار422.0070.33اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي رزاق كاظم محمد علي787362221411077129

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار422.0070.33ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة قانون حميد نعمه787372221424007132

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار422.0070.33ثانوية العرفان المختلطةاحيائيزهراء ناجح مفتن كاطع787382221427042020
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الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار421.0070.17ثانوية الوالية للبناتاحيائيعسل عباس كريم فنجان78739222042190147

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار421.0070.17ثانوية الوالية للبناتاحيائيسالي صادق صباح رويعي787402221422066134

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار473.0078.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب بدر ناصر محمد787412221422039197

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار443.0073.83اعدادية الناصرية للبناتاحيائيشكران احمد ابراهيم محمد787422221422035044

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار419.0069.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسن علي حسين معيجل787432221411033066

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار417.0069.50االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد ستار حسن نادر787442221411004014

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار416.0069.33ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء طارق عبد عاتي787452221424012078

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار415.0069.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصفا مازن غدير عبد هللا787462221422004229

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار415.0069.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء عباس كاظم غالي787472221422039167

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار414.0069.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب عبد االمير ضيدان محمد787482221424001049

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار413.0068.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرقيه علي شريف عجاج787492221422039137

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار411.0068.50اعدادية اور للبناتاحيائيفاطمه عمار طالب صالح787502221422040091

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار403.0067.17اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين ماجد طالل مطلك787512221411015041

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار403.0067.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي ناهي عبد صنات787522221411062141

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار402.0067.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب سليم حسين جلود787532221424012106

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار400.0066.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائياحمد عباس عبد محيسن787542221411019011

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار400.0066.67ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتتطبيقيروان جاسم محمد عبيد787552221524059002

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار399.0066.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي نعيم كاظم عوده787562221411009098

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار399.0066.50اعدادية اور للبناتاحيائيمعاني عيد عواد ضيدان787572221422040110

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار398.0066.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيعذراء شبل خفيف جاسم787582221424035037

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار397.0066.17اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيازهر مطشر صياح عبيد787592221411011003

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار395.0065.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيفاطمه فالح هاشم مناع787602221524005013

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار394.0065.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيانفال صالح كاظم فوزان787612221422016019

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار393.0065.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء عبد القادر عبد الرضا شرهان787622221422039171

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار392.0065.33اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي منير جواد كاظم787632221411002101

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار392.0065.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه حازم فيصل عبد787642221422004249

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار392.0065.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب رشدي حميد هاشم787652221422039205

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار392.0065.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيمريم علي ياسر نور787662221422073107

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار391.4865.25ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي نشأت عبد الستار عيسى787672221411001039

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار390.0065.00ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيمحمود عدنان علي رضا787682221417009021

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار390.0065.00اعدادية تونس للبناتاحيائيطيبه عوض عبد الواحد ناتي787692221422007067

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار390.0065.00ثانوية الصمود للبنينتطبيقيحسين ستار جبار عمران787702221511010012

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار389.0064.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر علي راضي حسين78771222041002368
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كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار389.0064.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائيبدر ناصر زغير كاظم787722221411005011

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار389.0064.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم ليث خلف ساجت787732221422004281

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار389.0064.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء علي عذافه مركب787742221422016078

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار389.0064.83ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيهمسه هادر شاكر جابر787752221424070022

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار388.0064.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد علي حسين اتبينه787762221411009126

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار387.0064.50ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيبنين مهند كامل شريف787772221422023012

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار387.0064.50اعدادية الوحدة للبناتاحيائينور كريم جاسم عبيد787782221422036096

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار386.0064.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء علي جبار جار هللا787792221422083125

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار385.0064.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرمله كركان مطير تويلي787802221424062028

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار384.0064.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسجى جهاد عبد السادة شمخي787812221424005041

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار382.0063.67ثانوية الوالية للبناتاحيائيدعاء ستار حسن نادر787822221422066065

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحيدر امجد ناصر حسين787832221411005026

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار381.0063.50للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء رحمان دويج سعيد787842221422013028

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة احمد علي حسين787852221422039274

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار381.0063.50ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه زهير عبد الرزاق ناصر787862221422066163

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار380.0063.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدى حسين ريسان وحيد787872221422041158

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار379.0063.17ثانوية الصمود للبنيناحيائيحسن علي خضير عبد787882221411010007

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار379.0063.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه عبد الزهره مدلول عامر787892221422003074

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار379.0063.17ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء علي محسن عوفي787902221422009047

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار379.0063.17اعدادية الشموخ للبناتاحيائيطيبه لفته عريبي منشد787912221422028125

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار378.0063.00ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيحسام صالح كريوش جبير787922221417026001

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار378.0063.00اعدادية الشموخ للبناتاحيائيسما رياض دكيك حرجان787932221422028112

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار378.0063.00اعدادية النور للبناتاحيائيبراء كريم رسول عكيب787942221422042045

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار378.0063.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم خلف787952221424007078

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار377.0062.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبدور يعقوب زغير باني787962221424045038

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار376.0062.67اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزينب ناظم رزيج حطاب787972221422043093

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار376.0062.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبتول نعيم هاشم عبد النبي787982221424008034

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار375.0062.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين احمد خلف هاشم787992221422017009

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار375.0062.50اعدادية الشطرة للبناتاحيائيمريم جعفر عبد سعدون788002221422046139

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار374.0062.33ثانوية النبوة للبناتاحيائيمالك محمد جاسم مجلي788012221422076019

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار374.0062.33ثانوية عمر االشرف المختلطةاحيائيابتهال قاسم حميد بزيع788022221427070002

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار374.0062.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين رياض جويد علي788032221511034019

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار373.0062.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيحوراء خريبط فرج حويلي788042221424017050
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كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار373.0062.17ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيسجى عدنان عبدالحسين كيطان788052221424059025

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار372.0062.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيشهد عبد الحكيم مالغي عبد788062221424005046

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار371.0061.83ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيحسين رياض عبد غضيب788072221413001008

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار371.0061.83ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عبد الرضا خضير788082221413019026

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار371.0061.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء مؤيد عباس كاظم788092221422004162

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار371.0061.83اعدادية الشموخ للبناتاحيائيطيبه محمد عبد الصاحب مال مالح788102221422028126

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار371.0061.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء علي كريم يوسف788112221422050095

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار371.0061.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيزينب ريسان وهام مونس788122221422070018

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار370.0061.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب احمد نعيم محمد788132221422041080

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار370.0061.67اعدادية النور للبناتاحيائياية صالح عواد حمزه788142221422042032

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار370.0061.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيشفق محمد عبد الرضا حريجه788152221422083177

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار370.0061.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمريم لطيف عجيل عريان788162221424012179

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار370.0061.67ثانوية الهدى االهلية للبناتتطبيقيهاجر علي وادي عبد788172221524070004

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار369.0061.50اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة سعيد عبد االمام مهلهل788182221422043120

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار369.0061.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيرسل جاسم عبد علي جبر788192221422083084

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار369.0061.50ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيهدى يوسف عناد مزيد788202221424042074

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار369.0061.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيسدن مؤيد قاسم حسين788212221424051093

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار368.0061.33اعدادية االخاء للبنيناحيائيمخلد وليد خضير طارش788222221411035166

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار367.0061.17اعدادية االخاء للبنيناحيائيمصطفى جبار عدنان نايف788232221411035181

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار367.0061.17ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء صبيح رملي داغر788242221422083116

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار367.0061.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيطيبه عباس عبد هللا فندي788252221424017167

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار367.0061.17المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيزهراء حسين نمرود بشارة788262221427067012

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار366.0061.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيسنار علي حسن جاسم788271621526002042

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار366.0061.00ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيسحر وسمي مجيد بني788281621526003046

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار366.0061.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيشيماء عدنان داخل فنجان788292221422016109

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار366.0061.00ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيمنال ناهي علي سلطان788302221424065048

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار366.0061.00اعدادية المعارف المختلطةاحيائيافراح سالم عبدالرزاق علي788312221427029001

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار366.0061.00اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعلي جاسم كاظم بهلول788322221511062011

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار365.0060.83اعدادية النهضة للبنيناحيائيفخري حميد حيدر عبد الحسين78833222041049032

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار365.0060.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد حسين محمد فهد788342221411021199

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار365.0060.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين ناصر حبيب صكبان788352221411062067

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار365.0060.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء سلمان كامل دحام788362221422016073

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار365.0060.83ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيسجى ضياء عبدعلي اسماعيل788372221424059024
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كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار365.0060.83اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعجيل عجيمي سلمان حمد788382221511011039

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار364.0060.67اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد حاتم كريم محل78839222041356186

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار364.0060.67ثانوية الصمود للبنيناحيائيمحمد أنور كاظم رحيم788402221411010033

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار364.0060.67ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعباس خالد شخير كيوش788412221411064023

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار364.0060.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهبه مشتاق طالب قاسم788422221422004321

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار364.0060.67اعدادية العقبة للبناتاحيائيسناء عبد الكريم كاظم لفته788432221422012055

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار364.0060.67اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيياسين جليل جفيل حسون788442621411010196

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار363.0060.50اعدادية الغراف للبنيناحيائيسجاد ضياء مسعد صكبان788452221411022039

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار363.0060.50ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد طالب شخير كيوش788462221411064041

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار363.0060.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتمارا كريم حمد صالح788472221422008024

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار363.0060.50اعدادية رملة للبناتاحيائيخديجه عباس رسن جحيل788482221422015028

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار363.0060.50اعدادية الناصرية للبناتاحيائيفاطمه حيدر كاظم عبد هللا788492221422035055

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار363.0060.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفواطم باسم بدر فرج788502221422037077

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار363.0060.50ثانوية الطيبات للبناتاحيائيعذراء كاظم حسين علوان788512221422065076

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار363.0060.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه وليد حيال حاشوش788522221422073103

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار363.0060.50ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائينور جاسم محمد فشيل788532221424046042

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار363.0060.50ثانوية المجتهدون للبنينتطبيقيمحمد كنعان عوده ثجيل788542221511078017

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار363.0060.50اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيرسول ذياب كشيش حواد788552221515011053

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار362.0060.33اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيانتصار صالح نجم عبد هللا78856222052160002

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار362.0060.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحيدر نوري زكي محمد علي788572221413060046

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار362.0060.33ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيحوراء مهدي عبد الرضا نزال788582221422029014

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار362.0060.33ثانوية الهدى للبناتاحيائيبنين عبد العظيم كنو كاطع788592221422033015

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار362.0060.33اعدادية السوق للبناتاحيائيحوراء رسول عويد كاظم788602221422077055

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار362.0060.33ثانوية الوالية للبناتتطبيقيشهد علي جياد حسن788612221522066047

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار361.0060.17اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب محروس عبد مكطوف788622221422077147

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار361.0060.17ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر نعمه ابراهيم788632221424047044

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار361.0060.17ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزهراء جواد مطلك موسى788642221424061015

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار361.0060.17اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمنتظر عباس كاظم راضي788652221511002073

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار361.0060.17اعدادية سكينة للبناتتطبيقيسجى علي بندر سلطان788662221522016015

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار360.0060.00ثانوية النبوغ للبناتاحيائيصابرين رياض كاظم عويد788672221422014034

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار360.0060.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائينسرين ضيدان جمعه جبارة788682221422083245

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار359.0059.83اعدادية دجلة للبناتتطبيقيطيب عبد هللا جالب محمد78869232052107028

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار359.0059.83اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمؤتمن مشتاق كاظم حسين788701621511062046
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كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار359.0059.83اعدادية الدواية للبنينتطبيقيمنتظر رحمن يوسف عبد العكار788712221511023026

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار359.0059.83اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى نعيم خنياب وداعه788722221515001178

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار358.0059.67ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقياحمد يحيى ناصر حياوي78873222051040006

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار358.0059.67اعدادية الدواية للبنينتطبيقينزار نجم عبد هللا جابر788742221511023031

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار358.0059.67اعدادية النور للبناتتطبيقيآمنه قاسم رزوقي خليف788752221522042001

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار357.0059.50اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحسام صباح حسين مسلم788761621515007058

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار357.0059.50ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيحوراء باسم لطيف ياسر788772221522083008

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار356.0059.33اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيسارة صالح عبد الواحد بدر78878162052194017

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار356.0059.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين هادي عبيد مشل788792221511034029

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار355.0059.17ثانوية نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيضياء زيدون جاسم هالل788801621513005005

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار355.0059.17اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيسبأ عبد الزهره محارب جماد788811621522076037

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار355.0059.17ثانوية الغدير للبنينتطبيقيحمزة محمد عبد عباس788822221511006012

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار355.0059.17اعدادية السالم للبنينتطبيقيزين العابدين شهاب حميد طاهر788832221511015032

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار354.0059.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيزين العابدين والي سعدون جويد78884222051011022

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار354.0059.00ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعباس فاضل ياسين سلمان788851621513052012

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار354.0059.00ثانوية الغدير للبنينتطبيقيزين العابدين كاظم حسن منهل788862221511006014

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار354.0059.00اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمنتظر محمد هويدي فليح788872221511024045

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار354.0059.00اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيعلي روضان عكيلي جابر788882221511080063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار511.0085.17ثانوية الجاحظ المختلطةادبيرغد قاسم محمد عبد788892221227028004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار509.0084.83اعدادية سكينة للبناتادبيمريم احمد حسين كاطع788902221222016039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0079.33اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعباس خليل محسن خزعل788912221211068060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0079.33اعدادية تونس للبناتادبيكلثوم عبد الهادي جاسم مهوس788922221222007036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0079.00اعدادية الشموخ للبناتادبياشواق محمد طعيمه وزير788932221222028003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0078.33اعدادية الشموخ للبناتاحيائيفاطمة حسين كاظم فنجان788942221422028136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0078.17اعدادية المختار للبنينادبيجعفر عايد فليح راضي788952221211043016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0078.00ثانوية الصادقون للبنينادبيسجاد سعد فالح فطامي788962221211052010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0078.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ضياء فاخر عجيل788972221411004376

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0078.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعباس جاسم جواد مريدي788982221411009065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0077.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعباس عوده عزيز مخيسير788992221411021108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0077.67اعدادية الشموخ للبناتاحيائيهند فارس عجيل جاسم789002221422028188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0077.50اعدادية الكندي للبنينادبيباقر ابراهيم فليح صالح789012221211013008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0077.50اعدادية عشتار للبناتادبيطيبه خضير عثمان فالح789022221222044018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0077.00اعدادية الكرامة للبناتادبيمالك ازهر جاسم محمد789032221222037037
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0076.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيساره سلمان جاسم محمد789042221424017140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار458.0076.33ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد بشيت سويف789052221424027026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار458.0076.33ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيزهراء يوسف جبر حمود789062221427009008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار457.0076.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء فراس ابراهيم فرهود789072221424005028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0076.00ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيمحمد خير هللا عبد هللا حسان789082821217002023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار455.0075.83ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء صابر بلبل فياض789092221422066084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.0075.67ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيآيات صادق لفته عواد789102221424056004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار453.0075.50اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء قاسم ايدام دخيل789112221422042156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار453.0075.50الخارجياتاحيائيايات كاظم فرهود سعيد789122221428050080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار452.0075.33اعدادية النهضة للبنينادبيفرج هللا جعفر حسين منحوش789132221211045024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار448.0074.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرانيا عبد هللا علي جاسم789142221422041046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار447.0074.50اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبراء شريف جبار ضيول789152221422011012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار447.0074.50ثانوية النبوغ للبناتاحيائياسراء عبد العظيم عناد فرعون789162221422014001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار447.0074.50الخارجياتاحيائيزينب علي موحان حسن789172221428050287

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0074.33ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيانسام عالء سعدون شريف789182221422009007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0074.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور الهدى جاسم محمد غالب789192221422083248

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار445.0074.17اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعبد الجليل ستار جبير حريز789202221211068064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار445.0074.17اعدادية الشيماء للبناتادبيكوثر علي جمال ناصر789212221222011025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0074.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائيمريم مقداد ناجي ابراهيم789222221422065086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار443.0073.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيانوار سماء جابر نعمة789232221422016021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار442.0073.67ثانوية النزاهة للبنيناحيائيعلي محمد فاضل خوير789242221411085008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار442.0073.67اعدادية اور للبناتاحيائيرقيه حسين كاظم حمدان789252221422040042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار442.0073.67اعدادية النور للبناتاحيائيدعاء رعد حمد سمير789262221422042094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار442.0073.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء حسين فياض جودة789272221422083107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار441.0073.50اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه صباح فليح حسن789282221422077201

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار441.0073.50ثانوية االعمار للبناتاحيائيدموع حسين جوده مصحب789292221422089008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار440.0073.33اعدادية الكندي للبنينادبيامجد عوده عاجل دغيم789302221211013007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار440.0073.33اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد تقي فاضل خيون ناصر789312221211013047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار440.0073.33ثانوية الوالية للبناتاحيائيبراء عبد السادة عبد الخضر حسن789322221422066032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار440.0073.33اعدادية السوق للبناتاحيائيذكرى احمد سهيل مختاض789332221422077066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار439.0073.17اعدادية الكندي للبنينادبيمهدي محمد خضير عبد789342221211013062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار439.0073.17اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيعباس جاسم عكلة عليعل789352221217002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار439.0073.17ثانوية البتول للبناتادبيرسل خليل كاظم سلطان789362221222081009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار439.0073.17اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرقية كاظم جواد مصطفى789372221422010048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار439.0073.17ثانوية االستبرق للبناتاحيائيبراء عبد العباس صالح كاظم789382221422083032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار438.0073.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك رحمن شمخي جبر789392221422041025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار437.0072.83ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء محسن شعالن سلمان789402221422083133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار436.0072.67اعدادية سكينة للبناتادبيفاطمه كاظم شالكه نمر789412221222016034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار436.0072.67ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيخلود كريم متعب ياسر789422221422029015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار436.0072.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيانوار عجيل عباس غافل789432221422041007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار436.0072.67اعدادية السوق للبناتاحيائيضحى خالد صنير فرهود789442221422077175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار436.0072.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائينبأ لفته رزاق فياض789452221422083241

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار435.0072.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسرور جواد كاظم سلمان789462221422039245

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار434.0072.33اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب معن حصيود كاظم789472221422077148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار433.0072.17ثانوية الحقيقة للبنينادبيرسول ياسين عصفور مخلف789482221211047004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار433.0072.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائياسيا جاسم محمد علي789492221422011005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار432.0072.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء حسين علي مسعد789502221422039157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار432.0072.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحوراء علي جليل حمد789512221422083070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار431.0071.83اعدادية المختار للبنينادبيجعفر عبد الحر منجي عوفي789522221211043017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار431.0071.83اعدادية سكينة للبناتادبيايات صالح صكر بليص789532221222016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار431.0071.83ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيوفاء محبوب جمعة عبيد789542221422029064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار431.0071.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحنين كريم محسن جبر789552221424045068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار431.0071.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمنى حمد شهاب احمد789562221424045229

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار430.0071.67اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب علوان عاقول علي789572221222011018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار429.0071.50ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين عبد الرضا عباس789581621424023015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار428.0071.33اعدادية صدى النجاح للبناتادبيعذاري صباح صخي جار هللا789592221222055040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار428.0071.33ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائينبأ سمير ارزيج حنيش789602221424065050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار427.0071.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي محمد حسين غزال789612221411003200

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار427.0071.17اعدادية النهضة للبنيناحيائياشرف نزار ذياب جيجان789622221411045007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار426.0071.00اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد مصطفى ناصر عبد الحسين789632221211013053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار426.0071.00اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبياحمد طالب محمد راضي789642221211068008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار426.0071.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور الهدى حسن خشل عبد الحسن789652221422010124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار426.0071.00اعدادية الشموخ للبناتاحيائينورا جابر معارج مشني789662221422028182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار426.0071.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائينوران محمد كنان جابر789672221422065098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار425.0070.83ثانوية البينات للبناتادبيام البنين ميثاق عويد جليد789682221222068003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار425.0070.83ثانوية سما ذي قار للبناتادبياديان عمار هاشم كريم789692221222088001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار425.0070.83ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء محمد عاشور جلود789702221222088029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار425.0070.83اعدادية السالم للبنيناحيائيحسن علي وداعه جبر789712221411015025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار425.0070.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتقى ماجد نغيمش عداي789722221422041029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار425.0070.83ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيهدى قاسم نعيمه طوفان789732221424004111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار424.0070.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيزيد حسين خورشيد رشيد789742221411003106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار424.0070.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر اياد عباس شهاب789752221411003340

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار424.0070.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ جاسم كاظم والي789762221422008112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار424.0070.67ثانوية النبوغ للبناتاحيائييقين كريم عبد هاشم789772221422014046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار423.0070.50ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائينبراس غالب مزهر عذافة789782221427026008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار422.0070.33ثانوية الوالية للبناتادبيبراء جاسم محمد غصه789792221222066002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار422.0070.33ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزينب سالم شعيوط مطرود789802221222088033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار422.0070.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن فؤاد كاظم حربي789812221411009029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار422.0070.33اعدادية المسار المختلطةاحيائيساجد احمد ياسر حفين789822221417043019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار422.0070.33ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيذوالفقار جبار بهلول جالل789832221417050003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار421.0070.17ثانوية الخمائل للبناتادبيشمس الضحى فرج مكطوف شخير789842221222070019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار421.0070.17اعدادية النور للبناتاحيائيايه علي كاظم ثجيل789852221422042034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار421.0070.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد محسن عبد النبي شعيل789862221511013075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار420.0070.00اعدادية رملة للبناتاحيائيزينب نجاح رحم كاطع789872221422015068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار420.0070.00اعدادية الناصرية للبناتاحيائيتبارك حاكم طاهر خليل789882221422035007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار420.0070.00اعدادية بردى للبناتاحيائيبنين كاظم مطر جاسم789892221422048021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار420.0070.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب سمير منعم خضير789902221422073069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار420.0070.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيامنه ذو الفقار موسى نور789912221422083021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار419.0069.83ثانوية الصادقون للبنينادبيمحمد باقر جواد عبد الكاظم مطر789922221211052024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار419.0069.83اعدادية سكينة للبناتادبيحوراء علي محسن علي789932221222016012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار419.0069.83اعدادية البطحاء للبناتادبيسجد صباح عبره سلطان789942221222045047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار419.0069.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيدعاء محمد شيرون محي789952221422039120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار419.0069.83الخارجياتاحيائيفاطمه حسب جاسم طه789962521428050393

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار418.0069.67اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد قادر ساجت داخل789972221211013052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار418.0069.67اعدادية الهبة للبناتادبينور الهدى قاسم جبار حسين789982221222018017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار418.0069.67اعدادية التميز للبنيناحيائيسيف علي فليح حسن789992221411077093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار418.0069.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمروه طالب كاظم نور790002221422038042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار418.0069.67اعدادية النور للبناتاحيائيبتول حميد رشيد جالوغ790012221422042036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار418.0069.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحوراء حسن فاضل حليحل790022221422083067
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار418.0069.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور جمعه استار اشغيني790032221424062070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار417.0069.50اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيخديجه ضيف هللا حسون جاسب790042221226002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار417.0069.50اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي غيث سلمان ناصر790052221411002096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار417.0069.50الخارجيوناحيائيسجاد حيدر شامل عبد790062221418001300

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار416.0069.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيكرار ياسر قاسم بزاز790072221411021183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار416.0069.33اعدادية الوركاء للبناتاحيائيرسل صمد جاسم عيسى790082221422043050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار416.0069.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء صالح عبد الواحد مطر790092221422083117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار416.0069.33اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائينبأ خالد ابراهيم طالب790102221427002017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار416.0069.33اعدادية االعتماد للبنينادبيكاظم زهير كاظم جبر790112921211005097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار415.0069.17ثانوية الغدير للبنينادبيمحمد حسين محمد حسن كاظم790122221211006036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار415.0069.17ثانوية الجوادين للبنينادبيأحمد محسن عبد الرضا نعيمة790132221211014001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار415.0069.17اعدادية البطحاء للبناتادبياحالم صبيح شالش جليل790142221222045001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار415.0069.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيهمام ياسر دايم حسين790152221411034414

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار415.0069.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم رياض شياع معرب790162221422008103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار414.0069.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد صابر هندي حمود790172221411004176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار414.0069.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيوسام كريم رشاد صالح790182221413025138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار414.0069.00ثانوية االشراق للبناتاحيائينجالء هاتف فاضل خليف790192221422063014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار414.0069.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيهديل سامي انتيش حاجم790202221422066219

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار414.0069.00ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتاحيائيام البنين شهيد جخيم حسين790212221422078002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار414.0069.00ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيحوراء طعمه حسين عبد790222221424039012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار414.0069.00ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائينرجس حسين براك سماري790232221424057037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار413.0068.83اعدادية الفرات للبناتاحيائيشهد عادل ضيغم مفتن790242221422002088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار413.0068.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عباس علي حمود790252221422004187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار413.0068.83اعدادية الشموخ للبناتاحيائيفاطمة سعود مهدي كزار790262221422028139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار413.0068.83ثانوية االستبرق للبناتاحيائيهند سعد صبار فرحان790272221422083271

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار412.0068.67ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيكرار رشيد عدنان مزهر790282221217017029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار412.0068.67ثانوية قبضة الهدى للبناتادبينور صادق سالم خلف790292221222029005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار412.0068.67اعدادية الفجر للبناتاحيائيزينب جابر عباس مخيم790302221422027033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار412.0068.67ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد شاكر جاسم790312221424069014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار411.0068.50اعدادية النور للبناتاحيائيطيبة خالد حميد مسير790322221422042218

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار411.0068.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه عباس عامر رويضي790332221422050152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار411.0068.50ثانوية الوالية للبناتاحيائيسجى كامل طالب حميد790342221422066141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار410.0068.33اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيكرار حيدر غني حسن790352221211007043
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار410.0068.33الخارجياتادبيضحى هيثم محسن حجيج790362221228050433

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار410.0068.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء محمد راشد صالح790372221422008053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار410.0068.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيمحاسن قحطان عدنان موسى790382221422016140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار410.0068.33ثانوية النهضة للبناتاحيائيفاطمه عوده عبد الرضا نصار790392221422034073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار410.0068.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور فليح حسون حميدي790402221422050186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار410.0068.33ثانوية الوالية للبناتاحيائيايثار محسن عبد علي ناصر790412221422066023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار410.0068.33اعدادية السوق للبناتاحيائيبنين احمد شناع مكي790422221422077029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار410.0068.33ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائينور الهدى نصير كريم بريسم790432221424004108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار410.0068.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب عبد عاتي جابر790442221424020069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار410.0068.33ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيرسل رحيم عليوي طابور790452221424024011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار410.0068.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمة نعيم جويد ضيدان790462221424045207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار410.0068.33اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمه عباس معتوق حميدي790472221426002264

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار409.0068.17اعدادية المختار للبنينادبيمحمد باقر عادل عبد هللا حسين790482221211043107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار409.0068.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء عليوي سفيح محيسن790492221222041013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار409.0068.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين عدنان منعثر كامل790502221411003079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار409.0068.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين شبيب جاسم790512221411004242

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار409.0068.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياسراء راجي يونس معيبد790522221422039039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار409.0068.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء علي دويج رويضي790532221422039112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار408.0068.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى نزار جازع زناد790542221411004336

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار408.0068.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيامنه علي جيجان علي790552221422004027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار408.0068.00اعدادية النور للبناتاحيائيحنين محمد عبد الرضا عوده790562221422042080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار407.0067.83ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيمحمد حسن دعيس راضي790572221417059028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار407.0067.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيشمس نزار خزعل نايف790582221422016105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار407.0067.83اعدادية الشموخ للبناتاحيائيمنار محمد خلف كبان790592221422028162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار407.0067.83ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائياية حسين كاظم زاير حسين790602221422029005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار407.0067.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه عصام عبد الجليل دعاج790612221422037071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار407.0067.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء سامي جاسم مجيد790622221422039106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار407.0067.83اعدادية الشطرة للبناتاحيائيعذراء موحان كسار ودان790632221422046116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار407.0067.83اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيباقر اسماعيل نازل زماط790642921211013021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار406.0067.67اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيسعيد فائز سعيد عيادة790651621211019067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار406.0067.67ثانوية سما ذي قار للبناتادبيوجدان عمار جودة حمزة790662221222088063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار406.0067.67ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيايناس حمزه ثجيل خضير790672221422009009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار406.0067.67اعدادية الوركاء للبناتاحيائيحوراء شاكر سعدون علي790682221422043040
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار406.0067.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائينبأ ابراهيم كاظم يعكوب790692221422083235

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار406.0067.67ثانوية النبعة المختلطةاحيائيزينب عزيز طاهر شهاب790702221427011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار405.0067.50اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحسام سعيد كريم جبر790712221211007010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار405.0067.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيزين العابدين علي مطر ذياب790722221411004169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار405.0067.50اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيصادق هاشم عبيد علوان790732221411011038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار405.0067.50ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيرغد سعد عبد الحسين كاظم790742221424004033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار404.0067.33اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي سمير عبد الحسن وادي790751621511018087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار404.0067.33ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الرضا علي محميد790761621513062004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار404.0067.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس رياض ياسر خليوي790772221411004201

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار404.0067.33اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي ماجد كاظم عاجل790782221411015112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار404.0067.33الخارجيوناحيائيضياء محسن مشعل سعيد790792221418001355

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار404.0067.33ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيزهراء احمد علي صالح790802221422026020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار404.0067.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيام البنين قيس محمد كريم790812221422039053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار404.0067.33اعدادية السوق للبناتاحيائيبنين باقر ثامر طعيمه790822221422077030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار404.0067.33الخارجياتاحيائيحوراء خالد ابراهيم مزعل790832221428050154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار404.0067.33ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمؤمل عالوي فرهود عبود790842221513035058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار404.0067.33اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيفرح ضياء كامل عباس790852221522036027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار404.0067.33اعدادية عشتار للبناتتطبيقيتفاؤل نوري ماجد شعالن790862221522044004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار403.0067.17اعدادية الشطرة للبناتادبيمريم مطير جاسم راشد790872221222046023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار403.0067.17ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيسجى صالح طالب جحيج790882221422029033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار403.0067.17اعدادية المروج للبناتاحيائيآالء ربح ابو الهيل عجيل790892221422030001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار403.0067.17ثانوية الهدى للبناتاحيائيهاجر خالد غضبان رويضي790902221422033074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار403.0067.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياخالص عطيه محمد عوده790912221422039030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار403.0067.17ثانوية االحسان للبناتاحيائيايالف ستار حربي نعيمه790922221422086007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار403.0067.17اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيمريم راضي علي حسين790932221427002014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار403.0067.17اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيعز الدين احمد كاطع حسين790942221511058033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار403.0067.17اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيزهراء حسن علي عبد الحسين790952221526002039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار403.0067.17اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيهياف راشد لزام عجيل790962921415002096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار402.0067.00اعدادية الناصرية للبناتادبيمريم حسين حليو بريح790972221222035027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار402.0067.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي بدر عبد ضيدان790982221411066070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار402.0067.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيغفران عبد الكريم فاضل جاسم790992221422039271

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار402.0067.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائياسراء تحسين صكبان كاظم791002221422043004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار402.0067.00ثانوية الوالية للبناتاحيائياسراء ناجي داخل انعيمه791012221422066006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار402.0067.00ثانوية االحسان للبناتاحيائياسراء قحطان عبد جميل791022221422086003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار402.0067.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور جواد كاظم هميم791032221424001102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار402.0067.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم عبد المنعم جواد علي791042221424005065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار402.0067.00ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيبنين خضر طالب علي791052221424024004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار402.0067.00ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيفاطمه مجيد حميد عليعل791062221424055020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار402.0067.00اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عباس فاضل عبيد791072221515001191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار401.0066.83اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك شعالن علي يوسف791082221222011002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار401.0066.83ثانوية الفاطميات للبناتادبيزهراء علي رحم غضبان791092221222023023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار401.0066.83اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء امجد عبد الرحيم سعدون791102221222043023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار401.0066.83اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيمريم يحيى مبارك حرابه791112221226002029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار401.0066.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائياستبرق عمار محمد حنبول791122221422017002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار401.0066.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائيبنين عزيز ياسر كاظم791132221422038006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار401.0066.83ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزينب سليم حسن عذيب791142221422065056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار401.0066.83ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح مهدي جويد791152221424004053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار401.0066.83ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائينور سمير حنا حسين791162221424046043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار400.0066.67ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عبد الجبار خيون كاظم791171621513052033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار400.0066.67اعدادية المختار للبنينادبيمحمد سعد سدخان عبد791182221211043113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار400.0066.67ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيانور هاني محمد بدر791192221417022006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار400.0066.67ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيحسين عادل عبداالمير عبدالحسين791202221417048010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار400.0066.67ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيبتول عبد الكريم طالل محمد791212221422023006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار400.0066.67اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيزهراء فائق شخيمت مظلوم791222221522006019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار399.0066.50اعدادية المختار للبنينادبيمنتظر حميد ماجد صالح791232221211043142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار399.0066.50اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيكرار حيدر شاكر كريم791242221411033248

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار399.0066.50ثانوية الوالية للبناتاحيائيهدى محمد وارد عيدان791252221422066216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار399.0066.50ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيساره رحيم نايف خزي791262221424067045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار399.0066.50ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيفاطمة حسين فرحان شاهر791272221427013011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار399.0066.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائياسماء كريم صالح حسن791282421422023006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار398.0066.33اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعباس كريم محسن عودة791291621511037050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار398.0066.33االعدادية الشرقية للبنينادبيحسن كاظم محيسن خزعل791302221211009010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار398.0066.33ثانوية الضحى المختلطةادبيمسلم فرج طاهر حايف791312221217085010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار398.0066.33اعدادية سكينة للبناتادبيامل كريم مثاري كسار791322221222016005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار397.0066.17اعدادية الكرامة للبناتادبيحنين حيدر شريف ثويني791332221222037009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار397.0066.17ثانوية الحبوبي المختلطةادبيساره فرحان حديد كمر791342221227056001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار397.0066.17اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي الهادي سعد مطر بجاي791352221511005041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار396.0066.00اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيعلي سمير جبر نزال791361621511009034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار396.0066.00ثانوية الكنوز االهلية  للبنينتطبيقيحسين ظافر لفتة عاتي791371621513001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار396.0066.00اعدادية المختار للبنينادبيمحمد عبد النبي حميد كريم791382221211043120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار396.0066.00اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيالحكم عادل خيكان حاجم791392221217002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار396.0066.00اعدادية االخاء للبنينتطبيقيسامر حسن عبد صالل791402221511035008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار396.0066.00اعدادية السوق للبناتتطبيقيزهراء محمد عبد الحسين محمد791412221522077010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار396.0066.00ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيمالك عالوي عبد حتيت791422221522083035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار395.0065.83اعدادية الناصرية للبناتادبيغدير شهيد طالب علي791432221222035023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار395.0065.83اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيعلي حليس مطر معاشي791442221511058038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار395.0065.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسن بدر كاظم791452221524020007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار394.0065.67اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمحمد وليد عبد الحسين خشن791461621511051098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار394.0065.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيموسى عمر عوده راشد791472221511013092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار394.0065.67اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينبأ علي غافل عودة791482221522037012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار394.0065.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيامل عامر كامل عبد791492221522073003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار394.0065.67اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيسحر مطر خليف صبيح791502221526002122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار394.0065.67اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد رشيد مالح راضي791512621211035146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار393.0065.50ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيرضا محمد شكبان سطيح791521621515005075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار393.0065.50ثانوية الحبوبي المختلطةادبيحيدر حبيب خطار جيجان791532221217056002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار393.0065.50اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء محمد رسن صكبان791542221222016022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار393.0065.50اعدادية عشتار للبناتتطبيقينور الهدى ثامر علي عمران791552221522044016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار393.0065.50ثانوية الجوادين االهلية للبناتتطبيقيتبارك حيال حريجه جوده791562221524039002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار392.0065.33ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيحمود عواد حمود جبار791571621515005055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار2392.0065.33خارجيون ادبيليث حيدر صبار وحيد791582221218002367

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار392.0065.33الخارجيونتطبيقيفرقان علي عباس حسين791592221518001390

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار391.0065.17اعدادية الزبير للبنينتطبيقيسيف سعد موحان عمير791601621511032083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار391.0065.17اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيكاظم نجم جابر عبد الحسن791611621511033162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار391.0065.17اعدادية اليرموك للبنينادبيحسين عزت ستار عبد791622221211005007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار391.0065.17اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيماهر مهدي يعكوب سوادي791632221211069045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار391.0065.17الخارجياتادبيبنين محمد عبد كحامي791642221228050137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار391.0065.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيهدى خليل عطيه تركي791652221524005017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار390.0065.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزهراء حسن رهيف خواف79166222052151009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار389.0064.83ثانوية الخيرات للبناتتطبيقيام البنين ناصر عبد الحسين عوده791671621522010003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار389.0064.83اعدادية العشار للبناتتطبيقيهاجر نبيل خليل ابراهيم791681621522053063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار389.0064.83اعدادية الفردوس للبناتادبيانفال خالد عبد النبي علي791692221222003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار389.0064.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسيف الدين علي وداعه عطيه791702221511004012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار389.0064.83اعدادية النعيم للبنينادبيياسين محسن دويج هندوس791712621211008065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار388.0064.67اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين رسن شائع سهيل791721621511015031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار388.0064.67اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيحيدر رحمن سلمان نايف791732221211058001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار388.0064.67ثانوية الخمائل للبناتادبيخديجه حميد حسن علي791742221222070006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار388.0064.67اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيحسين جوده محمد عباس791752221511002017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار388.0064.67اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء احمد حسون فليح791762821522005013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار387.0064.50ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حبيب عبد االمام ابراهيم791771621513071141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار387.0064.50ثانوية التعاون المختلطةادبيسندس جاسب ياسين حبيب791782221227014002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار387.0064.50ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيزينب نغيمش مهاوش عداي791792221522009027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار387.0064.50اعدادية سيد االنام للبنينادبيعباس حسين خزعل زبن791802621211048042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار386.0064.33اعدادية البصرة للبنينتطبيقيجاسم عادل محمد عثمان791811621511007012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار386.0064.33اعدادية اليرموك للبنينادبيجعفر الصادق عادل عبد علي نجم791822221211005004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار386.0064.33ثانوية الفاطميات للبناتادبينبأ صبيح جخيور صيوان791832221222023036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار386.0064.33اعدادية النور للبناتتطبيقيزهراء سعد كاظم دحام791842221522042014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار386.0064.33ثانوية االشراق للبناتتطبيقيكوثر عوض سعيد حسين791852221522063021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار386.0064.33ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزهراء يعقوب يوسف عوده791862221522066035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار385.0064.17اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيمحمد رياض عبد وهيم791871621511012082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار385.0064.17ثانوية الكرار للبناتتطبيقياسراء منصور عبد هللا هاشم791881621522088002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار385.0064.17اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد قاسم خلف حلو791892221211005033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار385.0064.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيطالل طعمة خلف فرحان791902221511013036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار385.0064.17اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمرتضى علي شريف حميدي791912221515001168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار385.0064.17ثانوية األمل المختلطةتطبيقيشاكر عالوي جواد صالح791922221517072005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار384.0064.00ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيفهد عنيد فهد لفته79193222051061028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار384.0064.00اعدادية المختار للبنينادبيعلي فريح عبد عكله791942221211043088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار384.0064.00ثانوية البتول للبناتادبيزينب علي حسين علي791952221222081018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار384.0064.00اعدادية التميز للبنينتطبيقيباقر عباس مسلم وهم791962221511077006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار384.0064.00ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيساره ستار عبد الحسين علي791972221521047001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار381.0063.50 تموز للبنين14اعدادية ادبيمقتدى حميد حسن كزير791982221211044037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار381.0063.50ثانوية النجوم االهلية المسائية للبنينادبيعلي حسين جاسم نايف791992221215022007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية تونس للبناتادبيمريم ستار تويو خضير792002221222007038
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار380.0063.33اعدادية المختار للبنينادبيحسن محمد بدر نعمه792012221211043027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار380.0063.33ثانوية الصادقون للبنينادبيعلي حازم عبد عبد الحسين792022221211052014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار380.0063.33اعدادية الخلود المسائية للبناتادبينور الهدى حسين كامل سكر792032221226002036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار380.0063.33الخارجياتادبيزينب حطاب سعيد تركي792042221228050311

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار379.0063.17اعدادية تونس للبناتادبيسجى اياد جليل كطران792052221222007023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار379.0063.17اعدادية الوركاء للبناتادبيزينب عماد كريم غركان792062221222043031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار379.0063.17ثانوية الوالية للبناتادبيزينب طارق عبد الرضا جاسم792072221222066014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار379.0063.17اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء خيرهللا عبد الحمزه نعمه792082921222001035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار378.0063.00ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه علي ابراهيم نعيم792092221222081027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار378.0063.00ثانوية الفرزدق المختلطةادبيمروة رحيم نعيمة ياسين792102221227009004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار378.0063.00االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد عبد الرضا راشد موجد792112921211009158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار377.0062.83ثانوية الفاطميات للبناتادبيزينب علي عبد عليخ792122221222023026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار377.0062.83اعدادية الشطرة للبناتادبيزهراء عبد هللا هاشم لفته792132221222046008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار376.0062.67اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيكاظم جاسم فرحان جبر792142221211068079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار376.0062.67اعدادية الشموخ للبناتادبيفاطمه عطا هللا وصخ عبد792152221222028051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار376.0062.67اعدادية الموفقية للبنينادبيسيف محمد ازغير يعكوب792162621211039048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار375.0062.50اعدادية الشموخ للبناتادبيسناء حسين ربح مبارك79217222022134028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار375.0062.50اعدادية فدك للبناتادبيزهراء ثائر عليان كاظم792181421222006037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار375.0062.50ثانوية الضحى المختلطةادبيصادق عبد الواحد فهد نعمه792192221217085004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار375.0062.50ثانوية المنار المسائيةادبيمحمد صالح حمدان جبار792202921215001065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار374.0062.33اعدادية الشيماء للبناتادبيزمن عزيز حسن عبد792212221222011009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار374.0062.33اعدادية النور للبناتادبيزينب محسن علي عجيل792222221222042030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار373.0062.17اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيامجد محمد علي محمد جمعه792232221211007004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار373.0062.17االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد جابر هويدي ناصر792242921211009003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار373.0062.17االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين علي ساجت مسير792252921211009049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار372.0062.00ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيمحمد امجد مردان حمود792261621215001016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار372.0062.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمؤيد خالد محسن شدود792272221211012016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار372.0062.00اعدادية االخاء للبنينادبيحيدر نبيل كامل محيي792282221211035014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار372.0062.00اعدادية المختار للبنينادبيجوهر كريم عبود محمود792292221211043019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار372.0062.00ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيمؤمل فائز مجيد روضان792302221217017031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار372.0062.00اعدادية الموفقية للبناتادبيعائشه توفيق طالب تركي792312621222022041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار372.0062.00االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي حسن محسن حايل792322921211009115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار371.0061.83اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيعلي محمد علي ناصر792332221215001085
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار371.0061.83اعدادية الشموخ للبناتادبيطيبه محمد عبد المحسن عبد الجليل792342221222028044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار370.0061.67اعدادية العزة للبناتادبيمريم احمد كاظم جواد792351221222036052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار370.0061.67اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيحسن مهند ناظم كاطع792361621211071007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار370.0061.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمنتظر خالد خضير عباس792372221211012023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار369.0061.50ثانوية الجوادين للبنينادبيجاسم كريم عبد الرضا جبر792382221211014002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار369.0061.50ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبيمالك ستار ياسين جبر792392221215015016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار369.0061.50اعدادية الشموخ للبناتادبيفاطمه حيدر كاظم محمد792402221222028047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار369.0061.50ثانوية ام البنين للبناتادبيتقى لطيف علي يوسف792412221222038004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار369.0061.50اعدادية عين الحياة للبنينادبيحيدر كامل مجلي زليف792422921211007043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار368.0061.33اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحسن شمران ياسر موزان792432221211007012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار368.0061.33اعدادية الشموخ للبناتادبيساره طالب كاظم جواد792442221222028036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار368.0061.33االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد مظفر كامل عباس792452921211009170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار367.0061.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيسجاد جبار شنيت طالب792461621211029031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار367.0061.17اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيحسين فرات معتوك عبيد792471621211071011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار367.0061.17ثانوية علي الشرقي للبنينادبيصادق احمد محمد توله792482821211009032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار367.0061.17االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد محسن كامل نوهي792492921211009169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار367.0061.17ثانوية عاتكة للبناتادبيدعاء عبد الواحد عيدان عناد792502921222007011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار366.0061.00ثانوية الفاطميات للبناتادبياديان سهيل نجم عبد هللا792512221222023002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار366.0061.00اعدادية النور للبناتادبينور الهدى حيدر عبد الكاظم كوه792522221222042045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار366.0061.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء حسن فرحان جبر792532621222029010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار365.0060.83اعدادية المختار للبنينادبيحمد حمود ناصر حسون792542221211043038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار365.0060.83اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيسجاد شهيد علي ثامر792552221211059022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار365.0060.83اعدادية تونس للبناتادبيحوراء كاصد عجيل حنين792562221222007013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار365.0060.83ثانوية قرة االعين للبناتادبيمنار علي حامد ناصر792572221222022030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار365.0060.83اعدادية الشموخ للبناتادبيتهاني عبد هللا فرحان عبد النبي792582221222028011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار365.0060.83اعدادية الشموخ للبناتادبييقين عالء سعيد حسن792592221222028065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار365.0060.83اعدادية البطحاء للبناتادبيزهراء عارف محمد سالم792602221222045034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار364.0060.67ثانوية المدينة للبنينادبيحامد مؤيد حامد مرزوق792611621211028005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار364.0060.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي حكيم نصر بارع792621621211029044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار364.0060.67اعدادية المختار للبنينادبيمحسن عالء حسين عبد العلي792632221211043103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار364.0060.67اعدادية الضاد المسائية للبنينادبيكرار خضير محمد شحم792642221215013011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار364.0060.67ثانوية الفرزدق المختلطةادبيعباس علي عبد فدار792652221217009003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار364.0060.67اعدادية الشموخ للبناتادبيحوراء كاظم علي مسعد792662221222028016
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار364.0060.67ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيبتول ناظم علي خليل792672621222029005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار364.0060.67اعدادية الخليج العربي للبنينادبيسالم محمد كامل سهر792682921211011020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار363.0060.50ثانوية ام البنين للبناتادبيرشا عالوي صالل حنون792692221222038007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار363.0060.50ثانوية الجاحظ المختلطةادبيتقى حسن هادي شمخي792702221227028003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار363.0060.50اعدادية النعيم للبنينادبيصفاء حسن جابر خليف792712621211008032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار363.0060.50ثانوية األعراف المختلطةادبيسجاد عدنان كاظم مريو792722621217009012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار362.0060.33اعدادية الخطيب للبنينادبيحسين عالء عبد الرزاق خبير792731221211031037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار362.0060.33اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيكرار احمد صالح موسى792741221215003145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار362.0060.33اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيحسين بدر خصاف عباس792752221215001030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار362.0060.33الخارجياتادبيحنين عزت عبد الواحد سلمان792762221228050161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار362.0060.33ثانوية مدينة المدن للبنينادبياحمد عدنان هاشم زامل792772621211051001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار362.0060.33اعدادية عين الحياة للبنينادبيعبد الرحمن احمد هادي سويد792782921211007071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار362.0060.33ثانوية عاتكة للبناتادبيزهراء عذيب والي نشمي792792921222007016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار362.0060.33ثانوية المناسك للبناتادبيرجاء ناصر حسين منو792802921222014023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار361.0060.17اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي عبد الحسين صدام عنيسي792811621211081141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار361.0060.17اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيفاضل عذافة مسعد حبيب792822221215011022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار361.0060.17اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيياسمين عبد العظيم حسين عباس792832221226002040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار361.0060.17ثانوية المجد للبناتادبيرحاب عبودي طارش حسين792842921222010023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار360.0060.00ثانوية در الصفا االهلية للبنينادبيعلي كريم كاظم عبود792852221213045008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار360.0060.00للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيزهراء حميد سلمان معيون792862221222064012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار360.0060.00ثانوية سما ذي قار للبناتادبيبراء راجي يونس معبيد792872221222088009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار360.0060.00اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيغدير خالد قاسم منصور792882221226002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار360.0060.00ثانوية الضحى المختلطةادبيبراء علي جابر سوادي792892221227085001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار360.0060.00اعدادية الموفقية للبنينادبيعبد الرحمن مهند حامد عبد الهادي792902621211039063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار360.0060.00للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ادبيأسماء عبدهللا مرهج مطنش792912921222030001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572.0095.33ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيزينب جواد زعزوع صكر792922221427035006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار557.0092.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيتبارك محسن بطي مطرود792932221424017041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552.0092.00اعدادية العقبة للبناتتطبيقيخديجة ثجيل وحيد شلش792942221522012008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549.0091.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب خميس كاظم علوان792952221424010130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار546.0091.00اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء علي حسين جبير792962221422007052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار546.0091.00اعدادية بردى للبناتاحيائيمنى شريف زياره فرحان792972221422048120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار544.0090.67اعدادية القوارير للبناتاحيائيسيناء محمد عوده عبيد792982221422085055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار542.0090.33اعدادية غرناطة للبنيناحيائييونس عبد العباس ضيدان عجيل792992221411017179
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار539.0089.83اعدادية تونس للبناتاحيائيبنين صكبان سعيد دخيل793002221422007018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار539.0089.83اعدادية العقبة للبناتاحيائيانعام عالء حسين صادق793012221422012011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار537.0089.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياية نوفل سعدون نجي793022221424045032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار532.0088.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى عباس قاسم علي793032221422039373

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار530.0088.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد سالم عطيه نور793042221411021207

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0088.17اعدادية المسار المختلطةاحيائيفاطمه رحيم حسين رهيف793052221427043015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0087.67ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمصطفى محمد قاسم أوحيد793062221413060116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0087.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيشهد فاضل حسين عباس793072221424051102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0087.67ثانوية الدعاء المختلطةتطبيقيمقتدى حامد كاظم هليل793082221517065016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار525.0087.50اعدادية العقبة للبناتاحيائيمسار فالح جاسم سماري793092221422012091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار522.0087.00اعدادية الصادق للبنيناحيائيعباس علي منخي حسون793102221411060018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار522.0087.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن عبد الغني محمد حطاب793112221413013151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار521.0086.83اعدادية العقبة للبناتاحيائيرقيه حمود احمد لفله793122221422012029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار521.0086.83ثانوية الشمم للبناتاحيائيفاطمة اياد عواد مزهر793132221422072036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار521.0086.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمالك احمد جبار عمران793142221424051143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0086.67اعدادية العقبة للبناتاحيائيفاطمة رياض طعيمه بندر793152221422012064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0086.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيخديجه جواد شعالن سري793162221424010079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0086.67ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزهراء جمعه جاسم عيسى793172221424046014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0086.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل كاظم مسلم حسين793182221422049019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0086.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهدى حيدر عبد الحسين خيون793192221424001104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0086.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمة عليوي كامل شمخي793202221424020107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0086.33ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر سلمان عنيد793212221424043018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار517.0086.17اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيليث مهند بهلول طارش793222221411012193

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار517.0086.17اعدادية العقبة للبناتاحيائيزينب علي نافل مهاوش793232221422012048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار517.0086.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم عباس مزهر ضيول793242221424007149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار517.0086.17المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيحنان حافظ هادي دلي793252221427067005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار517.0086.17الخارجياتاحيائيحوراء حسين مطشر محيميد793262221428050153

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0086.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائياحمد كامل حنفوش بديوي793272221413013007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0086.00اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيرباب محمد عبد القادر علي793282221422031027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0085.83ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيبنين خليل فالح حسن793292221422026007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0085.83ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمة سالم خضير فياض793302221426001066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار514.0085.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحيدر علي عذاب هربد793312221413006051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار514.0085.67اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء علي قاسم محمد793322221422040057
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار514.0085.67اعدادية الوركاء للبناتاحيائيبتول عدنان هاشم نفاوه793332221422043021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار513.0085.50اعدادية االصالح للبنيناحيائيالحسن المجتبى علي ركاد جبارة793342221411016003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار513.0085.50ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائياحمد هاشم حمزه حامد793352221413036008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار513.0085.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبشرى كريم حسيب ميس793362221422037011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0085.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى عبد اللطيف غني ياسين793372221411004406

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0085.33اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائياثير عويش عبد داود793382221411020002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0085.33اعدادية السوق للبناتاحيائيبتول أحمد نعيم حنون793392221422077026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0085.33اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيتقوى ثامر عباس طاهر793402221426002274

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0085.33اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيايمان حيدر موسى غافل793412221522031004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0085.17ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمؤمل ناصر حسين حميد793422221413012134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0085.17ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيتقوى مهند غزاي كاطع793432221424047020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار510.0085.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء قاسم مفتن شدود793442221422003040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار510.0085.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمنتهى رياض حسين كلهام793452221424007156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0084.83اعدادية االصالح للبنيناحيائيحيدر عبد الهادي قزموز عباس793462221411016013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0084.83اعدادية الفهود للبنيناحيائيحسين حسن حنون كاطع793472221411042027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0084.83اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه صبار عباس خضير793482221422045064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0084.67ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسن رعد رزاق حسن793492221413004030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0084.67اعدادية الشطرة للبناتاحيائيرسل شهيد رحيم سلمان793502221422046047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0084.50اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد جميل حسين جبير793512221411017134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0084.50اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي عبد الحسين موسى ضباب793522221411077135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0084.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائينور الهدى جعفر عاشور حسين793532221424008216

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0084.50ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيزينب طالب جودة كزار793542221424050032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0084.33اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد ناصر عبد المحسن صكر793552221411077194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0084.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائياالء علي ناصر حسين793562221424017008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0084.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائينور جاسم محمد اذياب793572221424020134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0084.33ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيتبارك عادل ناجي كامل793582221424038005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0084.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي محمد علوان حسين793592221411034267

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0084.17اعدادية الفرات للبناتاحيائيفاطمه هادي عباس عبد علي793602221422002106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0084.17ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيحوراء مجيد فهد جابر793612221424044013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0084.17ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيفرقان قاسم رزاق كاظم793622221424055022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار504.0084.00اعدادية البطحاء للبناتاحيائيبدور خضر منصور خليف793632221422045014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار503.0083.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي جلود عامر793642221422039172

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار503.0083.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن سرحان كطفان793652221424007055
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار503.0083.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيوجدان علي مري صحن793662221424017284

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار503.0083.83ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيمنال كريم عطيه عواد793672221424057033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار503.0083.83اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحسين طاهر سحور جابر793682221511024013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار502.0083.67اعدادية الفجر للبنيناحيائيرسول موسى حسين جاسم793692221411029037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار502.0083.67ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزهراء حسين عبد عبد هللا793702221422029020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار502.0083.67اعدادية اور للبناتاحيائيبتول محمد عوده دوام793712221422040019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار502.0083.67اعدادية بردى للبناتاحيائيآية ناصر سبتي ساجت793722221422048007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار502.0083.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمروه حبيب جابر دخيل793732221424010198

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار501.0083.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعبد هللا حبيب عبد هللا غالم علي793742221413060064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار501.0083.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسندس ميثم كاظم رزيج793752221422003063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار501.0083.50اعدادية النور للبناتاحيائينور الهدى عادل عبد غازي793762221422042292

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار501.0083.50اعدادية النصر للبناتاحيائيحوراء علي فليح حسن793772221422052026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار501.0083.50ثانوية الشمم للبناتاحيائيآمنة محمد علي كريم793782221422072002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار501.0083.50اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء ستار ناصر حسين793792221422085034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار501.0083.50ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائينبأ عبدالمهدي عويد جهيلي793802221424059041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار500.0083.33ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم محمد رحيمه793812221413027038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار500.0083.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين عبد االمير شيشخان فيصل793822221422004048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار500.0083.33اعدادية العقبة للبناتاحيائيسجى عدنان مهلهل حبتر793832221422012052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار500.0083.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه سعود ذياب غافل793842221422049060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار500.0083.33ثانوية المنار للبناتاحيائيالتفات سعيد كاظم كاكه هللا793852221422058003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار500.0083.33ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائييقين كريم عبدهللا غالم علي793862221427048028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار499.0083.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيحمزة عبد الستار موسى ضافي793872221411034130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار499.0083.17ثانوية الجهاد للبناتاحيائيزهراء حسين محمد دخيل793882221422019013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار499.0083.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد هاشم خلف793892221424017114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار499.0083.17ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيسجى محمد لحيم عبدعلي793902221424067051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار498.0083.00اعدادية البصرتين للبنيناحيائيامير صادق شخير هاشم793912221411027013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار498.0083.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيعباس محمد عباس هادف793922221411070105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار498.0083.00ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمؤمل هاني عطيه نجم793932221413027049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار498.0083.00ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيايمان ستار شريف طاهر793942221422009008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار498.0083.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينبأ باسم سالم كريم793952221424045232

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار498.0083.00ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيام البنين حسين زوير جابر793962221524030003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار497.0082.83اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد يحيى عبد هللا حسين793972221411017012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار497.0082.83ثانوية االكارم المختلطةاحيائيحسين علي عكله دايخ793982221417083007
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار497.0082.83اعدادية العقبة للبناتاحيائيوجدان خلوهن حسون فدعم793992221422012099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار497.0082.83اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيايات عباس علي جبر794002221422031009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار497.0082.83اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمه جاسم طعيمه عبد المحسن794012221422031085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار497.0082.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه مهدي صالح صياد794022221424010096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار497.0082.83المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيحوراء رحيم مذكور علي794032221427067007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار496.0082.67اعدادية عشتار للبناتاحيائيتقى نعيم كاظم محيسن794042221422044018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار496.0082.67ثانوية االشراق للبناتاحيائيزهراء صمد حسين جابر794052221422063005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار496.0082.67ثانوية التضامن المختلطةاحيائيزهراء جاسم حاتم طاهر794062221427001004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار495.0082.50ثانوية االكارم المختلطةاحيائيمحمد فالح جابر جواد794072221417083026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار495.0082.50اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزينب علي خيون ثويني794082221422043087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار495.0082.50اعدادية بردى للبناتاحيائيحوراء صباح محمد علي794092221422048027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار495.0082.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيعذراء ستار عنيد عواد794102221422073090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار495.0082.50ثانوية الشطرة االهلية للبناتاحيائيزهراء ميثاق علي رضيوي794112221424006003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار495.0082.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم صالح صياد طاهر794122221424010201

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار494.0082.33اعدادية رملة للبناتاحيائيمنتهى سليم منخي جبر794132221422015103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار494.0082.33اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء حميد محسن طاهر794142221422047081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار494.0082.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيهدى طالب جواد كاظم794152221424017281

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار494.0082.33ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيمريم قاسم كريم جبر794162221424067073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار493.0082.17ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء رمضان حمود راشد794172221422066081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار492.0082.00ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيعيسى علي جسام غالي794182221413048072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار492.0082.00ثانوية االفق الجديد للبناتاحيائيزهراء حميد محمد جاسم794192221422059005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار492.0082.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء احمد عبد جبار794202221422083097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار492.0082.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيهاجر احمد خلف مجيد794212221424007171

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار492.0082.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرويده عبدهللا شهيد جابر794222221424063029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار491.0081.83اعدادية النور للبناتاحيائيساره عمار حمد نعمه794232221422042206

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار491.0081.83اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهاجر احمد عامر كاظم794242221422057131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار491.0081.83ثانوية الخيرات المختلطةاحيائيساره حمد كريم عبدالعالي794252221427030018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار491.0081.83اعدادية الفهود للبنينتطبيقيحسين هاشم شاهين شرموخ794262221511042024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار490.0081.67اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي لطيف حنظل ناصر794272221411066091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار490.0081.67اعدادية تونس للبناتاحيائيخديجه عبد الرسول كامل خنياب794282221422007031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار490.0081.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرقيه صادق وارد عايد794292221422010050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار490.0081.67اعدادية البطحاء للبناتاحيائيساره صالح ياسر علي794302221422045049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار490.0081.67ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيحوراء مهيدي صالح حاتم794312221424040008
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار489.0081.50اعدادية المنار للبنيناحيائيكرار صابر خميس علي794322221411072052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار489.0081.50ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق مطشر ناصر794332221413027009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار489.0081.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيموسى جبار كامل ياسر794342221413060125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار489.0081.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهدى محمد حسين صخل794352221422039395

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار489.0081.50اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الحسن كاظم794362221422052075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار489.0081.50للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيزهراء عزيز عبد هللا جميل794372221422064014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار489.0081.50ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيام البنين علي جليل رشيد794382221424007006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار489.0081.50اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد الكاظم عجيمي794392221511037089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار488.0081.33ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء علي كاظم كريم794402221422034042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار488.0081.33ثانوية النهضة للبناتاحيائيهاجر قصي اعبيد مليح794412221422034096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار488.0081.33ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب محسن عبد محيسن794422221424030061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار487.0081.17االعدادية المركزية للبنيناحيائييحيى محمود جاسم عطشان794432221411004468

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار487.0081.17اعدادية الصادق للبنيناحيائيسجاد حسين فضاله عليوي794442221411060012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار487.0081.17اعدادية العقبة للبناتاحيائيطفوف عبد الحسين شهد محمد794452221422012057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار487.0081.17اعدادية المسار المختلطةاحيائياديان كامل جبار هاشم794462221427043001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار487.0081.17اعدادية السوق للبناتتطبيقينور عباس محمود أحمد794472221522077026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار486.0081.00ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيسجاد عبود داشي جابر794482221413048038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار486.0081.00ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيبنين محمد جاسم شمخي794492221422023011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار486.0081.00اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيسوسن اخرس جابر شنيدخ794502221422031064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار486.0081.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمريم صبيح حرب صليبي794512221422038043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار486.0081.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء ياسين خليل هداد794522221422047102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار486.0081.00المختلطة (ع)ثانوية زين العابدين احيائيزينب نعيم محمد حسون794532221427064005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار485.0080.83ثانوية الطف المختلطةاحيائيعباس خضير عبيد صيوان794542221417060041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار485.0080.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين فليح حثال794552221424020029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار485.0080.83ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد صبيح شواي794562221424060011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار484.0080.67اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيسجاد باسم محمد عبد794572221417002006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار484.0080.67اعدادية المنار للبنيناحيائيسراب حيدر حايف ظاهر794582221421072014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار484.0080.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي حسين سعدون794592221422039173

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار484.0080.67ثانوية االحسان للبناتاحيائيضحى علي ضمد هويم794602221422086018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار484.0080.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم منخي عليوي794612221424012161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار484.0080.67ثانوية بابل المختلطةاحيائيسكينة علي عبد خيون794622221427046008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار484.0080.67اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيحيدر شكران طعمه فرهود794632221511037031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار483.0080.50اعدادية المنار للبنينتطبيقيغفران مهدي عبد الساده رحيمه794642221521072014

4148 من 2408صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار479.0079.83ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيرسل ضياء دهيم داود794652221527001005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار477.0079.50اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحسن عبود عوده عبد هللا794662221511017069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار476.0079.33ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيابراهيم يعقوب يوسف محمد794671621517001003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار476.0079.33ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيحوراء لطيف شنان مزيد794682221524043008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار472.0078.67اعدادية الفهود للبنينتطبيقياحمد حسين كامل فعيل794692221511042003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار471.0078.50ثانوية الرصافي المختلطةتطبيقيكريمة خزعل حمود طاهر794702221527055006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار469.0078.17اعدادية المنار للبنينتطبيقيانمار عادل جايان عبد هللا794712221511072003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار468.0078.00اعدادية الناصرية للبنينتطبيقييحيى يونس عبد محمد794722221511002079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار468.0078.00اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيزهراء حسين بدير نعيس794732221522006016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار466.0077.67ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيهدى سالم عباس حامي794742221522009041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار464.0077.33اعدادية االصالح للبنينتطبيقيصادق ياسر مسير حسين794752221511016019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار463.0077.17اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيحسين جخيور عبد الحسين فارس794762221511038017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار459.0076.50اعدادية االصالح للبنينتطبيقيمسلم لفته مكطوف بردي794772221511016045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار459.0076.50اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيسجاد حسن علي سرحان794782221511038032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار459.0076.50ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيامان سمير بجاي راضي794792221517001004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار458.0076.33ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقيجالل مناحي عبد القادر صافي794802221517053005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار457.0076.17ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقينور حميد سرحان رشاد794812221527053009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار453.0075.50اعدادية المنار للبنينتطبيقيرباب عبد الباري حميد زاير مجدي794822221521072008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار452.0075.33اعدادية تونس للبناتتطبيقيحوراء خالد ثامر كريم794832221522007007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار451.0075.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيرقيه قاسم لفته حسن794842221522073017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار450.0075.00ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيمحمد شناوه تبينه حاتم794852221511041021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار450.0075.00الخارجيونتطبيقيعباس اسعد عواد عبيد794862221518001267

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار448.0074.67ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيصفاء عبد المجيد جاسم محمد794872221524063012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار446.0074.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقياثير عبد علك فرحان794882221513021001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار446.0074.33ثانوية االشراق للبناتتطبيقيرحيق عبد الحسن مدهوش كاطع794892221522063006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار446.0074.33ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيزهراء سعد هاشم جابر794902221524043014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار443.0073.83ثانوية طريق النجاح المسائية االهلية للبنينتطبيقيسليمان ربح خطار بنيان794912221515023002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار443.0073.83ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقياسالم مراد عطيه هاشم794922221522009003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار443.0073.83اعدادية النيل للبناتتطبيقينبأ رياض جياد كاظم794932221522054024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار442.0073.67ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حسين بحر عليوي794942221524063013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار440.0073.33اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمرتضى سعد صكبان عامر794952221511017078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار440.0073.33ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيدعاء صبيح رحيل مسير794962221522009016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار440.0073.33ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيزينب مصطفى عواد محمد794972221524063011
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار439.0073.17ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيأحمد عوده يونس خليف794982221517057001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار437.0072.83اعدادية المنار للبنينتطبيقيرحاب خضر جابر محمد794992221521072009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار437.0072.83ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقينرجس شهيد علي كاظم795002221527053008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار436.0072.67اعدادية االصالح للبنينتطبيقيعلي خميس خضير جبير795012221511016024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار436.0072.67اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعلي طعيمه ياسر عوده795022221511079041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار436.0072.67ثانوية النجوم االهلية المسائية للبنينتطبيقيسجاد عباس مدلول سعدون795032221515022006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار435.0072.50ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض جاسب محمد795041621513106040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار554.0092.33اعدادية الشيماء للبناتادبيانوار صباح خلف لفته795052221222011001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار545.0090.83اعدادية الكرمة للبنينادبيعلي صبيح فرحان سلمان795062221211037025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار535.0089.17اعدادية النور للبناتادبيحوراء عبد العالي نعيمه خضير795072221222042013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار532.0088.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد علي كريم795082221424007060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار530.0088.33ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء رياض حويل عبد795092221222088024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار518.0086.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء رزاق طعمه حمود795102221424063035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار515.0085.83ثانوية التضامن المختلطةاحيائيزهراء رياض عجيمي جاسم795112221427001005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0085.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيايمان عماد اسماعيل نادر795122221422046022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار508.0084.67اعدادية العقبة للبناتاحيائيوديان احمد مزهر نعيمه795132221422012101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار507.0084.50ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعمار دكلص حميد صفر795142221413030068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار503.0083.83اعدادية الكرامة للبناتادبيرقيه احمد جواد جاسم795152221222037010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار503.0083.83انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياادبيسماهر احمد سدخان وناس795163021227041007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار500.0083.33اعدادية الشهداء للبنينادبيمرتجى جواد كاظم حسن795172221211051021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار499.0083.17اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيبتول فائز رزاق عوده795182221222075007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار499.0083.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغفران منصور جبار عبيد795192221422041112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497.0082.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور نجم عبد عذاب795202221424051172

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496.0082.67اعدادية السوق للبناتاحيائياسماء جبار حمود حسين795212221422077016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار495.0082.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبراء سرحان حنين بنوش795222221422050039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494.0082.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيامثل حسن جبر حمود795232221413006013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493.0082.17ثانوية اريدو للبناتادبيغصون علي حسين مسير795242221222032028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0081.33اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبياحمد هادي خيكان ديوان795252221211068009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0081.33اعدادية بردى للبناتاحيائينوف حمود هالل مهدي795262221422048130

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0081.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيانس سرحان حنين بنوش795272221422050022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486.0081.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيزهراء محمد مزهر موسى795282221224012003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.0080.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيندى علي عزيز عوده795292221424051161

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.0080.33اعدادية المعارف المختلطةاحيائياالء حسن جاسم خصيم795302221427029002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0080.00ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائياخالص سالم يوسف أبورهن795312221427013002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479.0079.83ثانوية االكارم المختلطةاحيائيعباس ابراهيم فرحان حاشوش795322221417083015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0079.50اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسين جبار زغير زاجي795332221411017039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0079.50اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي حسين لفته عواد795342221411031136

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0079.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيازهار حاتم سعيد فليح795352221422017001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0079.50ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيسجى جبار عباس عسكر795362221424040017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0079.33اعدادية المنار للبنيناحيائيزينه عباس فاضل مصطفى795372221421072011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0079.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر فالح دخيل795382221424001037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار475.0079.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه منعثر مناحي عليوي795392221422011057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.0079.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيشهربانو رحيم شلهم عكله795402221424017156

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0078.83ثانوية الغدير للبنينادبيمصطفى نعيم خربيط عواد795412221211006044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0078.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيعذراء جاسم محمد عنكوش795422221422050140

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار471.0078.50اعدادية الفضائل للبناتادبيسكينه عدنان ابراهيم حسين795432221222005039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار471.0078.50الخارجياتادبيايمان احمد عبد العالي محمد795442221228050105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار471.0078.50ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيزهراء احمد شيال عكله795452221427033004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0078.33اعدادية عشتار للبناتادبيندى ثامر علي عمران795462221222044027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0078.33اعدادية الناصرية للبناتاحيائيموده خماط خضير جبر795472221422035065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.0078.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم راجي خلف علي795482221422004274

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.0078.17اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيمريم محمد عذافه برغش795492221422053091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0078.00اعدادية االصالح للبنينادبيحسين طاهر هاشم لطيف795502221211016005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0078.00اعدادية العقبة للبناتاحيائيجنان حافظ اكريم بجاي795512221422012018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0078.00ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء كريم قاسم بريدي795522221422034045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0078.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيغدير حسين طفيح مناحي795532221422073093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار466.0077.67اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيكرار خلف عيسى سهر795542221211068080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار465.0077.50اعدادية تونس للبناتادبيزينب حسين محسن عجيل795552221222007019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار464.0077.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبينهى ابراهيم غازي جاسم795562221222041028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار463.0077.17اعدادية النور للبناتادبيزينب كاظم جابر حسين795572221222042028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار463.0077.17ثانوية السعدية المختلطةادبيرمله احمد مطر عبد العالي795582221227036001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار462.0077.00ثانوية الوالية للبناتادبيشوق حسن خلف عبيد795592221222066021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار462.0077.00ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزينب كاظم طعمه عبيد795602221522066041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار459.0076.50اعدادية الشيماء للبناتادبيوجدان حسن زغير حمود795612221222011034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار457.0076.17اعدادية الفضائل للبناتادبيشهد ستار جبار ياسر795622221222005040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار456.0076.00اعدادية الناصرية للبناتادبيفاطمه جواد عبود عليوي795632221222035025
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار456.0076.00اعدادية البطحاء للبناتادبيكوثر غنام هايف فرحان795642221222045071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار456.0076.00ثانوية الخمائل للبناتادبيفاطمه همالن غنام زغير795652221222070021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0075.83اعدادية البطحاء للبناتادبيشروق هيثم جاسم كاظم795662221222045054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار454.0075.67اعدادية العكيكة للبنينادبيحسين عاشور محمد ضغيوط795672221211038008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار454.0075.67اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيفاطمه عادل علي نيشان795682221222075025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار454.0075.67الخارجياتادبيندى رجي عبد علي روكان795692221228050576

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0075.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء صادق مونس عنيد795702221222010015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0075.00ثانوية الفاطميات للبناتادبيزهراء محسن طالب تويلي795712221222023025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0075.00اعدادية البطحاء للبناتادبيوجدان محمد ساجت ناطع795722221222045094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0074.83اعدادية البطحاء للبناتادبيكوثر عبد االمير عبد النبي عواد795732221222045069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0074.83اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيهدى عماد فرهود محينه795742221222075032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار448.0074.67اعدادية الشموخ للبناتادبيفاطمه محمد فليح حسن795752221222028052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار447.0074.50ثانوية الفاطميات للبناتادبيزهراء حسن نوري مبهر795762221222023020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار447.0074.50اعدادية الناصرية للبناتادبيزينب زكي كاظم جبر795772221222035014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار447.0074.50اعدادية البطحاء للبناتادبيسحر نور جعفر صكر795782221222045051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار446.0074.33اعدادية الكندي للبنينادبيموسى عبد النبي محمد عكموش795792221211013063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار446.0074.33اعدادية الشموخ للبناتادبيانوار حميد جحيل كاطع795802221222028006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار445.0074.17ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيفاطمة باسم شنتة مري795812221522088033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0074.00ثانوية الفرزدق المختلطةادبيحسن عبد الحسين محمد خلف795822221217009001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0074.00ثانوية التعاون المختلطةادبيحيدر علي جواد كاظم795832221217014003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0074.00اعدادية الفضائل للبناتادبيحوريه عاشور مصعب حنون795842221222005020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0074.00اعدادية الفضائل للبناتادبيهدى سمير علوان صياح795852221222005054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0074.00اعدادية تونس للبناتادبيرحاب كاظم نعيم كاطع795862221222007016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0074.00ثانوية الخمائل للبناتادبيود صادق شبيب معله795872221222070023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0074.00ثانوية سما ذي قار للبناتادبينور الزهراء طاهر تسكام صبر795882221222088057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0074.00ثانوية االهوار االهلية للبناتادبيمنال حسين فاضل عبد الحسن795892221224043007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار443.0073.83ثانوية قرة االعين للبناتادبيزهراء غني جمعه يوسف795902221222022016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار443.0073.83ثانوية العاديات للبناتادبياية احمد عاكول جبر795912221222091006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار443.0073.83ثانوية االشراق للبناتتطبيقيمريم محمد سلمان كاظم795922221522063023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار442.0073.67ثانوية قرة االعين للبناتادبيحنان حسن راهي معيدي795932221222022007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار442.0073.67اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين حميد شناوه خرنوب795942221222049006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار442.0073.67ثانوية الخمائل للبناتادبيايه جمعه هويدي طاهر795952221222070001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار442.0073.67ثانوية الواثق المختلطةادبيمنار عبد الهادي كاظم صالح795962221227025013
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار441.0073.50ثانوية الفاطميات للبناتادبيسجى طه ياسين عبيد795972221222023027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار441.0073.50ثانوية ذو الفقار للبنينادبيسعيد محيسن هالمه عطيه795982921211006018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار440.0073.33ثانوية الوالية للبناتادبيزينب رحيم ماجد ناصر795992221222066013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار440.0073.33ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيصفا عبد اللطيف حميد جابر796002221227017008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار439.0073.17اعدادية الكرامة للبناتادبياالء خلدون عبد الهادي عبيد796012221222037002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0073.00اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحسين رزاق عبود عبد796022221211068022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0072.83اعدادية الكرامة للبناتادبيليلى قيس نوري هداية هللا796032221222037033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0072.83اعدادية البطحاء للبناتادبيسعاد محمد ساجت ناطع796042221222045053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0072.83ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمحسن معكرب مجهول عواد796052921211006041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0072.67ثانوية الثوار المختلطةادبيمنتظر هادي صالح خليف796062221217016018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0072.50اعدادية تونس للبناتادبياسماء حمود عجيل حنين796072221222007002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0072.50ثانوية الضحى المختلطةادبيشكران سالم عبد رهيف796082221227085005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0072.50اعدادية كربالء للبنينتطبيقينور الدين عبد الكاظم عبد الهادي ضافي796092221511034088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0072.50اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيايه فائق نويص سلمان796102221522006006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0072.50اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي عباس فاضل عبد هللا796112921211004100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0072.33اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيراشد وليد عبد السيد مال هللا796121621511057061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0072.33ثانوية االزدهار المختلطةادبيسجاد حسن كامل حامد796132221217045008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0072.33اعدادية تونس للبناتادبيفاطمه خليل محمد عجيل796142221222007032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار433.0072.17ثانوية كاظم الغيظ المختلطةادبيسجاد كاظم معنه جرو796152221217020001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار433.0072.17اعدادية الشموخ للبناتادبيفاطمه عباس كاظم عاجل796162221222028048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار433.0072.17ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحيدر جابر عبد زوري796172921211006016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0072.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيابتهال محمد هادي علوان796182221222041001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0072.00اعدادية البطحاء للبناتادبيغدير حمد عبد طارش796192221222045059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار431.0071.83اعدادية الكرمة للبنينادبيمؤمل عبد االمير راشد عبيد796202221211037031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار431.0071.83ثانوية قرة االعين للبناتادبيفاطمة علي دويش زيارة796212221222022025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار431.0071.83ثانوية البينات للبناتادبياسراء كريم حسين جابر796222221222068002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار431.0071.83ثانوية السعدية المختلطةادبيمريم عزيز رشاك حسن796232221227036007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار431.0071.83الخارجياتادبياستبرق عبد العظيم عبد الباقي خلف796242221228050023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار430.0071.67اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء محمد ناصر حسين796252221222016024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار430.0071.67ثانوية الفاطميات للبناتادبيفاطمة فالح حسن حاشوش796262221222023032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار430.0071.67اعدادية الناصرية للبناتادبيعال عبد األمير ارسيل حمد796272221222035022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار430.0071.67ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء محمد شريف نمر796282221222088028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار429.0071.50ثانوية الجاحظ المختلطةادبيرافد جمعة شدود نكال796292221217028005
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار429.0071.50ثانوية المحمدية المختلطةادبيزينب سنان موسى جعفر796302221227023004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار428.0071.33اعدادية عشتار للبناتادبيفاتن عادل بدر محمد796312221222044021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار427.0071.17ثانوية الجاحظ المختلطةادبيمحمد هشام ساجت حمل796322221217028016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار427.0071.17اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء مجيد منشد حسين796332221222016021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار427.0071.17ثانوية الفاطميات للبناتادبيامنه احمد موحان علوان796342221222023008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار427.0071.17ثانوية اريدو للبناتادبيزينب منصور صقر عاجل796352221222032023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار427.0071.17اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء سمير محسين حسن796362221222043026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار426.0071.00اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي مرتضى علي قصاب796372221211008042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار426.0071.00اعدادية المختار للبنينادبيطالل فيصل قاسم جابر796382221211043059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار426.0071.00ثانوية الصادقون للبنينادبيمنتظر محمد نعيم هليل796392221211052031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار426.0071.00اعدادية تونس للبناتادبيزهراء جبر يعقوب عطيه796402221222007017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار426.0071.00اعدادية الرفاعي للبناتادبيحوراء عباس جابر يوسف796412221222053016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار426.0071.00ثانوية التضامن المختلطةتطبيقياسراء شعالن مهدي حمد796422221527001002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار426.0071.00اعدادية عين الحياة للبنينادبيعباس فالح حسن ملزوم796432921211007070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار425.0070.83اعدادية الفضائل للبناتادبيايات كاظم مزهر خلف796442221222005008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار425.0070.83ثانوية سما ذي قار للبناتادبيهدى جايد شريف عصاد796452221222088062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار424.0070.67ثانوية التعاون المختلطةادبيعلي ناصر عطيه منشد796462221217014008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار424.0070.67اعدادية الشموخ للبناتادبيزينه كريم حسن فرهود796472221222028035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار424.0070.67ثانوية الخمائل للبناتادبيزينب ناجي جاسم كاظم796482221222070016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار424.0070.67ثانوية سما ذي قار للبناتادبيفرح احمد مدلل ثامر796492221222088050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار423.0070.50اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيفاضل هادي خيكان ديوان796502221211068078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار423.0070.50اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين عايد شذر شيال796512221511034021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار422.0070.33ثانوية الحبوبي المختلطةادبيعلي جواد كاظم فراوي796522221217056008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار422.0070.33ثانوية سما ذي قار للبناتادبيسؤال مهدي جبار رباط796532221222088037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار421.0070.17اعدادية تونس للبناتادبيهديل مذيع حسن فرحان796542221222007044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار421.0070.17الخارجيونتطبيقياحمد حيدر ياس لفته796552221518001017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار420.0070.00اعدادية النهضة للبنينادبيحسين بسام عويد عبد الواحد796562221211045008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار420.0070.00ثانوية در الصفا االهلية للبنينادبيعبد هللا حسين شبيب عايد796572221213045006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار420.0070.00ثانوية الفاطميات للبناتادبيابتهال سعد ناصر حسين796582221222023001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار420.0070.00اعدادية الشموخ للبناتادبيهدى عدي عبد الرزاق بندر796592221222028066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار419.0069.83اعدادية المؤمنات للبناتادبياالء حميد ياسر محسن796602221222031001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار419.0069.83ثانوية ام البنين للبناتادبيروان علي علي مليحم796612221222038009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار419.0069.83اعدادية الزهراء للبناتادبيغدير علي محسن حمادي796622221222049021
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار419.0069.83اعدادية تونس للبناتتطبيقييقين ماجد عوده عبد796632221522007028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار418.0069.67اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحسين شاطي جاسم محمد796642221211007017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار418.0069.67اعدادية البطحاء للبناتادبيوجدان عواد جاسم جوعان796652221222045093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار418.0069.67اعدادية الرفاعي للبناتادبيساجده ثائر لهمود جبار796662221222053031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار418.0069.67الخارجياتادبيافتخار عبد الحسن درويش عباس796672221228050053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار417.0069.50 تموز للبنين14اعدادية ادبيعباس خضر عباس هاشم796682221211044016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار416.0069.33ثانوية المحمدية المختلطةادبيمحمد ماجد حميد عبد النبي796692221217023009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار416.0069.33اعدادية الشموخ للبناتادبيتبارك اياد كامل لفته796702221222028010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار416.0069.33ثانوية االبتهال للبناتادبيبنين عدنان معروف حسون796712221222051008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار416.0069.33ثانوية االفق الجديد للبناتادبيزينب ضياء شبيب زاجي796722221222059002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار416.0069.33ثانوية الوداد للبناتادبيأنتصار عبد الرحمن مهاوش ونان796732921222018004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار415.0069.17االعدادية الشرقية للبنينادبيرسول محمد كاظم جبر796742221211009015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار415.0069.17اعدادية المؤمنات للبناتادبيمريم داخل بجاي حميدي796752221222031016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار415.0069.17ثانوية البينات للبناتادبينور اليقين رياض كاظم علي796762221222068026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار415.0069.17اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمحمد عناد حسن كاظم796772921211011045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار413.0068.83الخارجياتادبيازهار نوري حسين علي796781621228050033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار413.0068.83اعدادية الفضائل للبناتادبيزهور عاشور مصعب حنون796792221222005028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار413.0068.83الخارجياتادبينور الهدى احمد عبد هللا حسين796802221228050600

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار412.0068.67ثانوية الثوار المختلطةادبيعلي سمير حنون حنش796812221217016007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار412.0068.67اعدادية الفضائل للبناتادبيتماضر كاظم مزهر خلف796822221222005016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار412.0068.67اعدادية صدى النجاح للبناتادبيدعاء نجاح عاشور ياسر796832221222055018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار412.0068.67اعدادية الثقلين للبنينادبيكرار هاتف ساجت والي796842921211004122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار410.0068.33ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينادبييحيى اسعد كاظم جعفر796852221213039006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار409.0068.17اعدادية المختار للبنينادبيمنتظر عوده طاهر خلف796862221211043146

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار409.0068.17اعدادية الشيماء للبناتادبيهدى حميد عبد المحسن محمد796872221222011031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار409.0068.17للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيحنين محمد جبوري فزاع796882221222064007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار409.0068.17اعدادية عين الحياة للبنينادبيمبارك عدهان علي شنون796892921211007102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار409.0068.17ثانوية العدالة للبنينادبيصادق حسون راضي جياد796902921211014017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار409.0068.17ثانوية بصية المختلطةادبيمسك جبار ثامر رداد796912921227003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار408.0068.00ثانوية المحمدية المختلطةادبيفاطمة منير حميد سلمان796922221227023006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار407.0067.83ثانوية الغدير للبنينادبيعبد هللا عالء كاظم شريف796932221211006026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار407.0067.83ثانوية تبارك للبناتادبيحنين جاسم حبيب رهيف796942221222062002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار407.0067.83الخارجياتادبيورود عباس ورد حسن796952221228050714
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار406.0067.67اعدادية الناصرية للبناتادبيساره محمد صيوان مشري796962221222035017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار406.0067.67اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيكرار شهيد علي مدفون796972921211001128

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار405.0067.50اعدادية سكينة للبناتادبيبشرى فرحان سعد مرزوق796982221222016010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار405.0067.50ثانوية البتول للبناتادبيطفوف ثائر حمود حسين796992221222081025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار405.0067.50ثانوية سما ذي قار للبناتادبيتبارك علي عيدان كوتي797002221222088011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار405.0067.50ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيمحمد هليل حميد عوض797012921217007045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار404.0067.33ثانوية سما ذي قار للبناتادبييقين حيدر جواد حسن797022221222088064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار404.0067.33ثانوية عاتكة للبناتادبيجهاد عماد شريف جابر797032921222007009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار403.0067.17اعدادية الجزائر للبنينادبيبدر جبر جالب مسلم797042221211039005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار403.0067.17اعدادية تونس للبناتادبينورس عباس شهيب حمد797052221222007043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار403.0067.17ثانوية السبطين االهلية للبناتادبيزهراء جبار حمزه ناهي797062221224037005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار402.0067.00اعدادية الفرات للبناتادبيفاطمه رياض ويطان جويد797072221222002030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار402.0067.00اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيسجى كريم طارش عباس797082221222075021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار402.0067.00ثانوية المنار المسائيةادبيشعالن مطشر منشد مطير797092921215001030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار402.0067.00ثانوية المجد المسائية للبنينادبيطارق رمان حرب عبد797102921215003013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار401.0066.83اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبياحمد شهاب حميد ثويني797112221211068007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار401.0066.83ثانوية الرويمي للبنينادبيعلي حسن زناد موسى797122221211084003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار401.0066.83ثانوية الضحى المختلطةادبيفاطمه عبد هللا حمد حسين797132221227085006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار400.0066.67اعدادية الكرمة للبنينادبيمحمد االمين رزاق عكموش عامر797142221211037033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار400.0066.67ثانوية التواصل المسائية للبنينادبيرضا محمد جواد زاجي797152221215016001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار400.0066.67ثانوية الثوار المختلطةادبيكرار ناجي عبد جوني797162221217016010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار400.0066.67اعدادية المؤمنات للبناتادبيخديجه نعيم عبيد مطير797172221222031006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار400.0066.67ثانوية البينات للبناتادبيبنين علي حريجه عبد797182221222068005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار400.0066.67اعدادية عين الحياة للبنينادبيمرتضى احمد محمد سلمان797192921211007130

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار399.0066.50اعدادية االصالح للبنينادبيعبد الزهرة عليعل علي جنيح797202221211016009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار399.0066.50ثانوية الفاطميات للبناتادبينور الهدى يونس عبد محمد797212221222023038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار399.0066.50اعدادية المؤمنات للبناتادبيخديجه حميد ارجيب عايز797222221222031005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار399.0066.50ثانوية الخمائل للبناتادبيبتول علي مصطفى منشد797232221222070003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار398.0066.33ثانوية الجبايش للبنينادبيعباس سهر عبيد جناح797242221211041011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار398.0066.33 تموز للبنين14اعدادية ادبيمصطفى مالك موحان محمد797252221211044035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار398.0066.33ثانوية الواثق المختلطةادبياسماء حميد حسن عالوي797262221227025001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار398.0066.33اعدادية الثقلين للبنينادبيقيصر جابر متعب غالي797272921211004116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار398.0066.33ثانوية ابي طالب المختلطةادبيمجيد كاظم براك عواد797282921217002024
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار397.0066.17اعدادية الكرمة للبنينادبيمنتظر حبيب كاظم حسين797292221211037040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار397.0066.17ثانوية سما ذي قار للبناتادبيرباب نهار عجيل عمارة797302221222088016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار397.0066.17ثانوية الرضوان للبنينادبيعبد الرحمن قمر مزيد محمد797312921211012007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار396.0066.00اعدادية النجاح للبنينادبيزين العابدين محسن شعين عبيد797322221211057020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار396.0066.00اعدادية الفضائل للبناتادبيتبارك سعيد رمضان حسن797332221222005013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار396.0066.00ثانوية الخمائل للبناتادبيدالل يباره محمد كريم797342221222070007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار396.0066.00اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيقنوت احمد مطر بشاره797352221222075028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار396.0066.00ثانوية السلمان المختلطةادبياحمد مجدي عبد هللا كاظم797362921217001001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار396.0066.00ثانوية عاتكة للبناتادبيزينب جودة جفيت خشمان797372921222007019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار396.0066.00اعدادية االندلس للبناتادبينرجس فالح محمد فالح797382921222025039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار395.0065.83اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمصطفى رحيم كاظم جابر797392221211069053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار395.0065.83اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء لؤي خلف ذهب797402221222043028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار395.0065.83اعدادية البطحاء للبناتادبيبنين عايد سالم سرسوح797412221222045015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار395.0065.83اعدادية القوارير للبناتادبيزهراء محمد خضير منصور797422221222085015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار394.0065.67اعدادية اليرموك للبنينادبيسجاد جعفر محسن حامد797432221211005012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار394.0065.67اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء تحسين علي شريف797442221222043024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار394.0065.67الخارجياتادبيزهراء مالك سعدون عنيد797452221228050297

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار394.0065.67ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمصطفى عبد الرضا نعمه مليح797462921211006046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار394.0065.67ثانوية عاتكة للبناتادبيمسار خلف فنيخ عبد797472921222007029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار393.0065.50االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد علي عوض كاطع79748292021017016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار393.0065.50ثانوية الغدير للبنينادبيعبد هللا رحمن جبار لفته797492221211006024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار393.0065.50اعدادية الناصرية للبناتادبيزهراء حيدر ظاهر موسى797502221222035011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار393.0065.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب محسن صبار رهيف797512221222041017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار393.0065.50اعدادية الرفاعي للبناتادبيهدى حيدر ثامر راشد797522221222053048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار393.0065.50ثانوية الرضوان للبنينادبيعواد خزعل شوني مطر797532921211012012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار393.0065.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيوالء قاسم عبد زغير797542921222002137

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار392.0065.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيمروه حسين خضر حسين797552221222041026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار392.0065.33اعدادية ابي تمام المختلطةادبيعبدهللا سوادي سلمان كنش797562921217004026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار392.0065.33ثانوية المصابيح للبناتادبيهدى سوادي حمود ذباح797572921222017051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار391.0065.17اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيرعد جبر ظاهر بريج797582221211074017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار391.0065.17ثانوية بصية المختلطةادبيمحمد كاظم ضاحي فنيخ797592921217003012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار390.0065.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيماجد حميد خنجر دزان79760292021028099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار390.0065.00للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيمرتضى مهدي وحيد عبد علي797612221211065027

4148 من 2417صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار390.0065.00اعدادية تونس للبناتادبيحوراء عطيه سعدون داغر797622221222007012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار390.0065.00ثانوية المنار االهلية للبناتادبيعذراء كامل جواد طاهر797632221224064004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار389.0064.83اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد جبار محسن خيون797642221211013048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار389.0064.83اعدادية الكرمة للبنينادبيعقيل ثامر ذخر صنكور797652221211037020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار389.0064.83اعدادية تونس للبناتادبيايمان كريم داغر محمد797662221222007007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار389.0064.83اعدادية البطحاء للبناتادبيدعاء اسماعيل عذاب داخل797672221222045026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار389.0064.83الخارجياتادبيزهراء خالد عباس جياد797682221228050274

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار389.0064.83ثانوية الهالل المسائية للبنينادبيحميد حنطي مرداس عالج797692921215005008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار389.0064.83ثانوية الوداد للبناتادبيزهراء امين طاهر بالسم797702921222018013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار388.0064.67اعدادية البطحاء للبنينادبيعيسى محمد مسير عاجل797712221211008046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار388.0064.67اعدادية المثابرون للبنينادبيعلي حسين جبار عضب797722221211082059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار388.0064.67اعدادية الشموخ للبناتادبيرانيه احمد سعيد رديف797732221222028017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار387.0064.50ثانوية الضحى المختلطةادبيمصطفى وهاب فرحان عالوي797742221217085011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار387.0064.50اعدادية الوركاء للبناتادبيزينب عبد الكريم ياسين عسكر797752221222043030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار387.0064.50اعدادية البطحاء للبناتادبيحوراء احمد جواد كاظم797762221222045020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار387.0064.50الخارجياتادبيزينب سالم خلف مرهج797772221228050315

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار387.0064.50اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيفنجان باسم عبد نور فرحان797782921211001123

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار387.0064.50اعدادية الخليج العربي للبنينادبيهادي عواد كاظم حسن797792921211011062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار386.0064.33اعدادية النور للبناتادبيزهراء عقيل عمير نشمي797802221222042025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار386.0064.33ثانوية سما ذي قار للبناتادبيسجى سعد حنون كاظم797812221222088040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار386.0064.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيسجاد حامد ياسر وادي797822421213018010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار386.0064.33اعدادية الفضيلة للبناتادبينور الهدى واثق مطير عزيز797832921222002126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار385.0064.17اعدادية فدك للبناتادبياسراء عبد الرسول عبد علي سلمان797841421222006005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار385.0064.17ثانوية اريدو للبناتادبيحوراء رزاق عبد جراح797852221222032008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار385.0064.17ثانوية اريدو للبناتادبيفاطمه وراد داود سليمان797862221222032030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار385.0064.17ثانوية اريدو للبناتادبيهدى علي منشد شخير797872221222032042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار385.0064.17اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين نعيم شاكر زياد797882921211004057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار385.0064.17ثانوية المنار المسائيةادبيفايز عبد الرحمن عيسى طالل797892921215001057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار384.0064.00اعدادية الفردوس للبناتادبيغدير عالء مان هللا حمد797902221222003011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار384.0064.00ثانوية سما ذي قار للبناتادبيصبا رياض كريم محسن797912221222088041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار384.0064.00ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيكرار حليم دوهان هادي797922321217018017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار384.0064.00اعدادية االعتماد للبنينادبيمنصور كاظم يوسف صافي797932921211005150

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار384.0064.00اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيعبد هللا ابراهيم طشحيل ونان797942921211008032
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار383.0063.83اعدادية الجزائر للبنينادبيعباس جمعه محسن منهل797952221211039024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار383.0063.83اعدادية الفضائل للبناتادبيايالف فاضل كريم محسن797962221222005009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار383.0063.83ثانوية البتول للبناتادبياديان زهير ضايف عواد797972221222081003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار383.0063.83ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيحسنين كاظم نصيف جاسم797982921215004035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار382.0063.67اعدادية الرفاعي للبنينادبيمحمد سامي سعيد عباس797992221211026024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار382.0063.67اعدادية االخاء للبنينادبيحسن عالوي برزان جابر798002221211035005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار382.0063.67اعدادية الفيحاء للبناتادبيدعاء شوقي عبد الهادي عبد اللطيف798012221222010012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار382.0063.67ثانوية البتول للبناتادبيمنال محمد ناصر سلمان798022221222081031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعباس رزاق عبد الحسن سباهي798032221211007029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمسلم أحمد عبد الحسين فرهود798042221211007056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية الجزائر للبنينادبيمصطفى ساجد كاظم حسين798052221211039052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحيدر نواف مطلك رحم798062221211068040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية الكرامة للبناتادبيطيبه اياد ثجيل مهلهل798072221222037027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار381.0063.50ثانوية بيسان االهلية للبناتادبينور صباح شراد مرشوش798082221224067012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار380.0063.33اعدادية الرفاعي للبنينادبيمحمد مهدي جحيل عباس798092221211026029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار380.0063.33اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيحسين عالء حيال حسب798102221215001036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار380.0063.33ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيناصر عماد محسن عباس798112221217017036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار380.0063.33اعدادية العراق للبنينادبيكرار حيدر متعب محيسن798122421211019016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار380.0063.33اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيحيدر حازم حسين مكمل798132421211043010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار379.0063.17ثانوية العدالة المختلطةادبيحسن هادي جفات شنوت79814292021104008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار379.0063.17ثانوية الحبوبي المختلطةادبيسجاد باسم عاجل حسين798152221217056005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار379.0063.17ثانوية الوالية للبناتادبيزينب علي عوده بناي798162221222066016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار379.0063.17اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيقائد حسوني عسر وناس798172921211008049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار379.0063.17ثانوية التآخي للبنينادبيحسين يوسف هاتف بشير798182921211010007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار379.0063.17ثانوية علي األكبر للبنينادبيسجاد جواد داخل عبد798192921211015022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار379.0063.17ثانوية المصابيح للبناتادبيمسار جبار عبدهللا عاشور798202921222017045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار378.0063.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد الرحمن جليل عطوان جعاز798211621211029039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار378.0063.00اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه علي خزعل غالم798222221222049023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار378.0063.00اعدادية عين الحياة للبنينادبيصالح خلف عواد رومي798232921211007065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار378.0063.00ثانوية التآخي للبنينادبيكرار علي زكم كربول798242921211010023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار378.0063.00ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيخيران عبد حصان فرحان798252921217007011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار377.0062.83ثانوية االبتهاج المختلطةادبيمصطفى عبد هللا جاسم محمد798262221217005007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار377.0062.83ثانوية الحبوبي المختلطةادبيرحيم ناصر لطيف زايد798272221217056004

4148 من 2419صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار377.0062.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيايه منير جليل حميد798282221222041006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار377.0062.83اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيبنين عبد الساده محمد جاسم798292221222075010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار377.0062.83الخارجياتادبيدعاء مهدي هاشم حسن798302221228050199

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار377.0062.83الخارجياتادبيزينب عبد الكريم مجيد رشيد798312221228050325

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار377.0062.83ثانوية العدالة للبنينادبياحمد فتنان مسير وضح798322921211014002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار376.0062.67اعدادية الدواية للبنينادبيمصطفى شرشاب عبد ناجي798332221211023021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار376.0062.67ثانوية الجبايش للبنينادبيكرار حيدر شامي شناوي798342221211041017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار376.0062.67اعدادية الشطرة للبناتادبيفاطمه عبد الحسن جابر لطيف798352221222046019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار376.0062.67اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيأفراح علي داود شناوه798362221226002002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار376.0062.67اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيسجاد منصور محمد عبيد798372921211008025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار376.0062.67ثانوية العدالة للبنينادبيعباس فاضل عطيه عواجه798382921211014022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار376.0062.67اعدادية ابي تمام المختلطةادبيضياء ابراهيم شداد جاسم798392921217004022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار376.0062.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيبنين ميثم كريم علي798402921222016025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار376.0062.67اعداديةالسماوة المسائية للبناتادبيزهراء ناجح نور علي798412921226001022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار375.0062.50اعدادية النور للبناتادبيزهراء جابر حسن صبيح798422221222042022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار375.0062.50اعدادية البطحاء للبناتادبيفاطمه غانم دعداع ناصر798432221222045065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار375.0062.50ثانوية سما ذي قار للبناتادبيرسل علي جلود عامر798442221222088018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار375.0062.50ثانوية الواثق المختلطةادبيهاجر طاهر صالح كريم798452221227025014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار375.0062.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيمنتظر عظيم سوادي عليمه798462421217008020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار375.0062.50اعدادية الوالية للبناتادبيزهره علي عطيه خنياب798472921222009021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار375.0062.50ثانوية المصابيح للبناتادبيزهراء كاظم هادي حسن798482921222017025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار375.0062.50ثانوية الشريعة للبناتادبيزينب جاسم محمد سوادي798492921222021024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار375.0062.50ثانوية الشريعة للبناتادبيزينب شاكر غريب خضير798502921222021026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار374.0062.33ثانوية دار الندوة المختلطةادبيعباس خلف محمد صخيل798512221217015016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار374.0062.33اعدادية الشطرة للبناتادبينبأ فيصل غني سليمان798522221222046024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار374.0062.33الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبيحسين مشاي مجوخ والي798532921211002007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار374.0062.33ثانوية الشريعة للبناتادبيزهراء فليح عباس كصاد798542921222021021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار2373.0062.17خارجيون ادبيليث علي عكله جابر798552221218002373

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار373.0062.17اعدادية الوركاء للبناتادبيحنين حيدر محين هاني798562221222043016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار373.0062.17اعدادية الرفاعي للبناتادبينور الهدى علي حسون عباس798572221222053047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار373.0062.17الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبيسجاد فاضل مرهج لزام798582921211002010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار373.0062.17ثانوية المجد المسائية للبنينادبيفاضل عباس حسن جاسم798592921215003025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار373.0062.17ثانوية المصابيح للبناتادبيابرار فالح كاظم عبد الحسين798602921222017003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار372.0062.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمنتظر خالد عطشان هايم798612221211012024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار372.0062.00اعدادية المختار للبنينادبيحيدر عادل محمد مفتاح798622221211043040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار372.0062.00اعدادية الزهراء للبناتادبيتبارك فالح مجيد عالوي798632221222049007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار372.0062.00اعدادية غماس للبنينادبيمنتظر سعد تركي حامد798642421211011062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار372.0062.00االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس علي اموري طالب798652921211009094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار372.0062.00ثانوية ام ابيها للبناتادبيرحاب شيال مجلي شوجه798662921222012027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار371.0061.83اعدادية المختار للبنينادبيمصطفى مرتضى لفته كاظم798672221211043140

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار371.0061.83اعدادية تونس للبناتادبيفاطمه كليف جابر مهوس798682221222007034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار371.0061.83ثانوية المستنصرية للبناتادبيايه علي عبد جبار798692721222031010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار371.0061.83االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي نعيم حمزه عبد الحسن798702921211009133

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار370.0061.67ثانوية الجبايش للبنينادبيعقيل محمد محيسن جبوري798712221211041012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار370.0061.67اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيياسر عبد الرؤوف عبد الحسين عداي798722221211068115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار370.0061.67اعدادية الزهراء للبناتادبينور سالم هندي منيخي798732221222049025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار370.0061.67اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيمحمد حازم صيهود زبيل798742421211043025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار370.0061.67ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيمحمد سالم عريف عبد798752921215004137

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار370.0061.67ثانوية المجد للبناتادبيشكران عدنان ضاري عبود798762921222010039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار369.0061.50اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعباس عواد طلب عتيج798771621211081093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار369.0061.50اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحيدر صادق ساجت جابر798782221211007022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار369.0061.50اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيعلي ناجي محمد علي فاخر798792221211063021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار369.0061.50اعدادية الفرات للبناتادبيعذراء عمار سالم خضير798802221222002029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار369.0061.50اعدادية تونس للبناتادبيغدير عبد الرزاق مخور عاصي798812221222007027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار369.0061.50ثانوية سما ذي قار للبناتادبيمريم موسى حسن حسين798822221222088051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار369.0061.50الخارجياتادبيازهار غالب هاشم رضا798832221228050021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار369.0061.50ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبيجعفر شفيق فليح حسن798842421211002003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار369.0061.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيمحمد قاسم عبد االمير جواد798852421213018020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار369.0061.50االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين زاهر صكبان رويض798862921211009042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار369.0061.50اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمصطفى بردان جبار محمد798872921211011056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار369.0061.50اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب عبد هللا شريف نوري798882921222006076

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية البتول للبناتادبينبأ عماد نزار ياسين798892221222081034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار577.0096.17الخارجياتادبيفاطمه جبار جاسم عبد علي798902221228050480

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار565.0094.17اعدادية الشموخ للبناتادبينور محمد نعمه حسين798912221222028059

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار2557.0092.83خارجيون ادبيعلي رزاق غياض عبد الحسن798922221218002120

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار556.0092.67اعدادية البطحاء للبناتادبيانوار عباس ساجت ناطع798932221222045012
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار550.0091.67اعدادية الجزائر للبنينادبيمجتبى فائز جابر صوالغ798942221211039041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار549.0091.50ثانوية بيسان االهلية للبناتادبيزينب عبد هللا صالح ياسر798952221224067003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار548.0091.33اعدادية العقبة للبناتاحيائيزهراء ضياء حسين صادق798962221422012036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار548.0091.33ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيكاظم كريم حسون عالوي798972321417005025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار547.0091.17ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء عدنان خالد زياد798982221222038012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار547.0091.17اعدادية العقبة للبناتتطبيقينور لقمان ناصر حسين798992221522012029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار545.0090.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيساره عادل عبد هللا حسين799002221222041019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار543.0090.50ثانوية سما ذي قار للبناتادبيايات هيثم حامد محمد799012221222088007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار541.0090.17اعدادية تونس للبناتادبيميعاد حسن عزيز عيسى799022221222007039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار539.0089.83ثانوية االزدهار المختلطةادبيكرار عبد هللا حسين كريم799032221217045016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار539.0089.83اعدادية تونس للبناتادبيزينب قاسم عواد خالوي799042221222007020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار539.0089.83اعدادية القوارير للبناتادبيبتول رحيم شالل سعدون799052221222085003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536.0089.33اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد جواد جودة مشني799062221211012001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار535.0089.17ثانوية السعدية المختلطةادبيفقدان ستار جبار خلف799072221227036006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار533.0088.83ثانوية الخمائل للبناتادبيرسل جبار نعمه كريم799082221222070009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار533.0088.83الخارجياتادبيايمان محمود فرعون سلمان799092221228050114

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار532.0088.67ثانوية اريدو للبناتادبيزينب رعد حسن خلف799102221222032022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار532.0088.67ثانوية تبارك للبناتادبيوجدان فاخر محيسن هضيل799112221222062021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار532.0088.67ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عطية عنقود799122221413004108

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار530.0088.33اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيام البنين عودة مطرب مصبح799132221426002257

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار528.0088.00ثانوية الضحى المختلطةادبيعلي رحيم دويش دلي799142221217085006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار528.0088.00اعدادية صدى النجاح للبناتادبيرشا حيدر حسين مطشر799152221222055022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار528.0088.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيغزوان علي شريف ياسر799162221413021050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار527.0087.83ثانوية التحرير للبناتاحيائيغفران حسين سريح والي799172221422061051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار526.0087.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيافراح حيدر بدر كريمش799182221222041002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار525.0087.50اعدادية الزهراء للبناتادبينور الهدى عدنان طاهر عبيد799192221222049024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار525.0087.50ثانوية الروانق االهلية للبناتادبياسماء ماجد بدر سنوح799202221224061001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار525.0087.50ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيبنين عدنان جميل موزان799212221424043020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار525.0087.50اعدادية االصالح للبنينتطبيقيكرار سعد طارش سعود799222221511016036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار525.0087.50ثانوية الوداد للبناتادبيايمان مدعي موتان محل799232921222018005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار524.0087.33اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيايه فاضل زرزور مسعد799242221422031010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار523.0087.17ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء حاكم ادريس سلمان799252221222038010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار523.0087.17اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء سامي جهلي كاظم799262221422031036
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار522.0087.00اعدادية الشهداء للبنينادبيمصطفى محمد كاظم حسن799272221211051027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار522.0087.00ثانوية الواثق المختلطةادبيحنين احمد عبد الحسن مهدي799282221227025003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار522.0087.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد جبار ريسان دخيل799292221411034160

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521.0086.83اعدادية الفضائل للبناتادبيام البنين محمد كاظم كحيوش799302221222005005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521.0086.83ثانوية اريدو للبناتادبيزهراء محمد كاظم محمد799312221222032017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521.0086.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمجتبى زياد رشيد هويدي799322221411019164

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521.0086.83ثانوية الخلد المختلطةاحيائيفضه حسين محيبس ايدع799332221427034008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521.0086.83اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنيناحيائيحسن علي عسل جالب799342521411032007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار520.0086.67ثانوية ام البنين للبناتادبيمالك احمد جليل مشاي799352221222038024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار520.0086.67ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسين احمد مجيد سلمان799362221413012035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار519.0086.50اعدادية الناصرية للبناتادبييقين رعد هاشم محسن799372221222035029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار519.0086.50ثانوية االهوار االهلية للبناتادبيفاطمه عبد االمير صالح عبيد799382221224043006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار518.0086.33اعدادية الفيحاء للبناتادبينبأ صابر غني ريسان799392221222010025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار518.0086.33اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزهراء طالب جابر جوده799402221222055027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار517.0086.17اعدادية الفرات للبناتادبيهدى حمود وادي عودة799412221222002044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513.0085.50اعدادية تونس للبناتادبيايات مانع جادر زنيد799422221222007006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513.0085.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيبنين علي حسن حمد799432221222041007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513.0085.50اعدادية عشتار للبناتادبيزينب ولهان جمعه خلف799442221222044014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513.0085.50ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه ساجد شاكر عبيد799452221222051029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513.0085.50ثانوية العاديات للبناتادبيرسل جليل شنان فضيل799462221222091010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513.0085.50الخارجياتتطبيقيزهراء حيدر كريم شناوه799472721528050064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار511.0085.17اعدادية الشهداء للبنينادبيمصطفى علي ناصر ضيدان799482221211051025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار511.0085.17ثانوية اريدو للبناتادبينور الهدى ضياء كاظم حنوش799492221222032040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0085.00الخارجياتادبيزهراء خالد عوده حبيب799502221228050275

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0085.00الخارجياتادبيزينه صاحب موزان عالل799512221228050742

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509.0084.83اعدادية البطحاء للبناتادبيزينب الحوراء سليم لطيف منصور799522221222045039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار507.0084.50ثانوية قرة االعين للبناتادبيابرار حمد دنيف حمد799532221222022002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0084.33ثانوية البينات للبناتادبيزهراء مزهر ضيدان زويد799542221222068014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0084.33ثانوية سما ذي قار للبناتادبيفاطمة رياض ناصر حسين799552221222088044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0084.33اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسين علي كاظم نعيم799562221511039022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار505.0084.17ثانوية الواثق المختلطةادبيمحمدباقر طالب ناصر راضي799572221217025013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار504.0084.00اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيبنين سالم جمعه عبد الرضا799582221222075009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار504.0084.00ثانوية سما ذي قار للبناتادبيميالد عباس موازي راهي799592221222088053
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار504.0084.00اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعلي محمد أحسين غافل799602221511062015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار503.0083.83اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعلي حميد حسين عباس799612221211068073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار503.0083.83ثانوية السعدية المختلطةادبيفاطمه عزيز رشاك حسن799622221227036003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار503.0083.83الخارجياتادبياديان حمد عطيوي طعين799632221228050015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار503.0083.83الخارجياتادبيزمن جهاد كاظم عليوي799642221228050259

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502.0083.67اعدادية الفيحاء للبناتادبيمنى عباس عايد ماجد799652221222010024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار501.0083.50اعدادية الكرمة للبنينادبيحسين محمد حسين محمد799662221211037013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار500.0083.33اعدادية الكندي للبنينادبيمنتظر حامد جوالن عبد الحسن799672221211013059

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار500.0083.33ثانوية قرة االعين للبناتادبيزهراء عالء عبد خليف799682221222022014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار499.0083.17اعدادية الناصرية للبناتادبيحنان مالك عبد العزيز عطيه799692221222035008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498.0083.00ثانوية اريدو للبناتادبياسماء عبد علي مشاي عواد799702221222032003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498.0083.00اعدادية عشتار للبناتادبيتبارك حسين فضل عبد الواحد799712221222044005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497.0082.83ثانوية الواثق المختلطةادبيغدير طاهر عبيد ناصر799722221217025008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497.0082.83اعدادية البطحاء للبناتادبيمنتهى خلف جهيد عليوي799732221222045081

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497.0082.83ثانوية الوالية للبناتادبيزينب علي مناحي محمد799742221222066017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497.0082.83ثانوية العاديات للبناتادبيفاطمة عبد الرحمن حمر كزار799752221222091026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496.0082.67اعدادية الزهراء للبناتادبيآيات عدنان طاهر عبيد799762221222049001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496.0082.67ثانوية البتول للبناتادبيزينب ميثم فالح شنابه799772221222081019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار495.0082.50اعدادية تونس للبناتادبيفاطمه مازن مهدي عبد799782221222007035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار495.0082.50اعدادية البطحاء للبناتادبيرنا عبد هللا عزران دعيس799792221222045030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493.0082.17اعدادية سكينة للبناتادبياسيل بنيان ايدام منسي799802221222016003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493.0082.17اعدادية عشتار للبناتادبيفاطمه علي عبد الحسين خضير799812221222044025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492.0082.00ثانوية االهوار االهلية للبناتادبيزهراء سلمان شندي طعيمه799822221224043003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.0081.83اعدادية اليمامة للبناتادبيمريم كريم احمد جاسم799831621222012030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.0081.83اعدادية الفضائل للبناتادبيفاطمه رعد فالح حسن799842221222005045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.0081.83ثانوية العاديات للبناتادبياسماء منصور طاهر شهاب799852221222091002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490.0081.67اعدادية االندلس للبناتادبيحوراء محمد عبد الغني عودة799861621222015015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490.0081.67اعدادية الشباب للبنينادبيزين العابدين عباس عطوان فرحان799872221211031020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490.0081.67اعدادية البطحاء للبناتادبيسحر محمد عواد حزام799882221222045050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490.0081.67اعدادية القوارير للبناتادبيزينب عدي كاظم ثامر799892221222085018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489.0081.50ثانوية االبتهال للبناتادبينور احمد كامل غضبان799902221222051033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489.0081.50اعدادية النيل للبناتادبيمريم رياض محمد حمزة799912221222054019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0081.33ثانوية الضحى المختلطةادبيتبارك ناصر حسين مسير799922221227085002
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0081.33اعدادية الصفا للبناتادبيتبارك محمد فرحان علي799932621222015008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0081.17ثانوية المدينة للبنينادبيفاضل عقيل عبد الحسين يسر799941621211028029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0081.17ثانوية الخمائل للبناتادبيسجى خضر ثجيل عبادي799952221222070017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0081.17ثانوية الضحى المختلطةادبيمنال عبد هللا ضيدان جوار799962221227085007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486.0081.00 تموز للبنين14اعدادية ادبيمصطفى كاظم عبد صكر799972221211044034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485.0080.83اعدادية الكرمة للبنينادبيحسن ضياء جودة مطشر799982221211037009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485.0080.83ثانوية الوداد للبناتادبيحنان مدعي موتان محل799992921222018010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0080.67اعدادية البطحاء للبناتادبياستبرق علي عباس مشرف800002221222045005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0080.67اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي فالح سلمان حمود800012621211039094

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0080.67اعدادية االعتماد للبنينادبيصادق حرب جاسم محمد800022921211005064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0080.67ثانوية عاتكة للبناتادبيرمله حسين رحيم اليذ800032921222007012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483.0080.50ثانوية اريدو للبناتادبيزهراء تحسين علي حسين800042221222032012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483.0080.50اعدادية المدحتية للبنينادبيحسين عبد الحسن صالح مهدي800052321211017007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483.0080.50اعدادية المباهلة للبنينادبياحمد عبد الجبار صالح كاظم800062721211008003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483.0080.50اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعباس فارس بخيت شاتي800072921211013093

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.0080.33اعدادية سكينة للبناتادبيزينب قحطان عدنان موسى800082221222016026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481.0080.17اعدادية الكندي للبنينادبيعلي فاضل خيون ناصر800092221211013041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0080.00اعدادية اليرموك للبنينادبيسجاد علي نعيمة رسن800102221211005014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0080.00اعدادية الرفاعي للبنينادبيعالء حسن ثجيل علي800112221211026019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0080.00اعدادية الكرمة للبنينادبيعلي محمد مسير موسى800122221211037028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0080.00ثانوية االزدهار المختلطةادبيمؤمل عبد الحسن حمد مخيسير800132221217045019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0080.00ثانوية الفاطميات للبناتادبيحوراء جاسب حميد حسين800142221222023017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0080.00اعدادية المؤمنات للبناتادبيعذراء سعدون حريجه حسين800152221222031012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0080.00اعدادية عفك للبنينادبيحسين جبار جياد حسين800162421211006002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0080.00اعدادية التحرير للبناتادبينور محمد كرم تايه800172421222008042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0080.00ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيحنان عواد جهاد رهيف800182421227004001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0080.00اعدادية االعتماد للبنينادبيجعفر حامد علي عبد الكاظم800192921211005020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479.0079.83ثانوية الفاطميات للبناتادبيضحى خلف جواد هاشم800202221222023028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479.0079.83اعدادية النور للبناتادبيمنار جاسم دخيل خليف800212221222042040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0079.67اعدادية الكندي للبنينادبيحسن علي عبد الرضا عكموش800222221211013013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0079.67اعدادية الرباب للبناتادبيبراء رشيد قاسم علي800232421222004010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0079.67اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمه الزهراء علي محسن جدوع800242421222030031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0079.67ثانوية ابن سينا للبنينادبيعبد القادر حميد بدر رشيد800252621211052012
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0079.67اعدادية المدى للبنينادبيسليمان احمد خضير عبيد800262721211013021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0079.67اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي كريم صخيل كطان800272921211001115

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0079.67اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيعلي جويد دهش عبد نور800282921211008037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0079.50اعدادية المختار للبنينادبيمصطفى وسام سامي غزاي800292221211043141

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0079.50اعدادية الناصرية للبناتادبياديان جليل حبيب حناش800302221222035003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0079.50ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمحمد حميد حسن عاجل800312521213014016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0079.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيكرار حازم نصيف جاسم800322621211049132

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0079.50اعدادية االعتماد للبنينادبياحمد عبد االئمه فرحان سلمان800332921211005009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0079.33اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي نعمه عودة ياسر800341321211031080

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0079.33اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحسين حيدر هاشم صبيح800352221211007016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0079.33اعدادية الرفاعي للبناتادبيبتول فالح ديري ماضي800362221222053009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0079.33اعدادية قلعة سكر للبناتادبيزينب سعد دعاج ذياب800372221222056007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0079.33ثانوية البينات للبناتادبيعذراء نجم عبد مطرود800382221222068017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0079.33ثانوية سما ذي قار للبناتادبيايات حيدر عبد الحسين صبيح800392221222088005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0079.33ثانوية العاديات للبناتادبيمريم ريسان جويد حبوب800402221222091027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0079.33ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمحمد نعمه راضي جبر800412521213014020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0079.33ثانوية بصية المختلطةادبيصقر غازي جبر مدعي800422921217003006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0079.33اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيشهد علي صبحي تركي800432921222016097

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار475.0079.17اعدادية حلب للبنينادبيمحمد بهجت خضير عباس800442621211013138

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.0079.00ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيكرار حيدر نايف سحيب800452221213030007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.0079.00ثانوية الواثق المختلطةادبياباالحسن عبد الخالق فاضل عليوي800462221217025001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.0079.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيسجاد عامر سعدون حميد800472321211002030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.0079.00اعدادية الزهراء للبناتادبيغفران كريم جواد محمد علي800482321222033057

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.0079.00اعدادية فلسطين للبنينادبيعلي حليم عبد الساده مطر800492421211008021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0078.83اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين عامر خشان ذباح800502221211012003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0078.83ثانوية االصالح للبناتادبيهبه احمد كاظم عبد هللا800512221222082010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0078.83ثانوية الرحمن المختلطةادبيسجاد فاضل محسن حسن800522321217004014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0078.83اعدادية العراق للبنينادبيزيد تحسين مردان كاظم800532421211019008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0078.83اعدادية االعتماد للبنينادبيحسن علي زاجي حسن800542921211005028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0078.83اعدادية االندلس للبناتادبيشهد فراس فالح محسن800552921222025025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0078.67اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب ريسان هادي صالح800562421222015014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0078.67اعدادية الموفقية للبنينادبييوسف فؤاد عبد فرحان800572621211039148

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار471.0078.50اعدادية المدحتية للبنينادبيمحمد هادي مظلوم عبيس800582321211017030
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0078.33اعدادية الناصرية للبناتادبيايه قصي عبد الحسن حبيب800592221222035006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0078.33ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب مصطفى عزيز عبيد800602221222051026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0078.33اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيفائز نزار عبود بزون800612921211008046

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار512.0085.33اعدادية الوفاء للبناتاحيائيليلى مؤيد جبر حسن800622221422057110

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار506.0084.33اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء عدنان اسماعيل كاظم800632221422047090

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار502.0083.67ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيعذراء احمد جبار طاهر800642221424067059

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار501.0083.50ثانوية المنار للبناتاحيائيرقيه معلك بخيت سرحان800652221422058009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار497.0082.83ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيثريا عبدالرضا فرهود شخير800662221427022004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار491.0081.83ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء حسين مطشر كتوب800672221222051015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار479.0079.83اعدادية تونس للبناتاحيائيحوراء عبد االمير مفتن منصور800682221422007025

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار479.0079.83اعدادية الشطرة للبناتاحيائيعذراء فوزي مسير سعدون800692221422046115

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار479.0079.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عايد معارج ميذاب800702221424012080

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار479.0079.83ثانوية االيمان المختلطةاحيائيفاطمه عبدالواحد محمد طاهر800712221427004025

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار478.0079.67اعدادية النصر للبناتاحيائيعذراء ضمد حيال صبيح800722221422052070

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار474.0079.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيبنين علي فالح مزيعل800732221422066036

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار473.0078.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء جالل خثي عوده800742221424051045

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار472.0078.67ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائياالء ظاهر محيسن مذبوب800752221424003008

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار470.0078.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيحوراء حسن سلمان صيهود800762221424020028

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار469.0078.17ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب احمد صاحب فضيل800772221424004061

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار469.0078.17ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيهنوف ناصر خلف لفته800782221424032048

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار466.0077.67الخارجياتاحيائيندى ياسر حسن خلف800792221428050473

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار465.0077.50ثانوية الهدى للبناتاحيائيزهراء يوسف صكبان بعنون800802221422033042

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار463.0077.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائياسراء احمد لعيبي عبد800812221422011003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار463.0077.17ثانوية الجهاد للبناتاحيائيفاطمه هادي عبد اللطيف عزيز800822221422019030

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار463.0077.17ثانوية النهضة للبناتاحيائيحوراء عبد الكريم ذياب خزعل800832221422034026

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار463.0077.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمة جاسم محمد اذياب800842221424020101

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار462.0077.00اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه سعد بهلول عبد الرزاق800852221422042247

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار462.0077.00ثانوية الشمم للبناتاحيائيزينب حسين خليل سلمان800862221422072022

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار461.0076.83اعدادية القوارير للبناتاحيائيتبارك حسن جواد عذاب800872221422085015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار461.0076.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيضحى رحيم محسن داخل800882221424045183

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار460.0076.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيتبارك جبار ديوان ناهض800892221424020022

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار460.0076.67ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيام البنين حمادي شياع خضر800902221424035008

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار459.0076.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينرجس ربيع راضي عرار800912221422039362
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الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار459.0076.50ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيرقيه سمير ساجت غالي800922221424004034

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار457.0076.17ثانوية االستبرق للبناتاحيائيأسماء علي حسون فليح800932221422083002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار457.0076.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيافاق عبد هللا محمد مطير800942221424008013

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار456.0076.00اعدادية الهبة للبناتادبيمريم كاظم فرج كطان800952221222018013

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار456.0076.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء سعد عبد العالي صالح800962221422049030

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار455.0075.83اعدادية النصر للبناتاحيائيمنار علي حامد عطيل800972221422052086

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار455.0075.83ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيشفق مؤيد مهدي ياسر800982221424030067

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار454.0075.67اعدادية الفرات للبناتاحيائيحوراء طارق راضي شراد800992221422002026

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار453.0075.50ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد ضمد عبد801002221424046015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار453.0075.50ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيامنه ناصر يوسف سعيد801012221425010014

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار452.0075.33ثانوية نبع الحياة للبناتاحيائياحالم محمد علي سعدون801022221422069002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار451.0075.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب نعيم فاخر مكطوف801032221422004205

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار451.0075.17اعدادية تونس للبناتاحيائينور الهدى علي جواد كاظم801042221422007083

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار451.0075.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرسل كاظم مظلوم غليم801052221422017020

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار451.0075.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيدالل كاظم عايد عبد هللا801062221422050076

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار451.0075.17ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيدعاء حازم مناحي منشد801072221424044018

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار451.0075.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيازهار علي كاظم جحيل801082221424062002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار449.0074.83اعدادية تونس للبناتاحيائيكوثر علي جبار ثابت801092221422007076

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار448.0074.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيوفر عواد مهدي صالح801102221424007172

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار448.0074.67ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيتقوى وليد عادل حنون801112221424059008

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار447.0074.50ثانوية الجنات للبناتاحيائيزينب حسين عبدالنبي عسكر801122221422090033

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار444.0074.00الخارجياتادبيزينب عبد الجليل حريجه حسون801132221228050321

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار432.0072.00ثانوية االبتهاج المختلطةادبيعال كريم نعيم خضير801142221227005005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار424.0070.67اعدادية الهبة للبناتادبيزهراء احمد حاوي خلف801152221222018005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار424.0070.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيفاطمه ناصر صالح فاخر801162221522073036

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار422.0070.33ثانوية االشراق للبناتتطبيقيسميه حسب شندوخ مبارك801172221522063014

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار420.0070.00للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيكوثر اياد ثجيل عبيد801182221222064015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار420.0070.00ثانوية السعدية المختلطةادبيصفاء سعود عزيز كاظم801192221227036002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار418.0069.67اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزينب مظفر هاشم جالب801202621222031017

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار416.0069.33ثانوية االبتهال للبناتادبيمنار علي فاضل علوه801212221222051032

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار413.0068.83للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيكوثر فاخر عاجل غزاي801222221222064017

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار413.0068.83اعدادية تونس للبناتتطبيقيميسون علي سهيل مشعل801232221522007023

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار408.0068.00ثانوية الدعاء المختلطةتطبيقينجالء سمير شريف محمد801242221527065002
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الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار407.0067.83اعدادية تونس للبناتتطبيقيليلى صادق راشد كاظم801252221522007021

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار406.0067.67اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيفليحه اجبير خلف معال801262221522006037

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار404.0067.33ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقينور الهدى كريم فهد محمد801272221524040005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار400.0066.67ثانوية االشراق للبناتتطبيقيرغد قاسم محمد عليوي801282221522063007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار400.0066.67ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيخديجة كاطع خضير عبد هللا801292221527001004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار396.0066.00ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيوالء ذياب يونس صحن801302221526001026

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار394.0065.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزينب حسين عكاب حسين801312221524005009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار394.0065.67ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيزينب حسن قنديل حنين801322221527057014

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار392.0065.33ثانوية االهلة للبناتتطبيقيوسن هادي ضايف عبود801331621522104050

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار392.0065.33اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيفاطمه طاهر صالح فرحان801342221522005014

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار391.0065.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد عبد الرضا خضير801351621524028022

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار390.0065.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبينبا كريم شبيب سلمان801362221224012008

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار387.0064.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتادبيبنين رياض شاكر عطيه801372221224010001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار384.0064.00اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء حازم صلع عوفي801382221222049010

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار383.0063.83للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيهدى امين مهدي نور801392221222064022

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار379.0063.17اعدادية عشتار للبناتادبيرحمه ناظم سعدون محل801402221222044009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار379.0063.17اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء علي هادي مطير801412221222049011

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار379.0063.17للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبياالء رحيم عبود درويش801422221222064004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار379.0063.17ثانوية بيسان االهلية للبناتادبيصبا علي حسين عبد801432221224067006

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار378.0063.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيايات علي قاسم حالوب801442221222010009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار368.0061.33اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيايه رافع غالب عيدان801452721222004009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار367.0061.17ثانوية البسملة للبناتادبيبتول ريسان ثجيل جعاري801462921222011015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار366.0061.00للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبياسماء غني مزعل هاشم801472221222064003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار366.0061.00ثانوية البينات للبناتادبيفاطمه عبد العظيم علي عبد المهدي801482221222068019

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار366.0061.00ثانوية االصالح للبناتادبيحال مطر خضير كريدي801492221222082003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار366.0061.00ثانوية بيسان االهلية للبناتادبيسرى عالوي عبد العباس كاظم801502221224067005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار365.0060.83اعدادية المؤمنات للبناتادبيبنين حيدر محمد جبر801512221222031003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار364.0060.67اعدادية الشطرة للبناتادبيدعاء عباس فليح عبيد801522221222046005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار364.0060.67ثانوية االبتهال للبناتادبيمريم كركان زغير فهد801532221222051031

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار363.0060.50اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيفاطمة عبد الحسن خوير ياسر801542221227073007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار363.0060.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء عامر محمد كاظم801552921222016069

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار360.0060.00اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب عبد الباري كاظم ناجي801562221222005032

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار360.0060.00اعدادية المؤمنات للبناتادبيفاطمه حسن فليح عبود801572221222031014
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الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار359.0059.83اعدادية صدى النجاح للبناتادبيبراء صباح عوده شاهين801582221222055010

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار359.0059.83ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيشهد جاسم خليفه عطوان801592821222030024

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار359.0059.83ثانوية الشريعة للبناتادبيازهار صادق ابراهيم مفتن801602921222021001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار358.0059.67اعدادية الفضائل للبناتادبيابتسام محمد خيطان كزير801612221222005001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار358.0059.67اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء عباس جاسم محمد801622221222037016

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار358.0059.67ثانوية االزدهار المختلطةادبيحوراء رياض خلف جنام801632221227045001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار358.0059.67اعدادية ام سلمة للبناتادبيأمل مهند بدر حسين801642921222006012

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار357.0059.50اعدادية الناصرية للبناتادبيغصون فائق خضير عبد هللا80165222022149029

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار357.0059.50اعدادية البطحاء للبناتادبيهاجر حيدر فرحان جبار801662221222045090

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار357.0059.50الخارجياتادبياالء وناس جبر دهش801672221228050068

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار357.0059.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيغدير حسين عبد العالي سوادي801682921222002094

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار356.0059.33اعدادية الفجر للبناتادبيغصون ماجد كاظم مسير801692221222027011

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار355.0059.17اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب صباح كاطع جفات801702221222011017

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار355.0059.17ثانوية ام البنين للبناتادبينور ستار شريف مجيد801712221222038028

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار355.0059.17اعدادية البطحاء للبناتادبيمالك جبار حمد عطيه801722221222045077

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار355.0059.17ثانوية الوالية للبناتادبيزينه احمد صيوان شنون801732221222066019

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار354.0059.00اعدادية الفجر للبناتادبيايمان خليل ثجيل رجه801742221222027001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار354.0059.00اعدادية الناصرية للبناتادبيآثار حيدر جبار منادي801752221222035001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار354.0059.00اعدادية الوركاء للبناتادبيهدى غانم كاظم خالف801762221222043045

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار354.0059.00اعدادية الرفاعي للبناتادبيهدى علي حسين خضير801772221222053049

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار354.0059.00ثانوية البينات للبناتادبيطيبه طاهر ناصر حسين801782221222068015

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار445.0074.17ثانوية التحرير للبناتاحيائيضحى حيدر هاشم راشد801792221422061047

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار444.0074.00ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيزهراء جعفر عبدالمهدي جابر801802221424060017

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار439.0073.17ثانوية تبارك للبناتاحيائيزينب سعدون رشك مشكور801812221422062021

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار438.0073.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيفاطمه محمد حيدر حسين801822221422046132

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار387.0064.50ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقييقين احمد محمد محيسن801832221524043023

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار370.0061.67ثانوية االهوار االهلية للبناتادبينور الهدى ناظم ناصر حمود801842221224043008

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار361.0060.17ثانوية العاديات للبناتادبيغفران بشار عبيد كاطع801852221222091023

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار360.0060.00اعدادية الوفاء للبناتادبينبأ حسين خضير بديوي801862221222057028

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار360.0060.00ثانوية السبطين االهلية للبناتادبيطيبه ثامر جنام عباس801872221224037006

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار358.0059.67اعدادية الوركاء للبناتادبينور علي مكطوف ناصر801882221222043044

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار355.0059.17ثانوية البينات للبناتادبيدعاء وحيد منشد ثجيل801892221222068009

كلية اآلداب/جامعة ذي قار508.0084.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب محسن كريم فهد801902221424045158
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كلية اآلداب/جامعة ذي قار496.0082.67ثانوية النبوغ للبناتاحيائيبنين حاكم نعمه عطشان801912221422014008

كلية اآلداب/جامعة ذي قار490.0081.67ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيحوراء لطيف عبادي نحل801921621424051036

كلية اآلداب/جامعة ذي قار468.0078.00ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء قيس فالح ناصر801932221422009049

كلية اآلداب/جامعة ذي قار463.0077.17ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب باقر ثامر عودة80194222042143187

كلية اآلداب/جامعة ذي قار461.0076.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى خالد كاظم هادي801952221411009136

كلية اآلداب/جامعة ذي قار457.0076.17ثانوية صدى النجاح االهلية للبناتتطبيقيتبارك عدي خالد كاطع801962221524016001

كلية اآلداب/جامعة ذي قار452.0075.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي محمد حسن جاسم801972221413004107

كلية اآلداب/جامعة ذي قار450.0075.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرتاج سمير حسن عبود801982521424004299

كلية اآلداب/جامعة ذي قار448.0074.67اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمصطفى كاظم جبر محي801992221411066126

كلية اآلداب/جامعة ذي قار446.0074.33اعدادية الفرات للبناتاحيائيآيات ستار عبد العالي سركال802002221422002001

كلية اآلداب/جامعة ذي قار446.0074.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة رحيم لفتة مجلي802012221422039287

كلية اآلداب/جامعة ذي قار446.0074.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيضحى ياسين عجيل حسين802022221424045185

كلية اآلداب/جامعة ذي قار442.0073.67ثانوية الصفا المختلطةاحيائيبنين عبد الواحد صالح كريدي802032221427081004

كلية اآلداب/جامعة ذي قار441.0073.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين خلف جواد هاشم802042221411009034

كلية اآلداب/جامعة ذي قار438.0073.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمة قاسم حميد عليعل802052221422016135

كلية اآلداب/جامعة ذي قار436.0072.67الخارجياتادبيحنان هاشم رزاق حسن802062221228050723

كلية اآلداب/جامعة ذي قار436.0072.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيسجاد نعيم غليم علي802072221411033137

كلية اآلداب/جامعة ذي قار434.0072.33ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيحسين داخل موحان بهلول802082221417026002

كلية اآلداب/جامعة ذي قار430.0071.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء فاضل كريم صبوري802092221422083129

كلية اآلداب/جامعة ذي قار428.0071.33اعدادية البطحاء للبناتادبيحنان سمير منصور ظاهر802102221222045018

كلية اآلداب/جامعة ذي قار428.0071.33اعدادية اور للبناتاحيائيليلى صباح عوده خماط802112221422040107

كلية اآلداب/جامعة ذي قار427.0071.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين عباس فاضل جاسم802122221422004077

كلية اآلداب/جامعة ذي قار427.0071.17ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه شمخي سلطان سدخان802132221422061059

كلية اآلداب/جامعة ذي قار427.0071.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور سالم عبدالحسين ديوان802142221424045243

كلية اآلداب/جامعة ذي قار426.0071.00ثانوية اريدو للبناتادبيكوثر ميثاق صالح علي802152221222032043

كلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0070.67ثانوية ابن رشد المختلطةاحيائييوسف احمد حسن ثامر802162221417040014

كلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0070.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات جميل عبد حواس802172221422004031

كلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0070.50ثانوية النجاح االهلية المسائية للبنينتطبيقيحسين عبد المهدي شمران عيسى802182221515020001

كلية اآلداب/جامعة ذي قار420.0070.00اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيرضا محمد علي عبد الواحد802191621511070033

كلية اآلداب/جامعة ذي قار420.0070.00ثانوية الصادقون للبنينادبيجعفر رحمان حميد عبد802202221211052003

كلية اآلداب/جامعة ذي قار419.0069.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينورهان حيدر عبد اليمه جبار802212521424018348

كلية اآلداب/جامعة ذي قار418.0069.67اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعبد العزيز خالد دخان حسين802221621511055228

كلية اآلداب/جامعة ذي قار418.0069.67اعدادية الفرات للبناتاحيائيمنار علي هاشم جابر802232221422002116
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كلية اآلداب/جامعة ذي قار418.0069.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشوك حكيم فارس ربيد802242221422050132

كلية اآلداب/جامعة ذي قار417.0069.50ثانوية الهدى للبناتاحيائيوفاء عواد مجيد شنيار802252221422033077

كلية اآلداب/جامعة ذي قار417.0069.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء خليل عبد لفته802262221424045111

كلية اآلداب/جامعة ذي قار417.0069.50اعدادية الرميثة للبناتاحيائيهناء خليبص خشيش حمد802272921422027302

كلية اآلداب/جامعة ذي قار415.0069.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب كاظم حميد فانوس802282221422008066

كلية اآلداب/جامعة ذي قار415.0069.17ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقينور عبد الرسول شنان صالل802292221526001023

كلية اآلداب/جامعة ذي قار414.0069.00ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيهدى هادي سلمان علي802302221422026046

كلية اآلداب/جامعة ذي قار413.0068.83ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيأسماء محمد ثامر فرحان802312221422009001

كلية اآلداب/جامعة ذي قار413.0068.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسجى رزاق سعدون حسين802322221422039241

كلية اآلداب/جامعة ذي قار412.0068.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبينور علي حسين علي802332221224012009

كلية اآلداب/جامعة ذي قار411.0068.50اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي جامل ريسان عدالن802342221415011075

كلية اآلداب/جامعة ذي قار411.0068.50ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عالء محسن محمد حسن802352221424007128

كلية اآلداب/جامعة ذي قار410.0068.33ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيرباب ثجيل زغيرون كاظم802362221427052004

كلية اآلداب/جامعة ذي قار408.0068.00اعدادية المنار للبنينتطبيقيبان احمد قاسم حاتم80237222052095008

كلية اآلداب/جامعة ذي قار408.0068.00اعدادية البطحاء للبناتادبيرحاب جاسم محمد شافي802382221222045028

كلية اآلداب/جامعة ذي قار408.0068.00اعدادية الفرات للبناتاحيائيعهود تقي حسن عليخ802392221422002095

كلية اآلداب/جامعة ذي قار407.0067.83اعدادية سكينة للبناتادبيبنين حامد جابر ضاحي802402221222016011

كلية اآلداب/جامعة ذي قار406.0067.67ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيحسن عبد الكاظم فرهود ياسر802411621513016010

كلية اآلداب/جامعة ذي قار405.0067.50ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين محمد محسن802421621513010033

كلية اآلداب/جامعة ذي قار402.0067.00ثانوية ابن قيس الهاللي للبنينتطبيقيثجيل ناصر دخيل كاظم802431621511086002

كلية اآلداب/جامعة ذي قار397.0066.17اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقياحمد وليد هرول حافظ802441621511033021

كلية اآلداب/جامعة ذي قار397.0066.17ثانوية االبتهال للبناتادبيام البنين نعيم عبد االمير عبد الحسين802452221222051004

كلية اآلداب/جامعة ذي قار396.0066.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيحيدر ستار عبد الجبار عبد الحميد802461621511042029

كلية اآلداب/جامعة ذي قار396.0066.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيزينب عماد خلف خضر802471621524022020

كلية اآلداب/جامعة ذي قار378.0063.00الخارجياتادبيطيبه محمد عبد علي ناصر802482221228050435

كلية اآلداب/جامعة ذي قار376.0062.67الخارجياتادبيايات هاشم طاهر محسن802492221228050103

كلية اآلداب/جامعة ذي قار372.0062.00االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين حيدر محمد صادق802502921211009040

كلية اآلداب/جامعة ذي قار369.0061.50ثانوية الضحى المختلطةادبينبأ ناصر حسين مسير802512221227085008

كلية اآلداب/جامعة ذي قار368.0061.33ثانوية الواثق المختلطةادبيعلي دفار سماح فزاع802522221217025006

كلية اآلداب/جامعة ذي قار368.0061.33اعدادية الشموخ للبناتادبيزينب عبد الحسين زبيد سيسون802532221222028033

كلية اآلداب/جامعة ذي قار364.0060.67اعدادية الكندي للبنينادبيحسين عواد شاكر بداي802542221211013022

كلية اآلداب/جامعة ذي قار364.0060.67الخارجياتادبيزهراء حسن مناحي فرهود802552221228050740

كلية اآلداب/جامعة ذي قار363.0060.50الخارجيونادبيباقر كمال باقر عبود802562221218001247
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كلية اآلداب/جامعة ذي قار363.0060.50ثانوية البتول للبناتادبيبنين علي شايش ناصر802572221222081005

كلية اآلداب/جامعة ذي قار362.0060.33ثانوية الوالية للبناتادبيتبارك صالح جاسم محمد802582221222066005

كلية اآلداب/جامعة ذي قار361.0060.17اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيكرار قيس قاسم زغير802591221211036052

كلية اآلداب/جامعة ذي قار361.0060.17للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيحميدة عبد االمام سالم طعمه802601621222095005

كلية اآلداب/جامعة ذي قار361.0060.17اعدادية الوركاء للبناتادبيزينب فاضل جاسم جيثوم802612221222043032

كلية اآلداب/جامعة ذي قار360.0060.00ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيمؤمل رحيم عاشور عبد الحسن802622221215005016

كلية اآلداب/جامعة ذي قار360.0060.00الخارجياتادبينور علي جبار سبهان802632221228050625

كلية اآلداب/جامعة ذي قار359.0059.83االعدادية الشرقية للبنينادبيزيد باسم لهمود جبار802642221211009016

كلية اآلداب/جامعة ذي قار359.0059.83اعدادية المختار للبنينادبيحسن عبد االمير عرمش عنيد802652221211043024

كلية اآلداب/جامعة ذي قار359.0059.83ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمصطفى علي حسين حسن802662221213030015

كلية اآلداب/جامعة ذي قار359.0059.83اعدادية البطحاء للبناتادبيزهراء حيدر علي حسين802672221222045033

كلية اآلداب/جامعة ذي قار359.0059.83ثانوية البينات للبناتادبيانتصار جبر حسن عليوي802682221222068004

كلية اآلداب/جامعة ذي قار358.0059.67الخارجيونادبيعبد هللا علي ناصر شحيت802692221218001897

كلية اآلداب/جامعة ذي قار358.0059.67اعدادية تونس للبناتادبيسجى سليم خليل ابراهيم802702221222007024

كلية اآلداب/جامعة ذي قار358.0059.67اعدادية الشيماء للبناتادبيحنين حيدر حمود حسين802712221222011003

كلية اآلداب/جامعة ذي قار358.0059.67اعدادية الشموخ للبناتادبيحوراء عدنان دينار حاجم802722221222028014

كلية اآلداب/جامعة ذي قار358.0059.67اعدادية صدى النجاح للبناتادبيمريم جاسم حسن جميل802732221222055050

كلية اآلداب/جامعة ذي قار358.0059.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيساره محمد هاشم عليوي802742221224012006

كلية اآلداب/جامعة ذي قار357.0059.50ثانوية الفيحاء للبناتادبيزهراء احمد جاسم جتام802751321222013018

كلية اآلداب/جامعة ذي قار357.0059.50اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء يوسف عنايه منشد802762221222016025

كلية اآلداب/جامعة ذي قار357.0059.50ثانوية الفاطميات للبناتادبيبتول عامر علي عمران802772221222023010

كلية اآلداب/جامعة ذي قار357.0059.50ثانوية الوالية للبناتادبيتبارك محمد عبد الحسين جواد802782221222066006

كلية اآلداب/جامعة ذي قار356.0059.33اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعباس علي حمود راضي802792221211068063

كلية اآلداب/جامعة ذي قار356.0059.33اعدادية الفرات للبناتادبيحوراء علي عبد الكاظم عداي802802221222002012

كلية اآلداب/جامعة ذي قار355.0059.17اعدادية الرفاعي  للبنينادبيصفاء جواد كاظم خضير80281222021028030

كلية اآلداب/جامعة ذي قار355.0059.17اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد علي شنيار جازع802822221211005032

كلية اآلداب/جامعة ذي قار355.0059.17اعدادية المختار للبنينادبيوليد خالد سمير طارش802832221211043155

كلية اآلداب/جامعة ذي قار354.0059.00اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد هالل خير هللا جابر802841421211027074

كلية اآلداب/جامعة ذي قار354.0059.00اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعباس جالل عبد الرضا علي802852221211007026

كلية اآلداب/جامعة ذي قار354.0059.00اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد موسى جواد كاظم802862221211007052

كلية اآلداب/جامعة ذي قار354.0059.00اعدادية المثابرون للبنينادبيكرار عبد االمير حمزه عزيز802872221211082066

كلية اآلداب/جامعة ذي قار354.0059.00اعدادية الثقلين للبنينادبيضرغام جاسم محمد عبد هللا802882921211004081

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار448.0074.67الخارجيونادبيحسين جاسم غيالن ثويني802892221218001375
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سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار433.0072.17اعدادية عشتار للبناتادبيفاطمة ارشد داخل فليح802902221222044022

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار415.0069.17اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقياحمد اسعد احمد يوسف802911621511057002

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار398.0066.33اعدادية السوق للبناتاحيائيشهد محمد كاظم جلود802922221422077171

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار397.0066.17اعدادية النور للبناتاحيائيطيبه علي جبار سلطان802932221422042224

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار397.0066.17ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيابرار ستار جعفر علي802942221424038001

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار394.0065.67اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب حيدر نعمه محمد802952221422047108

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار392.0065.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسجى خالد مناحي احمد802962221422039240

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار390.0065.00اعدادية الوحدة للبناتاحيائيدموع عامر خشان ذباح802972221422036029

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار390.0065.00ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيمريم هادي ياسر دخيل802982221424070015

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار389.0064.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك أحسان صافي مختار802992221422004058

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار387.0064.50اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسين برزان طعيمه خضر803002221411066023

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار386.0064.33ثانوية الصمود للبنيناحيائياحمد حسين شعيوط مطرود803012221411010002

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار384.0064.00اعدادية عشتار للبناتاحيائييقين حسين علوان عبد العباس803022221422044119

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار383.0063.83ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيفيض الزهراء فاضل خفيف عيدان803032221422023060

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار382.0063.67اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيالمرتضى علي جبار طاهر80304222041019017

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب ابراهيم طارش حسون803052221422010071

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية الشموخ للبناتاحيائياديان جاسب منشد كزار803062221422028010

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيطوعه عزيز حسن فليح803072221422050138

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار381.0063.50ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائياريج جاسم حسون جوده803082221424059001

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار380.0063.33ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحسن صباح مالح هذيل803091621513026017

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار380.0063.33اعدادية الفرات للبناتاحيائينور خليل عاشور عليوي803102221422002125

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار380.0063.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيهاجر علي سمير جعاز803112221422011070

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار380.0063.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب علي طعمه فرج803122221422083154

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار379.0063.17اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعباس نعيم كاطع عبد هللا80313222041021082

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار379.0063.17ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيطيبة عمار عباس صاحب803142221424059030

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار379.0063.17الخارجياتاحيائيرباب حامد جبر ظاهر803152221428050182

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار379.0063.17اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيسجاد عباس طاهر هاشم803162221511005027

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار378.0063.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائياحمد حيدر حسين نصار803172221411021006

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار378.0063.00ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر عوده شاكر803182221424027005

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار377.0062.83اعدادية الحدباء للبناتاحيائيحوراء هيثم حسين علي803192221422047052

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار377.0062.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم علي زغير803202221424017101

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار375.0062.50ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيعنود عوده صاحب عبيد803212221424044048

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار375.0062.50اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيدعاء محمد تركي هادي803222221426002254
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سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار375.0062.50ثانوية االدريسي االهلية للبنينتطبيقيكرار ناظم فايق فاضل803232221513049001

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار375.0062.50اعدادية العقبة للبناتتطبيقينبا مقداد حزام جار هللا803242221522012025

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار374.0062.33ثانوية التحرير للبناتاحيائيايه حسن شبيب ملوفد803252221422061012

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار373.0062.17اعدادية النصر للبنيناحيائيمسلم صوين شالكه حميدي80326222041027090

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار373.0062.17اعدادية الفاروق للبناتاحيائيبراء علي محمد حسن803271021422037013

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار373.0062.17ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيسيف عليوي خرموش حمزه803282421411046011

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار370.0061.67اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمسلم عقيل حسن سرحان80329292051005081

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار369.0061.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتتطبيقيتبارك محسن علي حسين803302221524008002

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار366.0061.00ثانوية الوالية للبناتتطبيقيمنار مصعب شالل درجال803312221522066059

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار364.0060.67ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيجمانة حسين عبد االئمة كاظم803322821526001020

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار363.0060.50اعدادية االندلس للبناتتطبيقيبنين محمد كاطع معيدي803331621522015008

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار362.0060.33اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيفهد عباس سفيح عبد الحسن803342221517073069

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار359.0059.83اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب حبيب ناصر ناهي803352221222011013

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار358.0059.67 تموز للبنين14اعدادية ادبيعباس رحمن حسين كزير803362221211044017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار437.0072.83ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيغدير محمد جليل مطشر803372221422009081

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار437.0072.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب حيدر شنين محيسن803382221422039203

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار435.0072.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيايمان سعد عناد غانم803392221422016027

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار433.0072.17ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيفاطمه رافع ناصر علوان803402221424042055

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار432.0072.00اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء رحمن حاوي جبر803412221422040052

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار431.0071.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمة جبار جلو صكر803422221424012135

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار426.0071.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد هللا مصبح803432221422008093

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار420.0070.00ثانوية الجهاد للبناتاحيائيالهام حاكم خضير كسار803442221422019002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار419.0069.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة نزار عيسى مكطوف803452221424028171

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار418.0069.67ثانوية الشمم للبناتاحيائينوره فؤاد عكلة كريدي803462221422072045

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار417.0069.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينغم سالم كاظم عليوي803472221422010123

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار417.0069.50اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء جبار عبيس حمزه803482421422017071

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار413.0068.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيرؤى عاجل احمد لفله80349222052199016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار410.0068.33اعدادية تونس للبناتادبيايه اياد شيال داود803502221222007009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار400.0066.67ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزهراء احمد محمد ميس80351222052190016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار397.0066.17اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعلي جاسب علي غالب803522221511037053

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار396.0066.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيزين العابدين عبد علي حسين شباث803532221511059032

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار372.0062.00اعدادية تونس للبناتادبيصابرين هاشم عبد غزيل803542221222007025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار371.0061.83اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيحسين بدر مفتاح يعقوب803552221211063007

4148 من 2435صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار367.0061.17اعدادية العكيكة للبنينادبيمحمد عادل ياسر رداد803562221211038026

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار363.0060.50اعدادية الهبة للبناتادبيانعام عباس مجيد عبيد80357222022120004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار363.0060.50اعدادية الجزائر للبنينادبيحيدر اياد جمعه حمود803582221211039015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار362.0060.33ثانوية الوداد للبناتادبيشروق محمد عويد عطشان803592921222018020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار360.0060.00ثانوية اريدو للبناتادبيزهراء ميثاق كاظم جعفر803602221222032019

كلية االعالم/جامعة ذي قار493.0082.17ثانوية االعمار للبناتاحيائيموضي حسن رشاش حايف803612221422089030

كلية االعالم/جامعة ذي قار485.0080.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد ناصر حسين803622221424010106

كلية االعالم/جامعة ذي قار466.0077.67اعدادية اور للبناتاحيائيهاجر ابراهيم فليح صالح803632221422040127

كلية االعالم/جامعة ذي قار449.0074.83ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء شاكر عبد الرضا طاهر803642221422083115

كلية االعالم/جامعة ذي قار448.0074.67ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي ميثم غالب جاسم803651621413030029

كلية االعالم/جامعة ذي قار447.0074.50ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائينور الزهراء رفعت منصور ناصر803661421422028082

كلية االعالم/جامعة ذي قار426.0071.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد هللا صفاء خضير طالب803672221411034215

كلية االعالم/جامعة ذي قار426.0071.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيرانيه لفته ناصر حسين803682221424042013

كلية االعالم/جامعة ذي قار425.0070.83ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب حنون عبد ولخ803692221422083143

كلية االعالم/جامعة ذي قار424.0070.67اعدادية المعرفة للبناتادبيضحى عبد االمير أحمد داخل803701621222020047

كلية االعالم/جامعة ذي قار424.0070.67اعدادية نفر للبنيناحيائيدحام عدنان دويح باخي803712421411020023

كلية االعالم/جامعة ذي قار424.0070.67اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد عودة فرج كرم803722621411007115

كلية االعالم/جامعة ذي قار417.0069.50اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء عمار حمد جبر803732221422077110

كلية االعالم/جامعة ذي قار417.0069.50اعدادية ميسان للبنيناحيائيزيد صادق جعفر مجبل803742521411011055

كلية االعالم/جامعة ذي قار416.0069.33ثانوية الشعب للبنينادبيحسن امين حسن سلمان803751621211050005

كلية االعالم/جامعة ذي قار415.0069.17ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيشهد فائز جواد كاظم803762221424012123

كلية االعالم/جامعة ذي قار413.0068.83اعدادية الحدباء للبناتاحيائيسعاد فليح سهل ونان803772221422047137

كلية االعالم/جامعة ذي قار411.0068.50ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيابراهيم جاسم الياس حسين803781721411066001

كلية االعالم/جامعة ذي قار409.0068.17ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيمنتظر حميد محمد يعقوب803792121211031032

كلية االعالم/جامعة ذي قار409.0068.17اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيامير خير هللا عبد هاشم803802221411080008

كلية االعالم/جامعة ذي قار408.0068.00الخارجياتاحيائيعذراء شاكر وليد يوسف803812421428050163

كلية االعالم/جامعة ذي قار407.0067.83اعدادية البطحاء للبناتاحيائيمنار هيثم جاسم كاظم803822221422045082

كلية االعالم/جامعة ذي قار407.0067.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى رزاق كشيش عداي803832221424005009

كلية االعالم/جامعة ذي قار406.0067.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور الهدى فاضل عودة عبد الخضر803842221422083253

كلية االعالم/جامعة ذي قار405.0067.50اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء جبار شريف هاشم803852221422002040

كلية االعالم/جامعة ذي قار405.0067.50ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيفاطمة مشعل صبر عرازه803862221422023058

كلية االعالم/جامعة ذي قار405.0067.50ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيساره يوسف عبطان عذاب803872221424044044

كلية االعالم/جامعة ذي قار399.0066.50اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعلي الحق محمد غانم جليد803882221511062009
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كلية االعالم/جامعة ذي قار392.0065.33ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيسالم جابر عنبر بصري80389222051052007

كلية االعالم/جامعة ذي قار387.0064.50اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسن مهند فالح حسن803901621511015023

كلية االعالم/جامعة ذي قار386.0064.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيحسن حيدر عبد االمير صاحب803912521213023005

كلية االعالم/جامعة ذي قار384.0064.00اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيجعفر حيدر جبار عبد علي803922221511080012

كلية االعالم/جامعة ذي قار382.0063.67اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد عدنان يالي حسون803931621211061108

كلية االعالم/جامعة ذي قار382.0063.67اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيكرار صادق رحمن مراح803942421511048046

كلية االعالم/جامعة ذي قار379.0063.17ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيدبيان سامي دبيان حمد803951621513015023

كلية االعالم/جامعة ذي قار379.0063.17اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيجعفر رزاق عبد فشاخ803962221511019008

كلية االعالم/جامعة ذي قار379.0063.17اعدادية عشتار للبناتتطبيقيزهراء كاظم عبيد عبود803972221522044009

كلية االعالم/جامعة ذي قار374.0062.33اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد علي هادي حمود803982921211008065

كلية االعالم/جامعة ذي قار371.0061.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيليث فراس سالم ياسر803992221211021018

كلية االعالم/جامعة ذي قار371.0061.83اعدادية الفرزدق للبنينادبيمرتضى حامد محمد كاظم804002321211039024

كلية االعالم/جامعة ذي قار369.0061.50اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيفاطمه علي عبد العظيم داخل804012521222026059

كلية االعالم/جامعة ذي قار368.0061.33إعدادية الجزيرة للبنينادبيسجاد محمد حسين علي804021421211016028

كلية االعالم/جامعة ذي قار368.0061.33اعدادية االبتسامة للبناتادبيغيداء خليل عبد هللا عوفي804031621222076052

كلية االعالم/جامعة ذي قار363.0060.50اعدادية سكينة للبناتادبيكوثر محسن عليوي حمود804042221222016036

كلية االعالم/جامعة ذي قار362.0060.33ثانوية الخلود للبناتادبيحوراء عصام عبد االمير سركال804052321222058011

كلية االعالم/جامعة ذي قار362.0060.33اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين نزار ناصر طلب804062921222006030

كلية الطب/جامعة كركوك706.00100.83ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيهاجر عمر عادل زينل804072021422112086

كلية الطب/جامعة كركوك705.00100.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيساية عبد الباسط عبد الستار كريم804082021422084101

كلية الطب/جامعة كركوك705.00100.67اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيديانا فؤاد قادر عبد هللا804092021422106031

كلية الطب/جامعة كركوك704.00100.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيافين فرهاد فيض هللا كريم804102021422087019

كلية الطب/جامعة كركوك704.00100.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسوز فرهاد جبار عرب804112021422106046

كلية الطب/جامعة كركوك702.00100.33اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين جميل نصر الدين محمد804122021422087174

كلية الطب/جامعة كركوك701.00100.17ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيبانه لقمان صالح نوري804132021422086009

كلية الطب/جامعة كركوك613.00102.17ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمينا مفيد اكرم طه804142021422017068

كلية الطب/جامعة كركوك612.68102.11ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيآيه زياد محمد صادق804152021422017005

كلية الطب/جامعة كركوك611.84101.97ثانوية العراق للمتميزيناحيائيشاهين يوسف جمال محمد804162021411040031

كلية الطب/جامعة كركوك611.44101.91ثانوية العراق للمتميزيناحيائيانس سعد سالم جاسم804172021411040016

كلية الطب/جامعة كركوك611.00101.83ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائياحمد تيمور عبد المجيد ابراهيم804182021413020005

كلية الطب/جامعة كركوك611.00101.83ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين إبراهيم عطيه804192021413020033

كلية الطب/جامعة كركوك611.00101.83ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيهبه غسان برهان يعقوب804202021422017078

كلية الطب/جامعة كركوك611.00101.83ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيشايان هه فال محمد رحيم804212021424013018

4148 من 2437صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة كركوك611.00101.83ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيمريم نوفل ميخائيل عزيز804222021424013026

كلية الطب/جامعة كركوك610.84101.81ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى سامان محمد عمر804232021411040079

كلية الطب/جامعة كركوك610.00101.67ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيهدى امير عادل رفيق804242021424013038

كلية الطب/جامعة كركوك609.84101.64ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيسراب مهند محمد كاطع804252021422017043

كلية الطب/جامعة كركوك609.84101.64ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفاطمه محمد فرحان حسين804262021422017052

كلية الطب/جامعة كركوك609.68101.61ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد ابراهيم كاظم جاعد804272021411040063

كلية الطب/جامعة كركوك609.00101.50ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمصطفى صفوت هاوار سعيد804282021413020035

كلية الطب/جامعة كركوك609.00101.50ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيسحر واجد عبد المجيد فتح هللا804292021424013015

كلية الطب/جامعة كركوك608.84101.47ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمؤمن ايوب عبد العالي عبد الوهاب804302021411040060

كلية الطب/جامعة كركوك608.84101.47ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى يعرب عبد الغفور مطلك804312021411040083

كلية الطب/جامعة كركوك608.68101.45ثانوية العراق للمتميزيناحيائيشاكر شهاب احمد بهرام804322021411040030

كلية الطب/جامعة كركوك608.60101.43ثانوية اليقظة للبناتاحيائيدنيا برهان محمد عزيز804332021422032028

كلية الطب/جامعة كركوك608.12101.35ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيليزان لقمان رضا محمد804342021422017055

كلية الطب/جامعة كركوك607.60101.27اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينه عزيز محمد حسين804352021422008066

كلية الطب/جامعة كركوك607.28101.21ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى لطيف طه ناصر804362021411040080

كلية الطب/جامعة كركوك607.00101.17ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيديار هاشم غفور محمد امين804372021413020013

كلية الطب/جامعة كركوك607.00101.17ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمحمد اياد وداد فؤاد804382021413020026

كلية الطب/جامعة كركوك607.00101.17ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائينور الهدى ابراهيم شعير جباره804392021422017071

كلية الطب/جامعة كركوك606.96101.16ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد الرحمن رمضان دروبش خضر804402021411040035

كلية الطب/جامعة كركوك606.52101.09ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمؤمن راسم محمد فتح هللا804412021411040061

كلية الطب/جامعة كركوك606.52101.09ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائينادين علي محمد حميد804422021422017069

كلية الطب/جامعة كركوك606.36101.06ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد وميض طارق مهدي804432021411040014

كلية الطب/جامعة كركوك605.76100.96ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمروة متين اكرم طه804442021422017057

كلية الطب/جامعة كركوك605.52100.92ثانوية العراق للمتميزيناحيائيابراهيم شهاب احمد جويد804452021411040002

كلية الطب/جامعة كركوك605.28100.88ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيسميه اسماعيل حمود ابراهيم804462021422017044

كلية الطب/جامعة كركوك605.16100.86ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى نشوان نشأت طلعت804472021411040082

كلية الطب/جامعة كركوك605.00100.83ثانوية القلعة للبناتاحيائيزينه يشار محمد حسين804482021422005018

كلية الطب/جامعة كركوك605.00100.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائيليلى قاسم عزيز محمد804492021422038056

كلية الطب/جامعة كركوك605.00100.83ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائياسماء رعد حميد مجيد804502021424013002

كلية الطب/جامعة كركوك604.68100.78ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصعب ضاري ولي مهدي804512021411040084

كلية الطب/جامعة كركوك604.12100.69ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائياسماء قحطان برهان يعقوب804522021422017010

كلية الطب/جامعة كركوك604.00100.67ثانوية عدن للبنيناحيائيازهر ربيع سامي حماد804532021411055015

كلية الطب/جامعة كركوك604.00100.67ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيحسين وليد محمد احمد804542021413020011
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كلية الطب/جامعة كركوك604.00100.67ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر زين العابدين حسن804552021413020022

كلية الطب/جامعة كركوك604.00100.67ثانوية اليقظة للبناتاحيائيرقيه آزاد حسن محمد804562021422032031

كلية الطب/جامعة كركوك604.00100.67اعدادية البيداء للبناتاحيائيايفان رضا حمه خورشيد حمه804572021422037016

كلية الطب/جامعة كركوك604.00100.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياسماء نشأت عز الدين علي مردان804582021424005006

كلية الطب/جامعة كركوك604.00100.67ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيمالك ضياء فليح حسن804592021427004006

كلية الطب/جامعة كركوك603.84100.64ثانوية العراق للمتميزيناحيائيامير سنان نجده فوزي804602021411040015

كلية الطب/جامعة كركوك603.80100.63ثانوية العراق للمتميزيناحيائييحيى مريوان صديق خليفة قاسم804612021411040088

كلية الطب/جامعة كركوك603.72100.62ثانوية العراق للمتميزيناحيائيابراهيم فالح عز الدين نوري804622021411040004

كلية الطب/جامعة كركوك603.04100.51ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحسن عاصم باسل حمود804632021411040024

كلية الطب/جامعة كركوك603.00100.50اعدادية الرياض للبنيناحيائيهارون عطوان محمد عيسى804642021411022050

كلية الطب/جامعة كركوك603.00100.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائيرغده عامر فاضل توفيق804652021422019054

كلية الطب/جامعة كركوك603.00100.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمنى حاجم حامد علي804662021424005081

كلية الطب/جامعة كركوك603.00100.50ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيشاناز هردي نجاة محمد صالح804672021424013017

كلية الطب/جامعة كركوك602.28100.38ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي محمود شاكر رشيد804682021411040052

كلية الطب/جامعة كركوك602.00100.33ثانوية عائشة للبناتاحيائيمنتهى متعب ثائر محمود804691821422022126

كلية الطب/جامعة كركوك602.00100.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا عماد بكر محمد804702021411001127

كلية الطب/جامعة كركوك602.00100.33ثانوية الوثبة للبنيناحيائيحسين مهند حسن جابر804712021411013027

كلية الطب/جامعة كركوك602.00100.33ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعمار عامر محمد حمزه804722021411013066

كلية الطب/جامعة كركوك602.00100.33اعدادية الرياض للبنيناحيائيواثق احمد شحاذه جاسم804732021411022057

كلية الطب/جامعة كركوك602.00100.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياسامة احمد خلف محمد804742021411039028

كلية الطب/جامعة كركوك602.00100.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمود عبد هللا احمد حسين804752021411039152

كلية الطب/جامعة كركوك602.00100.33ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيجنيد محمد صباح رشيد804762021413020010

كلية الطب/جامعة كركوك602.00100.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيياسمين محمود حسين علي804772021422019131

كلية الطب/جامعة كركوك602.00100.33ثانوية الجمهورية للبناتاحيائياسماء عمر عثمان علي804782021422030008

كلية الطب/جامعة كركوك602.00100.33اعدادية البيداء للبناتاحيائيمريم فيصل غازي امين804792021422037091

كلية الطب/جامعة كركوك602.00100.33اعدادية الحويجة للبناتاحيائينسرين علي محمود خلف804802021422045031

كلية الطب/جامعة كركوك602.00100.33ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائينور ناجي علي حسين804812021424012046

كلية الطب/جامعة كركوك602.00100.33ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيآيه طلعت احمد ميران804822021424013001

كلية الطب/جامعة كركوك601.84100.31ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد الرحمن عمر عدنان عبد الصمد804832021411040036

كلية الطب/جامعة كركوك601.68100.28ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحسن ايدن عمر محي الدين804842021411040023

كلية الطب/جامعة كركوك601.68100.28ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيشهد قيس محمود صالح804852021422017048

كلية الطب/جامعة كركوك601.12100.19ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد جودة جاهد شاكر804862021411040065

كلية الطب/جامعة كركوك601.04100.17ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيتبارك سامي سلطان كالوي804872021422017016

4148 من 2439صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة كركوك601.00100.17ثانوية عائشة للبناتاحيائيسرور حسين تقي محمود804881821422022079

كلية الطب/جامعة كركوك601.00100.17ثانوية دمشق للبناتاحيائيزينب خليل ابراهيم احمد804891821422043041

كلية الطب/جامعة كركوك601.00100.17ثانوية الحريري للبناتاحيائينور احسان علي حسين804902021422015095

كلية الطب/جامعة كركوك601.00100.17اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائياسيا عبد الستار نوري احمد804912021422022003

كلية الطب/جامعة كركوك601.00100.17اعدادية البيداء للبناتاحيائياالء هاشم عبد الرحمن محمد804922021422037014

كلية الطب/جامعة كركوك601.00100.17اعدادية البيداء للبناتاحيائيياران نشأت كامل كريم804932021422037115

كلية الطب/جامعة كركوك601.00100.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشروق عاصم عمر محمد804942021424005056

كلية الطب/جامعة كركوك601.00100.17ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيمنيرة محسن محمد سليمان804952021424012041

كلية الطب/جامعة كركوك601.00100.17ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيطيبة علي فنجان عجيمي804962021424013021

كلية طب االسنان/جامعة كركوك696.0099.50ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيشيماء محمد عبد هللا سعيد804972021422112053

كلية طب االسنان/جامعة كركوك694.0099.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيميهره عادل حميد قادر804982021422084149

كلية طب االسنان/جامعة كركوك694.0099.17اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء عمر عبد الرحمن حسن804992021422093007

كلية طب االسنان/جامعة كركوك693.0099.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيرازان رزكار عبد هللا سعيد805002021422087067

كلية طب االسنان/جامعة كركوك693.0099.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره ولي احمد ياخي805012021422087094

كلية طب االسنان/جامعة كركوك693.0099.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائينيان محمد جالل عزيز805022021422098137

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيدنيا نوزاد علي احمد805032021422084061

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.83ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيهه رياد لقمان عبد الكريم عبد هللا805042021422086053

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.83 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيسوما نيزام فاضل عبد العزيز805052021422094048

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.83ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيهيفاء عمر عبد الفتاح حميد805062021422095090

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيميران كامران ابو بكر مصطفى805072021411088148

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيماريا محمد مشير محمود805082021422084145

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.67ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيديالن اراز مجيد قادر805092021422086015

كلية طب االسنان/جامعة كركوك690.0098.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيفردوس صالح موسى علي805102021422098109

كلية طب االسنان/جامعة كركوك690.0098.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيده شنى داود صابر عمر805112021422106029

كلية طب االسنان/جامعة كركوك689.0098.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائياسيا خليل ابراهيم وحيد805122021422084018

كلية طب االسنان/جامعة كركوك689.0098.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيشاجوان هوشيار محمود محمد805132021422084113

كلية طب االسنان/جامعة كركوك689.0098.50ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيسارا نامق شفيق احمد805142021422086023

كلية طب االسنان/جامعة كركوك689.0098.50اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيشكوفه سيامند ابراهيم احمد805152021422099061

كلية طب االسنان/جامعة كركوك597.0099.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينور ازاد محمود علي805162021424005086

كلية طب االسنان/جامعة كركوك595.0099.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيرؤيا نبيل قادر عبد هللا805172021422018029

كلية طب االسنان/جامعة كركوك594.1299.02اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائياالء عبد هللا عمر صديق805182021422008016

كلية طب االسنان/جامعة كركوك594.0099.00ثانوية االندلس للبناتاحيائيايمان حيدر هاشم جعفر805191821422079003

كلية طب االسنان/جامعة كركوك594.0099.00ثانوية الصفوة للبناتاحيائيعائشه سامي عزيز سعيد805202021422025042
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كلية طب االسنان/جامعة كركوك594.0099.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه اردال احمد بهاء الدين805212021422032065

كلية طب االسنان/جامعة كركوك594.0099.00ثانوية النصر للبناتاحيائيابتهال نعمان احمد لطيف805222021422035001

كلية طب االسنان/جامعة كركوك594.0099.00ثانوية همسة للبناتاحيائيأصيل عبد هللا ابراهيم عبد805232021422054001

كلية طب االسنان/جامعة كركوك594.0099.00ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائينبأ نهاد فاتح عبد الرزاق805242021424013032

كلية طب االسنان/جامعة كركوك593.8498.97ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيشيرين حسين قارمان عبد الكريم805252021422017049

كلية طب االسنان/جامعة كركوك593.0098.83ثانوية الحريري للبناتاحيائيايالف علي طالب فاتح805262021422015021

كلية طب االسنان/جامعة كركوك593.0098.83ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيجنه ينار قادر فاضل805272021422020017

كلية طب االسنان/جامعة كركوك593.0098.83 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائينوزين قاسم محسن رشيد805282021422039055

كلية طب االسنان/جامعة كركوك593.0098.83ثانوية موطلو للبناتاحيائيمريم محمد احمد محمد805292021422075038

كلية طب االسنان/جامعة كركوك593.0098.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسمية حسن خليل اسماعيل805302021424005051

كلية طب االسنان/جامعة كركوك593.0098.83اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزينب احمد حسين محمد805312121422085108

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.6098.77ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن زيد هاني حميد805322021413020016

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.4498.74ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيإيبك علي توفيق حبيب805332021422017003

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.3698.73ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الناصر علي موسى805342021413020023

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.0498.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييحيى سمير محمد صالح محمود805352021411001266

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.0098.67ثانوية عائشة للبناتاحيائيرؤى اسعد حسن محمد805361821422022051

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.0098.67ثانوية عائشة للبناتاحيائيكوثر وهبي شكور حسن805371821422022107

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.0098.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى قيس غازي علي805382021411001248

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.0098.67ثانوية الوثبة للبنيناحيائياسامة سمير جبار نجم805392021411013014

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.0098.67اعدادية الزاب للبنيناحيائيصفوان صالح خلف عيسى805402021411025013

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.0098.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيشهد خميس حميد صالح805412021422010047

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.0098.67ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمريم جنكيز ياسين محمد805422021422029044

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.0098.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيهدى نبيل خليل صابر805432021422038075

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.0098.67ثانوية التقدم للنازحاتاحيائيزينه شهاب احمد يوسف805442021422066006

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.0098.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيملك ضياء سرحان خلف805452021424005079

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.0098.67اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائينبراس عبد لطيف شكر805462121417067042

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.0098.67اعدادية االنام للبناتاحيائيخديجه احمد طه حماده805472121422045017

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.0098.67ثانوية الوفاء المختلطةاحيائيلينا احمد اسود مطني805483121427003007

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0098.50اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيعمر محسن جاسم حميد805491721411073016

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0098.50ثانوية فايدة للبنيناحيائيرانيا صكفان خليل احمد805501721421091013

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0098.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائيريمة اسامة حسين جاسم805511721422056063

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0098.50اعدادية المروءة للبنيناحيائيمهدي صالح حسين نجم805521821411024029

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0098.50اعدادية الزاب للبنيناحيائيسيف صدام حسين علي805532021411025012
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كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0098.50 نيسان للبنات9ثانوية احيائيزينه احمد خليل عبد القادر805542021422002020

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0098.50ثانوية النصر للبناتاحيائياسراء جبار ابراهيم حسين805552021422035004

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0098.50اعدادية البيداء للبناتاحيائيبان محمد علي حسين805562021422037022

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0098.50اعدادية طوبى للبنيناحيائيمحمد عبد الغني ابراهيم رحيم805572121411076086

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0098.50اعدادية الحجرات للبناتاحيائيايه ماجد خليل كريم805582121422020032

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0098.50اعدادية الحجرات للبناتاحيائيرحمه حاتم حسن علي805592121422020053

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0098.50ثانوية اربيل للبنيناحيائيمحمد خالد ابراهيم حمادي805603121411005035

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0098.50ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيهاني صفوان هاني عبد هللا805613121411008128

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0098.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيصفيه حارث عبد العزيز علوان805623121422009105

كلية طب االسنان/جامعة كركوك590.6898.45ثانوية المتميزات االولىاحيائيمنار مروان غانم غائب805631721422004143

كلية طب االسنان/جامعة كركوك590.6898.45اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيشيروان ديار عثمان قادر805642021411001099

كلية طب االسنان/جامعة كركوك590.5298.42اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيامير أرسالن عبد الخالق احمد805652021411001046

كلية طب االسنان/جامعة كركوك590.4098.40اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسلمى عامر خضر جرجيس805661721422061142

كلية طب االسنان/جامعة كركوك590.2898.38اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي عمار احمد حسين805671721411011144

كلية طب االسنان/جامعة كركوك590.0098.33اعدادية الطارق للبنيناحيائيمحمد عبد الهادي صالح نجيب805681021411038017

كلية طب االسنان/جامعة كركوك590.0098.33اعدادية الفاروق للبناتاحيائيساره عمار خليل شفيق805691021422037040

كلية طب االسنان/جامعة كركوك590.0098.33اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعباس عماد عباس حسين805702121411003072

كلية طب االسنان/جامعة كركوك590.0098.33اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينور محمد صالح الدين امين805712121422003111

كلية الصيدلة/جامعة كركوك697.0099.50ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه ازاد حميد حسن805722021422028022

كلية الصيدلة/جامعة كركوك694.0099.17اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيابراهيم اميد عبد هللا محمد805732021411080001

كلية الصيدلة/جامعة كركوك694.0099.17اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيالياس فرياد خالد سعيد805742021411097025

كلية الصيدلة/جامعة كركوك693.0099.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيهيمن بهجت صابر محمد805752021411088155

كلية الصيدلة/جامعة كركوك692.0098.83اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيداود محسن محمد عبد القادر805762021411088059

كلية الصيدلة/جامعة كركوك692.0098.83ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد يوسف رستم احمد805772021415016125

كلية الصيدلة/جامعة كركوك692.0098.83ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى حسين هدايت عمر805782021422091034

كلية الصيدلة/جامعة كركوك692.0098.83ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيكه شه فرهاد عباس مصطفى805792021422098114

كلية الصيدلة/جامعة كركوك691.0098.67اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد محمد صابر ميرزا805802021411094005

كلية الصيدلة/جامعة كركوك691.0098.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيجرا سيروان عمر علي805812021422084045

كلية الصيدلة/جامعة كركوك691.0098.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيسارا رزكار عبيد رحمن805822021422084094

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.50ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيميالن مصطفى احمد محمد805832021422081026

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا مؤيد عمر محمد امين805842021422106028

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.50ثانوية ئولكر للبنات تركمانياحيائيسارا عماد جبار عمر805852021422111012

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.50ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائياالء صفوة محمد قادر805862021422112021
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كلية الصيدلة/جامعة كركوك688.0098.33اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيشيفا فيصل غازي ستار805872021411088073

كلية الصيدلة/جامعة كركوك688.0098.33اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيريناس سامي عزيز عمر805882021422084082

كلية الصيدلة/جامعة كركوك688.0098.33ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيبري طارق عزيز احمد805892021422091005

كلية الصيدلة/جامعة كركوك688.0098.33اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيخنده محمد محمود فهمي محمد805902021422106025

كلية الصيدلة/جامعة كركوك687.0098.17دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيهارون رشيد احمد محمد805911821411125087

كلية الصيدلة/جامعة كركوك687.0098.17ثانوية سلطان اوزبك للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمسلم نذير نصر الدين نور الدين805922021411082007

كلية الصيدلة/جامعة كركوك687.0098.17اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد احسان عبد الكريم محمد علي805932021411088104

كلية الصيدلة/جامعة كركوك687.0098.17اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر ناظم جوهر اسعد805942021411089105

كلية الصيدلة/جامعة كركوك687.0098.17اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيهانا شاكر حسن احمد805952021422087165

كلية الصيدلة/جامعة كركوك687.0098.17اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيشينى شمال عباس محمود805962021422093055

كلية الصيدلة/جامعة كركوك687.0098.17اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين سامان صابر حسن805972021422093085

كلية الصيدلة/جامعة كركوك687.0098.17 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيشه نكه شكر رمضان شريف805982021422094053

كلية الصيدلة/جامعة كركوك687.0098.17ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيكوثر جمال صابر صالح805992021422098115

كلية الصيدلة/جامعة كركوك687.0098.17اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيله نيا محمد فتح هللا احمد806002021422106064

كلية الصيدلة/جامعة كركوك687.0098.17ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيحنان ابو بكر نوري صالح806012021426005043

كلية الصيدلة/جامعة كركوك687.0098.17ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيئه مام ايوب علي رشيد806022021426005045

كلية الصيدلة/جامعة كركوك687.0098.17اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيأالن نوزاد احمد محمد امين806032021427056008

كلية الصيدلة/جامعة كركوك605.12100.85ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيهاجر صفوان عبد الحميد سليمان806043121427010024

كلية الصيدلة/جامعة كركوك599.6099.93ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيجيهان مازن رفيق ولي806052021422017019

كلية الصيدلة/جامعة كركوك596.0099.33ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائييحيى جنكيز نجدت محمد806062021413020039

كلية الصيدلة/جامعة كركوك595.0099.17ثانوية الهناء للبناتاحيائيرحمه حمد حسن حماده806072021422057024

كلية الصيدلة/جامعة كركوك594.6899.11ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيلينا علي امين يادكار806082021422017056

كلية الصيدلة/جامعة كركوك594.4499.07ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيهاجر خالد سعد الدين احمد806092021422017076

كلية الصيدلة/جامعة كركوك594.0099.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائيسفيان حسن شالل حبيب806102021411003041

كلية الصيدلة/جامعة كركوك594.0099.00ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائياسماعيل احمد سليمان داود806112021411046008

كلية الصيدلة/جامعة كركوك594.0099.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيايالف عبد السالم ميزر شكر806122021422010012

كلية الصيدلة/جامعة كركوك594.0099.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيصبا شهاب حمد علي806132021422018052

كلية الصيدلة/جامعة كركوك594.0099.00اعدادية البيداء للبناتاحيائينبأ نزار خضر داود806142021422037101

كلية الصيدلة/جامعة كركوك594.0099.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره كاوه خضر محمد علي806152021422042027

كلية الصيدلة/جامعة كركوك594.0099.00ثانوية الخوارزمي للبناتاحيائيضحى حسين ابراهيم سعود806163121422015008

كلية الصيدلة/جامعة كركوك593.0098.83ثانوية شميط للبنيناحيائيمحمد محسن ابراهيم عبد الرحمن806172021411034031

كلية الصيدلة/جامعة كركوك593.0098.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمصطفى حامد محمود يوسف806182021411039159

كلية الصيدلة/جامعة كركوك593.0098.83اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائييسر محمد عبد هللا عبد الرحمن806192021422024078
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كلية الصيدلة/جامعة كركوك592.5698.76اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد برجس علي محمد806202021411001184

كلية الصيدلة/جامعة كركوك592.0098.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد قيس حميد علي806212021411001211

كلية الصيدلة/جامعة كركوك592.0098.67اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسميه علي محمد رؤوف حسن806222021422019078

كلية الصيدلة/جامعة كركوك592.0098.67اعدادية االزدهار للبناتاحيائينيلوفر باسل يوسف يونس806232021422019121

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0098.50اعدادية الواسطي للبناتاحيائيشهد مكرم عبد اسماعيل806242021422003058

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0098.50اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيياسمين جنكيز نجدت محمد806252021422008148

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0098.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيأية عمار سمين مصطفى806262021422010002

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0098.50ثانوية الجمهورية للبناتاحيائينه وزين محمد نجم طه806272021422030053

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0098.50ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمنه هللا احمد جاسم عنون806282021422032084

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0098.50اعدادية البيداء للبناتاحيائيساره ايوب ناظم عبد هللا806292021422037057

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0098.50اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيعائشة عرفان محمد صالح حسين806302021426002120

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0098.33ثانوية االماني للبناتاحيائيسميه محمد كواع جللو806311821422089039

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0098.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيداود نبيل كامل داود806322021411001081

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0098.33اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيمحمد صباح امين مختار806332021411002049

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0098.33اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيسجاد زين العابدين محمد نوري806342021411005024

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0098.33اعدادية الرياض للبنيناحيائيعمران عطوان محمد عيسى806352021411022030

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0098.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيابتهال سليمان عيدان فنش806362021422008009

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0098.33ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب برهان حرجان خضر806372021422029017

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0098.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان طالل علي فارس806382021424005017

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0098.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى ياسين علي خلف806392021424005047

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0098.33ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيضحى عالء الدين كاظم عبد هللا806402021424013020

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0098.33ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيعلي حسين علي حسين806412121417071017

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0098.33ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرنده علي حسين علوان806422121422005048

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0098.33اعدادية االنام للبناتاحيائينوزين عمار كامل سعدون806432121422045079

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.8098.30ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحسن حيدر محسن سالم806442021411040062

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.6098.27ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينب اصغر حسن صالح806452021422017032

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0098.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبان نافع مردان جنو806461821422066007

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0098.17اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعمار عصام خضر عباس806472021411005054

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0098.17ثانوية الوثبة للبنيناحيائيوائل مصلح حسن عيدان806482021411013110

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0098.17ثانوية الخان للبنيناحيائيحسين علي حمد علي806492021411026009

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0098.17ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائييونس عيسى ياسين طه806502021413002075

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0098.17اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمريم دريد نشأت طلعت806512021422019096

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0098.17ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيروشنه هوشيار صادق درويش806522021422030020

4148 من 2444صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0098.17ثانوية الهناء للبناتاحيائيحنان عبد هللا خليل عبد العزيز806532021422057020

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0098.17ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيمينا عز الدين مصطفى شكر806542021424013028

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0098.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائيايمن علي فاضل ابراهيم806552121411009051

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0098.17ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيمصطفى حسن نصيف جاسم806562121411074024

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0098.17اعدادية طوبى للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم صاحب عزيز806572121411076097

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0098.17اعدادية الحجرات للبناتاحيائيايه قحطان حمد اسماعيل806582121422020031

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0098.17اعدادية االنام للبناتاحيائيحفصة عقيل شفي مامي806592121422045014

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0098.17اعدادية االنام للبناتاحيائيالنه ياسر خليل محمد علي806602121422045055

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0098.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم دري عبد االمير مراد806612121422046104

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0098.17اعدادية العراقية للبناتاحيائيساره عبد الكريم علي فاضل806622121422049129

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك635.0090.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد بالل عبد الغفور صالح806632021511089004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك629.0089.83اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيالفين قيس ابراهيم اسماعيل806642021522093017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك621.0088.67ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيهه ردي فريدون محمود محمد صالح806652021511099026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك607.0086.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيدلير لقمان نجم جاسم806662021511088016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك603.0086.17اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد فاخر فاتح شوكت806672021511087045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك596.0085.17اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيهيلين مسعود سعدي مردان806682021522099026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك587.0083.83اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيئاالن شيركو عثمان كريم806692021511089001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك567.0081.00اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد نجاة علي احمد806702021511097056

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك564.0094.00اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيبه يام بختيار قادر ولي806712021522022002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك558.0079.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيبوكان سيروان مجيد احمد806722021511088012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك547.0091.17ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيكولناز نجاه عبد هللا خلف806732021522030020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك544.0090.67ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز ليث علي حسين806742021513002013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك544.0090.67ثانوية الحريري للبناتتطبيقيروبار فائق عزيز ولي806752021522015011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك544.0090.67ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيروشنا مظفر محمد رشيد806762021522030010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك542.0090.33ثانوية مار  افرام للبنينتطبيقيتوماس نوئيل شمعون اوراها806772021511033004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك541.0077.33اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيهاوكار صمد محي الدين فتاح806782021511097064

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك540.0090.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيصهيب فوزي كريم محمد806792021511039033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك537.0089.50ثانوية مار  افرام للبنينتطبيقياشور عدنان شليمون اوراها806802021511033001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك535.0089.17اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيمالك زكي محمد درويش806812021522038018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك530.0088.33اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد سليمان صابر سليمان806822021511001068

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك527.0087.83ثانوية سروة للبناتتطبيقيمالك عماد محمد وهاب806832021522050008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك517.0086.17اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمصطفى سراج منير علي806842021511005047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك514.0085.67اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيطه عماد نوري صالح806852021511009030
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك512.0085.33اعدادية العباسي للبنينتطبيقيمحمود محمد عبد اللطيف صبح806862021511020009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك511.0085.17اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحسن عبد الحسين محسن شكور806872021511005037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك510.0085.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمسلم نورشن محمد صالح محمد806882021511039084

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك510.0085.00اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد شاكر عثمان مال هللا806893121511003081

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك509.0084.83ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيعبد الرحمن باعث نايف حسين806903221511004017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك508.0084.67اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد فالح حسن دباس806912021511006043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك505.0084.17ثانوية باغداكول للبناتتطبيقيبلقيس محمد سامي هادي806922021522012005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك504.0084.00اعدادية منوليا للبناتتطبيقيايه علي حسين قنبر806932021522021003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك502.0083.67اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيحكيم مكي عبد العزيز رضا806942021511001023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك502.0083.67اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيشاجوان عباس حميد رشيد806952021522038014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك500.0083.33االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيمصطفى عالء خليل اسماعيل806961621513025024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك498.0083.00اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمصطفى حمدي مردان غريب806972021511001088

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك497.0082.83ثانوية اليعربية للبناتتطبيقياالء صالح خليل صداح806982021522073003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك494.0082.33ثانوية المعرفة االهلية المختلطةتطبيقيبسام احمد جبار حمزه806993121517010002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك493.0082.17اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد المصطفى عزيز برقي محمد807002021511001062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك493.0082.17اعدادية الرواد للبنينتطبيقيحسين فالح حسن حسين807012021511021017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك490.0081.67ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمهدي علي فليح حسين807022821511011148

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك489.0081.50اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيزيد صفوك عاصي حسين807032021511005017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك489.0081.50اعدادية منوليا للبناتتطبيقيدانيه رائد عماد الدين عمر807042021522021004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك485.0080.83االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعمر احمود خضر مهاوش807051721511008058

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك485.0080.83اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيحذيفه مروان صبار محمد807061921511011014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك485.0080.83ثانوية عدن للبنينتطبيقياوس صالح جهاد جبار807072021511055011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك484.0080.67اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيايمن معن شمس الدين صالح807081721511050006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك484.0080.67اعدادية البخاري للبنينتطبيقيحسن حمد شنان خليفه807091921511101022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك483.0080.50اعدادية سبأ للبناتتطبيقيحنين ابراهيم محمد خضير807101621522019012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك482.0080.33اعدادية البيداء للبناتتطبيقيابتسام محمد خزوم محمد807112021522037003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك481.0080.17ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيمحمد نجيب عبد الجادر خليل807121921511082024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك481.0080.17ثانوية التون كوبري للبنينتطبيقيمحمد مدحت رفعت عزت807132021511014011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك480.0080.00ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيمنى حسين احمد صالح807142021522032036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك478.0079.67االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد جميل محمد عبد هللا807151721511008077

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك478.0079.67اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد صالح حسن علي807162021511007026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك477.0079.50اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعمر محمد فالح اسماعيل807172021511005032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك477.0079.50ثانوية عشتار للبناتتطبيقيدومارا فواد يلدا بثيو807182021522040001
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك476.0079.33ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيياسر محمد حسين علي807193221511004037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك475.0079.17ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيسيف عالوي عبد الكاظم حسين807202321517052009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك474.0079.00اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيازهر عبد هللا سليمان صالح807212021517014002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك474.0079.00اعدادية البيداء للبناتتطبيقيايمان عبد هللا صالح الدين اسماعيل807222021522037006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك473.0078.83ثانوية مار  افرام للبنينتطبيقيجيمس عادل نوح اوراها807232021511033005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك473.0078.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحينتطبيقيأمجد محمود احمد محمود807242021511070001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك473.0078.83ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينتطبيقيطارق زياد كاظم خميس807252021513007008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك472.0078.67ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيزياد طارق عبد عبد هللا807261921511081011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك471.0078.50ثانوية الفراتين للبناتتطبيقيمنتهى عبد الرحمن عبد هللا وهب807271721522036008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك470.0078.33اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد عبد الحميد علي سليمان807282021511003061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك469.0078.17اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد عزمي خير هللا مهدي807292021511001071

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيحامد محمد عواد كاظم807302421513010008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية التحدي االهلية للبنينتطبيقياحمد فاروق قادر كريم807312021513023001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك466.0077.67ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيمحمد سعد خليف حمد807321021517004023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك466.0077.67اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيابراهيم يحيى كريم طه807331421511019004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك465.0077.50اعدادية البيداء للبناتتطبيقيصابرين امساهر محمد طه807342021522037027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيانس عبد الرزاق خلف عصفور807351721511039007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك462.0077.00اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيفائزه علي حسين حياوي807362021522003014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك460.0076.67ثانوية دار العلم االهلية للبنينتطبيقيعلي رعد عالوي كامل807372321513015007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك459.0076.50اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيعبد هللا احمد علي احمد807382021511009036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك459.0076.50اعدادية منوليا للبناتتطبيقينهى نور الدين احمد محمد807392021522021022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك458.0076.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعبد الرحمن زياد هاشم داود807401721511001023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك458.0076.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياسامة ابراهيم عويد جاد هللا807411821513014005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك457.0076.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمد محمود عبيد نجم807421821513013012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك551.0078.67ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيعلي محمد محمد امين اورحمان807432021511099014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك543.0077.50ثانوية سلطان اوزبك للبنين دراسة تركمانيةتطبيقيعيسى مصطفى خالد هادي807442021511082003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك540.0077.17ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد كامران جالل سعيد807452021515016064

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك518.0074.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد عامر عبد هللا احمد807462021511088035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك518.0086.33ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيناهده قصي وحيد ماضي807472021522051028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك516.0073.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيهانا يونس ستار طه807482021522087026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك515.0073.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد اسماعيل غفور حسن807492021511088003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك512.0085.33اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعباس زكي نوري خورشيد807502021511005019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك504.0072.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيسونيا اسعد غائب سليمان807512021522099014
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك500.0071.50اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةتطبيقيشاسوار محمود محمد أمين معروف807522021511086012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك498.0071.17اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد هاشم كاكه مير عبد هللا807532021511089063

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك497.0082.83ثانوية عدن للبنينتطبيقيمحمد سيزار ناظم اصغر807542021511055040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك496.0082.67اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيغيث عمر محمود جمعه807552021511015030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك496.0082.67ثانوية عدن للبنينتطبيقيمؤمن محمد عطيه سودي807562021511055037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك494.0082.33اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيايمان خورشيد محمد شريف807572021522036007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك492.0082.00ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيمصطفى عبد الهادي عثمان سلطان807582121517046012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك487.0081.17اعدادية البيان للبناتتطبيقينجوى كامل فريح داود807592821522028052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك479.0079.83اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد هشام صبحي محمد807602021511001079

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك474.0079.00ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةتطبيقيامين عبد هللا حسين محمد807612021517069001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك469.0078.17اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقياحمد عادل خليل عالوي807622021511001006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك466.0077.67اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمد نوزاد احمد عبد هللا807632021511004028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك464.0077.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقياحمد فالح عبد هللا سعيد807642021511039009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك458.0076.33اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمهدي خضر رضا خضر807651721511113034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك458.0076.33ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيتبارك نزار شامخ زيدان807662221524043006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك457.0076.17ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيدانيا شيروان شكر صابر807672021522030008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك456.0076.00اعدادية البيداء للبناتتطبيقيزينب سامي حسين محمود807682021522037021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك455.0075.83اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمصطفى محمد احمد حميد807692021511007029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك454.0075.67االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي حسين علي عيسى807701721511008056

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك454.0075.67ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيعمر محمد سرحان نايف807711921515005053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك453.0075.50اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمصطفى صالح عبد القادر قاسم807722021511005048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك453.0075.50اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيوليد عالء طه ثلج807732021517014021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك450.0075.00إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيقتيبة نوزاد سعيد اسماعيل807741421511009059

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك450.0075.00اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيحمد عامر سرهيد جانح807752021511011010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك450.0075.00اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيسفانه زياد صالح بوهي807762021522036020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك449.0074.83اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيعبد الحق خليل ابراهيم احمد807772021511002020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك447.0074.50ثانوية عدن للبنينتطبيقياحمد مؤيد نور الدين محمد807782021511055008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك445.0074.17اعدادية االمين للبنينتطبيقيامين نعيم عباس علي807793121511003014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك444.0074.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيروان مظفر قادر صابر807801321522001023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك444.0074.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين محمد حسين807811621513030050

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك443.0073.83اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد مصطفى كمال رشيد807822021511001077

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك443.0073.83اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيحمزة لؤي فاروق مهدي807832021511003026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك443.0073.83ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى كمال عبد هللا عبد الرحمن807842021513015002
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك443.0073.83للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيعبد الرحمن احمد فاضل صالح807853321511001015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك442.0073.67اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمد عزالدين محمد ابراهيم807861721511134070

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك441.0073.50اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيامجد وسمي اديب احمد807872121511009008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك440.0073.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياسعد علي احمد سالم807881721511011008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك439.0073.17اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعمر احمد عاصي عايد807891921511101048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك439.0073.17اعدادية االمين للبنينتطبيقيهمام نصير مهدي حمزه807903121511003098

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك438.0073.00ثانوية الحريري للبناتتطبيقينور الهدى فؤاد احمد رفيق807912021522015026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك437.0072.83اعدادية طوز للبنينتطبيقيحسين نوري نامق شفيق807921821511033007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك437.0072.83اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيكمال جنكيز كمال اغا807932021511001058

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك435.0072.50اعدادية تازة للبنينتطبيقيحسين جاسم باقر احمد807942021511018006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك435.0072.50ثانوية علي الوردي المسائية المختلطةتطبيقيعبد الملك عامر عبد هللا موسى807952021517052015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك433.0072.17ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينتطبيقيفادي ليث جميل جرجيس807962021513002022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك433.0072.17ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيرامي راكان خدر جرو807973121517008009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك432.0072.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيسجاد معد غائب عبد الوهاب80798162051497047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك432.0072.00اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعبد الكريم ثامر عبد الكريم محمد غزال807991721511024022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك432.0072.00 نيسان للبنات9ثانوية تطبيقيشهد ثائر عصمت صبري808002021522002010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك432.0072.00ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيبيان عزيز امين ابراهيم808012021522032013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك431.0071.83اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمود زيد سعيد رشدي808022021511001082

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك431.0071.83اعدادية الصدر للبنينتطبيقيليث علي خلف ابراهيم808032021511006030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك430.0071.67اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيياسر عمار رمضان عبد هللا808042021511039093

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك430.0071.67ثانوية عدن للبنينتطبيقيعبد هللا حسين نوري محمود808052021511055026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك430.0071.67ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيهاله عمر نجم الدين انجه808062021522032040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك430.0071.67اعدادية شهداء زنبور المختلطةتطبيقيسجاد هاشم كرجي حسين808072121517028004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك429.0071.50اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمصطفى محمد جحيف الزم808081621511062060

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك429.0071.50ثانوية دار الشرقية االهلية للبنينتطبيقيحسن مظفر زيدان جبر808091721513027002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك429.0071.50اعدادية الرواد للبنينتطبيقيمصطفى جاسم محمد حسن808102021511021063

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك428.0071.33اعدادية الخصم للبنينتطبيقيمحمد عاصف عبد المنعم سعدون808111821511015056

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك428.0071.33اعدادية المستقبل للبنينتطبيقياحمد هيوا ابراهيم محمد808122021511011002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك427.0071.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر سلمان هادي808131621513055042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك427.0071.17اعدادية الخصم للبنينتطبيقيمحمد صبحي محمد علي808141821511015055

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك427.0071.17اعدادية العباسي للبنينتطبيقيمرتضى احمد عيسى ابراهيم808152021511020010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك427.0071.17ثانوية العرفان للبنينتطبيقيحسين عباس اسماعيل نجف808162021511047010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك427.0071.17ثانوية التون صو للبناتتطبيقيرويدة عماد نجاة لطيف808172021522041008
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك427.0071.17اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيكرار عبد هللا موحان جياد808182621511011026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك426.0071.00اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيرامي قيس ناظم عبد الحميد808191121511028012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك426.0071.00اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيعلي سمير شاكر حسن808201821511074014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك426.0071.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحينتطبيقيعلي قادر جمال خلف808212021511070008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك425.0070.83ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيعبد الوهاب صالح محمد علي808221821513022006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك425.0070.83اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقياحمد عماد ابراهيم ناصح808232021511001007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك652.0093.17ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيزينب صفاء صديق محمود808242021422112044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك628.0089.67اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيدانيال صباح حميد محمد808252021411097044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك597.0085.33اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى شيرزاد موسى علي808262021411087126

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك583.0083.33اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسايه كاوه نوري محمود808272021422093051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك577.0096.17اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيتمارا عبد الرزاق ستار توكل808282021422008032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك572.6895.45ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيادم لؤي صالح حمد808292021413020007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك568.2094.70اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيآلند ساالر عبد الكريم عبد اللطيف808302021411001002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك567.0094.50ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائياحمد محمد احمد عبد هللا808312021413002005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك566.0094.33ثانوية حفصة للبناتاحيائيعائشه طه فاتح عزيز808322021422072012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك566.0094.33اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيهبه هللا محمد زيدان خلف808332021426002123

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك562.5693.76ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيعبد السالم فالح حسن محمد808342021413020017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك562.0093.67ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيشهد احمد راضي عبد العزيز808352021422020039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك559.6893.28ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائياسامة احمد محمد نشاد احمد808362021413020008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك554.0092.33ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعمر صبحي جهاد قاسم808372021411013070

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك553.0092.17ثانوية الصفوة للبناتاحيائياسماء دلشاد يوسف احمد808382021422025001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك548.0091.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينور حسن عبد الخالق حسن808392021422008131

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك545.0090.83ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء إبراهيم فرمان امه خان808402021422032035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك536.0089.33ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمصطفى رفعت عبد الحميد محمد808412021413020034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك535.0089.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمرتل محمد علي مصطفى808422021411001229

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك531.0088.50ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين صالح808432021413017010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك530.0088.33ثانوية دمشق للبناتاحيائيمريم حسن احل عثمان808441821422043087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك528.0075.50اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد رشيد علي محمد808452021511094020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك526.0087.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيطه محمد اسماعيل زينل808462021411001105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك525.0087.50ثانوية عدن للبنيناحيائيناصر يوسف ايوب سالم808472021411055092

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك522.0087.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد شوان شفيق صديق808482021411039018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك521.0086.83اعدادية العباسي للبنيناحيائيابراهيم خضير عبد اللطيف صبح808492021411020001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك520.0086.67اعدادية الرواد للبنيناحيائيهيثم هندي حميد عبد هللا808502021411021138
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك520.0086.67ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيحوراء مظفر كمال جمعه808512021422017020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك519.0086.50ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعلي عثمان جاسم جبل808523121417008032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك518.0086.33ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينب فخر الدين محمد ولي808531821422079026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك518.0086.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد محسن محمود محمد808542021411001217

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك518.0086.33اعدادية السالمة للبناتاحيائياسماء ابراهيم علي بعير808552021422052003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك516.0086.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيهارون رائد رشيد عبد الحميد808562021411011086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك516.0086.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيانس عزيز مد هللا عزيز808572021411013020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك516.0086.00اعدادية العباسي للبنيناحيائيشالل حبيب حمد عبد هللا808582021411020060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك515.0085.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياية عبد هللا مجيد عبد هللا808592021424005012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك515.0085.83اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيزينب صالح الدين عبد الرزاق عليوي808602621422040065

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك513.0085.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد اسماعيل سوار علي808612021411001178

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك513.0085.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياية محمد عبد هللا نوفان808622021424005014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك512.0085.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمرسى عماد قادر مجيد808632021422008109

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك512.0085.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيبنت الهدى ادريس نقي مشير808642021422019039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك511.0085.17اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائياالء محمد ابراهيم محمد محمود808652021422008017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك510.0085.00اعدادية الصدر للبنيناحيائياسامه سعدي مصطفى خليل808662021411006012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك510.0085.00ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيمروه محمود عباس محمد808672021422065024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك510.0085.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير محمد جاسم محمد808682521413031075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك509.0084.83ثانوية عدن للبنيناحيائيعصام جاسم محمد جاسم808692021411055046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك509.0084.83ثانوية النجاح االهلية للبناتاحيائيلينا احمد وهبي احمد808702021424006008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك509.0072.67ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيديار جهاد صابر سعيد808712021511099010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك508.0084.67اعدادية العباسي للبنيناحيائيحازم محمد حمد نجم808722021411020031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك507.0084.50ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء غانم صالح ناصر808732221422066094

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك507.0084.50ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائينها مجيد موحان منعم808742621422029050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك505.0084.17اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيمريم عقيل مسلم علي جان808752021422024058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك505.0084.17اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه ضامر عدنان عبود808762121422010118

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك504.0084.00ثانوية عدن للبنيناحيائيعمر يوسف جاسم محمد808772021411055060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك503.0083.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم هيثم رحيم عبد هللا808782121422001132

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك502.0083.67اعدادية منوليا للبناتاحيائيغاده سعدون جاسم محمد808792021422021023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك500.0083.33اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عارف احمد عارف808801721415002340

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك500.0083.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيايات ليث لطيف احمد808812121422049017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك499.0083.17ثانوية علماء المستقبل االهلية للبنيناحيائينزار خالد محمد علي808822021413025006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك499.0083.17اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيفاطمه علي مجيد وهاب808832021422008094
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك498.9683.16ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمنار عكاب هزبر سليم808842021422017064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك498.0883.01ثانوية العراق للمتميزيناحيائيابراهيم فكرت مدحت مصطفى808852021411040003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك498.0083.00ثانوية الجبل للبنيناحيائياحمد صالح حسين مصلح808862121411035006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك481.0080.17اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقياحمد عدنان نجم خليل808872021511009004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية العرفان للبنينتطبيقيعبد االله فاضل كاظم موسى808882021511047017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك466.0077.67ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمود كامران رضا فارس808892021511013062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك460.0076.67اعدادية تازة للبنينتطبيقيمجتبى علي قنبر غيدان808902021511018020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك455.0075.83اعدادية الصدر للبنينتطبيقيعمر عبد هللا خليل ابراهيم808912021511006027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك454.3275.72اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقييوسف عباس فاضل عباس808921621511068046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك448.0074.67اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيأركان حسن فالح مهدي808931621511070002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك446.0074.33ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيزينه محسن غنام عبد هللا808942021522030012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك445.0074.17ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيسيف محمد لعيبي جاسم808952821511013014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك444.0074.00ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيزيد باسم جواد محمود808962521515004030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك443.0073.83اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيمصطفى فائق كريم صالح808971821511011022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك440.0073.33اعدادية الرواد للبنينتطبيقيقاسم جاسم عاصي نوري808982021511021046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك440.0073.33ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيسجاد محمد لعيبي جاسم808992821511013012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك438.0073.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيمحمد وليد عبد الكريم عباس809001621511042087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك437.0072.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي قيس يحيى مغامس809011621511029056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك437.0072.83اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقياحمد فراس علي حسين809022021511005007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك437.0072.83اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحيدر هشام خضير شعالن809032921511008031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك436.0072.67اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعبد الرحمن جمعه عواد محمد809041921511066018

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك695.0099.33ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقينه فار هيمن ابراهيم طيب809052021522086022

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك667.0095.33ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد عاصي محمد عارب809062021515016055

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك664.0094.83اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد صالح رشيد محمد صالح809072021511086005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك654.0093.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيشيماء علي امين احمد809082021522084019

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك652.0093.17ثانوية بارالق للبنينتطبيقيعمر عادل فاضل عباس809092021511050018

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك650.0092.83اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد مهدي عباس مجيد809102021511094025

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك649.0092.67اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيروشنا نوزاد محمد سمايل809112021522106005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك602.00100.33ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمحمد فاضل قادر مراد809121821511029054

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك590.0098.33ثانوية باغداكول للبناتتطبيقيأزهار بالل محمود منشد809132021522012001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك585.0097.50ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيايالف عبد هللا عطيه صالح809142021522051010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك580.0096.67اعدادية االمين للبنينتطبيقيحسن مؤيد فجر رشيد809153121511003022

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك579.0096.50اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيزيد عدي ذياب ابراهيم809161821511002030
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك579.0096.50اعدادية تازة للبنينتطبيقيمحمد بكتاش حمزه عسكر809172021511018021

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك575.0095.83اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحيدر سالم حميد ضبعان809181921511020023

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك575.0095.83اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمصطفى ثروت قاسم عبد الحكيم809192021511001087

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك575.0095.83اعدادية الرواد للبنينتطبيقيحسن يلماز سكران سرخوش809202021511021016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك575.0095.83ثانوية حطين للبناتتطبيقيزينه كمال مظلوم محمد809212021522031013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك575.0095.83اعدادية نور العراق للبناتتطبيقياسماء اسعد محمد هالل809222021522036003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك574.0095.67ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد السميع صالح محمود809232021513002017

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك572.0095.33ثانوية عشتار للبناتتطبيقيلبنى ميخائيل يعقوب يلدا809242021522040004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك571.0095.17ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيابراهيم ياسر ابراهيم حسين809253221511004002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك570.0095.00اعدادية داقوق للبنينتطبيقيحسن صباح مردان علي809262021511017005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك569.0094.83ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةتطبيقيعمر محمد احمد جمعه809272021517069003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك567.0094.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقييوسف ضياء يحيى حماده809282121511004044

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك566.0094.33ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيآية حميد اسماعيل عبد الرحمن809292021522032002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك564.0094.00اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيفيصل غزوان عبد الغني حسين809301721511113026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك562.0093.67ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيعلي بالل عبد هللا خلف809311721515016023

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك562.0093.67اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيحيدر نسيم فاضل محمود809321821511002029

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك562.0093.67اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيمرتضى عبد هللا صاحب زيدان809332621511027041

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك562.0093.67ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمنتظر كريم رحيمه عبد هللا809342821511020105

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك561.0093.50اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد العزيز محمود شهاب احمد809351021511014064

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك561.0093.50اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيايمن محمد رشدي امين809362021511005012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك561.0093.50اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيزياد حسين حمد نعمة809372021511019012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك560.0093.33اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد احمد قاسم يادر809382021511006032

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك559.0093.17ثانوية الفياض للبنينتطبيقيوسيم شاكر عواد شفلح809391821511117026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك559.0093.17ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينتطبيقييونس ايوب ابراهيم يونس809402021513002028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك559.0093.17ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيسجاد عباس حسن عايز809412521511031011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك558.0093.00اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمحمد علي حسين مهوس809421321511011047

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك558.0093.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقينور هللا صباح رحيم علي809431321511012134

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك558.0093.00ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمؤمل احمد كاظم سداوي809441621513049030

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك558.0093.00ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا علي حسين قاسم809451621513113032

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك558.0093.00اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيالحمزه جاسم محمد خلف809461921511007014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك558.0093.00اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمعتز بسام ناجي علوان809472121511002069

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك558.0093.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد باسم عبد سلمان809482721511026109

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك557.0092.83اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيسجاد موفق منذور هالل809492321511005022
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك557.0092.83اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيسلطان علي حسن شطب809502321511032021

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك557.0092.83اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيحيدر عباس كريم كاظم809512621511010016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك557.0092.83اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيحسين علي صبري كوت809522621511023025

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك556.0092.67اعدادية العرفان للبنينتطبيقيعبد هللا عامر ابراهيم حايف809531921511029011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك556.0092.67اعدادية الدواية للبنينتطبيقيعلي كاصد عنيد ثجيل809542221511023018

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك555.0092.50ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين فائق باشخ حبيب809551621513020011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك555.0092.50اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعباس وليد سالم ناهي809562621511002028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك555.0092.50اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي عالء ستار ارحيمه809572821511017076

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك554.0092.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيغيث بشير صدام لعيبي809581621511001190

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك554.0092.33اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد يوسف فاتح محمد809592021511011035

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك554.0092.33اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي محمود جاسم محمد809602821511007087

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك554.0092.33اعدادية حمرين للبنينتطبيقيمحمد منذر احمادي ثلج809613121511004019

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك553.0092.17اعدادية االسراء للبنينتطبيقيهشام هيثم شاكر حسين809621021511011068

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك553.0092.17ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيكرار عوده خلف عباس809631621513004122

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك553.0092.17ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينتطبيقيحسين عباس شعيبث صيوان809641621513069004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك553.0092.17اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمود ظافر سبتي غربي809651921511025079

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك553.0092.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء عماد سهام شوكه809662021524005006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك553.0092.17اعدادية الكفل للبنينتطبيقيحيدر حسام وناس مجيد809672321511028010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك553.0092.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيابراهيم محمد جبار الزم809682821511005002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك553.0092.17ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعلي يوسف رحيمه عبد هللا809692821511020075

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك553.0092.17ثانوية حمرين المسائية للبناتتطبيقيفاطمه محمد محي محمد809703121526001014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك552.0092.00ثانوية المدينة للبنينتطبيقيمؤيد يحيى جياد عبود809711621511028026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك552.0092.00اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا منصور غيب هللا عمر809722021511001041

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك552.0092.00اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمعاذ عبد هللا حسن علي809732021511006048

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك552.0092.00اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيابراهيم محمد عبد الكاظم فهد809742221511037002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك552.0092.00اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسين عبد الحسن حسين علي809752221511039021

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك552.0092.00اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي ناصر حسين809762721515005166

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك552.0092.00ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيعلي احمد صبيح صحن809772821511029015

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك552.0092.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمصطفى حافظ ارحيم صنكور809782821511037136

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك551.0091.83اعدادية البصرة للبنينتطبيقيانور كريم عطشان فيروز809791621511007008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك551.0091.83اعدادية الفرات للبنينتطبيقيفهد نمير هاشم نصيف809802021511007022

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك551.0091.83اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمصطفى قاسم طاهر حميد809812221511005080

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك551.0091.83اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيمرتضى عالوي ازغير بطي809822221511018026
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك551.0091.83اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيباقر ماجد ثجيل دعداع809832221511055006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك551.0091.83ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيمريم حسام وناس مجيد809842321522037022

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك551.0091.83اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمحمد رضا محمد ظاهر حسين809852921511016105

كلية العلوم/جامعة كركوك681.0097.33ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب نهاد جهاد نصرت809862021422098071

كلية العلوم/جامعة كركوك672.0096.00ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقيجنه جمال صابر صالح809872021522086007

كلية العلوم/جامعة كركوك664.0094.83ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبيام محسن احمد صالح809882021422098042

كلية العلوم/جامعة كركوك641.0091.50اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيئاري علي محمد شاهسوار809892021411087001

كلية العلوم/جامعة كركوك639.0091.33ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيفريشته رضا ستار صالح809902021422095069

كلية العلوم/جامعة كركوك630.0090.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيسولين يوسف علي محمد صالح809912021422094045

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0089.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيتابلو به ختيار عبد الكريم محمد شريف809922021422106019

كلية العلوم/جامعة كركوك626.0089.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد قادر صابر امين809932021511088042

كلية العلوم/جامعة كركوك621.0088.67ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيليفين محمد محسن عمر809942021422086046

كلية العلوم/جامعة كركوك621.0088.67ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب رمضان سعد هللا حميد809952021422102009

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0088.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيسيروان شوان مصطفى عبد الرحمن809962021411089077

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0088.50ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيسروه نجاة هدايت محمد809972021422028019

كلية العلوم/جامعة كركوك617.0088.17ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه دالور ابراهيم محمد809982021422081024

كلية العلوم/جامعة كركوك617.0088.17اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد مهدي عباس مجيد809992021511094005

كلية العلوم/جامعة كركوك616.0088.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد اسماعيل جبار حسن810002021411089117

كلية العلوم/جامعة كركوك612.0087.50ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائياالء عدنان صالح محمد810012021422095011

كلية العلوم/جامعة كركوك612.0087.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيجرو هيرش محمد امين ميكائيل810022021422109022

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.33اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيامير شورش عمر رضا810032021411088040

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.33اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيشاالو علي محمد حسن810042021411088071

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.33اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائينيان زينل محمد امين محمد810052021422084157

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.33ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيديارى جمعه جلموت سليمان810062021422090006

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0087.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيكالى سيروان رمضان فائق810072021422084122

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0087.17ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف عادل محمد محمد صالح810082021422098027

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0087.00ثانوية ارارات للبنات دراسة كرديةاحيائيئاال كامران نائف جمعه810092021422089001

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0086.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيروزنه وداد فاتح مجيد810102021422084074

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيانس يوسف رحمان يابه810112021411089030

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0086.50اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيجان احسان فؤاد علي810122021411080012

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0086.50اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةاحيائيقادر خالد عبد الرحمن كاكه رش810132021411086017

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0086.50ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائينمير لطيف رضا عبد القادر810142021411096057

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0086.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيهوزان جواد حمه صالح عزيز810152021422084166
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كلية العلوم/جامعة كركوك605.0086.50اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد كاظم عبد هللا شريف810162021411087023

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0086.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيايه عيسى عمر عبد هللا810172021422106017

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0086.50دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيئه وزين شفيق كرم خورشيد810182021422121004

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0086.33اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء ناظم محمد حسين810192021422088011

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0086.17اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيساره شيرزاد حسين حسن810202021422109039

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0086.17دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيفريشته فارس اسعد مصطفى810212021422121039

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0086.17اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيامينه عماد مصطفى عبد الرحمان810222021427056012

كلية العلوم/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبناز هوشيار محمد كوخا عزيز810232021422098039

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.83اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيشنو فائز رؤوف عبد هللا810242021422099064

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0085.50اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر أمانج حسين علي810252021411087083

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0085.50دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيايمان علي محمد مجيد810261821422107017

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0085.50اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائياميد خالد محمود حمه صالح810272021411094012

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0085.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيالرا نريمان حمه عزيز810282021422084129

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0085.50ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيمريمه جنكى محمد ابراهيم810292021422095079

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0085.33اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيروند قهرمان محمد احمد810302021411089063

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.17اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عزيز حسن احمد810312021411088124

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيشه نكه كه مال نوري محمود810322021422084117

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.17اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيداليا سنان خليل كريم810332021422087058

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيبانه عرفان عثمان عبد هللا810342021422084031

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيجيمن هيوا نجم الدين مولود810352021422084048

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيزينب عبد الرحمن جمعه محمد810362021422086020

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيسوما سليمان صابر قادر810372021427056034

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0084.83اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيمؤمن محمد صابر محمد امين810382021417056022

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0084.83ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيشذى عبد الواحد عبد هللا سلمان810392021422101012

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0084.83ثانوية سركاني المختلطة  كرديةاحيائيروزكار فيض هللا عبد هللا محمد810402021427055009

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.67دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيمحمد شيرزاد حسن علي810411821411125071

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.67ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيهانا عادل رشيد عبد هللا810422021411099023

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.67ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيخة ندة مؤييد غازي عبيد810432021422108020

كلية العلوم/جامعة كركوك591.0084.50دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيميران لقمان علي عزيز810441821411125084

كلية العلوم/جامعة كركوك591.0084.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيآيه فرهاد احمد حسين810452021422084010

كلية العلوم/جامعة كركوك591.0084.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائياالء نظام حسين قادر810462021422087023

كلية العلوم/جامعة كركوك591.0084.50اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيبيريفان ستار جميل حمد810472021422093025

كلية العلوم/جامعة كركوك590.0084.33ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيمريم زانيار علي عبدل810482021422090016
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كلية العلوم/جامعة كركوك589.0084.17دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائياالء محمد مجيد محي الدين810491821422107011

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0084.17اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانياحيائيمينا خليل صديق محمد امين810502021422071020

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0084.17ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيدينا هاوري محسن عبد الغني810512021422080022

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0084.17ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيزهراء فرمان كمال علي810522021422086019

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0084.17اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى ولي علي محمد810532021422088073

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0084.17اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائينيان حمزه عثمان رحمان810542021422099093

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0084.17اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيالنه سامان احمد جرجيس810552021427053014

كلية العلوم/جامعة كركوك588.0084.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائينينا عمر محمد امين رحمان810562021422087163

كلية العلوم/جامعة كركوك588.0084.00اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيمزده كاوه محمد امين ميكائيل810572021422109053

كلية العلوم/جامعة كركوك587.0083.83اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي شهاب أحمد شريف810582021411097067

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0083.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيشهاب احمد شريف محمد810592021411089084

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0083.67اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانياحيائيمزده طالب جالل اسماعيل810602021422071016

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0083.67ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائياالء شكر سعيد امين810612021422083008

كلية العلوم/جامعة كركوك585.0083.50اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي مجيد عمر عبد هللا810622021411097069

كلية العلوم/جامعة كركوك584.0097.33اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيبسام شالل شكور سمين810632021411002017

كلية العلوم/جامعة كركوك584.0083.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيساره خليل رحيم محمد810642021422106040

كلية العلوم/جامعة كركوك583.0083.33دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيروزين محي الدين رشيد محي الدين810651821422107039

كلية العلوم/جامعة كركوك583.0083.33اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد رومضان صابر حمد أمين810662021411097016

كلية العلوم/جامعة كركوك583.0097.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائيايه حسن شالل حبيب810672021422051019

كلية العلوم/جامعة كركوك583.0083.33اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائينيكار عباس محمد علي810682021422100066

كلية العلوم/جامعة كركوك583.0083.33ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسمية صدر الدين نور الدين شوكت810692021422108042

كلية العلوم/جامعة كركوك583.0083.33اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيناز آسو حمزه عبد الكريم810702021522093021

كلية العلوم/جامعة كركوك582.0097.00اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمرام مكي علي احمد810712021422022038

كلية العلوم/جامعة كركوك582.0083.17اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيديالن محمد عبد هللا مصطفى810722021422093039

كلية العلوم/جامعة كركوك582.0083.17ثانوية سركاني المختلطة  كرديةاحيائيفاطمه محمد عبد هللا محمود810732021427055014

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0096.67اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعثمان مكرم عثمان محمد810742021411005046

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0082.83اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه حبيب محمد احمد810752021422087122

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0082.83ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيشلير ابراهيم عبد هللا محمد810762021422095060

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0082.83ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيهيرو فارس طالب نورى810772021422095088

كلية العلوم/جامعة كركوك578.0082.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عباس سعيد صالح810782021411088120

كلية العلوم/جامعة كركوك578.0082.50اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيزيان عيدان حمه زرد مولود810792021422093045

كلية العلوم/جامعة كركوك578.0082.50ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيضحى يشار لطيف عباس810802021422112056

كلية العلوم/جامعة كركوك577.0082.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيداريان مصطفى توفيق عارف810812021411089049
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كلية العلوم/جامعة كركوك577.0082.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين علي عبيد حمزه810822021422080058

كلية العلوم/جامعة كركوك577.0082.50اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيمنى عماد صابر احمد810832021422099089

كلية العلوم/جامعة كركوك577.0082.50ثانوية جرمو للبنات كرديةتطبيقيبهره امانج زوراب شاكر810842021522090002

كلية العلوم/جامعة كركوك576.0082.33اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيباوان مقداد عبد العزيز محمد810852021411088047

كلية العلوم/جامعة كركوك575.0082.17اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيميران جمال جبار زينل810862021411088146

كلية العلوم/جامعة كركوك575.0082.17اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيرينوار مجيد محمود محي الدين810872021411089067

كلية العلوم/جامعة كركوك575.0082.17اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيايه رفيق محمد صالح810882021422100007

كلية العلوم/جامعة كركوك574.0082.00ثانوية الشيخ رضا الطلباني دراسة كرديةاحيائياحمد هجران احمد سعيد810892021411077005

كلية العلوم/جامعة كركوك574.0082.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد حسام الدين رشيد شريف810902021411088018

كلية العلوم/جامعة كركوك574.0082.00اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيصهيب فريدون كاكه مند شريف810912021411090022

كلية العلوم/جامعة كركوك574.0082.00ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيمزده بشتيوان محمد صادق810922021422080052

كلية العلوم/جامعة كركوك574.0082.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيخنده سردار حمه سعيد محمد810932021422084051

كلية العلوم/جامعة كركوك574.0082.00ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان زياد غفور فتاح810942021422104003

كلية العلوم/جامعة كركوك573.0081.83دراسة كردية/ثانوية نوروز للبنيناحيائييوسف محمد فتاح مصطفى810951821411124030

كلية العلوم/جامعة كركوك573.0095.50اعدادية هيت للبناتاحيائيجنات فراس خاشع فرج810961921422060025

كلية العلوم/جامعة كركوك573.0081.83اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيدشتي حسين فتحي احمد810972021411092019

كلية العلوم/جامعة كركوك573.0081.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزريان عماد اسماعيل علي810982021422084083

كلية العلوم/جامعة كركوك573.0081.83اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيجاوان دلشاد حسين خضر810992021427056021

كلية العلوم/جامعة كركوك572.0081.67اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةاحيائيشهاب احمد عبد هللا محمد811002021411086014

كلية العلوم/جامعة كركوك572.0095.33ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمحمد برهان عثمان حسين811012021413020027

كلية العلوم/جامعة كركوك572.0081.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائياسماء اكرم احمد حكيم811022021422084012

كلية العلوم/جامعة كركوك571.0081.50اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيدانا اسعد صابر فرج811032021411087048

كلية العلوم/جامعة كركوك571.0081.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيهلمت جواد كاكه مد سالم811042021411089156

كلية العلوم/جامعة كركوك570.0081.50اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيريبين يونس محمد امين محمود811052021411087059

كلية العلوم/جامعة كركوك570.0081.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيدلنيا احمد رؤوف رحيم811062021422087062

كلية العلوم/جامعة كركوك570.0081.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوالف جمال صابر امين811072021422087100

كلية العلوم/جامعة كركوك570.0081.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيلنجه ناصح فاتح عبد هللا811082021422098122

كلية العلوم/جامعة كركوك570.0081.50اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائياشتي عادل عز الدين محمد811092021422099007

كلية العلوم/جامعة كركوك568.0081.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيبيريفان ايوب ظاهر عبد الغفور811102021422084037

كلية العلوم/جامعة كركوك567.0081.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيهوراز قنبر امين رشيد811112021422087170

كلية العلوم/جامعة كركوك567.0081.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيفين قادر علي قادر811122021422087172

كلية العلوم/جامعة كركوك567.0081.00ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيماريا سامان حسن عطيه811132021422091030

كلية العلوم/جامعة كركوك567.0081.00ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيساكار حميد عزيز محمد811142021422108038
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كلية العلوم/جامعة كركوك566.0094.33ثانوية عدن للبنيناحيائيابراهيم جنكيز جهاد مصطفى811152021411055003

كلية العلوم/جامعة كركوك566.0080.83ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد علي محمد ناصح احمد811162021415016095

كلية العلوم/جامعة كركوك566.0080.83ثانوية ارارات للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء جليل عبد الكريم علي811172021422089002

كلية العلوم/جامعة كركوك565.0080.67اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان نجاة حسن علي811182021422088021

كلية العلوم/جامعة كركوك564.0080.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيسولين صباح صالح الدين محي الدين811192021422084111

كلية العلوم/جامعة كركوك564.0080.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيداليا ناظم عاصي كريم811202021422109029

كلية العلوم/جامعة كركوك563.0093.83اعدادية طوز للبنيناحيائيمحمد مؤيد حيدر طاهر811211821411033066

كلية العلوم/جامعة كركوك563.0080.50ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيشادى فواد عبد الرحمن محمد811222021422081017

كلية العلوم/جامعة كركوك563.0080.50اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيهاوناز فرهاد خورشيد توفيق811232021422093076

كلية العلوم/جامعة كركوك563.0080.50اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيكوله باغ ساالر عزيز مصطفى811242021427056038

كلية العلوم/جامعة كركوك562.2493.71ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائياروى احمد علي كريم811252021422017008

كلية العلوم/جامعة كركوك562.0080.33اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد غائب محمد غريب امين811262021411088025

كلية العلوم/جامعة كركوك562.0080.33ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيصبر ايوب فتاح مجيد811272021411096029

كلية العلوم/جامعة كركوك562.0093.67اعدادية الواسطي للبناتاحيائيحال مناف حسين حسن811282021422003025

كلية العلوم/جامعة كركوك562.0080.33اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيئاشنا ريبوار عمر عزيز811292021422099001

كلية العلوم/جامعة كركوك561.0093.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينه اشرف محمود علي811302021422018045

كلية العلوم/جامعة كركوك561.0080.17اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانياحيائيزهراء شمس الدين خورشيد غائب811312021422071009

كلية العلوم/جامعة كركوك561.0080.17اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا فهمي محمد كريم811322021422087087

كلية العلوم/جامعة كركوك561.0080.17اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيتارا نهاد عزيز امين811332021422088026

كلية العلوم/جامعة كركوك561.0080.17ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائياسراء طه احمد صابر811342021422095004

كلية العلوم/جامعة كركوك560.0080.00اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيزه رده شت سياح رحيم شريف811352021411094024

كلية العلوم/جامعة كركوك560.0093.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائيأمنية احمد خورشيد حميدي811362021422051002

كلية العلوم/جامعة كركوك560.0080.00ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيريان سرور عبد الكريم محمد811372021422091013

كلية العلوم/جامعة كركوك559.7293.29ثانوية العراق للمتميزيناحيائيابراهيم ايدن محمد غفور811382021411040001

كلية العلوم/جامعة كركوك559.0079.83ثانوية سركاني المختلطة  كرديةاحيائييوسف شاهو عز الدين فتاح811392021417055021

كلية العلوم/جامعة كركوك559.0079.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائينيكار نجاة محمد عبد هللا811402021422084159

كلية العلوم/جامعة كركوك558.0079.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد اياد احمد محمد811412021411089119

كلية العلوم/جامعة كركوك558.0079.67ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيهاوزين زانا رؤوف قادر811422021422086052

كلية العلوم/جامعة كركوك558.0079.67ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيشاكول فرياد ولي احمد811432021422095058

كلية العلوم/جامعة كركوك557.0079.50اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيبرهم احمد عباس محي الدين811442021411090014

كلية العلوم/جامعة كركوك557.0079.50اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد سردار احمد محمد811452021411092044

كلية العلوم/جامعة كركوك557.0079.50ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيفريشته عدنان ابو بكر محمد811462021422086041

كلية العلوم/جامعة كركوك557.0079.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيئافان برهان صالح عبد القادر811472021422087003

4148 من 2459صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة كركوك557.0079.50اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوهام حسن قادر محمد امين811482021422093054

كلية العلوم/جامعة كركوك557.0079.50دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيئافان نادر عبد الخالق رشيد811492021422121002

كلية العلوم/جامعة كركوك556.0079.50اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيئاالن ناصر حسن سعيد811502021411092001

كلية العلوم/جامعة كركوك556.0079.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيهوزان هيمن رشيد مصطفى811512021422080056

كلية العلوم/جامعة كركوك556.0079.50ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيملك عدنان اسماعيل حسن811522021422112075

كلية العلوم/جامعة كركوك556.0092.67ثانوية بيترمة للبناتاحيائياماني عدنان خليفه علي811533121422002001

كلية العلوم/جامعة كركوك555.0079.33اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائياري محمد غريب محمد811542021411094011

كلية العلوم/جامعة كركوك555.0092.50ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيهدى صدر الدين نور الدين صالح811552021422030057

كلية العلوم/جامعة كركوك555.0079.33اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائياسراء قاسم جميل قادر811562021422084011

كلية العلوم/جامعة كركوك554.0079.17دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيفالح حسن بكر قدوري811571821411125056

كلية العلوم/جامعة كركوك554.0079.17اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيصالح احمد صالح غفور811582021411088074

كلية العلوم/جامعة كركوك553.0079.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيخوشي يوسف محمد فرج811592021422098054

كلية العلوم/جامعة كركوك552.0078.83اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائياحمد نور الدين محمد علي حسين811602021411080009

كلية العلوم/جامعة كركوك552.0078.83اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبافيل جوتيار مظهر حسين811612021411089035

كلية العلوم/جامعة كركوك552.0092.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينه احمد حبيب احمد811622021422042025

كلية العلوم/جامعة كركوك552.0092.00ثانوية حفصة للبناتاحيائيفاطمة محمد فاتح عزيز811632021422072013

كلية العلوم/جامعة كركوك551.0078.67 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيبه هار بكر عبد هللا محمد811642021422094017

كلية العلوم/جامعة كركوك551.0078.67ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساره سرور ابراهيم محمد811652021422098077

كلية العلوم/جامعة كركوك551.0078.67ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائياواره ازاد علي محمد811662021422102002

كلية العلوم/جامعة كركوك550.0078.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيآيه سمير ويس كريم811672021422084008

كلية العلوم/جامعة كركوك549.3691.56ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائينورا وليد خالد توفيق811682021424013035

كلية العلوم/جامعة كركوك549.0078.50اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا عزيز مصطفى محمد صالح811692021422100036

كلية العلوم/جامعة كركوك549.0078.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيدلسوز عبد المجيد توفيق عارف811702021422109031

كلية العلوم/جامعة كركوك548.0078.33ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيألفت يالجين حسن نجم811712021422112004

كلية العلوم/جامعة كركوك547.0078.17اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائينور محمد مجيد علي811722021422087157

كلية العلوم/جامعة كركوك546.0078.00اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيكوشيار فاتح رشيد كريم811732021417053009

كلية العلوم/جامعة كركوك546.0078.00اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيخديجه جبار احمد امين811742021422088027

كلية العلوم/جامعة كركوك546.0078.00ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيفرميسك حسين جمال علي811752021422091026

كلية العلوم/جامعة كركوك546.0091.00ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيمريم بسام محمد رضا باقر811763121422001053

كلية العلوم/جامعة كركوك545.6890.95ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائياحمد برهان عثمان حسين811772021413020004

كلية العلوم/جامعة كركوك545.0077.83ثانوية الرافدين للبنات تركمانياحيائيساره محمود جرجيس مصطفى811782021422070005

كلية العلوم/جامعة كركوك545.0077.83ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيصفيه فتاح عزيز محمد صالح811792021422108055

كلية العلوم/جامعة كركوك544.0077.67دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيافين باسم محمد شكور811801821422107006
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كلية العلوم/جامعة كركوك544.0077.67اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيدياري سامان عمر عزيز811812021422099035

كلية العلوم/جامعة كركوك544.0077.67ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيشوخان محمد عزيز غفور811822021426005029

كلية العلوم/جامعة كركوك543.0077.50دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيفيان علي عباس حسين811831821422107069

كلية العلوم/جامعة كركوك543.0077.50ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عبد برغش محمد811842021411085011

كلية العلوم/جامعة كركوك543.0090.50ثانوية حطين للبناتاحيائيانغام باسم فوزي عبد الغني811852021422031014

كلية العلوم/جامعة كركوك543.0077.50دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيايمان نائب طيب صالح811862021422121010

كلية العلوم/جامعة كركوك542.0077.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيايفان نوزاد كريم محمد811872021422084026

كلية العلوم/جامعة كركوك541.0077.33اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةاحيائيالزو اوات محمد اسماعيل811882021411086019

كلية العلوم/جامعة كركوك541.0090.17اعدادية البيداء للبناتاحيائيدالل علي كريم حسين811892021422037033

كلية العلوم/جامعة كركوك541.0077.33اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيعائشه صابر كرم عزيز811902021422088057

كلية العلوم/جامعة كركوك541.0077.33ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيليديا عادل محمد نورى811912021422095073

كلية العلوم/جامعة كركوك541.0077.33دراسة كردية- الخارجيات احيائيزينب عماد محمد احمد811922021428550009

كلية العلوم/جامعة كركوك539.0089.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد جالل رشيد811932021411001172

كلية العلوم/جامعة كركوك539.0089.83اعدادية البيداء للبناتاحيائيسكاال عامر عبد الجيار مجيد811942021422037065

كلية العلوم/جامعة كركوك539.0089.83ثانوية ام البنين للبناتتطبيقياسماء احمد عبد هللا عبد الرزاق811952021522051006

كلية العلوم/جامعة كركوك538.0089.67اعدادية االزدهار للبناتاحيائيايالف ضياء الدين محمد شمار811962021422019026

كلية العلوم/جامعة كركوك538.0089.67اعدادية االزدهار للبناتاحيائيساره احمد عزيز محمد811972021422019068

كلية العلوم/جامعة كركوك538.0076.83ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد جالل حسين عزيز811982021511096027

كلية العلوم/جامعة كركوك537.0089.50اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد نجم الدين حيدر رضا811992021411005073

كلية العلوم/جامعة كركوك537.0089.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفردوس فاضل جاسم محمد812002021422051063

كلية العلوم/جامعة كركوك537.0089.50ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيرقية مجبل يونس صالح812012021422077005

كلية العلوم/جامعة كركوك537.0076.67ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيهاجر هادي عبيد علي812022021426005048

كلية العلوم/جامعة كركوك537.0076.67اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانيتطبيقيإنان جنكيز سعيد حسن812032021522071001

كلية العلوم/جامعة كركوك536.0076.50اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيهوكر هوشيار عبد هللا طه812042021411087134

كلية العلوم/جامعة كركوك536.0076.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبشار انور محمد نوري812052021411089038

كلية العلوم/جامعة كركوك536.0076.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا بكر حسين عبد هللا812062021422098056

كلية العلوم/جامعة كركوك536.0076.50ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيكوثر رمضان خورشيد موسى812072021426005047

كلية العلوم/جامعة كركوك536.0089.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيانجي قادر محمد خالد812082021524005001

كلية العلوم/جامعة كركوك535.0089.17ثانوية الحريري للبناتاحيائيفيان صفوان عبد الرحمن خوشان812092021422015073

كلية العلوم/جامعة كركوك535.0076.50ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيدينى غازي عمر لطيف812102021422079020

كلية العلوم/جامعة كركوك535.0089.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهبة مبدر ابراهيم حمد812112021424005093

كلية العلوم/جامعة كركوك534.0089.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائياسراء سعد مجيب محمد حسن812122021422019011

كلية العلوم/جامعة كركوك534.0089.00ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيمنى علي احمد عبد812132021422020056
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كلية العلوم/جامعة كركوك534.0076.33ثانوية الرافدين للبنات تركمانياحيائيمروه محمود جرجيس مصطفى812142021422070009

كلية العلوم/جامعة كركوك534.0076.33اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيامينه عبد الكريم جبار صالح812152021422099011

كلية العلوم/جامعة كركوك533.0088.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيسارة علي زين العابدين محمد812162021422018046

كلية العلوم/جامعة كركوك533.0076.17ثانوية أقار صو للبناتاحيائياالء صالح الدين رجب جاسم812172021422110001

كلية العلوم/جامعة كركوك533.0088.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزبيدة قادر محمد خالد812182021424005037

كلية العلوم/جامعة كركوك533.0076.17اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيسابات رشيد محمد امين ابراهيم812192021522093012

كلية العلوم/جامعة كركوك533.0088.83ثانوية الخيام للبناتاحيائيرايات علي صباح حاتم812203221422002016

كلية العلوم/جامعة كركوك532.0088.67ثانوية غمدان المختلطةاحيائيعبد الجبار محمود خلف محمد812212021417034007

كلية العلوم/جامعة كركوك532.0088.67 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائيبتول صالح خلف حمو812222021422039011

كلية العلوم/جامعة كركوك532.0076.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد صالح الدين نجم الدين احمد812232021511087009

كلية العلوم/جامعة كركوك530.0088.33ثانوية دمشق للبناتاحيائيبثينه محمد علي يوسف812241821422043018

كلية العلوم/جامعة كركوك530.0088.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيابراهيم عمر محمد محي الدين812252021411001008

كلية العلوم/جامعة كركوك530.0088.33 المختلطة7ثانوية حوضاحيائيسفيان حسين هزاع حسين812262021417037005

كلية العلوم/جامعة كركوك530.0088.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزهراء ابراهيم محمود يوسف812272021422008057

كلية العلوم/جامعة كركوك529.0088.17اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيالرا شاخه وان وهاب عبد الكريم812282021422008104

كلية العلوم/جامعة كركوك528.1288.02ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحامد عدنان عبد اللطيف زهو812292021411040020

كلية العلوم/جامعة كركوك528.0088.00ثانوية اشور للبناتاحيائيفاطمه غالب حمدان بدوي812301821422078110

كلية العلوم/جامعة كركوك528.0088.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصعب احمد عزيز سعيد812312021413027021

كلية العلوم/جامعة كركوك528.0088.00اعدادية نور العراق للبناتاحيائيقمر رعد درويش فاضل غدير812322021422036069

كلية العلوم/جامعة كركوك527.0087.83اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيطه عماد طارق محمود812332021411002025

كلية العلوم/جامعة كركوك527.0087.83ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيغرب احسان غرب محمد812342021411046042

كلية العلوم/جامعة كركوك527.0087.83اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمحمد جودت عبد هللا شريف812352021415006162

كلية العلوم/جامعة كركوك527.0087.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائيدانيه سنان نجاة محمد812362021422019051

كلية العلوم/جامعة كركوك527.0087.83ثانوية ام البنين للنازحاتاحيائيأسراء ابراهيم نامق تقي812372021422063001

كلية العلوم/جامعة كركوك526.0087.67اعدادية الرياض للبنيناحيائيغسان عدنان خليل تركي812382021411022034

كلية العلوم/جامعة كركوك526.0087.67ثانوية الخان للبنيناحيائييوسف حسين احمد حاجم812392021411026020

كلية العلوم/جامعة كركوك526.0087.67ثانوية حطين للبناتاحيائيدانيه عيدان اسعد خالد812402021422031037

كلية العلوم/جامعة كركوك526.0087.67 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائيرغده خالد درويش ناصر812412021422039020

كلية العلوم/جامعة كركوك526.0087.67ثانوية البيان للبناتاحيائيدنيس ابراهيم نوري عبد الرحمن812422021422074012

كلية العلوم/جامعة كركوك526.0087.67اعدادية النبوة للبناتاحيائيهدى سالم اسماعيل جاسم812432121422055143

كلية العلوم/جامعة كركوك526.0087.67ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيزينب يوسف محمد علي812443221426001041

كلية العلوم/جامعة كركوك525.0087.50اعدادية الصدر للبنيناحيائيخالد مؤيد غازي دانوك812452021411006026

كلية العلوم/جامعة كركوك525.0087.50اعدادية الرياض للبنيناحيائيسفيان عدنان طامي عزبه812462021411022021
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كلية العلوم/جامعة كركوك525.0087.50اعدادية الرياض للبنيناحيائيماهر صالح حسين سليمان812472021411022042

كلية العلوم/جامعة كركوك525.0087.50اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيحسين علي مظلوم خلف812482021411037008

كلية العلوم/جامعة كركوك525.0087.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه اسعد عبد هللا احمد812492021422051058

كلية العلوم/جامعة كركوك525.0087.50ثانوية موطلو للبناتاحيائيساره صفوان سعيد محمد امين812502021422075022

كلية العلوم/جامعة كركوك525.0087.50ثانوية علياوة المختلطةاحيائيهنادي علي صالح أحمد812512021427038023

كلية العلوم/جامعة كركوك525.0087.50اعدادية قونجة كول للبناتتطبيقيأيمان ابراهيم احمد جواد812522021522046002

كلية العلوم/جامعة كركوك524.0087.33ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيامنة عماد نوزاد سليمان812532021422065003

كلية العلوم/جامعة كركوك523.0087.17اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد هللا علي نجم عبد هللا812542021411019065

كلية العلوم/جامعة كركوك523.0087.17ثانوية الشهباء للبناتاحيائيحوريه مهدي حسين طعمه812552021422007031

كلية العلوم/جامعة كركوك523.0087.17ثانوية البسمة للبناتاحيائيسجى سعد خلف خضر812562021422016032

كلية العلوم/جامعة كركوك523.0087.17ثانوية البسمة للبناتاحيائيهاجر فاضل حسين ظاهر812572021422016058

كلية العلوم/جامعة كركوك523.0087.17ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيساره محمود حمودي عواد812582021422020033

كلية العلوم/جامعة كركوك523.0087.17ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيصفد محمد مجيد حميد812593121422009104

كلية العلوم/جامعة كركوك522.0087.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين كامل امين فاضل812601821411019028

كلية العلوم/جامعة كركوك522.0087.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد ياسر عبد هللا محمد812612021411015013

كلية العلوم/جامعة كركوك522.0087.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائينور عمر علي عثمان812622021422032090

كلية العلوم/جامعة كركوك521.0086.83اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد عبد الوهاب عطية عبد هللا812632021411021104

كلية العلوم/جامعة كركوك520.0086.67اعدادية الحكمة للبنيناحيائييوسف فاروق علي محمد812642021411004047

كلية العلوم/جامعة كركوك520.0086.67ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد هللا حسين يونس حكمت812652021411013054

كلية العلوم/جامعة كركوك520.0086.67ثانوية القلعة للبناتاحيائيايالف نجم الدين صالح الدين عزة812662021422005006

كلية العلوم/جامعة كركوك520.0086.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه رعد مجول محمد812672021422010054

كلية العلوم/جامعة كركوك520.0086.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيعائشه فاتح محمد رضا812682021422018054

كلية العلوم/جامعة كركوك520.0086.67اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيمناهل اسماعيل مهدي صالح812692021522003017

كلية العلوم/جامعة كركوك520.0074.33اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيشنه آزاد صابر كاكه812702021522099015

كلية العلوم/جامعة كركوك520.0086.67ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعقيل عبد الستار عبد الرزاق خضير812713221411004046

كلية العلوم/جامعة كركوك519.0086.50اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد الواحد احمد علي صالح812722021411019069

كلية العلوم/جامعة كركوك519.0086.50اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيرمضان عطيه جاد هللا حسين812732021417014013

كلية العلوم/جامعة كركوك519.0086.50اعدادية الواسطي للبناتاحيائيزينه محمد علي عبد هللا812742021422003044

كلية العلوم/جامعة كركوك519.0086.50اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيآيات محمد شكر محمود812752021422008006

كلية العلوم/جامعة كركوك519.0086.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيتقوى عامر سعيد عمر812762021422015031

كلية العلوم/جامعة كركوك519.0086.50اعدادية السالمة للبناتاحيائينهى رفعت عبد هللا يونس812772021422052015

كلية العلوم/جامعة كركوك518.0086.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيآيه احمد محمد شريف812782021422019007

كلية العلوم/جامعة كركوك518.0086.33ثانوية هاجر للبناتاحيائيزهراء شاهين علي محمد812792021422048009
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كلية العلوم/جامعة كركوك518.0086.33ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيسجى عباس محمد شريف812803121426001047

كلية العلوم/جامعة كركوك517.0086.17 نيسان للبنات9ثانوية احيائينور صباح نوري عبد هللا812812021422002030

كلية العلوم/جامعة كركوك517.0086.17ثانوية الصباح للبناتاحيائيلمياء صباح عبد الرحمن براهيم812822021422078045

كلية العلوم/جامعة كركوك516.0086.00ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنيناحيائياحمد جليل ابراهيم حميد812832021413007001

كلية العلوم/جامعة كركوك516.0086.00اعدادية الواسطي للبناتاحيائيمريم عدنان عيدان زيدان812842021422003075

كلية العلوم/جامعة كركوك516.0086.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائياسراء ثامر عبد الرحمان مهدي812852021422008010

كلية العلوم/جامعة كركوك516.0086.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيبسمله اركان حسن احمد812862021422019037

كلية العلوم/جامعة كركوك516.0086.00ثانوية النصر للنازحاتاحيائياستبرق سداد ابراهيم مجيد812872021422064002

كلية العلوم/جامعة كركوك515.0085.83ثانوية اليقظة للبناتاحيائيرويده محمد احمد ميرز812882021422032034

كلية العلوم/جامعة كركوك515.0085.83اعدادية البيداء للبناتاحيائيضحى ياسين احمد محمد812892021422037074

كلية العلوم/جامعة كركوك515.0085.83 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائيطيبه محمد جاسم محمد812902021422039043

كلية العلوم/جامعة كركوك514.0085.67اعدادية الصدر للبنيناحيائيسبهان سالم حسين جاسم812912021411006031

كلية العلوم/جامعة كركوك514.0085.67ثانوية القلعة للبناتاحيائيعائشة احسان عبد الواحد مردان812922021422005022

كلية العلوم/جامعة كركوك514.0085.67ثانوية البسمة للبناتاحيائيمنار عارف نايف ثامر812932021422016049

كلية العلوم/جامعة كركوك513.0085.50ثانوية دمشق للبناتاحيائيسندس نافع فليح حسن812941821422043054

كلية العلوم/جامعة كركوك513.0085.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايه عادل زين العابدين امين812951821422066001

كلية العلوم/جامعة كركوك513.0085.50الخارجياتاحيائياماني حافظ ابراهيم احمد812961821428050038

كلية العلوم/جامعة كركوك513.0085.50اعدادية الجهاد للبنيناحيائيسفيان حمد دعيان حمود812972021411003042

كلية العلوم/جامعة كركوك513.0085.50اعدادية العباسي للبنيناحيائيطليع عبد محمد حسين812982021411020069

كلية العلوم/جامعة كركوك513.0085.50 المختلطة7ثانوية حوضاحيائيعبد هللا علي هزاع حسين812992021417037011

كلية العلوم/جامعة كركوك513.0085.50اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيايالف خالد جبار عمر813002021422008022

كلية العلوم/جامعة كركوك513.0085.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيرفل عدنان علي هادي813012021422015042

كلية العلوم/جامعة كركوك513.0085.50ثانوية رنجي المختلطةاحيائيامال يوسف نايف محمد813022021427036004

كلية العلوم/جامعة كركوك513.0085.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسن احمد عبد المحمد جبر813032421411042023

كلية العلوم/جامعة كركوك512.0085.33اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيخالد عواد ابراهيم عالوي813042021417014009

كلية العلوم/جامعة كركوك512.0085.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيبتول عبد الوهاب علي حسين813052021422010019

كلية العلوم/جامعة كركوك512.0085.33اعدادية منوليا للبناتاحيائيولدان ارشان صابر رؤوف813062021422021037

كلية العلوم/جامعة كركوك512.0073.17اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةتطبيقيره هه ند مكرم اكرم محمود813072021511090004

كلية العلوم/جامعة كركوك512.0085.33ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيروزان صباح عباس محمد813083221422005021

كلية العلوم/جامعة كركوك511.0085.17ثانوية فلسطين للنازحاتاحيائيسبأ قصي كاظم نجرس813092021422060005

كلية العلوم/جامعة كركوك510.0085.00ثانوية باقرتة للبنيناحيائيوالء وليد عبد حمادي813101721421078010

كلية العلوم/جامعة كركوك510.0085.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد نوزاد عبد هللا طالب813112021411001224

كلية العلوم/جامعة كركوك510.0085.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيحيدر صالح عزيز عبد هللا813122021411011030
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كلية العلوم/جامعة كركوك510.0085.00اعدادية السالمة للبناتاحيائيعذراء طه فاضل مضحي813132021422052012

كلية العلوم/جامعة كركوك510.0085.00ثانوية موطلو للبناتاحيائيمالك اياد عبد هللا احمد813142021422075039

كلية العلوم/جامعة كركوك509.0084.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيسيف سعد حسين محمد813152021411001095

كلية العلوم/جامعة كركوك509.0084.83ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائيحسين احمد فاضل عباس813162021411027006

كلية العلوم/جامعة كركوك508.0084.67ثانوية االندلس للبناتاحيائيبنين عماد عزيز شفيق813171821422079008

كلية العلوم/جامعة كركوك508.0084.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا حسين عبد الحميد محمد813182021411007042

كلية العلوم/جامعة كركوك508.0084.67اعدادية العباسي للبنيناحيائيسرحان صكبان جاسم محمد813192021411020054

كلية العلوم/جامعة كركوك508.0084.67الخارجيوناحيائيسفيان حمد احمد محمد813202021418001082

كلية العلوم/جامعة كركوك508.0084.67اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيفاطمه جنكيز عزيز شاكر813212021422008092

كلية العلوم/جامعة كركوك508.0084.67ثانوية ام وهب للبناتاحيائيدالل خميس عبد محمد813222021422118007

كلية العلوم/جامعة كركوك508.0084.67ثانوية تركالن للبنينتطبيقيعبد هللا محمد حسين عزيز813232021511062011

كلية العلوم/جامعة كركوك508.0084.67ثانوية المحبة للبناتاحيائياالء امير عبد هللا محمد امين813243121422008004

كلية العلوم/جامعة كركوك507.0084.50ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيخليل طه اسماعيل حسن813251721411148022

كلية العلوم/جامعة كركوك507.0084.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد عدنان رفيق قادر813262021411001201

كلية العلوم/جامعة كركوك507.0084.50اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد نوري سلطان احمد813272021411009077

كلية العلوم/جامعة كركوك507.0084.50ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيعثمان عباس ابراهيم جاسم813282021417012021

كلية العلوم/جامعة كركوك507.0084.50ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائياسراء نعمان صالح محمد سعيد813292021422020004

كلية العلوم/جامعة كركوك507.0084.50ثانوية حطين للبناتاحيائيسوزان يوسف حسين صالح813302021422031062

كلية العلوم/جامعة كركوك507.0084.50اعدادية تازة للبنينتطبيقيكرار جمال علي مردان813312021511018019

كلية العلوم/جامعة كركوك506.0084.33اعدادية العباسي للبنيناحيائياسامه محمد عزيز ملح813322021411020021

كلية العلوم/جامعة كركوك506.0084.33اعدادية العباسي للبنيناحيائيزياد مزهر اسود دبو813332021411020049

كلية العلوم/جامعة كركوك506.0084.33اعدادية العباسي للبنيناحيائيسيف سعد جاسم محمد813342021411020058

كلية العلوم/جامعة كركوك506.0084.33ثانوية الشهباء للبناتاحيائيمريم جليل حيدر عزيز813352021422007062

كلية العلوم/جامعة كركوك506.0084.33ثانوية اليمامة للبناتاحيائيايمان نجاح جالل نوري813362021422009006

كلية العلوم/جامعة كركوك506.0084.33اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيشهد عبد الواحد جمعة احمد813372021422022027

كلية العلوم/جامعة كركوك506.0084.33ثانوية موطلو للبناتاحيائيأسن عبد الكريم ياور حمد813382021422075001

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0084.17اعدادية القائم للبناتاحيائيتمارا طالب محارب خليل813391921422010047

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0084.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحيناحيائيعبد هللا محمد سليمان حميد813402021411070035

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0084.17اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيبنين خالد عباس خضير813412021422008029

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0084.17ثانوية الحريري للبناتاحيائيافراح ابراهيم محمد موسى813422021422015006

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0084.17اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائينور احمد محمد حمد813432021422022050

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0084.17ثانوية الهناء للبناتاحيائيانصاف خطاب اعويد احمد813442021422057013

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0084.17 المختلطة7ثانوية حوضاحيائيبشرى جاد هللا محمود عناد813452021427037004
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كلية العلوم/جامعة كركوك505.0084.17ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيياسر عدنان اسعد حسين813462021517004022

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0084.17اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيمصطفى نجيب خليل اسماعيل813472121411077035

كلية العلوم/جامعة كركوك504.0084.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيثريا قاسم عريان خضر813481821422022033

كلية العلوم/جامعة كركوك504.0084.00ثانوية الخان للبنيناحيائياحمد عيسى حمد عبد هللا813492021411026005

كلية العلوم/جامعة كركوك504.0084.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيايالف نبيل نور الدين محمد813502021422008024

كلية العلوم/جامعة كركوك504.0084.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه يلماز عبد الرحيم شاكر813512021422018059

كلية العلوم/جامعة كركوك504.0084.00ثانوية خولة بنت األزور للبناتاحيائيلمياء محمد رحمان عنتر813522021422026009

كلية العلوم/جامعة كركوك504.0084.00 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائيهبه فليح حسن صالح813532021422039057

كلية العلوم/جامعة كركوك504.0084.00ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيهالة صباح صالح مصلح813542121422072081

كلية العلوم/جامعة كركوك503.0083.83ثانوية باقرتة للبنينتطبيقيعلي احمد عبد احمد813551721511078003

كلية العلوم/جامعة كركوك503.0083.83ثانوية النضال للبنيناحيائيعدنان حازم حسين رزاق813562021411012038

كلية العلوم/جامعة كركوك503.0083.83ثانوية الخان للبنيناحيائيعبد الملك جهاد محمود حمد813572021411026012

كلية العلوم/جامعة كركوك503.0083.83ثانوية عدن للبنيناحيائيحيدر قهرمان فخر الدين براخاس813582021411055026

كلية العلوم/جامعة كركوك503.0083.83ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد هاشم عبد هللا الشوادفي813592021411055077

كلية العلوم/جامعة كركوك503.0083.83 نيسان للبنات9ثانوية احيائينور جمال مسعود عبد هللا813602021422002029

كلية العلوم/جامعة كركوك503.0083.83ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيسعاد ادريس ابراهيم صالح813612021422013020

كلية العلوم/جامعة كركوك503.0083.83ثانوية اليقظة للبناتاحيائيهيلين خالد نوري علي813622021422032098

كلية العلوم/جامعة كركوك503.0083.83اعدادية البيداء للبناتاحيائيزينه احمد عواد خلف813632021422037054

كلية العلوم/جامعة كركوك502.0083.67ثانوية البسمة للبناتاحيائيسفانه دلي عباس طه813642021422016034

كلية العلوم/جامعة كركوك502.0083.67اعدادية نور العراق للبناتاحيائيدانيه لقمان رحيم كريم813652021422036034

كلية العلوم/جامعة كركوك502.0083.67ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيساره اسماعيل حمه عثمان813662021424007005

كلية العلوم/جامعة كركوك501.0083.50اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيحذيفة حيدر عبد علي حمزة813672021411005017

كلية العلوم/جامعة كركوك501.0083.50اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيحمزة محمد عمر عبد الرحمن813682021411005021

كلية العلوم/جامعة كركوك501.0083.50ثانوية الوثبة للبنيناحيائياحمد ديار خضر رمضان813692021411013006

كلية العلوم/جامعة كركوك501.0083.50ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيآمنه حمد راجي عايد813702021422017001

كلية العلوم/جامعة كركوك501.0083.50ثانوية حفصة للبناتاحيائيبنان نزار محمد بكر813712021422072004

كلية العلوم/جامعة كركوك501.0083.50اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائينور ياسين احمد محمد813722021426002105

كلية العلوم/جامعة كركوك501.0083.50ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيسبأ قحطان حسن راشد813733221422005030

كلية العلوم/جامعة كركوك500.0083.33ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا احمد عبد هللا خورشيد813742021411040039

كلية العلوم/جامعة كركوك500.0083.33اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيعدي صدام حسين رمضان813752021417014026

كلية العلوم/جامعة كركوك500.0083.33ثانوية القلعة للبناتاحيائيمالك محمد خضر شكور813762021422005028

كلية العلوم/جامعة كركوك500.0083.33ثانوية الهناء للبناتاحيائيياسمين طه راكان مسير813772021422057064

كلية العلوم/جامعة كركوك500.0083.33ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيبصائر غسان حسن صالح813782021427012011
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كلية العلوم/جامعة كركوك500.0083.33ثانوية المنزلة المختلطةاحيائينادية محمد علي محمد813792021427012034

كلية العلوم/جامعة كركوك500.0071.50ثانوية جرمو للبنات كرديةتطبيقيديالن نجم الدين عزيز جاسم813802021522090003

كلية العلوم/جامعة كركوك499.1283.19ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمروان ثابت احمد عزيز813812021411040077

كلية العلوم/جامعة كركوك499.0083.17اعدادية االزدهار للبناتاحيائيأماني اسامه صباح خميس813822021422019004

كلية العلوم/جامعة كركوك499.0083.17اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسرن آي مراد مال قاسم813832021422019077

كلية العلوم/جامعة كركوك499.0083.17ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمروه مدد مجيد فارس813842021422032075

كلية العلوم/جامعة كركوك499.0083.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره محسن علي محمود813852021422042028

كلية العلوم/جامعة كركوك498.0083.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد هللا تحسين عبد هللا صالح813862021411013052

كلية العلوم/جامعة كركوك498.0083.00ثانوية حطين للبناتاحيائيجنه جمال عمر فتح هللا813872021422031031

كلية العلوم/جامعة كركوك498.0083.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيحنان احمد عبد هللا حسن813882021422037027

كلية العلوم/جامعة كركوك498.0083.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايمان حكيم سليم محمد813892021422042007

كلية العلوم/جامعة كركوك498.0083.00ثانوية اليعربية للبناتاحيائياية هشام حسين احمد813902021422073009

كلية العلوم/جامعة كركوك497.0082.83اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيملك عمار مهدي محمد813912021422008123

كلية العلوم/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيساره كريم مجيد سالم813922021522099012

كلية العلوم/جامعة كركوك497.0082.83ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزينه احمد حميد حمد813933221422006020

كلية العلوم/جامعة كركوك496.0082.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي محمد جميل جاسم محمد813942021411001142

كلية العلوم/جامعة كركوك496.0082.67ثانوية باجوان المختلطةاحيائيليث احمد عثمان صالح813952021417008019

كلية العلوم/جامعة كركوك496.0082.67ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيحسن مطر حسن صالح813962021417012012

كلية العلوم/جامعة كركوك496.0082.67ثانوية الحريري للبناتاحيائيسارة احمد علي عبد الرحمن813972021422015052

كلية العلوم/جامعة كركوك495.0082.50ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيأوس صالح عالوي ساهي813981021413026002

كلية العلوم/جامعة كركوك495.0082.50ثانوية القعقاع للبنيناحيائيعمر حافظ يونس عيسى813991821411054022

كلية العلوم/جامعة كركوك495.0082.50ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيعلي جاسم محسن شاكه814002021411016014

كلية العلوم/جامعة كركوك495.0082.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزينب جمال قاسم ولي814012021422019063

كلية العلوم/جامعة كركوك495.0082.50اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيمالك فرات خضير عباس814022021422024061

كلية العلوم/جامعة كركوك495.0082.50ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيهيلين جبار عبد الرحمن رحيم814032021422030058

كلية العلوم/جامعة كركوك495.0082.50ثانوية حطين للبناتاحيائيرحمه رعد محمد احمد814042021422031042

كلية العلوم/جامعة كركوك495.0082.50ثانوية النصر للبناتاحيائيايالف محمد شهاب احمد814052021422035008

كلية العلوم/جامعة كركوك495.0082.50اعدادية نور العراق للبناتاحيائيأشتي فاتح عبد الكريم رشيد814062021422036004

كلية العلوم/جامعة كركوك495.0082.50ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينتطبيقييوسف انور عبد هللا جمعه814072021513002027

كلية العلوم/جامعة كركوك495.0082.50ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيساره نوزاد محمد امين توفيق814082021522030014

كلية العلوم/جامعة كركوك494.0082.33اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعبد الملك معتصم موسى كريم814091821411077029

كلية العلوم/جامعة كركوك494.0082.33ثانوية عائشة للبناتاحيائيفاطمه حسين كريم رستم814101821422022101

كلية العلوم/جامعة كركوك494.0082.33اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيملك يحيى صالح محمد814111821422057106
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كلية العلوم/جامعة كركوك494.0082.33اعدادية داقوق للبنيناحيائياحمد ياسر جاد هللا محمد814122021411017006

كلية العلوم/جامعة كركوك494.0082.33اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيشيماء قاسم برهان رشيد814132021422024047

كلية العلوم/جامعة كركوك494.0082.33اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيفاطمه عدنان احمد كاظم814142021422024052

كلية العلوم/جامعة كركوك494.0082.33ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيزينب فرهاد حسين ولي814152021422030025

كلية العلوم/جامعة كركوك494.0082.33ثانوية الصباح للبناتاحيائيفاطمة دخيل فرج عجل814162021422078041

كلية العلوم/جامعة كركوك494.0082.33اعدادية داقوق للبنينتطبيقيصباح قيس جلوب حسن814172021511017010

كلية العلوم/جامعة كركوك493.0082.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد علي عاشور جمعه814182021411001204

كلية العلوم/جامعة كركوك493.0082.17اعدادية البيداء للبناتاحيائيريام مقداد سامي جمعه814192021422037045

كلية العلوم/جامعة كركوك493.0070.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيئاري شمس الدين احمد عبد هللا814202021511088001

كلية العلوم/جامعة كركوك493.0070.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد فالح رحيم رسول814212021511088006

كلية العلوم/جامعة كركوك492.0082.00ثانوية حضر موت للبنيناحيائيفالح محمد صالح خلف814221821411028024

كلية العلوم/جامعة كركوك492.0082.00اعدادية طوز للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد علي814231821411033056

كلية العلوم/جامعة كركوك492.0082.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيغفران عبد هللا صعب فياض814241921422014075

كلية العلوم/جامعة كركوك492.0082.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيجنيد قانع حسين امين814252021411013025

كلية العلوم/جامعة كركوك492.0082.00ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد سامان حسن خالد814262021411055064

كلية العلوم/جامعة كركوك492.0082.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيإنجي زياد رشيد كريم814272021422008005

كلية العلوم/جامعة كركوك492.0082.00ثانوية حطين للبناتاحيائيجنان محمود اسود زركان814282021422031029

كلية العلوم/جامعة كركوك492.0082.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيطه عباس فاضل محمود814292121411032060

كلية العلوم/جامعة كركوك491.4081.90اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف شاهين حسن عيسى814302021411001275

كلية العلوم/جامعة كركوك491.0081.83ثانوية خورسيباط للبنيناحيائيايمن محمد  صالح عبو سليمان814311721411209004

كلية العلوم/جامعة كركوك491.0081.83اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايمان علي نجم عبد هللا814321721426001359

كلية العلوم/جامعة كركوك491.0081.83ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعبد هللا كامل ابراهيم دلف814331821411031065

كلية العلوم/جامعة كركوك491.0081.83ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيعماد عبد هللا عمر حميد814342021417004020

كلية العلوم/جامعة كركوك491.0081.83اعدادية الواسطي للبناتاحيائيايه ناجي عبد الستار عبد الجبار814352021422003022

كلية العلوم/جامعة كركوك491.0081.83ثانوية اليمامة للبناتاحيائينور حسين عبد الزهره جابر814362021422009025

كلية العلوم/جامعة كركوك491.0081.83اعدادية هه ورامان للبناتاحيائيسراب ناظم سلمان محمد814372021422033018

كلية العلوم/جامعة كركوك491.0081.83ثانوية النصر للبناتاحيائيشنكول يشار عز الدين اسماعيل814382021422035036

كلية العلوم/جامعة كركوك491.0081.83اعدادية البيداء للبناتاحيائيشيماء اكرم عزيز خضر814392021422037070

كلية العلوم/جامعة كركوك490.0081.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد ناصر توفيق سعيد814402021413027017

كلية العلوم/جامعة كركوك490.0081.67ثانوية البسمة للبناتاحيائيمريم حسن محمد طه814412021422016047

كلية العلوم/جامعة كركوك490.0081.67اعدادية منوليا للبناتاحيائيدنيز محمد صالح محي الدين814422021422021013

كلية العلوم/جامعة كركوك490.0081.67ثانوية خولة بنت األزور للبناتاحيائيهبه عبد الخالق مطرود احمد814432021422026014

كلية العلوم/جامعة كركوك490.0081.67اعدادية هه ورامان للبناتاحيائيمريم زيرك ستار ابراهيم814442021422033029
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كلية العلوم/جامعة كركوك490.0081.67اعدادية البيداء للبناتاحيائيابرار علي حمودي علي814452021422037007

كلية العلوم/جامعة كركوك490.0081.67ثانوية عشتار للبناتاحيائيفرح سعد فتح هللا اسطيفان814462021422040002

كلية العلوم/جامعة كركوك490.0081.67ثانوية التون صو للبناتاحيائيزينه زكي قابل احمد814472021422041016

كلية العلوم/جامعة كركوك490.0081.67ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيمسرة ماهر غانم بطرس814483121422003015

كلية العلوم/جامعة كركوك489.0081.50اعدادية زمار للبنيناحيائيرامي خلف عبودي عبد814491721411095042

كلية العلوم/جامعة كركوك489.0081.50ثانوية المعتصم المختلطةاحيائيعمر سامي خلف حمزة814502021417010004

كلية العلوم/جامعة كركوك489.0081.50اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيعائشه قادر هادي محمد814512021422008088

كلية العلوم/جامعة كركوك489.0081.50 اذار للبنات11اعدادية احيائيسناريا قاسم عز الدين صدر الدين814522021422034011

كلية العلوم/جامعة كركوك489.0081.50اعدادية نور العراق للبناتاحيائيسوزان هجران طاهر محمد814532021422036058

كلية العلوم/جامعة كركوك489.0081.50ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعبد الكريم احمد عبد الكريم عبد الرزاق814543221411004040

كلية العلوم/جامعة كركوك489.0081.50ثانوية كرميان للبناتاحيائيدلنيا جالل ابراهيم فالمرز814553221422001019

كلية العلوم/جامعة كركوك488.0081.33ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد نوزاد فتاح عبيد814561821411009065

كلية العلوم/جامعة كركوك488.0081.33ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد عدنان حمه خان امين814572021411055071

كلية العلوم/جامعة كركوك488.0081.33ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيانس كاظم اكرم رحمان814582021417004006

كلية العلوم/جامعة كركوك488.0081.33ثانوية الحريري للبناتاحيائياية فاتح شاكر عمر814592021422015015

كلية العلوم/جامعة كركوك488.0081.33ثانوية النصر للنازحاتاحيائيبتول شالل محسن حسن814602021422064008

كلية العلوم/جامعة كركوك488.0081.33ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائياية خليل ابراهيم مصطفى814612021424001002

كلية العلوم/جامعة كركوك488.0069.67اعدادية والت للبنين دراسة كرديةتطبيقيصهيب نه ريمان رسول طه814622021511100007

كلية العلوم/جامعة كركوك487.0081.17اعدادية النيل للبنيناحيائيمصطفى رافع جاسم محمد814631721411027072

كلية العلوم/جامعة كركوك487.0081.17اعدادية الجهاد للبنيناحيائياسعد مشعان حميد حسن814642021411003019

كلية العلوم/جامعة كركوك487.0081.17اعدادية االزدهار للبناتاحيائيوجدان ناصر هواس عطيه814652021422019130

كلية العلوم/جامعة كركوك487.0081.17اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيهبه موفق عبيد سليمان814662021422024073

كلية العلوم/جامعة كركوك487.0081.17ثانوية شفق للبناتاحيائيبتول ايدين قاسم مهدي814672021422043009

كلية العلوم/جامعة كركوك487.0081.17ثانوية سروة للبناتاحيائيعسقالن خالد عطية محمد814682021422050032

كلية العلوم/جامعة كركوك487.0081.17ثانوية شفق للبناتتطبيقيزهراء شريف احمد جمعه814692021522043003

كلية العلوم/جامعة كركوك486.0081.00ثانوية عين زالة للبنيناحيائيعبد طايس عبد حمود814701721411060012

كلية العلوم/جامعة كركوك486.0081.00ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايام عبدالغني امين وهب814711721426002015

كلية العلوم/جامعة كركوك486.0081.00اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيايوب فواز انور اسماعيل814722021411002016

كلية العلوم/جامعة كركوك486.0081.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيوثيج حسن خميس محمد814732021411009096

كلية العلوم/جامعة كركوك486.0081.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائياسراء ثامر عبد الرحمن محمد علي814742021422019010

كلية العلوم/جامعة كركوك485.0080.83اعدادية تل علي للبنيناحيائيعدنان عبد هللا حسن حمد814752021411030018

كلية العلوم/جامعة كركوك485.0080.83ثانوية الحسينية للبنيناحيائيعامر عزبة ياسين فياض814762021411032009

كلية العلوم/جامعة كركوك485.0080.83اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمالك محمد سهام فائق عزت814772021422008120
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كلية العلوم/جامعة كركوك485.0080.83ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةاحيائيساجده عبد هللا محمد وسمي814782021427069003

كلية العلوم/جامعة كركوك485.0080.83اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزينه حسين شكور رؤوف814792021522038010

كلية العلوم/جامعة كركوك484.0080.67ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعبد علي حسين حمد814801721411096044

كلية العلوم/جامعة كركوك484.0080.67اعدادية سومر للبناتاحيائيبراء عصمت احمد ابراهيم814811721422079024

كلية العلوم/جامعة كركوك484.0080.67ثانوية اشور للبناتاحيائيبنان فهد فيصل عجيل814821821422078033

كلية العلوم/جامعة كركوك484.0080.67ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيبه يام عبد السالم صابر احمد814832021422030014

كلية العلوم/جامعة كركوك484.0080.67ثانوية حطين للبناتاحيائيايبك عزت مجيد عزت814842021422031016

كلية العلوم/جامعة كركوك484.0080.67ثانوية النصر للبناتاحيائيهند عبد الرزاق لطيف ناصر814852021422035072

كلية العلوم/جامعة كركوك484.0080.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه خان ابراهيم احمد حسين814862021422038048

كلية العلوم/جامعة كركوك483.0080.50اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيغانم وعد هللا محمد صالح814871721415001141

كلية العلوم/جامعة كركوك483.0080.50 للبنين6اعدادية حوض احيائيحسن حمادة حمد حسن814882021411028015

كلية العلوم/جامعة كركوك483.0080.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيمالك ناظم حاضر احمد814892021422015085

كلية العلوم/جامعة كركوك483.0080.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائيساره حسام الدين عبد الكريم محمد حسام الدين814902021422019070

كلية العلوم/جامعة كركوك483.0080.50ثانوية ام وهب للبناتاحيائيسحر علي عبد عبد هللا814912021422118012

كلية العلوم/جامعة كركوك483.0080.50ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيأيه قاسم محمد قنبر814922021522051001

كلية العلوم/جامعة كركوك483.0080.50ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيعلي حسين برو حسن814933321417011033

كلية العلوم/جامعة كركوك482.0080.33اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد مصطفى814941721411110053

كلية العلوم/جامعة كركوك482.0080.33اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائياحمد ابراهيم رحمان علي814952021411002005

كلية العلوم/جامعة كركوك482.0080.33اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيقتيبه حكيم عبد هللا شالش814962021411024051

كلية العلوم/جامعة كركوك482.0080.33ثانوية غمدان المختلطةاحيائيعبد الواحد عامر ابراهيم حمادي814972021417034010

كلية العلوم/جامعة كركوك482.0080.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيآيه احسان محمد رشيد814982021422018002

كلية العلوم/جامعة كركوك482.0080.33ثانوية الصفوة للبناتاحيائيساره نهاد علي حسين814992021422025031

كلية العلوم/جامعة كركوك482.0080.33ثانوية اليقظة للبناتاحيائينبأ جمال جالل سعيد815002021422032086

كلية العلوم/جامعة كركوك481.0080.17ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيعمر فالح حسن عمر815012021411016016

كلية العلوم/جامعة كركوك481.0080.17اعدادية الحويجة للبنيناحيائييوسف حسين صالح علي815022021411019116

كلية العلوم/جامعة كركوك481.0080.17ثانوية غمدان المختلطةاحيائيمصطفى جمعة ابراهيم خلف815032021417034021

كلية العلوم/جامعة كركوك481.0080.17ثانوية النصر للبناتاحيائيمريم كريم غالب دحام815042021422035052

كلية العلوم/جامعة كركوك481.0080.17ثانوية سروة للبناتاحيائياية مصطفى علي هادي815052021422050013

كلية العلوم/جامعة كركوك481.0080.17 للبنات6/ ثانوية حوض احيائيمريم صبحي حسين شبيب815062021422119022

كلية العلوم/جامعة كركوك480.0080.00ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيحسن محمد عزيز حمد815071721411053017

كلية العلوم/جامعة كركوك480.0080.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد ليث رافع صالح815082021411011013

كلية العلوم/جامعة كركوك480.0080.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيسيماء خليل حاجم هادي815092021422008082

كلية العلوم/جامعة كركوك480.0080.00ثانوية الصباح للبناتاحيائيهبه محمد عارف عبد المنعم815102021422078051
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كلية العلوم/جامعة كركوك479.0079.83ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائييقين عبد الكريم فضالة عباس815111421424009109

كلية العلوم/جامعة كركوك479.0079.83ثانوية المكوك للبنيناحيائيرنا راكان هادي حمد815121721421051014

كلية العلوم/جامعة كركوك479.0079.83اعدادية حديثة للبنيناحيائياكرم عبد هللا خلف حنوش815131921411019014

كلية العلوم/جامعة كركوك479.0079.83اعدادية الحويجة للبنيناحيائياحمد زاهر علي جابر815142021411019008

كلية العلوم/جامعة كركوك479.0079.83ثانوية النزاهة للبناتاحيائيساره مهدي صالح عبد815152021422029025

كلية العلوم/جامعة كركوك479.0079.83ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمريم سامي حسين جميل815162021422032079

كلية العلوم/جامعة كركوك479.0079.83 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائيزهراء محمد كريم يوسف815172021422039025

كلية العلوم/جامعة كركوك479.0079.83ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيدعاء عماد حكمت محمد815183121422009055

كلية العلوم/جامعة كركوك479.0079.83اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمنار حميد قاسم محمد815193121427001018

كلية العلوم/جامعة كركوك478.0079.67ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعلي ايدن حسين علي815202021411013059

كلية العلوم/جامعة كركوك478.0079.67اعدادية داقوق للبنيناحيائييوسف نايف صالح تاجر815212021411017038

كلية العلوم/جامعة كركوك478.0079.67ثانوية النزاهة للبناتاحيائيلمياء رحيم حسين جرو815222021422029042

كلية العلوم/جامعة كركوك478.0079.67ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيزينب مؤيد حسن سلطان815232021422065016

كلية العلوم/جامعة كركوك478.0079.67ثانوية رنجي المختلطةاحيائياشراق نجم عبد هللا شالش815242021427036003

كلية العلوم/جامعة كركوك478.0079.67اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمد حيدر ذاكر صادق815252021511004020

كلية العلوم/جامعة كركوك478.0068.33اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيشوان محمد مصطفى ابو بكر815262021511087027

كلية العلوم/جامعة كركوك478.0079.67اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعلي حسن فرحان صالح815272221411080054

كلية العلوم/جامعة كركوك477.0079.50ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيمريم حيدر خضير عباس815281321522039053

كلية العلوم/جامعة كركوك477.0079.50ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيمثنى سامي جمعه ابراهيم815292021413017026

كلية العلوم/جامعة كركوك477.0079.50ثانوية الصفوة للبناتاحيائيفيحاء خالد حمود حسين815302021422025048

كلية العلوم/جامعة كركوك477.0079.50ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمه قادر محمد درويش815312021424003009

كلية العلوم/جامعة كركوك477.0079.50انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيفواز برجس فاضل عباس815323021417041047

كلية العلوم/جامعة كركوك476.0079.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد محمود جمعة احمد815331721411011210

كلية العلوم/جامعة كركوك476.0079.33ثانوية االزاهير للبنيناحيائيإياد محمد احمد الياس815341721411162001

كلية العلوم/جامعة كركوك476.0079.33اعددية الفاو للبناتاحيائيفاطمه نزار عبدالحميد علي815351721422006113

كلية العلوم/جامعة كركوك476.0079.33ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيجبريل خليل ابراهيم زيدان815361821411009017

كلية العلوم/جامعة كركوك476.0079.33ثانوية حضر موت للبنيناحيائيبالل محمود عبد هللا محمد815371821411028007

كلية العلوم/جامعة كركوك476.0079.33ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيوجدان حماد تركي حميد815381921422107045

كلية العلوم/جامعة كركوك476.0079.33ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيصباح عباس غفور حميد815392021411016005

كلية العلوم/جامعة كركوك476.0079.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمصعب شكور خلف حماد815402021411039163

كلية العلوم/جامعة كركوك476.0079.33ثانوية غمدان المختلطةاحيائيحسيب زكي عبد هللا صالح815412021417034003

كلية العلوم/جامعة كركوك476.0079.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيهاجر اسماعيل عابر كرين815422021422019122

كلية العلوم/جامعة كركوك476.0079.33اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمصطفى اياد مهدي صالح815432021511003070
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كلية العلوم/جامعة كركوك476.0079.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسهام شمخي ياسين حسون815442521424004659

كلية العلوم/جامعة كركوك475.0079.17ثانوية النضال للبنيناحيائييوسف رفاعي عبد هللا عطية815452021411012084

كلية العلوم/جامعة كركوك475.0079.17اعدادية العباسي للبنيناحيائيمحمد جمعة مطلك محمد815462021411020127

كلية العلوم/جامعة كركوك475.0079.17ثانوية بيت الحكمه االهلية للبنيناحيائيعمر عدنان عزو خضير815472021413014007

كلية العلوم/جامعة كركوك475.0079.17اعدادية الواسطي للبناتاحيائيزينب عدنان عادل فواد815482021422003043

كلية العلوم/جامعة كركوك475.0079.17ثانوية حطين للبناتاحيائيساره نوزاد عبد هللا طالب815492021422031057

كلية العلوم/جامعة كركوك475.0079.17ثانوية حطين للبناتاحيائيفاطمه يونس محمد مصطفى815502021422031075

كلية العلوم/جامعة كركوك475.0079.17ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيتبارك عباس احمد علي815513221422005008

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00ثانوية الكفاح االهلية للبناتاحيائيبتول معن جمعه عبادي815521621424017002

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00ثانوية اليعربية للبناتاحيائيسناء احمد محمد شهاب815531821422100033

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيثائر احسان محمود عبد815542021411009020

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيمحمد علي محمد فاتح عبد الرحمن815552021411010019

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمود عدنان محمود شكور815562021411015057

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00اعدادية داقوق للبنيناحيائيعبيدة عبد الوهاب احمد محمد815572021411017017

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00اعدادية العباسي للبنيناحيائيصدام علي صالح حسين815582021411020063

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00اعدادية الرواد للبنيناحيائيايمن برهان اكبر سعيد815592021411021027

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد داود عسكر محمد815602021411021099

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00اعدادية الشرقية المسائيةاحيائياحمد مناع حمد لطيف815612021415007008

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيمحمد جاسم حمر حسين815622021417012026

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00ثانوية الصباح للبناتاحيائياقين هيوا تبارك عثمان815632021422078005

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيعلي حساني علي محمد815642021511002026

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيشه نكه عبد القادر عبد الصمد احمد815652021522030017

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00ثانوية بردى للبنيناحيائيعمر فيصل كامل عبد هللا815662121411081059

كلية العلوم/جامعة كركوك473.0078.83ثانوية اليعربية للبناتاحيائيمنتهى حسن عزيز عي815671821422100048

كلية العلوم/جامعة كركوك473.0078.83ثانوية اليقظة للبناتاحيائياسماء احسان سعود وسمي815682021422032010

كلية العلوم/جامعة كركوك473.0078.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائيايه سعيد عمر فتاح815692021422038015

كلية العلوم/جامعة كركوك473.0067.50اعادية لورستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد اسعد حسين حسن815702021511084025

كلية العلوم/جامعة كركوك472.0078.67اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيوميض عبد هللا احمد محمد815712021411002061

كلية العلوم/جامعة كركوك472.0078.67اعدادية الحكمة للبنيناحيائيكارمه ند عزيز محمود مصطفى815722021411004027

كلية العلوم/جامعة كركوك472.0078.67ثانوية ام القرى للبنيناحيائيهشام صالح حسين صالح815732021411023010

كلية العلوم/جامعة كركوك472.0078.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيلقاء حافظ عبد مطلق815742021422010059

كلية العلوم/جامعة كركوك472.0078.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيياسمين سالم ناجي ابراهيم815752021424005099

كلية العلوم/جامعة كركوك472.0078.67ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةاحيائيسرور حمد حديد خضر815762021427069004
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كلية العلوم/جامعة كركوك472.0078.67ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيرويده هاشم دهر عبد هللا815772021427071006

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0078.50ثانوية شميط للبنيناحيائيعلي غانم خلف محمود815782021411034020

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0078.50ثانوية الفرات للنازحيناحيائيأيمن موالن بكر خورشيد815792021411073007

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0078.50اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيدنيا زياد جمال امين815802021422008051

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0078.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيضحى ارشد احسان قادر815812021422018053

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0078.50ثانوية النزاهة للبناتاحيائيهاله هاني قادر مجيد815822021422029054

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0078.50اعدادية البيداء للبناتاحيائيمريم سرتيب قادر شريف815832021422037089

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0078.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيبيداء كثبان هشام خليل815842021422051024

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0067.33ثانوية بارالق للبنينتطبيقييحيى احسان صديق محمد815852021511050040

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0078.50اعدادية الوالء المختلطةاحيائيقتيبة احمد ابراهيم نجم815862121417039014

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0078.50اعدادية الحجرات للبناتاحيائيامل عبد الرزاق حسن عزيز815872121422020020

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0078.50اعدادية البطحاء للبنيناحيائيعلي خليبص مخيلف جوالن815882221411008036

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0078.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتبارك فهمي لطيف نصيف815893121422009039

كلية العلوم/جامعة كركوك470.0078.33ثانوية العلم للبناتاحيائيرشا غازي عباس صالح815901821422011025

كلية العلوم/جامعة كركوك470.0078.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيحنين مازن حامد صالح815911821422077057

كلية العلوم/جامعة كركوك470.0078.33ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيمحمد حقي اسماعيل حسين815922021417007026

كلية العلوم/جامعة كركوك470.0078.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيايه نجاتي محمد عبد الكريم815932021422019035

كلية العلوم/جامعة كركوك470.0078.33اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه عادل جمعه محمد815942021422038050

كلية العلوم/جامعة كركوك470.0078.33اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد المهدي مؤيد قاسم محمد815952021511006033

كلية العلوم/جامعة كركوك470.0078.33ثانوية اليعربية للبناتتطبيقياسراء صفاء عبد فالح815962021522073002

كلية العلوم/جامعة كركوك469.0078.17اعدادية ربيعة للبنيناحيائيكتان حمود حماد كتان815971721411104057

كلية العلوم/جامعة كركوك469.0078.17اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد غرب خليفه815981821411047036

كلية العلوم/جامعة كركوك469.0078.17ثانوية الشهباء للبناتاحيائيبراء يوسف ابراهيم عبد815992021422007023

كلية العلوم/جامعة كركوك469.0078.17ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيمينا محمد فاتح عثمان816002021424013029

كلية العلوم/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيتبارك اركان عبد هللا خضير81601212052243003

كلية العلوم/جامعة كركوك468.0078.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيانس احمد يونس محمد816021721411026023

كلية العلوم/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائياثير رفعت محمد علي يونس816031721415004058

كلية العلوم/جامعة كركوك468.0078.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائياسامه فاضل عباس عفصان816041821411020005

كلية العلوم/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيعبد الحميد رمضان حويجه عيسى816051821411085008

كلية العلوم/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية البوجواري للبناتاحيائيرانيا رعد احمد محمد816061821422009008

كلية العلوم/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه طالب عباس علي816071821422066032

كلية العلوم/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية البارودي للبناتاحيائيرحاب محمد صابر بكر816081821422093009

كلية العلوم/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية قريش للبناتاحيائياسماء محمد حسن صالح816091921422022006
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كلية العلوم/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد ابراهيم عطية عبد816102021413017002

كلية العلوم/جامعة كركوك468.0078.00اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيعبير عباس فالح حسن816112021422022030

كلية العلوم/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية التون صو للبناتاحيائيساره سيروان فقي محمد816122021422041018

كلية العلوم/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية الصباح للبناتاحيائياماني عباس فاضل علي816132021422078008

كلية العلوم/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيحنين كمال عبد الجبار محمد816141721426002142

كلية العلوم/جامعة كركوك467.0077.83اعدادية الدور للبنيناحيائيعبد هللا عواد مسرهد احميد816151821411003013

كلية العلوم/جامعة كركوك467.0077.83اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعمر ماهر عايد فرحان816161821411004057

كلية العلوم/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية االمام علي للبنيناحيائيميزر محمود محمد سليمان816171821411013015

كلية العلوم/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية عائشة للبناتاحيائيامل يونس خلف حمود816181821422022015

كلية العلوم/جامعة كركوك467.0077.83اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد مشتاق حسين ولي816192021411003095

كلية العلوم/جامعة كركوك467.0077.83اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيساجد عيدان ابراهيم محمد816202021411024027

كلية العلوم/جامعة كركوك467.0077.83اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيمحمد عيسى محمود رجب816212021417003016

كلية العلوم/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية دجلة للبناتاحيائياسيا عبد الرحمن احمد علي816222021422010007

كلية العلوم/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية باغداكول للبناتاحيائينوال وسمي عبد هللا علي816232021422012030

كلية العلوم/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقياسيا فخر الدين شاكر احمد816242021522030002

كلية العلوم/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية سيوان للبناتتطبيقيفاطمه سامي حمود محمد816253121522004018

كلية العلوم/جامعة كركوك466.0077.67ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد احمد عيسى احمد816261721411096061

كلية العلوم/جامعة كركوك466.0077.67اعدادية اشور للبنيناحيائيمحمد نعمان حسن درويش816271821411070074

كلية العلوم/جامعة كركوك466.0077.67ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيرحمة طالب حسين سعيد816282021422013013

كلية العلوم/جامعة كركوك466.0077.67اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيديانا نوزاد نامق علي816292021422024021

كلية العلوم/جامعة كركوك466.0066.50ثانوية بارش للبنات تركمانيتطبيقيعائشه موفق عز الدين محمد816302021522112025

كلية العلوم/جامعة كركوك465.0077.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسن علي خضر حيدر816311721411115034

كلية العلوم/جامعة كركوك465.0077.50ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيحنين حسن عبيد محمود816321821422106006

كلية العلوم/جامعة كركوك465.0077.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائياسراء محمود خالد جمعه816332021422019015

كلية العلوم/جامعة كركوك465.0077.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرنا صباح عبد الصاحب علي816342521422003185

كلية العلوم/جامعة كركوك465.0077.50اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء عماد رحيم شريف816352621422016099

كلية العلوم/جامعة كركوك464.0077.33ثانوية البعاج المسائية للبنيناحيائيمروه حميد خضير سالم816361721425010006

كلية العلوم/جامعة كركوك464.0077.33اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيثامر خلف محسن خلف816371821411004013

كلية العلوم/جامعة كركوك464.0077.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم احمد خطاب عمر816381821424006155

كلية العلوم/جامعة كركوك464.0077.33اعدادية المستقبل للبنيناحيائيديار تحسين طه محمد816392021411011032

كلية العلوم/جامعة كركوك464.0077.33ثانوية المعتصم المختلطةاحيائيعباس محمد خليل ابراهيم816402021417010003

كلية العلوم/جامعة كركوك464.0077.33ثانوية الشروق للبناتاحيائيتبارك هادي عبد هللا خلف816412021422047012

كلية العلوم/جامعة كركوك464.0077.33ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيناز خليل صديق احمد816422021522030021
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كلية العلوم/جامعة كركوك464.0077.33اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمصطفى باقر هاشم محمد816432221411080083

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17اعدادية الرحمن للبناتاحيائينور الزهراء محمد كاظم جاسم816441021422021068

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17اعدادية برطلة للبنيناحيائيغدير عقيل طه حسن816451721411065052

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17ثانوية وردك للبنيناحيائيوسيم سالم صالح علي816461721411071030

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17اعدادية الخصم للبنيناحيائياسيد طه محمود احمد816471821411015015

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيابو بكر حسين شالل خليل816482021411001013

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيفرحان محمد خلف حسين816492021417014030

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17ثانوية خولة بنت األزور للبناتاحيائيزينه محمود نزال عبد هللا816502021422026006

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17الخارجياتتطبيقيهاله ساهر حازم عبدهللا816512021528050050

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17اعدادية تماضر للبناتاحيائيطيبه حسين علوان بحر816522121422002091

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17ثانوية البيداء للبناتاحيائياسماء شاهر عثمان سعيد816532121422052004

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17ثانوية فريشتة للبناتاحيائيهناء عبد الستار خضير يوسف816542121422083046

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيطيبة عبد العالي صعيصع محيسن816552221424020091

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائياية شعيب ابراهيم مصطفى816563021427041081

كلية العلوم/جامعة كركوك462.0077.00اعدادية القيارة للبناتاحيائياية محمود علي خالد816571721422013014

كلية العلوم/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية البتول للبناتاحيائيدرون مفتاح محمد علي امين816581821422016016

كلية العلوم/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية دمشق للبناتاحيائيزينب خضير عباس حسن816591821422043040

كلية العلوم/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية اشور للبناتاحيائيزينه محمد عبد سلطان816601821422078067

كلية العلوم/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائينور الهدى نور الدين غريب محمد816612021422032088

كلية العلوم/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية الشروق للبناتاحيائيسجى عماد عبد الكريم حسن816622021422047022

كلية العلوم/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية موطلو للبناتاحيائينيان مروان حسن علي816632021422075048

كلية العلوم/جامعة كركوك462.0077.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد قاسم جعفر شكر816642121411002136

كلية العلوم/جامعة كركوك462.0077.00اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيحيدر كمال جليل خليل816652121411021023

كلية العلوم/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية حلوان للبنيناحيائيعبد الحميد اسماعيل كنو غائب816662121411052041

كلية العلوم/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية التاميم للبناتاحيائيشيرين فالح صبري محمد816672121422022036

كلية العلوم/جامعة كركوك462.0077.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيميس سعد محمود جاسم816682121422032179

كلية العلوم/جامعة كركوك462.0077.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء شاكر محسن كاظم816692121422049102

كلية العلوم/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيايه فراس سالم حسين816703121422009031

كلية العلوم/جامعة كركوك461.0076.83ثانوية دمشق للبناتاحيائينور حسن حمد فارس816711821422043100

كلية العلوم/جامعة كركوك461.0076.83اعدادية القضاة للبنيناحيائيكرار خالد إبراهيم جمعه816722021411057016

كلية العلوم/جامعة كركوك461.0076.83ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيعطا هللا نوري احمد عيسى816732021417004018

كلية العلوم/جامعة كركوك461.0076.83ثانوية رنجي المختلطةاحيائيعبد هللا احمد محسن علي816742021417036005

كلية العلوم/جامعة كركوك461.0076.83اعدادية الواسطي للبناتاحيائيدعاء وعد هللا عزيز ابراهيم816752021422003028
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كلية العلوم/جامعة كركوك461.0076.83ثانوية الحريري للبناتاحيائيمالك عادل ايدين محمد816762021422015082

كلية العلوم/جامعة كركوك461.0076.83ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيآمنه روكان عواد خليل816772021522029001

كلية العلوم/جامعة كركوك461.0076.83ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيفاطمة عمران صالح عزيز816782021522030018

كلية العلوم/جامعة كركوك461.0076.83اعدادية الفرات للبناتاحيائيلطيفه عساف عواد محل816792221422002110

كلية العلوم/جامعة كركوك461.0076.83ثانوية الياسمين للبناتاحيائينور صباح محمد حمود816803221422003026

كلية العلوم/جامعة كركوك460.0076.67اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي احمد حامد سعود816811421411010022

كلية العلوم/جامعة كركوك460.0076.67اعدادية تلكيف للبنيناحيائيحسين علي شجاع محمد816821721411080016

كلية العلوم/جامعة كركوك460.0076.67ثانوية ابليج للبنيناحيائيدهام فرحان عبد هللا حمود816831721411199004

كلية العلوم/جامعة كركوك460.0076.67اعدادية الفرات للبنيناحيائييعقوب يوسف عريان واحد816841821411019098

كلية العلوم/جامعة كركوك460.0076.67ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد خلف يوسف حبيب816851821411031103

كلية العلوم/جامعة كركوك460.0076.67اعدادية العباسي للبنيناحيائيمحمد خضر خلف عزيز816862021411020129

كلية العلوم/جامعة كركوك460.0076.67اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائييوسف محمد احمد ظاهر816872021411039182

كلية العلوم/جامعة كركوك460.0065.67ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد قادر نجم الدين محي الدين816882021511096030

كلية العلوم/جامعة كركوك460.0076.67اعدادية النيل للبناتاحيائيهبة حامد ذرب كبر816892221422054115

كلية العلوم/جامعة كركوك460.0076.67ثانوية روناكي للبناتاحيائيغصون ثامر مجيد رشيد816903221422007010

كلية العلوم/جامعة كركوك459.0076.50اعدادية الشافعي للبنيناحيائيابراهيم توفيق ويس سلطان816911721411135001

كلية العلوم/جامعة كركوك459.0076.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيبالل فاضل عباس عفصان816921821411020012

كلية العلوم/جامعة كركوك459.0076.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى ايدن حسين ولي816932021411001234

كلية العلوم/جامعة كركوك459.0076.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا رمضان محمد سليمان816942021411007043

كلية العلوم/جامعة كركوك459.0076.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيسوالف فالح حسن ابراهيم816952021422018050

كلية العلوم/جامعة كركوك459.0076.50اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد خضير حسين ضايع816962121411009250

كلية العلوم/جامعة كركوك459.0076.50اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد هللا خلف محمد حاجم816972121411075064

كلية العلوم/جامعة كركوك459.0076.50اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيايات هادي راضي وادي816982621422014005

كلية العلوم/جامعة كركوك458.0076.33ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيمصطفى سليمان محمد سليمان816991721411148060

كلية العلوم/جامعة كركوك458.0076.33ثانوية االطياف للبناتاحيائيزهراء موسى رمضان حمد817001821422063029

كلية العلوم/جامعة كركوك458.0076.33ثانوية الرفل للبناتاحيائيبان خضر حميد كحيط817011821422064007

كلية العلوم/جامعة كركوك458.0076.33ثانوية اشور للبناتاحيائيغفران خليل حسين احمد817021821422078104

كلية العلوم/جامعة كركوك458.0076.33اعدادية الرياض للبنيناحيائيضياء احمد غافل عزبه817032021411022024

كلية العلوم/جامعة كركوك458.0076.33ثانوية البسمة للبناتاحيائينضال عبد علي بريج817042021422016052

كلية العلوم/جامعة كركوك458.0076.33ثانوية الصفوة للبناتاحيائيايه جودت كاظم محمود817052021422025008

كلية العلوم/جامعة كركوك458.0076.33ثانوية العبادات المختلطهاحيائيايه داود سليم بقايا817062021427001001

كلية العلوم/جامعة كركوك458.0076.33ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيعهد محمد حسن جميل817072021427012028

كلية العلوم/جامعة كركوك458.0076.33انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيزينب شريف عباس محمد817083021427041041
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كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية المروءة للبنيناحيائيخالد جليل رشيد عليوي817091821411024014

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17ثانوية الهجرة للبناتاحيائياطياف قاسم علي حسين817101821422015002

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17ثانوية االندلس للبنيناحيائيهشام دحام كردي حمادي817111921411093020

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن صدام جهاد احمد817122021411001108

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن قاسم جالل سمين817132021411010010

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17ثانوية حطين للبناتاحيائيحنان رشيد صالح احمد817142021422031034

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية فلسطين للبناتاحيائينورا فالح حسن كريم817152021422038070

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيفاطمة محمد غائب سليمان817162021422046036

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17ثانوية البيان للبناتاحيائيفاطمه مراد عبد هللا خير هللا817172021422074027

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17ثانوية موطلو للبناتاحيائيملك صبيح صالح الدين علي817182021422075041

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا صالح احمد محمود817192121411005072

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد مجيد حميد شكور817202121411009270

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد الرحمن جبار عبد الستار علي817212121411013076

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينور صديق حميد مجيد817222121422003108

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية المدحتية للبناتاحيائيامنة سامي مجلي ديوان817232321422015006

كلية العلوم/جامعة كركوك456.0065.17اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيأحالم غازي رحمان طاهر817242021522099001

كلية العلوم/جامعة كركوك455.0075.83اعدادية البيداء للبناتتطبيقيساره احمد نجم الدين محمد817252021522037023

كلية العلوم/جامعة كركوك454.0075.67اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان محمود شكور817262021511015019

كلية العلوم/جامعة كركوك454.0075.67ثانوية اليعربية للبناتتطبيقيفاطمة رزاق علي محمد817272021522073008

كلية العلوم/جامعة كركوك453.0075.50ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيحارث عواد عبد هللا حمودي817282021517004004

كلية العلوم/جامعة كركوك453.0075.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيفاطمه قاسم عزيز رضا817292021524005007

كلية العلوم/جامعة كركوك449.0064.17اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيياران اسعد سعد هللا عبد هللا817302021522087029

كلية العلوم/جامعة كركوك448.0074.67اعدادية البيداء للبناتتطبيقيثريا نوزاد جمال علي817312021522037012

كلية العلوم/جامعة كركوك447.0074.50اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد سامان عبد هللا رمضان817322021511011029

كلية العلوم/جامعة كركوك447.0063.83اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةتطبيقيئه هوه ن برهان ياسين محمد امين817332021511086003

كلية العلوم/جامعة كركوك446.0074.33اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيميالن عادل حمد لطيف817342021522003019

كلية العلوم/جامعة كركوك446.0074.33اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيسوزان صباح صالح الدين قادر817352021522038013

كلية العلوم/جامعة كركوك445.0074.17ثانوية همسة للبناتتطبيقيتابان مزاحم شاكر مدحت817362021522054003

كلية العلوم/جامعة كركوك441.0063.00ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيابراهيم جودت صالح رحيم817372021511099003

كلية العلوم/جامعة كركوك440.0073.33اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيايالف عباس حميد رشيد817382021522038004

كلية العلوم/جامعة كركوك440.0062.83اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقينيكار زياد ابراهيم بكر817392021522099023

كلية العلوم/جامعة كركوك440.0062.83ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقياالء فؤاد جالل حسين817402021526005003

كلية العلوم/جامعة كركوك439.0073.17 نيسان للبنات9ثانوية تطبيقيانجي متين باشا رؤوف817412021522002002
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كلية العلوم/جامعة كركوك439.0073.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيديباج رشيد صالح طلب817422021522042008

كلية العلوم/جامعة كركوك436.0072.67اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد عبد حسين علي817432021511003062

كلية العلوم/جامعة كركوك436.0062.33اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيداستان ستار مجيد محمد817442021522087012

كلية العلوم/جامعة كركوك435.0072.50اعدادية البيداء للبناتتطبيقياينور مبدر رشيد برجد817452021522037007

كلية العلوم/جامعة كركوك433.0072.17 نيسان للبنات9ثانوية تطبيقيحوراء حميد كاظم فالح817462021522002004

كلية العلوم/جامعة كركوك433.0072.17ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيئاسوده كامران عبد الكريم خورشيد817472021522032001

كلية العلوم/جامعة كركوك433.0061.83ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيدنيا حمزة رمضان امين817482021526005011

كلية العلوم/جامعة كركوك432.0061.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيقانع حيدر محمد امين817492021511088029

كلية العلوم/جامعة كركوك431.0061.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيالنه نزار عباس عبد الكريم817502021522084022

كلية العلوم/جامعة كركوك430.0071.67اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعبد االمير نبيل عكيد محمود817512021511039035

كلية العلوم/جامعة كركوك430.0061.50ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقيدلنيا خالد محمد عزيز817522021522086009

كلية العلوم/جامعة كركوك429.0071.50 نيسان للبنات9ثانوية تطبيقيكوثر بهاء الدين محمد امين خداكرم817532021522002011

كلية العلوم/جامعة كركوك428.0071.33اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيزكريا مقداد فاضل عثمان817542021511001027

كلية العلوم/جامعة كركوك428.0071.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيكاظم نجدت فاضل كاظم817552021511039064

كلية العلوم/جامعة كركوك427.0071.17اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقياحمد رياض شكور هيبه هللا817562021511002001

كلية العلوم/جامعة كركوك426.0071.00ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقينورا نزار ياسين محمد81757322052030027

كلية العلوم/جامعة كركوك426.0071.00ثانوية الشروق للبناتتطبيقيايه عرفان عثمان محمد817582021522047005

كلية العلوم/جامعة كركوك424.0070.67اعدادية الصدر للبنينتطبيقياحمد قصي خضير محمد817592021511006002

كلية العلوم/جامعة كركوك423.0070.50ثانوية عدن للبنينتطبيقياحمد جاسم فاضل حمد817602021511055005

كلية العلوم/جامعة كركوك422.0070.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيامين عوف عبد الرحمن احمد817612021511039016

كلية العلوم/جامعة كركوك422.0070.33اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقياحمد قاسم احمد ابراهيم817622021517014001

كلية العلوم/جامعة كركوك422.0070.33اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيفاطمه يوسف مراد علي817632021522036023

كلية العلوم/جامعة كركوك421.0070.17ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيرغده محمد قاسم قادر817642021522032022

كلية العلوم/جامعة كركوك421.0070.17اعدادية البيداء للبناتتطبيقيامينه ييلدرم بهاء الدين شكر817652021522037005

كلية العلوم/جامعة كركوك421.0070.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقياسراء سلطان رميض عبد هللا817662021522042002

كلية العلوم/جامعة كركوك419.0069.83اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمسلم عدنان خليل ابراهيم817672021511006046

كلية العلوم/جامعة كركوك419.0069.83اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيرضا محمد عواد فياض817682021515007029

كلية العلوم/جامعة كركوك416.0069.33ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقييوسف مؤيد ادريس خليل817692021511016023

كلية العلوم/جامعة كركوك416.0069.33اعدادية تازة للبنينتطبيقيحسين هاني محمد احمد817702021511018008

كلية العلوم/جامعة كركوك416.0069.33ثانوية الشروق للبناتتطبيقياسماء محمد عباس علي817712021522047002

كلية العلوم/جامعة كركوك415.0069.17ثانوية التون كوبري للبنينتطبيقيعلي انور عمر سعيد817722021511014008

كلية العلوم/جامعة كركوك414.0069.00اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم مطر جواد81773202051015039

كلية العلوم/جامعة كركوك413.0068.83اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيايسر خطاب عمر محمود81774202051022010
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كلية العلوم/جامعة كركوك413.0068.83اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقياحمد مثنى ضاري محمود817751121511005013

كلية العلوم/جامعة كركوك412.0068.67اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعمر علي حسين حسن817762021511001052

كلية العلوم/جامعة كركوك412.0068.67ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقيمنذر مطشر عبد محمد817772021511016020

كلية العلوم/جامعة كركوك412.0068.67ثانوية تركالن للبنينتطبيقيعلي هدايت شريف حسن817782021511062014

كلية العلوم/جامعة كركوك409.0068.17ثانوية شايستة للبناتتطبيقيزينب رحيم علو مدحي817793121522005004

كلية العلوم/جامعة كركوك408.0068.00ثانوية ايالف للبناتتطبيقينور ايدن حسين حسن817801421522038022

كلية العلوم/جامعة كركوك408.0068.00اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيبراء جبار عبد ياسين817812021522036013

كلية العلوم/جامعة كركوك408.0068.00اعدادية قونجة كول للبناتتطبيقيبتول ابراهيم حسين شريف817822021522046006

كلية العلوم/جامعة كركوك407.0067.83اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيعبد الرحيم منهل عبد الرحيم صالح817832021511009034

كلية العلوم/جامعة كركوك405.0067.50اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد كمال فاضل صديق817842021511005042

كلية العلوم/جامعة كركوك405.0067.50اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيوليد رباح حكيم عبد هللا817852021511011040

كلية العلوم/جامعة كركوك404.0067.33اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد احمد817862021511015036

كلية العلوم/جامعة كركوك404.0067.33ثانوية مار  افرام للبنينتطبيقيساهر ثامر عبد هللا بولص817872021511033007

كلية العلوم/جامعة كركوك402.0067.00اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد المتين موفق عبد العزيز خورشيد817882021511001042

كلية العلوم/جامعة كركوك402.0067.00ثانوية الحريري للبناتتطبيقيمريم نبيل محمد حسن817892021522015020

كلية العلوم/جامعة كركوك402.0067.00ثانوية حطين للبناتتطبيقيايه وليد خالد حسين817902021522031004

كلية العلوم/جامعة كركوك400.0066.67اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيعبد الرحمن فوزي علي صالح817911921511112034

كلية العلوم/جامعة كركوك400.0066.67اعدادية داقوق للبنينتطبيقيمعد نوفل تريم علوش817922021511017031

كلية العلوم/جامعة كركوك399.0066.50ثانوية التون كوبري للبنينتطبيقيعبد هللا طلعت رفعت عزت817932021511014006

كلية العلوم/جامعة كركوك397.0066.17اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيطيف كريم ابراهيم سعدون817942021511015016

كلية العلوم/جامعة كركوك396.0066.00اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيهاجر سلمان محمود خلف817952021522036034

كلية العلوم/جامعة كركوك396.0066.00اعدادية قونجة كول للبناتتطبيقيسرور جمال جالل زين العابدين817962021522046016

كلية العلوم/جامعة كركوك395.0065.83اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد جمال ثامر خضير817972021511011028

كلية العلوم/جامعة كركوك395.0065.83اعدادية البيداء للبناتتطبيقينوره جهاد زين العابدين طاهر817982021522037041

كلية العلوم/جامعة كركوك394.0065.67ثانوية شفق للبناتتطبيقيرقيه احسان خورشيد مهدي817992021522043002

كلية العلوم/جامعة كركوك392.0065.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيزينب سردار محمد علي أحمد81800202052160006

كلية العلوم/جامعة كركوك392.0065.33ثانوية باغداكول للبناتتطبيقيأسيا صالح هادي علي818012021522012002

كلية العلوم/جامعة كركوك391.0065.17اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيطوفان خلف احمد سلمان818022021511009031

كلية العلوم/جامعة كركوك390.0065.00ثانوية مار افرام للبنينتطبيقيعوديش جالل عوديش سادة81803202051039004

كلية العلوم/جامعة كركوك389.0064.83اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيعثمان فرج سليمان عمر818041821511086024

كلية العلوم/جامعة كركوك388.0064.67اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيمحمد موسى محمد احمد81805182051099030

كلية العلوم/جامعة كركوك388.0064.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيآيه حسين علي رجب818062021522042001

كلية العلوم/جامعة كركوك387.0064.50اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي حسين مريس هاشم81807282051009048
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كلية العلوم/جامعة كركوك386.0064.33اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعلي حسين عبد اهوير818081921511065047

كلية العلوم/جامعة كركوك386.0064.33اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمصطفى حسين احمد محمود818092021511009060

كلية العلوم/جامعة كركوك386.0064.33اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيعبد هللا قيس حسين علي818102021515006091

كلية العلوم/جامعة كركوك386.0064.33اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيفضل حاتم كاظم محسن818112221511012058

كلية العلوم/جامعة كركوك386.0064.33ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيصبا محمد صالح جاسم818123221522006020

كلية العلوم/جامعة كركوك385.0064.17ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد نعمان قدوري818131821513004010

كلية العلوم/جامعة كركوك385.0064.17اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيماريا ساجد عبد غضيب818142021522038016

كلية العلوم/جامعة كركوك384.0064.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيكمال صواش كمال محمد818152021511005034

كلية العلوم/جامعة كركوك384.0064.00اعدادية منوليا للبناتتطبيقيساره جنكيز جمال محمد818162021522021011

كلية العلوم/جامعة كركوك383.0063.83اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقييعقوب عواد حماو سبع818172021511009069

كلية العلوم/جامعة كركوك383.0063.83ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيسرمد عبد هللا هادي محمد818182021511013021

كلية العلوم/جامعة كركوك383.0063.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيالهام محمد جالل عبد هللا818192021522042006

كلية العلوم/جامعة كركوك381.0063.50اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعمر قيس ناظم عبد الحميد818201121511028027

كلية العلوم/جامعة كركوك381.0063.50اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد سيف الدين غيب هللا عمر818212021511001069

كلية العلوم/جامعة كركوك380.0063.33عربية-اعدادية هه ورامان للبناتتطبيقيصابرين حكيم ابراهيم جالل81822202052135012

كلية العلوم/جامعة كركوك380.0063.33ثانوية تكريت المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا خليل ابراهيم خلف818231821515001015

كلية العلوم/جامعة كركوك380.0063.33اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيعبد المهيمن فهمي ناعم غضب818242021511009039

كلية العلوم/جامعة كركوك380.0063.33اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي محمد عوده عليوي818252821511007085

كلية العلوم/جامعة كركوك379.0063.17اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقياحمد خير هللا شهاب عبطان818261821511030001

كلية العلوم/جامعة كركوك379.0063.17اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيامير هيثم يحيى غايب818271921511015012

كلية العلوم/جامعة كركوك379.0063.17اعدادية قونجة كول للبناتتطبيقياسيا شاهين عبد هللا شكور818282021522046004

كلية العلوم/جامعة كركوك378.0063.00ثانوية الحريري للبناتتطبيقيندى حسين صالح عبد هللا818292021522015025

كلية العلوم/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيرؤى عواد علي شالل818302021522042009

كلية العلوم/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيمحمد سيف الدين داود حارس818312121511009027

كلية العلوم/جامعة كركوك377.0062.83اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيمحمد دحام احمد عبد هللا81832202051022038

كلية العلوم/جامعة كركوك377.0062.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقينوراي حسين محمود محمد818332021524005009

كلية العلوم/جامعة كركوك374.0062.33دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين تطبيقيعمر امانج زوراب شاكر81834202051303039

كلية العلوم/جامعة كركوك374.0062.33اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد اسو برهان نوري818352021511001061

كلية العلوم/جامعة كركوك374.0062.33ثانوية بابا كركر االهلية للبناتتطبيقيحنين عبد الشهيد ريسان غالي818362021524004001

كلية العلوم/جامعة كركوك372.0062.00ثانوية عدن للبنينتطبيقيليث احمد شنيشل كاظم818372021511055036

كلية العلوم/جامعة كركوك372.0062.00 نيسان للبنات9ثانوية تطبيقيسجى عامر محمد حسن818382021522002008

كلية العلوم/جامعة كركوك372.0062.00ثانوية اليعربية للبناتتطبيقياسراء خليل علي حميد818392021522073001

كلية العلوم/جامعة كركوك371.0061.83اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيحسين علي حسين نوري818402021511002014
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كلية العلوم/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية النهرين للبنينتطبيقيموافج جبر سلطان سعيد818411821511059023

كلية العلوم/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيابراهيم محمد علي محسن818421821511120001

كلية العلوم/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية تركالن للبنينتطبيقيعلي سمير شكران كريم818432021511062012

كلية العلوم/جامعة كركوك370.0061.67اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيعبد العزيز طلب خلف منصور818442021515006085

كلية العلوم/جامعة كركوك369.0061.50اعدادية المنعم المختلطةتطبيقيطيف خميس حنوش خميس81845182051306015

كلية العلوم/جامعة كركوك369.0061.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى عبد الغني صالح حميد818461721511012070

كلية العلوم/جامعة كركوك369.0061.50اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيزياد محمد ظاهر خلف818471921511065025

كلية العلوم/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية الدور المسائية المختلطةتطبيقياساور مزاحم فرحان جمعة818481821527073001

كلية العلوم/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية اجيال المستقبل للبنينتطبيقيياسر مزهر طارش حمود818491921511107015

كلية العلوم/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية التحدي االهلية للبنينتطبيقيعمر محمود احمد محمد818502021513023003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك578.0082.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيئاكام بشتيوان حكيم كريم818512021411088002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك564.0080.50اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيبشار محمد احمد حسن818522021411097032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك559.0079.83اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيإبراهيم مسعود رمضان علي818532021411097006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك547.0078.17اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد حمزه عبد الحميد خورشيد818542021511086015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك542.0077.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيشاديه ناصح يوسف قادر818552021422106050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك538.0076.83اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد بهاء الدين عزيز كاكه ويس818562021411087013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك537.0076.67ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائياالء يونس خالد بكر818572021422101004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك535.0076.50اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد صالح الدين عبد السالم محمد818582021411087020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك533.0076.17اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم احمد ولي معروف818592021422087146

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك526.0075.17اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيبةريز ازاد طاهر فرج818602021417053005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك526.0075.17ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيآيه شاهدان محمد مصطفى818612021422112013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك521.0086.83ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيتقى عبد الحسين صافي كاظم818622421424018012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك518.0074.00اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيئازا مصطفى احمد محمد نوري818632021411097002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك518.0074.00اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيزينه مهدي احمد علي818642021422109037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك517.0073.83اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيهه رياد امانج حمه رشيد شريف818652021411089158

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك517.0073.83اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيدعاء سه ردار مجيد محمد818662021422099032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك517.0073.83اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسولين رجب حسن حسين818672021422100048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك517.0073.83ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيزهراء فاتح بكر ساقي818682021422112038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك517.0073.83اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيزينب هادي حارس محمد818692021427053007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك516.0073.67اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيكلينه فرهاد ابراهيم قادر818702021422103025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك515.0073.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين هيوا حمه رشيد عبد الرحمن818712021422080059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك514.0073.50ثانوية قدم خير المختلطة كرديةاحيائيأزاد نوزاد فتاح كريم818722021417061002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك514.0073.50اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانياحيائيمالك احمد محمد تحسين818732021422071017
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك513.0073.33اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيانس برهان قادر علي818742021411087030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك513.0073.33ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيشيماء عدنان عزيز صالح818752021422086037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك512.0073.17اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف هيمن صالح حسن818762021411088169

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك512.0085.33اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيمريم حسن مهدي حسين818772121422043058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك511.0073.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائينور بشكو توفيق محمد818782021422098132

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك510.0072.83ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي نور الدين علي شريف818792021411096036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك510.0072.83ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيهونيا محمد عباس محي الدين818802021422079039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك510.0085.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي عدي نعمان عباس818812121411007099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك509.0072.67اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيسازان لقمان حكيم كريم818822021422088043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك509.0072.67اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيساره عمر صابر احمد818832021422099049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك509.0072.67دراسة كردية- الخارجيات احيائيايمان خلف قادر عبد الكريم818842021428550003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك508.0072.50اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيسندس ابراهيم محمد رحيم818852021422088045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك508.0072.50اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيرؤيا فاضل جابر حسين818862021422093040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك508.0072.50 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيهيشو دلشاد رشيد كاكه عبد هللا818872021422094080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك506.0072.33اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيصابر مريوان صابر احمد818882021411089086

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك506.0072.33اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء اسو مردان صالح818892021422103003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك505.0072.17اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد يوسف علي محمد818902021411090038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك505.0072.17اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيئافان حلو عبد الرحمن عبد هللا818912021422099002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك505.0072.17ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيدمت مجيد اكرم مجيد818922021422112033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك505.0084.17ثانوية بحركة للبنيناحيائياسامه عبد الباري عباس مطلك818933121411010003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك504.0084.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييحيى نزار عبد اللطيف صابر818942021411001269

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك504.0072.00ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا حويز نجم الدين عبد هللا818952021422081009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك504.0072.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيشنو سيروان صالح عزيز818962021422099062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك503.0071.83اعادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الرحمن قرباني حميد شريف818972021411084023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك503.0071.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيهيلين ابراهيم مجيد حسن818982021422084167

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك503.0083.83اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي جبار علي باقر818992221411018102

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك502.0071.67ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيسوران محمد حسن محمد819002021411096027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك502.0071.67ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيريكان عدنان ناصر رشيد819012021415016044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك502.0071.67اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيسهند دلشاد فريق علي819022021422099055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك502.0083.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيالفان ايدن عبد الكريم محمد امين819032021424005067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك502.0083.67ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائينور كاظم حمد تايه819042121426005056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك501.0071.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبريار لقمان بكر علي819052021411089037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك500.0071.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيآري جعفر محمد عبد هللا819062021411088009
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك498.0071.17ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةاحيائيكانياو احمد محى الدين أمين819072021422055014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك498.0071.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيروزين سامان غازي عبد هللا819082021422084076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك498.0071.17ثانوية أقار صو للبناتاحيائيامنه علي مندان هللا ويردي819092021422110002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك497.0082.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى أيوب صابر محمد819102021411001231

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك497.0071.00ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء حسين حسن صابر819112021422055002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك496.0070.83دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيساره ابراهيم عبد هللا ميكائيل819122021422121023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك495.0070.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيعبدهللا عادل محمد صالح امين819132021411089093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك495.0082.50اعدادية الشطرة للبنيناحيائيرسول عزيز معيجل فياض819142221411018064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك494.0070.50اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد صالح محمود خورشيد819152021411087021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك491.0081.83اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيجنة هللا محمد قادر حماويل819162021422008037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك490.0070.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا بختيار عبد الرحمن محمد819172021411087073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك490.0070.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيئاريز رضا عبد هللا محمود819182021422087001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك489.0069.83اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيرويده كامل مصطفى محمد819192021422087072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك489.0069.83اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيكزنك ابو بكر علي محمد صالح819202021422106057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك488.0069.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيئه زى فريدون صابر صديق819212021411089009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك488.0069.67ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيزكيه مصدق توفيق رسول819222021422086018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك488.0069.67اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيخنده خالد عبد الرحمن رشيد819232021422088028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك487.0081.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيميسر حسن مصطفى نصيف819242021411039166

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك487.0081.17ثانوية الصفوة للبناتاحيائيبيان حمد سمين خورشيد819252021422025010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك487.0069.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيبرى كوران ستار عمر819262021422084032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك487.0069.50ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيشاجوان مصطفى عارف محمد819272021426005027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك486.0069.50دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيجرو مظهر عاصي عبدل819281821422107027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك484.0080.67اعدادية التقى للبناتاحيائيرقيه عمار سامي احمد819291121422012041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك484.0069.17ثانوية سلطان اوزبك للبنين دراسة تركمانيةاحيائييحيى تورهان نامق اسماعيل819302021411082009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك483.0069.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيسناء احمد سعيد قادر819312021522084016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك480.0080.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيشنه جبار محمد احمد819322021422024045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك479.0079.83ثانوية القلعة للبناتاحيائيزهراء علي نجف مشير819332021422005017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك478.0079.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز محمد رمضان عزاوي819342021413027004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك478.0079.67اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيمحمد محمود حسن صالح819352021417021029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك477.0079.50ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيديلك حسن علي محمد819362021422017023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك474.0079.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد فؤاد هدايت819372021411001250

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك473.0078.83اعدادية الحكمة للبنيناحيائياسامة ابراهيم رحيم حسن819382021411004013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك473.0078.83ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيحسام خلف حبيب عياش819392021417071002
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك472.0078.67ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيخطاب فالح حسن ولي819401821411009019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك472.0078.67ثانوية االماني للبناتاحيائيجمانه محمد احمد محمد819411821422089015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك472.0078.67اعدادية الصدر للبنينتطبيقيحسن صباح الياس حسين819422021511006012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك470.0078.33اعدادية هه ورامان للبناتاحيائيبانه رضا جالل محمد819432021422033006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك470.0067.17اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيديالن محمد جعفر قولي819442021511097025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية الوثبة للبنيناحيائيياسر حماد ضاري مرعي819452021411013111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك466.0077.67ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه ازهر راعي سمين819461821422079038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك465.0077.50ثانوية العرفان للبنينتطبيقيمصطفى احمد قادر هادي819472021511047029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك462.0066.00ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقيلنيا جاالك طاهر محمود819482021522086019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك461.0065.83اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد علي عبد الرحمان رحيم819492021511088039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك460.0076.67اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد احمد نعمت احمد819502021411039123

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك459.0076.50الخارجياتاحيائيزهراء رمزي محمود زينل819511421428050171

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك459.0065.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيهستى شهاب محمد عبد هللا819522021522084030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائياحمد حسام الدين علي عارف819532021411002006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك457.0065.33اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيماردين رزكار محمد صالح على819542021511087037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك456.0076.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزهراء فؤاد جميل ابراهيم819552121422008066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك455.0075.83ثانوية الصباح للبناتاحيائيزينب فهمي طاهر حسين819562021422078025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك455.0075.83ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيرسل عامر ابراهيم اسماعيل819572021522051017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك453.0075.50ثانوية عائشة للبناتاحيائيمريم عمران عبد حسن819581821422022119

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك453.0075.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائيأديان علي سمير احمد819592021422019001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك453.0075.50اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد عبد الستار عبد هللا مصطفى819602121411021059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك452.0075.33ثانوية الشهباء للبناتاحيائينورا سعدي حميد عياده819612021422007077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك451.0075.17ثانوية عائشة للبناتاحيائيصابرين محمد علي ابراهيم819621821422022092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك450.0075.00اعدادية الرواد للبنيناحيائيحسين علي موسى فاضل819632021411021034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك450.0075.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد حاتم عزيز قادر819642021411039128

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك450.0075.00اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد سالم محمد خليل819652121411011091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك448.7274.79ثانوية العراق للمتميزيناحيائيايمن عبد الباسط محمد عبد الصمد819662021411040018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك448.0074.67اعدادية الحويجة للبنيناحيائيفاروق علي محمد احمد819672021411019078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك448.0074.67ثانوية بيت الحكمه االهلية للبنيناحيائيهارون احمد إبراهيم محمود819682021413014009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك448.0074.67ثانوية الصفوة للبناتاحيائيشهد جابر حميد مهدي819692021422025036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك444.0074.00اعداية المعراج للبناتاحيائيايه عماد محمود نايف819701021422031019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك444.0074.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء سهل حسن غياض819711521422006087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك444.0074.00اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيمها خلف هليل شتيوي819722021426002095
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك444.0074.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد موسى محمد جواد حبيب819732721411026180

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك443.0073.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيصفا سعد عبد الوهاب درويش819742021411001103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك443.0073.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي شالل هادي حسين819752421411047213

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك442.0073.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيايالف خليل ابراهيم عبد هللا819762021422018011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك441.1673.53ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيجيمن فاروق عزيز محمود819772021422017017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك441.0073.50اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعلي رعد هاشم رجب819782021411039101

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك441.0073.50ثانوية الصباح للبناتاحيائيحوراء مجيد عبد الحسين معارج819792021422078016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك440.0073.33اعدادية البيداء للبناتاحيائينوره علي عبد الحافظ علي819802021422037113

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك439.0073.17 نيسان للبنات9ثانوية احيائيفاطمة محمد عادل رؤوف819812021422002024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك439.0073.17اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمريم حبيب عزيز شوكت819822021422008114

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك439.0073.17ثانوية الصباح للبناتاحيائيسلوى ياسر ابراهيم مجيد819832021422078031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك439.0073.17الثانوية العالمية المتحدة المختلطة االهليةاحيائيمحمد صالح حسن رحيم819843221417004004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك438.0073.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد شمس الدين عز الدين امين819852021411039017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك438.0073.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيريسان فليح فتحي محمد819862021411039063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك438.0073.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمرال علي احمد إسماعيل819872021422032074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك438.0073.00ثانوية همسة للبناتاحيائيأيه سيروان فخر الدين جمعه819882021422054002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك437.0062.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيشنه محمد رؤوف محمد امين819892021522084017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك437.0072.83ثانوية فريشتة للبناتاحيائيفاطمه بهجت بكر جمعه819902121422083032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك436.0072.67اعدادية البيداء للبناتاحيائيروزين هيوا نور الدين محمد819912021422037044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك436.0072.67ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيفردوس صالح جاسم خلف819922021427067008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك435.0072.50ثانوية الصباح للبناتاحيائيزهراء غالب غائب نجم819932021422078021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك434.0072.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الستار عبد الجبار إرحيم819941121411015056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك434.0072.33ثانوية االطياف للبناتاحيائيعهود جمعة محمود خليفة819951821422063048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك433.0072.17اعدادية الجواهري للبنيناحيائيايمن نيهاد محمد صالح رحيم819962021411015019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك433.0061.83ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيابراهيم شهاب جوهر احمد819972021515016002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك433.0072.17اعدادية االنام للبناتاحيائيمينا حسن محمد محمد امين819982121422045065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك432.0072.00اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيصدام ابراهيم خلف ابراهيم819992021411041017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك432.0072.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحيناحيائيعمر حسين ابراهيم موسى820002021411070041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك432.0072.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيعائشه عبد الكريم فاضل احمد820012021422019085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك432.0072.00ثانوية اليعربية للبناتاحيائيديمة عبد السميع عالء الدين عبد السميع820022021422073020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك431.0071.83ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيمالك مشتاق عبد الكريم عبد هللا820031621524029018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك431.0071.83ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيدالل ثائر ياسين طه820043121422001017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك430.0071.67اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيعبد العزيز مصطفى علي جمعه820052021411037014

4148 من 2485صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك430.0071.67ثانوية الشهباء للبناتاحيائينورهان نريمان ناوخاص عباس820062021422007078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك430.0071.67ثانوية الياسمين للبناتاحيائيآيه احمد عبد الكريم عبد الرزاق820073221422003003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك429.0071.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيحوراء حسين علي كاظم820082321422014038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك428.0071.33ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيمحمد رشيد مجيد ظاهر820091821411118032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك428.0061.17اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد دلشاد نصر الدين احمد820102021511089056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك428.0061.17اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانيتطبيقياسماء رشدي أنور قنبر820112021522071005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك428.0071.33ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعمر عبد هللا حسين مصطفى820123121411008085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك427.0071.17ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيحارث طه ياسين محيمد820132021417011010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك427.0071.17ثانوية الشروق للبناتاحيائيرقية اسماعيل يعقوب يوسف820142021422047015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك427.0071.17اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيمحمد فؤاد عزيز مامه خان820152121411077030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك426.0871.01ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفاطمه محسن علي سعيد820162021422017051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك426.0071.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين ارتان عباس وهاب820172021424005020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك426.0071.00اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيحارث نهاد حميد قادر820182121417067012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك424.0070.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائيروان عواد احمد حمدوش82019202042154030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك424.0070.67اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيحبيب علي حسين عبود820201421411003027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك424.0070.67اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيمحمود عبد السالم حسين احمد820211821511036076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك424.0070.67اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعبد هللا محمود محسن جمعة820222021411024040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك424.0070.67اعدادية الواسطي للبناتاحيائيحنين قحطان عدنان حميد820232021422003026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك424.0070.67اعدادية منوليا للبناتاحيائيهيام سيروان احمد خورشيد820242021422021036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك423.0070.50 نيسان للبنات9ثانوية احيائيزبيدة زياد صالح خلف820252021422002016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك421.0070.17اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعمر خشوع نجم حسين820262021411005055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك421.0070.17اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمصطفى عبد الرزاق محمد طاهر820272021411005080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك421.0070.17اعدادية االزدهار للبناتاحيائيميديا عمر فاروق يونس820282021422019105

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك421.0070.17ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيهدى احمد حسن حسين820292021422058024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك421.0070.17اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائياسامة ستار عدنان عبد820302121411059019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك421.0070.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايه عزالدين جمعه خطاب820312121422085045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك420.0070.00ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمة محمد حميد خلف820322021422077010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك420.0070.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى قيس شكر حسين820332121411009289

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك419.0069.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيشاهو عماد نوري حميد820342021411001097

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك419.0069.83ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائياحمد محمد يوسف محمود820352021411010004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك419.0069.83اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيأوين صباح عاصي حسين820362021422024003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك419.0069.83ثانوية الشروق للبناتاحيائيزينب اسماعيل خليل ابراهيم820372021422047018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك418.0069.67اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيأوس ليث ناجي خزعل820382021411005006
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك418.0069.67اعدادية تازة للبنيناحيائيعلي عبد االمير ولي حسين820392021411018022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك418.0069.67اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيخزعل ياسر عبد شجاع820402121411032045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك417.0069.50ثانوية عائشة للبناتاحيائينضال نايف بكر فاضل820411821422022131

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك417.0069.50ثانوية الياسمين للبناتاحيائيايمان نهاد خضير عباس820423221422003002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك416.0069.33ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائياسيه رضوان محمد مصطفى820431921424002001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك416.0069.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيحسين طالل محمد حسن820442021411039050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك416.0069.33ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيوسام ثامر اسماعيل احمد820452021411046064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك416.0069.33ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيقاسم غالب فضاله علي820462221413025090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك406.0067.67ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيسفانا كمال جبار عبد هللا820472021522030015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك401.0066.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحمد فريد كمال توفيق820482021511039080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك397.0066.17ثانوية عدن للبنينتطبيقيعلي حسين عاصي صالح820492021511055028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك397.0066.17ثانوية القلم االهلية للبنينتطبيقياحمد جعفر احمد يابه820502021513006002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك396.0066.00اعدادية حديثة للبنينتطبيقيهاشم قاسم هاشم علي820511921511019078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك396.0066.00اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعلي عباس محمد عمر820522021511001048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك391.0065.17اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيصهيب عمر خليل ابراهيم820531921511032014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك391.0065.17ثانوية آل بدير المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا مهدي عبد اليذ820542421515009012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك389.0064.83اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيعبد هللا يوسف محمد خورشيد820552021515006095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك387.0064.50اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقييوسف هاوزين صالح الدين محمد820562021511001104

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك386.0064.33اعدادية منوليا للبناتتطبيقيكريمه محمد فهمي حمزه820572021522021019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية الزاب المسائية المختلطةتطبيقيعالء جسام محمد حاج82058202051255022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك381.0063.50ثانوية مار  افرام للبنينتطبيقياندري اديب فرنسيس شمعون820592021511033002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك380.0063.33ثانوية عدن للبنينتطبيقيسراج منير عادل علي غالب82060202051084014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك380.0063.33اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيطه قتيبة يحيى سلمان820612021511001034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك379.0063.17اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين محمد علي ابراهيم820622021511001049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك379.0063.17اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمود حسين مردان مصطفى820632021511001081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك379.0063.17اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعثمان منهل عادل عمر820642021511005025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك376.0062.67اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعبد هللا عابد فرحان حسين820651921511066022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك371.0061.83اعدادية تازة للبنينتطبيقيمنتظر علي قنبر غيدان820662021511018034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك370.0061.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي باسم سلمان عبد هللا820671021511019064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية التون كوبري للبنينتطبيقيمصطفى سيروان فقي محمد820682021511014013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك369.0061.50ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيفاطمه شاكر حمود خضر82069202052125011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك369.0061.50اعدادية الشامية للبنينتطبيقيصادق محمد رضا عمار ناجي820702421511010019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية العرفان للبنينتطبيقياحمد سداد عبد االمير حسن820712021511047004
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيعمر محمد احمد عبد820721021515002034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيعلي ظاهر عبدالمحسن حمزه820732321515007041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك366.0061.00دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين تطبيقيمحمد ازاد محمد خطاب82074202051304073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك366.0061.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيمريم ابراهيم قاسم عمر82075202052160010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك366.0061.00اعدادية قونجة كول للبناتتطبيقيسكينه رستم زمان علي مردان820762021522046017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك365.0060.83اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيعباس هادي حسين علوان820771621511056025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك365.0060.83ثانوية الملوية االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا بدري دحام عباس820781821513002012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك364.0060.67ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينتطبيقيامين عبد الكريم قاسم طارش820792021513002007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك364.0060.67ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعبد هللا بشير فاضل حسن820803121517008013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك615.0087.83ثانوية بارش للبنات تركمانيادبيحواء موفق عز الدين محمد820812021222112014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك603.0086.17ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةادبيشكوفه نجاة توفيق فرج820822021227054009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيخوله رمضان عبد الكريم توفيق820832021222093008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك585.0083.50اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمصطفى صالح الدين عباس حمد امين820842021211098051

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك577.6096.27ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيبراء احمد محمود حسين820852021422017015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك573.0081.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيايمان عبد الوهاب عثمان محمد820862021222084005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك562.0080.33ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيايمان نوزاد احمد غفور820872021222108008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك559.0079.83اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيئاالن رؤوف مصطفى محمود820882021211091002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك551.0091.83اعدادية السياب للبنينادبيحسين طه ابراهيم علي820892021211053016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك544.0077.67 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيالرا شاهين عبد الجبار عثمان820902021222094034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك537.0089.50ثانوية شفق للبناتادبيايه رحيم حسين دبي820912021222043006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك536.0076.50ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيمريم فيصل عزيز علي820922021422112069

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك534.0076.33اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيزينب اسعد جليل حسن820932021222093014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك532.0076.00ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيعائشه سيروان رمضان محمد820942021422080046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك530.0075.67 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيشيماء دلسوز مجيد رمضان820952021222094030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك527.0087.83ثانوية النصر للبناتادبيعبير نهاد علي محمد820962021222035020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك523.0087.17ثانوية هاجر للبناتادبيايالف خضير محمد عليوي820972021222048006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك523.0074.67اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيسميه شهاب ذياب سعيد820982021222103011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك519.0074.17اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيمحمود فتاح جليل محمود820992021217056009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك519.0074.17ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان كمال عثمان حسين821002021422102004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك518.0074.00ثانوية الرافدين للبنات تركمانياحيائيزهراء خليل كمال علوان821012021422070004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك517.0086.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيملك وليد قاسم قادر821022021424014022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك514.0085.67اعدادية السياب للبنينادبيمؤمن احمد تقي موسى821032021211053061

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك514.0073.50ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيسارا قهرمان كريم مجيد821042021222101009
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك514.0073.50ثانوية بارش للبنات تركمانيادبيايبك عماد عادل شكور821052021222112007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك513.0085.50اعدادية الفرات للبنينادبيأحمد فاهم دواس حسن821062021211007003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك513.0073.33اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيابراهيم قانع جمعه يوسف821072021411089011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك511.0085.17اعدادية الرياض للبنينادبيشعيب احمد ناجي محمود821082021211022013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك510.0085.00اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد باسم محمد حيدر821092021211054033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك509.0084.83ثانوية االوس للبنينادبيرياض عمار حاضر عبد هللا821102021211045022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك505.0084.17اعدادية الفرات للبنينادبيمحمد حسين غالب حسين821112021211007046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك505.0084.17ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيخضر ادريس عبد الجليل محمد821122021217069005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك505.0072.17اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيسوالف سيروان لطيف ناصر821132021222106031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك504.0084.00حزيران للبنين1اعدادية ادبيصالح عيدان ابراهيم هزاع821142021211052025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك503.0071.83اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيرابه ر فاتح علي فرج821152021211098019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك502.0083.67اعدادية الواسطي للبنينادبيحسام وليد خالد عبد هللا821162021211054010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك502.0071.67ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيجربه كوسرت جبار سعيد821172021222102002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك499.0083.17اعدادية الواسطي للبنينادبيايمن عزام مزاحم محي821182021211054008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك498.0083.00ثانوية النزاهة للبناتادبيآية نظمي أحمد طه821192021222029003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك497.0082.83اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيفاطمة ناظم عبد الجبار احمد821202021222022026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك496.0082.67ثانوية الصباغية للبنينادبيعيسى عبد هللا محمد ناصر821212021211042003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك495.0070.67ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيتاره عبد الكريم عبد الفتاح قادر821222021222090007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك494.0082.33ثانوية الصباح للبناتادبياستبرق صالح بيرام علي821232021222078001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك492.0082.00ثانوية غرناطة للبناتادبيايه احمد جسام عبد821242021222001005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك491.0081.83ثانوية الشهباء للبناتادبيايناس سرمد فارس جاسم821252021222007013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك489.0069.83ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيساره قادر مشير حسين821262021422112047

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك488.0081.33اعدادية الواسطي للبنينادبياحمد هالل حميد جبر821272021211054006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك488.0081.33اعدادية الواسطي للبنينادبيمنذر عبد الرحمن علي تايه821282021211054039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك488.0069.67ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةادبيحسن علي نجيب عبد الصمد821292021211085004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك488.0069.67اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيارام سعد هللا فتح هللا حسن821302021211091016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك486.0081.00اعدادية الواسطي للبنينادبيعلي عدنان مطلك حمود821312021211054028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك486.0081.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيارزو قحطان عدنان زينل821322021222024001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك484.0069.17اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد احمد كريم أمين821332021211098034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك483.0080.50ثانوية الوفاء المختلطةادبيلندا مهند حميد ابراهيم821343121227003005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك482.0080.33ثانوية اليمامة للبناتادبيمنار عويد خريسان صالح821352021222009013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك482.0080.33ثانوية الياسمين للبناتادبيابراج مؤيد خضير محمد821363221222003001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك480.0080.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي سامان علي كريم821372021211049025
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك480.0080.00اعدادية البيداء للبناتادبيزهراء باسم صادق عبد علي821382021222037015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك480.0068.50ثانوية بارالق للبنينتطبيقيعلي احمد علي حيدر احمد821392021511050014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك478.0068.33اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمسلم حسين قادر علي821402021211098050

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك477.0079.50ثانوية الشهباء للبناتادبيساره حسن احمد حمد821412021222007029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك477.0079.50اعدادية البيداء للبناتادبيهاجر احمد مهدي رشيد821422021222037032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك476.0079.33ثانوية غرناطة للبناتادبيديانا حازم سامي عطيه821432021222001010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك475.0067.83ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيسه ربه ست جليل صابر عباس821442021215016051

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك475.0079.17ثانوية جوارجرا للبناتادبيسهيلة احمد عبد هللا كسار821453121222001022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك474.0079.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي وليد خالد خضير821462021211009050

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك474.0079.00ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيخليل ابراهيم جاسم خلف821472021217069007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك474.0079.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد المهدي عثمان عودل قادر821482021411005059

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك473.0078.83ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيريم رعد غائب واحد821492021224001003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك471.0078.50اعدادية االمين للبنينادبيمصعب قيس عبد هللا نجم821503121211003059

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك470.0078.33اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد يوسف جمعة محمد821512021211009066

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك470.0078.33اعدادية الواسطي للبنينادبيحسين عبد الجبار فاتح ابراهيم821522021211054011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك469.0078.17حزيران للبنين1اعدادية ادبياسد حردان غازي حمد821532021211052008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك468.0078.00اعدادية الفرات للبنينادبيإبراهيم منذر جاسم طلب821542021211007001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيسيف الدين سعد خميس خلف821552021217069009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيعدنان كامل عبد صالح821562021217069012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك467.0077.83اعدادية السياب للبنينادبيحسن فالح حسن عزيز821572021211053015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية اليمامة للبناتادبيداليا طارق عابد محمد821582021222009005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك466.0066.50ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيهدى ابراهيم علي عمر821592021222095027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465.0066.50اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيريباز ناظم عبد هللا كريم821602021211098024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465.0077.50ثانوية القلعة للبناتادبيمريم عدنان عثمان قاضي821612021222005020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465.0066.50ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيريان محمود محمد عثمان821622021222090010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك464.0077.33اعدادية الفرات للبنينادبيكاظم محمود حسين جبوري821632021211007038

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك464.0066.33اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيجراخان شيركو احمد قادر821642021222106016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463.0077.17ثانوية االوس للبنينادبيعلي عبد الرحيم محمد عبد هللا821652021211045042

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيعبير رحيل صلبي عساف821662021427004004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك461.0076.83اعدادية الفرات للبنينادبيعلي عادل إسماعيل ثويني821672021211007032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك461.0076.83ثانوية الخان للبنينادبيابراهيم عبد هللا علوان حاجم821682021211026001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك461.0076.83اعدادية تل علي للبنينادبياحمد عبد هللا ابراهيم علي821692021211030003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك461.0065.83اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعلي فريدون عبد الكريم حسين821702021211091047
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك461.0076.83ثانوية غرناطة للبناتادبيجيالن موفق فتاح كاكه821712021222001007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك461.0065.83ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيمريم محمد حسين محمد821722021222095023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك460.0076.67اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد يوسف علي قادر821732021211015037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك460.0065.67ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيهلبين حسين محمد نريمان821742021222101018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك459.0076.50اعدادية العباسي للبنينادبيوليد احمد مظلوم نايف821752021211020053

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك459.0076.50اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد عماد عبد الواحد شاكر821762021211021060

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك459.0065.50اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد احمد عبد الكريم شريف821772021211091052

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك459.0065.50اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيوه يس عبد الجبار عبد الرحمن نجم الدين821782021211098058

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك459.0076.50ثانوية المعتصم المختلطةادبيياسين عطية ياسين حبيب821792021217010033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك458.0065.50ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيدنيا بدر الدين سليمان سعيد821802021226005023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك456.0076.00ثانوية اشبيلية المختلطةادبياحمد عبد الخالق صالح ياسين821812021217007002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك455.0065.00ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيشيماء كمال مشير طاهر821822021222108027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك455.0075.83ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيبراء خليل سليمان مصطفى821832021424013008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك454.0075.67اعدادية الواسطي للبنينادبيطاهر مقداد خليل ابراهيم821842021211054016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك454.0075.67اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبياالن قيس رضا مزبان821852021211056008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك453.0075.50ثانوية شرق دجلة للبنينادبيحسن خضر إبراهيم حسين821862021211031005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك453.0075.50ثانوية شميط للبنينادبيمساهر فهد خضر محمد821872021211034034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك453.0075.50ثانوية القلعة للبناتادبيدينا ماجد ولي علي821882021222005010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك453.0075.50اعدادية فلسطين للبناتادبيعائشه كامران عثمان صالح821892021222038018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك452.0075.33اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى محمد صالح حميد821902021211053084

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك452.0075.33ثانوية خولة بنت األزور للبناتادبيمهجه احمد عمر علي821912021222026008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك452.0075.33ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيهاجر اسعد سليمان داود821923321422003039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك451.0075.17اعدادية العباسي للبنينادبيعثمان خلف حسين علي821932021211020039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك451.0075.17ثانوية شميط للبنينادبيابراهيم مخلص صبحي محسن821942021211034003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك451.0075.17ثانوية المعتصم المختلطةادبيعبد الرزاق ستار جاسم محيميد821952021217010015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك451.0075.17اعدادية قونجة كول للبناتادبيمريم اسماعيل رضا احمد821962021222046034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك451.0064.50دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبياسراء صالح علي عمر821972021222097007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك451.0075.17ثانوية اختر المسائية للبناتادبيساره كمال مصطفى حميد821982021226001006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك450.0075.00اعدادية تل علي للبنينادبيفهمي اسماعيل ابراهيم احمد821992021211030041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك449.0074.83ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيحميد قاسم محمد عباوي822002021211016004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك448.0074.67ثانوية شمالن المختلطةادبيعبد الباسط حمد محمد علي822012021217026009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0074.50ثانوية كونل للبناتادبيساره بشار يحيى ذنون822022021222014028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك446.0074.33اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيسريكه نهاد محمد رضا82203202042355040
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك446.0074.33اعدادية العيصالنة المختلطةادبياحمد عواد صالح رمضان822042021217014002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك445.0074.17اعدادية الفرات للبنينادبييونس طه محمد عبد هللا822052021211007067

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0074.00ثانوية سروة للبناتادبيسجى زكاع حاتم طه82206202022152013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0074.00ثانوية سروة للبناتادبيزهراء بهاء ريكان مزيعل822072021222050013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0074.00ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعبد هللا رائد حامد علوان822083221211005017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0073.83ثانوية الصباغية للبنينادبيرعد حبيب احمد عبد هللا822092021211042002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0073.83حزيران للبنين1اعدادية ادبيعمر صالح علي حسين822102021211052039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0063.33ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيسلطان سرور عباس رمضان822112021211096032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0073.83ثانوية الخوارزمي للبناتادبيمنار لؤي محمد رجب822123121222015008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.0063.17ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةادبياحمد عبد الجبار جمال مصطفى822132021211085001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.0063.17ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةادبيسامان نجاة عبد الحميد محمد طيب822142021211085007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.0073.67ثانوية عباد الرحمن المختلطةادبيمروان شعالن خميس سلومي822152021217039003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.0073.67ثانوية الصباح للبناتادبيعائشة سعدي محمد علي822162021222078027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0073.50اعدادية الرواد للبنينادبيمنتظر عباس صابر فهد822172021211021067

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0073.50ثانوية غرناطة للبناتادبيذكرى عباس محمد ياسين822182021222001011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0073.50ثانوية هاجر للبناتادبيهدير ثائر فتح هللا امين822192021222048018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0073.50ثانوية سروة للبناتادبيزينة عبد القادر علي سلمان822202021222050017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0063.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيريان كاوه مجيد لطيف822212021222095010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0073.50ثانوية حطين للبناتاحيائياسماء قيس مصطفى عبد الرحمن822222021422031011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك440.0073.33اعدادية الفرات للبنينادبيعلي خالد خليل ابراهيم822232021211007031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك440.0073.33اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيحسن عزيز حسن عزيز822242021211056014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك440.0062.83اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبييونس احسان رشيد علي822252021211098060

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك440.0062.83ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيمحمد خورشيد احمد سعدون822262021215016086

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك440.0073.33ثانوية كونل للبناتادبيهاجر يشار حسيب عصاف822272021222014043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك440.0073.33ثانوية سيوان للبنينادبيمحمد رافع محمود احمد822283121211001015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك440.0073.33ثانوية الوفاء المختلطةادبيعبد الملك مروان فاضل حمادي822293121217003002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0073.00ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيساره مصطفى كمال خليل822302021424013013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0073.00ثانوية الحرية للبناتاحيائيفاطمه منتصر فارس محمد يونس822313221422004013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك437.0072.83اعدادية يايجي للبنينادبيمحمد خليل عواد محمد822322021211058030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك437.0072.83ثانوية عبد هللا عبد الرحمن للبنين للنازحينادبيادهم سامي داود خلف822332021211102008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك437.0072.83ثانوية الصباح للبناتادبيهيام قصي عبد الستار رشيد822342021222078041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0072.67ثانوية شميط للبنينادبيرافل خلف حسين رمضان822352021211034012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0072.67ثانوية القلعة للبناتادبيحنان حمزه خليل جودي822362021222005009
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0062.17ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبياياد شاكر هدايت سرتيب822372021211096018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0072.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيخالد عبد االمير عادل خضر822382021411001078

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك434.0062.00اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيسيما احمد محمد نامق822392021222088027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433.0072.17اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسن ثامر نصيف حسن822402021211009022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433.0072.17ثانوية غرناطة للبناتادبيساره شاكر محمود محمد822412021222001016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433.0072.17ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعلي نضال حامد حسين822423221411002049

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0072.00اعدادية العباسي للبنينادبيعبد العزيز حسين علي محمود822432021211020034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك431.0061.50اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عماد عبد القادر عبد الحسين822442021211091066

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك431.0071.83اعدادية الصدر للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد رؤف مصطفى822452021411006039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك430.0071.67ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائيعبد هللا هدايت رمضان محمد822462021411027010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك430.0071.67ثانوية االمل للبنينتطبيقيبه يواند محمد حميد امين822473121511002012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك429.0071.50حزيران للبنين1اعدادية ادبيليث كريم محمود داود822482021211052041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك429.0071.50اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعباس صالح نوري علي822492021211056023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك429.0071.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيفريال محمد حمد ياسين822502021222022027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك428.0071.33اعدادية العباسي للبنينادبيعبد الجبار دلي احمد خلف822512021211020028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك428.0071.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب هجران محمود احمد822522021422018044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك428.0071.33اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائياية حسن مجيد صمد822532021422022007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك428.0071.33ثانوية حطين للبناتاحيائياسراء هاشم عطيه عالوي822542021422031008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك428.0071.33اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمالك عبد الكريم احمد امين822552021422038063

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك428.0071.33ثانوية اليعربية للبناتاحيائيتونس جراد محمد جوير822562021422073014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك427.0071.17ثانوية عدن للبنيناحيائيبالل لقمان زنو عليوي822572021411055023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك426.0071.00اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيشاالو صالح عمر علي822582021211056022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك426.0060.83اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةادبيأركان محمد فريق قادر822592021211086002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك426.0071.00ثانوية القلعة للبناتادبيمريم فيصل احمد صالح822602021222005021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك426.0060.83ثانوية النه المسائية للبناتادبيهيلين علي مجيد عبد القادر822612021226006028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك425.0060.67دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات ادبينور عمر شريف محمد822622021222121012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك425.0070.83اعدادية الحكمة للبنيناحيائيأحمد عبد السالم أديب فريق822632021411004009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك425.0070.83اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيشيرمان نواف حجي هفند822643321217004004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك424.0070.67اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيوسام عبد هللا احمد عواد822652021215006233

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك424.0060.50اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيمريم عاصي محمود حسن822662021222088035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك424.0060.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيئاال نامق جليل كريم822672021222106002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك424.0070.67ثانوية االمل للبنيناحيائيمصطفى ضياء عبد الستار محمد822683121411002032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك423.0070.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيبشرى شاكر محمود احمد822692021224005003
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك422.0070.33اعدادية السياب للبنينادبياسامة زيد كاظم خميس822702021211053011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك422.0070.33ثانوية الفاروق المختلطةادبيمحمد رائد مسعود عثمان822712021217005017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك422.0070.33اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيالوند شهاب احمد سعيد822722021411002044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك421.0070.17اعدادية فلسطين للبناتادبيجومانه صائب طالل خالد822732021222038006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك421.0060.17ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيالرا فرهاد محمد سليمان822742021222101014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420.0070.00اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد سامي هرزان احمد822752021211054035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420.0070.00ثانوية غرناطة للبناتادبيزهراء جمال نجاه مرزوق822762021222001014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420.0070.00ثانوية الشهباء للبناتادبيشهد اسعد محمود نصيف822772021222007033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420.0070.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيداليا برهان محمد عبد هللا822782021422015036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420.0070.00اعدادية قونجة كول للبناتاحيائينور زكي عابد احمد822792021422046045

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك419.0069.83ثانوية الخان للبنينادبيعبد هللا حمد علوان حاجم822802021211026012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك419.0069.83ثانوية النصر للبناتادبيمنال شالل حميد صالح822812021222035024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك419.0069.83ثانوية شفق للبناتادبياسراء حسام الدين زيدان خلف822822021222043001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك419.0069.83ثانوية حفصة للبناتاحيائيهدى جنيد فخر الدين صديق822832021422072017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك419.0069.83ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيهاجر تحسين حسين حسن822843121222014033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك418.0069.67اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيداليا هلمه ت نعمت نجم822852021222024009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك418.0069.67ثانوية الصباح للبناتادبيسونيا ما كوان عزت احمد822862021222078021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك417.0069.50اعدادية الجواهري للبنينادبيايمن اياد نور الدين يوسف822872021211015009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك417.0069.50ثانوية شميط للبنينادبيلؤي ابراهيم احمد محسن822882021211034030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك417.0069.50اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبياحمد محمد احمد خالد822892021215006026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك416.0069.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيأيه احمد صالح هالل822902021222042002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك415.0069.17ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيمريم صبحي عزيز محمد822913221222006036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك413.0068.83 نيسان للبنات9ثانوية ادبيمالك ارسالن عبد هللا نور الدين822922021222002012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك412.0068.67ثانوية غمدان المختلطةادبيمحمد طالب حسين سلمان822932021217034020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك411.0068.50اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمحمد عبد الرحمن مهدي صالح822942021211056043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك410.0068.33اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى سيزار عباس احمد822952021211053081

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك410.0068.33اعدادية الواسطي للبنينادبيثامر علي جدوع سعيد822962021211054009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك410.0068.33ثانوية هةولير زانستي للبنينادبيعبد هللا سردار مجيد رشيد822973121211007011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك409.0068.17حزيران للبنين1اعدادية ادبيطالع نزهان حسين غائب822982021211052029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك409.0068.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعلي عصام خورشيد وهاب822992021511039049

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك409.0068.17ثانوية الخوارزمي للبناتادبياسراء عبد الجبار خميس خضر823003121222015001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك406.0067.67ثانوية اليمامة للبناتادبيرتاج جمعه رشيد حسين823012021222009006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك406.0067.67اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيرغده جودت جالل محمد823022021222024012
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك404.0067.33اعدادية الرواد للبنينادبيحسين عبد السالم أنور حمزه823032021211021019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك404.0067.33ثانوية الخان للبنينادبييوسف غازي علي حسن823042021211026022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك403.0067.17ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعلي احمد علي كردي823052021217007024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك403.0067.17 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبيزهراء اكرم توفيق علي823062021222039020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك403.0067.17ثانوية شفق للبناتادبيايمان عمران صالح الدين حميد823072021222043030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك402.0067.00ثانوية غمدان المختلطةادبيعبد الملك حسين عواد حمد823082021217034017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك402.0067.00اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيكوثر محمد احمد محمد823092021222022028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك402.0067.00ثانوية سروة للبناتادبيسوالف محمد مصعب حسن823102021222050021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك402.0067.00ثانوية الصالحية المختلطةادبيمروة محمد علي صالح823112021227027015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك401.0066.83ثانوية الشهباء للبناتادبيصباح نوري مجيد مهدي823122021222007039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك401.0066.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيانور ارسالن انور محمد823132021511039099

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك399.0066.50ثانوية حفصة للبناتادبيوسن ادريس محمد امين823142021222072011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك399.0066.50ثانوية الصباح للبناتادبيشهد إبراهيم صابر رشيد823152021222078023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك398.0066.33ثانوية العبادات المختلطهادبيغسان طه محمد ناجي823162021217001007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك398.0066.33اعدادية الفتوة المختلطةادبيحميد حسين خلف بشير823173121217001005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك398.0066.33ثانوية روناكي للبناتادبيميسم فاضل عبد العزيز عبد الغفور823183221222007009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك397.0066.17اعدادية الواسطي للبنينادبيزين العابدين تركان محمد صالح823192021211054014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك397.0066.17ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيندى ثائر غازي حسون823202021224001004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك397.0066.17ثانوية سيوان للبناتادبيضحى ميثاق جمعه علوان823213121222004020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك396.0066.00ثانوية شرق دجلة للبنينادبيجاسم خلف جاسم محمد823222021211031004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك396.0066.00حزيران للبنين1اعدادية ادبيمصطفى غازي حسين صالح823232021211052050

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك396.0066.00ثانوية غرناطة للبناتادبيميار محمد عبد الحمزه عطيه823242021222001030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك396.0066.00ثانوية الطيبات للبناتادبيزينب محمد سالم مطر823252021222056007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك395.0065.83اعدادية يايجي للبنينادبيمحمد فيصل عبد العزيز عثمان823262021211058033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك395.0065.83اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيشيماء هجران محمد محمود823272021222022024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك395.0065.83اعدادية العباسي للبنينتطبيقيعمر طالع طيب احمد823282021511020006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك395.0065.83ثانوية جيا المسائية للبنينتطبيقيايمن حسين علي حسن823293221515001005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك394.0065.67اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا قحطان عدنان خلف823302021211049021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك394.0065.67اعدادية السياب للبنينادبيمحمد سمير احمد حسين823312021211053070

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك394.0065.67ثانوية النصر للبناتادبيايمان محسن جاسم قاسم823322021222035010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك394.0065.67ثانوية الصباح للبناتادبيزهراء عادل داخل دحام823332021222078015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك393.0065.50ثانوية النسور المسائية المختلطةادبييوسف علي حسن زيدان823342021217045030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك392.0065.33اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد عامر ابراهيم محمد823352021211009009
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك392.0065.33اعدادية الرواد للبنينادبياحمد زيد حميد رشيد823362021211021005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك391.0065.17اعدادية السياب للبنينادبيعلي جان احمد كريم احمد823372021211053046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك391.0065.17ثانوية الفاروق المختلطةادبيوعد فالح اسود عبد هللا823382021217005025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك391.0065.17اعدادية فلسطين للبناتادبينوره غازي قادر نجم823392021222038029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك390.0065.00ثانوية شمالن المختلطةادبيعمر محمود خلف محمد823402021217026011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك2390.0065.00الخارجيون ادبيموسى فاضل محمد مرعي823412021218002128

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك390.0065.00اعدادية الحويجة للبناتادبيشهد سليم خماس محمد823422021222045021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك390.0065.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقياحمد نجدت امين زينل823432021511005009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك388.0064.67ثانوية العباد للبنينادبيمزاحم احمد مهدي احمد823442021211060025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك388.0064.67ثانوية النصر للبناتادبيايالف احمد محمد محمود823452021222035009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك386.0064.33اعدادية العباسي للبنينادبيمصطفى عبد العزيز ابراهيم احمد823462021211020048

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك386.0064.33اعدادية الرواد للبنينادبيعلي فارس طعمه جساب823472021211021044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك386.0064.33اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمحمود شاكر محمود شكور823482021211056046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك385.0064.17ثانوية االوس للبنينادبيمهند نجم حليم عبد823492021211045064

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك385.0064.17حزيران للبنين1اعدادية ادبيثائر محمد حسن زرداو823502021211052011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينادبيمهند نزار سالم خلف823512021213002005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية النزاهة للبناتادبياالء حسن جخيور حسين823522021222029005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية الصالحية المختلطةادبياريج مهند محمود خلف823532021227027001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك384.0064.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيبرزان علي كمال محمد823542021511039019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية اليعربية للبناتتطبيقيرنا سعدي احمد عمر823552021522073005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك383.0063.83اعدادية الفرات للبنينادبيمصطفى سنان فخر الدين فائق823562021211007056

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك383.0063.83للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  ادبيمحمد جمال بدل حيدر823573321211002008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك382.0063.67اعدادية ابن خلدون للبنينادبيابراهيم مصدق كريم حسن823582021211009002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك381.0063.50ثانوية الخان للبنينادبيعبد هللا محمد عيسى محمد823592021211026013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك380.0063.33اعدادية الواسطي للبناتادبياالء سلطان حمد غريب عبد هللا823602021222003004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك380.0063.33اعدادية المسرة المسائية للبناتادبيرؤيا قاسم محمد جاسم823612021226002028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك380.0063.33ثانوية هةولير زانستي للبنينادبيمحمد مهند شاكر دعدوش823623121211007014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك379.0063.17ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيعلي محمد ويس علي رضا823632021211027012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك379.0063.17ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيعائشة مهدي احمد شهاب823643221222006032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية السياب للبنينادبيهمام احمد محمد طياوي82365202021078114

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعمر ابراهيم إسماعيل علي82366202021085042

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية الرياض للبنينادبيعمر حسن احمد حسن823672021211022021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية الجزيرة المختلطةادبيسبهان رقيب محمود محجوب823682021217021004
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيمروة صبري عبد الحميد عبد المجيد823692021222022029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية تازة للبنينتطبيقيمحمد علي حسن هادي اكبر823702021511018025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقياحمد صالح حسن احمد823712021511039007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك376.0062.67ثانوية المعتصم المختلطةادبيمحمد نوري حسن شنداخ823722021217010026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك376.0062.67ثانوية بابا كركر االهلية للبناتادبيمينا محمد ستار توكل823732021224004003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك376.0062.67ثانوية سيوان للبناتادبيزينب نواف سعدو اسود823743121222004016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيمحمد حسن رشيد محمد823752021211016017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك374.0062.33اعدادية الواسطي للبنينادبيكيالن عماد صابر محمد82376202021079027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك374.0062.33ثانوية شرق دجلة للبنينادبيحكم شهاب عبد صالح823772021211031008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك374.0062.33اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي نايف عبد اللطيف مريس823782021211049028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك374.0062.33اعدادية السياب للبنينادبيطه عدنان قادر صابر823792021211053028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك374.0062.33اعدادية فلسطين للبناتادبيزينه قحطان عزيز علي823802021222038008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك373.0062.17ثانوية الحسينية للبنينادبيعمر عبد محمد هالل823812021211032002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك373.0062.17ثانوية الحسينية للبنينادبييوسف عبد محمد هالل823822021211032011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك372.0062.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبينوره حاتم شكر عمر823832021222024036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك372.0062.00اعدادية االمين للبنينادبيمحمد سعدي احمد خلف823843121211003050

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك371.0061.83اعدادية السياب للبنينادبيحيدر صباح احمد علي823852021211053020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك371.0061.83ثانوية شفق للبناتادبيمريم عباس عسكر كاظم823862021222043025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية النصر للبناتادبيوسن عيسى علي حيدر823872021222035028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك369.0061.50اعدادية يايجي للبنينادبيعلي فالح خليل جالل823882021211058019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك369.0061.50ثانوية الموعظة للبناتادبيهند محمود توفيق صالح823892021222049037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية الفاروق المختلطةادبيخير هللا قصي عبد هللا عالوي823902021217005004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك367.0061.17اعدادية السياب للبنينادبيعمر محمد غازي سعيد823912021211053053

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك367.0061.17اعدادية فلسطين للبناتادبيفينك جبار كريم احمد823922021222038020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية الخوارزمي للبناتادبينور عباس فاضل حمو823933121222015011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية الياسمين للبناتادبيموج فراس مشعل حسين823943221222003015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك366.0061.00ثانوية الهادي االهلية للبنينادبيوليد حازم عبد الخالق فقي823952021213021002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك365.0060.83ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيعلي عادل رشيد محمد823962021211016011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك365.0060.83اعدادية فلسطين للبناتادبينورس انور ماجد حنتوش823972021222038028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك364.0060.67ثانوية حفصة للبناتادبيسندس مرعي حساني خلف823982021222072003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك363.0060.50اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد غازي كوثر هادي823992021211021061

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك363.0060.50حزيران للبنين1اعدادية ادبيمحمد عدنان طه حسن824002021211052048

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك363.0060.50ثانوية غمدان المختلطةادبيحميد علي حسين جاسم824012021217034009
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك363.0060.50ثانوية القلعة للبناتادبيمنار روكان جرو خلف824022021222005022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك362.0060.33كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبينهله شيرزاد محمد عبد الرحمن82403202022333035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك362.0060.33اعدادية المستقبل للبنينادبيسيف اثير باسم محمد824042021211011011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك361.0060.17اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الحميد شاهين محمد سعيد824052021211049018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك361.0060.17 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبيمهربان نجاه عبد هللا عزيز824062021222039029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك360.0060.00اعدادية الجزيرة المختلطةادبيصالح محمد محمود علوش824072021217021006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك360.0060.00ثانوية الطيبات للبناتادبيايه حسن ابراهيم حسين824082021222056003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك360.0060.00ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيجاسم محمد جاسم محمد824093121217007004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك514.0073.50ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمة فاضل احمد برغش824102021422055013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك509.0084.83ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيغراء اسماعيل حسام عبد الحميد824111921422041010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك509.0084.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيليث نور الدين محمد ابراهيم824122021411001166

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك506.0084.33ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيسعود مظهر مالح حمود824132021411016003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك476.0068.00دراسة كردية- الخارجيون ادبياحمد دلشاد بكر محمد824142021218500005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك474.0067.67اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى سامان حميد قادر824152021411097100

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك472.0078.67ثانوية االندلس للبناتاحيائياالء سزر عباس مردان824161821422079001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك469.0078.17اعدادية طوز للبنينادبيمؤمن ارجان شاكر خورشيد824171821211033002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك452.0075.33اعدادية المتنبي للبنينادبيمهدي جودة ناصر رسن824181621211006088

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0074.50ثانوية الشروق للبناتادبيدالل عبد العزيز حمه شريف جليل824192021222047007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك445.0063.50اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيارزو احمد حميد مجيد824202021222100002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.0073.67اعدادية الشرقاط للبناتادبيريام حمزه عبد المجيد عباس824211821222007021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.0073.67ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينب هاشم اكبر صديق824221821422079028

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0073.50ثانوية عائشة للبناتاحيائيتبارك غانم مصطفى محمد824231821422022031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0072.50اعدادية الزينبيات للبناتادبيمنار ماجد عبد عبد الحسن824241621222081047

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك429.0071.50ثانوية االندلس للبناتاحيائيايه مروح شكور محمود824251821422079006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك427.0071.17ثانوية آمرلي للبناتادبيزهراء فخري سمين ابراهيم824261821222116004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك416.0069.33ثانوية العبور للبناتادبيهاله مزهر تركي شبوط824271921222086090

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك415.0069.17اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد جاسم محمد علي824282121411011007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك414.0069.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيزينب جمعه بكر محمد824292021422024032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك413.0068.83اعدادية الرصافي للبنينادبينواف علي نواف رحيم824301921211012049

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك412.0068.67ثانوية الطف المختلطةاحيائياحمد عباس رشيد حسين824312321417032002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك411.0068.50ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيراكان صالح عودة حميد824321721515016009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك411.0068.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم نبيل اكرم احمد824332021422042049

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك410.0068.33ايمن- الخارجيون ادبياكرم محمد خضير حمد824341721218001185
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك410.0068.33ثانوية النزاهة للبناتاحيائيرسل احمد محمد عمر824352021422029013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك409.0068.17ثانوية حفصة للبناتاحيائيمنى اسين جمال احمد824362021422072014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك408.0068.00اعدادية بحزاني للبنيناحيائيابراهيم حازم حسين جاسم824371721411058003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك406.0067.67ثانوية عدن للبنيناحيائيمصطفى يوسف محمد عيسى824382021411055090

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك405.0067.50اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيئافان برهان طيب عبد الكريم824392021422008001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك405.0067.50اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيرهام رعد جواد كاظم824402421222034010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك404.0067.33اعدادية ربيعة للبنينادبيعبد العزيز حمود دخيل مطيران824411721211104046

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك404.0067.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيهيفاء خورشيد شكور غيدان824421821222066046

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك404.0067.33اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد نور الدين احمد قادر824432021211009013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك403.0067.17اعدادية االسكندرونة للبنينادبيحسن احمد مزعل حسين82444182021012004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك403.0067.17ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيابراهيم عبد هللا خلف عبد هللا824452021517057001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك403.0067.17ثانوية المجد للبنينادبيحسين ناظم شياع مطرود824462721211004009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك402.0067.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمريم عمر علي مصطفى824472121422032174

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك399.0066.50ثانوية االماني للبنيناحيائيمؤمن عقيل محمود رشيد824481821411088020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك398.0066.33ثانوية غمدان المختلطةاحيائيغسان قيس سلمان محمد824492021417034013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك392.0065.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيميالد جميل موسى علي824501821222066044

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك391.0065.17ثانوية االيالف للبنينادبييوسف عبد يونس عبد824511921211102023

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك389.0064.83اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد احمد كاظم جناح824522021211049030

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك387.0064.50اعدادية العامرية للبناتادبيرفل عبد هللا صدام هميلي824531021222036015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك385.0064.17اعدادية السالم للبنينتطبيقيعباس فاضل صلوي محمد824541921511058019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية الشروق للبناتادبيرفل عامر منهل سلطان824552021222047012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك382.0063.67ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمصطفى منتظر صاحب فاخر824562521213025042

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك380.0063.33ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيفاطمه فالح مطشر ناشر824572821522030035

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك379.0063.17اعدادية السيد حمد للبنينادبيعبد السالم خالد خلف رجب-824581721211073008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك377.0062.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعلي احمد حامد حياوي824591721211011031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك374.0062.33اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد خليل شريف حسين824602021511001066

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك372.0062.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينبا مازن محمود محمد824612121222065094

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية ام البنين للبناتتطبيقياسماء حسن محمد شريف824622021522051007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك367.0061.17اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي نجاح عبد الهادي يوسف824632621511002037

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك366.0061.00اعدادية الرصافي للبنينادبيمحمد ابراهيم رجه محمد824641921211012032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك365.0060.83اعدادية طوز للبناتادبيزهراء وليد قاسم غيدان824651821222021019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك365.0060.83اعدادية بروانة للبنينادبييوسف أحمد حسن أسماعيل824661921211066037

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك364.0060.67اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد اكرم عزيز خضر824672021211011025
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك361.0060.17اعدادية األوفياء للبنينادبيعبد الرحمن هاتف إبراهيم شتيوي82468192021078028

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك361.0060.17اعدادية طوز للبناتادبيزهراء صابر قدري مولود824691821222021017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك360.0060.00اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيشذى غازي مالح حمد824702121222047020

كلية التمريض/جامعة كركوك685.0097.83دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيميديا هدايه غازي عبد هللا824712021422121046

كلية التمريض/جامعة كركوك683.0097.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا عمران احمد محمد صالح824722021422109033

كلية التمريض/جامعة كركوك681.0097.33اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيأيمان سردار عثمان محمد824732021422084006

كلية التمريض/جامعة كركوك681.0097.33اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان احمد جمال محمد824742021422099012

كلية التمريض/جامعة كركوك680.0097.17اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيئارام جوهر كاكل حمه شريف824752021411089003

كلية التمريض/جامعة كركوك680.0097.17اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيمروه عدنان اكرم قادر824762021422087145

كلية التمريض/جامعة كركوك680.0097.17ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيئانيا عبد الخالق احمد صالح824772021422091001

كلية التمريض/جامعة كركوك680.0097.17ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين فاتح محمد توفيق824782021422098141

كلية التمريض/جامعة كركوك679.0097.00دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيسامان محمد لطيف شريف824791821411125038

كلية التمريض/جامعة كركوك679.0097.00ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب غازي رمضان صالح824802021422080029

كلية التمريض/جامعة كركوك679.0097.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيتافكه جمال محمد علي824812021422098044

كلية التمريض/جامعة كركوك679.0097.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيلنجه قاسم حسين محمد صالح824822021422106063

كلية التمريض/جامعة كركوك678.0096.83اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد فؤاد احمد محمد امين824832021411089022

كلية التمريض/جامعة كركوك678.0096.83اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيديما مروان عبد االله احمد824842021422087066

كلية التمريض/جامعة كركوك678.0096.83ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان اراز واحد محمد824852021422095016

كلية التمريض/جامعة كركوك677.0096.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيهوكر نوزاد عبد هللا كريم824862021411089163

كلية التمريض/جامعة كركوك677.0096.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيداستان ناظم فاضل جابر824872021422084054

كلية التمريض/جامعة كركوك677.0096.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيساره سعد جمال جميل824882021422084098

كلية التمريض/جامعة كركوك677.0096.67دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيجربه صباح نوري احمد824892021422121014

كلية التمريض/جامعة كركوك676.0096.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيهردي هيمن محمد احمد824902021411089155

كلية التمريض/جامعة كركوك675.0096.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزان هدايت أحمد حسن824912021422080033

كلية التمريض/جامعة كركوك675.0096.50اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيالره هوشيار منصور غفور824922021422093068

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.33اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيهيوا سيروان كريم جبار824932021411088157

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.33اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبلند قاسم حسن سيد علي824942021411089040

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.33ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيشيرين كامران شكور محمد824952021422086036

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.33ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيشوخان مظفر طه محمد824962021422091023

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.33اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيكوالن احمد خالد عيسى824972021422099076

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.33اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيئاسوده عادل ولي محمد824982021422100001

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.33اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزيوي كمال علي عزيز824992021422100034

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.33ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيجان يشار قادر خورشيد825002021422112030
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كلية التمريض/جامعة كركوك673.0096.17اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمحمد فارس جعفر جاسم825012021411080047

كلية التمريض/جامعة كركوك673.0096.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيهيلين ياخي نجم الدين محمد825022021422084169

كلية التمريض/جامعة كركوك673.0096.17اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف مريوان رحمان رشيد825032021422087031

كلية التمريض/جامعة كركوك673.0096.17ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيسندس ناظم رضا محمد825042021422112050

كلية التمريض/جامعة كركوك672.0096.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائياوين تحسين محمد دولت يار825052021422087027

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0095.83ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيامينه منير كريم صالح825062021422101005

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0095.83ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائياالء محمد ابو بكر محمود825072021426005042

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0095.67ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين ياسين محمود محمد825082021422079042

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0095.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيايه فالح قادر حمه رش825092021422087036

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0095.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيفيار مردان نجم ستار825102021422087124

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0095.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين أسو كرم احمد825112021422087173

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0095.67ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيشنه بهجت حسين حسن825122021422095061

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0095.67اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيأيه نوزاد عمر احمد825132021427056018

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0095.67اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيشه بول صبور عبد الستار حسن825142021427056035

كلية التمريض/جامعة كركوك669.0095.50ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيسمية طارق لطيف احمد825152021422095053

كلية التمريض/جامعة كركوك668.0095.50اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانياحيائيفاطمه محمد احمد اسماعيل825162021422071014

كلية التمريض/جامعة كركوك668.0095.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيافين عدنان غازي احمد825172021422098016

كلية التمريض/جامعة كركوك667.0095.33اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلن نوري علي عثمان825182021422087176

كلية التمريض/جامعة كركوك667.0095.33اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيشايان فرهاد سالم احمد825192021422106051

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0095.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيتانيا نوزاد رشيد رضا825202021422084041

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0095.17اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيزليخه جمال جالل عمر825212021422087078

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0095.17اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيهانا برهان جالل رفيق825222021422103033

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0095.17ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسولين مريوان حارس محمد825232021422108048

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0095.00ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائياسراء ابراهيم محمد عزيز825242021422101002

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0094.67ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم كاوه غفور محمد صالح825252021422079036

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0094.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيايه برهان محمد قادر825262021422087035

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0094.67ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيأيه نظمي قاسم محمد825272021422112015

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0094.67اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيئاوزان جتو سواره حمد825282021427056002

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0094.67اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيدشني شوان احمد محمد امين825292021427056024

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0094.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيزهراء حسن صابر عبد هللا825302021422080027

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0094.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان محمد عبد الرحمن حمه غريب825312021422098030

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيمزده ازاد كاكه رش رفيق825322021422087148

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.50اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيايه علي شهاب قادر825332021422093023
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كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.50اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيافين اكو عبد هللا محمد825342021422103005

كلية التمريض/جامعة كركوك587.0097.83ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيمحمد ايوب هاشم محمد825352021413002055

كلية التمريض/جامعة كركوك587.0097.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيابتسام احسان محمد حالف825362021424014001

كلية التمريض/جامعة كركوك584.0097.33ثانوية عائشة للبناتاحيائيزهره كريم جاسم محمد825371821422022065

كلية التمريض/جامعة كركوك584.0097.33ثانوية الصباح للبناتاحيائيغدير جبار كريم ناصر825382021422078040

كلية التمريض/جامعة كركوك583.0097.17اعدادية الجهاد للبنيناحيائياحمد عمار عدنان علوان825392021411003009

كلية التمريض/جامعة كركوك583.0097.17ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيمراد عبد الخالق مصطفى علوان825402021411010027

كلية التمريض/جامعة كركوك583.0097.17اعدادية الزاب للبنيناحيائيمبارك محمود ابراهيم محمد825412021411025038

كلية التمريض/جامعة كركوك583.0097.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيهند عطيه ابراهيم احمد825422021422018076

كلية التمريض/جامعة كركوك583.0097.17اعدادية االزدهار للبناتاحيائيايالف علي عمر صديق825432021422019027

كلية التمريض/جامعة كركوك583.0097.17اعدادية البيداء للبناتاحيائيئاناء ازاد حسين برزو825442021422037001

كلية التمريض/جامعة كركوك583.0097.17اعدادية البيداء للبناتاحيائيروزين فاتح نجم علي825452021422037043

كلية التمريض/جامعة كركوك582.0097.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيام البنين راضي طعمه سعيد825461621424061005

كلية التمريض/جامعة كركوك582.0097.00اعدادية الحكمة للبنيناحيائيئاكار ازاد رشاد مالويس825472021411004001

كلية التمريض/جامعة كركوك582.0097.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيساره طارق احمد سعدون825482021422019072

كلية التمريض/جامعة كركوك582.0097.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيامنه خالد حسن جاسم825492021422042005

كلية التمريض/جامعة كركوك582.0097.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائياية صالح صبحي عبد هللا825502021424012015

كلية التمريض/جامعة كركوك581.0096.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيرهف احمد ماجد احمد825511821422077075

كلية التمريض/جامعة كركوك581.0096.83اعدادية المستقبل للبنيناحيائيموسى محمد مرشد شكور825522021411011085

كلية التمريض/جامعة كركوك581.0096.83 نيسان للبنات9ثانوية احيائياسراء كريم روضان سليم825532021422002002

كلية التمريض/جامعة كركوك581.0096.83اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيحنين حازم فيصل محمد825542021422008044

كلية التمريض/جامعة كركوك580.0096.67ثانوية الوطن االهلية للبنيناحيائيابراهيم عباس ابراهيم نصيف825552021413026001

كلية التمريض/جامعة كركوك580.0096.67اعدادية الواسطي للبناتاحيائيسهى خماس حسين علي825562021422003051

كلية التمريض/جامعة كركوك580.0096.67ثانوية موطلو للبناتاحيائينور احمد شوكت عبد هللا825572021422075045

كلية التمريض/جامعة كركوك579.8096.63اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياسماعيل موفق عبد الجبار نور الدين825582021411001044

كلية التمريض/جامعة كركوك579.0096.50ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيايهاب ازاد علي محمد825591821411009013

كلية التمريض/جامعة كركوك579.0096.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى عماد محمود احمد825602021411001246

كلية التمريض/جامعة كركوك579.0096.50ثانوية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه حميد عبد الرزاق سلمان825612021422007053

كلية التمريض/جامعة كركوك579.0096.50ثانوية الهناء للبناتاحيائيمحاسن خالد خليف محمد825622021422057051

كلية التمريض/جامعة كركوك578.8896.48ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحسن احمد هادي عبد الرزاق825632021411040022

كلية التمريض/جامعة كركوك578.0096.33اعدادية العرفان للبنيناحيائيمصطفى احمد ناجي صالح825641921411029037

كلية التمريض/جامعة كركوك578.0096.33ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيصالح عبد القادر عبد الرحمن سعيد825651921417037014

كلية التمريض/جامعة كركوك578.0096.33اعدادية الزاب للبنيناحيائيعمر مطلك اعبيد عيسى825662021411025032
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كلية التمريض/جامعة كركوك578.0096.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد الرحيم علي صبري رحيم825672021411039080

كلية التمريض/جامعة كركوك578.0096.33ثانوية منارة العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد هادي كاظم جواد825682021413024001

كلية التمريض/جامعة كركوك578.0096.33ثانوية حطين للبناتاحيائيدانيه فيصل غالم حسن825692021422031038

كلية التمريض/جامعة كركوك578.0096.33ثانوية النصر للبناتاحيائياية رائد شكر حسين825702021422035007

كلية التمريض/جامعة كركوك578.0096.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسوزان حازم علي حمد825712021424005055

كلية التمريض/جامعة كركوك577.7296.29ثانوية العراق للمتميزيناحيائيشهاب احمد داود مجيد825722021411040032

كلية التمريض/جامعة كركوك577.4096.23اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيصدام زيدان محمد مال825732021411001102

كلية التمريض/جامعة كركوك577.0096.17ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمود هادي طالل825741921413009066

كلية التمريض/جامعة كركوك577.0096.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد ايدين نشأت عبد هللا825752021411001182

كلية التمريض/جامعة كركوك577.0096.17ثانوية غمدان المختلطةاحيائيطلحة عدنان عبد هللا حمود825762021417034006

كلية التمريض/جامعة كركوك577.0096.17اعدادية البيداء للبناتاحيائياالء نجم عبود غيدان825772021422037013

كلية التمريض/جامعة كركوك577.0096.17ثانوية الهناء للبناتاحيائيشيماء طارق عيدان محمد825782021422057041

كلية التمريض/جامعة كركوك577.0096.17ثانوية التقدم للنازحاتاحيائيشهد طارق مدهر نوديس825792021422066010

كلية التمريض/جامعة كركوك577.0096.17ثانوية اليعربية للبناتاحيائياميرة عبد داود ابراهيم825802021422073007

كلية التمريض/جامعة كركوك577.0096.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي عصام احمد حبيب825812121411014108

كلية التمريض/جامعة كركوك577.0096.17اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيباقر رافد رشيد علي825822121411059022

كلية التمريض/جامعة كركوك577.0096.17ثانوية المحسن للبنيناحيائياحمد قيس علي حميد825832121411080006

كلية التمريض/جامعة كركوك576.0096.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيخديجة محمد عبد هللا نوفان825842021424005026

كلية التمريض/جامعة كركوك576.0096.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم محمد سلمان علي825852021424012039

كلية التمريض/جامعة كركوك575.0095.83ثانوية االندلس للبناتاحيائيمنار علي كمال زين العابدين825861821422079055

كلية التمريض/جامعة كركوك575.0095.83ثانوية اليمامة للبناتاحيائيزينب شاكر حميد جميل825872021422009014

كلية التمريض/جامعة كركوك575.0095.83اعدادية نور العراق للبناتاحيائيايه محمد عبد القادر نصر الدين825882021422036018

كلية التمريض/جامعة كركوك575.0095.83اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيداليا عواد جاسم محمد825892021427003005

كلية التمريض/جامعة كركوك574.0095.67ثانوية اليمامة للبناتاحيائيهديل مجول الياس محمد825902021422009031

كلية التمريض/جامعة كركوك574.0095.67ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيهيام ممدوح احمد محمد825912021422013038

كلية التمريض/جامعة كركوك574.0095.67اعدادية االزدهار للبناتاحيائيآالء ريبوار احمد عبد القادر825922021422019003

كلية التمريض/جامعة كركوك574.0095.67اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيساره علي حمدي باقر825932021422046032

كلية التمريض/جامعة كركوك574.0095.67انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيزهرة عبد السميع محيسن عثمان825943021427041037

كلية التمريض/جامعة كركوك573.0095.50ثانوية البسمة للبناتاحيائيصبحه محمد علي صالح825952021422016038

كلية التمريض/جامعة كركوك573.0095.50ثانوية ام البنين للنازحاتاحيائيهدى كمال عبد اللة صالح825962021422063029

كلية التمريض/جامعة كركوك573.0095.50ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيالهام عبد القادر داود نايف825972021422065002

كلية التمريض/جامعة كركوك572.6495.44ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيساره جواد عاشور عجاج825982021422017040

كلية التمريض/جامعة كركوك572.0095.33ثانوية حطين للبناتاحيائيايه علي خلف عالوي825992021422031025
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كلية التمريض/جامعة كركوك572.0095.33ثانوية النصر للبناتاحيائيمنار عامر علي سلمان826002021422035057

كلية التمريض/جامعة كركوك572.0095.33ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةاحيائيهناء محمد اعبيد عيسى826012021427069007

كلية التمريض/جامعة كركوك571.0095.17ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيسرور قاسم سعيد عباس826021821422019033

كلية التمريض/جامعة كركوك571.0095.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيسرى ضياء سلطان عبد هللا826032021422010041

كلية التمريض/جامعة كركوك571.0095.17ثانوية باغداكول للبناتاحيائيهدى معد حسين سليمان826042021422012033

كلية التمريض/جامعة كركوك571.0095.17ثانوية اليقظة للبناتاحيائيآيه فرحان احمد محمد826052021422032008

كلية التمريض/جامعة كركوك571.0095.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرغد محارب احمد رحيم826062021424005034

كلية التمريض/جامعة كركوك570.0095.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب نجم الدين قاسم رشيد826072021422029023

كلية التمريض/جامعة كركوك570.0095.00ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيديالن نوزاد طاهر صالح826082021422030018

كلية التمريض/جامعة كركوك570.0095.00ثانوية موطلو للبناتاحيائيبيرق سيزر عبد هللا يونس826092021422075010

كلية التمريض/جامعة كركوك569.0094.83ثانوية اليمامة للبناتاحيائيجنة كمال كريم جالل826102021422009010

كلية التمريض/جامعة كركوك569.0094.83اعدادية البيداء للبناتاحيائيمروه مدحت حسين محمود826112021422037088

كلية التمريض/جامعة كركوك568.0094.67ثانوية عائشة للبناتاحيائياية عبد هللا عزيز رضا826121821422022019

كلية التمريض/جامعة كركوك568.0094.67ثانوية الشهباء للبناتاحيائيزينب عماد زين العابدين امين826132021422007043

كلية التمريض/جامعة كركوك568.0094.67ثانوية اليقظة للبناتاحيائيآالء ابراهيم صابر كريم826142021422032001

كلية التمريض/جامعة كركوك568.0094.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيدانيه ضياء حسام قاسم826152021422042016

كلية التمريض/جامعة كركوك568.0094.67ثانوية التاميم للبناتاحيائينور ريبوار عيسى رحيم826162121422022046

كلية التمريض/جامعة كركوك567.0094.50ثانوية شفق للبناتاحيائيعبير عدنان مجيد سمين826172021422043027

كلية التمريض/جامعة كركوك567.0094.50ثانوية هاجر للبناتاحيائيوسن نجم عبد هللا محمد826182021422048033

كلية التمريض/جامعة كركوك567.0094.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيميالد يشار حمزة عباس826192021424005083

كلية التمريض/جامعة كركوك567.0094.50ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيساره يوسف رؤوف مصطفى826202021424013014

كلية التمريض/جامعة كركوك567.0094.50اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفرح غني احمد عباس826212121422085199

كلية التمريض/جامعة كركوك567.0094.50ثانوية بيترمة للبناتاحيائيفاطمه سالم علي حسين826223121422002010

كلية التمريض/جامعة كركوك566.7694.46اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيحنان محمود ظاهر سالمة826232021422008042

كلية التمريض/جامعة كركوك566.0094.33اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيسدرة المنتهى علي كريم محسن826242021422022024

كلية التمريض/جامعة كركوك566.0094.33اعدادية هه ورامان للبناتاحيائيمريم احمد حميد عبد هللا826252021422033028

كلية التمريض/جامعة كركوك566.0094.33ثانوية الشروق للبناتاحيائيالرا رائد حسين رشيد826262021422047031

كلية التمريض/جامعة كركوك566.0094.33ثانوية الغسق للبناتاحيائيكوثر مصطفى خلف جياد826272021422120007

كلية التمريض/جامعة كركوك566.0094.33ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيدويغو نجدت ابراهيم كوثر826282021424003006

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك628.0089.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيزوان طه عبد هللا رشيد826292021422087079

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك587.0083.83ثانوية الرافدين للبنات تركمانياحيائيايالف جنيد جهاد بهجت826302021422070002

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك586.0083.67اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيزاله هاشم خورشيد عبد هللا826312021422103013

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك575.0082.17ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان يوسف علي محمد826322021422080011
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كلية الطب البيطري/جامعة كركوك572.0095.33اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم شكور شاكر826332021411021103

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك557.0092.83اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب ثامر حسن سي علي826341021424004017

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك556.0092.67ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيمريم عرفان غائب خطاب826352021422030045

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك553.0079.00ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى كامران علي عمر826362021411093028

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك553.0079.00اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيكارزان علي غالب عباس826372021411094040

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك552.0078.83اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد رؤف غفور كريم826382021411097079

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك546.0078.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيالوين شيرزاد حميد صالح826392021422084139

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك545.0090.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسيما وريا حكيم حميد826402021422019083

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك530.0088.33ثانوية العدالة للبنيناحيائيشالش عبد االله محمد امعيد826411721411181012

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك529.0088.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيسفانه قيس حميد مطلك826422021422018049

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك528.0075.50اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيئاالن صباح صديق كوخه عبد826432021417053001

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك522.0074.50اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا سامال صالح حمه سعيد826442021422093049

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك518.9686.49ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيآمنه صباح كمال سليمان826452021422017002

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك518.0074.00اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيكرار اكبر محو محمد826462021411080034

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك518.0074.00اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيحمزه سليم محمد علي826472021411090019

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك517.0073.83اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيهبه ولي علي محمد826482021422088072

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك512.0085.33اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيربى عصام محمد فياض826491921422053046

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك510.0085.00اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيهبة رنج خضر شوكت826502021422022058

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك509.0084.83اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيسهام احمد زين العابدين رستم826512021422008081

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك509.0084.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزمرد هجران اكبر علي826522021424005038

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك508.0072.50اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمصطفى عماد ابراهيم حسن826532021411080053

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك508.0072.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيجاوروان شورش عبد الخالق عباس826542021422080016

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك508.0072.50ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيزينب جمعه علي حسين826552021422112041

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك507.0084.50ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيبيوند هارون شكور محمد826562021413006004

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك506.0072.33اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد محمد عادل صابر826572021411090009

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك505.0084.17اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد محمود عايد خلف826581921411009219

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك503.0083.83اعدادية البيداء للبناتاحيائيأسراء نوزاد نوري احمد826592021422037002

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك501.0083.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسن عبد الخالق محمد رؤوف مصطفى826602021411001064

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك500.6883.45ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائينور ناظم مشعان محمد826612021424013034

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك500.0071.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيزاله فؤاد نامق توفيق826622021422109036

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك499.0083.17اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيمروه احمد شهاب احمد826632021426002083

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى شاهين اسماعيل محمد826642021411087125

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك495.0070.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد هوشيار خضر عز الدين826652021411089144
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كلية الطب البيطري/جامعة كركوك491.6081.93ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد ابراهيم خليل علوان826662021411040007

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك490.0081.67ثانوية هاجر للبناتاحيائينور الهدى داخل حسن رضا826672021422048028

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك484.0080.67اعدادية نور العراق للبناتاحيائيشهنك كامران سيد عبد الجبار826682021422036061

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك482.0080.33اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيابان اكو عزيز خالد826692021411002004

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك479.0079.83ثانوية اليقظة للبناتاحيائيرهف عمار حواس جاسم826702021422032032

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك478.3279.72ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائياسيل محمد علي حمد826712021422017011

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك473.0078.83اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيحيدر عباس بهجت مهدي826722021411005022

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك469.0078.17ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيسرمد فيصل عبيد علي826733121417010006

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيهاله صباح نقي حسين826742021422010076

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية النصر للبناتاحيائيزينب جاسم محمد محمود826752021422035028

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك466.0077.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب مظفر فاتح مصطفى826762021424005042

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك463.0077.17ثانوية الخيام للبناتاحيائيايه عز العرب يعرب اسماعيل826773221422002008

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك461.0076.83اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيزهراء سمير حسين شهاب826782021422024028

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك461.0076.83اعدادية السالمة للبناتاحيائيدعاء فؤاد عواد محل826792021422052008

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك460.7276.79اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيساره حسن قادر احمد826802021422008070

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك457.0076.17ثانوية التقدم للنازحاتاحيائيساره غازي علي عبد826812021422066008

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك454.0075.67الخارجياتاحيائينبأ محمد جمعه علي826822021428050102

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك453.0075.50ثانوية االندلس للبناتاحيائيحواء حميد حسين شريف826831821422079013

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك452.0075.33ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد الهادي مهدي حمد جاسم826842021411046029

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك451.7275.29ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم عبد هللا امين826852021413020029

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك451.0075.17ثانوية الخصم للبناتاحيائيسراب بديع مصلح سليمان826861821422115027

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك451.0075.17ثانوية موطلو للبناتاحيائيفاطمة شاهين محمد بيرام826872021422075030

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك451.0075.17ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيايمن عبد الرحمن محمد خليل826883221411002014

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك450.0075.00ثانوية عدن للبنيناحيائيايمن خالد حسين علي826892021411055019

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك448.0074.67اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد برهان عبد الوهاب غائب826902021411039127

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك447.0074.50اعدادية الصدر للبنيناحيائيحيدر محمد احمد زين العابدين826912021411006025

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك446.0074.33اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيفاضل خلف صالح عطاهلل826922021411024050

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك445.0074.17اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعصام الدين عماد خليل اسماعيل826932021411005047

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك444.0074.00ثانوية الكويت االولى المختلطةاحيائيبراء علي حسن خليل826943121417005003

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك443.0073.83الخارجياتاحيائيايالف جمعه مظلوم عبدهللا826952021428050019

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك441.0073.50ثانوية سروة للبناتاحيائيايالف ثامر جبار صالح826962021422050014

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك439.1273.19ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيساره صباح احمد اسماعيل826972021422017042

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك437.0072.83ثانوية الحريري للبناتاحيائيزهرة سامي ابراهيم عبد هللا826982021422015049

4148 من 2506صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك436.0072.67ثانوية البيان للبناتاحيائيغسق فؤاد فتاح سرحان826992021422074025

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك435.0072.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرنين عدي خلف جليل827002021422051032

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك435.0072.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمنار عدوان محمد عكاب827012021422051073

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك433.0072.17اعدادية البيداء للبناتاحيائيكوديا علي محمد سعدون827022021422037081

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك433.0072.17اعدادية المسيب للبنيناحيائيمقتدى عالء عبد العباس حسين827032321411009151

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك432.0072.00ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا قاسم محمد زيدان827041221411040068

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك432.0072.00ثانوية االماني للبناتاحيائيحوراء برهان احمد اسماعيل827051821422089017

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك432.0072.00ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيعمره عبد المعين شبيب حمد827062021422030039

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك432.0072.00اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيشاهر عباس واحد حمد827072121417067017

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك431.0071.83اعدادية الرواد للبنيناحيائيهارون غازي عبد هللا علي827082021411021135

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك431.0071.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيرسل محمود عبد هللا حمد827092021422018030

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك430.0071.67ثانوية االمالي للبنيناحيائياحمد سامي بخيت احمد827101921411038002

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك428.0071.33ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم سعد عباس محمود827111021422004030

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك428.0071.33اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد علي طارق رشيد عبد علي827121321411029055

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك427.0071.17اعدادية القدس للبنيناحيائيفهد دريد اسماعيل طه827131021411014076

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك426.0071.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد عدنان محسن مجيد827142021411001021

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك426.0071.00اعدادية منوليا للبناتاحيائيزينب ناظم عبد هللا محمد827152021422021016

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك426.0071.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيأسن علي اسماعيل عمر827162021422038001

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك426.0071.00ثانوية الكوير للبنيناحيائيعلي صالح شهاب احمد827173121411009012

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك425.0070.83اعدادية الزاب للبنيناحيائيمحمد صدام حسين علي827182021411025044

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك425.0070.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيدالل عبد هللا احمد عواد827192021422010027

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك425.0070.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمروه محمد مصطفى درويش827202021422038059

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك424.0070.67اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائياحمد برهان محمد محمود827212121411021003

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك424.0070.67ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى محمد عباس مجيد827222121411046036

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك422.0070.33اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياحمد إبراهيم خليل حمد827232021411024002

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك422.0070.33اعداديه يافا للبناتاحيائيشروق عزيز حسن نعمه827242421422040152

كلية الزراعة/جامعة كركوك481.0068.67ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائينورا بركان عبد الكريم توفيق827252021422086050

كلية الزراعة/جامعة كركوك466.0066.50اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيشمس الدين ادريس شمس الدين رفعت827262021411080021

كلية الزراعة/جامعة كركوك444.0063.50ثانوية أسو المختلطة كرديةاحيائينجاة محمد نوري يابه827272021417060005

كلية الزراعة/جامعة كركوك437.0062.50اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائييوسف محمد عبد الرزاق محمد827282021411080064

كلية الزراعة/جامعة كركوك424.0060.50ثانوية ئولكر للبنات تركمانياحيائيزهراء عباس سيف هللا رضا827292021422111010

كلية الزراعة/جامعة كركوك422.0060.33ثانوية الشيخ رضا الطلباني دراسة كرديةاحيائياحمد لطيف حسن محمد827302021411077004

كلية الزراعة/جامعة كركوك418.0069.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمالك ناظر يوسف محمد827312021422051072
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كلية الزراعة/جامعة كركوك416.0059.50ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةاحيائيزانا ابراهيم علي ولي827322021411085003

كلية الزراعة/جامعة كركوك415.0059.33اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيديده ن اكرم احمد رسول827332021427056026

كلية الزراعة/جامعة كركوك414.0069.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمة مازن شديد فالح827342021422032068

كلية الزراعة/جامعة كركوك413.0059.00ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقيايه شيرزاد نوري محمد827352021522086004

كلية الزراعة/جامعة كركوك413.0068.83ثانوية النسيم المختلطةاحيائيمناسك فوزي سليمان جابر827363221427006007

كلية الزراعة/جامعة كركوك410.0068.33اعدادية المروج للبناتاحيائيآالء رحيم عبد فنجان827372221422030002

كلية الزراعة/جامعة كركوك401.0066.83ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائياسين صباح داود سلمان827382021422020006

كلية الزراعة/جامعة كركوك394.0065.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيغيث خالد عبد المحسن مهنى827392021411007048

كلية الزراعة/جامعة كركوك391.0065.17اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمد فرحان احمد محمد827402021511004024

كلية الزراعة/جامعة كركوك389.0064.83اعدادية المستقبل للبنيناحيائيهشام سالم فتاح عالوي827412021411011088

كلية الزراعة/جامعة كركوك388.0064.67اعدادية االزدهار للبناتاحيائينهى يلدرم احمد عارف827422021422019114

كلية الزراعة/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية البتول للبناتاحيائيزينب شاهين احمد نامق827431821422016028

كلية الزراعة/جامعة كركوك383.0063.83اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيآيه رعد عرب احمد827442021422008025

كلية الزراعة/جامعة كركوك383.0063.83ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيايشان عبد القادر انور محمد827452021424001003

كلية الزراعة/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائياحمد عباس كمال قادر827462021411002007

كلية الزراعة/جامعة كركوك376.0062.67ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيكوثر طالل موسى ابراهيم827472121426001022

كلية الزراعة/جامعة كركوك376.0062.67اعدادية الثبات للبنيناحيائيياسر فراس حسن هندي827482721411011106

كلية الزراعة/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيخضر محمد خضر صالح827492021417047015

كلية الزراعة/جامعة كركوك372.0062.00ثانوية االندلس للبناتاحيائينور علي عثمان بكر827501821422079057

كلية الزراعة/جامعة كركوك371.0061.83ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبناتاحيائيايه عماد كاظم جليل827512021424011004

كلية الزراعة/جامعة كركوك370.0061.67اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيزهره قيس خضر عباس827522021422024031

كلية الزراعة/جامعة كركوك369.0061.50ثانوية باجوان المختلطةاحيائيزينه شالل نصيف جاسم827532021427008008

كلية الزراعة/جامعة كركوك369.0061.50ثانوية اربيل للبنيناحيائيعلي مصطفى محمود وادي827543121411005030

كلية الزراعة/جامعة كركوك367.0061.17اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيسجاد حازم عزيز سمين827551821411012012

كلية الزراعة/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية الوفاء المختلطةاحيائيرهام جبير علي عبد هللا827563121427003005

كلية الزراعة/جامعة كركوك363.0060.50اعدادية منوليا للبناتاحيائيسيوجان ناظم عبد هللا محمد827572021422021021

كلية الزراعة/جامعة كركوك362.0060.33ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيعلي حسين عمر عبد هللا82758202051200019

كلية الزراعة/جامعة كركوك362.0060.33ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمحمد علي محمود بالل827592021411013089

كلية الزراعة/جامعة كركوك362.0060.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسندس عادل محمد نعمه827602021422019079

كلية الزراعة/جامعة كركوك362.0060.33ثانوية المرادية المختلطةاحيائيمصطفى عبادي ثجيل رهيف827612421417006025

كلية الزراعة/جامعة كركوك361.0060.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيأيه محمد زيدان خلف827621821422066002

كلية الزراعة/جامعة كركوك361.0060.17اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمروان حاتم مجيد عباس827632121411060134

كلية الزراعة/جامعة كركوك360.0060.00اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيطيف دبوني هليل صالح827641721515001100
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كلية الزراعة/جامعة كركوك360.0060.00اعدادية طوز للبنيناحيائيمحمد ايوب ايدن شكور827651821411033054

كلية الزراعة/جامعة كركوك360.0060.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيسيف علي جمال جميل827662021411005026

كلية الزراعة/جامعة كركوك360.0060.00ثانوية الدعاء للنازحاتاحيائيسرور جاسم محمد علي827672021422067011

كلية الزراعة/جامعة كركوك360.0060.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمهند محمد عزيز عباس827682021511005052

كلية الزراعة/جامعة كركوك360.0060.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد عادل محمد بكر827692121411009018

كلية الزراعة/جامعة كركوك359.0059.83اعدادية الفرات للبنيناحيائيياسر داود سليمان احمد82770202041007062

كلية الزراعة/جامعة كركوك359.0059.83اعدادية تازة للبنيناحيائيمحمد كاظم جعفر صادق827712021411018033

كلية الزراعة/جامعة كركوك359.0059.83ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيسامي خلف حبيب عياش827722021417071009

كلية الزراعة/جامعة كركوك359.0059.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب فخر الدين حيدر رضا827732021422018042

كلية الزراعة/جامعة كركوك359.0059.83ثانوية الصباح للبناتاحيائياقين أيوب نجم الدين فتح هللا827742021422078004

كلية الزراعة/جامعة كركوك359.0059.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عسكر ولي827752021424014012

كلية الزراعة/جامعة كركوك359.0059.83اعدادية جلوالء للبنيناحيائيابراهيم حازم ابراهيم هادي827762121411009003

كلية الزراعة/جامعة كركوك358.0059.67ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعباس انور كوثر محمد827771821411031055

كلية الزراعة/جامعة كركوك358.0059.67ثانوية االماني للبناتاحيائيايه سكران فهد ظاهر827781821422089008

كلية الزراعة/جامعة كركوك357.0059.50اعدادية الروافد للبنيناحيائيكرار عباس ابراهيم عبد827791821411073073

كلية الزراعة/جامعة كركوك357.0059.50ثانوية موطلو للبناتاحيائيرنا يونس علي نصيف827802021422075015

كلية الزراعة/جامعة كركوك357.0059.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيرجاء عبد هللا احمد محمد827812021422115012

كلية الزراعة/جامعة كركوك357.0059.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب جمعة عبد جبر827822021424005040

كلية الزراعة/جامعة كركوك357.0059.50ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيعبد الحافظ مظهر عبد هللا علي827832021517004010

كلية الزراعة/جامعة كركوك356.0059.33اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد فؤاد فتاح سرحان82784202041048164

كلية الزراعة/جامعة كركوك356.0059.33ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد اياد هه رزاني عزيز82785202041311049

كلية الزراعة/جامعة كركوك356.0059.33اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيايمن حمزه حسن عواد82786202051019004

كلية الزراعة/جامعة كركوك356.0059.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسارة محمد سليمان محمد امين827872021422051042

كلية الزراعة/جامعة كركوك356.0059.33اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيانس معتز حمودي سرهيد827882021511003021

كلية الزراعة/جامعة كركوك356.0059.33اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيليث حمزه خضير سليمان827892021511015033

كلية الزراعة/جامعة كركوك356.0059.33ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقيمحمد احمد حسن علي827902021511016014

كلية الزراعة/جامعة كركوك355.0059.17ثانوية النهرين للبنينتطبيقيمحمد جرجيس حسين اسماعيل827911821511059019

كلية الزراعة/جامعة كركوك355.0059.17اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعمر فرحان خليل رضا827922021411019075

كلية الزراعة/جامعة كركوك355.0059.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيبراء شهاب احمد زاهر827932021422018017

كلية الزراعة/جامعة كركوك355.0059.17اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم حمود ابراهيم827942021422022032

كلية الزراعة/جامعة كركوك355.0059.17ثانوية اليعربية للبناتاحيائيرباب جاسم محمد ياسين827952021422073021

كلية الزراعة/جامعة كركوك355.0059.17ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيساره مهند حلمي خورشيد827962021424001006

كلية الزراعة/جامعة كركوك355.0059.17ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينورا صباح صبحي عمر827972021424003013

4148 من 2509صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الزراعة/جامعة كركوك355.0059.17اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيسيفه ر هوشيار ابراهيم صالح827982021511002015

كلية الزراعة/جامعة كركوك355.0059.17اعدادية سراجق المختلطةاحيائيفيصل غازي نصيف احمد827992121417051029

كلية الزراعة/جامعة كركوك354.0059.00اعدادية القسطل للبنينتطبيقيعمر عبد الواحد ياسين حميد828001821511067014

كلية الزراعة/جامعة كركوك354.0059.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييونس فاضل عبد نوفان828012021411001277

كلية الزراعة/جامعة كركوك354.0059.00اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيإسماعيل زينل حيدر زينل828022021415006003

كلية الزراعة/جامعة كركوك354.0059.00ثانوية ابو صخرة المختلطةاحيائيعبد هللا رعد سلمان نوار828032021417040007

كلية الزراعة/جامعة كركوك354.0059.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيزبيده شاكر حمود حسن828042021422018035

كلية الزراعة/جامعة كركوك354.0059.00ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيحوراء عباس شكور علي828052021422020019

كلية الزراعة/جامعة كركوك354.0059.00اعدادية منوليا للبناتاحيائيرهف صباح كمال رشيد828062021422021015

كلية الزراعة/جامعة كركوك354.0059.00ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيأيالف احمد تقي رشيد828072021522030001

كلية الزراعة/جامعة كركوك354.0059.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيدينا عامر عزيز عبد هللا828082121422053023

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك455.0065.00ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه صباح نصر الدين محي الدين828092021422028023

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك415.0069.17ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيعيده مناع ثابت منفي828102021427004005

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك387.0064.50ثانوية هاجر للبناتاحيائيسميه صالح سعيد خورشيد828112021422048016

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك386.0064.33ثانوية غمدان المختلطةاحيائيمحمد قاسم محمد حسين828122021417034020

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك371.0061.83اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى عدنان علوان احمد828131021411013133

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك370.0061.67اعدادية القضاة للبنيناحيائيريحان إبراهيم احمد عباس828142021411057006

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك367.0061.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيهارون احمد هجران فخر الدين82815202041001252

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية الدعاء للنازحاتاحيائيصابرين جاسم محمد علي828162021422067012

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك365.0060.83ثانوية رنجي المختلطةاحيائيمحمد حسن جاسم محمد828172021417036007

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك363.0060.50ثانوية حطين للبناتاحيائيهدى مساهر خضر جاسم828182021422031098

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك361.0060.17اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد ابراهيم بالل حمد82819202041009005

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك359.0059.83اعدادية الحويجة للبنيناحيائياسامه ناظم فاضل محمد82820202041019011

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك359.0059.83ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيطارق كامل صالح حمادة828212021413017017

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك356.0059.33ثانوية البسمة للبناتاحيائيصبا حيدر يونس سليم828222021422016037

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك355.0059.17ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيانجاد محمد عبد هللا احمد828232021417011008

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك354.0059.00ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيعبد العزيز حمود صمد زينل828242021411008022

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك354.0059.00ثانوية العلياء للبناتاحيائيرغد موفق احمد زوبع828252021422027016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك537.0076.67 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيسوفا مسعود طاهر درويش828262021222094027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك497.0071.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيهه رزين علي عبد الرحمان رحيم828272021222095028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك494.0082.33ثانوية منارة العلوم االهلية للبنيناحيائييوسف محمد برهان محمد امين828282021413024014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0081.50ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعبد السالم سالم صالح نجرس828292021217007018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.17ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيدنيا صالح الدين نجم الدين محمد828302021222081011
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك482.0068.83ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيعبد هللا كريم فرج ولي828312021417054011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك482.0068.83ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم عبد هللا عبد القادر عبد هللا828322021422098128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0068.67ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد علي سليم عزيز828332021415016094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0068.67ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب مراد محمد واحد828342021422098070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0068.67اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيجاوه روان كامران عبد الرحمن فتاح828352021422106022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك480.0068.50اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيكالي علي جالل رشيد828362021422088060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0068.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيوليد ناجي مجيد صالح828372021411089168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك478.0068.33ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارة محمد نجم الدين جمعه828382021422104008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0068.17اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيباوان لطيف رشيد غفور828392021217056003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0068.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيده نيس عبد العزيز بابا علي قادر828402021422095036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0068.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيكولشا كاوه عبد هللا حسين828412021422098117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0067.83ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيالنه أياد احمد عبد الرحمن828422021422086044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0079.00ثانوية حفصة للبناتادبينورا شاهين محمد مصطفى828432021222072007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0067.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشنكـ سيروان حميد سعيد828442021422087109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيمريم احمد غازي محمد828452021222106045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.33اعادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد ادهم محمد امين828462021411084026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.33اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيابو بكر سامي علي احمد828472021411089012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.33اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيدياري جليل امين محمد امين828482021417056012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.33اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم ازاد رفعت توفيق828492021422093070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.17ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةاحيائيبرى خان طارق عبد هللا محمد828502021422055005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.17ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيمينا نجم عبد هللا جبار828512021422083034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0067.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيدينا عدنان عادل ولي828522021422084069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيكانى يوسف علي محمد828532021422084124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.50ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيبه هره بهجت رضا شكر828542021422090003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0066.50ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيدنيا عارف ابراهيم عبد هللا828552021422083017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0066.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان غازي علي كريم828562021422087034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0066.50اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا عز الدين مجيد سيده828572021422100020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك464.0066.33ثانوية ئولكر للبنات تركمانياحيائيزينة ادريس رحمن قادر828582021422111011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.17ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا شاخوان توفيق امين828592021422079018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك462.0066.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيشه يماء محمد عبد الرحمن محمد828602021422099066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك461.0065.83اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانياحيائيدنيا غالب حسن نصيف828612021422071008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0065.33اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيايه ابراهيم سعيد عزيز828622021422088023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0065.33اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيسارة ابراهيم عمر نجم828632021422088042
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0065.33اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيسانيه اسماعيل عمر محمد828642021422103017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0065.33اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيكلينه ارسالن رحمان احمد828652021422109048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية االمين للبنينادبيعلي مصطفى محمد عمران828663121211003039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0065.17دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيديدار سعود داود جاسم828671821411125033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0076.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي زيدان خلف محمد828682021211049024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0076.00اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائياضطهاد عزيز طه صالح828692021422022004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0065.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيافيسته قحطان طالب محمد828702021422094006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0064.83ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيزينه سامان علي حسن828712021422095045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0064.83ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائينور فواد جهاد اسماعيل828722021422095080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0064.83اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيئاويستا ئارى اسماعيل محمد828732021422106002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك452.0064.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزين هيوا طه طاهر828742021422084086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك452.0064.50ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيبيداء عصام الماس صابر828752021422095025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0064.50اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيبيوند عدالت محمد مجيد828762021411090016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0064.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيجوفيار فؤاد جاسم يابه828772021422084047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0064.50دراسة كردية- الخارجيات احيائيساره سيروان قادر محمد828782021428550011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك450.0064.33ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم فرمان ابراهيم علي828792021422028028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك450.0064.33ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيبشرى خليل رحيم احمد828802021422095020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك449.0064.17اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيعلي رشاد اكرم مصطفى828812021411080031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك449.0064.17ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيسندس نوزاد رضا احمد828822021422095055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك449.0064.17اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيروزين بابا علي فرج محي الدين828832021422099039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك448.0064.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيهيلين علي عباس صالح828842021222084022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك448.0064.00اعدادية والت للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر حسن احمد محمد828852021411100010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك448.0064.00ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيشيماء فاتح عزيز محمد828862021422086038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك447.0063.83اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيئاسيا شجاع عاصي رضا828872021422109009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك446.0074.33اعدادية الرواد للبنينادبيعلي نصرت ابراهيم حمزة828882021211021045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك446.0063.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي دلشاد علي اكبر828892021411088086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك446.0063.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيبهار دلشاد حسين علي828902021422087040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك446.0063.67اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيخندة ابراهيم ابو بكر عبد هللا828912021422100014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك445.0063.50اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيديار زرار مجيد امين828922021211091028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك445.0063.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه جاسم محمد طه اسماعيل828932021422080050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك445.0063.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشاناز عماد عبد الكريم عمر828942021422087108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك445.0063.50ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء جمعه احمد محمد828952021422095005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك444.0063.50ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيني اسو محمد غريب828962021422108054
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك443.0063.33اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد سامان حويز عبد الرحمن828972021211091060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك443.0063.33ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين علي احمد عبد هللا828982021422028033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك442.0073.67ثانوية الشهباء للبناتادبيأحكام علي عبد هللا داود828992021222007001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك442.0063.17اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيجومان كريم قرباني محمد829002021411088054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك442.0063.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائينور صباح فتاح توفيق829012021422084156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك441.0063.00ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء صباح صالح عارف829022021422091024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك440.0062.83اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيعباس فاضل عبد هللا عبد الرحمن829032021411089088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك440.0073.33اعدادية شورش للبنينادبيمحمد داود محمد الياس829042121211067050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك439.0062.67اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيريان ازاد صابر شامار829052021422088035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك439.0073.17ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيعبد هللا فالح حسن احمد829062121211074020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك438.0062.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيميرفت غائب غفور كريم829072021422084148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك437.0062.50ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيياسر ياسين عز الدين ختم829082021411096065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك436.0062.33ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيشيدا حسيب ابراهيم نريمان829092021422079030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك436.0062.33 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيلنجه بهجت خضر محمد829102021422094065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك435.0062.17ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةاحيائيباداشت حسين عزيز لطيف829112021411085002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك435.0062.17اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيكه يوان جميل محمد شريف829122021411087088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك435.0072.50ثانوية الوفاء المختلطةادبيعائشة مروان فاضل حمادي829133121227003004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك434.0062.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائينور نياز احمد امين829142021422098134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك434.0062.00دراسة كردية- الخارجيات احيائيهيرو نوزاد صابر كريم829152021428550026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك433.0061.83اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيشهرو دلير عبد هللا سعيد829162021422093060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك432.0061.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيئه وين طه فتاح اسماعيل829172021422087009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك431.0071.83ثانوية االنتصار المختلطةادبيسمير علي محمد احمد829182021217033013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك431.0061.50اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائينورهان رؤوف خليل ولي829192021422088070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك431.0061.50اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان سليم محمد علي829202021422099013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك429.0061.33اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيإسماعيل عماد رؤوف رضا829212021411097009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك429.0061.33اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيريان قادر توفيق احمد829222021422088036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك429.0061.33ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائيخديجه صباح رشيد محمد829232021422104006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك428.0071.33ثانوية اشبيلية المختلطةادبيمحمد عواد محمد خضر829242021217007038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك428.0071.33ثانوية الصفوة للبناتادبيآية حسن ياسين جاسم829252021222025003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك428.0061.17ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيماردين كمال جمعه احمد829262021422028025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك428.0061.17ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائييسرى عدنان جالل محي الدين829272021422104015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك428.0061.17ثانوية سركاني المختلطة  كرديةاحيائيسوزان رؤوف قادر حسن829282021427055010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك427.0061.00اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة تركمانيادبيشن اي وليد حسين علي829292021226007002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك427.0061.00اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيعائشه صابر مجيد عبد الرحمن829302021422088058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك427.0061.00اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيشنكه جوهر احمد علي829312021422109041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك425.0060.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد رزكار نوري محمد829322021411088114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك425.0060.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائينما صباح عثمان عمر829332021422084153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك425.0060.67ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيشه ونم سرمد عبد الخالق علي829342021422086033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك425.0060.67اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيدريا صالح نجم الدين كاكه مير829352021422093035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك423.0060.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيبيان يابه ياسين علي829362021222109003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك423.0070.50ثانوية سروة للبناتاحيائيابتهال صباح محسن علي829372021422050002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك423.0070.50اعدادية االمين للبنينادبيعبد هللا مصطفى محمد عمران829383121211003032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك422.0070.33ثانوية الشهباء للبناتادبينهى حسين عبد هللا عبد829392021222007057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك422.0070.33ثانوية الصادقات للبناتادبيشهد جميل حسين محمد829402021222117003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك422.0070.33اعدادية البيداء للبناتاحيائيزينب نعمان طه محمد829412021422037050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك422.0070.33اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد هللا لؤي متعب مجيد829422121211017027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك421.0070.17اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبد القادر احمد عبد القادر مطر829431921211020013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك421.0070.17ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيانجي احمد صالح الدين عبد هللا829442021227004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك420.0070.00ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيباسم اسعد خلف سوسه829452021211016002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك419.0069.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيكونا عباس عمر عباس829462021422042041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك419.0069.83ثانوية الوفاء المختلطةادبيشهباء مروان فاضل حمادي829473121227003002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك418.0069.67اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائييسرى محمود حسن صالح829482021427021026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك416.0069.33اعدادية الرواد للبنينادبينبيل ابراهيم يوسف محمد829492021211021069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك416.0069.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي عبد االمير جبار موسى829502221411021151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك415.0069.17اعدادية نور العراق للبناتاحيائيزينب احمد محمد نزهت82951202042138055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك414.0069.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسحر سامي عبد هللا سليمان829522021422051045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك414.0069.00ثانوية اليعربية للبناتاحيائيلمياء محمود مهدي صالح829532021422073042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك413.0068.83ثانوية تونس المختلطةادبيفاطمة صالح خضر خلف829542021227016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك412.0068.67ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيعبد هللا عبد عبد هللا خلف829552021217069011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك412.0068.67ثانوية النصر للنازحاتاحيائياماني ربيع محسن حسن829562021422064005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك410.0068.33 نيسان للبنات9ثانوية ادبيفاطمه ناظم لطيف رشيد829572021222002009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك410.0068.33اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه ياوز سلمان طيفور829582021422038053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك409.0068.17اعدادية الواسطي للبناتاحيائياميره حازم احسان محمد829592021422003012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك408.0068.00ثانوية غرناطة للبناتادبيحوراء قاسم عبد الحسين علي829602021222001009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك408.0068.00اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيضحى رضا خليفه عبد هللا829612021422046035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك407.0067.83 للبنات6/ ثانوية حوض احيائيايمان علي ابراهيم حسن829622021422119004
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك407.0067.83ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيمثنى سعدي علي حسين829632121211074029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك406.0067.67ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمهدي محمد مهدي عبد الصاحب829642521413030115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك404.0067.33اعدادية االسكندرونة للبنينادبيعباس عز الدين عباس امين829651821211012023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك404.0067.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيفدك كمال حمدي علي829662021422008102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك404.0067.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمريم محمود حكمت محمد829672021422008119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك404.0067.33ثانوية الصفوة للبناتاحيائيمنار ابراهيم حسين شراد829682021422025052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك404.0067.33اعدادية البيداء للبناتاحيائينور حسون حسين كريم829692021422037104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك404.0067.33ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينتطبيقيصفاء الدين عصام صالح الدين قادر829702021513002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك403.0067.17اعدادية طوز للبنيناحيائياشرف صباح شريف محمد829711821411033008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك402.0067.00اعدادية الهدى للبناتاحيائياالء هاشم عباس امين829722021422018006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك401.0066.83ثانوية المصطفى المسائية المختلطةادبيمحمد بشار هادي رشيد829731821217079003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك401.0066.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيميالد ادهم شكر عباس829741821222066043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك401.0066.83اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد هللا هاشم كريم اسود829752021211054040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك401.0066.83ثانوية تونس المختلطةادبيافاق محمود خضر خلف829762021227016001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك401.0066.83اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد فاضل829772021411021093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك401.0066.83اعدادية ام حبيبة للبناتادبياية عفان جودر عبد اللطيف829782121222032006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك400.0066.67اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيماريا نعمه لطيف سعيد829792021222024026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك400.0066.67اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي نجم عبد هللا احمد829802021411003065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك400.0066.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيلينا عصام عطا طه829812021422010060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك399.0066.50ايسر- الخارجيات احيائيرحمه سالم محمد جادر829821721428060096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك399.0066.50ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزهراء هيثم غازي فالح829832021422029015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك399.0066.50اعدادية البيداء للبناتاحيائيايات علوان صبحي صادق829842021422037015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك399.0066.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء نهاد حسين حسن829852021422038031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك399.0066.50اعدادية القرطبي للبنينادبيمحمد حمير اجود مصلح829862121211051044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك399.0066.50ثانوية سيوان للبناتادبيرانيا نصير بهجت ناجي829873121222004013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك398.0066.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائينورا غسان داود رشيد829882021422019118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك398.0066.33اعدادية هه ورامان للبناتاحيائيفادية علي محمد علي محمد829892021422033022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك397.0066.17اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد كرم جودت سعد هللا زين العابدين82990202041005054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك397.0066.17اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعمر خالد ماجد دخيل829912021211041017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك397.0066.17اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيسبأ صفاء كامل ابراهيم829922021422008074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك396.0066.00ثانوية شرحبيل بن حسنة المختلطةادبياحمد رشيد فحيمي خلف829931921217029001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك396.0066.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد محمد حسين كريم829942021411011014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك396.0066.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمنى غزوان عاشق نجم829952021422029047
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك396.0066.00ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيايمان شمال رفعت محمد829962021422030011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك396.0066.00اعدادية نور العراق للبناتاحيائيهدى احمد محمد احمد829972021422036087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك395.0065.83اعدادية الفارابي للبنيناحيائيهمام شامل طالل عبد الجليل829981121411002045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك395.0065.83اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيبرهان عطية عبد خلف829992021215006043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك395.0065.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائيتبارك حسين علي شبيب830002021422051025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك394.0065.67اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمحمد ابراهيم خلف علي830012021211056038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك394.0065.67اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياسراء موسى حسين حسن830022021422024008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك394.0065.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيسمية ادريس فقي محمد رشيد830032021422038041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك394.0065.67ثانوية الشروق للبناتاحيائياسراء ناظم فاضل علي830042021422047003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك393.0065.50ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائييحيى سعد عباس نائف830052021411010031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك393.0065.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيشهد محمود ياسين خضر830062021422022028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك393.0065.50اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيأيه عباس حسين حسن830072021422024005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك393.0065.50اعدادية االمين للبنينادبياسامه سالم محل حمادي830083121211003012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك393.0065.50ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيأماني طالل مصطفى عبد هللا830093221222006004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك392.0065.33دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات احيائياسماء كامران عمر حسن83010202042335005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك392.0065.33اعدادية االسكندرونة للبنينادبيعلي حسن بكر شكور830111821211012025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك392.0065.33اعدادية داقوق للبنيناحيائيصدام احمد جسام محمد830122021411017015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك392.0065.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيندى يحيى سمين ابراهيم830132021422019111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك392.0065.33اعدادية البيداء للبناتاحيائيرنا علي منير علي830142021422037042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك392.0065.33اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيمصطفى هاشم حسين حسن830152121411077036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك391.0065.17اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائييونس تيموجين يونس عبد هللا830162021411005098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك391.0065.17 اذار للبنات11اعدادية احيائيالفه كامران علي عزيز830172021422034013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك390.0065.00ثانوية كونل للبناتادبيمالك مؤيد قاسم سمين830182021222014040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك390.0065.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياسماعيل أمين اسماعيل فتاح830192021413027002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك390.0065.00ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيبدر عبد هللا محمد طلب830202021417012011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك389.0064.83اعدادية طوز للبنيناحيائيعلي الهادي ياغمور اسماعيل حسن830211821411033035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك388.0064.67ثانوية مدينة السالم للبنينادبيحكمت مقداد حكمت فرمان830222121211023007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك388.0064.67ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيعمر نزهان محمد صالح830232121211074026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك387.0064.50ثانوية الوثبة للبنيناحيائيديار رزكار صبحي حميد830242021411013031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك387.0064.50ثانوية اليمامة للبناتاحيائيافنان عمر علي خليل830252021422009003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك387.0064.50ثانوية دجلة للبناتاحيائينسرين عادل احمد حميد830262021422010070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك387.0064.50ثانوية باغداكول للبناتاحيائيئاال أكرم لطيف محمد830272021422012001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك387.0064.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمريم لفته نعيمه كري830282921422001145
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك386.0064.33اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيأحمد عباس حسين يوسف830292021411005002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك386.0064.33ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمعتز نجم صالح جبار830302021411013106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك386.0064.33اعدادية الجواهري للبنيناحيائيياسر احمد حسن علي830312021411015066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك386.0064.33اعدادية الواسطي للبناتاحيائينبأ باسل محمد ذنون830322021422003083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك386.0064.33ثانوية الشهباء للبناتاحيائيجهان ابراهيم سلمان هناوي830332021422007025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك386.0064.33ثانوية التقدم للنازحاتاحيائيساره خالد حسن سلوم830342021422066007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك386.0064.33ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيمينا عباس زيدان حسن830353221222006038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك385.0064.17ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيتقوى حازم كاطع حمد830362021422058008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك385.0064.17اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيمينا اراز رمضان اسد830372121222086057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك385.0064.17ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيمنذر رعد احمد صالح830382121417071025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية النصر للبناتادبينور الهدى اياد حاتم كاظم830392021222035026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية شفق للبناتادبيدنيا علي شجاع عبد هللا830402021222043011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك384.0064.00اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن خلف رشيد خلف830412021411037013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيسلوى حسيب سامي جاسم830422021422077007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية الوطن للبنينادبيجليل كامل فرحان ابراهيم830432121211070003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية كوية المختلطةاحيائيغدير عصام عبد علي محمود830443121427004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك383.0063.83دراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين احيائيمحمد خليل ابراهيم عبد هللا83045182041380035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك383.0063.83ثانوية عائشة للبناتاحيائيحنان مريوان قاسم موسى830461821422022037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك383.0063.83اعدادية حديثة للبنيناحيائيايوب طارق علي متعب830471921411019019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك383.0063.83اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحسنين عبد الناصر حسين سلوم830482121411032033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك383.0063.83ثانوية بحركة للبنيناحيائياحمد صائب اكرم شريف830493121411010002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك382.0063.67اعدادية خانقين للبنيناحيائيادريس بشير خضير ظاهر83050212041011014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك382.0063.67 المختلطة7ثانوية حوضاحيائيعبد القهار علي حسين عبد830512021417037010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك382.0063.67ثانوية البسمة للبناتاحيائياالء سعدي شباط خلف830522021422016007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك382.0063.67اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيساره احمد خليل خورشيد830532121222086033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك382.0063.67ثانوية العزة للبناتاحيائينور حامد طعيمه ثامر830542621422028090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك382.0063.67ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعمر ثائر اسماعيل بكر830553121411008081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك381.0063.50ثانوية البتول للبناتاحيائيزينب زين العابدين اكرم موسى830561821422016026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك381.0063.50ثانوية تل الذهب المختلطةادبينور محمد عيدان مجيد830572021217068016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك381.0063.50اعدادية الصدر للبنيناحيائيابراهيم خليل عثمان جرو830582021411006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك381.0063.50ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الخالق فائق توفيق830592021411010012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك381.0063.50ثانوية الوطن للبنينادبيكاظم جواد كاظم ابراهيم830602121211070022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك381.0063.50اعدادية الحجرات للبناتادبيزهره قاسم حسن حسين830612121222020013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك380.0063.33ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيمحمد حمد ابراهيم جاسم830622021417012027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك380.0063.33ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيزينب فيض هللا رؤوف محمد830632021422020030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك379.0063.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرفل محمد محسن علوان830641321422039080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك379.0063.17اعدادية طوز للبناتاحيائيعذراء محمود وهاب احمد830651821422021025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك379.0063.17ثانوية القبس للبناتاحيائييثرب نوري عللو حسن830661821422030017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك379.0063.17 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبيايه محمد خورشيد محمد830672021222039008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك379.0063.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيتغريد طاهر عبد محمد830682021422010023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك379.0063.17ثانوية الحريري للبناتاحيائيندى علوان عواد محمد830692021422015093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك379.0063.17ثانوية حطين للبناتاحيائيساره سامي سليمان حسن830702021422031056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك379.0063.17ثانوية اليقظة للبناتاحيائيدريا يوسف محمد شفيق830712021422032026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيمصطفى شكور حسين سلمان83072182041012024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيمرتضى فراس قاصد حمد830731621415008022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك378.0063.00 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبيرانيا جمال حسين خورشيد830742021222039017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعلي شاهين مصطفى محمد830752021411005050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائياحمد فرهاد اكبر جوهر830762021411037002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية هه ورامان للبناتاحيائياالء قيص نجم الدين مجيد830772021422033004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية نور العراق للبناتاحيائيايه خلف حمد عاصي830782021422036016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيزينب زين العابدين حيدر اسماعيل830792021422046025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك377.0062.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن زيد سعيد رشدي830802021411001107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك377.0062.83ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائييوسف هاشم جاسم محمد830812021411008051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك377.0062.83اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيزينب صواش محمد باقر830822021422046027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك377.0062.83ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيزينب اياد طه حسن830832121422072036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك376.0062.67اعدادية االمين للبنيناحيائيعيسى احمد ريس احمد830841821411014016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك376.0062.67اعدادية طوز للبنيناحيائيمحمد عباس علي مهدي830851821411033062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك376.0062.67اعدادية حديثة للبنينادبيبراء عبد الستار مطلك محمد830861921211019007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك376.0062.67اعدادية الصدر للبنيناحيائيابراهيم فيصل صدر الدين فتاح830872021411006003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك376.0062.67اعدادية الجواهري للبنيناحيائيبرزان عواد حميد خضر830882021411015020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك376.0062.67ثانوية حطين للبناتاحيائيرغد احمد عالوي جدوع830892021422031047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك376.0062.67اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا ازاد عبد الرحمن حميد830902021511001039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيصدام شالل كريم حسين830911821411031051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمصطفى خالد علي حسين830922021411008040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيسنور جبار محمود عثمان830932021422030031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيمريم محمد اكرم محمود830942021422030047
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية حمرين للبنينادبيعبد الرحيم احمد فرحان علي830952121211079008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية بردى للبنيناحيائيحسين حسن شلش عبد هللا830962121411081021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك374.0062.33اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد وصفي نور الدين يوسف830972021411005075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك374.0062.33ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمصطفى احمد جسام عبد830982021411008039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك374.0062.33اعدادية الرواد للبنيناحيائيمصطفى محمد عمر صديق830992021411021123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك374.0062.33اعدادية الوالء المختلطةاحيائيمحمد فيصل غازي عقلة831002121417039018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك374.0062.33اعدادية طه االمين للبنينادبيحسن علي حسين ليلو831012621211026009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك373.0062.17ثانوية المغيرة للبنينادبيعبد هللا جليل ابراهيم محمد83102212021051019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك373.0062.17ثانوية عائشة للبناتاحيائيجوانه سرحان محمد مزعل831031821422022035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك373.0062.17اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائياركان ابراهيم امين عبد هللا831042021411002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك373.0062.17ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينه عز الدين فخر الدين بهاء الدين831052021422032044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك373.0062.17ثانوية التقدم للنازحاتاحيائيغفران سالم احمد عبد831062021422066012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك373.0062.17ثانوية تل حسين المختلطةاحيائيايه امشاري محمد مصطفى831072021427072004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك373.0062.17ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينتطبيقيثائر فليح عكله شبيج831082021513002009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك373.0062.17اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيحنان هادي صالح رشيد831092021522038005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك373.0062.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعز الدين غضنفر جواد حسن831102121411003103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك373.0062.17اعدادية الحجرات للبناتاحيائيعلياء زيد هادي احمد831112121422020091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك373.0062.17اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعماد قاسم خساره خليل831122321417007132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك372.0062.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيموج مثنى حسن احمد83113202042130030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك372.0062.00اعدادية الشماسية للبنينادبيعلي امجد راضي فارس831141321211021035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك372.0062.00اعدادية طوز للبنيناحيائيمحمد سليمان ولي بندر831151821411033060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك372.0062.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيابراهيم مظفر بكر شاكر831162021411001012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك372.0062.00ثانوية حطين للبناتاحيائيفاطمه احمد محمد عبيد831172021422031074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك372.0062.00اعدادية الحجرات للبناتادبيفاطمه محمد نوري ابراهيم831182121222020031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك372.0062.00اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعبد هللا فاضل صالح مهدي831192121411038038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك372.0062.00اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمؤمل عباس ناجي محمود831202121415004034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك371.0061.83اعدادية حديثة للبنينادبيمحمد نور طالل سليم عبد هللا831211921211019031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك371.0061.83اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد عامر محمود شكور831222021411015009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك371.0061.83اعدادية الرياض للبنيناحيائيمناف حاتم احمد شرقي831232021411022048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك371.0061.83ثانوية عدن للبنيناحيائيمصطفى طه عمر ابراهيم831242021411055085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك371.0061.83اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعبد هللا عدنان عبد هللا عارف831252021415006110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك371.0061.83ثانوية البسمة للبناتاحيائيمنال يونس حماده عياش831262021422016050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك371.0061.83اعدادية البيداء للبناتاحيائيآيه محمد مهدي صالح831272021422037006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك371.0061.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب نجاح جمعه سليمان831282021422038036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك371.0061.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول حيدر حسين كرم831292321422044014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية السيدة عائشة للبناتادبينور الهدى محمد حسن حمزه831301321222045029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية دمشق للبناتاحيائيزينب محمود جاسم صادق831311821422043044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد اللطيف محمود عاشور831321921515019055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية السراج االهلية للبنينادبيحيدر محمد كيالن سلمان831332021213013001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيرضا حمد غضبان خلف831342021411046018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية اليمامة للبناتاحيائيضحى نبيل فاضل ابراهيم831352021422009017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية حطين للبناتاحيائيهديل علي خلف عالوي831362021422031099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك369.0061.50ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائييوسف عدنان رشيد خليل831371821411009079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك369.0061.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيانس سليم محمود محمد831382021411001048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك369.0061.50اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد ليث رافع صالح831392021411011077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك369.0061.50ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيشيالن محمد حميد احمد831402021422030036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك369.0061.50اعدادية نور العراق للبناتاحيائيالهام كاظم محمد رشيد831412021422036012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك369.0061.50ثانوية الشروق للبناتاحيائياالء رائد محمد اسماعيل831422021422047004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك369.0061.50ثانوية الشروق للبناتاحيائيبتول سالم علوان خورشيد831432021422047010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك369.0061.50ثانوية رانية المختلطةادبيحسين احمد عزيز شائع831442121217073002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك369.0061.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عباس صاحب دوحان831452421411036282

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيياسين جاسم محمد كاظم831461121217001056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك368.0061.33اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمحمد طالب عبد النبي جاسم831471421411029045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك368.0061.33اعدادية المروءة للبنينادبيطه محمد روضان ياسين831481821211024008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية االندلس للبناتاحيائيشهد علي حسين مصطفى831491821422079032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك368.0061.33اعدادية العباسي للبنينادبيرمضان ابراهيم سالم حسين831502021211020016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك368.0061.33اعدادية الرواد للبنينادبيمازن نوزاد عباس محمد831512021211021052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك368.0061.33اعدادية الصدر للبنيناحيائيمحمود طه احمد عبد هللا831522021411006066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمحمد علي رشيد علي831532021411008035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية الوثبة للبنيناحيائييوسف حسين هادي محمد نوري831542021411013115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك368.0061.33اعدادية منوليا للبناتاحيائيمريم ظافر نجم عبد هللا831552021422021028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية التون صو للبناتاحيائيدنيا تكين تحسين انور831562021422041010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم احسان حمدي بكتاش831572021424005073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك368.0061.33اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيزياد عماد سلمان حمزه831582021511001028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية عدن للبنيناحيائيعبد الرحمن نبيل محمود محمد83159202041084029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك367.0061.17اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيعمر محمد محي دحام831601821211011016
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك367.0061.17اعدادية طوز للبناتادبيزينه عماد جمعه علي831611821222021028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية غمدان المختلطةاحيائيجاسم محمد خلف علي831622021417034002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك367.0061.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء عماد عبد الزهره محسن831632021422018021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك367.0061.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيالحسن طاهر كاظم عبد الحسن831642121411004026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك367.0061.17اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيحمزه غالب حسين مصيخ831652721415004026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك366.0061.00ثانوية زاله للبنات دراسة كرديةاحيائيدريا دلير ناصح اسعد83166202042332017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك366.0061.00ثانوية دمشق للبناتاحيائيسمية نور الدين غنى امين831671821422043052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك366.0061.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائياحمد تورهان عدنان مردان831682021411003006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك366.0061.00اعدادية منوليا للبناتاحيائيملك سردار عثمان خالد831692021422021032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك366.0061.00ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائينور علي محمود محمد831702021422065029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك366.0061.00ثانوية موطلو للبناتاحيائياسماء احمد حمزة حسن831712021422075003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك366.0061.00ثانوية تركالن للبنينتطبيقيمحمد فارس عبد هللا عبد الرحمن831722021511062017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك365.0060.83اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبياحمد مهند طارق عبد الرحمن831731121211048010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك365.0060.83اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد سعيد احمد حسن831741821411019076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك365.0060.83ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعلي حسين محي الدين امين831751821411031075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك365.0060.83اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد حسين محمد علي حسن831762021411003085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك365.0060.83ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيعبد القادر نعمه خلف صالح831772021415002016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك365.0060.83اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعبد هللا احمد نجم الدين عزيز831782021415006107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك365.0060.83ثانوية دجلة للبناتاحيائياميمة رعد صالح سطام831792021422010010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك365.0060.83ثانوية اليرموك للبناتادبيسجى حسين ناصر مياح831802121222035023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك365.0060.83اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين فهد عبد الرضا علوان831812121411002046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك365.0060.83ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيتبارك كنعان عبد الجبار مجيد831822121424006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك364.0060.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد قيس قاسم فتحي831831821411019083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك364.0060.67اعدادية الواسطي للبناتاحيائيغاده عقيل فهد عبد هللا831842021422003067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك364.0060.67ثانوية الشهباء للبناتاحيائينور خليل ولي خليل831852021422007075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك364.0060.67ثانوية الفارابي للبنينادبيحسين رافد صاحب جسام831862121211025015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك364.0060.67اعدادية خانقين للبنيناحيائيحسين جاسم محمد رشيد حسين831872121411011027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك364.0060.67اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيسجاد سعيد جاري عناد831882121415004020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك364.0060.67اعدادية االنام للبناتاحيائيزهراء اكرم اسماعيل نوروز831892121422045027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك363.0060.50ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيمصطفى احمد فائق رشيد83190202051250070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك363.0060.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعبد القادر سلمان هوسي عصمي831911821411020027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك363.0060.50اعدادية الواسطي للبناتادبيزهراء عماد خليل ابراهيم831922021222003016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك363.0060.50ثانوية الوثبة للبنيناحيائيظافر اثير ماضي ناصر831932021411013041
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك363.0060.50اعدادية البيداء للبناتاحيائيمريم نجاة طالب مجيد831942021422037094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك363.0060.50اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقياحمد محمد نجيب شكور831952021511002006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك363.0060.50ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينتطبيقيهشام نجاة حسين احمد831962021513002026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك363.0060.50ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيسعيد طه عبد الكريم روضان831973221417002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك362.0060.33ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيمحمد سالم صكر اسعد831981921511109014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك362.0060.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقياالء اسكندر عمر شريف831992021522042005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك361.0060.17ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيرامي علي حسين علي832001821511089012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك361.0060.17 نيسان للبنات9ثانوية ادبيهاجر محمد بكر محمد832012021222002017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك361.0060.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيحيدر عبد الرزاق صباح احمد832022021511039027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك361.0060.17اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيمريم علي حسن حسين832032121522003034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك361.0060.17اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمرتضى علي عبد الحسين عبد832042421511015083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك360.0060.00ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيمصطفى احسان علو حسين832053121511008056

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك518.0074.00دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيروشنا رحيم سليم قادر832062021422121018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك516.0073.67ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيده ريا ستار عز الدين علي832072021422079019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك516.0073.67ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا حسين علي محمد832082021422108031

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك514.0073.50اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائياسماعيل دلير انور احمد832092021417056010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك510.0072.83ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيزهراء حمزه علي صديق832102021422028014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك509.0072.67اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيابراهيم هيواء عبد العزيز محمد صالح832112021411092004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك508.0072.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيحواء قادر نجم قادر832122021422087052

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك506.0072.33 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائياسماء كامران احمد حسن832132021422094004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك502.0071.67دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيوفاء رزكار رحيم سمين832141821422107083

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك502.0071.67ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء عبد الغفور سليم كريم832152021422101003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك501.0071.50اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب امداد هادي شريف832162021422093047

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك500.0071.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء عز الدين حمد مصطفى832172021422080045

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك500.0071.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبرى عبد االمير مهدي قادر832182021422098038

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك497.0071.00ثانوية ساسان المسائية المختلطة كرديةاحيائيهيمداد رشيد شريف عمر832192021417064004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك497.0071.00ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةاحيائيميالن رزكار محمد سعيد832202021422055016

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك496.0070.83اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيخديجه اسو علي عبد الرحمن832212021422109026

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك495.0070.67ثانوية سركاني المختلطة  كرديةاحيائيهيوا توفيق عمر فتاح832222021417055020

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك494.0070.50اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائياحمد قيصر علي عبد هللا832232021417056007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك493.0070.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائياسماء هيمن عثمان حمه سور832242021422084017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك492.0070.33ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان رزكار رشيد احمد832252021422095018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك492.0070.33اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيبشرى صالح الدين حسن احمد832262021422099020
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك491.0070.17ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيخيال لقمان مجيد رشيد832272021422028011

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك489.0069.83اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيحسن عبد الكريم محمد صالح علي832282021411092013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك488.0069.67اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد لقمان عبد هللا وهاب832292021411087118

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك488.0069.67ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائياسيا عزيز جالل جمعه832302021422028004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك486.0081.00ثانوية الموعظة للبناتاحيائيايه محمود عبد هللا حسن832312021422049015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك484.0069.17ثانوية سركاني المختلطة  كرديةاحيائيمحمد حسن مجيد لطف هللا832322021417055013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك484.0069.17اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيالرا فرهاد حيدر مجيد832332021422088062

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك483.0069.00دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيرانيه سالم عبد هللا اسماعيل832342021422121017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك482.0068.83اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء قحطان صالح فتح هللا832352021422093008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك480.0068.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيازين فرهاد اكبر جوهر832362021422087013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك476.0068.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه عادل حسين وهاب832372021422087139

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك473.0067.50اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا محمد صابر محمد832382021411087078

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك472.0067.50اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيابراهيم دلير انور احمد832392021417056003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك472.0078.67ثانوية الموعظة للبناتاحيائياقبال حسن احمد عبد هللا832402021422049005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك472.0067.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيئافان طلعت محمود رسول832412021422109003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك471.0067.33ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائياالء محمد كريم صالح832422021422095012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك469.0067.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيهدى بكر صالح حمة832432021422084163

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك469.0067.00اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيئاسوس شجاع عاصي رضا832442021422109001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك467.0066.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف محمد عبد هللا عارف832452021411088167

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك467.0066.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيعائشه ازي عبد هللا وهاب832462021422087120

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك466.0066.50ثانوية سركاني المختلطة  كرديةاحيائيئه فين شمال جبار فرج832472021427055001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك465.0066.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيته الر فرياد عزيز كريم832482021422098046

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك464.0066.33اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيعبد هللا عباس نور الدين محي الدين832492021411080027

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك463.0066.17ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين ياسين خضر احمد832502021422098142

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك460.0076.67اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيحسن حمد احمد علي832512021417021010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزهراء عبد هللا محمود محمد832522121422020059

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك448.0074.67ثانوية العلياء للبناتادبيدالل محمد حميد حسين832532021222027012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك448.0074.67ثانوية النضال للبنيناحيائيمحمد هاشم حسن حنطاو832542021411012066

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك448.0074.67 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائيايه علي عزيز محمد832552021422039009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك444.0074.00ثانوية علياوة المختلطةاحيائيأحالم عبد هللا حسن محمد832562021427038001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك443.0073.83اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمصطفى خلف هالل صالح832572021411024063

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك443.0073.83ثانوية الصباح للبناتاحيائيايالف احمد خورشيد رشيد832582021422078010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك442.0073.67ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيسندس عيسى خلف ناصر832592021427007016
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك441.0073.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائينور محمد غانم حسين832602021422019117

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك440.0073.33ثانوية الشهباء للبناتاحيائيلقاء اليق حسن علي832612021422007060

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك439.0073.17ثانوية العلياء للبناتاحيائيابتهال زياد خلف نائف832622021422027001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك439.0073.17اعدادية البيداء للبناتاحيائيسجى علي عبد هللا حسن832632021422037064

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك438.0073.00ثانوية الشهباء للبناتاحيائيمريم علي كاظم فضيل832642021422007064

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك438.0073.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيايه دحام احمد ابراهيم832652021422015023

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك437.0072.83ثانوية المؤمنات للبناتادبيدالل جمال خلف سليمان832662021222077009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك437.0072.83ثانوية الشهباء للبناتاحيائيمها روكان عبد هللا كنو832672021422007068

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك437.0072.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائيشهد علي عبد هللا حمدي832682021422051049

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك437.0072.83اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائينور عماد نعمت حكيم832692021426002125

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك437.0072.83اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيجواهر حسين احمد علي832702021427021005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك434.0072.33اعدادية السالمة للبناتاحيائياستبرق محمد يوسف علي832712021422052001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك433.0072.17ثانوية غمدان المختلطةاحيائيصفية مزهر خلف سالمة832722021427034012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك432.0072.00اعدادية طوز للبناتاحيائيفاطمه علي ناصر رضا832731821422021032

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك431.0071.83ثانوية الهناء للبناتاحيائيتيسير خطاب اعويد احمد832742021422057019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك430.0071.67ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيعمر خلف ياسين علي832752021417071014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك430.0071.67اعدادية السالمة للبناتاحيائيخلود سلمان عبد هللا حسن832762021422052007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك429.0071.50اعدادية البيداء للبناتاحيائيرحاب حسين محمد خلف832772021422037038

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك429.0071.50ثانوية غمدان المختلطةاحيائيدالل حسن محمد عبد هللا832782021427034008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك428.0071.33ثانوية البيان للبناتاحيائيساره بالل صباح عسكر832792021422074016

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك427.0071.17 للبنين6اعدادية حوض احيائيمحمد خلف ابراهيم خلف832802021411028041

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك427.0071.17ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيزينب عبد االمير عباس  محمد832812021422065014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك427.0071.17ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيآيات جاسم محمد عكلة832822021424012001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك427.0071.17ثانوية بردى للبنيناحيائيعبد هللا محمد احمد حسين832832121411081047

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك426.0071.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيراضي محمود عيدان احمد832842021411024024

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك426.0071.00ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيعذراء شكر محمود احمد832852021422058019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك425.0070.83ثانوية رنجي المختلطةاحيائيشيماء محمد جاد هللا خليل832862021427036013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك424.0070.67اعدادية العباسي للبنيناحيائيغزوان علي عبد الرحمن حسين832872021411020113

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك424.0070.67ثانوية العلياء للبناتاحيائيمشارق مهدي عويد رحيم832882021422027036

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك424.0070.67ثانوية غمدان المختلطةاحيائيازهار عائد حسين صالح832892021427034002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك424.0070.67ثانوية سيناء المختلطةاحيائيقاسم مهدي هاشم حسون832902321417059012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك422.0070.33ثانوية النصر للبناتاحيائياسراء فهد علي احمد832912021422035005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك421.0070.17ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد عمر جمعه خلف832922021411046051
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك421.0060.17ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقيشنو عمر عثمان محمد832932021522086018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك419.0069.83ثانوية ديبك تبه المختلطةاحيائيعلي حميد خلف احمد832942021417041003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك419.0069.83ثانوية حطين للبناتاحيائيايمان لطيف قادر رضا832952021422031022

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك419.0069.83ثانوية التون صو للبناتاحيائيزهراء سالم رمضان فرحان832962021422041012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك418.0069.67اعدادية العباسي للبنيناحيائيعامر عبد هللا حمد ابراهيم832972021411020073

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك418.0069.67اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيصافي حسن صالح محمد832982021411024029

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك418.0069.67ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيمروان عبد الواحد عبد هللا رجب832992021417004023

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك418.0069.67ثانوية تل حسين المختلطةاحيائيماهر لطيف محمد سلطان833002021417072008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك418.0069.67ثانوية الصباح للبناتاحيائيعائشة جوهر حسن اسعد833012021422078036

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك417.0069.50ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيحازم عطاهللا خلف عبد هللا833022021417067008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك417.0069.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيليلى سعدون خليل فهد833032021424014019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك417.0069.50ثانوية سيناء المختلطةاحيائيمقتدى نعمه فنر حيوان833042321417059018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك416.0069.33اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمود حسن حسين علي833052021211011034

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك416.0069.33اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيزهير شجاع سطام حمد833062021411024025

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك416.0069.33ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيملك سداد بللو سمين833072021422020055

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك415.0069.17اعدادية الرواد للبنيناحيائيعلي فارس سلمان علي833082021411021078

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك414.2869.05ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيهدى محمود نجم عبوش833092021422017081

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك414.0069.00اعدادية العباسي للبنيناحيائيعبد هللا حسين محمد عبد هللا83310202041020038

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك414.0069.00ثانوية الشهباء للبناتاحيائينبأ صدام حسين علي833112021422007070

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك414.0069.00ثانوية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة نهاد عبد اللطيف غريب833122021422009019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك414.0069.00ثانوية همسة للبناتاحيائيبراق ممدوح جاسم محمد833132021422054013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك414.0069.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيعبد الخالق جوامير وفر حالوب833142121411033043

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك413.0068.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيطه اسماعيل محمد صالح833152021411039071

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك413.0068.83ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائياحمد موفق فيصل سليم833162021413016003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك413.0068.83اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينور نجاة جمال صالح833172021422008137

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك413.0068.83ثانوية الصفوة للبناتاحيائيضفاف نمر نصيف جاكه833182021422025040

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك413.0068.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيأماني فرهود فليح حسن833192021422042004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك413.0068.83ثانوية موطلو للبناتاحيائيمالك ايوب صالح خالد833202021422075040

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك412.0068.67ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيابراهيم رمضان حسن سليمان833212021417067001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك412.0068.67ثانوية البسمة للبناتاحيائييسرى ناظم عبد هللا محمود833222021422016066

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك412.0068.67ثانوية حطين للبناتاحيائيحياة هناوي شكر محمود833232021422031035

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك412.0068.67اعدادية البيداء للبناتاحيائيايالف حسن حسين عزيز833242021422037017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك412.0068.67ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةاحيائيسوسن عيسى خلف ناصر833252021427043001
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك412.0068.67ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيازهار محمد عبد مصلح833262021427071003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك411.0068.50اعدادية الواسطي للبنيناحيائيغسان اسماعيل احمد محمد833271821411047058

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك411.0068.50اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحيناحيائيعبد الوهاب غسان ناظم رفعت833282021411070036

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك411.0068.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيمريم علي محمد بكر833292021422015077

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك411.0068.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيايالف حسن توفيق مولود833302021422022010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك411.0068.50ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمنار ابراهيم احمد حمدوش833312021422029046

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك411.0068.50 للبنات6/ ثانوية حوض احيائيتونس صباح عبد هللا منيف833322021422119008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك410.0068.33ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد حميد سعيد خلف833331721411096065

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك410.0068.33اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعثمان فضيل محمد مصطفى833342021411015035

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك410.0068.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيرغد ديار قاسم محمد833352021422008055

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك410.0068.33ثانوية حطين للبناتاحيائيرضاب حسن محمود احمد833362021422031046

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك410.0068.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيريم عمر منصور شحاذه833372021422042024

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك410.0068.33ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيرؤى محمد رمضان احمد833382021427044004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك410.0068.33ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائينسرين احسان غرب محمد833392021427067010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك410.0068.33اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائياحمد علي جهاد محمد833402121411032019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك409.0068.17ثانوية علياوة المختلطةاحيائيعمار ياسر محمد فيصل833412021417038030

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك409.0068.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشيدا صدر الدين نجم علي833422021422042035

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك408.0068.00اعدادية الرياض للبنيناحيائيلؤي حازم طالب خماس833432021411022040

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك408.0068.00ثانوية النصر للبناتاحيائيزينب علي محمود كوثر833442021422035029

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك407.0067.83ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيجاسم محمد صالح حمودي833451821417079015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك407.0067.83ثانوية الفرات للنازحيناحيائيأسماعيل حردان خلف صالح833462021411073005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك406.0067.67 للبنين6اعدادية حوض احيائيوليد برهان ابراهيم فياض833472021411028053

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك406.0067.67ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائياحمد هالل نجم عبد هللا833482021417011005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك406.0067.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائياشواق محمد عبد الكريم احمد833492021422051009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك405.0067.50ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيحسام الدين ابراهيم خليل مصطفى833502021417011011

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك405.0067.50ثانوية علياوة المختلطةاحيائيمحمد فاضل محمد محمود833512021417038037

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك405.0067.50ثانوية العلياء للبناتاحيائيمروة زياد خلف نائف833522021422027034

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك404.0067.33اعدادية العباسي للبنيناحيائيمحمد عواد جاسم محمد833532021411020133

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك404.0067.33ثانوية الصفوة للبناتاحيائيحنين رفعت احمد يوسف833542021422025016

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك404.0067.33ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيكافي ابراهيم خلف محمد833552021427007022

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك404.0067.33اعدادية المقدادية للبناتاحيائيقبس فاروق عباس كاظم833562121422050175

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك403.0067.17اعدادية الرياض للبنيناحيائيثامر جواد احمد صالح833572021411022008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك403.0067.17 للبنين6اعدادية حوض احيائيجاسم علي محمد عبد هللا833582021411028010
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك403.0067.17اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيايه محمد علي مولود833592021426002020

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك402.0067.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد قاسم علي طعمه833602121411051014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك401.0066.83ثانوية امام غربي للبنيناحيائياحمد حسين اسماعيل علي833611721411046003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك401.0066.83ثانوية امام غربي للبنيناحيائيحمد حميد محمود محمد833621721411046019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك401.0066.83ثانوية البسمة للبناتاحيائياسراء حسن حمد عليوي833632021422016003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك401.0066.83ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائياكرام عبد الرحمن علي محمد833642021424012004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك400.0066.67ثانوية اشور للبناتاحيائينور احمد صالح احمد833651821422078130

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك400.0066.67ثانوية الغسق للبناتاحيائيانوار خلف صالح ذنون833662021422120002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك400.0066.67ثانوية بردى للبنيناحيائيأحمد جمعه كروي سلمان833672121411081001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك400.0066.67اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد باقر حسين زينل حسن833682721411030103

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك399.0066.50اعدادية الرياض للبنيناحيائيعمر حسن محمد احمد833692021411022028

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك399.0066.50اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيمحمد الباقر علي حسين شكور833702021411041023

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك399.0066.50ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمود خالد محمود خلف833712021411046054

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك399.0066.50ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيرحمه سعد ابراهيم جار هللا833722021422013014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك399.0066.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه نصيب فاضل حموش833732021422051062

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك399.0066.50ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيآمال عبد محمد علي833742021425002001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك398.0066.33اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيسعد عبد حسن محمد833752021417021014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك398.0066.33 المختلطة7ثانوية حوضاحيائيعلي احمد محمود حاضر833762021417037013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك398.0066.33ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائياحمد محمد احمد محمد833772021417047007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك398.0066.33ثانوية علياوة المختلطةاحيائيصبيحة خطاب عبد هللا سليمان833782021427038015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك398.0066.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيأحمد مجيد حميد علي833792121411004001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك397.0066.17ثانوية كوزلو بابا للبنينادبينايف محمد هاشم نايف833802021211027024

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك397.0066.17اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيتوبه محمد حسين احمد833812021426002028

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك397.0066.17اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائياسامة عبد الهادي صالح مهدي833822121411082005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك395.0065.83 للبنين6اعدادية حوض ادبيعبد هللا اسماعيل محمد خلف833832021211028023

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك395.0065.83اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيمحمد طه حسين مصطفى833842021511002034

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك393.0065.50اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيكرار مؤيد شروان حافظ833852221511039039

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك385.0064.17ثانوية النصر للبناتادبياية مؤيد جالل اسماعيل833862021222035008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك384.0064.00اعدادية الرياض للبنينادبيسفيان جمعه عادل قدوري833872021211022012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك383.0063.83ثانوية االوس للبنينادبياحمد حسن حمد نجم833882021211045005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك377.0062.83ثانوية خولة بنت األزور للبناتادبيسميه احمد نوري منصور833892021222026004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك377.0062.83ثانوية الكوير للبناتادبيكوثر احمد حمدي حسين833903121222018006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك376.0062.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزينه ربيع فاضل عالوي833912021522042014
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية الفرات للبناتتطبيقيبتول عبد الستار عبد حمد833921921522011014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك371.0061.83اعدادية الحويجة للبنينتطبيقينايف عارف جبر احمد833932021511019034

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك369.0061.50اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسين فرحان عباس حسن833942121211024009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية همسة للبناتادبيفاطمة وندي محمد نامق833952021222054012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةادبيجواهر حسن عبد هللا حسن833962021227057001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيمحمد احمد عدوان محمد833972021517057037

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك367.0061.17اعدادية الرواد للبنينتطبيقيعلي حسين جاسم محمد833982021511021037

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيصالح فاضل سالم نجم833992021517007010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية علي الوردي المسائية المختلطةتطبيقيعلي يونس علي عبد هللا834002021517052010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك365.0060.83اعدادية قونجة كول للبناتادبيرقيه حازم شاكر ولي834012021222046005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك364.0060.67ثانوية االنتصار المختلطةادبيحسين موفق فتاح علي834022021217033010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك364.0060.67اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيمحمد محبر عمر محمد834032021511019031

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك363.0060.50ثانوية الخاشعات للبناتادبيرجاء حماد خضر حمدان834042021222113012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك363.0060.50ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقياحمد مولود ابراهيم سمين834052121517046003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك361.0060.17ثانوية الصالحية المختلطةادبيمريم علي حسين علي834062021227027016

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك361.0060.17اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعمار ياسر ابراهيم شهاب834072021511005029

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك361.0060.17ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيعبد الخالق حسين علي منصور834082121217062003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك360.0060.00اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمصطفى ليث خليل موسى834092221511002070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك586.0083.67ثانوية الرافدين للبنات تركمانياحيائيمرال فاضل فخري مصطفى834102021422070008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك583.0083.33اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء برهان قادر علي834112021422087015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك583.0083.33اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيفيان صبحي رشيد حميد834122021422099073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك580.0082.83اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيزينب مسعود حسين رشيد834132021427053006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك575.0082.17ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الرحمن نافع نامق توفيق834142021411096031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك570.0081.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيكارزان فاخر اسماعيل محمد834152021411089109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك570.0081.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمريوان يوسف خورشيد رحيم834162021411089148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0081.33ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيفاطمه خطاب عمر صالح834172021422086040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0081.33اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيهانا صالح احمد محمد امين834182021427056043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك567.0081.00اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب كمال فاتح امين834192021422100029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560.0080.00ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا شفيق رضا علي834202021426005014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك558.0093.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينورجان محمد قادر حسين834212021422008138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك557.0079.50ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيساره فرهاد حمزه عمر834222021422091018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك555.0079.33ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيئاآل عادل مجيد رشيد834232021422028001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك554.0079.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيبهشت ادريس عمر عوال834242021422084036
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك552.0078.83ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايه فرياد كريم رشيد834252021422098033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك550.0078.50اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيبه يام انور محمد علي افندي834262021422103007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك549.0078.50ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائياسراء وهبي سعيد بابا834272021426005049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك547.0078.17اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيهيلين حسين عمر حميد834282021427056047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك544.0077.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيلنجه عماد رسول كاكل834292021422084140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك539.0077.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم عماد امين محمد834302021422095077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538.0089.67ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيرقيه عبد هللا عطيه صالح834312021522051018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك533.0088.83اعدادية تل علي للبنيناحيائيحسن سامي عزيز عبد834322021411030006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك533.0076.17اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيابو بكر حسين ابراهيم عبد هللا834332021411092005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك533.0076.17ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا حسن محمد امين834342021422095048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك533.0088.83ثانوية ام وهب للبناتاحيائيايات عيدان خلف علي834352021422118004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك532.0076.00ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائياسراء شورش جعفر محمد834362021422079001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك532.0076.00ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيهانا توفيق محمد حسين834372021422108071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531.0075.83اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عدنان عزيز صالح834382021411087113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531.0075.83ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائياوات جاالك امين عبد هللا834392021411096015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك530.0075.67دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيفردوس كوران ميرزا خضر834402021422121038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529.0088.17 للبنين6اعدادية حوض احيائيعقيد محبوب جمعة بكر834412021411028028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529.0075.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائياالء كمال عزيز عبد القادر834422021422084022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529.0075.50اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيرو عبد الخالق محمد صالح عزيز834432021422093079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528.0075.50دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيريبين سيروان بهجت محي الدين834441821411125037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528.0075.50ثانوية جه مي ريزان المختلطةاحيائيأيوب عادل عمر جبار834452021417050001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528.0075.50ثانوية ارارات للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم جاسم محمد محي الدين834462021422089010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528.0075.50اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيكاميار مريوان شريف علي834472021422093065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528.0075.50ثانوية أقار صو للبناتاحيائيخديجه أمين نجم الدين احمد834482021422110003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527.0075.33اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيبريفان سليم عبد هللا صالح834492021422100009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527.0075.33ثانوية ئولكر للبنات تركمانياحيائيصابرين سليم محمد صابر834502021422111014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0075.17اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيهيوا نوزاد صابر كريم834512021411092055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0075.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيالنه لقمان نعمان حسن834522021422084137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0075.17اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيليزان شيروان كانبي حسن834532021422093069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0075.17ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيفريشته ابراهيم حسين توفيق834542021422095071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك524.0074.83ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيشادي فرمان مجيد عبد هللا834552021422028021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك524.0074.83ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيشكريه رمضان فرج كريم834562021422083029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك524.0074.83دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيشنيار حكيم محمد حاجي834572021422121035
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك523.0087.17ثانوية الوثبة للبنيناحيائيبراء عماد محمد حمد834582021411013022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك523.0074.67ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيهيرو ارام جمعة محمد834592021422081033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك523.0074.67ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيخه نده رحيم عبد الكريم موراد834602021422095031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك522.0074.50ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيديكان نجم عمر محي الدين834612021422081010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك522.0074.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائياسماء عبد هللا محمد امين محمد834622021422084015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك522.0074.50ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف ريبوار جليل حسن834632021422095014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك522.0074.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيخه نده مصطفى جالل حسين834642021422109027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك522.0074.50ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيشادان رشاد زيدان كاكه ويس834652021427054009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك521.0074.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيديار عسكر رمضان صالح834662021411089053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك521.0086.83ثانوية الشروق للبناتاحيائيهدى هاشم حقي حسن834672021422047040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك520.0086.67اعدادية الرياض للبنيناحيائيامجد محمود حسين هزاع834682021411022006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك520.0074.33اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف عثمان احمد عثمان834692021411088165

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك520.0074.33 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيماردين خليل عارف امين834702021422094068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك519.0074.17ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةاحيائيسنكين تيمور كريم عزيز834712021422092005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك519.0074.17 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيفاطمة صباح عبد الرزاق جميل834722021422094058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك518.0086.33 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائيابتهال محسن عثمان  عمر834732021422039001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك518.0074.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيبه هه شت فريدون توفيق نورى834742021422084035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك518.0086.33ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيياقوت عجيل خلف محمد834752021427007030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك516.0086.00ثانوية غمدان المختلطةاحيائيثناء حسن محمد عبد هللا834762021427034005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك516.0086.00ثانوية فريشتة للبناتاحيائيايه ابراهيم لطيف عبد834772121422083009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك515.0085.83ثانوية الشجرة للبنيناحيائياحمد علي احمد عبد هللا834782021411048005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك515.0085.83ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيابراهيم ياسين علي محمد834792021417012002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك515.0085.83ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيمنار محمد دخيل خلف834802021427007023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك514.0085.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف سليمان خضر صالح834812021411001274

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك513.0085.50اعدادية العباسي للبنيناحيائيحسن جاسم حسين جاسم834822021411020034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك513.0085.50ثانوية الموعظة للبناتاحيائيشروق فائق شبطه احمد834832021422049033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك512.0085.33ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيفرح مزاحم عبد الفتاح ابراهيم834842021424012036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك512.0085.33ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيبلقيس عبد الستار نايف محمد834852021427071004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك511.0085.17ثانوية عائشة للبناتاحيائيالنه جمال جالل محمد834861821422022112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك511.0085.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيحمد احمد محمد حسين834872021411007029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك511.0085.17ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعمر عباس احمد علي834882021411046038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك508.0084.67ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيعائشة حبيب خضير ذيب834892021422058018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك507.0084.50ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيهمام رياض ابراهيم جاسم834902021411046061

4148 من 2530صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك507.0084.50ثانوية الهناء للبناتاحيائيخمائل حردان محمود عويد834912021422057022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك506.0084.33ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيخالد مهند محمود خلف834922021411046013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك505.0084.17اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد قاسم نجم عبد83493202041009079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك505.0084.17ثانوية الشجرة للبنيناحيائيعبد السالم جاسم محمود صالح834942021411048017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك505.0084.17اعدادية البيداء للبناتاحيائيساره منعم ابراهيم عالوي834952021422037062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك505.0084.17ثانوية رنجي المختلطةاحيائيبتول محمود حمد عبد هللا834962021427036006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك505.0084.17اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعمر خالد صالح ابراهيم834972021511007018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك505.0072.17اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانيتطبيقيمروة فاروق نادر قادر834982021522071014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك503.0083.83ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائييسرى دهام عبد حمود834991821422002042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك502.0083.67اعدادية الرياض للبنيناحيائيمصطفى محمود حسين هزاع835002021411022046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك502.0083.67ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيحسين عبد هللا حسين محمد835012021417012013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك502.0083.67ثانوية حفصة للبناتاحيائيشيداء فؤاد غفور تقي835022021422072011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك501.0083.50ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيناديه صالح هادي مجول835031821422019055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك501.0083.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيسجاد عباس صبار جاسم835042221413013077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك498.0083.00ثانوية النصر للبناتاحيائيغفران حكمت شحاذه حسين835052021422035041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك496.0082.67اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيذياب صالح جاسم محمد835062021411024022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك496.0082.67ثانوية فريشتة للبناتاحيائيندى محمد جبار ابراهيم835072121422083043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك495.0082.50ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةاحيائيشمس ابراهيم عثمان ابراهيم835082021427002007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك494.0082.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيسفيان حكمت شحاذة حسين835092021411039067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك493.0082.17ثانوية الغسق للبناتاحيائيوداد حسين صالح حسين835102021422120011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك492.0082.00اعدادية الشرقاط للبناتاحيائياسيل سامي محمد احمد835111821422007002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك492.0082.00اعدادية الحويجة للبنيناحيائيحسن احمد حسن حميد835122021411019032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك492.0082.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيبلسم حيدر عجيل زغير835132221424035014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك490.0081.67اعدادية الرواد للبنيناحيائيحمزه جبار خضير كريم835142021411021036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك490.0081.67اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيميسر احمد مخلف شكور835152021411039165

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك489.0081.50اعدادية الحجرات للبناتاحيائيكلثوم برهان رضا جاسم835162121422020103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك488.0081.33 للبنين6اعدادية حوض احيائيرغدان خلف حسين عيسى835172021411028017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك488.0081.33 اذار للبنات11اعدادية احيائيسراب شهاب احمد اسماعيل835182021422034010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك487.0081.17ثانوية الشجرة للبنيناحيائيسعد جمعه رجب خضر835192021411048011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك487.0069.50اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيهدى سهران محمد كريم835202021522093023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك485.0080.83اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيسعاد خالد حسين محمد835212021427003007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك485.0069.33ثانوية سلطان اوزبك للبنين دراسة تركمانيةتطبيقيعثمان ايدن عفان عثمان835222021511082002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك484.0080.67اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيحسين حسن حمد صالح835232021417003006
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك484.0080.67ثانوية النزاهة للبناتاحيائيحليمه عدنان محمد قاسم835242021422029010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك484.0080.67ثانوية ام وهب للبناتاحيائينور شعبان حسين حمد835252021422118023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك482.0080.33اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد هللا ماهر عبد هللا محمود835262021411019066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك481.0080.17اعدادية الحكمة للبنيناحيائييعقوب سعد محمود زركان835272021411004045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك481.0080.17اعدادية الحويجة للبنيناحيائيادريس عواد جاسم محمد835282021411019019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك481.0068.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيزينه نامق نجم علي835292021522084015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك479.0079.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمصطفى احمد عبيد عيسى835302021411039156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك479.0079.83ثانوية الضحى للبناتاحيائيوالء علي محمد خلف835312021422115026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك479.0079.83ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيحسين قاسم حسن مسعود835322121411074010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك478.0079.67 للبنات6/ ثانوية حوض احيائيجنان ضاري احمد ذيب835332021422119009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك478.0079.67اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد جميل ابراهيم علي835342121411009244

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك477.0079.50اعدادية العباسي للبنيناحيائيعبد هللا اسماعيل محمد علي835352021411020085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك476.0079.33ثانوية الشجرة للبنيناحيائيمصطفى وادي عبد المجيد محمد835362021411048030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك476.0079.33اعدادية الدغارة للبنيناحيائيسجاد حسين فليح عودة835372421411003059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك474.0079.00اعدادية الحويجة للبنيناحيائيمحمد احمد عيسى هزاع835382021411019086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك474.0079.00ثانوية باغداكول للبناتاحيائيدنيا علي حسين علوان835392021422012011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك474.0079.00ثانوية المعتصم المختلطةاحيائيشروق علي محمد احمد835402021427010005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك473.0078.83ثانوية البسمة للبناتاحيائييم علي اسعد شاكر835412021422016067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك473.0078.83اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيادريس احمد معيوف احمد835422021511009006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك472.0078.67ثانوية باغداكول للبناتتطبيقينوره صباح نور الدين قادر835432021522012014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك470.0078.33ثانوية باغداكول للبناتاحيائيهند أحمد عزيز رشيد835442021422012034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك470.0078.33ثانوية البسمة للبناتاحيائيايمان برهان شاكر احمد835452021422016012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك470.0078.33ثانوية سروة للبناتاحيائيكوثر عادل سعيد مجيد835462021422050036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك470.0078.33ثانوية العرفان المختلطةاحيائينبأ جمال ابراهيم حبيب835472121427075013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك469.0078.17اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيايمن عامر عزيز عويد835482021417021005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك469.0078.17ثانوية الهناء للبناتاحيائيغاده حمد ابراهيم صالح835492021422057046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعمر خلف حسن نجم835502021411013068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيتمارا محمد سليم عبد835512021422013011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيسارة احمد محمد ظاهر835522021422013018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائياسراء مصطفى صالح الدين زينل835532021422020003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك468.0078.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيبارق عدي حميد احمد835542021511039018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية باغداكول للبناتتطبيقيفاطمة برهان فاضل غالب835552021522012007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيحسن علي حسين سلمان835562021417004008
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك467.0077.83اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمصطفى شكر محمود خالد835572021511009061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك466.0077.67اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيعيسى سهمي عيسى محمد835582021417003012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك466.0077.67ثانوية الهناء للبناتاحيائيعزيزه طالب حسين ظاهر835592021422057044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك465.0077.50ثانوية البيان للبناتاحيائيسجى عبد الحسين عبد القادر زمان835602021422074017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك465.0077.50اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيزهراء فالح حسن محمد835612021427003006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك464.0077.33اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمنصور أنجاد حميد صالح835622021411003109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك464.0077.33ثانوية البسمة للبناتاحيائيوفاء جمعه علي محمد835632021422016065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك463.0077.17اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد وليد احمد عيدان835641721411018205

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك463.0077.17ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد السالم خضر عزيز محمد835652021411013050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك463.0077.17اعدادية الرواد للبنيناحيائيعمر طارق كاظم عاشور835662021411021083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك463.0077.17اعدادية الرياض للبنيناحيائيقيس خليل فنوش ناصر835672021411022039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك463.0077.17اعدادية الرياض للبنيناحيائييوسف احمد ناجي محمود835682021411022060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك463.0077.17ثانوية شفق للبناتاحيائيرونق محمود عباس زين العابدين835692021422043018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك463.0077.17ثانوية اليعربية للبناتاحيائيايناس مؤيد كمال الدين نور الدين835702021422073010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك463.0077.17ثانوية الخاشعات للبناتاحيائيتبارك برهان جهاد احمد835712021422113004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك463.0077.17ثانوية الضحى للبناتاحيائيساره عبد هللا سليمان صالح835722021422115016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك462.0077.00اعدادية العباسي للبنيناحيائيامير رجب صالح عبد هللا835732021411020022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك462.0077.00اعدادية المصطفى المختلطةاحيائينمير محمد حميد عبد هللا835742021417003019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك461.0076.83اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيزينه احمد بكر خورشيد835752021422046030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك460.0076.67اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمازن قحطان دوله جاسم835762121411032108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك459.0076.50اعدادية العباسي للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم خليل ابراهيم835772021411020084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك459.0076.50ثانوية الهناء للبناتاحيائيسندس صالح خلف احمد835782021422057036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك458.0076.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد عدنان محمد احمد835792021411001202

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك458.0076.33اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمهند كامل راكان مسير835802021411024066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك458.0076.33ثانوية الشهباء للبناتاحيائيقسمة كريم عبد هللا سلمان835812021422007057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد اسماعيل سعيد احمد835822021411021092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك457.0076.17ثانوية الشجرة للبنيناحيائيعزيز وادي عبد المجيد محمد835832021411048020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك457.0076.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد حيدر محسن جواد835842221411004175

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك456.0076.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائياالء عادل شكور موسى835851821422066006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك456.0076.00ثانوية االندلس للبناتاحيائيفدك حيدر حميد حسن835861821422079047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك456.0076.00اعدادية الرياض للبنيناحيائيوسام طامي جواد احمد835872021411022058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك456.0076.00ثانوية شفق للبناتاحيائيفاطمة احمد حسن حسين835882021422043031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك456.0076.00ثانوية الهناء للبناتاحيائيانسام علي حمد خلف835892021422057012
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك456.0076.00ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةاحيائيامل شالش خضر محمد835902021427002002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك456.0076.00اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيحمد جمعه جميل حنظل835912021511009018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك456.0076.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيروزان محمد فقي محمد835922021522042012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك456.0076.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيابراهيم مشعان ابراهيم حميد835932121411032007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك455.0075.83ثانوية المصطفى المسائية المختلطةتطبيقيحسين بكتاش احمد عاشور835941821517079001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك455.0075.83اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيرابح ظاهر جمعه محمد835952021411009029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك455.0075.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد السالم صالح علي كتاب835962021411039081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك455.0075.83ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيكفاح صادق إبراهيم هالل835972021422013029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك455.0075.83اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيازين صباح عاصي حسين835982021422024007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك455.0075.83ثانوية اليعربية للبناتاحيائيامنه هادي كعود داود835992021422073006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك454.0075.67ثانوية حطين للبناتاحيائيناردين محمد ياسين مظلوم836002021422031085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك454.0075.67اعدادية البيداء للبناتاحيائيمريم منذر نعمان جبار836012021422037093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك454.0064.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيجوان جمال علي مصطفى836022021522084009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك453.0075.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الغفار حبيب صمد مجيد836032021411001116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك453.0075.50اعدادية الحكمة للبنيناحيائيأحمد حسين أحمد محمد836042021411004006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك453.0075.50ثانوية الوثبة للبنيناحيائييوسف جمال محمود قاسم836052021411013114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك453.0075.50اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيايه غسان احمد عواد836062021422024017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك453.0075.50ثانوية ام وهب للبناتاحيائيورده عبد هللا اسماعيل ابراهيم836072021422118028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك453.0075.50اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمعن سامي احمد عبد هللا836082121411032140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك453.0075.50ثانوية سيوان للبناتاحيائينور جبار حمادي فيحان836093121422004047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك452.0075.33ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائياخالص قاسم الياس سعد836101721422012005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك452.0075.33ثانوية الحريري للبناتاحيائينورسان نهاد جرجيس علي836112021422015097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك452.0075.33ثانوية البسمة للبناتاحيائيزينب ثائر محمد سلطان836122021422016029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك452.0064.50اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيساوا سركه وت شكور محمد836132021522099013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك451.0075.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد صاحب دلف عبد هللا836141821411019077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك451.0075.17اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن شالل حبيب836152021411003051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك451.0075.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحيناحيائيسيف علي طه وهاب836162021411070021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك451.0075.17 للبنين6اعدادية حوض احيائينور حمد صائل جزاع836172021421028003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك451.0075.17ثانوية النزاهة للبناتاحيائيرفح محمد محمود خلف836182021422029014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك451.0075.17 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائياحالم احمد حسين نجم836192021422039002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك451.0075.17ثانوية اليعربية للبناتاحيائيهاجر ربيع حسين جدي836202021422073051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك450.0075.00اعدادية الصدر للبنيناحيائيياسين مقداد عباس عيسى836212021411006074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك450.0075.00ثانوية شميط للبنيناحيائيحران غانم عبد الهادي حماده836222021411034008
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك450.0075.00ثانوية باجوان المختلطةاحيائيعلي حسين إبراهيم حسين836232021417008013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك450.0075.00ثانوية الشهباء للبناتاحيائيأيال نعمت علي ولي836242021422007004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك450.0075.00ثانوية حفصة للبناتاحيائيسماء عباس بكر رضا836252021422072008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك450.0075.00اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعمار ناظم حنين حسين836262021511007017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك449.0074.83ثانوية باقرتة للبنيناحيائيعبد االله احمد ثالج سلمو836271721411078005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك449.0074.83اعدادية تلعفر للبناتاحيائيوالء حمزه عبد القادر مقصود836281721422032180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك449.0074.83ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيسفيان احمد فاضل صالح836292021417004009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك449.0074.83ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائياالء شبيب صالح شبيب836302021422013003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك449.0074.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائيساره جاسم حمادي محمود836312021422019069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك449.0074.83ثانوية الصفوة للبناتاحيائيمريم نمر نصيف جاكه836322021422025051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك449.0074.83ثانوية الصباح للبناتاحيائيسلوى رياض احمد حسن836332021422078030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك449.0074.83اعدادية المصطفى المختلطةاحيائياشجان عمر عبد هللا داود836342021427003001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك449.0074.83اعدادية الحجرات للبناتاحيائيساره حسن عباس لطيف836352121422020071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك449.0074.83ثانوية السرمد للبناتاحيائياسراء يونس محمد مهدي836362121422068006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك448.0074.67ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيعبد الكريم نافع رشيبد طعمه836371821411118020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك448.0074.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عبود عباس836382021411001112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك448.0074.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيشهد ابراهيم عز الدين صديق836392021422038043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك448.0074.67اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيعلي صدام عبود صالح836402121411082019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك447.0074.50ايسر- الخارجيات احيائيضحى عبدالقادر صابر خضر836411721428060174

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك447.0074.50اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد عبد الستار احمد نجم836422021411015010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك447.0074.50ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيكاظم عواد صالح نجرس836432021417007021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك447.0063.83ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيمؤيد عبد هللا محمد احمد836442021511099019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك447.0063.83اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيأشتي يوسف محمد نامق836452021522087001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك446.6874.45ثانوية العراق للمتميزيناحيائيسراج الدين رعد دليان سليمان836462021411040029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك446.0074.33اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد يونس حازم جميل مصطفى836471721411110062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك446.0074.33اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيمصطفى حمد رضوان شكور836481821411012033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك446.0074.33ثانوية الشجرة للبنيناحيائيرياض خلف عبد المجيد محمد836492021411048008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك446.0074.33اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعمر سعدون محمود ابراهيم836502021415006138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك446.0074.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيبتول جاسم محمد احمد836512021422019036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك446.0074.33ثانوية حطين للبناتاحيائيغزه حمود شهاب حمد836522021422031073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك446.0074.33ثانوية النصر للبناتاحيائيزينه عبد العزيز ماذي بداي836532021422035030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك446.0074.33اعدادية نور العراق للبناتاحيائيصفا محمد شهاب احمد836542021422036065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك446.0063.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيساره فؤاد ابراهيم بكر836552021522087019
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك446.0074.33ثانوية الحريري للبناتاحيائينازك طارق اسماعيل محمود836562121422053062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك445.0074.17ثانوية الشهداء للبنيناحيائيجمال غني عبد القادر عبو836571721411114006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك445.0074.17ثانوية حضر موت للبنيناحيائيعمر زيدان صالح محمد836581821411028022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك445.0074.17ثانوية اشور للبناتاحيائيزهراء حسن لطس حسن836591821422078060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك445.0074.17ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيسارة مجول حسون خلف836601821427017003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك445.0074.17اعدادية العباسي للبنيناحيائيابراهيم فتاح محمد علي836612021411020004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك445.0074.17اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيحارث بشير راكان مسير836622021411024013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك445.0074.17اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيعمر محمد ابراهيم علي836632021417021026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك445.0074.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيسلوى علي محمد كرط836642021422010044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك445.0074.17ثانوية باغداكول للبناتاحيائيشيماء قاسم حسين قادر836652021422012019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك445.0074.17اعدادية هه ورامان للبناتاحيائيئه فين آري قادر كريم836662021422033001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك445.0074.17اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمروه علي خضر صالح836672021422038057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك445.0074.17ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيعدنان عطيه طالك كاظم836682121413004016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك444.0074.00ثانوية الحسينية للبنيناحيائيثابت محمد عبد هللا خلف836692021411032003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك444.0074.00اعدادية نور العراق للبناتاحيائيمنتهى محمد عبد هللا جمعه836702021422036076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك444.0074.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب فاضل يونس محمد836712021422038033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك444.0074.00ثانوية النصر للنازحاتاحيائيسراب احمد خلف حسن836722021422064021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك440.0073.33ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحينتطبيقيمخلد محمود محمد محماوي836732021511069009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك439.0062.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقينه به ز فاتح حه مه صديق سليمان836742021511089069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك439.0073.17اعدادية قونجة كول للبناتتطبيقيغدير علمدار محمد مولود836752021522046020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك438.0073.00اعدادية العباسي للبنينتطبيقيفاضل عبد هللا مطر درويش836762021511020008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك436.0072.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيرؤى مهيوس صالح طلب836772021522042010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك426.0071.00اعدادية منوليا للبناتتطبيقيرجاء ابراهيم عباس ابراهيم836782021522021007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك424.0070.67ثانوية حطين للبناتتطبيقيايه ياسر جمعه هزاع836792021522031005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك422.0070.33اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيسعد عبد علي محيميد836802021517014006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك421.0070.17ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيزينب عز الدين محمد سعيد836812021522030011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك411.0068.50اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقييوسف مصطفى كامل مجيد836822021511039096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك411.0068.50ثانوية تركالن للبنينتطبيقيامير طه حمزة شهاب836832021511062004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك409.0068.17ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيعلي محمد عباس حسين836842521511031020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك408.0068.00ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان محمد عرب83685202051013022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك408.0068.00اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقياحمد قيس مولود محمد836862021515006017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك408.0068.00ثانوية باغداكول للبناتتطبيقيأيالف صالح حمد محمود836872021522012003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك404.0067.33اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيعدنان اسماعيل حسين حمد836882021511019019
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك403.0067.17اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيرامي لطيف محمد سلطان836892021511019011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك402.0067.00اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيكرار فياض طلب شهيب83690222051026055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك401.0066.83اعدادية العباسي للبنينتطبيقيعمر فرحان عواد عبد836912021511020007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك401.0066.83ثانوية همسة للبناتتطبيقيامينه احمد وسمي حميد836922021522054002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك400.0066.67ثانوية المنزلة المختلطةتطبيقيحنان عيسى عليوي محمد836932021527012004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك399.0066.50ثانوية بريج السفلى المختلطةتطبيقيمحمد فدعم عيسى حنطو836942021517070007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك397.0066.17ثانوية المنزلة المختلطةتطبيقيياسين طه حسن موسى836952021517012007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك396.0066.00ثانوية المنزلة المختلطةتطبيقيعبير خلف احمد خلف836962021527012009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك395.0065.83ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيعمار خلف هزام عامر836971621513010038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك395.0065.83ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقينكتل ابراهيم حسين سليمان836982021517007020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك395.0065.83اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيحمزه حسن مصطفى حسن836992121511032010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك394.0065.67اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد هللا خلف علي837002021511015018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك393.0065.50ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةتطبيقياحمد عبد هللا مرعي حسن837012021517043001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك391.0065.17ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيقيس احمد دندوش خلف83702202051204010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك391.0065.17ثانوية المنزلة المختلطةتطبيقيعدنان حمد حسن حمد837032021517012003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك390.0065.00اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيساره سيامند بهمان رستم837042021522036018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك388.0064.67االهلية للبنين.ع.ثانوية الحسن المجتبىتطبيقيمحمد حازم ثامر صيوان837052221513043007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك385.0064.17ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيمحمد طالب فزع شنيتر837061121511034055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك385.0064.17اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعمر عامر شحاذه مطلك837072021511003047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك385.0064.17ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيايه فاضل محمود علي837082121527046002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك384.0064.00اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسين خويط حنظل ميس83709222051042024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك384.0064.00اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيعلي عماد مهدي هادي837102021515007058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك384.0064.00اعدادية قونجة كول للبناتتطبيقيهدى عبد المطلب اكبر كاظم837112021522046027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك383.0063.83ثانوية المحلبية للبنينتطبيقيخالد ابراهيم محمد حسن837121721511055008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك383.0063.83اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيبارق شاكر مكطف ثلج837132021517014005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك383.0063.83 نيسان للبنات9ثانوية تطبيقيسراب ارشد حسن يوسف837142021522002009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك382.0063.67اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد خضير مديد ثيل83715202051001070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك381.0063.50اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيمحمد قيس نصوح عبد هللا837162021511019030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك380.0063.33ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمصطفى لؤي يوسف خلف837172021511013066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمنير حسن محمود علي83718202051005056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحمد مدحت عبيد جمعة837192021511039081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك378.0063.00ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيحنان صباح ابراهيم حسن837202021522051014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك377.0062.83اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمرتضى جاسم سلمان محمد83721202051009028
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك377.0062.83ثانوية النهرين للبنينتطبيقيابراهيم عبد الكريم جميل ابراهيم837221821511059001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك377.0062.83اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعلي رضا جمعة رضا مهدي837232021511003044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك376.0062.67االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعباس عمار محمد حسين837242221511009030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك375.0062.50اعدادية االمين للبنينتطبيقيمصطفى راكان عبد الكريم يونس837251721511019031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك375.0062.50اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيميثاق عبد الكريم جويريد صكار837261921511060032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية المنزلة المختلطةتطبيقيوعد احمد حسن صالح837272021517012006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك601.0085.83ثانوية علي سراي المختلطة  كرديةادبينازدار ناظم حسين عارف837282021227062003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك597.0085.33ثانوية طوبزاوه المختلطة الكرديةادبيشيماء عماد عبد هللا سليمان837292021227059006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك591.0084.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه حسين مجيد عبد هللا837302021422098087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك589.0084.17ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةادبيسميه شفيق احمد صالح837312021227054008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك584.0083.50اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيدلنيا كامران ابراهيم رحيم837322021422088031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك579.0082.67اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيايالف مؤيد سعد هللا نورى837332021227056003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك566.0080.83اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيكازين نوزاد احمد خواكرم837342021222088031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك561.0080.17اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيسوالف محمد ابو بكر خضر837352021222093020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك559.0079.83 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيفاطمة جالل محمد حمه مراد837362021222094031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك559.0079.83ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا دلشاد علي شكر837372021422095049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556.0079.50اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيسروه نوزاد اسماعيل علي837382021227056016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك555.0079.33ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيتافان محمد فرج محمد837392021222108010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553.0079.00ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةادبيروان نجاة واحد عباس837402021222092004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك550.0078.50ثانوية علي سراي المختلطة  كرديةادبيدينا عادل شكور صفر837412021227062001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك546.0078.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيايه اياد طارق علي837422021222094006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538.0076.83اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيهيلين رزكار محمد امين احمد837432021222088037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538.0076.83اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيايمان هادي صابر حسين837442021227056004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0089.17ثانوية الصادقات للبناتادبيمكارم فاضل طه محيميد837452021222117007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0076.33ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيايمان عثمان فيض هللا علي837462021222090006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0076.17ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيشيماء نوزاد احمد صالح837472021222108028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0088.33ثانوية الصباح للبناتادبينور الهدى علي حسين عباس837482021222078037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيحنان صباح علي عودل837492021222080009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0074.67ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيلينا عمر فاتح توفيق837502021222095022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0074.17اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيايمن مريوان مجيد محمد837512021211092002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515.0073.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيخه نده شعبان عمر مراد837522021222109006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514.0085.67اعدادية الواسطي للبناتادبيشيماء عاكوب عبد هللا فرحان837532021222003023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514.0073.50اعادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائيديلمان بشتيوان فرج محمد837542021411084020
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0073.33دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيفاطمه جليل خليل عزيز837552021422121037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0085.33ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعبد هللا نجم عبد هللا محمد837562021217007021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0073.17اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء عبد الرحمن فتح هللا عبد هللا837572021422099069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511.0073.00ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيتارا ازاد محمد امين837582021222081008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510.0072.83اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيتاره عبيد علي مجيد837592021222088010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510.0072.83اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيبانه تحسين امين عثمان837602021422088024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508.0072.50دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيديكان شوان عبد هللا محمد837612021222097029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0072.33ثانوية الرافدين للبنات تركمانياحيائيمالك آيدن اكبر عسكر837622021422070010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك503.0083.83ثانوية القورية للبناتادبيايالف محمد نجم الدين رديف837632021222011006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك503.0071.83 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيزهرة نبيل شاكر قادر837642021222094018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك502.0071.67ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيسميه كرم جليل محمد837652021222080015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0071.50ثانوية ئولكر للبنات تركمانياحيائيولدان فاروق جمعة محمد837662021422111025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0083.17ثانوية اشبيلية المختلطةادبياحمد علي فرج عجل837672021217007004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0071.33ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيكوثر شاخوان مهدي حمه837682021422080049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0071.33اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيصابرين حبيب عبد هللا حميد837692021422099070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0082.83ثانوية الشروق للبناتادبيورده شهاب احمد عبد الرزاق837702021222047027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0082.83ثانوية اشبيلية المختلطةادبيامل احمد جاد هللا صالح837712021227007004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0071.00ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيشيماء فاتح محمد امين مزهر837722021422090013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0082.67ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيمحمد هالل علوان حسين837731821417017014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0082.67اعدادية يايجي للبنينادبيعبد الرحيم حسين ثلج جرو837742021211058014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0082.67ثانوية اليعربية للبناتادبييسرى علي داود حسن837752021222073021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495.0070.67ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيايمان مهدي جبار جالل837762021226005012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0070.50ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيوداد فؤاد شكور عباس837772021222108034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0070.50اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي حسين عاصي محمد837782021411087080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0082.17ثانوية النزاهة للبناتادبيزهراء عبد الحسين محسن شكور837792021222029013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0082.17ثانوية النصر للبناتادبيبشرى جمعه جاسم محمد837802021222035012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك492.0070.33دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات ادبيزوان ساالر شامار شاهوار837812021222121004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0081.83ثانوية غرناطة للبناتادبينور فريدون احمد محمد837822021222001032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0081.83اعدادية الهدى للبناتادبياسماء مراد عدنان نامق837832021222018004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0081.83ثانوية علص للبناتادبيشهد رشيد عليوي علي837842021222116003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0070.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيمهره بان صابر صمد رشيد837852021422084146

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0070.17 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيالنه هادي عمر محمد امين837862021422094064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0070.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيايمان عمر محمد عزيز837871821422107018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0081.67اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعمر محمود خلف خزعل837882021211056034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0070.00اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيزينب هاشم علي فقي محمد837892021227056013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0081.33ثانوية الشروق للبناتادبيعبير محمد شهاب وهاب837902021222047019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0069.67ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيدنيا احمد حسن علي837912021422086013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0081.17اعدادية السالمة للبناتادبياسماء اسعد شكر عثمان837922021222052002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0081.17ثانوية الضحى للبناتادبياماني علي عبد هللا حسين837932021222115003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0069.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائينوروز عبد السالم قادر مصطفى837942021422098135

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0081.00ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيعماد خلف محمد جاسم837952021217069013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك485.0080.83اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد الرحمن رعد فرحان علي837962021211054021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0069.17ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمصطفى صالح شريف علي837972021211096060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0080.67اعدادية المصطفى المختلطةادبيعمر صباح عبد طلب837982021217003019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0080.67ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيايهم احمد عبد هللا سهيل837992021217004004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0069.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيئاره زو صالح محمد حميد838002021222094001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0069.00ثانوية ارارات للبنات دراسة كرديةاحيائيكوردستان هيوا عمر برايم838012021422089008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0069.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيديرين سالم فاضل اسعد838022021422099037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك482.0080.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب عباس هادي عسكر838031821222066018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك482.0068.83اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيكوثر صباح عز الدين علي838042021222106039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك482.0080.33اعدادية المسرة المسائية للبناتادبيشيماء طيب محمد مصطفى838052021226002040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0080.00اعدادية الفرات للبنينادبيوطبان عادل وساك حلوة838062021211007062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0068.50اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيته نيا شامل احمد محمد امين838072021222103005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك479.0079.83ثانوية الرشيد للبنينادبيضاري حسين عاشور طلوش838082021211059008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك479.0079.83اعدادية الهدى للبناتادبيامنه مصطفى محمد حسين838092021222018008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك478.0068.33اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيلوزان كامران محمد عز الدين838102021222103014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0068.17ثانوية علي سراي المختلطة  كرديةادبيكوران اركان غيدان رمضان838112021217062007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0079.50اعدادية الحويجة للبناتادبيفريال خلف سليم جراد838122021222045029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0079.50ثانوية اليعربية للبناتادبيريام ناظم زيدان محمود838132021222073007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0068.17ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيزارا اسماعيل حيدر رضا838142021222090011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0068.17ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيهه ناسه رزكار شكر عبد الرحمن838152021222090017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك476.0068.00ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيلطيفة سعيد صالح سعيد838162021222108030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك475.0079.17ثانوية دجلة للبناتادبيليلى جمعه رميض زرعد838172021222010014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك475.0079.17اعدادية البيداء للبناتادبيشهد نهاد عمر قادر838182021222037021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك474.0079.00اعدادية الحويجة للبناتادبيمريم مطلك احمد علي838192021222045034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك473.0078.83ثانوية تركالن للبنينادبيحارس إياد أحمد حارس838202021211062003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك473.0067.50ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيهدى جمال عمر عزم838212021222081019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك472.0078.67اعدادية العباسي للبنينادبياحمد ياسين دبو حمد838222021211020008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك472.0078.67ثانوية النصر للبناتادبياسماء عبد الزهره بدن خليفة838232021222035003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك472.0078.67اعدادية قونجة كول للبناتادبيطوعه محمد حمزه نبي838242021222046021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك471.0078.50اعدادية البيداء للبناتاحيائيزينب علي جعفر محمد838252021422037047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0078.33اعدادية المستقبل للبنينادبيعبد العزيز احمد علي عبد الرحمن838262021211011016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0067.17ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيساكار صديق رشيد محمد838272021222090012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0067.17ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيسمية ازاد حميد كريم838282021222108022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0078.00اعدادية الزاب للبنينادبيصدام حسين محمد حسن838292021211025015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0078.00اعدادية المصطفى المختلطةادبيخالد عبد هللا خليل محمد838302021217003008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0066.83اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبياالء ازاد عبد الكريم امين838312021222088005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0066.83اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيجوفين دلير عثمان كريم838322021222103006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0066.83ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيليلى سعاد شكر ياسين838332021226005047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0066.83ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبينيلوقر جمال الدين احمد بهاء838342021226005055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية شميط للبنينادبيمشتاق جاسم عبد الجادر حمد838352021211034035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيعمر كامل عبد صالح838362021217069014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك467.0066.67اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبينسار نوزاد مصطفى محمد امين838372021222093031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك466.0077.67ثانوية اشبيلية المختلطةادبيماجد علي محمود حسن838382021217007033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك466.0077.67ثانوية القورية للبناتادبيزينة علي كريم عباس838392021222011014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك466.0077.67ثانوية العفة للبناتادبيتهاني إسماعيل خليل إبراهيم838402021222114024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0077.50ثانوية الطيبات للبناتادبيايناس علي محمد رحمان838412021222056002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0066.50ثانوية منارة للبنات دراسة كرديةادبيساره سيروان مجيد محمد838422021222082006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0066.50ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبيزهراء فرمان رشيد محمد838432021222083013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0066.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيئه وين نظام عبد هللا صوفي علي838442021222084003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0066.50اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيامينه نعمان بابا علي فرج838452021222100007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0066.50ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيشيماء حسين على جه بار838462021222108026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك464.0077.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء مهدي علي ابراهيم838471821222066013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك464.0066.33ثانوية منارة للبنات دراسة كرديةادبيخوشين جاسم محي الدين رمضان838482021222082003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك464.0077.33ثانوية المعتصم المختلطةادبيوداد قيس عطية علي838492021227010001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك462.0066.00اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد كاوه فاضل عبد هللا838502021211098047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية رنجي المختلطةادبياحمد ثائر محمد أحمد838512021217036001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية العلياء للبناتادبيكواكب ياسين محمد سليم838522021222027028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك462.0066.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيسناريا وريا ابو بكر سعيد838532021222093017
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك462.0066.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيبروش عادل احمد غفور838542021222095004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك462.0066.00ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيالنه جمعة غريب محمد838552021222101015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك462.0066.00ثانوية النه المسائية للبناتادبيجيمه ن حسن سليم احمد838562021226006008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية رنجي المختلطةادبيلقاء مظهر عبد هللا ابراهيم838572021227036003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك461.0076.83ثانوية شميط للبنينادبيشامل احمد عبد هللا حسين838582021211034018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك461.0076.83ثانوية النزاهة للبناتادبيشيرين احمد محمد مردان838592021222029023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك461.0065.83ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيزينة اراز رفيق كريم838602021222101008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك461.0076.83الخارجياتتطبيقياسماء صالح حواس شاهر838612021528050003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك460.0065.67ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد صالح وهاب عزيز838622021211096052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك460.0076.67ثانوية اشبيلية المختلطةادبيغيث محمد صالح عروه838632021217007031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك460.0076.67ثانوية القلعة للبناتادبيمريم سامي حسين علي838642021222005019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك460.0076.67اعدادية الحويجة للبناتادبيشهد احمد عبد الغفور دودح838652021222045020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك460.0076.67ثانوية الصباح للبناتادبيرسل يعقوب علي حبيب838662021222078013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك460.0065.67ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيساره أبو بكر حسن على838672021222095012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك460.0065.67دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيداليا كامران محمد محمود838682021222097024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك460.0065.67اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيئاشتي كاكه امين محمود838692021222103001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك459.0076.50ثانوية االسكندرونة المختلطةادبياحمد فتح هللا عبد هللا سهيل838702021217004001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية الرياض للبنينادبيفيصل غازي عواد خلف838712021211022024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك457.0076.17ثانوية الصباح للبناتادبينبأ يعقوب علي حبيب838722021222078034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك457.0065.33 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيحواء وحد الدين محي الدين كريم838732021222094011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك457.0065.33ثانوية النه المسائية للبناتادبيلينا سردار روستم محمد838742021226006025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك456.0065.17ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيريباز ياسين رفعت صالح838752021211096028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك456.0065.17ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيدلنيا خليل كريم عبد القادر838762021222108014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك456.0076.00ثانوية العفة للبناتادبيامل وليد سالم حسين838772021222114009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك456.0076.00اعدادية العباسي للبنيناحيائياسامه حمود عبد هللا حمزة838782021411020020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك455.0065.00دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيئاواز عادل جالل كريم838792021222097003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك455.0075.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياياد عبد نجم عبد هللا838802021411001053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك455.0075.83ثانوية الوطن االهلية للبنيناحيائيايهم ثامر شاكر دهش838812021413026005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك455.0075.83اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائييوسف سليم خرنوب دروش838822621411054064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك454.0064.83اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيسوينا نجم الدين علي محمود838832021222088026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك454.0064.83دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات ادبيسوما ريبوار محمود محمد838842021222121005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك454.0075.67ثانوية اشبيلية المختلطةادبيفريال حسن خلف سالم838852021227007016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك453.0075.50ثانوية اشبيلية المختلطةادبيفراس ماجد هالل دخيل838862021217007032
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك452.0075.33ثانوية الخان للبنينادبيرياض عدنان احمد عربيد838872021211026009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك452.0075.33ثانوية االوس للبنينادبييوسف احمد عبد هللا هزام838882021211045072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك452.0075.33ثانوية غرناطة للبناتادبيرؤيا مازن حميد البنيان838892021222001012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك452.0075.33اعدادية الواسطي للبناتادبيدره صفوك سليمان احمد838902021222003012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك452.0064.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيته الر صمد جالل خورشيد838912021222109004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك452.0064.50ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبياالء عبد الخالق عبد القادر محي الدين838922021226005003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك451.0064.50ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبيمريم ساالر مبارك حميد838932021222083020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك451.0064.50اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيايمان جمعه محمد احمد838942021222100008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك451.0075.17الخارجياتادبياسماء احمد ابراهيم خلف838952021228050015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك450.0075.00ثانوية الخاشعات للبناتادبيكوثر عبد هللا محمد علي838962021222113025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك450.0075.00ثانوية علص للبناتادبيراوية احمد عليوي علي838972021222116002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك449.0074.83ثانوية النزاهة للبناتادبيمالك سالم خضر مشعل838982021222029037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك448.0074.67اعدادية الرواد للبنينادبيوسام محمود شاكر رشيد838992021211021077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك448.0064.00ثانوية منارة للبنات دراسة كرديةادبينور رحمان حكيم كريم839002021222082009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك448.0064.00ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةادبيالرا هيوا احمد رحيم839012021222092007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك448.0074.67ثانوية الخاشعات للبناتادبيميراث مصطفى محمد علي839022021222113026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك448.0074.67ثانوية القدر للبنينادبيمحي احمد عبد هللا عيسى839032121211078046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك447.0074.50 للبنين6اعدادية حوض ادبيجالل عبد ناصر حسين839042021211028010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك447.0063.83اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيعبد القادر عبد هللا كريم عبد هللا839052021217056007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك447.0074.50ثانوية العفة للبناتادبيايناس إسماعيل خليل إبراهيم839062021222114018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك446.0063.67دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيدنيا عادل سليمان جمعه839071821222107004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك446.0074.33اعدادية الجواهري للبنينادبيسفيان خليل عبد محمود839082021211015016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك446.0063.67ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد برهان جهاد محمد839092021211096050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك446.0074.33ثانوية غرناطة للبناتادبيصابرين فراس عبد اللطيف عبد هللا839102021222001021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك446.0063.67 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبينور فالح عز الدين عثمان839112021222094037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك446.0063.67ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيدنيا محمد كريم عبد الرحمن839122021222108015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك445.0063.50ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبيفاطمه حردان صديق محمد839132021222083018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك445.0063.50ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيأمل محمد كريم محمد839142021222090002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك445.0063.50 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيفرميسك خالد حمه علي قادر839152021222094032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك445.0063.50اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبياالن محمود لطيف احمد839162021222100005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك445.0063.50ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيجرو سامي محمد حسن839172021222102003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك444.0074.00ثانوية تركالن للبنينادبيجابر قابل احميد صباح839182021211062002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك444.0063.50اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيايوب كاوه كمال عبد هللا839192021211091021
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك444.0063.50ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيسميه عادل ولي نامق839202021222095015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك443.0073.83ثانوية المعتصم المختلطةادبيمحمد نعمه صالح خطاب839212021217010025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك443.0073.83اعدادية قونجة كول للبناتادبيايالف عباس نجاة بكر839222021222046003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك443.0063.33ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيجراخان جمال فتاح كريم839232021222081010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك443.0063.33اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبياخالص صباح وهاب احمد839242021222088001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك443.0073.83ثانوية النسيم المختلطةاحيائينور محمد حسين شبيب839253221427006008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك442.0063.17ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيهانا طالب محمد احمد839262021211101010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك442.0063.17ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيعبد الصمد عمر عثمان محمود839272021215016063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك442.0073.67ثانوية اشبيلية المختلطةادبينمر سليمان احمد جاسم839282021217007042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك442.0073.67ثانوية المعتصم المختلطةادبيمحمد خضر صالح حمادة839292021217010022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك442.0073.67ثانوية الصباح للبناتادبيايه عمر رشيد محمد839302021222078005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك442.0063.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيالفيار هدايت طاهر عمر839312021222084018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك442.0063.17اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبينرجس مصطفى فيض هللا عبد هللا839322021222106046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك442.0063.17اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيشـيداء عبد المجيد اسعد قادر839332021227056024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك442.0073.67اعدادية الرياض للبنيناحيائيرافع نزهان كذلوح احمد839342021411022016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك442.0073.67ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيهاجر عبد الخالق سلطان حمادي839352021424012048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك441.0063.00اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيأشنا فائق رحيم كريم839362021222100004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك441.0073.50الخارجياتادبيغيداء احمد عيسى هزاع839372021228050232

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك440.0073.33اعدادية الفرات للبنينادبيصالح خزعل عبد هللا صالح839382021211007023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك440.0073.33اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيفاطمه غازي كعوب حسين839392021222024023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك440.0073.33ثانوية المؤمنات للبناتادبيسمية حسن حمد صالح839402021222077020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك440.0062.83 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيساره هادي محمد علي839412021222094026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك439.0073.17اعدادية طوز للبناتادبينور علمدار زين العابدين جعفر839421821222021051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك439.0062.67دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيمريم نجم الدين محمد احمد839432021222097053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك439.0062.67ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيسارا خالد حسين واحد839442021222108018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك439.0073.17ثانوية الشروق للبناتاحيائيزينب عماد محمد صالح أحمد839452021422047020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك438.0062.50اعدادية شوان المختلطة كرديةادبيشوان ابراهيم محمد نوري خسرو839462021217053004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك438.0062.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيفاطمه سعدي علي محمد839472021222080017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك438.0062.50ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيساكار ابو بكر صديق رضا839482021226005036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك438.0062.50اعدادية شوان المختلطة كرديةادبيخه نده اكو صابر سعيد839492021227053003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك438.0073.00الخارجياتادبيهدى عمر احمد حسن839502021228050335

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك437.0072.83اعدادية داقوق للبنينادبيروند غائب زوراب هياس839512021211017007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك436.0072.67اعدادية العباسي للبنينادبياحمد محمد جاسم صالح839522021211020007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك436.0072.67اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيمحمد ناظم ستار كريم839532021211041020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك436.0072.67ثانوية القلعة للبناتادبيضحى رياض محسن دايح839542021222005015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك436.0072.67اعدادية الحويجة للبناتادبيايمان قحطان عبد الوهاب محمود839552021222045006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك435.0072.50اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد عبد المنعم محمد خلف839562021211009062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك435.0072.50ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيعبد المجيد احمد مجيد عبد هللا839572021217047035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك435.0062.17اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيره وه ز كريم رشيد غفور839582021217056006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك435.0072.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيدريا لقمان شريف اسماعيل839592021222042010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك435.0062.17اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيشني صبحي عثمان محمد839602021222093023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك435.0062.17 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيسونيا نوزاد احمد عبد هللا839612021222094028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك434.0072.33ثانوية آمرلي للبناتاحيائيفاتن فهمي محمد خضر839621821422116007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك434.0062.00اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيسوران سيروان نوري عبدل839632021211098027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك434.0062.00اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عبد الوهاب سليمان رحمان839642021211098043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك434.0062.00ثانوية منارة للبنات دراسة كرديةادبيسهير عياد حسن زوراو839652021222082008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك434.0072.33ثانوية الصادقات للبناتادبيابتهال فاضل طه محيميد839662021222117001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك434.0072.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيالفه شمال قادر ولي839672021422008105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك433.0072.17اعدادية طوز للبناتادبيسوما احمد عبد هللا رشيد839681821222021034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك433.0072.17اعدادية الزاب للبنينادبياحمد خالد عبد هللا صالح839692021211025007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك433.0072.17ثانوية القورية للبناتادبيليلى مصطفى نور الدين رؤوف839702021222011025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك433.0072.17اعدادية البيداء للبناتادبيفاطمه محمد سعود عبد اللطيف839712021222037024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك433.0061.83اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيشاجوان ياسين حسين عزيز839722021222100025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك433.0072.17ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبيمياله هالل صالح حسين839732021227002002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك432.0072.00ثانوية الرشيد للبنينادبيمخلص محمد جمعة صالح839742021211059012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك432.0072.00ثانوية العباد للبنينادبيمحمد فتحي محمد احمد839752021211060019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك432.0072.00ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعلي حسين حمد حسين839762021217007025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك432.0072.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرؤيا حمدي هادي ابراهيم839772021222042013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك432.0061.67ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبياواز ميكائيل رشيد صالح839782021222081002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك432.0072.00اعدادية المسرة المسائية للبناتادبيوفاء فارس مراد عطيه839792021226002057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك432.0061.67ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةادبيئه فين عباس عبد الرحمان حمد امين839802021227054001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك432.0072.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيبيداء صالح محمد جاسم839812021422015027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك432.0072.00ثانوية هاجر للبناتاحيائيفاطمه قاسم علي مزراب839822021422048022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك431.0071.83ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبيصبار عامر حسن هرم839832021217002003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك431.0061.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيالفان مصطفى محمد علي839842021222109012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك431.0071.83ثانوية الرمانة المختلطةادبيجورية جار هللا علي رمضان839852021227042004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك431.0071.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائينبأ حقي اسماعيل حمودي839862021422019108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك431.0061.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيته رزه عمر ناصح علي839872021522106003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك430.0071.67دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات احيائيليزان محمد ابراهيم امين83988202042335050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك430.0071.67ثانوية الرشيد للبنينادبياحمد سلمان مغير حسين839892021211059002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك430.0061.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيسارا قاسم وهاب ابراهيم839902021222106027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك429.0071.50ثانوية غمدان المختلطةادبيعبد هللا علي صالح حمد839912021217034016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك429.0061.33اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبياسيا سوران طاهر جبار839922021222088003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك429.0061.33اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبينوروز رمضان شكور توفيق839932021222106049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك429.0071.50اعدادية الرواد للبنيناحيائينمير حازم جبار محمد839942021411021134

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك429.0061.33اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد تحسين عمر رشيد839952021511088004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك429.0071.50ثانوية الخيام للبناتاحيائيموده غسان محمد ابراهيم839963221422002036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك428.0071.33ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيموسى محمد موسى جاسم839972021217069019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك428.0071.33ثانوية غرناطة للبناتادبيشاناز وليد خالد عثمان839982021222001020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك428.0071.33ثانوية همسة للبناتادبيهاله عبد هللا علي محمود839992021222054021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك428.0071.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيشهد صالح علي عبد الرحمن840002021422015058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك427.0071.17اعدادية العباسي للبنينادبيبداح رافع حسين رجب840012021211020012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك427.0071.17 نيسان للبنات9ثانوية ادبيايالف باسم ابراهيم نجم840022021222002002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك427.0071.17ثانوية العفة للبناتادبيميالد طه مرزوك صالح840032021222114056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك427.0071.17ثانوية الصادقات للبناتادبيكوثر خلف طه محيميد840042021222117006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك427.0071.17ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيفيدان عباس حبيب مجيد840052021227004005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك427.0071.17ثانوية الرفاه للبناتاحيائيريهام نجم حسين ابراهيم840062721422044032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك426.0071.00ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيياسين محمد علي حميد840071821411118041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك426.0071.00اعدادية المستقبل للبنينادبيسالم احمد اسماعيل حسين840082021211011009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك426.0071.00ثانوية رنجي المختلطةادبيعمر علي محمد احمد840092021217036013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك426.0071.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيهاجر عبد حميد حسين840102021222042039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك426.0060.83 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيتافكه حسن طه محمد840112021222094008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك426.0060.83ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيسانا ئاالن نجم محمد840122021222095014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك426.0071.00ثانوية البيان للبناتاحيائيفاطمه ايوب نجم الدين خورشيد840132021422074026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك426.0060.83اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيأمير نوزاد حسين خدر840142021511087002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك425.0070.83ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيمحمد وهاب احمد علي84015202021310017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك425.0060.67اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبياحمد جالل جبار علي840162021211098005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك425.0070.83ثانوية النزاهة للبناتادبيمنار كنعان جمال أحمد840172021222029038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك425.0060.67ثانوية النه المسائية للبناتادبيايمان عادل شكور محمد840182021226006003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك425.0060.67اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيسـوما جالل عبد الكريم علي840192021227056023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك425.0070.83اعدادية الفرات للبناتاحيائيبنين امين بندر سلطان840202221422002011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك424.0070.67ثانوية آمرلي للبناتاحيائيزينه سردار مصطفى زيدان840211821422116005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك424.0070.67ثانوية الرشيد للبنينادبيعثمان مخلف حميد وسمي840222021211059009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك424.0070.67ثانوية اليمامة للبناتادبيرقيه فاضل شهاب حميدي840232021222009008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك424.0070.67ثانوية العلياء للبناتادبيرغده سهيل نجم عبد هللا840242021222027017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك424.0060.50ثانوية منارة للبنات دراسة كرديةادبيدانيا دلشاد احمد حسن840252021222082004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك424.0060.50ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبيآالء مداح غائب حميد840262021222083003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك424.0060.50اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيمريم حسن حسين علي840272021222088034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك424.0060.50ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةادبيفاطمه عماد عادل محمد840282021222091013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك424.0060.50ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيزهراء حسن احمد مصطفى840292021526005017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك423.0070.50اعدادية المتنبي للبنينادبيثامر حسن عبد هللا حسين840302021211049012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك423.0070.50ثانوية غمدان المختلطةادبييحيى محمد عبد هللا زيدان840312021217034024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك423.0070.50اعدادية الحويجة للبناتادبيابتهال عبد هللا احمد علي840322021222045001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك422.0070.33اعدادية يايجي للبنينادبيأنور عزيز فاضل حافظ840332021211058001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك422.0070.33ثانوية القلعة للبناتادبياسراء يوسف محمد امين مصطفى840342021222005003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك422.0060.33اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيزيان ستار عمر حسن840352021222106024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك422.0060.33اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيكاني مظفر عسكر قادر840362021222106038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك422.0060.33ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيريناز ناظم عبد هللا كريم840372021222108016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك422.0070.33ثانوية رنجي المختلطةادبيهيام حسين علي حسين840382021227036010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك422.0070.33اعدادية الرياض للبنيناحيائيعيسى عطوان محمد عيسى840392021411022033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك422.0070.33اعدادية القضاة للبنيناحيائيعلي قحطان مصطفى حسن840402021411057013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك421.0070.17ثانوية اشبيلية المختلطةادبيمحمد حميد محمد صالح840412021217007037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك421.0070.17ثانوية اليعربية للبناتاحيائيجنان زوبع حميد صالح840422021422073015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك421.0060.17اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيساره احمد جبار محمد840432021522106006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك420.0060.00اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيديالن سيروان حميد رشيد840442021211091030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك420.0070.00اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبياية نصر عالء الدين حسين840452021222022008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك420.0070.00ثانوية الطيبات للبناتادبينبأ جمعه عمر حسين840462021222056012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك420.0060.00اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيسارا حسن علي رستم840472021222088023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك420.0060.00دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات ادبيهيلين حيدر علي عبد هللا840482021222121014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك419.0069.83اعدادية تازة للبنينادبيمحمد علي فؤاد اسماعيل840492021211018010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك419.0069.83اعدادية الهدى للبناتادبيداليا منهل داود نجم840502021222018017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك419.0069.83اعدادية نور العراق للبناتادبيداليا صالح اسعد اسماعيل840512021222036002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك419.0069.83اعدادية البيداء للبناتادبيحوراء احسان عبدالهادي صالح840522021222037010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك419.0069.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشيرين حكيم عزيز محمد840532021222042030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك419.0069.83ثانوية المهيري للبنيناحيائيمرير محسن مرير عثمان840542021411029022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك419.0069.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائينبأ صالح محمد محمد صالح840552021422038065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك418.0069.67ثانوية باقرتة للبنيناحيائيوطبان خير هللا عائد رجب840561721411078019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك418.0069.67اعدادية المستقبل للبنينادبيهه ردي عبد الفتاح رحيم امين840572021211011038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك418.0069.67اعدادية العيصالنة المختلطةادبيعلي حمد حسين خلف840582021217014015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك418.0069.67ثانوية اليعربية للبناتاحيائيتمارا رعد شكر محمود840592021422073013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك418.0069.67اعدادية الطيبات للبناتاحيائيعائشة فؤاد مجيد ابراهيم840602121422085174

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك417.0069.50ثانوية المعتصم المختلطةادبيمحمد عبد هللا نجرس صالح840612021217010023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك417.0069.50اعدادية البيداء للبناتادبياالء موفق فيصل سليم840622021222037005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك416.0069.33اعدادية ابن خلدون للبنينادبيجمعه محمد زعال عواد840632021211009020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك416.0069.33اعدادية المصطفى المختلطةادبيابراهيم محمد خلف جواد840642021217003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك416.0069.33ثانوية اشبيلية المختلطةادبيسيف هللا عبد هللا عمر حسين840652021217007013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك416.0069.33ثانوية الزيتون االخضر المختلطةادبيعلي خلف عبد هللا علي840662021217067023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك416.0069.33 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبييسرى حسين عليوي سليمان840672021222039033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك416.0069.33ثانوية الوثبة للبنيناحيائيسيف الدين جاسم محمد جاسم840682021411013035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك416.0069.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيحال كمال عوال احمد840692021422008041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك415.0069.17ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيشادي نور الدين فخر الدين نور الدين84070202041308019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك415.0069.17اعدادية المصطفى المختلطةادبيايوب ابراهيم علي محمد840712021217003005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك415.0069.17ثانوية حذيفة المسائية المختلطةادبيمهند حمود محمد مخلف840722021217051027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك415.0069.17اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد محمود حسن علي840732021411015055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك415.0069.17اعدادية ليلى قاسم للبناتادبينبأ عماد زكي جمعه840742121222086058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك414.0069.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيساره ستار رؤوف محمد علي84075202042345056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك414.0069.00ثانوية دجلة للبناتادبيرسل منير عبد هللا تركي840762021222010009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك414.0069.00اعدادية الواسطي للبناتاحيائيهاجر جمعه قادر عبوش840772021422003088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك414.0069.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيجنة احمد منيب احمد840782021422015034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك414.0069.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيايمان حميد خلف موسى840792021422024014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك413.0068.83اعدادية المستقبل للبنينادبيعبد هللا مصلح خلف حسين840802021211011018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك413.0068.83ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيوسام محمود عناد علي840812021211016025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك413.0068.83ثانوية خولة بنت األزور للبناتادبياسراء حسن اسماعيل مرعي840822021222026002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك413.0068.83الخارجياتادبياسيا محمد طاهر محمود840832021228050023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك413.0068.83اعدادية الفضائل للبناتادبيمريم سعدون نتيشه عباس840842221222005049
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك412.0068.67ثانوية الصباغية للبنينادبيمحمد اسماعيل عبد المجيد حسين840852021211042004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك412.0068.67اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد رعد حسن حسين840862021211049034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك412.0068.67ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيمحمد صباح نوري احمد840872021217004015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك412.0068.67 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبيفاطمه شهيد لفته حمد840882021222039025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك412.0068.67ثانوية سروة للبناتادبيشهد عبد القادر صالح احمد840892021222050024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك412.0068.67ثانوية الصباح للبناتادبيدعاء اياد نجم محمود840902021222078010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك411.0068.50اعدادية فلسطين للبناتادبياالء محمد عباس قادر840912021222038004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك411.0068.50ثانوية المؤمنات للبناتادبيدموع ابراهيم حمد علي840922021222077010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك411.0068.50اعدادية المسرة المسائية للبناتادبياالء حميد مطشر شعيوط840932021226002006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك410.0068.33اعدادية المصطفى المختلطةادبيشاهر غافل خلف ابراهيم840942021217003011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك409.0068.17ثانوية المعتصم المختلطةادبيياسين احمد محمد صالح840952021217010032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك409.0068.17ثانوية غرناطة للبناتادبيسميه باسم برزان نغيمش840962021222001017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك409.0068.17الخارجياتادبياالء منصور عثمان قادر840972021228050033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك408.0068.00الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتادبيتارا مجيد رشيد قادر84098202022338012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك408.0068.00ثانوية اشبيلية المختلطةادبيجمعه ابراهيم علي محمود840992021217007009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك408.0068.00ثانوية المعتصم المختلطةادبيمحمد بنيان نجم عبد هللا841002021217010021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك408.0068.00ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيأبراهيم احمد عبد هللا حسين841012021217069001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك408.0068.00ثانوية الصباح للبناتادبيشيماء فخر الدين امين احمد841022021222078024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك408.0068.00ثانوية اشبيلية المختلطةادبيسعاد حسين عبد هللا محمد841032021227007011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك407.0067.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفردوس نهاد خضر غيدان841041821222066035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك407.0067.83ثانوية شرق دجلة للبنينادبيعوام حسين محمد حسين841052021211031016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك406.0067.67اعدادية الزاب للبنينادبيابراهيم حامد سلمان نجم841062021211025001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك406.0067.67ثانوية العباد للبنينادبيايمن علي حسين خضر841072021211060004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك406.0067.67ثانوية اشبيلية المختلطةادبياحمد كامل احمد خلف841082021217007005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك406.0067.67ثانوية الصباح للبناتادبيروى صبحي جالل عبد هللا841092021222078014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك405.0067.50اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسيف علي حمادي حسن841102021211009027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك405.0067.50اعدادية العباسي للبنينادبيشيبان خلف خضر عزيز841112021211020021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك405.0067.50 للبنين6اعدادية حوض ادبيعبد هللا حسن خلف عباس841122021211028024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك405.0067.50ثانوية سروة للبناتادبيالهام ضياء احمد جدوع841132021222050004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك404.0067.33ثانوية اشبيلية المختلطةادبيمحمد جاد هللا نجم عبد هللا841142021217007035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك404.0067.33اعدادية الهدى للبناتادبينجوى محمد خلف ابراهيم841152021222018043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك404.0067.33ثانوية الشروق للبناتادبياسراء ثائر حميد جهاد841162021222047001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك404.0067.33ثانوية الرمانة المختلطةادبييسرى حمد سالم عبد هللا841172021227042011
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك404.0067.33ثانوية البردة المختلطةادبيايمان احمد شحاذه محمد841182121227054001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك402.0067.00 للبنين6اعدادية حوض ادبيدعاء عز الدين محمد خلف841192021221028002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك402.0067.00ثانوية المؤمنات للبناتادبيسارة عبد هللا سامي جاسم841202021222077017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك401.0066.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيشيماء سلمان يونس محمد841211821222066026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك401.0066.83ثانوية الشهباء للبناتادبيمالك مهدي عبد هللا علي841222021222007054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك401.0066.83اعدادية الحويجة للبناتادبيدالل قيس فطاس شنيت841232021222045012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك401.0066.83ثانوية الطيبات للبناتادبينبراس محمد حسين عبد هللا841242021222056013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك401.0066.83ثانوية الضحى للبناتادبيغفران عبد القادر احمد خنجر841252021222115009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك401.0066.83ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيانهار محمود عبد هللا محمد841262021227043001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك401.0066.83اعدادية الفراهيدي للبنينادبيتحسين عاصي موسى عبد هللا841272121211026012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك401.0066.83ثانوية االنامل للبناتادبيمريم طالب نوري حمد841282121222091010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك400.0066.67ثانوية اسكي موصل للبنينادبيمحمود احمد نجم حمادي841291721211038026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك400.0066.67اعدادية الرواد للبنينادبيرافع محمود دالو سلمان841302021211021022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك400.0066.67ثانوية غمدان المختلطةادبييونس احمد جاسم محمد841312021217034025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك400.0066.67اعدادية الواسطي للبناتادبياريج عبد كاطع صالح841322021222003001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك400.0066.67ثانوية شفق للبناتادبيقادسية غازي حمد محمد841332021222043024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك400.0066.67ثانوية هاجر للبناتادبياسكا اراس عمر صلبر841342021222048003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك399.0066.50اعدادية تل علي للبنينادبيخلف ابراهيم خليل حسين841352021211030011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك399.0066.50ثانوية النزاهة للبناتادبيايمان حسن علي حسن841362021222029006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك399.0066.50الخارجياتادبيسحر وعد سلطان حسين841372021228050173

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك399.0066.50اعدادية بيخال للبنينادبيهمام احمد صالح محمد841382121211065118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك399.0066.50ثانوية القدر للبنينادبيزين العابدين عباس جمال اسد841392121211078016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك399.0066.50اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيبهاء قدوري كركز عطيه841402121215009012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك398.0066.33اعدادية المستقبل للبنينادبيصهيب هادي جاسم حسن841412021211011012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك398.0066.33اعدادية السياب للبنينادبيخالد علي هواس عطية841422021211053021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك398.0066.33اعدادية السياب للبنينادبييوسف ثامر جاسم جعفر841432021211053093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك398.0066.33ثانوية اشبيلية المختلطةادبيرائد محمد حسين خضر841442021217007011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك398.0066.33ثانوية المعتصم المختلطةادبيسالم فوزي محمد احمد841452021217010013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك398.0066.33ثانوية الموعظة للبناتادبيقيسية سالم عبد هللا صالح841462021222049027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك397.0066.17اعدادية الفرات للبنينادبيحسان عادل وساك حلوة841472021211007015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك397.0066.17حزيران للبنين1اعدادية ادبيوليد خليل حسين غدير841482021211052057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك397.0066.17ثانوية اشبيلية المختلطةادبيصدام شكر محمود عيسى841492021217007014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك397.0066.17اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيايه فؤاد حسين رسول841502021222022013
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك397.0066.17ثانوية الصباح للبناتادبيانجي عباس محمد صمد841512021222078003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك397.0066.17ثانوية الزهراوي المختلطةادبيزهراء محمد فرج مزعل841522121227053001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك396.0066.00ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيمصطفى قاسم محمد شالل841531921215025127

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك396.0066.00ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحينادبيالحمزة سامي محمود حمد841542021211069001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك396.0066.00ثانوية الملحة المختلطةادبيمصطفى عيسى جمعة مديد841552021217006010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك396.0066.00ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعبد الوهاب حمدان علي حسين841562021217007022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك396.0066.00اعدادية الفتوة المختلطةادبيمحمود محمد عبد هللا لحمه841573121217001021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك396.0066.00ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيصالح حازم خلف خماس841583121217007011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك395.0065.83اعدادية طوز للبناتادبيبتول علي ناصر رضا841591821222021006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك395.0065.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيبنين جاسم سمين سلمان841601821222066004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك395.0065.83ثانوية الرشيد للبنينادبيأسماعيل خماس حميد جاسم841612021211059001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك395.0065.83ثانوية القورية للبناتادبيآية سيروان نجم وهاب841622021222011002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك395.0065.83ثانوية الشروق للبناتادبيدنيا صالح شكور محمود841632021222047008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك395.0065.83ثانوية هاجر للبناتادبيأسماء كامل حسين احمد841642021222048001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك394.0065.67ثانوية االوس للبنينادبيقائد وطبان محمد عبد هللا841652021211045048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك394.0065.67ثانوية الرشيد للبنينادبيماهر عبد هللا عواد حميد841662021211059010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك394.0065.67ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيخضر عواد خضر رسول841672021217069006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك394.0065.67ثانوية اشبيلية المختلطةادبيساره خليل خلف نجم841682021227007010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك394.0065.67ثانوية البردة المختلطةادبيمروه عبد هللا عطوان محمد841692121227054007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك394.0065.67اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيحيدر حامد غازي تايه841702321211063030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك393.0065.50ثانوية شرق دجلة للبنينادبياحمد دلي احمد عبد هللا841712021211031001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك393.0065.50اعدادية الحويجة للبناتادبيوفاء احمد رشيد حميد841722021222045037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك392.0065.33ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيحمزه سالم محمد سليمان84173202021032003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك392.0065.33ثانوية المعتصم المختلطةادبيخضر علي محمد احمد841742021217010009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك392.0065.33اعدادية الهدى للبناتادبياسماء علي رفيق شفيق841752021222018002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك392.0065.33 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبياسراء شهاب احمد مساوي841762021222039003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك392.0065.33ثانوية هاجر للبناتادبيشيماء محل احمد عبوش841772021222048012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك392.0065.33ثانوية اليعربية للبناتادبيسهاد حسين منشد فدعوس841782021222073011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك392.0065.33اعدادية الحجرات للبناتادبيسارة مجيد حميد رشيد841792121222020017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك391.0065.17اعدادية االمجاد للبنينادبيعثمان علي ابراهيم علي841801721211026042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك391.0065.17اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعمر علي حسين محمد841812021211009053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك391.0065.17اعدادية الهدى للبناتادبيرحاب محمود اسود علي841822021222018020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك391.0065.17اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبينوف عبد العزيز ابراهيم علي841832021222024038
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك390.0065.00اعدادية داقوق للبنينادبيايمن عماد احمد ابراهيم841842021211017002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك390.0065.00ثانوية تونس المختلطةادبيمحمد علي حسين خلف841852021217016008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك390.0065.00ثانوية ابو البشر المختلطةادبيابراهيم راضي شهاب احمد841862121217071003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك389.0064.83ثانوية دجلة للبناتادبينور مدحت سعد هللا محمد بشير841872021222010018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك389.0064.83ثانوية النصر للبناتادبيرسل حسين احمد حميد841882021222035016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك389.0064.83ثانوية اشبيلية المختلطةادبيزينه عبد القادر حميد محمد841892021227007009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك389.0064.83ثانوية حذيفة المسائية المختلطةادبياسيل هنيدي كردي ذياب841902021227051001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك389.0064.83الخارجياتادبيدنيا ربيع محل عبدهللا841912021228050109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك388.0064.67ثانوية همسة للبناتادبيسلوى محمد خلف صالح841922021222054009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك388.0064.67ثانوية الصباح للبناتادبياالء سوران حسن حميد841932021222078002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك388.0064.67ثانوية العفة للبناتادبيزينب سعد حبيب بهار841942021222114038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك388.0064.67ثانوية علص للبناتادبيمنورة رشيد عليوي علي841952021222116004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك388.0064.67ثانوية اشبيلية المختلطةادبيندم سالم حمد صالح841962021227007017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك387.0064.50اعدادية الجواهري للبنينادبيعمار ياسر فتاح احمد841972021211015026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك387.0064.50ثانوية دجلة للبناتادبيورود عبد هللا علي سرحان841982021222010021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك386.0064.33اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد عصام تحسين عباس841992021211021059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك386.0064.33ثانوية الخان للبنينادبيحسين حسن خلف محمد842002021211026005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك386.0064.33اعدادية العيصالنة المختلطةادبيغزوان يوسف عاكوب يوسف842012021217014018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك385.0064.17اعدادية طوز للبناتادبيزينب كنعان عدنان فاضل842021821222021027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك385.0064.17اعدادية تازة للبنينادبيحسين ناظم سعدون كاظم842032021211018003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك385.0064.17 للبنين6اعدادية حوض ادبيزكري حمود فاضل حمود842042021211028016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك385.0064.17ثانوية االسكندرونة المختلطةادبياسامه غازي نايف سالم842052021217004003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك385.0064.17ثانوية اشبيلية المختلطةادبيوسام محمود علي محمد842062021217007047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك385.0064.17اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيكزال نريمان عزيز حسين842072021222024024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك385.0064.17اعدادية البيداء للبناتادبيدنيا حمادي ابراهيم حسين842082021222037012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك384.0064.00اعدادية الفرات للبنينادبياحمد سامي عبد العزيز سلطان842092021211007010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك384.0064.00اعدادية الواسطي للبناتادبينور جبار شاكر حمكه842102021222003035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية الشهباء للبناتادبيهاجر ماجد نوري جاجان842112021222007062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية المؤمنات للبناتادبيثناء صالح محمد فارس842122021222077008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية الخاشعات للبناتادبيغادة احمد رشيد عيدان842132021222113024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك383.0063.83اعدادية المستقبل للبنينادبيمؤمن محمد هاشم عارف842142021211011023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك383.0063.83ثانوية الشهباء للبناتادبياسماء محمد علي طراد842152021222007007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك383.0063.83ثانوية الشهباء للبناتادبيفاطمه يحيى عواد حمد842162021222007047
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك383.0063.83ثانوية دجلة للبناتادبيانوار مجول رشيد سمين842172021222010003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك382.0063.67حزيران للبنين1اعدادية ادبيمعتز احمد عبد داود842182021211052052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك382.0063.67اعدادية السياب للبنينادبييونس نجاة عثمان ابراهيم842192021211053096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك382.0063.67ثانوية االنتصار المختلطةادبيعماد مسعود عليان سريج842202021217033018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك382.0063.67ثانوية الشهباء للبناتادبيسرى صباح مهدي زيدان842212021222007032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك382.0063.67اعدادية قونجة كول للبناتادبيفاطمه مؤيد احمد حسن842222021222046028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك382.0063.67ثانوية الملحة المختلطةادبيرؤى عبد عزيز حمدان842232021227006004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك382.0063.67ثانوية البردة المختلطةادبيسجاد سعدون حمد عاصي842242121217054001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك382.0063.67ثانوية الياسمين للبناتادبيهديل كاظم حسين علوان842253221222003019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك381.0063.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيمروه خليل علي ابراهيم842261821222066036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك381.0063.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيوفاء مؤيد خضر رشيد842271821222066048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك381.0063.50اعدادية الرواد للبنينادبيعبد هللا كمال مصطفى فهد842282021211021041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك381.0063.50ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعمر سليمان محمد سلمان842292021217007028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك381.0063.50ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيحقي اسماعيل محمد رمضان842302021217047017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك381.0063.50ثانوية دجلة للبناتادبيرانيه خالد بدر عذوب842312021222010008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك381.0063.50اعدادية قونجة كول للبناتادبيفاطمه حسن عباس حموش842322021222046024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك381.0063.50ثانوية سروة للبناتادبيهديل محمد كريم محمود842332021222050040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك381.0063.50ثانوية سارة للبناتادبيمريم ثائر جاسم حسين842342121222066014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك381.0063.50ثانوية الشجعان للبنينادبيزيد خلف عبيد حسن842352621211046038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك380.0063.33اعدادية المستقبل للبنينادبيعيسى فرحان عيسى نعمة842362021211011022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك380.0063.33اعدادية تل علي للبنينادبيايسر علي خلف علي842372021211030006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك380.0063.33ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيمحمد صالح هندي سوادي842382021217004014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك380.0063.33ثانوية العفة للبناتادبيرؤيا سامي خلف حمزة842392021222114031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك380.0063.33ثانوية القدر للبنينادبيحيدر صدام عزيز منصور842402121211078013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك380.0063.33ثانوية والدة للبناتادبيشيماء ابراهيم حسين علوان842412121222099013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك379.0063.17اعدادية الرواد للبنينادبيسامي دحام احمد عبد هللا842422021211021027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك379.0063.17اعدادية الواسطي للبنينادبيالحارث صالح ولي جوكل842432021211054007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك379.0063.17ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبيغزوان سعيد فرحان جاد هللا842442021217002007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك379.0063.17ثانوية اشبيلية المختلطةادبيهشام جمعه حبيب عبود842452021217007044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك379.0063.17ثانوية االنتصار المختلطةادبيرفاعي صالح محمد صالح842462021217033012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك379.0063.17ثانوية العلياء للبناتادبيشيماء خليل ابراهيم احمد842472021222027023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك379.0063.17ثانوية الزهراوي المختلطةادبيعلي حسن محمد شعيب842482121217053006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك378.0063.00حزيران للبنين1اعدادية ادبيسجاد خليل إبراهيم رزوقي842492021211052022
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك378.0063.00ثانوية القلعة للبناتادبيايالف نهاد مجيد حميد842502021222005008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية المسرة المسائية للبناتادبيريم محمد جاسم محمد842512021226002030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية بيخال للبنينادبينجم اركان نجم عبد هللا842522121211065116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية الطيبات للبناتادبيحنان محمد حمودي هادي842532121222085023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك377.0062.83ثانوية االنتصار المختلطةادبيحسين خضير صالح محمد842542021217033008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك377.0062.83ثانوية االنتصار المختلطةادبيماهر محمد رميض محمد842552021217033020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك377.0062.83ثانوية اليعربية للبناتادبيدعاء تركي محمود مصطفى842562021222073005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك377.0062.83ثانوية اشبيلية المختلطةادبيصفاء خلف عطيه ظاهر842572021227007014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك377.0062.83اعدادية الهويرة المختلطةادبيوليد ياسين احمد حسين842583121217002025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك376.0062.67ثانوية علي الوردي المسائية المختلطةادبيعبد المهيمن ثائر مبارك صالح842592021217052014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك376.0062.67ثانوية طارق بن زياد للنازحاتادبينور عبد هللا زباد سعيد842602021222065005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك376.0062.67اعدادية ابن سراج المسائية للبنبنادبيكريم مزاحم علي حسين842612121215003069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك376.0062.67اعدادية تماضر للبناتادبيوفاء نوري عبد الجبار مردان842622121222002081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك376.0062.67اعدادية الطيبات للبناتادبيندى خليل خلف خليل842632121222085050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك375.0062.50اعداديه الرواد  للبنينادبيعامر خليل اسود زكرط84264202021022034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك375.0062.50اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيايمن ناظم كريم شريف842652021211056010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك375.0062.50اعدادية المصطفى المختلطةادبيمحمد علي حسن علي842662021217003024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية اشبيلية المختلطةادبيمخلف مطر احمد حسين842672021217007040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية الزيتون االخضر المختلطةادبيياسر حمد محمد دودح842682021217067029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيهبه ذباح ياسين علوان842692021227043009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية الشهامة المختلطةتطبيقيمحمد فيصل عالوي ابراهيم842702021517024015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية البردة المختلطةادبيمريم غازي صالح حمودي842712121227054008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك374.0062.33اعدادية الرواد للبنينادبيعبد القادر كيالن عادل جهاد842722021211021038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك374.0062.33ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبيابتهال قاسم محمد عبد842732021222013002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك374.0062.33اعدادية البيداء للبناتادبيزينه عبد مسلم حيال محمد حسين842742021222037018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك374.0062.33اعدادية البيداء للبناتادبيسانا برهان احمد محمد سليم842752021222037019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك374.0062.33ثانوية الشروق للبناتادبيتوركان نجم الدين غضبان خليل842762021222047005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك374.0062.33ثانوية اليعربية للبناتادبيكواكب علي داود حسن842772021222073016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك374.0062.33اعدادية الجزائر للبنينادبيحكمت غانم جبار عالوي842782221211039012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك374.0062.33اعدادية الفتوة المختلطةادبيحاتم ناظم شاهين جرجيس842793121217001003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك373.0062.17اعدادية الجواهري للبنينادبينجم عبد هللا ثالج حمودي84280202021015036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك373.0062.17اعدادية الواسطي للبنينادبيحميد ستار املح امين84281202021079010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك373.0062.17ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبياسالم حمود محمد حسن842821721221074001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك373.0062.17اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمعد محمد محمود مصطفى842832021211009074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك373.0062.17حزيران للبنين1اعدادية ادبيمحمد زيدان خلف علي842842021211052046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك373.0062.17ثانوية المعتصم المختلطةادبيجالل مزهر شويش حبيب842852021217010006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك373.0062.17ثانوية غمدان المختلطةادبيمحمد علي صالح حمد842862021217034021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك373.0062.17ثانوية دجلة للبناتادبيودق ميثم خضير علوان842872021222010020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك373.0062.17 اذار للبنات11اعدادية ادبينور فؤاد احمد حمه شريف842882021222034014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك373.0062.17 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبيريهام جمعه حميد علي842892021222039019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك373.0062.17ثانوية المؤمنات للبناتادبيزينب حسن حمد صالح842902021222077015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك373.0062.17اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعلي حميد جهاد فرحان842912121211026028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك373.0062.17ثانوية نور االسالم المختلطةادبياحمد عبد هللا ابراهيم خضر842922121217046001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك372.0062.00ثانوية اشبيلية المختلطةادبيجاسم نعمان علي حسين842932021217007008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك372.0062.00اعدادية الواسطي للبناتادبيزينب نجاة خضر قادر842942021222003019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك372.0062.00ثانوية العلياء للبناتادبيمنار سامي خلف طلب842952021222027033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك372.0062.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب اسماعيل محمد سلطان842962021222042022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك372.0062.00اعدادية قونجة كول للبناتادبيزهراء كاظم مردان علي842972021222046008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك372.0062.00اعدادية المسرة المسائية للبناتادبيايهان حسن عباس خميس842982021226002017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك371.0061.83اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعارف عبد الرزاق خليل محمد842991721215002123

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك371.0061.83 للبنين6اعدادية حوض ادبيضياء احمد صائل جزاع843002021211028021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك371.0061.83ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعمر ظاهر حبيب عبود843012021217007029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك371.0061.83ثانوية حذيفة المسائية المختلطةادبيحمود رجب عبد خليفه843022021217051009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك371.0061.83ثانوية الخاشعات للبناتادبيختام خضر صالح عبد843032021222113009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك371.0061.83اعدادية المسرة المسائية للبناتادبيفاطمة باييز محمد سلطان843042021226002043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك371.0061.83اعدادية الوالء المختلطةادبيمحمد محسن عبد حسين843052121217039010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك371.0061.83ثانوية رانية المختلطةادبيهند صالح حسين حلبوص843062121227073006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةادبيدرون سعاد ابراهيم زينل84307202022339004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك370.0061.67اعدادية الجواهري للبنينادبيخالد احمد عبد هللا احمد843082021211015011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك370.0061.67اعدادية تل علي للبنينادبيكامل ابراهيم عبد المجيد حسن843092021211030045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية العباد للبنينادبيحسن نجم عبد هللا غفور843102021211060006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك370.0061.67اعدادية الهدى للبناتادبيايالف صالح احمد حسن843112021222018010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية الهناء للبناتادبيسندس محمد خلف جاسم843122021222057009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك370.0061.67اعدادية المصطفى المختلطةادبيجوان ادريس جاسم محمد843132021227003004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك369.0061.50ثانوية المنار المسائية المختلطةادبياحمد فيصل عبد احمد843141721215013001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك369.0061.50اعدادية الفرات للبنينادبيحسين حمدان جمعة محمد843152021211007017
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك369.0061.50حزيران للبنين1اعدادية ادبيعبد الرحمن عبد هللا حاضر بيات843162021211052033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك369.0061.50ثانوية الصباح للبناتادبيهبه صالح بيرام علي843172021222078038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك369.0061.50ثانوية باغداكول للبناتتطبيقيهدى يشار رفعت علي843182021522012015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك369.0061.50ثانوية الحريري للبناتادبينور يوسف حاتم مهدي843192121222053026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك369.0061.50اعدادية الفتوة المختلطةادبيوداد علي حسين دقماش843203121227001007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك368.0061.33دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينتطبيقييوسف كاظم علي احمد84321202051302082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية ابي ماريه للبنينادبيطه حسن احمد خضير843221721211109014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء زين العابدين اسماعيل ابراهيم843231821222066011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيمالك عالء جمعه عبد هللا843241821222066040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك368.0061.33اعدادية السياب للبنينادبيعيسى نجاة مرزوق حسين843252021211053057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك368.0061.33اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعبد هللا ادريس محمد غريب843262021211056025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية غرناطة للبناتادبياسماء محمد طعمه دريهم843272021222001003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيهه رمي احمد هاشم طه843282021224005006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيمريم كامران محمد سعيد84329202022347009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية آمرلي للبناتادبيايمان حيدر مصطفى زيدان843301821222116001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية غرناطة للبناتادبيمريم جليل خليل حسين843312021222001028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية القلعة للبناتادبياسماء سامي حسين علي843322021222005005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية دجلة للبناتادبياية عبد هللا علي سرحان843332021222010004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك367.0061.17اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيسوزان احمد محمد زينل843342021222024020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية التون صو للبناتادبيحواء عادل علي مجول843352021222041005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك367.0061.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسلوى عبد داود سلمان843362021222042029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية شفق للبناتادبيساره ثامر عجم صالح843372021222043015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك367.0061.17اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمعتصم خالد جاسم حمود843382021511003077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك367.0061.17ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيعماد عيسى عبد هللا مسعود843392121211074025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك367.0061.17اعدادية الطيبات للبناتادبيعالية طارق عبود هندي843402121222085041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك366.0061.00ثانوية الرمانة المختلطةادبيعامر حمد عبد هللا حمد843412021217042004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك366.0061.00ثانوية دجلة للبناتادبيحنان حسين علي حسين843422021222010006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك366.0061.00ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبيخالده فيصل عبد هللا سلطان843432021222013010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك366.0061.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيبتول احمد حسين محمد843442021224005002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك365.0060.83ثانوية المكوك للبنينادبيحامد محمد صالح عليوي843451721211051018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك365.0060.83اعدادية الرواد للبنينادبيزين العابدين محمود مطر حسن843462021211021026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك365.0060.83اعدادية الرياض للبنينادبياحمد محمود خلف حسن843472021211022004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك365.0060.83اعدادية المصطفى المختلطةادبيعلي ابراهيم خليل محمد843482021217003018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك365.0060.83ثانوية حفصة للبناتادبيليلى فرحان محمد احمد843492021222072006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك365.0060.83ثانوية الصباح للبناتادبيبريهان ناصر علي فتاح843502021222078006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك365.0060.83اعدادية الفراهيدي للبنينادبياحمد عيدان ستار مارف843512121211026006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك365.0060.83اعدادية الحجرات للبناتادبيفاطمه عقيل خليل قاسم843522121222020029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك365.0060.83اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيحسن سلمان حلو فيصل843532621511017014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك364.0060.67اعدادية ابن خلدون للبنينادبياسماعيل محمد خلف علي843542021211009016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك364.0060.67اعدادية السياب للبنينادبيعلي يوسف علي محمد جميل843552021211053049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك364.0060.67ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعمر احمد ماجد عبد هللا843562021217007027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك364.0060.67اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبياية عباس حسن زوبع843572021222022007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك364.0060.67ثانوية الصفوة للبناتادبينورهان سامي حميد عبد الرحمن843582021222025019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك364.0060.67اعدادية نور العراق للبناتادبيسجى قاسم داود خلف843592021222036005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك364.0060.67اعدادية فلسطين للبناتادبيآية عدنان كامل محمد امين843602021222038001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك364.0060.67ثانوية همسة للبناتادبيتبارك جاسم محمد حسين843612021222054002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك364.0060.67ثانوية العفة للبناتادبيابتهال مزهر شويش حبيب843622021222114006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك364.0060.67الخارجياتادبيأيه اسو نجم الدين محمد843632021228050001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك364.0060.67اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيمزاحم عبد القادر مزاحم حسن843642121211021018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك363.0060.50ثانوية همسة للبناتادبيسحر صالح احمد حمد843652021222054008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك363.0060.50ثانوية الرمانة المختلطةادبينجاح عواد نجرس صالح843662021227042009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك363.0060.50اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيامين يونس محمد ابراهيم843672021511003019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك363.0060.50اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيفؤاد محمد حسين احمد843682021511004016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك363.0060.50اعدادية الرواد للبنينتطبيقيبرجس عبد العظيم فوزي سعيد843692021511021013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك362.0060.33اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيمروه رائد مصطفى رمضان84370202022352024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك362.0060.33اعدادية السيد حمد للبنينادبيعبد الستار وليد حميدي صالح843711721211073007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك362.0060.33اعدادية السياب للبنينادبيمحمد ناظم مجيد عطية843722021211053074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك362.0060.33ثانوية القلعة للبناتادبيآمنه دميرال مجيد حميد843732021222005001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك362.0060.33ثانوية القورية للبناتادبيصابرين خالد علي احمد843742021222011016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك362.0060.33اعدادية قونجة كول للبناتادبيسحر فارس بهجت علي843752021222046017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك362.0060.33اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيعهد خالد خلف دواح843762121222086045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك362.0060.33اعدادية الهويرة المختلطةادبيايهاب موفق صديق احمد843773121217002004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك362.0060.33ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعلي احمد شهيد عبداللطيف843783221211005020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك361.0060.17اعدادية المستقبل للبنينادبيعبد السالم كريم عبد هللا خضير843792021211011015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك361.0060.17ثانوية الفاروق المختلطةادبينزار صالح جادر حمد843802021217005024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك361.0060.17ثانوية اشبيلية المختلطةادبيصكر مطر احمد حسين843812021217007015
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك361.0060.17ثانوية التون صو للبناتادبيايمان غم كون مجيد حميد843822021222041003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك361.0060.17ثانوية سروة للبناتادبينور وجدي فاضل احمد843832021222050035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك361.0060.17ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقيمصطفى خلف عبد هللا حميد843842021511016017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك361.0060.17ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقينبيل عبد الكريم خضر سعد843852021511016022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك360.0060.00ثانوية القورية للبناتادبيياسمين نهاد حسن حسين843862021222011033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك360.0060.00اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيمريم عبد هللا نصر الدين شكر843872021222022030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك360.0060.00ثانوية العفة للبناتادبيايمان عبد هللا عمر حبيب843882021222114015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك360.0060.00ثانوية العفة للبناتادبيشيماء خلف عبد حمود843892021222114046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك360.0060.00اعدادية الفتوة المختلطةادبيمحمد قاسم عبد شالل843903121217001020

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك678.0096.83اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيزريان محمد ستار احمد843912021222088018

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك675.0096.50ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيهودا ازاد رمضان ابراهيم843922021226005053

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك652.0093.17ثانوية طوبزاوه المختلطة الكرديةادبيفيان فائق نجم الدين عزيز843932021227059008

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك651.0093.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيايمان عصام صابر درويش843942021222084006

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك638.0091.17ثانوية علي سراي المختلطة  كرديةادبيدانا عجيب خورشيد فارس843952021217062004

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك633.0090.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيشيالن سامان عبد هللا درويش حسين843962021522106010

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك631.0090.17ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيبشرى شيرزاد عمر خورشيد843972021222095005

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك630.0090.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيأيه جودة صالح طالب843982021222093002

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك627.0089.50اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيهاوناز نوزاد عمر بكر843992021222088036

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك627.0089.50اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيشه يدا سامان احمد قادر844002021227056018

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك622.0088.83ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيتارا كامران عمر صالح844012021222081009

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك621.0088.67ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيكانى عماد عاصي خواكرم844022021222095019

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك620.0088.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيدالل عبد العزيز نامق صديق844032021222109007

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك619.0088.50اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةتطبيقيكوردستان اسماعيل احمد حسين844042021522103009

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك617.0088.17ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيسندس طاهر محمد نجم عبد هللا844052021222095016

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك616.0088.00اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةادبياحمد عماد عمر محمد844062021211086005

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك613.0087.50ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةادبيته ها سيده ابراهيم علي844072021211085002

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك608.0086.83اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيزينة عبد السالم عارف محمد844082021427053008

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك607.0086.67اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيئه وين هيوا جوهر علي844092021422093006

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك603.0086.17ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيدلنيا بختيار كمال محمد شريف844102021422086012

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك602.0086.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيهيفى سامان عبد الحكيم عبد الصمد844112021222106053

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية طوبزاوه المختلطة الكرديةادبيفائزة فائق نجم الدين عزيز844122021227059007

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك601.0085.83اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيعائشة هيوا حميد سعيد844132021222100028

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك598.0085.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيجوبى فاضل كاكه مير كاكه الدين844142021222080008
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قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك598.0085.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياالء كمال صابر كريم844152021422098021

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك594.0084.83اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيفيان اكو عبد الرحمن سعيد844162021222093029

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك594.0084.83ثانوية طوبزاوه المختلطة الكرديةادبيريان ساطع ناصح اسعد844172021227059002

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك592.0084.50ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبيئاشتي مقداد رحيم شمزين844182021222083001

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك590.0084.33ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيهناء سالم نوري مجيد844192021222081020

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك588.0098.00ثانوية اليعربية للبناتادبيزينة يونس محمد نجم844202021222073010

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك586.0083.67ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيايمان صباح اسود فتح هللا844212021226005008

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك582.0083.17دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيسازان عدنان بشاره شوكت844222021222097036

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك581.0083.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيهه ستى ناظم على نجيب844232021222095029

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك569.0094.83اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك طارق محسن جمعه844242021222018014

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك563.0093.83ثانوية همسة للبناتادبيوسن عبد الحكيم عواد خلف844252021222054023

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك562.0093.67ثانوية هاجر للبناتادبيايمان امداد محمد صمد844262021222048007

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552.0092.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيجنان فاضل حسن عالوي844272021224005004

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549.0091.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيانجي جودت حلمي عبد الواحد844282021422015008

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك548.0091.33اعدادية الهدى للبناتادبيانجي جودت نور الدين فخري844292021222018009

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك547.0091.17ثانوية الصباح للبناتادبيسارة عامر الماس نصر الدين844302021222078017

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك546.0091.00ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيمؤيد ناطق مناور احمد844312021211027014

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك545.0090.83 نيسان للبنات9ثانوية ادبياسماء ابراهيم صالح حسين844322021222002001

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك543.0090.50ثانوية الشهباء للبناتادبيمعاني سامي طه ابراهيم844332021222007053

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك542.0090.33اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمهند محمد رحيم ابراهيم844342021211009075

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك542.0090.33ثانوية غرناطة للبناتادبيسندس جمعه عبد علي844352021222001018

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك542.0090.33ثانوية اليعربية للبناتادبيابتهال حسين رؤوف حسن844362021222073001

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540.0090.00اعدادية الواسطي للبناتادبياسالم رحمان مطر جاسم844372021222003003

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538.0089.67ثانوية الشروق للبناتادبيمروه صباح قاسم توفيق844382021222047022

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538.0089.67ثانوية الشروق للبناتادبيمريم حسين علي جاسم844392021222047023

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك537.0089.50اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعبد الكريم حمد جالل دحام844402021211041011

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536.0089.33انقرة-مدارس الفرات االهلية تركياادبيبلقيس شيبان جمال رشاش844413021227046001

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0089.17الخارجياتادبيمريم فؤاد عبد علي حسين844422021228050276

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0089.00اعدادية العباسي للبنينادبيعبد الغفور عبد هللا موسى حمدي844432021211020035

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0089.00ثانوية الموعظة للبناتادبيحنان ناظم حامد علي844442021222049010

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532.0088.67اعدادية الفرات للبنينادبيمحمد حسين علي سالم844452021211007045

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532.0088.67ثانوية الموعظة للبناتادبينبأ محمد عمر عبد الرحمن844462021222049032

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك529.0088.17ثانوية شميط للبنينادبيعماد جمعة عبد هللا ظاهر844472021211034026
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قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528.0088.00اعدادية الرياض للبنينادبيجاسم محمد جواد عبد هللا844482021211022006

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528.0088.00اعدادية الرياض للبنينادبيعبد العزيز خالد محمد حسين844492021211022016

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528.0088.00ثانوية الشهباء للبناتادبيفاطمه طه يوسف سليمان844502021222007044

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527.0087.83ثانوية القلعة للبناتادبياسماء رعد خليل سمين844512021222005004

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527.0087.83ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيعمر احمد سلطان خلف844522021417011021

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526.0087.67اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد رافع اسعد سلمان844532021411005061

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك525.0087.50ثانوية سروة للبناتادبيفاطمة تحسين علي محمد باوخان844542021222050028

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0087.33الخارجياتادبيامل عبد الباسط جمعان فتحي844551921228050081

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0087.33ثانوية تونس المختلطةادبيعبد العزيز عبد هللا احمد عبد هللا844562021217016005

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0087.33 نيسان للبنات9ثانوية ادبينور اسماعيل خليل حسن844572021222002016

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0087.17اعدادية الواسطي للبنينادبيعادل خلف محمود محيميد844582021211054018

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0087.17ثانوية موطلو للبناتاحيائيمريم ايوب صالح الدين عبد هللا844592021422075035

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك521.0086.83ثانوية خولة بنت األزور للبناتادبيمنى محمود كردي عبد هللا844602021222026007

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0086.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي حسن محمد خلف844611721411011143

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0086.50الخارجياتادبيتحرير نافع سلمان محمد844622021228050079

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0086.33ثانوية الصباح للبناتادبينرمين احمد محمد عبد الرحمن844632021222078035

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0086.17اعدادية الرياض للبنينادبيعلي المعتز باهلل كلش حمد ابراهيم844642021211022017

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0086.17ثانوية دجلة للبناتادبينور صدام ثاير خميس844652021222010017

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0086.17اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه علي عباس محمد844662021222018034

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0086.17ثانوية المؤمنات للبناتادبيفاطمة جمعة كردي عالوي844672021222077021

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك516.0086.00ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيايمن صباح محمد خلف844682021417007004

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515.0085.83اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد فاضل وشاح احمد844692021211015035

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515.0085.83اعدادية العباسي للبنينادبيابراهيم مجيد محمد مجيد844702021211020001

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515.0085.83ثانوية دجلة للبناتادبيهدى ناظم حسين شاطي844712021222010019

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515.0085.83ثانوية همسة للبناتادبيساره ثائر ثابت ابراهيم844722021222054007

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515.0085.83اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيبالل ديار ناظم محمد844732021511005014

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0085.50اعدادية الرياض للبنينادبيوليد خالد محمد حسين844742021211022032

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0085.50ثانوية جوارجرا للبناتادبيضحى عصام ابراهيم خليل844753121222001028

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0085.33 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبيايمان عدنان سلطان اسود844762021222039006

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0085.33اعدادية الهويرة المختلطةادبيعمر ابراهيم حسين عبد هللا844773121217002018

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511.0085.17اعدادية الرياض للبنينادبيركاد ثابت كذلوح احمد844782021211022010

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511.0085.17ثانوية الشهباء للبناتادبيياسمين عبد هللا نجم احمد844792021222007066

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511.0085.17ثانوية الموعظة للبناتادبيورده كمال صالح ابراهيم844802021222049038
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قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510.0085.00اعدادية تل علي للبنينادبيمحمد عمر سالم حسين844812021211030052

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك509.0084.83ثانوية البردة المختلطةادبيخنساء بهجت محمد فرج844822121227054002

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507.0084.50اعدادية الرياض للبنينادبيرماح علي رمضان جاسم844832021211022011

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0084.33اعدادية ابن خلدون للبنينادبيفارس محمد رحيم ابراهيم844842021211009056

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0084.33ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيمصطفى فيصل زيدان محمود844852021211016022

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0084.33ثانوية تونس المختلطةادبيحنان سليمان داود سلمان844862021227016002

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0084.17ثانوية غمدان المختلطةادبيمحمد القاسم احمد حسن سلمان844872021217034018

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504.0084.00اعدادية العباسي للبنينادبياحمد خباب احمد عمر844882021211020002

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504.0084.00ثانوية رنجي المختلطةادبياحمد خلف حمد عبد844892021217036002

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504.0084.00ثانوية النصر للبناتادبياطياف حسين محمود سليم844902021222035004

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0083.50اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيصفوان صالح حمدون علو844911721211001028

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0083.50اعدادية الهدى للبناتادبياسراء محمد اكبر احمد844922021222018001

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0083.50اعدادية الحويجة للبناتادبيحنين سلطان علي حسن844932021222045008

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0083.50ثانوية اليعربية للبناتادبيبلسم احمد سالب حمد844942021222073004

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0083.33اعدادية المصطفى المختلطةادبيحسن اسماعيل نايف محمد844952021217003007

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0083.33ثانوية رنجي المختلطةادبيعدنان حمد عبد عبد هللا844962021217036011

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0083.17ثانوية رنجي المختلطةادبيسلطان صابر محمود عبد هللا844972021217036008

كلية اآلداب/جامعة كركوك579.0096.50اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائياسحاق اباء عبد المنعم خلف844982121415001003

كلية اآلداب/جامعة كركوك493.0070.50ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيياران عدنان فخر الدين ولي844992021411093032

كلية اآلداب/جامعة كركوك479.0068.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسوز شمال فخر الدين جمعه845002021422106045

كلية اآلداب/جامعة كركوك477.0068.17ثانوية ارارات للبنات دراسة كرديةاحيائيدعاء حكيم اسماعيل رضا845012021422089003

كلية اآلداب/جامعة كركوك461.0065.83ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيفينك سرمد عبد الخالق علي845022021422086049

كلية اآلداب/جامعة كركوك459.0065.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد حسن علي صالح845032021411088107

كلية اآلداب/جامعة كركوك459.0065.50ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيآية سداد احمد قادر845042021422112010

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0073.17ثانوية البيداء للبناتاحيائيايمان ابراهيم احمد براخاص845052121422052007

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0061.67ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيافين تحسين عثمان حسن845062021226005002

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0061.50ثانوية منارة للبنات دراسة كرديةادبيزينو همزه شيركو محمد845072021222082005

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0071.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب حسين غفور محمد845082021422038032

كلية اآلداب/جامعة كركوك423.0070.50ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيمفرح عواد محمود واوي845091721411148063

كلية اآلداب/جامعة كركوك420.0070.00ثانوية وانة للبنيناحيائيزين العابدين عبد العزيز محمد علي حمو845101721411086013

كلية اآلداب/جامعة كركوك419.0059.83ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيئاالن بهروز وهاب محمد845112021211096004

كلية اآلداب/جامعة كركوك419.0059.83اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيرشيد اسو قادر رشيد845122021211098020

كلية اآلداب/جامعة كركوك418.0059.67ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبينيان لقمان فرج احمد845132021222080023
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كلية اآلداب/جامعة كركوك418.0059.67ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيايمان لقمان حسن حسين845142021222095003

كلية اآلداب/جامعة كركوك418.0059.67دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيده ريا محمد حسين علي845152021222097028

كلية اآلداب/جامعة كركوك418.0059.67ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيدلفين حسين محمد نريمان845162021222101006

كلية اآلداب/جامعة كركوك417.0059.50ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيآسيا سامان خداكرم عز الدين845172021222081001

كلية اآلداب/جامعة كركوك417.0059.50ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيدلنيا فضل الدين ابراهيم عبد هللا845182021226005021

كلية اآلداب/جامعة كركوك416.0059.50ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيكوردستان عبد الهادي اسماعيل محمود845192021222081016

كلية اآلداب/جامعة كركوك416.0059.50ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةادبيهيلين نامق احمد صالح845202021227054012

كلية اآلداب/جامعة كركوك415.0059.33ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبيمنى سعود محمد امين غريب845212021222083021

كلية اآلداب/جامعة كركوك415.0059.33 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيده ريا محمد مصطفى ابو بكر845222021222094015

كلية اآلداب/جامعة كركوك415.0059.33ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبينور عبد الرحمن احمد محمد845232021222095025

كلية اآلداب/جامعة كركوك415.0059.33اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيجاوه روان كاوه محمود رسول845242021222109005

كلية اآلداب/جامعة كركوك415.0059.33دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات ادبيتارا طارق رشيد رضا845252021222121001

كلية اآلداب/جامعة كركوك414.0059.17اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيابراهيم خليل ابراهيم فرج845262021211091003

كلية اآلداب/جامعة كركوك414.0059.17ثانوية منارة للبنات دراسة كرديةادبيهدى سعاد حكيم مولود845272021222082011

كلية اآلداب/جامعة كركوك414.0059.17اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيسيران هيمن ولي حمد امين845282021227056017

كلية اآلداب/جامعة كركوك413.0059.00ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبيدينا سروة رفعت حاتم845292021222083012

كلية اآلداب/جامعة كركوك413.0059.00ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةادبيفريال شيرزاد فرج صالح845302021222091014

كلية اآلداب/جامعة كركوك413.0059.00اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيساكار اوات علي شكر845312021222100020

كلية اآلداب/جامعة كركوك413.0059.00ثانوية النه المسائية للبناتادبيساره عباس نجم الدين سعيد845322021226006011

كلية اآلداب/جامعة كركوك411.0068.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيبسمه احمد صباح مداوي845333121422009035

كلية اآلداب/جامعة كركوك408.0068.00اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائياحمد فالح كريم احمد845342021415006030

كلية اآلداب/جامعة كركوك408.0068.00ثانوية البيان للبناتاحيائيسميه مقداد محسن محمد845352021422074019

كلية اآلداب/جامعة كركوك404.0067.33ثانوية الصادق االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر عبيد عباس845362221413050005

كلية اآلداب/جامعة كركوك402.0067.00ثانوية باجوان المختلطةاحيائيمحمود احمد محمود احمد845372021417008024

كلية اآلداب/جامعة كركوك402.0067.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيسربيل عدنان علي درويش845382021422024042

كلية اآلداب/جامعة كركوك402.0067.00 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائيايه حسين محمد حميد845392021422039006

كلية اآلداب/جامعة كركوك400.0066.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيهدى نصير عبد الستار كامل845402121422009207

كلية اآلداب/جامعة كركوك399.0066.50ثانوية دجلة للبناتاحيائياسراء عبود حسين شراد845412021422010004

كلية اآلداب/جامعة كركوك399.0066.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمريم نوري طعمة خلف845422021422022042

كلية اآلداب/جامعة كركوك398.0066.33ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيعبد اللطيف صباح حميد خضير845432021411016011

كلية اآلداب/جامعة كركوك396.0066.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائينواف صبحي فتحي محمد845442021411039168

كلية اآلداب/جامعة كركوك395.0065.83ثانوية موطلو للبناتاحيائينوراي ياوز حسن مصطفى845452021422075047

كلية اآلداب/جامعة كركوك394.0065.67ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائياحمد فاخر خليل اسماعيل845463121411007002
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كلية اآلداب/جامعة كركوك386.0064.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياسماء اسكندر عمر شريف845472021222042003

كلية اآلداب/جامعة كركوك382.0063.67ثانوية كونل للبناتادبيالرا علي حسين محمد امين845482021222014037

كلية اآلداب/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيكامله علي احمد عمر845491321522039045

كلية اآلداب/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيايالف احمد خليل جاسم845503221222006006

كلية اآلداب/جامعة كركوك368.0061.33اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمصطفى فاضل شاكر صادق845512021511001090

كلية اآلداب/جامعة كركوك361.0060.17اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيامير سعود ابراهيم رمضان845522021511001014

كلية اآلداب/جامعة كركوك360.0060.00ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينتطبيقيصالح اكرم طاهر عبد هللا84553202051059007

كلية اآلداب/جامعة كركوك360.0060.00ثانوية الكوثر للبناتتطبيقيأية رعد سوري متعب845541021522040001

كلية اآلداب/جامعة كركوك359.0059.83ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيكاروان عبد هللا محمد خضر84555202021316019

كلية اآلداب/جامعة كركوك359.0059.83اعدادية ابن خلدون للبنينادبيطارق حسين ياسين طه845562021211009030

كلية اآلداب/جامعة كركوك359.0059.83اعدادية داقوق للبنينادبيصالح نوري خورشيد توفيق845572021211017011

كلية اآلداب/جامعة كركوك359.0059.83ثانوية االوس للبنينادبيمصطفى احمد عبد هللا هزام845582021211045060

كلية اآلداب/جامعة كركوك359.0059.83اعدادية السياب للبنينادبياحمد ابراهيم حسن جعفر845592021211053001

كلية اآلداب/جامعة كركوك359.0059.83ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعيد محمد خلف عليوي845602021217007030

كلية اآلداب/جامعة كركوك359.0059.83ثانوية الشهباء للبناتادبيليلى قادر رمضان فرحان845612021222007049

كلية اآلداب/جامعة كركوك359.0059.83اعدادية الهدى للبناتادبينازك عباس احمد مطلك845622021222018042

كلية اآلداب/جامعة كركوك359.0059.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيميالد خالد رمضان شريف845632021222042035

كلية اآلداب/جامعة كركوك359.0059.83اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيمعد احمد محمد عمر845642021515006191

كلية اآلداب/جامعة كركوك359.0059.83اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيماهر عامر عبد القادر حسين845652021515007074

كلية اآلداب/جامعة كركوك358.0059.67دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات ادبيافين محي الدين جبار عمر84566182022384002

كلية اآلداب/جامعة كركوك358.0059.67اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيصفوت عبد الحكيم عبد الرزاق عبد القادر845671721511110007

كلية اآلداب/جامعة كركوك358.0059.67اعدادية المتنبي للبنينادبيحسن علي عبد هللا محمد845682021211049013

كلية اآلداب/جامعة كركوك358.0059.67ثانوية االنتصار المختلطةادبينزهان مزهر عيدان علوان845692021217033024

كلية اآلداب/جامعة كركوك358.0059.67اعدادية قونجة كول للبناتادبيفاطمه ناظم حسين ساقي845702021222046029

كلية اآلداب/جامعة كركوك358.0059.67ثانوية سروة للبناتادبيتمارة غسان دعدوش شايع845712021222050009

كلية اآلداب/جامعة كركوك358.0059.67ثانوية سروة للبناتادبينجاة سعد غازي خليل845722021222050032

كلية اآلداب/جامعة كركوك358.0059.67ثانوية القدر للبنينادبيعلي سعاد رشيد فياض845732121211078028

كلية اآلداب/جامعة كركوك358.0059.67ثانوية البردة المختلطةادبييحيى كمال جمال عباس845742121217054006

كلية اآلداب/جامعة كركوك358.0059.67ثانوية كرميان للبناتادبيهدى انس عثمان ابراهيم845753221222001013

كلية اآلداب/جامعة كركوك357.0059.50ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبياحمد اياد عيدان فنش84576202021062001

كلية اآلداب/جامعة كركوك357.0059.50 حزيران للبنين1اعدادية ادبيكيالن نافع اسعد محمد84577202021077040

كلية اآلداب/جامعة كركوك357.0059.50اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد عماد سعيد حسن845782021211011030

كلية اآلداب/جامعة كركوك357.0059.50ثانوية الصفوة للبناتادبياسراء فاضل رؤوف مصطفى845792021222025005
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كلية اآلداب/جامعة كركوك357.0059.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء ربيع فاضل عالوي845802021222042021

كلية اآلداب/جامعة كركوك357.0059.50ثانوية نور االسالم المختلطةادبيليث باسم محمد حنيفش845812121217046009

كلية اآلداب/جامعة كركوك356.0059.33اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعبد االله حسن علي مبارك84582202021009044

كلية اآلداب/جامعة كركوك356.0059.33اعدادية االسكندرونة للبنينادبيحسين رعد زيدان احمد845831821211012015

كلية اآلداب/جامعة كركوك356.0059.33اعدادية الهدى للبناتادبيرحمة سرمد مدحت شاكر845842021222018021

كلية اآلداب/جامعة كركوك356.0059.33اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيندى حاتم شكر عمر845852021222024032

كلية اآلداب/جامعة كركوك356.0059.33ثانوية العبادات المختلطهادبيانتصار حاتم جاسم محمد صالح845862021227001001

كلية اآلداب/جامعة كركوك356.0059.33ثانوية النسائم المختلطةادبيسجاد علي خليفة عبد الوهاب845872121217057004

كلية اآلداب/جامعة كركوك355.0059.17 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيحنان اسو رسول صالح84588202022341010

كلية اآلداب/جامعة كركوك355.0059.17اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبينهاد صدر الدين عسكر علي845892021211056049

كلية اآلداب/جامعة كركوك355.0059.17 نيسان للبنات9ثانوية ادبيضحى عباس حسين محمد أمين845902021222002007

كلية اآلداب/جامعة كركوك355.0059.17ثانوية اليمامة للبناتادبيامل محمد نجيب عالوي845912021222009004

كلية اآلداب/جامعة كركوك355.0059.17اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبياسيا جواد جاسم محمد845922021222022003

كلية اآلداب/جامعة كركوك355.0059.17 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبيحنين عصام عبد هللا شريف845932021222039012

كلية اآلداب/جامعة كركوك355.0059.17ثانوية سروة للبناتادبيغفران نعمان حسين طه845942021222050027

كلية اآلداب/جامعة كركوك355.0059.17ثانوية العبادات المختلطهادبيزبيدة زكي علي احمد845952021227001004

كلية اآلداب/جامعة كركوك355.0059.17اعدادية بيخال للبنينادبييوسف محمد حميد حسين845962121211065124

كلية اآلداب/جامعة كركوك354.0059.00اعدادية التقى للبناتادبياالء انور صباح عبد القادر845971121222012010

كلية اآلداب/جامعة كركوك354.0059.00ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيشيرين حازم محمد كاظم845981421226006025

كلية اآلداب/جامعة كركوك354.0059.00اعدادية الواسطي للبنينادبيكامل ويس خضير شويعل845991821211047027

كلية اآلداب/جامعة كركوك354.0059.00اعدادية الفارس العربي للبنينادبيامير عدنان حميد بديوي846001921211013004

كلية اآلداب/جامعة كركوك354.0059.00ثانوية الفاروق المختلطةادبيمهدي ساالر جعفر كريم846012021217005022

كلية اآلداب/جامعة كركوك354.0059.00ثانوية الملحة المختلطةادبيمصطفى صالح محمود حسين846022021217006009

كلية اآلداب/جامعة كركوك354.0059.00 نيسان للبنات9ثانوية ادبيساره محمد محمود خضير846032021222002004

كلية اآلداب/جامعة كركوك354.0059.00ثانوية النزاهة للبناتادبيدنيا محمد موسى كاظم846042021222029011

كلية اآلداب/جامعة كركوك354.0059.00 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبيهدى كريم حسين تاج846052021222039032

كلية اآلداب/جامعة كركوك354.0059.00ثانوية التون صو للبناتادبيهدى علي زوراب رستم846062021222041011

كلية اآلداب/جامعة كركوك354.0059.00اعدادية الحويجة للبناتادبيفاطمه احمد حسن عبد846072021222045028

كلية اآلداب/جامعة كركوك354.0059.00اعدادية قونجة كول للبناتادبيهاجر رضوان خليل عباس846082021222046038

كلية اآلداب/جامعة كركوك354.0059.00اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيابراهيم حمادي احمد خلف846092121211041001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك590.0084.33اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيشاديه سامان محمد حسن846102021422093056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك586.0083.67ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيسوما محمد شكور علي846112021422086027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك581.0083.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائياسماء سعيد صابر فرج846122021422084013
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك579.0082.67اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الرحمن صالح عزيز إسماعيل846132021411097057

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك578.0082.50اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيابراهيم سمير عادل رفيق846142021211091005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك578.0082.50اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيره وه ند شاخه وان ابو بكر احمد846152021211098022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك578.0082.50ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيهيلين اوات امين ابراهيم846162021222081022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك577.0082.50دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيبه يام عاصي رشيد محمد846172021222097018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك576.0082.33ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيالنه نعمان شريف اسماعيل846182021222102005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك575.0082.17ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان شكر قادر مصطفى846192021422080009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك573.0081.83اعدادية شوان المختلطة كرديةادبينيركز شهاب مصطفى احمد846202021227053009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك572.0081.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيكوردين حميد نجم صالح846212021422084126

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك571.0081.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيريان عبد الخالق صمد طه846222021222080012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك571.0081.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه بهجت فائق جوامير846232021422109050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك570.0081.50اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيهه ريم لقمان ظاهر عبد الغفور846242021411097106

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك567.0081.00ثانوية خانزاد للبنات الدراسة الكرديةاحيائيبهست فتاح جمعه حسين846251821422108004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك567.0081.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين دلير يوسف سعيد846262021422093084

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك567.0081.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيدانيه عبد المناف محمد رسول846272021422106027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك566.0080.83ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيفاطمه ميرزا عمر علي846282021222095018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك566.0080.83اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيتارا سمير صابر صالح846292021222106015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك563.0080.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبينور ابو بكر عبيد محمود846302021222080022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك562.0080.33اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبييوسف عدنان محمد محمود846312021211098059

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك562.0080.33اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبياالء احمد رمضان احمد846322021222088004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك559.0079.83دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيهيلين وهاب حمه صالح محمود846332021222097067

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك559.0079.83ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيليزان جمعه نصر الدين محمدامين846342021422080051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك558.0079.67ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيعمر حكيم سعيد قادر846352021211096043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك556.0079.50 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيساره عدنان عبد الرحمن رحيم846362021222094025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك556.0079.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيهه ريم جوهر حسين عبد الرحمن846372021411089159

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك554.0079.17اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيزانا ياره احمد توفيق846382021211098026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك553.0079.00ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيسركول اركان محمد رشيد846392021222090013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك553.0079.00اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الرزاق رزكار كريم صابر846402021411092031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك552.0078.83ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا ستار خسرو درويش846412021422080030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك552.0078.83اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيكالي سيروان يوسف عبد العزيز846422021422106054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك551.0078.67اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيهانا عثمان محمد ولي846432021222100034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك550.0078.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيبنار عبد هللا عثمان امين846442021222080006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك550.0078.50اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيزينه محمود خضر شاه سوار846452021522093011
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك549.0078.50 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيحنان كاظم علي احمد846462021222094010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك548.0078.33اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيسه هند رشيد توفيق مجيد846472021222093018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك547.0078.17اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيتارا حكيم خضر جوهر846482021222100011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك547.0078.17اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيئافان سربست حسن قادر846492021222106001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك547.0078.17ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب برهان محمد صالح بابا846502021422098067

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك546.0078.00اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبينور غفور ناصح محمد علي846512021222103017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك546.0078.00ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيسافان سامان خليل ابراهيم846522021222108021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك545.0077.83اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيسارا حكيم خضر جوهر846532021222100019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك543.0077.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيازين اياد صابر صالح846542021422080004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك542.0077.50 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيلوزان نوري خضر خالد846552021222094035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك542.0077.50ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيجنار صالح احمد امين846562021226005018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك540.0077.17دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيكوزين عماد رمضان حسن846572021222097049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك540.0077.17اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيكوالن فاضل مال عبد هللا846582021222106040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك539.0077.00ثانوية خانزاد للبنات الدراسة الكرديةاحيائيبروين رحيم محمد حسين846591821422108005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك537.0076.67دراسة كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيسارا شيركو عبد هللا احمد846602021227058003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك534.0089.00ثانوية رنجي المختلطةادبياحمد صالح دخيل عبد846612021217036003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك534.0076.33ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيايه صباح عبد هللا محمد846622021222080005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك534.0076.33اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيدينا نبيل عبد هللا محمود846632021222088017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك533.0076.17اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيديمن هيمن ولي حمد امين846642021227056011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك532.0076.00اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيهدى فخر الدين عبد هللا حسين846652021222100035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك531.0075.83دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيأمل مصطفى عمر امين846662021222097004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك531.0075.83اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيبهشت عماد خليل علي846672021227056007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك531.0075.83اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف ارام فاتح عبيد846682021511087059

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك529.0075.50ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيدريا عز الدين محمد سمين846692021222108013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك529.0088.17اعدادية السالمة للبناتاحيائيهدى رائد عبد هللا صالح846702021422052016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك527.0075.33ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبياسيا ناصح مصطفى معروف846712021222080002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية طوبزاوه المختلطة الكرديةادبييوسف عباس عمر يوسف846722021217059014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيايه بهرام صابر جوامير846732021222080004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيرؤيا سيروان شكور عثمان846742021222095008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية أقار صو للبناتادبيسعدت كوانج فرهاد رشيد846752021222110002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك525.0075.00اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيمدينه نايف صمد احمد846762021227056020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك524.0074.83 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيتارا وريا علي عباس846772021222094007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك523.0074.67ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيفردوس شهاب احمد جوهر846782021226005056
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك522.0074.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيديكان شمال حامد احمد846792021222080011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك521.0074.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيجنان محمد اسماعيل احمد846802021222080007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك521.0074.50ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةادبيتافكه لقمان مصطفى صالح846812021227054004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك520.0074.33ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيدنيا دلير كاكه عبدهللا بكر846822021222080010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك520.0074.33ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيسيفانه عرفان عثمان محمد846832021222081014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك520.0074.33اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيجيا احمد عودل كريم846842021222088013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك519.0074.17 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيزيليا جالل عبد هللا توفيق846852021222094019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك518.0074.00اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيدنيا عبد هللا حوتي عبد هللا846862021222088015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك518.0074.00ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيايه سربست عبد هللا عمر846872021222101001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك517.0073.83اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةادبيابراهيم ايوب محمد رمضان846882021211086004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك517.0073.83ثانوية بارش للبنات تركمانيادبيمينا ارجان هاشم عزت846892021222112027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك516.0073.67اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقياسامة سلوان قادر طيب846902021511087013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك515.0073.50اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيعبد الرزاق عبد الخالق محمد سعيد846912021211092004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك514.0085.67ثانوية اشبيلية المختلطةادبيمحمد كردي عبد هللا حسين846922021217007039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك513.0073.33دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيشه هين محمد علي رضا846932021222097042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك513.0073.33ثانوية طوبزاوه المختلطة الكرديةادبيلينا صالح قاسم احمد846942021227059010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك512.0073.17ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيالفان هاشم رشيد سعيد846952021222080019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك509.0072.67ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيهدى خالد عبد الخالق انور846962021222080024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك508.0072.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبياسيا سرحد فاتح مير عزيز846972021222106010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك508.0072.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيشاد ايوب خورشيد رشيد846982021222106034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك506.0072.33ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةادبيبه يمان عدنان هادي محمد846992021227054002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك504.0072.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيشنكه عامر عز الدين عبد هللا847002021222093022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك502.0071.67ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيايالف دالور صابر سعيد847012021222080003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك501.0083.50ثانوية الرشيد للبناتادبياالء محسن جواد جبر847021321222020002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك501.0083.50اعدادية ام القرى للبناتادبيطيبه فؤاد علي حسين847031421222015066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك501.0071.50اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد ابراهيم احمد رضا847042021211091051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك501.0071.50ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبييونس نجم الدين سعيد كريم847052021211096066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك500.0071.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيأشنا عبد الوهاب رسول محمد847062021222106003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك500.0083.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيانمار عبد الباسط طارق محمود847072021422010011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك500.0071.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيهبه هه وراز رؤوف علي847082021522106016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك499.0071.33اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيالنه شيرزاد حمد امين حويز847092021222084019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك498.0083.00ثانوية عبد هللا عبد الرحمن للبنين للنازحينادبيمصعب صباح كريم علي رضا847102021211102047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك498.0083.00اعدادية الواسطي للبناتادبيحنان سعد موسى حسين847112021222003011
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك497.0082.83اعدادية قونجة كول للبناتادبيفاطمه قاسم حسين زينل847122021222046027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك497.0071.00ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيشيدا صديق شريف محمد847132021222081015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك497.0071.00دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيايالف اكو نامق سالم847142021222097011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك496.0070.83اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبياسيا فرياد علي حسن847152021222100003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك494.0070.50اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيشنيار سعيد حميد امين847162021222103012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك493.0082.17اعدادية الفرات للبنينادبيعبد هللا يونس خلف صالح847172021211007029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك493.0082.17ثانوية اشبيلية المختلطةادبيمحمد ابراهيم حسين محمد847182021217007034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك491.0070.17دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبينور كريم حسن اسماعيل847192021222097060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك490.0081.67حزيران للبنين1اعدادية ادبيصهيب صباح عبد هزاع847202021211052027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك488.0081.33اعدادية الواسطي للبناتادبيرقية غسان عزاوي سرهيد847212021222003015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك487.0069.50ثانوية المصلى النموذجية للبنين دراسة تركمانيةادبيعبد القادر احمد ايدن محمد847222021211081006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك487.0081.17ثانوية اليمامة للبناتادبيريهام خضر محمود عمر847232021222009011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك487.0081.17ثانوية النصر للبناتادبيامنه غالب عبد االله جميل847242021222035006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك487.0069.50ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبيجوانه أزاد رمضان رشيد847252021222083010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك487.0069.50اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيجيناز بوال خالد احمد847262021222103007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك487.0069.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيامينه حسن محمود محمد847272021222106011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك487.0069.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيسروين ابراهيم معروف محمد علي847282021222106030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك487.0069.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيسوالف ناصح عاصي علي847292021222106032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك486.0069.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبياسيا حسين احمد رضا847302021222080001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك486.0069.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيكالي عبد الخالق صديق رشيد847312021222109011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك485.0080.83اعدادية السياب للبنينادبيعبد الرحمن عالء عبد الرحمن عبد الرزاق847322021211053032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك485.0080.83ثانوية اشبيلية المختلطةادبيامل زهير علي احمد847332021227007005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك485.0080.83ثانوية اشبيلية المختلطةادبيدموع ابراهيم احمد يوسف847342021227007007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك484.0080.67ثانوية اشبيلية المختلطةادبياحمد عبد هللا احمد سليمان847352021217007003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك484.0069.17ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيسروه حميد شريف فتاح847362021222080014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك484.0069.17ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيبري شوان عزيز كريم847372021222081006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك484.0069.17اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيفردوس خالد احمد قادر847382021222100029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك483.0080.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيسدرة غزوان ضياء خورشيد847392021222022021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك483.0080.50اعدادية فلسطين للبناتادبيآينور عبد الرزاق عمر عبد هللا847402021222038002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك483.0069.00دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيدلوفان كاوان عبد الخالق احمد847412021222097025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك483.0080.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد حيدر غانم جخير847422221411034164

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك482.0080.33اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعبد الرحمن فالح عبد الحسن لفته847432021211009035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك482.0080.33اعدادية الجواهري للبنينادبيطيف حسين محمود مشعان847442021211015019
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك482.0068.83ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيسوما خليل ابراهيم حسين847452021222081013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك482.0068.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيآمنه جبار سعيد كريم847462021222084002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك482.0068.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيمرزيه صابر عبد الرحمن حسين847472021222084020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك482.0068.83ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةادبيشنروى رفعت محمد وادي847482021222091012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك482.0068.83دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيآيه بشار شاكر امين847492021222097006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك482.0068.83اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيأشنا زياد نوري رسول847502021222109001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك481.0080.17اعدادية سارية للبنيناحيائيياسر خضر علي عطيه847511721411018227

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك481.0068.67ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيدعاء صباح عثمان محمد علي847522021222101005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك480.0068.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيالنه عبد القادر صابر محمد847532021222080020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك480.0068.50ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيهيلين سيروان رشيد احمد847542021222081023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك480.0068.50ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيسارا علي رزوقي علي847552021222095011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك480.0068.50ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيمزده فائق جليل نجم847562021222095024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك480.0080.00ثانوية ام وهب للبناتاحيائيسندس دحام مشعان جوهر847572021422118014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك479.0068.50اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيديكان احمد عمر علي847582021222100015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك479.0068.50ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبياسراء شيرزاد رفيق نامق847592021222108002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك477.0079.50ثانوية القورية للبناتادبيغادة شاهين صالح صابر847602021222011022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك477.0068.17ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيخديجه بشتيوان انور احمد847612021222095006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك477.0079.50اعدادية تل علي للبنيناحيائيعلي خليل ابراهيم احمد847622021411030019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك477.0079.50اعدادية الفتوة المختلطةاحيائياحمد حسين خلف بشير847633121417001005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك476.0079.33ثانوية كونل للبناتادبيدعاء عادل طالب حمادي847642021222014018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك476.0068.00اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيزينب عز الدين انور خورشيد847652021222088021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك476.0079.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيعماره احمد عبد هللا عبد847662021422010049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك475.0079.17اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبياسراء عبد حميد صالح847672021222022002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك475.0067.83ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيسايه برهان رضا علي847682021222080013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك475.0067.83ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيمارية جمعة نامق صديق847692021222081018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك475.0067.83 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيده شنى كامران كريم شريف847702021222094016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك475.0079.17اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيعبد هللا خليل عامر ريس847712221217073037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك474.0067.67دراسة كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبياسماعيل خالد محمد رشيد847722021217058002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك474.0079.00ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيياسين محمود ياسين طه847732021413002070

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك473.0078.83ثانوية الملحة المختلطةادبيايالف جمعة عزيز محمود847742021227006002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك472.0078.67ثانوية الصفوة للبناتادبيمروه وليد عز الدين محمد847752021222025018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك472.0067.50اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيشاجوان مسعود محمد امين مجيد847762021222088028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك472.0078.67اعدادية المسرة المسائية للبناتادبينور كامل جاسم محمد847772021226002054
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك471.0078.50ثانوية شرق دجلة للبنينادبيحسن عفتان شرقي عجمي847782021211031006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك471.0078.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيهدى محمد كاظم جليل847792021222042042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك471.0078.50ثانوية الشروق للبناتادبيديانا طه علي كمر847802021222047009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيبيداء يونس علي عبد847811721221014001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية شفق للبناتادبيوالء شهاب احمد مطر847822021222043029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية الكوير للبنينادبيعمر شبو ابراهيم بلو847833121211009009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك466.0077.67ثانوية العدلة للبنينادبيعبد الستار نزار ابراهيم خلف847841721211171009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك466.0077.67ثانوية الرشيد للبنينادبيحسام فالح خلف ياسين847852021211059004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك466.0077.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد كاظم نظام جوهر847862021411001212

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك465.0077.50اعدادية الرياض للبنينادبيعلي حسن اسماعيل مرعي847872021211022018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك465.0077.50ثانوية دجلة للبناتادبيمنال اياد احمد عبوش847882021222010016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك465.0077.50ثانوية خولة بنت األزور للبناتادبيمروه مناع علي هزاع847892021222026005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك465.0077.50ثانوية خولة بنت األزور للبناتادبيهديل فالح حسن نصيف847902021222026010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك463.0077.17اعدادية داقوق للبنينادبيعلي جتو شاكر شكور847912021211017014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية االماني للبناتاحيائيزينب محمد ابراهيم سمين847921821422089029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيمحمد الحر علي سلمان عباس847932021211027015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية النزاهة للبناتادبيفاطمه عادل حسين عاصي847942021222029029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك461.0076.83ثانوية حذيفة المسائية المختلطةادبيرشيد مجيد عبد العوده خلف847952021217051010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك460.0076.67ثانوية خورسيباط للبنينادبينمر نزار فوزي سلطان847961721211209022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك460.0076.67ثانوية عرفات المختلطةادبيعباس خضير جبر علوان847972321217002006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك459.0076.50اعدادية تل علي للبنينادبيياسر ذياب حسين دوالب847982021211030062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك459.0076.50ثانوية همسة للبناتادبيرؤيا محمد عبد هللا ابراهيم847992021222054005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك459.0076.50اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيبه يوه ند شاخه وان فاتح نجيم848002021511001017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك459.0076.50ثانوية ابو البشر المختلطةادبيغيث محمد خليل حسين848012121217071010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك458.0076.33اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعباس رعد علي ذنون848021721211020019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك458.0076.33ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمود عز الدين ابراهيم مصطفى848031721211075032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك458.0076.33اعدادية العيصالنة المختلطةادبيسليمان هاشم محمد حسين848042021217014010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك458.0076.33اعدادية فلسطين للبناتادبيمروه نبيل كامل عبد العزيز848052021222038024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك458.0076.33ثانوية المنزلة المختلطةتطبيقيريام عبد هللا عليوي جاسم848062021527012006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك457.0076.17ثانوية االوس للبنينادبينزار الزم محمود حسين848072021211045066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك457.0076.17ثانوية الصباح للبناتادبيرسل جمال خالد موسى848082021222078012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك456.0076.00اعدادية تل علي للبنينادبيعلي ذياب حسين دوالب848092021211030030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك456.0076.00ثانوية الكوير للبنينادبيعمر حازم خليل شهاب848103121211009008
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك456.0076.00ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيوسام طه عسكر مظلوم848113121217007023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك455.0075.83اعدادية الرياض للبنينادبيعبد الرحمن شاكر محمود حسن848122021211022014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك455.0075.83ثانوية االوس للبنينادبيجمال صباح احمد محمد848132021211045014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك454.0075.67اعدادية تل عبطة للبنينادبيالزم حازم علي دغش848141721211061032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك453.0075.50اعدادية العباسي للبنينادبيسعد رشيد ابراهيم عبد الرحمن848152021211020020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك453.0075.50 نيسان للبنات9ثانوية ادبيولدان اشرف قنبر علي848162021222002018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك453.0075.50ثانوية الصباح للبناتادبيهناء فؤاد اسعد علي848172021222078040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك453.0075.50ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبنينادبيليزا ساالر محمد عزيز848182021223010002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك452.0075.33ثانوية دجلة للبناتادبيفاتن نجاة نوري فؤاد848192021222010011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك452.0075.33ثانوية الشروق للبناتادبيسهله اكرم صابر حسين848202021222047016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك451.0075.17اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد امير اكرم طاهر848212021211049031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك451.0075.17ثانوية العلياء للبناتادبيامل عبد هللا عبد المجيد حسن848222021222027005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك449.0074.83ثانوية البراق المختلطةادبياحمد فارس كطاع ابراهيم848231221217007005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك449.0074.83اعدادية الرياض للبنينادبياحمد فالح حسن سلطان848242021211022003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك449.0074.83اعدادية تل علي للبنينادبيمصطفى نزهان محجوب محمد848252021211030055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك449.0074.83اعدادية الهدى للبناتادبيحنان عدنان اكبر علي848262021222018016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك448.0074.67اعدادية االبداع للبنينادبيمحمد غانم احمد عبد هللا848271721211202024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك447.0074.50ثانوية الهناء للبناتادبيايناس ابراهيم حسين رمضان848282021222057005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك446.0074.33اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيزينب ازاد علي محمد84829202022340020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك446.0074.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعمر قتيبة شعيب محمد سعيد848301721211001045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك446.0074.33ثانوية رنجي المختلطةادبيعمر خلف ابراهيم عطية848312021217036012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك446.0074.33اعدادية الواسطي للبناتادبياسراء عباس محمد حسين848322021222003002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك446.0074.33ثانوية الشهباء للبناتادبيطيبه علي عبد الحسين خليفه848332021222007040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك445.0074.17اعدادية الفرات للبنينادبييوسف محمد حسين رضا848342021211007065

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك444.0074.00ثانوية حمام العليل للبنينادبيمصطفى اياد اعبيد مطر848351721211032035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك444.0074.00اعدادية الرضواني للبنينادبياحمد هادي عواد حمدي848361721211147012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك444.0074.00اعدادية المروءة للبنينادبياحمد محمد احمد فهد848371821211024001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك444.0074.00اعدادية السياب للبنينادبياحمد عباس صالح زناو848382021211053003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك443.0073.83اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا مفيد عبد هللا شاكر848392021211049023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك443.0073.83ثانوية اشبيلية المختلطةادبيوسام حمودي عداي حسن848402021217007046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك442.0073.67اعدادية العباسي للبنينادبيوليد مصطفى علي ندى848412021211020054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك442.0073.67ثانوية القورية للبناتادبيهبة نائل شامي سعود848422021222011031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك442.0073.67ثانوية سروة للبناتادبيافياء تحسين علي محمد باوخان848432021222050002
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك441.0073.50ثانوية دجلة للبناتادبيمروه نجيب قدوري عباس848442021222010015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك440.0073.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمحمد داؤد سلطان احمد848451721211001058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك440.0073.33ثانوية شرق دجلة للبنينادبيحسين إبراهيم حمد ابراهيم848462021211031007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك440.0073.33اعدادية المصطفى المختلطةادبيصالح محمد حسن عطيه848472021217003012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك437.0072.83اعدادية الرياض للبنينادبيايسر نعمه ملح نومي848482021211022005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك436.0072.67ثانوية شميط للبنينادبيحارث طلب عبد هللا حمد848492021211034007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك436.0072.67اعدادية الواسطي للبنينادبيعدنان عيسى طلب صالح848502021211054027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك435.0072.50اعدادية الواسطي للبنينادبياثير غازي عبد هللا محي الدين848512021211054002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك435.0072.50اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيشيماء خالد شالو حسون848522021222024021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك435.0072.50ثانوية اليعربية للبناتادبيفرح باسم شحاذة مصطفى848532021222073014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك434.0072.33اعدادية الرياض للبنينادبيمحمد فيصل غازي راضي848542021211022028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك434.0072.33حزيران للبنين1اعدادية ادبينزار مهند احمد صالح848552021211052054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك434.0072.33ثانوية النزاهة للبناتادبيعائشه جهاد ستار قادر848562021222029026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك432.0072.00اعدادية الزاب للبنينادبيعمران محمود علي سالم848572021211025024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك432.0072.00اعدادية تل علي للبنينادبيشاكر ياسين محمد سليم848582021211030014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك431.0071.83اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعبد القادر محمود جواد محمود848592021211009037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك431.0071.83ثانوية الشهباء للبناتادبياسراء علي خلف حمد848602021222007005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك431.0071.83الخارجياتادبيايه احمد طارق جاسم848612021228050058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك430.0071.67اعدادية العباسي للبنينادبيمصعب فارس حسين خلف848622021211020049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك430.0071.67ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبيداليا برهان شاهر عبد848632021222013011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك429.0071.50ثانوية تل الشعير للبنينادبيسيف حكمت حافظ حمد848641721211052008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك429.0071.50اعدادية الرياض للبنينادبيمشعان عبد هللا خلف حميد848652021211022029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك429.0071.50اعدادية الزاب للبنينادبياحمد حنتوش اسماعيل حسن848662021211025006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك429.0071.50ثانوية ابو صخرة المختلطةادبيعبد الحكيم حمد خلف حمد848672021217040004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك429.0071.50اعدادية البيداء للبناتادبيماجده صباح احمد محمد848682021222037025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك429.0071.50ثانوية الشروق للبناتادبيايالف محمد شكر خليل848692021222047004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك429.0071.50ثانوية همسة للبناتادبيهاجر خلف محمد عبوش848702021222054020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك428.0071.33ثانوية مخمور المسائية للبنينادبياحمد عبد الكريم عبد احمد848711721215007001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك428.0071.33اعدادية الجزيرة المختلطةادبيمحسن عبد هللا جاسم حسن848722021217021008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك428.0071.33ثانوية الزيتون االخضر المختلطةادبياحمد علي احمد عبود848732021217067005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك427.0071.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء حسين حمود حسن848741821222066010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك427.0071.17ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبياسماء غازي ياسين علي848752021222013005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك426.0071.00ثانوية ابي ماريه للبنينادبيعبد الحميد جاسم ياسين محمد848761721211109015

4148 من 2572صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك426.0071.00اعدادية طوز للبناتادبيدريا علي حسين عثمان848771821222021013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك426.0071.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعمر حسين ياسين احمد848782021211009051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك425.0070.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينادبيليث طه علي محمد848791721213005003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك425.0070.83اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبياركان عبد هللا حسين حمد848802021211056006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك425.0070.83الخارجيونادبيشعيب مالك منعم محمد848812121218001529

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك425.0070.83اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيعائشه احمد قادر حسين848822121222086042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك424.0070.67 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبيدنيا رعد فاضل 848832021222039015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك424.0070.67ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيايالف ضياء فخري فاضل848842021522051009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك423.0070.50اعدادية الواسطي للبنينادبيطه عبد السالم محمد نايف848852021211054017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك423.0070.50ثانوية تل الذهب المختلطةادبيعبد هللا ناصر حسن علي848862021217068011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك422.0070.33اعدادية داقوق للبنينادبيصدام حسين ابراهيم سالمه848872021211017010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك422.0070.33ثانوية شميط للبنينادبيعمر فاضل ياسين حمود848882021211034027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك422.0070.33ثانوية الحكماء المختلطةادبيعثمان نامس يونس جاسم848892121217047020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك421.0070.17اعدادية ابن كثير للبنينادبيعلي محمد ظاهر حمد848901821211010037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك421.0070.17ثانوية الصالحية المختلطةادبيمنتصر شاكر محمود خلف848912021217027014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك421.0070.17ثانوية القدر للبنينادبيمحمد صالح محمد محمود848922121211078042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك420.0070.00ثانوية سروة للبناتادبيشهد محمد احمد شبل848932021222050025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك420.0070.00ثانوية العبادات المختلطهادبينورا عبد الباري عبد الجبار عبد848942021227001010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك420.0070.00ثانوية العدنانية للبناتادبيمنار ياسر عبد هللا داود848952121222005035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك420.0070.00ثانوية الرضوان للبنينادبيمحمد حصيب سوادي عكاب848962921211012014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك419.0069.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيساره محمد رشيد احمد848971821222066023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك418.0069.67اعدادية الرضواني للبنينادبيانور بشار محمد محمود848981721211147017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك418.0069.67اعدادية الرواد للبنينادبيالياس جمعه حسن عبد هللا848992021211021012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك418.0069.67ثانوية الفاروق المختلطةادبيعبد الرحمن كامل خليل محمد849002021217005010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك418.0069.67ثانوية هاجر للبناتادبيزهره شيرزاد عبد الكريم علي849012021222048010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك418.0069.67اعدادية المباهلة للبنينادبييوسف احمد كردي وداعه849022721211008088

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك417.0069.50اعدادية البطحاء للبنينادبيعطا جميل رخيص جبر84903222021006041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك417.0069.50ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيسفيان سعدون نجم عبود849042121211074014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك416.0069.33ثانوية الرجاء للبنينتطبيقيعلي طه خليل يوسف849051721511165006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك416.0069.33اعدادية الفرات للبنينادبيعبد هللا جمعه عبد هللا صالح849062021211007026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك416.0069.33اعدادية الفرات للبنينادبينزار صابر معيجل عطا849072021211007058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك416.0069.33اعدادية الجزيرة المختلطةادبيجاسم احمد عبد هللا جاسم849082021217021003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك416.0069.33اعدادية قونجة كول للبناتادبيزينب مصطفى عزيز جعفر849092021222046012
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك416.0069.33اعدادية الفراهيدي للبنينادبيابراهيم موسى اسماعيل ابراهيم849102121211026002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك416.0069.33اعدادية المتنبي المختلطةادبيامير داود سلمان ناصر849112121217030005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك416.0069.33اعدادية الفتوة المختلطةادبيعبد الرحمن صالح محمد حردان849123121217001011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك415.0069.17ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيسجاد رحيم عبيد حسين849131621215009019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك414.0069.00اعدادية تل عبطة للبنينادبيراضي احمد مطر سلطان849141721211061009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك414.0069.00ثانوية كونل للبناتادبيفاطمه طلب سليم بقايا849152021222014036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك413.0068.83اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيراضي طالل راضي حميد849161721211001022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك413.0068.83اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيمريم عبد هللا انور حسين849172021522036025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك413.0068.83اعدادية االصالة للبنينادبيباقر خلف جاسم محمد849182621211035017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك411.0068.50ثانوية السالمية للبنينادبيهشام عبد الغني شعبان حسن849191721211072016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك411.0068.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيمالك محمد رضا احمد849202021222022031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك411.0068.50اعدادية فلسطين للبناتادبيسازان محمد معتصم جالل849212021222038010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك411.0068.50 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبيملك حسين خضر محمود849222021222039028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك411.0068.50اعدادية الوجيهية للبنينادبيعبد هللا احمد مزهر عبد الخالق849232121211029022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك411.0068.50اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيابو بكر احمد شوقي علي849242121211060002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك410.0068.33اعدادية المصطفى المختلطةادبيخالد محمد احمد صالح849252021217003009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك410.0068.33ثانوية غرناطة للبناتادبياسراء غالب عبد الكريم حميد849262021222001002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك409.0068.17ثانوية تل الشعير للبنينادبيمحمد فرج عبد هللا محمد849271721211052026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك409.0068.17اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيحيدر طه طعمة محمود849282021211041007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك409.0068.17 نيسان للبنات9ثانوية ادبيمالك عبد الرزاق خضر احمد849292021222002014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك409.0068.17ثانوية هاجر للبناتادبياميمه احمد عبد هللا ابراهيم849302021222048005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك408.0068.00ثانوية المعتصم المختلطةادبيسالم طاهر سالم عبد هللا849312021217010011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك408.0068.00الخارجياتادبيديمن عبدالمعين رشيد محمد849322021228050117

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك408.0068.00ثانوية القدر للبنينادبيأحمد سمين حكمت بهاء الدين849332121211078001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك408.0068.00اعدادية الحجرات للبناتادبيدنيا رياض عدنان حسين849342121222020008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك407.0067.83ثانوية ابو ماريا المسائية للبنينادبيانور حميد احمد حسن849351721215017003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك407.0067.83ثانوية الحسينية للبنينادبيوضاح سعد عزاوي احمد849362021211032009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك407.0067.83الخارجيونادبيعلي سردار محمد حميد849372021218001642

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك407.0067.83اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيرسل محمد حسين ازناد حسين849382521222026026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك406.0067.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمصطفى محمد عواد راضي849391721211001069

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك406.0067.67ثانوية االوس للبنينادبيحاتم عبد هللا احمد محمد849402021211045015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك406.0067.67ثانوية االنتصار المختلطةادبياثير احمد شهاب احمد849412021217033001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك406.0067.67ثانوية القدر للبنينادبيعلي نوري خلف حسين849422121211078032
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك405.0067.50اعدادية تلعفر للبنينادبييونس محمد طه عبد الرحمن849431721211110022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك405.0067.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيمنار فالح حسن حسين849442021222022032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك405.0067.50ثانوية القدر للبنينادبيمحمد قادر عزيز صالح849452121211078043

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك561.0080.17ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسلمى عثمان علي محمد849462021422098086

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك468.0066.83اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائياميره يوسف محمد مولود849472021422106010

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك459.0065.50اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائينور محمد صابر محمد849482021422099091

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك450.0064.33اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيأمنه مولوي محمد شيخه849492021427056011

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك449.0064.17ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم أمير رفيق توفيق849502021422091032

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك448.0074.67الخارجياتادبيمنتهى موسى رشيد محيميد849512021228050285

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك443.0063.33ثانوية ئولكر للبنات تركمانياحيائيفاطمه فخر الدين نوري صديق849522021422111020

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك415.0069.17اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائينجيبه عجيب غائب غفور849532021422024065

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك407.0067.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيسفانه حامد حسن محمود849542021422010043

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك406.0067.67الخارجياتادبيرويده كامل دولت يار حسن امين849552021228050134

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك399.0066.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيحوراء باسم مهدي عبد الزهره849562021422038022

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك396.0066.00ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيرغد احمد حسين حمودي849572021427004002

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك395.0065.83ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائينازلي عقيل علي موسى849582021422020057

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك392.0065.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيساره فيصل محمد صالح849592021422010037

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك391.0065.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور هادي محسن شكور849602021422051081

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك391.0065.17اعدادية تماضر للبناتاحيائيزينه خالد كريم محمود849612121422002068

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك390.0065.00ثانوية العلياء للبناتادبيمها محمد عبد الرزاق حسن849622021222027035

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك389.0064.83ثانوية هاجر للبناتاحيائيبشرى محمد عاشور حسين849632021422048005

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك388.0064.67اعدادية رقية للبناتاحيائيتقى خضير عباس فرحان849641121422010009

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك386.0064.33ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيسلوى موفق محمد ذنون849652021422020037

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية حطين للبناتاحيائينورا عرفان وهبي عبد849662021422031093

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك381.0063.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسجى لطيف عواد يوسف849672021422051044

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك380.0063.33ثانوية حطين للبناتاحيائيهاله عماد فرحان عيسى849682021422031095

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك380.0063.33ثانوية اليقظة للبناتاحيائيساره عدنان عيسى علي849692021422032046

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك377.0062.83ثانوية اليقظة للبناتاحيائيساره محمد ويس جاسم849702021422032048

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك377.0062.83ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيايات علي حسين جباره849713221422005004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك369.0061.50اعدادية البيداء للبناتتطبيقيفاطمه موفق فاضل صابر849722021522037035

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك366.0061.00اعدادية الحويجة للبناتادبييسرى ياسر خلف حمد849732021222045038

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك360.0060.00ثانوية النسور المسائية المختلطةتطبيقيشيماء عبد المنعم داود هادي849742021527045001

كلية الطب/جامعة واسط613.00102.17ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزهراء مهدي عيسى اغريب849752621422042011
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كلية الطب/جامعة واسط612.00102.00ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيجنات حسن خضير رهيف849762621422042007

كلية الطب/جامعة واسط612.00102.00ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزينب عماد كاظم عبد849772621422042013

كلية الطب/جامعة واسط611.84101.97للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمحمد موسى احمد جاسم محمد849782621411043103

كلية الطب/جامعة واسط611.84101.97ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائياالء احمد كاظم محمد849792621422042002

كلية الطب/جامعة واسط610.68101.78ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيمريم حيدر جواد كاظم849802621422042026

كلية الطب/جامعة واسط610.00101.67ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيايثار طالب محسن حسين849812621422042003

كلية الطب/جامعة واسط609.76101.63ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيشهد رعد علي مطرود849822621422042016

كلية الطب/جامعة واسط609.52101.59ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيمروه علي عبد الحسن عبد هللا849832621422042025

كلية الطب/جامعة واسط607.76101.29ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيسجى طاهر عبد الكريم عبد محمد849842621422042015

كلية الطب/جامعة واسط605.84100.97ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيتقى كاظم جواد راضي849852621422042006

كلية الطب/جامعة واسط605.00100.83اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفرات هاشم سعيد موسى849862621422017148

كلية الطب/جامعة واسط605.00100.83ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب حازم عبد الرزاق شاتي849872621424002085

كلية الطب/جامعة واسط605.00100.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عزيز محمد849882621424007111

كلية الطب/جامعة واسط604.00100.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيسحر صباح هادي راضي849892221424028137

كلية الطب/جامعة واسط604.00100.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد صباح كاظم حميد849902621411001164

كلية الطب/جامعة واسط604.00100.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى عالء جبر شروم849912621411001197

كلية الطب/جامعة واسط604.00100.67ثانوية سمية للبناتاحيائيحوراء جعفر عبد الحسين كاظم849922621422046014

كلية الطب/جامعة واسط603.84100.64ثاتوية المتميزيناحيائيحسين علي سالم دليان849932621411040009

كلية الطب/جامعة واسط603.52100.59ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيفاطمه جالل ضاحي علي849942621422042019

كلية الطب/جامعة واسط603.00100.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيمنتظر علي جعفر جناح849952621411001207

كلية الطب/جامعة واسط603.00100.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرباب حمود حسن عيال849962621422018056

كلية الطب/جامعة واسط603.00100.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء مالك مهدي شريف849972621422026070

كلية الطب/جامعة واسط603.00100.50اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيرفل احمد عبد الرضا ياسين849982621422031040

كلية الطب/جامعة واسط603.00100.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيدنيا علي عبد المهدي عبد الوهاب849992621424007064

كلية الطب/جامعة واسط603.00100.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه عامر جميل علي850002621424007075

كلية الطب/جامعة واسط603.00100.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حيدر حسين مجيد850012621424007161

كلية الطب/جامعة واسط603.00100.50ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيهاجر زهير جابر ذهب850022621424015145

كلية الطب/جامعة واسط602.76100.46ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد جاسم زايد سلمان850032621411040024

كلية الطب/جامعة واسط602.00100.33ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزينب موسى شريف فرهود850042221424027033

كلية الطب/جامعة واسط602.00100.33اعدادية الكوت للبنيناحيائيكرار عدي عبد الجبار احمد850052621411001129

كلية الطب/جامعة واسط602.00100.33اعدادية الصفا للبناتاحيائيامنه خالد جواد محسن850062621422015008

كلية الطب/جامعة واسط602.00100.33ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيفاطمه اثير ريسان كاظم850072621422042018

كلية الطب/جامعة واسط602.00100.33ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء سالم حميد رمضان850082621424002025
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كلية الطب/جامعة واسط602.00100.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسما رشدي عزيز ميره850092621424007141

كلية الطب/جامعة واسط601.00100.17اعدادية الكوت للبنيناحيائييوسف محمد حسن جالل عبد الرزاق850102621411001223

كلية الطب/جامعة واسط601.00100.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيازل اسماعيل ابراهيم داري850112621422012003

كلية الطب/جامعة واسط601.00100.17ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزهراء محمد علي عيدان جعفر850122621422042010

كلية الطب/جامعة واسط601.00100.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه سامر عبد االمير جاسم850132621422044053

كلية الطب/جامعة واسط601.00100.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفرح خيون خلف لفته850142621424002121

كلية الطب/جامعة واسط601.00100.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء دريد راضي عباس850152621424007092

كلية الطب/جامعة واسط601.00100.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب عباس عبادي محمد850162621424007123

كلية الطب/جامعة واسط601.00100.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيميقات عالوي مطشر محي850172621424007201

كلية الطب/جامعة واسط601.00100.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عبد المنعم مظلوم هبول850182621424015110

كلية الطب/جامعة واسط601.00100.17اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيايام حازم كيمي عيسى850192621426001159

كلية الطب/جامعة واسط600.00100.00اعدادية الصفا للبناتاحيائيزهراء مؤيد عظيم محسن850202621422015053

كلية الطب/جامعة واسط600.00100.00ثانوية فضة للبناتاحيائيهديل مجيد فليح حسن850212621422024052

كلية الطب/جامعة واسط600.00100.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء علي مجيد حامي850222621422025076

كلية الطب/جامعة واسط600.00100.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيأمان علي بشير غضيب850232621422031002

كلية الطب/جامعة واسط600.00100.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائياالء مهدي درويش جبار850242621424007011

كلية الطب/جامعة واسط600.00100.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيام البنين رعد شريف سلطان850252621424015015

كلية الطب/جامعة واسط599.2099.87ثاتوية المتميزيناحيائيحسين عبد الحسن خضير عباس850262621411040008

كلية الطب/جامعة واسط599.0099.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين حامد عبد الرحمن فليح850272221413023046

كلية الطب/جامعة واسط599.0099.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيحوراء طعمه كاظم مونس850282221424003048

كلية الطب/جامعة واسط599.0099.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب جليل ناصر زايرحسن850292221424003087

كلية الطب/جامعة واسط599.0099.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيابرار حيدر عبد الستار عودة850302221424028002

كلية الطب/جامعة واسط599.0099.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حياوي اليذ850312221424028166

كلية الطب/جامعة واسط599.0099.83اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي حسين شعيوط نايف850322621411027098

كلية الطب/جامعة واسط599.0099.83اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء رشيد حميد يعكوب850332621422036062

كلية الطب/جامعة واسط599.0099.83ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد محسن مخيف850342621424015074

كلية الطب/جامعة واسط598.9699.83زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد عادل فرحان ابراهيم850351421411008082

كلية الطب/جامعة واسط598.8499.81ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزينب فضاء موسى محمد850362621422042014

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم محمد مانع850372221424028100

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينبأ ماجد فرج رفيعي850382221424037096

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيدعاء مازن عبداالمير دهام850392221424049024

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسن عبد علي حسن جاسم850402321411009025

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي ماجد عبد الحسين كاظم850412621411027114
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كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد باقر حسين دهراب حسين850422621413001062

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيزهراء حسان ظاهر محل850432621422002017

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير تسيار حسن850442621422011032

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الزهراء حسين عوده شوكان850452621422013117

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيساره امين راضي عباس850462621422031085

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيايثار ابراهيم عريبي حسن850472621424002021

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحوراء مهدي نجم علوان850482621424004050

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرتاج علي شبيب سلطان850492621424007068

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد سموم850502621424007165

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ عماد كاظم عمران850512621424007209

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهدى حاتم كريم جاسم850522621424007232

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيآيات عباس خضير راضي850532621424012002

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهديل محمد عبد هللا صلبوخ850542621424013085

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد عكار850552621424015071

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان حمزه بدر850562621424015092

كلية الطب/جامعة واسط598.0099.67الخارجياتاحيائيزهراء جميل حسين محمد850572621428050084

كلية طب االسنان/جامعة واسط595.0099.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب الحوراء نعيم شايع عكال850582221424028103

كلية طب االسنان/جامعة واسط595.0099.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيعبد هللا علي تالي ناصر850592621411001096

كلية طب االسنان/جامعة واسط595.0099.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الرضا ياسين850602621411001107

كلية طب االسنان/جامعة واسط595.0099.17اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيغدير عبد الحسين احمد بلباص850612621422011060

كلية طب االسنان/جامعة واسط595.0099.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيطيبه جميل علي موسى850622621422012044

كلية طب االسنان/جامعة واسط595.0099.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء حسن شاني خشيف850632621422017066

كلية طب االسنان/جامعة واسط594.0099.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيام البنين رحيم كاطع ناصر850642621422004011

كلية طب االسنان/جامعة واسط594.0099.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيتبارك محمد ربح كاظم850652621422017034

كلية طب االسنان/جامعة واسط594.0099.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيرقيه جواد كاظم خالوي850662621422031041

كلية طب االسنان/جامعة واسط594.0099.00اعدادية اليسر للبناتاحيائياسراء كريم داود سلمان850672621422038005

كلية طب االسنان/جامعة واسط594.0099.00ثانوية المجدات للبناتاحيائيفاطمه زغير بوشي عايش850682621422049073

كلية طب االسنان/جامعة واسط594.0099.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيآيات مطشر هالل علي850692621424002006

كلية طب االسنان/جامعة واسط594.0099.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين جاسم مطير850702621424007072

كلية طب االسنان/جامعة واسط593.5298.92ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيبنين عمار فرمان عبود850712621422042005

كلية طب االسنان/جامعة واسط593.0098.83ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيعمار ياسر حرب خدام850722621415009029

كلية طب االسنان/جامعة واسط593.0098.83اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيسحر عباس جميل عبد هللا850732621422004080

كلية طب االسنان/جامعة واسط593.0098.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينبأ اسعد جبار نعمه850742621422012055
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كلية طب االسنان/جامعة واسط593.0098.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عصام خميس صبري850752621422026062

كلية طب االسنان/جامعة واسط593.0098.83اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه ثائر ناجي طعيمه850762621422031100

كلية طب االسنان/جامعة واسط593.0098.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيأبها باسم هويدي عباس850772621424007003

كلية طب االسنان/جامعة واسط593.0098.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى عمار رداد فليح850782621424007034

كلية طب االسنان/جامعة واسط593.0098.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين حسن850792621424007125

كلية طب االسنان/جامعة واسط593.0098.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب ناصر حسن محسن850802621424007130

كلية طب االسنان/جامعة واسط593.0098.83ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيزينب شافي هاشم حمزه850812621424010034

كلية طب االسنان/جامعة واسط593.0098.83ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزينب عظيم كاظم حسين850822621424015093

كلية طب االسنان/جامعة واسط593.0098.83ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيصفا جعفر عبد الوهاب محمود850832621424015104

كلية طب االسنان/جامعة واسط593.0098.83ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيمنار عمار صالح عبادي850842621424015131

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.6898.78ثاتوية المتميزيناحيائيحيدر نوفل ياس ساده850852621411040014

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي نعيم عبود عباس850862221417060057

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67ثانوية الطف المختلطةاحيائيمؤمل سامي رحيم جوده850872221417060063

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيسيف لفته منسي عاشور850882621411001076

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد هللا حيدر سعدي حسن850892621411005073

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين فرحان مرزوك جوده850902621411010041

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعباس صباح علي طاهر850912621411010090

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67اعدادية الحسين للبنيناحيائيجعفر رياض جخر جعفر850922621411028025

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه حمد كاظم شاهين850932621422017139

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67اعدادية الكوت للبناتاحيائياسالم جواد كاظم سالم850942621422025008

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء مالك عبد الرضا ثامر850952621422038068

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67ثانوية سمية للبناتاحيائيزهراء كريم قاسم ناصر850962621422046029

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67ثانوية سمية للبناتاحيائيساره علي حسين كركوش850972621422046040

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب خالد خلف عبد صالح850982621424002088

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايالف مجيد حميد محيسن850992621424007020

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه سعيد جسام عبد هللا851002621424007073

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب سعد جاسم سلمان851012621424007121

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيام البنين عامر عبد الحسن ذجر851022621424015016

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيامال حيدر محسن هادي851032621424015017

كلية طب االسنان/جامعة واسط592.0098.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائينور الهدى مهدي مصراع بريسم851042621424015142

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.8498.64ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائينور الزهراء علي نعيس زفر851052621422042032

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.6098.60ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى قاسم غيدان خليفه851061321411032089

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.2098.53ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائينبأ مؤيد عبد طاهر851072621422042031

4148 من 2579صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمنتظر ماهر حسين علي851081221411027168

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد فراس كريم ياسر851092221413060107

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50اعدادية الفجر للبناتاحيائيليلى عيدان جنديل ملقاط851102221422027053

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم عماد عبد الجليل سلمان851112221424010202

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيحنين عاشور عجمى داخل851122221424012038

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيامل طه ياسين محسن851132221424022004

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمريم علي حبيب صافي851142221424044066

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيكرار فرج شجر نايف851152621411001130

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50اعدادية دجلة للبنيناحيائيحيدر نعيم سلمان غالي851162621411020027

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمؤمل حمود عناد علي851172621411022151

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50ثانوية جصان للبناتاحيائيغسق مهند سعيد علي851182621422001036

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيلينه عبد الستار هادي ابراهيم851192621424004122

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيام البنين كريم كاظم معيلو851202621424007015

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبتول رحمن زعيبر سلمان851212621424007027

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيساره رافد رؤوف يحيى851222621424007133

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ علي عكار رجا851232621424007208

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائييقين حسام جبار عبد851242621424007240

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيتبارك كريم عواد بريسم851252621424012043

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيغسق فيصل غازي حمد851262621424012161

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم هاشم كوري851272621424013064

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0098.50ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الكريم هدايت سعدي851282621424015040

كلية طب االسنان/جامعة واسط590.8498.47ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيغدير حيدر عبد االمير حسين851291221422028070

كلية طب االسنان/جامعة واسط590.8098.47اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائياحمد جياد مهدي عباس851302721411028009

كلية طب االسنان/جامعة واسط590.7298.45ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائياريج راضي جلوب عطية851311321422043003

كلية طب االسنان/جامعة واسط590.6898.45ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيرؤيا زهير محمد سلمان851321521422017015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط567.0094.50اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيتبارك صاحب خيون حسن851332621522026011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط546.0091.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد فراس يحيى علي851342621511005086

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط537.0089.50اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد المهيمن محمد صبار خلف851351021511022030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط537.0089.50ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقياحمد حيدر ثابت شالل851362821511012001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط535.0089.17ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيرجاء كاظم كريم علوان851372821522015011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط533.0088.83اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياتطبيقيحسين حارث لفته عمران851383021517028007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط532.0088.67اعدادية دعبل الخزاعي للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين خلف هالل851392621511032016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط530.0088.33ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزهراء عبد الصاحب لعيبي حاجم851402821522019030
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط526.0087.67اعدادية الشامية للبنينتطبيقيسعيد لقاء سعيد مجيد851412421511010017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط526.0087.67اعدادية الحسين للبنينتطبيقياحمد عواد عبيد مزيد851422621511028003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط525.0087.50اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعمار نصار صبيح تايه851432621511033039

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط524.0087.33ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقياحمد حسن نجم زغير851442521513033001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط524.0087.33اعدادية دعبل الخزاعي للبنينتطبيقيمحمد علي سادر سلمان851452621511032020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط524.0087.33اعدادية جصان للبنينتطبيقيحيدر علي كريم عنين851462621511036009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط523.0087.17ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيشيماء قيس جاسم جبر851471121522039021

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط523.0087.17اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعلي صالح سلمان فليح851482321511012034

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط521.0086.83اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيمحمد تكليف جابر عبد851492521511018036

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط520.0086.67اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينتطبيقيضياء عبد االمير رواك عودة851502621513010005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط517.0086.17اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيسيف علي جعفر غالي851511221511007068

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط517.0086.17اعدادية الزهراء للبناتتطبيقياسراء احمد علي عسكر851522621522026002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط516.0086.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيغفران حاكم فرج عجيل851531621524044017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط516.0086.00الخارجيونتطبيقيعلي رزاق وهاب مهدي851542321518001227

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط515.0085.83اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسن حمدان جوج سالم851552821511017016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط512.0085.33ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عماد جودة محمد851561621513027073

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط512.0085.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيمرتضى حسين عبد االئمه جاسم851572521513017014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط512.0085.33اعدادية الغدير للبناتتطبيقيفاطمه نعيم فرحان خفي851582621522016050

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط512.0085.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيفضل هللا جعفر مطر نصر هللا851592821511001132

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط511.0085.17اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمرتضى جبار حسين شمكلي851602821511037127

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط510.0085.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيهدى االسالم منقذ عبد الجبار احمد851611621524010032

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط509.0084.83اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيفاطمه منصور كاسب لفته851621621522026029

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط509.0084.83ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتتطبيقيهدى حيدر عوده ابراهيم851632621524008003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط508.0084.67ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيجعفر صادق عبد هللا صالح851642521513033008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط508.0084.67اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي هاني ياسين حسين851652721511029048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط551.0091.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحيدر حمودي فرج شريدة851662621511019019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط539.0089.83ثانوية الظفراالهلية للبناتتطبيقيزهراء عماد عبد حزام851672221524003008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط537.0089.50الخارجيونتطبيقياحمد شمخي جبر ليون851682621518001007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط533.0088.83اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيمصطفى عامر عباس حريب851692621511003050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط527.0087.83اعدادية دجلة للبنينتطبيقيامير احمد اكشيش هلوس851702621511020005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط526.0087.67اعدادية بدرة للبنينتطبيقيحميد عبدالحسين فرحان كريم851712621511021007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط519.0086.50اعدادية العزة للبنينتطبيقيهادي كريم فرحان حلواس851722621511007067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط514.0085.67اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيكرار عباس عايز حمود851732821511021099
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط510.0085.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيبنين اياد سلمان عوده851742821522018013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط506.0084.33اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيعبدالرزاق حسين كريدي مطير851752621511023063

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط506.0084.33اعدادية البيان للبناتتطبيقينور الهدى فالح جودة عاتي851762821522028057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط502.0083.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقييقين جاسم علي حسن851772621522018009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط501.0083.50اعدادية االندلس للبنينتطبيقيشاكر هللا عبد الكريم شاكر محمود851782821511008044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط497.0082.83اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيحيدر محسن جواد عذاب851792221511048026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط496.0082.67اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيسجاد عدنان محمود سلمان851802621511009020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط496.0082.67اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب علي جبر اجثير851812621522026036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط496.0082.67ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعبد هللا ليث ناصر حسين851822821511011071

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط495.0082.50اعدادية الكوت للبنينتطبيقيعبد هللا احسان فرحان خضير851832621511001021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط495.0082.50اعدادية الميمون للبنينتطبيقيسجاد احمد صبري راضي851842621511033019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط495.0082.50ثانوية السراج للبنينتطبيقيعباس علي ابراهيم فريح851852821511026011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط494.0082.33ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيسنا ايمن طالب جليل851862221524028015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط494.0082.33اعدادية التحرير للبنينتطبيقيسجاد عماد نعيم سالم851872621511002024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط494.0082.33ثانوية زرباطيه المختلطةتطبيقيطه كريم محسن فنجان851882621517018007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط494.0082.33اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد جمعه حريز سعيد851892821511015166

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط493.0082.17اعدادية الميمون للبنينتطبيقينهاد عبد هللا جبر ناصر851902621511033057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط491.0081.83اعدادية التحرير للبنينتطبيقيباقر عادل مظهر فضل851912621511002007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط491.0081.83ثانوية الغفران للبناتتطبيقينور الهدى طالب جويعد حسين851922821522019052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط490.0081.67اعدادية البيان للبناتتطبيقيزينب رعد عبد الزهرة حسين851932821522028030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط489.0081.50اعدادية التحرير للبنينتطبيقينور علي خالد نعيم851942621511002057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط489.0081.50اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي نصير صالح كبسون851952621511005068

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط489.0081.50اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسن عبد الكاظم جادر نوشي851962821511017019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط487.0081.17اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيناصر سالم كاغد راضي851972621511027049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط486.0081.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد عالء بريس منكر851982821511001164

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط486.0081.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي محمد علوان كاظم851992821511010065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط483.0080.50اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمصطفى حسين جودة جابر852001121511008069

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط483.0080.50اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيحسين عوده ذياب عكبي852012221511048014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط482.0080.33ثانوية الثوار المختلطةتطبيقيعباس عبد الكاظم جدران بردان852022221517016005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط482.0080.33اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيزهراء جاسم جريو حسون852032821522012012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط480.0080.00اعدادية العزة للبنينتطبيقيحسين علي حسب عباس852042621511007016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط478.0079.67اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيباقر قاسم محسن ابراهيم852052621511003004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط478.0079.67ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد الباقر حسن بهار كاظم852062821511023008
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط477.0079.50ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيرسل حسين بريه جبر852072221524028008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط477.0079.50اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيعبدالهادي صالح امحان شجار852082621511003025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط477.0079.50اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيعلي محمد دوش عوده852092621511012016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط476.0079.33اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب شاكر حمدان سلمان852102621522026034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط476.0079.33اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقينرجس نصير هاشم منيهل852112621522040020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط475.0079.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسام الدين رحيم غازي شرقي852121621511001044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط473.0078.83ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا بهاء حمزه عباس852131621513021053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط473.0078.83ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمحمد قيس عرار مري852141621513049041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط473.0078.83اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمظفر احمد مجيد داود852152821511008113

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط472.0078.67للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقيمنتظر كاظم سوادي نجيبان852162221511065021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط472.0078.67اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيزينب عودة فرحان عيسى852172621522040012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط471.0078.50اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيحسين علي جبار ضيول852182221511058017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط470.0078.33اعدادية السويس للبنينتطبيقيابا الفضل عبد الهادي دماك قاسم852191321511006001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط470.0078.33ثانوية الثوار المختلطةتطبيقيخيبر محمد دهيم جاسم852202221517016003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط470.0078.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين فالح مخيلف حسن852212821511001052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط469.0078.17ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيعباس هليل ماضي عطية852222821511013016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط469.0078.17اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفاطمة ميثم خليفة حميد852232821522013038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط468.0078.00اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمحمد صادق قاسم محمد خلف852242621515010118

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط467.0077.83ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد الباري عبد الكريم عبد الرزاق852251621513015031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط467.0077.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين علي حطاب سلمان852262821511001045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط467.0077.83ثانوية االصالة للبناتتطبيقينور عبد الرضا طعيمه هذال852272821522002069

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط466.0077.67اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين صباح حسين علي852281621511015035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط466.0077.67ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيالحسين علي جاسب عبد هللا852291621513056004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط466.0077.67ثانوية الحسنين للبنينتطبيقيمنتظر نجم عبيد عبد علي852302821511036040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط464.0077.33اعدادية القرنة للبنينتطبيقيحامد نعيم زغير عليخ852311621511026009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط464.0077.33ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا سالم جاسم سلمان852321621513076003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط464.0077.33ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيزينب نجم عبد هللا فطيسة852332821522011009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط519.0086.50اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيحيدر محمد عزيز عامر852342621511023030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط516.0086.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي صباح مرزا حمزه852352621511005059

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط507.0084.50ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيجمانه مقدام عبد الرزاق محمد852362221524028006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط502.0083.67اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمرتضى سعيد ثجيل مدهوش852372821511016094

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط501.0083.50ثانوية النصر المختلطةتطبيقيكرار نعمه مظلوم سلطان852382821517004031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط501.0083.50اعدادية الزوراء للبناتتطبيقييقين احمد محيبس شلغم852392821522020068
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط500.0083.33ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الحسن مويح852402821511027061

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط497.0082.83اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمحمد سعود ساجت كريدي852412221511029071

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط495.0082.50اعدادية السبطين للبنينتطبيقيزين العابدين كريم زغير صافي852421621511016049

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط495.0082.50ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي قاسم عاصي ياسر852432821511011089

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط490.0081.67اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمحمد علي كوين ثجيل852442221511046051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط490.0081.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا تطبيقيمحمد عباس موحان عبيد852452621511043026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط490.0081.67اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيزين العابدين غالب كريم عريمش852462821511007043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط489.0081.50ثانوية خولة للبناتتطبيقيكوثر عكاب رحيمة زاير852472821522033036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط487.0081.17ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيمرتضى عبد الرزاق محبس علي85248282051106011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط483.0080.50ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي ميثم جبار كاظم852492821511011094

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط483.0080.50ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقينرجس جاسب جعفر حمود852502821522015039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط483.0080.50ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيزينب شنيشل رحمه رحيل852512821522037034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط482.0080.33ثانوية السراج للبنينتطبيقيعلي سيف ضيدان جابر852522821511026015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط478.0079.67اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيابا ذر كريم جاسم طاهر852532821511002005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط478.0079.67ثانوية ميسان للبنينتطبيقيعلي طالب كاظم حمدان852542821511024009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط477.0079.50اعدادية االكرمين للبنينتطبيقياحمد شاكر حمود سلمان852551621511017006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط477.0079.50اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي كريم حسن مجدي852562821511007082

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط475.0079.17ثانوية خولة للبناتتطبيقيمعصومة جواد عبد الكاظم عريبي852572821522033041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط468.0078.00ثانوية النهرين االهلية للبنينتطبيقيسجاد سعيد عزيز سلمان852582221513027005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط468.0078.00اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعلي جواد حسوني جابر852592821511021081

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط466.0077.67اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيإبراهيم جبار جاسم مرسول852602821511016001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط465.0077.50ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمرتضى كاظم شلتاغ كاظم852612821511027057

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط463.0077.17اعدادية الصويرة للبنينتطبيقياحمد سالم هادي زغير852622621511012002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط463.0077.17اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي شهيد عبدالعالي سلمان852632621511019036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط463.0077.17اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيتبارك عقيل فاضل محمود852642621522026012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط461.0076.83اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيايات محسن زاير خلف852651621522064009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط461.0076.83اعدادية التحرير للبنينتطبيقياحمد عمر مهدي سدخان852662621511002001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط460.0076.67ثانوية غرناطة للبناتتطبيقينور علي جاسم بريدي852672821522024035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط459.0076.50اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمحمد علي محيبس جالي852682821511016091

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط459.0076.50ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيجعفر محمد جمعه محمد852692821511020010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط459.0076.50اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيصادق كريم حسين شاطي852702821511037052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط458.0076.33اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيجعفر صادق حمود علي852712821511016016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط458.0076.33اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمنتظر جبار كنكور شران852722821511021142
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط457.0076.17اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسنين علي عبد المطلب حميد852732821511008019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط457.0076.17اعدادية العمارة للبناتتطبيقيرنين عباس خلف كريم852742821522009022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط457.0076.17اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيهالة كاظم علوان خلف852752821522020064

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط455.0075.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي عادل عبود ابراهيم852762621511005062

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط455.0075.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمرتضى نجم عبد كريم852772821511007139

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط455.0075.83اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمصطفى جبار صالح زوير852782821511037134

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط454.0075.67ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمحمد عباس كاظم غاجي852792821511020089

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط453.0075.50ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيخضر حسين دخيل تايه852802221513040013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط453.0075.50ثانوية خولة للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء نوفل محمد شلتاغ852812821522033027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط452.0075.33اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيحسين ناصر حسين فواز852822621511011011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط452.0075.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين علي كاظم قاسم852832821511001049

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط452.0075.33ثانوية الفرات للبناتتطبيقيغدير خالد شنيشل عبود852842821522010039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط451.0075.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمصطفى كريم خلف غميس852852821511005150

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط450.0075.00اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمهيمن حيدر هادي خميس852862621511001049

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط450.0075.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي سعيد حسن دراج852872621511005057

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط450.0075.00اعدادية الميمون للبنينتطبيقيسجاد حسين زيدان ثنوان852882621511033022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط450.0075.00اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنينتطبيقيحسين علي جواد دليمي852892621513009002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط450.0075.00اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيمرتضى نوري صبيح سلمان852902821511040032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط450.0075.00ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينتطبيقيسجاد ايمن حامد شهاب852912821513003002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط450.0075.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي جبار عبد الحسين رسن852922821515001319

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط450.0075.00ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيسكنة قاسم محيبس شرهان852932821522043026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط449.0074.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيرقية عالء عبد اللطيف مجيد852941621522049017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط449.0074.83اعدادية النور للبناتتطبيقيفاطمه علي غانم خلوف852952221522042022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط449.0074.83اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمؤمل حيدر هادي خميس852962621511001035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط449.0074.83اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمحمد المهدي مصطفى عبود محمد علي852972621511001037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط449.0074.83ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمؤمل عبد الرزاق مجيد ليلو852982821511011105

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط449.0074.83اعدادية كميت للبنينتطبيقيعقيل هاشم عبد السادة زامل852992821511014042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط449.0074.83ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيحسن يونس سيد مذبوب853002821511019012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط449.0074.83اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفاطمه طارق زباله جبر853012821522009060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط581.0096.83ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيصفا اسعد حافظ حميش853022621422042017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط579.0096.50ثانوية الياقوت للبناتاحيائيزينب رحيم علي كطيف853032621422065019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط570.0095.00ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيمحمد عبد األمير كاظم محمد853042621417015016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط562.0093.67اعدادية التحرير للبنيناحيائيمرتضى فالح كامل سلمان853052621411002120
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط559.0093.17اعدادية المثنى للبنيناحيائييوسف مهدي صبري عشعوش853062621411005169

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط553.0092.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي رضا حيدر ماجد حسن853072621411001110

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط549.0091.50اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد هللا حميد عبد هللا عليوي853082221411017087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط547.0091.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمالك عماد غازي سهم853092621424007196

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط545.0090.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيابو طالب غالب عامر شنين853102621411001004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط543.0090.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر حميد عبد الهادي853112621424007091

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط542.0090.33اعدادية الكوت للبناتاحيائيإمامه عمار ستار غالي853122621422025002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط541.0090.17اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائياحمد زيد جالل عبد853132621411027006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط539.0089.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيدعاء فاضل سهم رسن853142621424007063

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط537.0089.50اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينبأ علي عباس داود853152621422031122

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط536.0089.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي الرضا علي يحيى مهدي853162621411019044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط536.0089.33ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد العظيم عايد خليف853172621413001086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط534.0089.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيغفران فالح حسن مطشر853181521422011167

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط534.0089.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرحاب صالح شمران حاجم853192321422043047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط533.0088.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين حميد مجيد سعيد853202621411001038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط533.0088.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي رعد محسن مطر853212621411002077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط533.0088.83اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائياحمد كريم الكوط حلو853222621411022010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط532.0088.67ثانوية الوالية للبناتاحيائيهاجر حميد شناوه حسن853232221422066206

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط532.0088.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة صفاء كاظم راضي853242421422047208

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط532.0088.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عزيز كريم محيسن853252621422012030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط531.0088.50اعدادية دجلة للبنيناحيائيباقر محمد ياسر نعيمه853262621411020007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط529.0088.17اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين سامي جباري مشجل853272621411002026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط528.0088.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسين سعد شاكر عبد النبي853281621413004022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط528.0088.00اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيسجاد محسن لفته خزي853292621413004027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط527.0087.83ثانوية علي الغربي للبنيناحيائييوسف محمد حسن علي853302821411012041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط527.0087.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائياماليد نبيل عبد الكريم مطشر853312821422013006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط525.0087.50ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيرباب خزعل علي ردام853322621424006004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط524.0087.33اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمحمد نزيه عبد المهدي عبد الوهاب853332621511033048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط523.0087.17اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين حاكم عباس ضاجر853342621411011039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط523.0087.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه زبرج كريم حسون853352621422018160

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط522.0087.00اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيمريم جاسم جخم عبد853362221422053089

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط522.0087.00اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعيسى نبراس عيسى نادر853372621413004052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط522.0087.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائياسراء يحيى رزوقي مهدي853382621424012016
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط521.0086.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب مهدي محيسن رداد853392221424017138

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط521.0086.83اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحمد هادي عبد الصاحب عرار853402621411022178

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط521.0086.83اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيزينب احمد حسين ثاني853412621426001165

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط520.0086.67اعدادية دجلة للبنيناحيائيعباس فالح صبري جويد853422621411020041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط519.0086.50اعدادية المسار المختلطةاحيائيعلي موسى عبيد كسار853432221417043045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط519.0086.50ثانوية الطيبات للبناتاحيائيسارة جميل كاصد ناجي853442221422065064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط518.0086.33اعدادية الدجيل للبناتاحيائيطيبه قاسم سعيد عطا هللا853451821422071081

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط518.0086.33اعدادية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه طعيمه حسين كريم853462621422022082

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط518.0086.33ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيشيماء محمد عبد خليف853472621422048027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط517.0086.17اعدادية القرنة للبنيناحيائيحسن كمال جاسم محمد853481621411026012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط517.0086.17اعدادية دجلة للبنيناحيائياحمد عبد هللا كاظم جعاز853492621411020002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط516.0086.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد رحيم عطيه مذبوب853502221411021205

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط516.0086.00اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيرفاه كاظم فرحان صفانه853512621422021018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط515.0085.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسماء عطيه عرب محمد853522221422004011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط515.0085.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين احمد محمد جواد كاظم853532621422026027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط515.0085.83ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيهند فرقد جبار محمد853542821422015109

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط513.0085.50اعدادية النعمانية للبناتاحيائيريتاج عبد الكريم عبيد فزع853552621422017058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط513.0085.50اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيالحسن مهدي عوده حديد853562821411007017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط513.0085.50اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائيحيدر هادي لفته عجيل853572821411037004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط512.0085.33اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين حاتم حسين عيدان853582621411027043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط512.0085.33ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيسحر كامل خلف وادي853592621424015103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط511.0085.17ثانوية الصادقون للبنيناحيائيمنتظر اياد عبد الرضا خليف853602221411052054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط511.0085.17ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد فدار853612221424024034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط511.0085.17اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعلي محسن معيبر جاسم853622621411014123

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط511.0085.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك سعدون خضير عباس853632621424002034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط511.0085.17اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي سلمان محمد جناح853642821411005084

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط511.0085.17ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيوليد حامد سالم الزم853652821411013030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط509.0884.85ثاتوية المتميزيناحيائياحمد عبد الباسط نعيس زفر853662621411040002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط509.0084.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد عادل فاخر كاظم853672221411003015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط509.0084.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي فالح حسن جعاز853682221411021158

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط509.0084.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب محسن زعين منصور853692221424010140

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط509.0084.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيبان مؤيد هادي كوطي853702421422047031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط509.0084.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيضيغم يونس عبيد ساجت853712621411001080
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط509.0084.83اعدادية المثنى للبنيناحيائيمصطفى شاكر عطا ساهي853722621411005149

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط509.0084.83ثانوية دجلة للبنيناحيائيحيدر جبار رمضان ابراهيم853732821411011020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط508.0084.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء جواد عبدالكاظم سعدون853742221424045104

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط508.0084.67ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيليث محمد عبد الحسين جابر853752621413001053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط508.0084.67اعدادية االحرار للبناتاحيائيزهراء ساير حسين علي853762621422035048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط508.0084.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم عباس احمد عباس853772621424013075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط507.0084.50ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسن عامر بريغش حمود853781621413004011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط499.0083.17اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسن فالح عليوي جباره853792821511017022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط498.0083.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمصطفى سالم جبر حسب853802821511015197

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط496.0082.67اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحسن كرم حسون ابراهيم853812821511016025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط494.0082.33ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيمحمد رضا باقر هلول هاشم853822821511013031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط489.0081.50اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمصطفى قاسم نعيثل غافل853831621511057166

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط485.0080.83اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيكاظم عبد الحسين كاظم محمد853841621511002174

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط485.0080.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي رحيم راضي شريجي853852621511005055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط475.0079.17اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمحمد خالد حسين جودة853862821511021118

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط472.0078.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمسلم رحيم راضي بهير853872821511001179

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط472.0078.67ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيعباس جمعة كريم رزيج853882821517005007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط468.0078.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمهند فايز كاظم سلمان853891621511020120

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط466.0077.67اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين حافظ جبر حسب853902821511015031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط464.0077.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين كاظم محيل عليوي853912821511001053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط464.0077.33اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي هادي عبد جاسم853922821511015131

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط462.0077.00ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحسين حميد محيسن شابث853931621513026019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط462.0077.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمهدي محمد جاسم كصاب853942821511001219

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط459.0076.50اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد كاظم853951621511002190

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط459.0076.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقييوسف حسن عبد مهدي853961621513006112

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط459.0076.50ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيزين العابدين محمد رحيم غازي853972821511022021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط458.0076.33اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيرسول زهراو شميل حمود853982821511002042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط458.0076.33اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسجاد علي كريم مشالي853992821511037045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط457.0076.17اعدادية جصان للبنينتطبيقيمنتظر احمد عبد صحو854002621511036027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط456.0076.00اعدادية الحسين للبنينتطبيقيحسين خالد كريم علي854012621511028011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط455.0075.83ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي ربيع احمد عبيد854021621513004092

كلية العلوم/جامعة واسط579.0096.50ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرند عبد الوهاب ذياب عطا هللا854032621424015064

كلية العلوم/جامعة واسط576.0096.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم انور صبحي رشدي854041421422044169
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كلية العلوم/جامعة واسط576.0096.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيهديل عبد الحسين حاتم كوه854052621424015148

كلية العلوم/جامعة واسط573.0095.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك علي سعد سرحان854062621422019020

كلية العلوم/جامعة واسط570.0095.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد كاطع هاشم854072621424015072

كلية العلوم/جامعة واسط566.0094.33اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب احمد زاجي شدهان854082621422025088

كلية العلوم/جامعة واسط564.0094.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرباب محمد رضا جابر854092621424007065

كلية العلوم/جامعة واسط563.0093.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائيليث عباس حسين جداح854102621411003174

كلية العلوم/جامعة واسط563.0093.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حسن سلمان حسن854112621424007160

كلية العلوم/جامعة واسط562.0093.67اعدادية الحي للبناتاحيائينور ميثم عكار حميدي854122621422036141

كلية العلوم/جامعة واسط562.0093.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتقى رحيم صالل علوان854132621424007052

كلية العلوم/جامعة واسط562.0093.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحوراء بهاء طالب رزوقي854142621424007057

كلية العلوم/جامعة واسط561.0093.50اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيزينب فراس طالب كيطان854152621426001166

كلية العلوم/جامعة واسط557.0092.83اعدادية االحرار للبناتاحيائيازهار علي كامل شيال854162621422035007

كلية العلوم/جامعة واسط557.0092.83ثانوية المجدات للبناتاحيائيفاطمه ستار جبار خنجر854172621422049074

كلية العلوم/جامعة واسط556.0092.67ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيصافيه محمد جبار عبد الكريم854182621424006010

كلية العلوم/جامعة واسط556.0092.67اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب عادل دشر حميد854192821422009080

كلية العلوم/جامعة واسط553.0092.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيمجتبى حسين كاظم منسي854202621411001134

كلية العلوم/جامعة واسط552.0092.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيمنال خالد عبد هللا كوين854212621422017167

كلية العلوم/جامعة واسط550.0091.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد مهدي علوان عبود854222621411001176

كلية العلوم/جامعة واسط549.0091.50اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائياحمد غني عبيد مهدي854232621417006005

كلية العلوم/جامعة واسط548.0091.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء بدن ناصر حسين854242621422018044

كلية العلوم/جامعة واسط548.0091.33ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفرقان نجم عبود جبر854252821422015093

كلية العلوم/جامعة واسط547.0091.17اعدادية اليسر للبناتاحيائيايات صادق شالل رهيف854262621422038009

كلية العلوم/جامعة واسط546.0091.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيضياء الدين علي حسن معتوك854271621413123067

كلية العلوم/جامعة واسط546.0091.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيبتول حسين صنيخ طعمه854282621422025018

كلية العلوم/جامعة واسط546.0091.00اعدادية اليسر للبناتاحيائيبتول قاسم حسين دويش854292621422038014

كلية العلوم/جامعة واسط546.0091.00ثانوية الياقوت للبناتاحيائيغفران عبد هللا عبد الحسن عبيد854302621422065028

كلية العلوم/جامعة واسط546.0091.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد هاشم مهنه زامل854312621511019066

كلية العلوم/جامعة واسط545.0090.83ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء حسن عذيب مونيع854322621424002047

كلية العلوم/جامعة واسط545.0090.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك رافد كريم إبراهيم854332621424007044

كلية العلوم/جامعة واسط543.0090.50اعدادية الصفا للبناتاحيائيزهراء فاضل عتل كريم854342621422015050

كلية العلوم/جامعة واسط543.0090.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء فالح لفته رفاك854352621422018091

كلية العلوم/جامعة واسط543.0090.50اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزينب عباس محيسن عبيد854362621422023034

كلية العلوم/جامعة واسط543.0090.50اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب كامل عبد العزيز عبد محمد854372621422038083
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كلية العلوم/جامعة واسط543.0090.50ثانوية المجدات للبناتاحيائيشهد حيدر يوسف يعقوب854382621422049060

كلية العلوم/جامعة واسط542.0090.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفرح صالح دحام طعيمة854392221424028174

كلية العلوم/جامعة واسط542.0090.33اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد حمزه قصاد محمد854402621411003202

كلية العلوم/جامعة واسط542.0090.33ثانوية المجدات للبناتاحيائيشموس عويد لهمود هجرس854412621422049059

كلية العلوم/جامعة واسط542.0090.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح هادي صالح854422621424007173

كلية العلوم/جامعة واسط541.0090.17ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسن خليل عبد الزهرة هميم854432221413023032

كلية العلوم/جامعة واسط541.0090.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء شمران نعاس مطنش854442621422044025

كلية العلوم/جامعة واسط540.0090.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينغم ناهي كمر سلطان854452621422018193

كلية العلوم/جامعة واسط540.0090.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيتبارك غسان خضير ياسر854462621422031020

كلية العلوم/جامعة واسط539.0089.83اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمرتضى صالح ايدام عكش854472621415010248

كلية العلوم/جامعة واسط538.0089.67اعدادية التحرير للبنيناحيائييوسف حسن علي عبد الحسن854482621411002150

كلية العلوم/جامعة واسط538.0089.67ثانوية المجدات للبناتاحيائيمريم رعد علي هزاع854492621422049080

كلية العلوم/جامعة واسط538.0089.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيأساور ساهي كريم عبد هللا854502621424007004

كلية العلوم/جامعة واسط537.0089.50ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ محمود احمد عباس854512221424007161

كلية العلوم/جامعة واسط537.0089.50ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزهراء حيدر علي سلمان854522821422015041

كلية العلوم/جامعة واسط536.5689.43ثاتوية المتميزيناحيائيحيدر محمد حسن مظلوم854532621411040012

كلية العلوم/جامعة واسط536.0089.33اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد هيثم عيسى جبر854542621411005139

كلية العلوم/جامعة واسط536.0089.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء حسين جاسم محمد854552621422018071

كلية العلوم/جامعة واسط536.0089.33اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب شاكر جوده عبد هللا854562621422031075

كلية العلوم/جامعة واسط536.0089.33اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائياعراف عقيل حسين شوير854572621422045002

كلية العلوم/جامعة واسط536.0089.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم ستار جابر خالوي854582621424007188

كلية العلوم/جامعة واسط535.0089.17اعدادية كوثى للبناتاحيائيفاطمة خضير جاسم محمد854592321422073135

كلية العلوم/جامعة واسط535.0089.17اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيرؤى جبار خيون صيوان854602621422045016

كلية العلوم/جامعة واسط535.0089.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهبه فالح حسن شميل854612621424007230

كلية العلوم/جامعة واسط534.0089.00ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد ثجيل نهار854622221413040083

كلية العلوم/جامعة واسط534.0089.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيفرسان حاكم بجاي خضر854632621411002091

كلية العلوم/جامعة واسط534.0089.00اعدادية الكرامة للبنيناحيائيقاسم منعم عبد عويد854642621411004084

كلية العلوم/جامعة واسط534.0089.00اعدادية المودة للبناتاحيائيمريم هاشم خلف سعدون854652621422008118

كلية العلوم/جامعة واسط534.0089.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء فالح صاحب سيالن854662621422025078

كلية العلوم/جامعة واسط534.0089.00ثانوية علي الغربي للبناتاحيائياديان محمد شمال والي854672821422015008

كلية العلوم/جامعة واسط533.0088.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيفجر خالد سماوي سلمان854682621411002090

كلية العلوم/جامعة واسط533.0088.83ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين ثامر عوده بدر854692621413001013

كلية العلوم/جامعة واسط533.0088.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيأم البنين وصفي جاسم صنكور854702621422026001
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كلية العلوم/جامعة واسط533.0088.83ثانوية الرسل للبناتاحيائينبأ غضبان طريخم جبح854712621422055024

كلية العلوم/جامعة واسط533.0088.83ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائياسراء جعفر حسين مشاري854722621424002012

كلية العلوم/جامعة واسط532.0088.67اعدادية الكوت للبناتاحيائيرونق حاكم بجاي خضر854732621422025061

كلية العلوم/جامعة واسط532.0088.67ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء مهدي ضاري حسين854742621422029026

كلية العلوم/جامعة واسط532.0088.67اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيطيبه حسين عجيل بطاح854752621422031093

كلية العلوم/جامعة واسط532.0088.67ثانوية سمية للبناتاحيائينور الهدى حليم غميس حميدي854762621422046055

كلية العلوم/جامعة واسط532.0088.67ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزهراء هيثم فرحان محمد854772821422015047

كلية العلوم/جامعة واسط531.0088.50اعدادية العزة للبنيناحيائيحسام هادي يوسف حامد854782621411007016

كلية العلوم/جامعة واسط530.0088.33ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعباس جواد حنون جابر854792221413040047

كلية العلوم/جامعة واسط530.0088.33اعدادية رملة للبناتاحيائيبشرى سالم فرحان دحو854802221422015012

كلية العلوم/جامعة واسط530.0088.33اعدادية الميمون للبنيناحيائيحيدر عدنان جفاة سعدون854812621411033047

كلية العلوم/جامعة واسط530.0088.33اعدادية الغدير للبناتاحيائيتبارك مطرود جاسم يوسف854822621422016053

كلية العلوم/جامعة واسط530.0088.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه عليوي شناوه هماله854832621422018165

كلية العلوم/جامعة واسط530.0088.33اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينور الهدى عدنان عبد الرحمن عبد محمد854842621422031130

كلية العلوم/جامعة واسط530.0088.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيعلي حسوني عبد رحم854852621511010034

كلية العلوم/جامعة واسط529.0088.17اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمؤمل ابراهيم حسن رسن854862621411010135

كلية العلوم/جامعة واسط529.0088.17اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد قاسم كاظم بري854872621411014156

كلية العلوم/جامعة واسط529.0088.17اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيسجاد خيري محمد ناهي854882621411022064

كلية العلوم/جامعة واسط529.0088.17ثانوية البتول للبناتاحيائيآيات جواد كاظم عزيز854892621422005003

كلية العلوم/جامعة واسط529.0088.17اعدادية الحي للبناتاحيائيمنتهى رسن عاصي يابر854902621422036131

كلية العلوم/جامعة واسط528.0088.00اعدادية الفهود للبنيناحيائيحميد علي حميد رهيج854912221411042036

كلية العلوم/جامعة واسط528.0088.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيكرار حسين كامل جميل854922221413023156

كلية العلوم/جامعة واسط528.0088.00اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسنين رحم عليوي صياح854932621411028034

كلية العلوم/جامعة واسط528.0088.00ثانوية جصان للبناتاحيائيافراح زهير غدير حسن854942621422001005

كلية العلوم/جامعة واسط528.0088.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء عالوي جبار عبد الحسن854952621422016096

كلية العلوم/جامعة واسط528.0088.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم فاهم هاشم مال هللا854962621422018179

كلية العلوم/جامعة واسط528.0088.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينمارق ياس خضير ورد854972621422018194

كلية العلوم/جامعة واسط528.0088.00اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب محسن سلمان علي854982621422038084

كلية العلوم/جامعة واسط528.0088.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد جعفر حامد محسن854992621424002099

كلية العلوم/جامعة واسط527.0087.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس انيس ثجيل عبد855002221413023106

كلية العلوم/جامعة واسط527.0087.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائياحمد صبيح مزيهر جبر855012621411003008

كلية العلوم/جامعة واسط527.0087.83اعدادية النعيم للبنيناحيائيحسين هادي صالح احمد855022621411008013

كلية العلوم/جامعة واسط527.0087.83ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائياحمد سامي سريدح مهنا855032621417010001
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كلية العلوم/جامعة واسط527.0087.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء عمار علي رحمه855042621424007103

كلية العلوم/جامعة واسط526.0087.67اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسن غني صكبان سلمان855052621411005024

كلية العلوم/جامعة واسط526.0087.67ثانوية جصان للبناتاحيائيأيات محمد عبد صحو855062621422001002

كلية العلوم/جامعة واسط526.0087.67اعدادية الصفا للبناتاحيائياطياف متعب راشد حامد855072621422015005

كلية العلوم/جامعة واسط526.0087.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيندى شاكر عواد سرحان855082621422026149

كلية العلوم/جامعة واسط525.0087.50اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمحمد كاظم مطلك حسن855092321411031085

كلية العلوم/جامعة واسط525.0087.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيعدنان نجاح جبار حسين855102621411001098

كلية العلوم/جامعة واسط525.0087.50اعدادية الكوت للبنيناحيائينهاد ماجد رحمه رسن855112621411001214

كلية العلوم/جامعة واسط525.0087.50اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيساره ستار عيدان ضمد855122621422031087

كلية العلوم/جامعة واسط524.0087.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيايه رياض شويت عبيد855132221424036003

كلية العلوم/جامعة واسط524.0087.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيساره سعد مطير غالي855142621422018135

كلية العلوم/جامعة واسط524.0087.33اعدادية الحفرية للبناتاحيائيفاطمة رباح هندي جياد855152621422020047

كلية العلوم/جامعة واسط524.0087.33اعدادية الحي للبناتاحيائيتبارك حسن طعمه جاسم855162621422036031

كلية العلوم/جامعة واسط524.0087.33اعدادية النور للبناتاحيائيايات احمد مكي محسن855172621422047008

كلية العلوم/جامعة واسط524.0087.33ثانوية المجدات للبناتاحيائيايمان رضا عبد الكاظم عباس855182621422049008

كلية العلوم/جامعة واسط524.0087.33ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيغفران سليم خضير راضي855192621422054024

كلية العلوم/جامعة واسط523.0087.17اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمنتظر علي حامد خضير855202221411027171

كلية العلوم/جامعة واسط523.0087.17اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي حازم محمد عطيه855212621411003132

كلية العلوم/جامعة واسط523.0087.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمرتضى نجاح نعيم يوسف855222621411043107

كلية العلوم/جامعة واسط522.0087.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحمد اركان حسون نويح855232621411022162

كلية العلوم/جامعة واسط522.0087.00ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيمقتدى ثامر عزيز سعيد855242621417010017

كلية العلوم/جامعة واسط521.0086.83اعدادية العزة للبنيناحيائيعباس فاضل عجمي عباس855252621411007066

كلية العلوم/جامعة واسط521.0086.83ثانوية المزاك للبنيناحيائيمحمود خلف شيال زغير855262621411044043

كلية العلوم/جامعة واسط521.0086.83اعدادية الصفا للبناتاحيائيمنار ياسر كاطع خضير855272621422015088

كلية العلوم/جامعة واسط521.0086.83اعدادية النعمانية للبناتاحيائينسرين خضير عبد هللا تملي855282621422017179

كلية العلوم/جامعة واسط521.0086.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب احمد محمد هليل855292621422018105

كلية العلوم/جامعة واسط521.0086.83اعدادية الكوت للبناتاحيائيبراق ماجد عبيد حسين855302621422025021

كلية العلوم/جامعة واسط521.0086.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب وائل عبد الرزاق فليح855312621424007132

كلية العلوم/جامعة واسط521.0086.83اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائياطياب حيدر حسن جاسم855322621426001156

كلية العلوم/جامعة واسط520.0086.67ثانوية االحرار المختلطةاحيائيمالك حسين عطية زغير855332221427066007

كلية العلوم/جامعة واسط520.0086.67اعدادية الحمزة للبنيناحيائيبرير ستار جبر حزام855342621411003018

كلية العلوم/جامعة واسط520.0086.67اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمصطفى صباح حسن فالح855352621411003233

كلية العلوم/جامعة واسط520.0086.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيحسين علي جبر تايه855362621411043031
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كلية العلوم/جامعة واسط520.0086.67ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيمنتظر احمد ناصر عاشور855372621417017023

كلية العلوم/جامعة واسط520.0086.67اعدادية الموفقية للبناتاحيائيحوراء عبد الحمزة محمد نعمه855382621422022030

كلية العلوم/جامعة واسط520.0086.67اعدادية الكوت للبناتاحيائيبنين علي رحمن دبي855392621422025024

كلية العلوم/جامعة واسط520.0086.67ثانوية زرباطيه المختلطةاحيائيسلوى جعفر علي زميم855402621427018004

كلية العلوم/جامعة واسط519.0086.50اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيمصطفى عادل خريبط غضيب855412621411023132

كلية العلوم/جامعة واسط519.0086.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرفل جبار كريم علي855422621422012021

كلية العلوم/جامعة واسط518.0086.33اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي قاسم حماده عبود855431421411010029

كلية العلوم/جامعة واسط518.0086.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب حسين علي حسين855442221424003090

كلية العلوم/جامعة واسط518.0086.33اعدادية العزة للبنيناحيائينور الدين صباح ماجود شديد855452621411007142

كلية العلوم/جامعة واسط518.0086.33اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيسجاد مهدي فرحان كاظم855462621411022073

كلية العلوم/جامعة واسط518.0086.33ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم محمد صالح مهدي855472621422006022

كلية العلوم/جامعة واسط518.0086.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء فاضل غشيم علي855482621422019042

كلية العلوم/جامعة واسط518.0086.33اعدادية الحي للبناتاحيائيبنين جاسم عليوي صياح855492621422036022

كلية العلوم/جامعة واسط518.0086.33اعدادية اليسر للبناتاحيائينجاه محمد كنح سعيد855502621422038141

كلية العلوم/جامعة واسط518.0086.33اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه علي محمد رميض855512621422047079

كلية العلوم/جامعة واسط518.0086.33ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيمينا علي ابراهيم عبد العباس855522621424015134

كلية العلوم/جامعة واسط518.0086.33ثانوية الدجيلة المختلطةتطبيقيمحسن علوان حطيحط معله855532621517003008

كلية العلوم/جامعة واسط517.0086.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين مرتضى اسماعيل كريم855542221424008039

كلية العلوم/جامعة واسط517.0086.17اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين علي بريس مخلف855552621411005034

كلية العلوم/جامعة واسط517.0086.17اعدادية العزة للبنيناحيائيحيدر هيثم عبد الحسين سمين855562621411007041

كلية العلوم/جامعة واسط517.0086.17اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعادل فاهم خضير نوري855572621411010087

كلية العلوم/جامعة واسط517.0086.17اعدادية الموفقية للبناتاحيائيغدير فاضل جعفر جياد855582621422022073

كلية العلوم/جامعة واسط517.0086.17اعدادية الموفقية للبناتاحيائيمريم طعمه كريم محل855592621422022091

كلية العلوم/جامعة واسط517.0086.17اعدادية الكوت للبناتاحيائيسميه عمار ابراهيم داشي855602621422025114

كلية العلوم/جامعة واسط517.0086.17اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيحوراء هاني حسين علي855612621422031032

كلية العلوم/جامعة واسط517.0086.17اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيوالء محمد احمد عويد855622621422031142

كلية العلوم/جامعة واسط517.0086.17ثانوية سمية للبناتاحيائيانتصار حليم غميس حميدي855632621422046008

كلية العلوم/جامعة واسط516.0086.00اعدادية النيل للبناتاحيائيزهراء موسى عباس زويد855642221422054055

كلية العلوم/جامعة واسط516.0086.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد جوده سلمان وشيح855652621411001150

كلية العلوم/جامعة واسط516.0086.00ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيسجاد حامد حسن حميد855662621413006012

كلية العلوم/جامعة واسط516.0086.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيايات علي جميل عباس855672621422022010

كلية العلوم/جامعة واسط516.0086.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيمنار عزيز صكبان عبد855682621422031117

كلية العلوم/جامعة واسط515.0085.83اعدادية النيل للبناتاحيائيزينب ناصر عبد الرضا يوار855692221422054064
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كلية العلوم/جامعة واسط515.0085.83اعدادية النور للبناتاحيائيشهد محمد جاسم محمد855702621422047065

كلية العلوم/جامعة واسط514.0085.67اعدادية النهضة للبنيناحيائيوائل رزاق حميد مكي855712221411045062

كلية العلوم/جامعة واسط514.0085.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيطيبه محمد جرك وافي855722621422018145

كلية العلوم/جامعة واسط514.0085.67اعدادية الموفقية للبناتاحيائيبيداء خنجر محمد سلمان855732621422022022

كلية العلوم/جامعة واسط514.0085.67اعدادية الكوت للبناتاحيائيايات هشام امجيبل ارحيم855742621422025016

كلية العلوم/جامعة واسط514.0085.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيلبنى قاسم عبد ربيح855752621422026132

كلية العلوم/جامعة واسط514.0085.67ثانوية الدبوني للبناتاحيائيزينه حسين حميد فارس855762621422027020

كلية العلوم/جامعة واسط514.0085.67ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينه علي يازع ودع855772621422044040

كلية العلوم/جامعة واسط513.0085.50ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم حمزه كطاف855782221424037077

كلية العلوم/جامعة واسط513.0085.50اعدادية االبرار للبنيناحيائياحمد حسن سرحان منذور855792621411016005

كلية العلوم/جامعة واسط513.0085.50اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيباقر كامل داخل سلطان855802621411027022

كلية العلوم/جامعة واسط513.0085.50اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء كاظم سوادي علي855812621422008064

كلية العلوم/جامعة واسط513.0085.50اعدادية المشكاة للبناتاحيائيغفران نعيم يزل مرهج855822621422023044

كلية العلوم/جامعة واسط513.0085.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور الهدى سعدون ظاهر عجه855832621424007219

كلية العلوم/جامعة واسط512.0085.33اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزينب اياد نعيم عبد الحسن855842221422055050

كلية العلوم/جامعة واسط512.0085.33اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين خليل برهان يسر855852621411002025

كلية العلوم/جامعة واسط512.0085.33اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيهديل كاظم عجاج منيهل855862621422011093

كلية العلوم/جامعة واسط512.0085.33اعدادية النعمانية للبناتاحيائيرغد ليث احمد نداوي855872621422017049

كلية العلوم/جامعة واسط512.0085.33ثانوية العزة للبناتاحيائيمريم جاسم اسماعيل كحيش855882621422028078

كلية العلوم/جامعة واسط512.0085.33ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيدعاء قاسم جميل اسيود855892621427010013

كلية العلوم/جامعة واسط511.0085.17اعدادية القيثارة للبنيناحيائيرسول عباس عبد علي كريم855902221411046029

كلية العلوم/جامعة واسط511.0085.17اعدادية الحدباء للبناتاحيائينرجس عواد مركب جاسم855912221422047202

كلية العلوم/جامعة واسط511.0085.17اعدادية الكرامة للبنيناحيائيموسى قاسم جويد تامول855922621411004129

كلية العلوم/جامعة واسط511.0085.17اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب عبيد طعمه حمود855932621422025097

كلية العلوم/جامعة واسط511.0085.17اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيطيبه عباس حميد عاجل855942621424001022

كلية العلوم/جامعة واسط510.0085.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي عدي كاظم عبيد855952621411003147

كلية العلوم/جامعة واسط510.0085.00اعدادية االحرار للبناتاحيائياالء ماجد كاظم غافل855962621422035010

كلية العلوم/جامعة واسط509.0084.83اعدادية الكوت للبنيناحيائياثير علي حميد ناهي855972621411001005

كلية العلوم/جامعة واسط509.0084.83اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد علي جليل سلمان855982621411005007

كلية العلوم/جامعة واسط509.0084.83ثانوية فضة للبناتاحيائياسراء حاتم كريم فرحان855992621422024002

كلية العلوم/جامعة واسط509.0084.83ثانوية العزة للبناتاحيائيفاطمه عبد العظيم دعيبل علي856002621422028074

كلية العلوم/جامعة واسط508.0084.67ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر علي حسن علي856012221413042031

كلية العلوم/جامعة واسط508.0084.67اعدادية النيل للبناتاحيائيزهراء رزاق يونس محمد856022221422054049
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كلية العلوم/جامعة واسط508.0084.67اعدادية النيل للبناتاحيائيمروة خضير خوين مجهم856032221422054092

كلية العلوم/جامعة واسط508.0084.67اعدادية التحرير للبنيناحيائيمسلم عقيل حمزه محسن856042621411002125

كلية العلوم/جامعة واسط508.0084.67ثانوية القسام االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي سعدون856052621413002008

كلية العلوم/جامعة واسط508.0084.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرشا نمر عبد علي مخيلف856062621422018063

كلية العلوم/جامعة واسط508.0084.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة فرحان بحت ديوان856072621422018150

كلية العلوم/جامعة واسط508.0084.67ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيكوثر حميد راهي كاطع856082621424002124

كلية العلوم/جامعة واسط508.0084.67ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيفاطمة خليل ابراهيم مفتاح856092621424008029

كلية العلوم/جامعة واسط507.0084.50اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيمحمد يونس فاضل جبارة856102621415004058

كلية العلوم/جامعة واسط507.0084.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه عماد شدهان سعدون856112621422012051

كلية العلوم/جامعة واسط507.0084.50اعدادية الكوت للبناتاحيائيوفاء سالم محمد جاسم856122621422025184

كلية العلوم/جامعة واسط507.0084.50ثانوية علي الغربي للبناتاحيائينوران حامد نعمه شالش856132821422015104

كلية العلوم/جامعة واسط506.0084.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء سالم عيدان محمد856142221424003066

كلية العلوم/جامعة واسط506.0084.33اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي حيدر فاضل عوده856152621411002076

كلية العلوم/جامعة واسط506.0084.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيريام غالب عبيد كير856162621422018066

كلية العلوم/جامعة واسط506.0084.33اعدادية القدس للبناتاحيائينور حيدر رفيع فرحان856172621422033185

كلية العلوم/جامعة واسط506.0084.33اعدادية اليسر للبناتاحيائيساره عباس كيطان عاصي856182621422038089

كلية العلوم/جامعة واسط506.0084.33ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيرقيه ثامر عبد الزهره بريدي856192621427017004

كلية العلوم/جامعة واسط505.0084.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين عبد علي ساجت856202221413013154

كلية العلوم/جامعة واسط505.0084.17ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيقاسم محمد هريد دخيل856212221417058013

كلية العلوم/جامعة واسط505.0084.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء حسن محسن حسون856222621422019033

كلية العلوم/جامعة واسط505.0084.17اعدادية المناهل للبناتاحيائيساره محسن علي عباس856232621422043073

كلية العلوم/جامعة واسط505.0084.17ثانوية الرسل للبناتاحيائيفاطمه علي سالم كريم856242621422055021

كلية العلوم/جامعة واسط505.0084.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عالء نجم عبد856252621424015111

كلية العلوم/جامعة واسط504.0084.00اعدادية الناصرية للبناتاحيائيروان مهدي صالح عليوي856262221422035027

كلية العلوم/جامعة واسط504.0084.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيهاجر واثق حمود جواد856272221424028221

كلية العلوم/جامعة واسط504.0084.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيمريم كاظم ابراهيم حسين856282421422003162

كلية العلوم/جامعة واسط504.0084.00اعدادية المناهل للبناتاحيائيزهراء شاكر زبون دويج856292621422043049

كلية العلوم/جامعة واسط504.0084.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه ناصر عبد عذير856302621424007079

كلية العلوم/جامعة واسط503.0083.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيامير كاظم محسن مسير856312221411021020

كلية العلوم/جامعة واسط503.0083.83ثانوية البدر المختلطةاحيائيسيف علي شهد جابر856322221417006010

كلية العلوم/جامعة واسط503.0083.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيصبا خالد حسن منشد856332221424020088

كلية العلوم/جامعة واسط503.0083.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي فالح علي عبد هللا856342621411003149

كلية العلوم/جامعة واسط503.0083.83ثانوية تبارك للبناتاحيائيسبأ فاضل نشمي خميس856352621422007020
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كلية العلوم/جامعة واسط503.0083.83اعدادية النعمانية للبناتاحيائيبراق ستار ساجت صالح856362621422017020

كلية العلوم/جامعة واسط503.0083.83اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينه نمير جالل سلمان856372621422025105

كلية العلوم/جامعة واسط503.0083.83اعدادية المناهل للبناتاحيائيدعاء قاسم كريم حسون856382621422043034

كلية العلوم/جامعة واسط503.0083.83ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين رضا هادي منصور856392621424002031

كلية العلوم/جامعة واسط502.0083.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي عدنان جفيل عبد الحسين856402221411062132

كلية العلوم/جامعة واسط502.0083.67ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيكرار عواد غالي شعير856412221413008057

كلية العلوم/جامعة واسط502.0083.67اعدادية دجلة للبنيناحيائيحيدر عدنان عبد الرحمن عبد محمد856422621411020025

كلية العلوم/جامعة واسط502.0083.67ثانوية تبارك للبناتاحيائيزهراء اياد صادق كمر856432621422007012

كلية العلوم/جامعة واسط502.0083.67اعدادية الكوت للبناتاحيائيرند تحسين جاسم موسى856442621422025059

كلية العلوم/جامعة واسط502.0083.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيكوثر فائز عنيد حسن856452621422026131

كلية العلوم/جامعة واسط502.0083.67اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء عامر رحيم سعد856462621422031060

كلية العلوم/جامعة واسط501.0083.50ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيأية ياسين نجم عبد هللا856472121426005001

كلية العلوم/جامعة واسط501.0083.50اعدادية رملة للبناتاحيائيتبارك علي حسين جبير856482221422015019

كلية العلوم/جامعة واسط501.0083.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين حسين عبد علي سلمان856492221424010045

كلية العلوم/جامعة واسط501.0083.50اعدادية العفاف للبناتاحيائيمريم حميد غانم شبيب856502421422048146

كلية العلوم/جامعة واسط501.0083.50اعدادية التحرير للبنيناحيائيحمزه علي حسين راضي856512621411002039

كلية العلوم/جامعة واسط501.0083.50اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيحوراء منعم عبد عويد856522621422011014

كلية العلوم/جامعة واسط501.0083.50اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيأيات خليفة رضا علي856532621422040006

كلية العلوم/جامعة واسط501.0083.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمالك جمعه جفرد مرموص856542621424007194

كلية العلوم/جامعة واسط500.0083.33اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيحسين صباح حسن شهد856552221411026030

كلية العلوم/جامعة واسط500.0083.33ثانوية الهناء المختلطةاحيائيمحمد علي محمد ثجيل فرحان856562221417062006

كلية العلوم/جامعة واسط500.0083.33اعدادية رملة للبناتاحيائيفاطمه محمد جهاد نايف856572221422015096

كلية العلوم/جامعة واسط500.0083.33اعدادية الحدباء للبناتاحيائيمنار منير ضايف عبود856582221422047199

كلية العلوم/جامعة واسط500.0083.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبتول رزاق شناوة تالي856592221424028028

كلية العلوم/جامعة واسط500.0083.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب عباس فليح صويح856602221424036032

كلية العلوم/جامعة واسط500.0083.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبدالحسين عبيد856612221424045153

كلية العلوم/جامعة واسط500.0083.33اعدادية الكرامة للبنيناحيائيموسى علي حسين ناصر856622621411004128

كلية العلوم/جامعة واسط500.0083.33ثانوية جصان للبناتاحيائيزينب صالح فرحان عليوي856632621422001025

كلية العلوم/جامعة واسط500.0083.33اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيهديل ضياء جليل فرحان856642621422032090

كلية العلوم/جامعة واسط500.0083.33اعدادية الحي للبناتاحيائياسراء علي جبار محمد856652621422036010

كلية العلوم/جامعة واسط500.0083.33اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيغصون رحيم عبد علي كاظم856662621422040085

كلية العلوم/جامعة واسط500.0083.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين كريم فوزان856672621424007168

كلية العلوم/جامعة واسط500.0083.33ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرحمه محمد سعد شويخ856682621424015049
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كلية العلوم/جامعة واسط500.0083.33ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيربيعه محيسن عبد الساده خليف856692821422015034

كلية العلوم/جامعة واسط499.0083.17ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الصاحب هادي عبد الكريم856701221424006030

كلية العلوم/جامعة واسط499.0083.17اعدادية العقبة للبناتاحيائيمريم عدنان هاشم سلمان856712221422012089

كلية العلوم/جامعة واسط499.0083.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرباب أمين علي مليحم856722221422039125

كلية العلوم/جامعة واسط499.0083.17ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيغدير جبار هاشم شوكان856732221424044049

كلية العلوم/جامعة واسط499.0083.17ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيحنين موفق نجم هالل856742221424059010

كلية العلوم/جامعة واسط499.0083.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين علي هاشم ياسين856752621411001045

كلية العلوم/جامعة واسط499.0083.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم حسين كريم ساهي856762621422026134

كلية العلوم/جامعة واسط499.0083.17ثانوية العزة للبناتاحيائيتبارك سعد كاظم عزيز856772621422028016

كلية العلوم/جامعة واسط499.0083.17اعدادية اليسر للبناتاحيائيفاطمه سليم سعيد جبل856782621422038115

كلية العلوم/جامعة واسط498.0083.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيأديان باسم خلف جياد856792221424010001

كلية العلوم/جامعة واسط498.0083.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيضحى علي ناجي ضمد856802221424017161

كلية العلوم/جامعة واسط498.0083.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء نعمه عبيد جاسم856812321422018077

كلية العلوم/جامعة واسط498.0083.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب صادق فارس عبود856822321422044073

كلية العلوم/جامعة واسط498.0083.00اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيمهدي محمد عبد الرضا مناحي856832621411023142

كلية العلوم/جامعة واسط498.0083.00اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيجعفر محمد نصيف جاسم856842621413004005

كلية العلوم/جامعة واسط498.0083.00ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء زياد عبيد عطشان856852621422005025

كلية العلوم/جامعة واسط498.0083.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيرباب ياس خضير ياسين856862621422016069

كلية العلوم/جامعة واسط498.0083.00ثانوية العزة للبناتاحيائياسراء عثمان محمد شعيل856872621422028002

كلية العلوم/جامعة واسط498.0083.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء يوسف عيسى856882621424002118

كلية العلوم/جامعة واسط497.0082.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيياسر عمار علي غالب856892221413023229

كلية العلوم/جامعة واسط497.0082.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين عوده حسن جبر856902221413036019

كلية العلوم/جامعة واسط497.0082.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيسلسبيل كاظم جميل حذيه856912221424020084

كلية العلوم/جامعة واسط497.0082.83اعدادية المسيب للبنيناحيائيكرار طالب حيدر علي856922321411009113

كلية العلوم/جامعة واسط497.0082.83اعدادية البيان للبنيناحيائيايمن عباس فاضل عباده856932321411014030

كلية العلوم/جامعة واسط497.0082.83ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيزهراء عامر عبد هللا محمد856942321427009017

كلية العلوم/جامعة واسط497.0082.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيعبد هللا كلف كنح سعيد856952621411002060

كلية العلوم/جامعة واسط497.0082.83اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعبد هللا باقر درجال محمد856962621411011107

كلية العلوم/جامعة واسط497.0082.83ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيهادي عواد هويدي بعيو856972621411031046

كلية العلوم/جامعة واسط497.0082.83اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيعباس ماجد ضحوي عبيد856982621411054030

كلية العلوم/جامعة واسط497.0082.83اعدادية النعمانية للبناتاحيائيحوراء حامد عنيد محمود856992621422017040

كلية العلوم/جامعة واسط497.0082.83اعدادية الموفقية للبناتاحيائيسجى اركان رحيم تركي857002621422022064

كلية العلوم/جامعة واسط497.0082.83اعدادية النور للبناتاحيائينور الهدى سعد داود علي857012621422047102
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كلية العلوم/جامعة واسط497.0082.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيعهد شهيد زون شدود857022621424007154

كلية العلوم/جامعة واسط497.0082.83ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيرسل سالم حسن حمادي857032821422015036

كلية العلوم/جامعة واسط496.0082.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياكرم وحيد عبد علي عطيوي857042221413023018

كلية العلوم/جامعة واسط496.0082.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي مهدي مصحب جابر857052221413023149

كلية العلوم/جامعة واسط496.0082.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيمريم ماجد جبار جادر857062521424030122

كلية العلوم/جامعة واسط496.0082.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين أحمد عبد الحسن قند857072621411001035

كلية العلوم/جامعة واسط496.0082.67اعدادية التحرير للبنيناحيائيباقر عالء سعيد فرج857082621411002017

كلية العلوم/جامعة واسط496.0082.67اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي طالب مجهول صبيح857092621411027106

كلية العلوم/جامعة واسط496.0082.67ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمهدي محسن عبد كاظم857102621413001096

كلية العلوم/جامعة واسط496.0082.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيعقيله عباس راضي هيال857112621422012047

كلية العلوم/جامعة واسط496.0082.67اعدادية المشكاة للبناتاحيائيفاطمه فراس جليل كاظم857122621422023049

كلية العلوم/جامعة واسط496.0082.67ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيجنات نعيم كطفان سلمان857132621422029009

كلية العلوم/جامعة واسط496.0082.67ثانوية المجدات للبناتاحيائيزهراء حامد كاظم ربيح857142621422049039

كلية العلوم/جامعة واسط495.0082.50ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيمصطفى رحيم ناهي طرفه857151221417001052

كلية العلوم/جامعة واسط495.0082.50ثانوية حاتم الطائي المختلطةاحيائيعلي راضي رحيمه عويد857162221417084010

كلية العلوم/جامعة واسط495.0082.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة فليح حسن عطيوي857172221422017042

كلية العلوم/جامعة واسط495.0082.50اعدادية بردى للبناتاحيائيحوراء حمود كامل محمد857182221422048025

كلية العلوم/جامعة واسط495.0082.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيأنمار رحيم خضير موزان857192221424010004

كلية العلوم/جامعة واسط495.0082.50ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيعلياء سلمان خليف ركب857202221424011048

كلية العلوم/جامعة واسط495.0082.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيمجتبى ذياب بنيان غزاي857212621411001135

كلية العلوم/جامعة واسط495.0082.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمهيمن باسم حسين غزال857222621411043122

كلية العلوم/جامعة واسط495.0082.50اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه سالم نفل شاغي857232621422004105

كلية العلوم/جامعة واسط495.0082.50اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينور الهدى عباس شنو محسن857242621422032080

كلية العلوم/جامعة واسط495.0082.50ثانوية الرسل للبناتاحيائيبتول حسين علي حميد857252621422055005

كلية العلوم/جامعة واسط495.0082.50ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء فراس طالب كيطان857262621424015112

كلية العلوم/جامعة واسط495.0082.50ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيلقاء احمد علي فاضل857272621426002024

كلية العلوم/جامعة واسط494.0082.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيلبنى قيس عيسى محمود857281121422016060

كلية العلوم/جامعة واسط494.0082.33اعدادية الشباب للبنيناحيائيزين العابدين مهند ريسان لطيف857292221411031079

كلية العلوم/جامعة واسط494.0082.33ثانوية السعدية المختلطةاحيائيمجتبى حسن عليوي ثامر857302221417036017

كلية العلوم/جامعة واسط494.0082.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيتساهل رزاق حمد هللا زغير857312421424023023

كلية العلوم/جامعة واسط494.0082.33اعدادية العزة للبنيناحيائينور الدين صادق عواد مهدي857322621411007141

كلية العلوم/جامعة واسط494.0082.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد ناصر سرحان سالم857332621411019065

كلية العلوم/جامعة واسط494.0082.33اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي حسن عبد الرحيم فرحان857342621411033085
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كلية العلوم/جامعة واسط494.0082.33ثانوية القسام االهلية للبنيناحيائيعلي خليف عوده عبد علي857352621413002009

كلية العلوم/جامعة واسط494.0082.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبنين احمد عبد الرضا ناصر857362621424007035

كلية العلوم/جامعة واسط492.0082.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيظافر بشار خلف كاظم857372621511010026

كلية العلوم/جامعة واسط492.0082.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا تطبيقيعلي قاسم رهيف بحت857382621511043020

كلية العلوم/جامعة واسط491.0081.83اعدادية الفجر للبنينتطبيقيحسن احمد ناظم بارح857392221511029007

كلية العلوم/جامعة واسط491.0081.83ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء حسين عزيبي ظاهر857402821522043014

كلية العلوم/جامعة واسط490.0081.67اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيعلي باقر رفاك كشاط857412221511018017

كلية العلوم/جامعة واسط489.0081.50اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد ماجد عبد حسن857422221511034081

كلية العلوم/جامعة واسط488.0081.33اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيهشام خيون عوده سلمان857432621511003056

كلية العلوم/جامعة واسط480.0080.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمهدي ابراهيم سيل مخوضر857442821511011146

كلية العلوم/جامعة واسط478.0079.67ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقياسماعيل لهمود جريد علي857452221515010001

كلية العلوم/جامعة واسط478.0079.67اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيرياض كوفة شعالن جبر857462821511021051

كلية العلوم/جامعة واسط474.0079.00ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيمعراج مجيد حميد منخي857472621522044015

كلية العلوم/جامعة واسط473.0078.83ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيحسين جمعه حنين غريب857482821511012008

كلية العلوم/جامعة واسط471.0078.50اعدادية بدرة للبنينتطبيقيمحمد رضا حسن كاظم857492621511021019

كلية العلوم/جامعة واسط469.0078.17ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيسجاد صبيح عبد هللا صالح857502821511028020

كلية العلوم/جامعة واسط468.0078.00اعدادية كميت للبنينتطبيقيمصطفى عمار حامد صفر857512821511014071

كلية العلوم/جامعة واسط467.0077.83ثانوية فضة للبناتتطبيقيشهد عامر خلف عكال857522621522024010

كلية العلوم/جامعة واسط465.0077.50ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي حسين بعيوي عبد الحسين857532821511011082

كلية العلوم/جامعة واسط464.0077.33اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيمثنى عمار عزيز فارس857541721511010023

كلية العلوم/جامعة واسط462.0077.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيطه عاشور عبد زيد ساجت857552421513010033

كلية العلوم/جامعة واسط458.0076.33اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعباس حسين محمد عناد857562221511011035

كلية العلوم/جامعة واسط458.0076.33اعدادية النعيم للبنينتطبيقييونس جثير جابر سلمان857572621511008037

كلية العلوم/جامعة واسط458.0076.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيايمن صباح سعيد خضير857582621511010005

كلية العلوم/جامعة واسط458.0076.33ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيسجاد ابراهيم طعيمه شخيتر857592821511009011

كلية العلوم/جامعة واسط458.0076.33ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيزهراء نوري شمكلي شفيض857602821522015018

كلية العلوم/جامعة واسط456.0076.00اعدادية الغدير للبناتتطبيقيفاطمه صالح هاشم لفته857612621522016048

كلية العلوم/جامعة واسط456.0076.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحيدر علي سعد مشكور857622821511037032

كلية العلوم/جامعة واسط452.0075.33اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعلي يونس كامل مزيعل857632221511017062

كلية العلوم/جامعة واسط452.0075.33اعدادية الثبات للبنينتطبيقيعباس علي كاظم خلف857642721511011046

كلية العلوم/جامعة واسط451.0075.17اعدادية العزة للبنينتطبيقيمخلص ذياب سرحان ناهي857652621511007054

كلية العلوم/جامعة واسط451.0075.17اعدادية بدرة للبنينتطبيقيسجاد حميد عبدالستار مطير857662621511021011

كلية العلوم/جامعة واسط451.0075.17اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزينب فرحان حميد جبر857672621522016036
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كلية العلوم/جامعة واسط449.0074.83ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيحسين يسر جار هللا عزيز857682821511012015

كلية العلوم/جامعة واسط449.0074.83ثانوية السراج للبنينتطبيقيسجاد صاحب عمارة حاجي857692821511026009

كلية العلوم/جامعة واسط449.0074.83اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمرتضى دحام سالم عويد857702821511037129

كلية العلوم/جامعة واسط449.0074.83اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد حسن عبد الساده عوده857712821515001018

كلية العلوم/جامعة واسط447.0074.50اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمهدي محمد جمعه ساجت857721621511019196

كلية العلوم/جامعة واسط447.0074.50اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيتبارك عماد كاظم علي857732621522026013

كلية العلوم/جامعة واسط447.0074.50اعدادية اليسر للبناتتطبيقيتبارك فالح عزيز سفيح857742621522038007

كلية العلوم/جامعة واسط447.0074.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد فرحان عبد علي عبد الحسن857752821515001044

كلية العلوم/جامعة واسط445.0074.17اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسن نعمه حنون هاشم857762821511007022

كلية العلوم/جامعة واسط445.0074.17اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحيدر هادي خلف نجم857772821511021049

كلية العلوم/جامعة واسط445.0074.17ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيمالك ناصر حسين علي857782821522030040

كلية العلوم/جامعة واسط444.0074.00اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيرسل شاكر سريح يدام857792621522026021

كلية العلوم/جامعة واسط443.0073.83اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيكرار حيدر راشد مان هللا857802221511051013

كلية العلوم/جامعة واسط443.0073.83اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحسن محمود عباس كاظم857812621511002009

كلية العلوم/جامعة واسط442.0073.67اعدادية العزة للبنينتطبيقيمحمد مهدي رشيد ساجت857822621511007050

كلية العلوم/جامعة واسط442.0073.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا تطبيقيحيدر كاطع رعوف بجاي857832621511043007

كلية العلوم/جامعة واسط442.0073.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيميالد حسين جاسم محمد857842621522018008

كلية العلوم/جامعة واسط441.0073.50اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيمهدي نصير عبود عبدالخضر857852621511003054

كلية العلوم/جامعة واسط441.0073.50اعدادية العزة للبنينتطبيقيمهدي علي حسب عباس857862621511007065

كلية العلوم/جامعة واسط441.0073.50اعدادية النعيم للبنينتطبيقيعباس ناصر خزعل حمود857872621511008018

كلية العلوم/جامعة واسط441.0073.50ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمحمود علي حسن علي857882821511012049

كلية العلوم/جامعة واسط441.0073.50اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء شاكر فاخر مجيد857892821522005020

كلية العلوم/جامعة واسط440.0073.33اعدادية العزة للبنينتطبيقيحازم حامد عبد الكاظم حسين857902621511007008

كلية العلوم/جامعة واسط440.0073.33ثانوية دجلة للبنينتطبيقياحمد عالء عبد الحسن ماشاف857912821511011013

كلية العلوم/جامعة واسط440.0073.33اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي ستار علوان هديد857922821511016070

كلية العلوم/جامعة واسط439.0073.17اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيمرتضى هيثم صالح طاهر857932621511012021

كلية العلوم/جامعة واسط439.0073.17اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحيدر خلف فليح جابر857942821511016043

كلية العلوم/جامعة واسط438.0073.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد حسين رعد فاضل سلطان857952621511005082

كلية العلوم/جامعة واسط437.0072.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحسين رياض مطشر رمضان857962521513031018

كلية العلوم/جامعة واسط437.0072.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد باقر محسن عبد مزيد857972821511007116

كلية العلوم/جامعة واسط437.0072.83اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيكرار صالح جاسم نجم857982821511021097

كلية العلوم/جامعة واسط436.0072.67اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي سالم خليل هاشم857991621511020064

كلية العلوم/جامعة واسط436.0072.67اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيروان حامد رحيم شاهين858002821522013015
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كلية العلوم/جامعة واسط433.0072.17اعدادية داقوق للبنينتطبيقيعثمان نوفل تريم علوش858012021511017015

كلية العلوم/جامعة واسط433.0072.17ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقينائل ناظم فياض عوده858022821517002034

كلية العلوم/جامعة واسط433.0072.17ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء علي منجل صالح858032821522043018

كلية العلوم/جامعة واسط432.0072.00ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيفيصل فالح غنص شخير858041621515015027

كلية العلوم/جامعة واسط432.0072.00ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيأمنه صباح عبد عالوي858052621522044001

كلية العلوم/جامعة واسط432.0072.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي صبار شمخي منصور858062821515001348

كلية العلوم/جامعة واسط431.0071.83اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقياحمد ناجي جبر حسن858072621511023006

كلية العلوم/جامعة واسط431.0071.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيصادق محمد عبد هللا نعمة858082821511002052

كلية العلوم/جامعة واسط431.0071.83ثانوية النصر المختلطةتطبيقياحمد محسن عبد هللا محمد858092821517004003

كلية العلوم/جامعة واسط431.0071.83ثانوية النصر المختلطةتطبيقيضياء الدين نوري حاتم جبر858102821517004016

كلية العلوم/جامعة واسط430.0071.67اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعالء شريان كريم عامر858112221511079032

كلية العلوم/جامعة واسط430.0071.67اعدادية العمارة للبناتتطبيقيديار ساجد جمعه عبد الحسن858122821522009017

كلية العلوم/جامعة واسط429.0071.50ثانوية زرباطيه المختلطةتطبيقيرسل جواد عبد الكريم حلبوتي858132621527018002

كلية العلوم/جامعة واسط428.0071.33اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياالمير علي سعد علي858142621511019010

كلية العلوم/جامعة واسط428.0071.33ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيرضا حميد جاسم لفته858152821511006024

كلية العلوم/جامعة واسط428.0071.33اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيضرغام سعدون غضبان حميد858162821511007055

كلية العلوم/جامعة واسط428.0071.33ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمرتضى ضياء عباس كنيهر858172821511019077

كلية العلوم/جامعة واسط428.0071.33ثانوية االنوار للبنينتطبيقيتحسين علي سلمان رميح858182921511026004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط528.0088.00اعدادية الكرامة للبنيناحيائيأبو الحسن عباس خضير عبد الحسين858192621411004003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط523.0087.17اعدادية التحرير للبنيناحيائياحمد ضياء رحمان عبد هللا858202621411002005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط517.0086.17اعدادية الفلق للبنيناحيائيازهر طه ياسين دحام858212121411022013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط510.0085.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيابو الفضل زكي صالح مهدي858222821411005007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط502.0083.67اعدادية الكوت للبناتاحيائيعهد صالح خضير عزيز858232621422025124

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط501.0083.50اعدادية النور للبناتاحيائيمريم محمد عطشان علي858242221422042264

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط494.0082.33اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد حاتم كريم محمد858252621413004060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط494.0082.33اعدادية الغدير للبناتاحيائيبراق سامي طالل منهل858262621422016034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط492.0082.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائييمين جاسم علي حسن858272621422018215

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط492.0082.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينور حيدر نجم عبد858282621424002148

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط491.0081.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسبأ نصير وادي صيوان858292621422012038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط491.0081.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم عزيز عبد الحسين حطاب858302621424007189

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط491.0081.83ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائينور زهير جعفر جاسم858312621424015143

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط490.0081.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيدنيا حيدر شهاب احمد858322621422019027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط489.0081.50اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمقتدى هيثم كاظم حريبي858332621411010179

4148 من 2601صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط489.0081.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه قاسم محمد مطر858342621424007078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط488.0081.33ثانوية البتول للبناتاحيائيزينب قحطان حياوي لفته858352621422005034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط488.0081.33اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه مهدي جبار فرحان858362621422016194

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط487.0081.17اعدادية المودة للبناتاحيائيايمان سالم يبير عنتان858372621422008009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط487.0081.17اعدادية االحرار للبناتاحيائيهدى سعيد عبد هللا مهوس858382621422035121

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط486.0081.00اعدادية اليسر للبناتاحيائينور هادي لفته حالف858392621422038155

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط483.0080.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك سلمان خليل ابراهيم858402521424004179

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط482.0080.33اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي عباس مسلم فرج858412621411003144

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط482.0080.33ثانوية البتول للبناتاحيائيزينب بنوان حوني حسين858422621422005028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط481.0080.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيوقار علي إبراهيم خلف858432621424007239

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط479.0079.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء اسعد علي شاطر858442621422012024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط479.0079.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه كاظم مسعود ماشي858452621422018167

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط479.0079.83ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيامل رحيم ثجيل مشيفي858462621422029004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط478.0079.67اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد ثجيل عبد الرضا عبد الساده858472621411003193

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط478.0079.67اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء كامل عبد سد خان858482621422038064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط477.0079.50ثانوية العزة للبناتاحيائيزهراء حسون حسين علي858492621422028037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط477.0079.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيالبراق صادق براك حاجم858502621424007012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط477.0079.50ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرضاء حسنين علي حسين858512621424015052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط476.0079.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي حيدر عبد ياسين858522621411019047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط476.0079.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهديل خالد رحمه رسن858532621424007235

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط475.0079.17اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمؤمل حيدر ثامول ماشي858542621411003175

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط475.0079.17اعدادية المودة للبناتاحيائيغصون محسن عصفور شنين858552621422008099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط474.0079.00اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيحوراء شهيد عبد عبيس858562321427013008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط474.0079.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيحسن ساجت فليح وره858572621411043019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط473.0078.83اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعقيل حيدر مهدي ابراهيم858582621411009108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط473.0078.83اعدادية النعمانية للبناتاحيائيساره هاشم حسين عيسى858592621422017106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط473.0078.83اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء صفاء حسن جوده858602621422047037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط472.0078.67اعدادية الغدير للبناتاحيائيتبارك حميد علوان مهاوش858612621422016049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط472.0078.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيربى بشار جعفر بشاره858622621424007066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط471.0078.50اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمحمد علي حسين عيدي858632621411004099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط471.0078.50اعدادية النور للبناتاحيائيرسل نعيم جبار عبد858642621422047028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط470.0078.33اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيبنين حسن شهيد صبر858652621422031014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط470.0078.33اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيسمر هادي لفته حالف858662621426001092
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط469.0078.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب صباح حسن حلو858672621422018119

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط469.0078.17اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب ستار نعيمه حامد858682621422031074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط468.0078.00اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسين محمد مفتن سعد858692621411033042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط468.0078.00اعدادية الزبيدية للبناتاحيائينور علي حسين ناصر858702621422021053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط468.0078.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه سمير عباس سمين858712621424007172

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط467.0077.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر خالد صبري عبد االمير858722221411062073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط467.0077.83اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيرسول حمزه عبد الحسين كاظم858732621411027061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط466.0077.67اعدادية الغدير للبناتاحيائياميره سعيد كاطع سبيع858742621422016021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط464.0077.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب ناصر حيدر لفته858752621422018130

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط464.0077.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير عبود غبن858762621422026123

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط464.0077.33اعدادية االحرار للبناتاحيائيرقيه علي خضير خليف858772621422035038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط464.0077.33اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد جبر858782621422045022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط463.0077.17اعدادية الميمون للبنينتطبيقيحسين سعيد عبد هللا عباس858792621511033009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط462.0077.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيامير قاسم خلف سمسم858802621411005013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط462.0077.00اعدادية المشكاة للبناتاحيائيهدى عذاب كريم عباس858812621422023066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط461.0076.83اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمرتضى فاضل موسى يفياف858822621411019068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط461.0076.83اعدادية الحسين للبنيناحيائياحمد ناصر بالحي حبيل858832621411028014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط461.0076.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيابرار رحيم خلف حمزه858842621422019001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط459.0076.50اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسين محسن شناوه عبيد85885262041033038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط459.0076.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيوجدان قحطان حاتم جرس858862621422018213

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط458.0076.33اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي عادل جواد محمد858872321411033146

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط458.0076.33اعدادية التحرير للبنيناحيائيليث قصي محمود لفته858882621411002096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط458.0076.33اعدادية النعيم للبنيناحيائياحمد سعد سيد وشاح858892621411008002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط458.0076.33اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي حسن احمد محمد858902621411033083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط458.0076.33اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيبتول محمد ياسين عاصي858912621422009008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط456.0076.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيعمر نبيه عبد المؤيد عبد هللا858922621411001123

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط456.0076.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد مقدام داود سلمان858932621413001006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط456.0076.00ثانوية البتول للبناتاحيائيأسالم ظافر سعيد بازل858942621422005002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط456.0076.00ثانوية العزة للبناتاحيائيامنه قاسم عطا هللا كاطع858952621422028009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط456.0076.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيغدير عبد الرسول سلمان مخور858962621422044047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط455.0075.83اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد حازم كطوف محمد علي858972621413004061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط455.0075.83اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيحنين حميد خلوهن نعمه858982621422011012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط455.0075.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيغدير محسن كامل عوده858992621422019060
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط455.0075.83اعدادية اليسر للبناتاحيائيرنا حسين فاخر حسين859002621422038047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط455.0075.83ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيبنين انور صبحي عبد الرزاق859012621424011010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط454.0075.67اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي جاسم حسين وادي859022321411033132

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط453.0075.50اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد ستار حسين ناصر859032621411033135

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط453.0075.50اعدادية الصفا للبناتاحيائيتبارك محمد حسين عليوي859042621422015027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط453.0075.50اعدادية الغدير للبناتاحيائيسجى حسن علوان حسين859052621422016140

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط453.0075.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور مزهر كاظم ربيح859062621422018201

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط453.0075.50اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزهراء علي حسين صبر859072621422045021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط452.8475.47اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد مثنى ابراهيم ملك859082621411002116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط452.0075.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيفاضل سعيد غياض سرحان859092621411019055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط452.0075.33ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد حسين جاسم محمد علي859102621413001065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط452.0075.33ثانوية الكوت االهلية للبنيناحيائيجعفر خضير عباس خزعل859112621413003005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط452.0075.33اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء عدنان كاظم شنيار859122621422008060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط452.0075.33اعدادية اليمامة للبناتاحيائيغدير أمير جبار شلش859132821422013084

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط451.0075.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيجنات قاسم محمد كاظم859142421422013061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط451.0075.17اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين علي عباس غانم859152621411005037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط451.0075.17اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمصطفى صالح صبيح عبيد859162621411027157

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط451.0075.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيحسين وضيحي حسون رهيف859172621411043024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط451.0075.17اعدادية المناهل للبناتاحيائيزهراء كامل كيطان بلعوط859182621422043055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط451.0075.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرواء مزهر جحيل علك859192621424007081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط450.0075.00اعدادية المودة للبناتاحيائيآيه خالد عيسى درويش859202621422008005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط450.0075.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء فيصل بدوي حسن859212621422016102

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط450.0075.00اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيتبارك عامر بندر هالل859222621422021012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط450.0075.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينرجس عبد الباقر جبار عباس859232621424007216

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط450.0075.00اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد حسن محمد بلعوط859242821411007081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط449.0074.83ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيامجد راشد ياسر حزام859252321417014005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط449.0074.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيدعاء فرحان خضير فضيل859262621422018055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط449.0074.83ثانوية العزة للبناتاحيائيرباب علي ناصر حسين859272621422028028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط448.0074.67اعدادية مندلي للبنيناحيائيعمار ياسر عبد االمير سعيد859282121411033068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط448.0074.67اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد مهدي كاظم حسن859292621411003221

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط448.0074.67الخارجياتاحيائيزينب رياض مسلم سلمان859302621428050107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط447.0074.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء باسم محمد مهاوش859312221424010103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط447.0074.50اعدادية الشعلة للبنيناحيائيعلي حسين جبار غريب859322421411007034
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط447.0074.50اعدادية الكرامة للبنيناحيائياحمد كريم ياسين سلمان859332621411004008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط447.0074.50ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيحاتم كريم حسين عيدان859342621417019007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط447.0074.50اعدادية الكوت للبناتاحيائيبنين غسان حسن مهدي859352621422025027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط447.0074.50ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيرسل محمد كاظم نعمه859362621424011016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط446.0074.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيبراء صدام حميد منخي859372621422019014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط446.0074.33ثانوية العزة للبناتاحيائينور كاظم كاطع عبود859382621422028092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط445.0074.17اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسنين رحمن حسين عاشور859392321411019036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط445.0074.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيهمام ثائر فاضل سرحان859402421411036361

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط445.0074.17اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء ياسين خضير عويد859412421422004080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط445.0074.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب رياض غالي فهد859422621422026082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط445.0074.17اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيراحيل موسى كريم ابراهيم859432621422031036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط444.0074.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين محمد نجم زوري859442221424028040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط443.0073.83اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيكرار حافظ شمران فرحان859452621415010167

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط443.0073.83اعدادية الغدير للبناتاحيائيصبا محمد حسب فياض859462621422016153

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط443.0073.83اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه حسين محسن ولي859472621422033135

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط443.0073.83ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائياسماء حسين هاشم بحت859482621422041002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط442.0073.67اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيابو الفضل حسين باقر محمود859492621411027003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط442.0073.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء ماجد هليل حسين859502621422018094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط441.0073.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين اياد عباس لطيف859512621411003046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط441.0073.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي عدي خليل ابراهيم859522621411003146

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط441.0073.50اعدادية النعمانية للبناتاحيائيساره رائد صبيح سلمان859532621422017104

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط441.0073.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء محمد حسن حلو859542621422018095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط440.0073.33ثانوية البتول للبناتاحيائيآيه رعد عجم مطشر859552621422005005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط440.0073.33اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء كاظم نظيف سهر859562621422011061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط440.0073.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب حسين عواد عبد الحسين859572621422018115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط440.0073.33ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيضحى علي عبد النبي صياح859582621422029038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط440.0073.33اعدادية اليسر للبناتاحيائينسرين عدنان غالم سومه859592621422038146

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط440.0073.33ثانوية المجدات للبناتاحيائيبنين حمدان فرهود بشيت859602621422049010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط439.0073.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين كاظم دهش جالب859612421411036088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط439.0073.17اعدادية اليسر للبناتاحيائيعذراء كريم محمد طارش859622621422038104

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط438.0073.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائيساره حسام اسماعيل ابراهيم859631621422064085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط438.0073.00ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي انور صباح محمد859642521413014054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط438.0073.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيجعفر جميل شيال نوري859652621411010019
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط438.0073.00اعدادية الصفا للبناتاحيائينور محمد محسن عبيد859662621422015094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط438.0073.00اعدادية القدس للبناتاحيائياسراء علي عريان مهدي859672621422033009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط438.0073.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا تطبيقيهادي كريم هادي منادي859682621511043033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط438.0073.00ثانوية زرباطيه المختلطةتطبيقيصادق موسى محمد بشي859692621517018006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط438.0073.00اعدادية اليسر للبناتتطبيقيايالف حيدر صالح عذيب859702621522038003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط437.0072.83ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيهيلين فراس محسن عبد علي859712621424015150

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط436.0072.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائياحمد ميثم جاسم عالوي859722321413018019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط436.0072.67ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائياحسان عادل حسن عبد859732321417005001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط436.0072.67اعدادية الميمون للبنيناحيائيسجاد كريم ابراهيم جاسم859742621411033056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط436.0072.67اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد صالح عبد الحسن859752621413004028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط436.0072.67اعدادية النعمانية للبناتاحيائيبنين مالك هاشم فلفل859762621422017027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط436.0072.67اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن عبد جبر859772621424001014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط436.0072.67اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينجالء عذاب شيال رشيد859782721422020117

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط436.0072.67اعدادية الروضتين للبناتاحيائيايه حسن سلمان فرهود859792721422039021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط435.0072.50اعدادية القدس للبنيناحيائيمحسن حسين شمران حمد859802321411043046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط435.0072.50اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيتمار ميثم فاضل عباس859812421413008007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط435.0072.50اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائياصيل محمد جبار ناصر859822421424014002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط435.0072.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيعقيل جمال خالد سنادي859832621411043060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط435.0072.50ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيحسين محمد عبد نعمه859842621417003010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط435.0072.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرقيه كاظم خلباص حمادي859852621422012023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط435.0072.50اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء علي عواد غالم859862621422016098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط434.0072.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن فالح حسن عبود859872221411034089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط434.0072.33ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيمرتضى احمد سعيد عبيد859882321417037027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط434.0072.33ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيمحمد قاسم خضير عبوسي859892321417053025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط434.0072.33اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمثنى مسافر دهيم ابو زغينه859902521415002210

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط434.0072.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيجنان جبار دفال صفوك859912621422012015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط434.0072.33اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء مجيد جبر كيطان859922621422047046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط434.0072.33ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائياالء ناصر حسين هاون859932621424002015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط434.0072.33ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيبتول جابر ياسر عيسى859942621424010010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط434.0072.33اعدادية التحرير للبنينتطبيقيصادق جهاد باقر حسين859952621511002026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط434.0072.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيهدى حاتم عبد االمير حسين859962721422035337

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط433.0072.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين فاضل رحيم كريم859972321424006061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط433.0072.17ثانوية الدرعية المختلطةاحيائيعيسى علي هادي كاظم859982421417019011
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط433.0072.17اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي ياسر امنيشن طاهر859992621411019052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط433.0072.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيدعاء عالوي كامل حياوي860002621422017043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط433.0072.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب عبد مناحي كرمد860012621422018122

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط433.0072.17اعدادية الكوت للبناتاحيائينبأ حسن حسين حسن860022621422025161

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط433.0072.17اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء حسين محسن ولي860032621422033072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط432.0072.00ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيعلي حاتم علي جواد860042321417026028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط432.0072.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقية حمزة مطر شهيد860052321422005037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط432.0072.00اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيمصطفى عبود حنون عبد علي860062421411028081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط432.0072.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائياحمد حميدي محمد عجيل860072421417020003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط432.0072.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد حميد هالل جبار860082621411001157

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط432.0072.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيرقيه حسن هارف حاجي860092621422016077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط432.0072.00اعدادية االحرار للبناتاحيائيهدى عزيز بدوي فضيل860102621422035123

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط432.0072.00اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيهدى عالء سالم عبود860112621422058073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط432.0072.00الخارجياتاحيائيزهراء عباس تركي خليف860122621428050094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط431.0071.83اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمصطفى جبار جهو زغير860131421411040119

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط431.0071.83اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمصطفى صالح هادي علي860142321411042128

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط431.0071.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر منتصر لفته عبد860152421411042054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط431.0071.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد حسنين طالب عبد860162621411001154

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط431.0071.83اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعباس علي حسن علي860172621411009094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط431.0071.83اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد صادق محمد خلف860182621411014146

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط431.0071.83اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيسجاد حسن صبر سلمان860192621411022063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط431.0071.83اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي محمد عجيل عبد هللا860202621411022136

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط431.0071.83ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيصالح كاطع خواف حسين860212621411031021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط431.0071.83اعدادية الصفا للبناتاحيائيمنار سمير بشير سلمان860222621422015087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط431.0071.83اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء صادق كاظم جبر860232621422036065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط431.0071.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايه ميثم محمد مهدي860242621424007025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط431.0071.83ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيمنار رسول شعيث عويد860252621424008035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط430.0071.67ثانوية الجواهري للبنيناحيائيجعفر سعدون عبد علي جاسم860261221411013010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط430.0071.67ثانوية التاميم للبناتاحيائيزهراء حكمت شكر محمود860272121422022021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط430.0071.67اعدادية سومر للبنيناحيائيسجاد علي حميد درو860282421411004077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط430.0071.67اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمهدي جاسم محمد جويد860292621411003249

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط430.0071.67اعدادية الغدير للبناتاحيائيحنان عبد الحسين نعيمه سلمان860302621422016056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط430.0071.67اعدادية الغدير للبناتاحيائيمطره عبد هللا جفات ناصر860312621422016218
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط430.0071.67اعدادية اليسر للبناتاحيائيولدان سعد هادي تعبان860322621422038165

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط430.0071.67ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيمريم ابراهيم راشد ثويني860332621422054033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط430.0071.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاروق صالح عيسى860342621424015119

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط429.4071.57المنصور- ثانوية المتميزات احيائيهدى عالء حسين علي860351021422003145

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط429.0071.50إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي رسول جبار عذاب860361421411014091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط429.0071.50ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيرعد رياض كريم حسن860372221417052011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط429.0071.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب ميثم جميل ابراهيم860382321422044079

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط429.0071.50اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسين عدنان موسى عطشان860392421413008010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط429.0071.50ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيعلي مؤيد صالح مهدي860402521417014030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط429.0071.50اعدادية التحرير للبنيناحيائيامير صالح ايدام عكش860412621411002013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط429.0071.50ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء احمد عزيز طاهر860422621422005022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط429.0071.50اعدادية الغدير للبناتاحيائيبان لطفي نعيمه ميذاب860432621422016027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط429.0071.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين محمد منشد نعيمه860442621422018035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط429.0071.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ صدام عيدان مويلح860452621422018186

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط429.0071.50اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزينب مرجان حسين مخيف860462621422022061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط428.0071.33اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمصطفى حسن عبد العباس امانه860472421411003126

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط428.0071.33اعدادية الشامية للبنيناحيائيكرار احمد هاشم محمد860482421411010096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط428.0071.33اعدادية الرسول للبنيناحيائيمحمد محسن بردان شنوير860492421411026181

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط428.0071.33اعدادية الكرامة للبنيناحيائيكرار لفته حمزة كصاد860502621411004087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط428.0071.33اعدادية المثنى للبنيناحيائيانس مجيد عباس ثاني860512621411005014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط428.0071.33اعدادية العزة للبنيناحيائيلواء حسين جمعة عبود860522621411007097

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط428.0071.33اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيصادق عباس خلخال سهر860532621411027074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط428.0071.33اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعبد هللا حسين طارش الويذ860542621415010250

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط428.0071.33اعدادية اليسر للبناتاحيائيشهد فالح حسن علي860552621422038093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط428.0071.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيهدى محمد خالد محسن860562721422025162

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط428.0071.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيميس مهند مهدي رشيد860572721422055206

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط428.0071.33اعدادية اليمامة للبناتاحيائينور الهدى محمد خالد حطاب860582821422013131

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط427.0071.17اعدادية الطبري للبنيناحيائيحسين رعد جابر حمود860592321411047018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط427.0071.17اعدادية الحسين للبنيناحيائيمحمد عالء حمزه كريم860602621411028128

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط427.0071.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء قيس عبد الرزاق عبد860612621422017079

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط427.0071.17اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيفاطمة حسيب نوري محمود860622621422045042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط427.0071.17ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيرتاج صالل جبر باني860632621422048015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط427.0071.17اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي عامر محسن حسين860642621511005063
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط425.0070.83اعدادية الغدير للبناتتطبيقينور الزهراء عبد الكاظم شغاتي مهاوش860652621522016052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط419.0069.83اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيمحمد غالب راضي خضير860662621511038039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط416.0069.33اعدادية الكوت للبنينتطبيقيعباس فاضل عبد كاظم860672621511001020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط415.0069.17اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد رضا يحيى عبد الحافظ نعمه860681621511010106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط414.0069.00اعدادية اليسر للبناتتطبيقيتبارك عبد الكريم عبد العزيز عبد هللا86069262052109008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط409.0068.17ثانوية االهلة للبناتتطبيقيندى نايف علي سدخان860701621522104042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط408.0068.00اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيباقر ثامر شمال فرحان860712621511003003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط408.0068.00اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيعباس يوسف عبد رحمن860722621515010071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط407.0067.83اعدادية التحرير للبنينتطبيقيسجاد حامد جبار سلوم860732621511002022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط407.0067.83اعدادية الغدير للبناتتطبيقيصفا جاسم جبار كاظم860742621522016041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط406.0067.67اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمحمد سالم راضي جاسم860752621511002049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط405.0067.50اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيحسن هادي مصطفى حسين860761521511016011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط404.0067.33ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيعقيل جميل حسان هارف860772821511035034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط403.0067.17ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمحمد كاظم حسن هذيلي860781621513035040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط403.0067.17ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيحيدر قصي كاظم علي860791621513052008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط403.0067.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقياحمد عباس علي حسين860801621513055007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط402.0067.00اعدادية العزة للبنينتطبيقيمصطفى اسماعيل جابر شعيبث860812621511007057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط401.0066.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد قاسم جاسم محمد860822621511005087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط399.0066.50اعدادية العزة للبنينتطبيقيحسين رحيم عبد الوفاء صبيح860832621511007014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط399.0066.50اعدادية بدرة للبنينتطبيقيعلي احمد موسى احمد860842621511021014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط398.0066.33اعدادية الميمون للبنينتطبيقياحمد ماجد فاضل حبيب860852621511033003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط398.0066.33اعدادية الميمون للبنينتطبيقيحسين علي عيسى عزيز860862621511033011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط397.0066.17اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزينب مرتضى حسن موزان860871621522064037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط397.0066.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزينب عباس هادي فليح860882621522018004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط396.0066.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي حسين غالي شياع860891621511020063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط396.0066.00اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيحيدر نعيم جميل محمد860902621511003015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط396.0066.00اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيحسين عباس خير هللا جاسم860912621515010036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط396.0066.00اعدادية الغدير للبناتتطبيقيرسل تركي خضير عبد العباس860922621522016019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط396.0066.00اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينبأ الزم محمد صحن860932621522026056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط395.0065.83اعدادية القرنة للبنينتطبيقيبهاء تحسين عواد وادي860941621511026008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط395.0065.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمعاذ ليث محمود ياسين860951621513006107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط394.0065.67اعدادية االعالم للبنينتطبيقيكاظم عبد االمام كاظم عبود860961621511041069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط394.0065.67ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيرسل عامر كاظم ارحيم860971621524002014
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط394.0065.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا تطبيقيعباس صباح كريم حسن860982621511043015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط393.0065.50اعدادية الكوت للبنينتطبيقيعلي صباح نوري عبد860992621511001029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط393.0065.50اعدادية الغدير للبناتتطبيقينور صباح ابراهيم هليل861002621522016054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط393.0065.50اعدادية اليسر للبناتتطبيقيتبارك خالد حسن عبد علي861012621522038004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط393.0065.50ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيحنين اياد حسن ماضي861022621522044005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط392.0065.33اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه فاضل علي جبر86103262052097046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط392.0065.33ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيمحمد رؤوف هالل جمعة861041621513110069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط392.0065.33اعدادية الكوت للبنينتطبيقيعبد هللا سعد كاظم محيسن861052621511001023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط392.0065.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمرتضى صادق محيسن عايش861062621511005091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط392.0065.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين حيدر ناصر قاسم861072821511001039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط391.0065.17اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيأواب خالد احمد محمد سعيد861082621511038002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط391.0065.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيضحى رسول حسين جوده861092621522018005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط390.0065.00ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الرسول عبود861101621513063020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط390.0065.00ثانوية بوادر الخير االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن بندر صالح عبود861111621513068006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط390.0065.00ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيفاطمه بشار رحيم كاظم861122621522044014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط390.0065.00ثانوية زرباطيه المختلطةتطبيقيحوراء حسين علي هادي861132621527018001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط389.0064.83اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيشفاء حميد جاسم محمد861142221526002069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط388.0064.67ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيزينة محسن محمد حسن861151121524014010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط388.0064.67ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيحسين ليث حربي نعمة861161621513110019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط388.0064.67اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحسن عباس عبد علي حسين861172321511017011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط388.0064.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيزيد سلمان عذاب شطنان861182521513017010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط388.0064.67اعدادية دجلة للبنينتطبيقيحسين عامر جبار طرفه861192621511020017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط388.0064.67اعدادية الميمون للبنينتطبيقيحيدر علي عبد عيفان861202621511033017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط388.0064.67اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي حسين سعدون حسين861212821515001330

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط387.0064.50ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيوسن صالح حنيبر طالب861222421527019014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط387.0064.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيكرار حيدر جبار جاسم861232521511012070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط387.0064.50اعدادية المثنى للبنينتطبيقيابا الفضل ضياء عمران موسى861242621511005001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط387.0064.50ثانوية تبارك للبناتتطبيقيفاطمه موسى كاظم حميدي861252621522007019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط386.0064.33ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيرافد عبد الكريم ثاجب قيطان861261621513027028

كلية القانون/جامعة واسط587.0097.83اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب ضياء غازي طاهر861272621422025096

كلية القانون/جامعة واسط568.0094.67ثانوية جصان للبناتادبيضحى صاحب كاظم داود861282621222001023

كلية القانون/جامعة واسط567.0094.50ثانوية البتول للبناتادبييقين صالح صالح مهدي861292621222005024

كلية القانون/جامعة واسط556.0092.67اعدادية الموفقية للبناتادبيبنين كريم حسين ظاهر861302621222022010
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كلية القانون/جامعة واسط554.0092.33ثانوية الكريمية للبناتادبيهاجر حيدر صكبان سعد861312621222060017

كلية القانون/جامعة واسط550.0091.67ثانوية الفتوة المختلطةادبيعبد الصمد سعد عبد االمير علوان861322621217015017

كلية القانون/جامعة واسط544.0090.67اعدادية الميمون للبنينادبيسجاد ساهي مهدي جبار861332621211033021

كلية القانون/جامعة واسط542.0090.33اعدادية الصفا للبناتادبيزهراء خالد سالم مجدي861342621222015018

كلية القانون/جامعة واسط539.0089.83اعدادية الفاضالت للبناتادبيمروه قصي جميل راضي861352621222012023

كلية القانون/جامعة واسط538.0089.67اعدادية سيد االنام للبنينادبيعباس حمود جاسم نعمه861362621211048043

كلية القانون/جامعة واسط538.0089.67اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي امين جابر كمر861372621211048048

كلية القانون/جامعة واسط534.0089.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء نعيم كاظم بطاط861382621422026075

كلية القانون/جامعة واسط531.0088.50اعدادية العزة للبنيناحيائيعون وادي جبار كاظم861392621411007089

كلية القانون/جامعة واسط530.0088.33اعدادية حلب للبنينادبيحسين حمزه حمداوي علوان861402621211013031

كلية القانون/جامعة واسط530.0088.33اعدادية الغدير للبناتادبيبنين فاضل ازار كوار861412621222016020

كلية القانون/جامعة واسط529.0088.17اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيقطر الندى عادل لطيف غافل861422621222031020

كلية القانون/جامعة واسط528.0088.00اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي عدنان عبد محمود861432621211004048

كلية القانون/جامعة واسط521.0086.83ثانوية فضة للبناتادبيزهراء منيشد هندول جويعد861442621222024011

كلية القانون/جامعة واسط518.0086.33ثانوية المجدات للبناتادبيزهراء موسى قاسم عمران861452621222049012

كلية القانون/جامعة واسط516.0086.00اعدادية حلب للبنينادبيعلي عباس فخري سعيد861462621211013105

كلية القانون/جامعة واسط512.0085.33اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد ضياء خليف صخي861472621211035148

كلية القانون/جامعة واسط512.0085.33ثانوية األعراف المختلطةادبيسجاد عطا لعيبي جياد861482621217009013

كلية القانون/جامعة واسط512.0085.33اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب جابر غالي خلف861492621422025091

كلية القانون/جامعة واسط510.0085.00اعدادية العزيزية للبناتادبيمنار احمد يوسف عطيه861502621222039018

كلية القانون/جامعة واسط509.0084.83اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي خالد عبد الكاظم ناصر861512621211004043

كلية القانون/جامعة واسط509.0084.83 تموز للبنين14اعدادية ادبيسراج عائد كاظم سلمان861522621211006037

كلية القانون/جامعة واسط509.0084.83اعدادية الفاطمية للبناتادبيمريم قيصر محمود ديكان861532621222011047

كلية القانون/جامعة واسط509.0084.83ثانوية فضة للبناتادبيبتول حيدر غازي أيديم861542621222024004

كلية القانون/جامعة واسط507.0084.50اعدادية الخوارزمي للبناتادبيزهراء كريم كطوف شلب861552621222040016

كلية القانون/جامعة واسط505.0084.17اعدادية اليسر للبناتادبيمريم سعدون كامل غالب861562621222038046

كلية القانون/جامعة واسط503.0083.83 تموز للبنين14اعدادية ادبيعباس حامد عبد علي خلف861572621211006040

كلية القانون/جامعة واسط503.0083.83اعدادية المصطفى للبنينادبيسالم ياس خضير كصيور861582621211019013

كلية القانون/جامعة واسط503.0083.83اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينب صاحب هادي علي861592621222032028

كلية القانون/جامعة واسط501.0083.50اعدادية حلب للبنينادبيعبد الرحمن موسى عادي محمد861602621211013082

كلية القانون/جامعة واسط500.0083.33ثانوية االنتصارات للبناتادبيزينب هاشم جاسم محمد861612621222002040

كلية القانون/جامعة واسط499.0083.17اعدادية الكرامة للبنينادبيحسنين نعيم موسى كيالن861622621211004018

كلية القانون/جامعة واسط498.0083.00اعدادية الكسائي للبنينادبيحسين اياد صادق كمر861632621211037011
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كلية القانون/جامعة واسط498.0083.00ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيمروه عبد الكريم علي عاشور861642621424011037

كلية القانون/جامعة واسط497.0082.83 تموز للبنين14اعدادية ادبيحسين حيدر ميزر شايع861652621211006012

كلية القانون/جامعة واسط497.0082.83اعدادية حلب للبنينادبيعبد هللا انور كريم ذياب861662621211013086

كلية القانون/جامعة واسط496.0082.67اعدادية االبرار للبنينادبيسجاد باسم علي حسين861672621211016024

كلية القانون/جامعة واسط496.0082.67اعدادية بدرة للبنينادبيعباس ربيع وادي بريجان861682621211021017

كلية القانون/جامعة واسط495.0082.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيابراهيم محمد حمزة دويح861692621211049002

كلية القانون/جامعة واسط494.0082.33اعدادية االبرار للبنينادبيابو الفضل علي حسين منصور861702621211016001

كلية القانون/جامعة واسط493.0082.17اعدادية حلب للبنينادبيعلي مثنى زامل راضي861712621211013110

كلية القانون/جامعة واسط493.0082.17اعدادية الغدير للبناتادبيبنت الهدى مشتاق كريم عبد861722621222016016

كلية القانون/جامعة واسط493.0082.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب هاشم ناصر حسين861732621222018015

كلية القانون/جامعة واسط492.0082.00اعدادية الفاطمية للبناتادبيفاطمه صباح فري رمثان861742621222011041

كلية القانون/جامعة واسط492.0082.00اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء كريم جميل كاظم861752621222032024

كلية القانون/جامعة واسط491.0081.83الخارجياتادبيفاطمه ناهض عزيز عوده861762621228050194

كلية القانون/جامعة واسط488.0081.33 تموز للبنين14اعدادية ادبيعالء احمد نوري عبد861772621211006049

كلية القانون/جامعة واسط486.0081.00اعدادية المثنى للبنينادبيحسين كاظم هادي مزبان861782621211005024

كلية القانون/جامعة واسط485.0080.83اعدادية المناهل للبناتاحيائياسيل عادل خليل عطيه861792621422043006

كلية القانون/جامعة واسط484.0080.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايات صفاء سعد خميس861802621424007017

كلية القانون/جامعة واسط483.0080.50ثانوية البتول للبناتادبيسكينه علي عبد الحسين صبيح861812621222005013

كلية القانون/جامعة واسط483.0080.50اعدادية عبير العراق للبناتادبيزهراء مجيد محمود شهيب861822621222009020

كلية القانون/جامعة واسط482.0080.33اعدادية النعيم للبنينادبيمصطفى عبد سلمان بوري861832621211008056

كلية القانون/جامعة واسط482.0080.33ثانوية ام الكتاب للبناتادبيزينب جبار عيدان نعيس861842621222052005

كلية القانون/جامعة واسط481.0080.17اعدادية دجلة للبنينادبيعلي عادل ماهود عويد861852621211020020

كلية القانون/جامعة واسط481.0080.17اعدادية طه االمين للبنينادبيمصطفى جواد كاظم مرهج861862621211026077

كلية القانون/جامعة واسط481.0080.17اعدادية الموفقية للبناتادبيمريم باسم هويدي حسب861872621222022051

كلية القانون/جامعة واسط481.0080.17ثانوية التاميم للبناتادبيفاطمة كريم لفتة رويح861882621222030027

كلية القانون/جامعة واسط480.0080.00ثانوية التاميم للبناتادبيحوراء عمران حسين عليوي861892621222030015

كلية القانون/جامعة واسط479.0079.83اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمهدي صالح عبد العباس عسل861902621211049175

كلية القانون/جامعة واسط479.0079.83اعدادية الموفقية للبناتادبيحوراء عبد جبار حسون861912621222022015

كلية القانون/جامعة واسط479.0079.83ثانوية الدبوني للبناتادبيفاطمه شالل كتاب حسين861922621222027010

كلية القانون/جامعة واسط479.0079.83ثانوية المزاك للبنيناحيائيحسن كاظم حسن دنبوس861932621411044008

كلية القانون/جامعة واسط479.0079.83ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائينرجس سعد ساجت هادي861942621422029049

كلية القانون/جامعة واسط478.0079.67اعدادية الميمون للبنينادبيعلي ضياء كيوف حاتم861952621211033039

كلية القانون/جامعة واسط478.0079.67ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيرسل عباس لفته رشك861962621227010003
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كلية القانون/جامعة واسط478.0079.67ثانوية الرسل للبناتاحيائيطيبه حسن سايب عبد861972621422055016

كلية القانون/جامعة واسط477.0079.50اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمرتضى فعل غليم سيد861982621211015121

كلية القانون/جامعة واسط477.0079.50ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيعذراء رحيم حسن كاظم861992621222029018

كلية القانون/جامعة واسط477.0079.50اعدادية اليسر للبناتادبيفاطمة عالوي حسن شويخ862002621222038040

كلية القانون/جامعة واسط477.0079.50اعدادية الصفا للبناتاحيائيزينب كريم جبار دفاس862012621422015061

كلية القانون/جامعة واسط476.0079.33اعدادية الغدير للبناتادبيامنه عطيوي راهي حافظ862022621222016007

كلية القانون/جامعة واسط476.0079.33اعدادية الزاكيات للبناتادبيمالك باسم محمد هليل862032621222032045

كلية القانون/جامعة واسط476.0079.33ثانوية تبارك للبناتاحيائيكحالء ضياء مجيد حسين862042621422007032

كلية القانون/جامعة واسط475.0079.17اعدادية الغدير للبناتادبيزينب عواد حلو ثامر862052621222016053

كلية القانون/جامعة واسط475.0079.17ثانوية فضة للبناتادبيامه الزهراء رياض عبد الكريم احمد862062621222024003

كلية القانون/جامعة واسط475.0079.17ثانوية التاميم للبناتادبياية طالب ياسر محسن862072621222030006

كلية القانون/جامعة واسط475.0079.17اعدادية المثنى للبنيناحيائيزين العابدين رحمن تايه جوال862082621411005056

كلية القانون/جامعة واسط474.0079.00اعدادية جصان للبنينادبيحمزه فالح فرحان عليوي862092621211036007

كلية القانون/جامعة واسط473.0078.83اعدادية المثنى للبنينادبياحمد حسين كريم محمد862102621211005003

كلية القانون/جامعة واسط473.0078.83ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيشاه زنان جميل موزان عبود862112621222006015

كلية القانون/جامعة واسط472.0078.67اعدادية النعيم للبنينادبيمصطفى ناصر طنش ناصر862122621211008057

كلية القانون/جامعة واسط470.0078.33اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد باقر جابر سايب عليوي862132621211035139

كلية القانون/جامعة واسط470.0078.33اعدادية الحي للبناتادبيحليمه سعدي جاسم خليف862142621222036005

كلية القانون/جامعة واسط469.0078.17اعدادية بدرة للبنينادبيعلي حسين علي كسي862152621211021026

كلية القانون/جامعة واسط469.0078.17اعدادية االصالة للبنينادبيحيدر عمار رسن جبر862162621211035064

كلية القانون/جامعة واسط469.0078.17اعدادية االصالة للبنينادبيمهدي حسين ظاهر فرحان862172621211035168

كلية القانون/جامعة واسط469.0078.17ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيزهراء محمد جاسم طعمة862182621222062012

كلية القانون/جامعة واسط468.0078.00اعدادية حلب للبنينادبيسجاد مظهر كاظم كيطان862192621211013055

كلية القانون/جامعة واسط468.0078.00اعدادية بدرة للبنينادبيعباس فاضل علي جصان862202621211021019

كلية القانون/جامعة واسط468.0078.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمة كريم سالم تقي862212621222012019

كلية القانون/جامعة واسط468.0078.00اعدادية الزاكيات للبناتادبياية احمد اديب احمد862222621222032005

كلية القانون/جامعة واسط467.0077.83اعدادية النعيم للبنينادبياحمد كريم كركوش كاطع862232621211008005

كلية القانون/جامعة واسط467.0077.83اعدادية الموفقية للبناتادبيزينب هاشم طليب الفي862242621222022031

كلية القانون/جامعة واسط466.0077.67ثانوية التنمية للبنينادبيضياء عبد الكاظم راضي لفته862252621211030022

كلية القانون/جامعة واسط465.0077.50اعدادية حلب للبنينادبيعلي حسين ابراهيم حسين862262621211013095

كلية القانون/جامعة واسط465.0077.50اعدادية االصالة للبنينادبيحسن حميد شمخي جايد862272621211035028

كلية القانون/جامعة واسط465.0077.50ثانوية البتول للبناتادبينبأ سعد دبي عباس862282621222005018

كلية القانون/جامعة واسط464.0077.33اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينبأ حسين داوود سمح862292621222058061
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كلية القانون/جامعة واسط463.0077.17اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين سليم جابر كمر862302621211048017

كلية القانون/جامعة واسط462.0077.00اعدادية النعيم للبنينادبيجاسم محمد طريخم جبح862312621211008012

كلية القانون/جامعة واسط462.0077.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيهبه محمد محسن نايف862322621222004041

كلية القانون/جامعة واسط462.0077.00اعدادية الصفا للبناتادبيفاطمه حميد خليف كريم862332621222015025

كلية القانون/جامعة واسط461.0076.83ثانوية األعراف المختلطةادبيرضا جاسب يدام مريو862342621217009011

كلية القانون/جامعة واسط461.0076.83ثانوية المجدات للبناتادبيرسل صبيح منصور جاسم862352621222049004

كلية القانون/جامعة واسط460.0076.67اعدادية سيد االنام للبنينادبيعباس كاظم رجاب هادي862362621211048045

كلية القانون/جامعة واسط459.0076.50اعدادية اليسر للبناتادبيالبتول ناجي مهدي معيوف862372621222038002

كلية القانون/جامعة واسط459.0076.50اعدادية الرحمة للبناتادبيرقيه عالء عبد الحسين حميد862382621222059036

كلية القانون/جامعة واسط459.0076.50ثانوية الكريمية للبناتادبيساره سعيد عبد الرضا خنجر862392621222060007

كلية القانون/جامعة واسط459.0076.50ثانوية الكريمية للبناتادبيشهد رزاق زيدان جبر862402621222060010

كلية القانون/جامعة واسط459.0076.50ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيهدى عبد الرحيم حسن راضي862412621226003032

كلية القانون/جامعة واسط458.0076.33ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيفاطمه مراد عبد الساده جاسم862422621222006019

كلية القانون/جامعة واسط458.0076.33اعدادية الفاطمية للبناتادبيرقيه صايح نجم عبد هللا862432621222011018

كلية القانون/جامعة واسط458.0076.33ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيايه نعيم حنون عليوي862442621222029004

كلية القانون/جامعة واسط458.0076.33اعدادية عطر الوالية للبناتادبيزهراء مشتاق شفيق حميد862452621222045013

كلية القانون/جامعة واسط457.0076.17اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبياحمد شهيد كريم دواح862462621211049007

كلية القانون/جامعة واسط457.0076.17ثانوية البتول للبناتادبيغدير فاضل كاظم محي862472621222005016

كلية القانون/جامعة واسط456.0076.00اعدادية المثنى للبنينادبياوس مازن عبد علي سليمان862482621211005010

كلية القانون/جامعة واسط456.0076.00اعدادية االصالة للبنينادبيعلي عوفي هريو دخيل862492621211035119

كلية القانون/جامعة واسط455.0075.83اعدادية المثنى للبنينادبيشهم عالوي هادي مزبان862502621211005043

كلية القانون/جامعة واسط455.0075.83اعدادية حلب للبنينادبيشاكر حسن كريم محمد862512621211013066

كلية القانون/جامعة واسط455.0075.83ثانوية الفرسان المختلطةادبيصادق حسين خليف عبد علي862522621217008012

كلية القانون/جامعة واسط455.0075.83اعدادية االحرار للبناتادبيسحر نذير دلي سلمان862532621222035021

كلية القانون/جامعة واسط454.0075.67اعدادية النعيم للبنينادبيمنتظر فوزي خويدم شنداخ862542621211008060

كلية القانون/جامعة واسط453.0075.50ثانوية الحياة المختلطةادبيحسين باسم حسين لفته862552621217002004

كلية القانون/جامعة واسط452.0075.33اعدادية االصالة للبنينادبيعلي جاسب صكر بنية862562621211035105

كلية القانون/جامعة واسط452.0075.33اعدادية الرحمة للبناتادبيفاطمه سلمان راضي جاسم862572621222059064

كلية القانون/جامعة واسط451.0075.17اعدادية االصالة للبنينادبيحسين علي حسان كريزل862582621211035047

كلية القانون/جامعة واسط450.0075.00اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيمصطفى ياسين علي محمد862592621213010030

كلية القانون/جامعة واسط450.0075.00ثانوية االنتصارات للبناتادبيزينب جمال مجيد عباس862602621222002036

كلية القانون/جامعة واسط450.0075.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيهبة سعد حميد مجيد862612621222012029

كلية القانون/جامعة واسط450.0075.00اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيفاطمه سليم شدهان محسن862622621222031018
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كلية القانون/جامعة واسط449.0074.83اعدادية الميمون للبنينادبياحمد غسان فيصل فرحان862632621211033004

كلية القانون/جامعة واسط449.0074.83اعدادية الميمون للبنينادبيرسول علي عكار مهدي862642621211033019

كلية القانون/جامعة واسط449.0074.83ثانوية الجواهر االهلية للبنينادبيجاسم حميد عزيز عكله862652621213008003

كلية القانون/جامعة واسط449.0074.83اعدادية الحفرية للبناتادبيبتول احمد مطلك عزال862662621222020004

كلية القانون/جامعة واسط447.0074.50اعدادية النعيم للبنينادبيحيدر نجاح كاطع محمد862672621211008026

كلية القانون/جامعة واسط447.0074.50اعدادية الغدير للبناتادبينورس عثمان صويح بواك862682621222016080

كلية القانون/جامعة واسط446.0074.33اعدادية السياب للبنينادبيمؤمل عادل كاظم عيسى862692621211047062

كلية القانون/جامعة واسط446.0074.33اعدادية النور للبناتادبيزينب عبد الحسن علي مهنه862702621222047027

كلية القانون/جامعة واسط446.0074.33ثانوية الحياة المختلطةادبيشيماء ظاهر حميد راضي862712621227002008

كلية القانون/جامعة واسط445.0074.17اعدادية الحي للبناتادبيطيبه حسين شنيت شالل862722621222036012

كلية القانون/جامعة واسط445.0074.17اعدادية الرحمة للبناتادبيزينب فاضل باقر ياسين862732621222059050

كلية القانون/جامعة واسط444.0074.00اعدادية المثنى للبنينادبيحيدر جمال طالب جبار862742621211005029

كلية القانون/جامعة واسط440.0073.33اعدادية التحرير للبنينتطبيقيسجاد اسعد عبد الرزاق علي862752621511002020

كلية القانون/جامعة واسط437.0072.83اعدادية الحسين للبنينتطبيقيعلي خليف عكار طريف86276262051028023

كلية القانون/جامعة واسط419.0069.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا تطبيقيمحمد عالء داخل عبد862772621511043028

كلية القانون/جامعة واسط418.0069.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد الجواد فاضل عباس مجيد862782621511005079

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط583.0097.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء امجد رجاء حسين862792221424007054

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط556.0092.67ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائييحيى احمد حامد حساني862802621413001103

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط538.0089.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيضمياء عنون عباس وجالن862812421426001239

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط533.0088.83اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعلي ناهض مطير حسن862822621411038057

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط507.0084.50اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعيسى جعوال راشد فنيخر862832621411017075

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط494.0082.33اعدادية الكرامة للبنيناحيائياحمد سرحان شنان جبر862842621411004044

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط492.0082.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء لؤي شاكر محمود862852621422025081

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط487.0081.17اعدادية الصفا للبناتاحيائيروز عباس عبد المهدي احمد862862621422015040

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط483.0080.50اعدادية االحرار للبناتاحيائيمريم علي جاسم محمد862872621422035102

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط478.0079.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتقى حميد راهي عبيد862882621422018043

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط477.0079.50اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيحسين سعد راهي زاير862892621411032014

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط476.6479.44ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيفاطمه حيدر جابر محسن862902621422042020

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط470.0078.33ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزينب سالم خلف اليذ862912821422015054

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط468.0078.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيام البنين احمد عبد االمير علي862922621424002017

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط468.0078.00ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيسجى حسن ريسان حيال862932621424011030

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط466.0077.67اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب رياض محمود علي862942621422031073

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط466.0077.67ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينرجس غانم زرار بداي862952621424002141
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الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط465.0077.50اعدادية الحسين للبنيناحيائيمحمد رحمان عبد زغير862962621411028125

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط464.0077.33اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء شطب بجاي حسن862972621422047035

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط463.0077.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهبة محمد جاسم جالب862982621422026162

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط463.0077.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيميالد احمد عبد الهادي حمزه862992621424007202

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط462.0077.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيصفا كامل عبد هللا خضر863002621424007148

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط462.0077.00اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيورود عبير فالح صبري863012621426001150

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط461.0076.83اعدادية الوفاء للبناتاحيائيبتول راشد حسوني عجة863022221422057016

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط461.0076.83ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيرباب حيدر ادعم صكر863032821422030022

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط460.0076.67اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد عقيل ناصر حسين863042621411012157

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط459.0076.50اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي عدنان جفات معيوف863052621411033099

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط459.0076.50ثانوية الياقوت للبناتاحيائيزينه صباح جبار خياله863062621422065023

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط458.0076.33اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي عبد االمير عبد محسن863072621411005090

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط458.0076.33اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين رحيم عبد عمران863082621411016027

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط458.0076.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسراب خليل عطيه تايه863092621422018136

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط457.0076.17اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيموسى فائز عزيز صباح863102621411022216

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط454.0075.67اعدادية يافا للبناتاحيائيبتول مؤيد ابراهيم علي863111321422031027

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط454.0075.67اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء مزهر صيوان عبد863122621422008066

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط453.2875.55ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد حازم محمد حسين عليوي863132621411040025

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط453.0075.50ثانوية الرباب للبناتاحيائياجيال نعيم محسن ثامر863141521422012002

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط452.0075.33ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعباس علي حسين سلمان863152221413030050

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط451.0075.17ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيساره غانم رسن ثعلب863162821422015060

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط450.6475.11ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيمريم ميثم سعدي صبري863172621422042027

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط450.0075.00اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيحمزه حميد مراح عباس863182621411032015

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط448.0074.67اعدادية الفجر للبنيناحيائيمحمد رحم غويلي عواد863192221411029108

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط448.0074.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء حامد مجيد عناد863202621422026042

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط446.0074.33ثانوية الصباح للبنيناحيائيحسين علي علوان حسين863212621411045009

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط444.0074.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحيدر نبيل عبد النبي علوان863222621411012055

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط443.0073.83اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء جميل فرحان حنون863232621422031050

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط443.0073.83اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيابرار اكرم علي حسين863242621422032002

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط441.0073.50اعدادية الموفقية للبناتاحيائيحوراء بشار محسن سلمان863252621422022028

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط440.0073.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيغفران سعدون عطيه عبود863262821422018075

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط439.0073.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي حسين فضيح دنيف863272621411001105

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط439.0073.17اعدادية النعيم للبنيناحيائيجعفر احمد عبد جابر863282621411008005
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الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط439.0073.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايه نعيم فرج بريح863292621422018023

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط439.0073.17اعدادية الكوت للبناتاحيائيرتاج فائز عبد الكريم احمد863302621422025048

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط439.0073.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزينب عالء محسن جباره863312621424015094

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط438.2073.03ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسين علي عسل حسن863321521411012022

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط438.0073.00اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيريتاج حسن محمد كرم863331421422068047

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط437.0872.85ثانوية المتميزيناحيائيكرار ناصر الدين عباس محمد863341321411016086

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط437.0072.83اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيمهدي جاسم محمد ازبك863352621411032055

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط436.0072.67اعدادية الهبة للبناتاحيائيفاطمه محمد سوادي نجيبان863362221422018052

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط436.0072.67الخارجياتاحيائيفاطمه الزهراء علي عبد االمير علي863372521428050384

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط436.0072.67اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعلي محمد كامل محمد863382621411009132

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط435.0072.50ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيهبه محمد جابر رحيمه863392621422029053

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط434.0072.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي ياسين عباس محمود863401121411041094

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط434.0072.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمؤمل عالء حسن جوده863412621411019058

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط432.0072.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي رخيص مكامش فنجان863422621411005085

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط432.0072.00اعدادية العزة للبنيناحيائيمقتدى عبد العباس عبد الحسين عبيد863432621411007131

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط432.0072.00اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيمنتظر علي هاشم بدر863442821411016049

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط431.0071.83ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيزهراء عدنان فريح لعيوس863452621427010016

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط430.0071.67اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمصطفى احمد جباره حسين863461421411006097

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط428.0071.33ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيسيف علي سعد عذور863472221413008036

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط428.0071.33اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه خضير عباس عبد الجبار863482621422016178

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط427.0071.17ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء حكيم عباس عالوي863492221422065041

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط427.0071.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء حسين والي عباس863502621422018074

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط425.0070.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيمصطفى عيدان مشط جازع863512621411002137

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط424.0070.67اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعلي حامد حمزه نادر863522621411009116

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط424.0070.67اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء رزاق عبد الحسين عبد863532621422016090

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط423.0070.50اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد ناهي جاري863542621413010087

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط423.0070.50اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزينب حيدر نعيم جاسم863552621422032044

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط423.0070.50اعدادية العزيزية للبناتاحيائيفرح شاكر حسين عباس863562621422039047

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط422.0070.33اعدادية فدك للبناتاحيائيثريا طالب كاظم محمد863571421422006032

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط422.0070.33اعدادية الكرامة للبنيناحيائيحمزة هالل برهان حسين863582621411004030

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط421.0070.17اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيصادق عباس هالل علوان863592621411027075

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط420.0070.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين فرحان تايه جوال863602621411005038

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط420.0070.00اعدادية المناهل للبناتاحيائيزهراء صادق لعيبي نصير863612621422043051
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الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط419.0069.83اعدادية الشموخ للبناتاحيائيغدير عالوي مذبوب خزعل863622221422028130

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط419.0069.83اعدادية الكرامة للبنيناحيائيكرار حيدر عباس عبد الحسن863632621411004085

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط419.0069.83اعدادية العزة للبنيناحيائيزين العابدين حازم عيفان جابر863642621411007047

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط419.0069.83اعدادية المناهل للبناتاحيائيهبه خالد نجم عبد هللا863652621422043116

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط418.0069.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيمجتبى نادر حسين هاشم863662321411020295

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط418.0069.67اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيسرى محمد عبد الزهره احمد863672521422010210

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط418.0069.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيزكريا سعدي جعاز سفاح863682621411001058

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط418.0069.67اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسجاد طالب ابراهيم عبود863692621411012067

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط418.0069.67اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء مهدي راشد كاظم863702621422017081

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط418.0069.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيأمنه قاسم عادل عبود863712621422037002

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط417.0069.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء فكري بادي زغير863722221424010115

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط417.0069.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحيدر علي عدنان حرامي863732621411011057

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط416.0069.33ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد محسن وناس محمد863742421411040076

كلية الزراعة/جامعة واسط451.0075.17اعدادية النعيم للبنيناحيائيحسن صدام كامل محسن863752621411008008

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0072.50اعدادية االحرار للبنيناحيائيمحمد كريم قاسم دنبوس863762621411018070

كلية الزراعة/جامعة واسط424.0070.67اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد علي عزيز جهيد حمد863772621411014153

كلية الزراعة/جامعة واسط420.0070.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور الهدى نصيف جاسم حسن863782621424007221

كلية الزراعة/جامعة واسط411.0068.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيعذراء عبد الحسين عبد علي تبينه863792621422019057

كلية الزراعة/جامعة واسط407.0067.83اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيالحوراء زينب حبيب جليل شناوه863802621426001016

كلية الزراعة/جامعة واسط406.0067.67اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائينرجس جار هللا حلو زاير863812621426001132

كلية الزراعة/جامعة واسط404.0067.33اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمحمد منتظر عالوي حسين جالب863822621411027147

كلية الزراعة/جامعة واسط403.0067.17ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيواثق محمد حميد ابراهيم863832621413001101

كلية الزراعة/جامعة واسط402.0067.00اعدادية النعيم للبنيناحيائيعلي حسن علي محمد863842621411008023

كلية الزراعة/جامعة واسط401.0066.83اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء ابراهيم حسين عزيز863852421422040094

كلية الزراعة/جامعة واسط393.0065.50ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمرتضى فالح حسن بدير863862621413001083

كلية الزراعة/جامعة واسط390.0065.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي حيدر حسن عبد علي863872621511019032

كلية الزراعة/جامعة واسط389.0064.83اعدادية الميمون للبنيناحيائيابو الحسن بشار جبر خليفه863882621411033001

كلية الزراعة/جامعة واسط389.0064.83اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد محسن فرحان عكيلة863892621411033146

كلية الزراعة/جامعة واسط388.0064.67اعدادية الهدى للبناتاحيائينور كريم عزيز جبر863902621422019079

كلية الزراعة/جامعة واسط387.0064.50اعدادية النور للبناتاحيائيأية صادق حسين سلمان863912621422047003

كلية الزراعة/جامعة واسط387.0064.50اعدادية النور للبناتاحيائيسارة حاكم جاسم محمد863922621422047062

كلية الزراعة/جامعة واسط387.0064.50ثانوية الرسل للبناتاحيائيتبارك حميد يوار عطية863932621422055006

كلية الزراعة/جامعة واسط385.0064.17اعدادية دجلة للبنيناحيائيعلي ماجد عايد عبد الحسن863942621411020058
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كلية الزراعة/جامعة واسط385.0064.17اعدادية الكوت للبناتاحيائيفاطمة حيدر راهي صفير863952621422025128

كلية الزراعة/جامعة واسط385.0064.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء محمد صابط جاسم863962621422026071

كلية الزراعة/جامعة واسط385.0064.17اعدادية القدس للبناتاحيائيعذراء كامل غازي سلمان863972621422033127

كلية الزراعة/جامعة واسط385.0064.17اعدادية النور للبناتاحيائيمريم سمير جبار سمير863982621422047088

كلية الزراعة/جامعة واسط385.0064.17ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيبتول مهدي عناد ياسر863992621427010006

كلية الزراعة/جامعة واسط384.0064.00اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد الباقر وئام تحسين علوان86400262041033101

كلية الزراعة/جامعة واسط384.0064.00اعدادية دجلة للبنيناحيائيجعفر عواد حسن مجيد864012621411020009

كلية الزراعة/جامعة واسط384.0064.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيمريم فالح عبود نمينم864022621422025152

كلية الزراعة/جامعة واسط383.0063.83اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيمريم فليح عبيد جابر864032621422011080

كلية الزراعة/جامعة واسط383.0063.83اعدادية الصفا للبناتاحيائيزهراء خليل رشيد كوكز864042621422015043

كلية الزراعة/جامعة واسط383.0063.83ثانوية العزة للبناتاحيائيحنين شهاب عباس شهاب864052621422028020

كلية الزراعة/جامعة واسط383.0063.83اعدادية االحرار للبناتاحيائيفاطمه رضا ياسين سلمان864062621422035090

كلية الزراعة/جامعة واسط383.0063.83اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينه فيصل عوده بوري864072621422038087

كلية الزراعة/جامعة واسط382.0063.67ثانوية المزاك للبنيناحيائيعلي مهاوش نذير فيصل864082621411044034

كلية الزراعة/جامعة واسط382.0063.67ثانوية فضة للبناتاحيائيسجى عدنان يوسف علوان864092621422024028

كلية الزراعة/جامعة واسط382.0063.67اعدادية الحسين للبنينتطبيقيعبد هللا تحسين علي عبد864102621511028029

كلية الزراعة/جامعة واسط381.0063.50اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسين حميد فرهود كاطع864112621411019018

كلية الزراعة/جامعة واسط381.0063.50ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه كريم حسين شراد864122621422044057

كلية الزراعة/جامعة واسط381.0063.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب محمد جبر كاظم864132621424007128

كلية الزراعة/جامعة واسط381.0063.50ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرفل صباح عباس فليح864142621424015054

كلية الزراعة/جامعة واسط380.0063.33اعدادية العزة للبنيناحيائيكاظم جاسم محمد علود864152621411007093

كلية الزراعة/جامعة واسط380.0063.33اعدادية المودة للبناتاحيائيسجى عالء عبد الحسين عيدان864162621422008086

كلية الزراعة/جامعة واسط380.0063.33اعدادية النعمانية للبناتاحيائيشمس ماهر عبد الكريم جواد864172621422017113

كلية الزراعة/جامعة واسط380.0063.33اعدادية المناهل للبناتاحيائيهبه علي عنيد ثويني864182621422043118

كلية الزراعة/جامعة واسط379.0063.17اعدادية المناهل للبناتاحيائينور الهدى قاسم محمد شفلح864192621422043108

كلية الزراعة/جامعة واسط379.0063.17اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء فاضل محسن علي864202621422047043

كلية الزراعة/جامعة واسط379.0063.17ثانوية المجدات للبناتاحيائيتبارك صبيح منصور جاسم864212621422049017

كلية الزراعة/جامعة واسط379.0063.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب جودي ترف كشيش864222621424002084

كلية الزراعة/جامعة واسط377.0062.83اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحبيب كاظم مسنوه عويد864232621411027030

كلية الزراعة/جامعة واسط377.0062.83اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي محمد يوسف ليلو864242621413004049

كلية الزراعة/جامعة واسط377.0062.83اعدادية اليسر للبناتاحيائيهدى خلف سلمان محمد864252621422038161

كلية الزراعة/جامعة واسط377.0062.83ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيفاطمه جبار شعيوط وادي864262621422064019

كلية الزراعة/جامعة واسط377.0062.83اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمحمد هادي كاطع جاسم864272621511002052
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كلية الزراعة/جامعة واسط376.0062.67اعدادية النعمانية للبنيناحيائيكرار حيدر حمزه مهدي864282621411009142

كلية الزراعة/جامعة واسط376.0062.67اعدادية االحرار للبناتاحيائيعذراء جبار فرحان راشد864292621422035081

كلية الزراعة/جامعة واسط376.0062.67ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيبنين عواد موسى تايه864302621424006003

كلية الزراعة/جامعة واسط375.0062.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي غالب فرج مطلك864312621411003148

كلية الزراعة/جامعة واسط374.0062.33اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء جمال ساير بخيت864322621422008055

كلية الزراعة/جامعة واسط374.0062.33اعدادية الغدير للبناتاحيائيمريم عدي طاهر كمر864332621422016209

كلية الزراعة/جامعة واسط374.0062.33اعدادية اليسر للبناتاحيائينور الهدى علي خالد علي864342621422038150

كلية الزراعة/جامعة واسط374.0062.33اعدادية النور للبناتاحيائياريج محمد حسين علي864352621422047004

كلية الزراعة/جامعة واسط373.0062.17اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيعلي عدنان دهش مطير864362621411023087

كلية الزراعة/جامعة واسط373.0062.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد سلمان864372621422012025

كلية الزراعة/جامعة واسط373.0062.17اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعباس هاشم عبد الحسين خلف864382621511033029

كلية الزراعة/جامعة واسط372.0062.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي ستار جابر رصيص864392621411022112

كلية الزراعة/جامعة واسط372.0062.00اعدادية الميمون للبنيناحيائياحمد حيدر عبد فرحان864402621411033003

كلية الزراعة/جامعة واسط372.0062.00اعدادية الكسائي للبنيناحيائيمنتظر اياد مجيد حسين864412621411037040

كلية الزراعة/جامعة واسط372.0062.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب رياض عمران طلفاح864422621422004062

كلية الزراعة/جامعة واسط372.0062.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيوفاء مطرود هارف دعاج864432621422016259

كلية الزراعة/جامعة واسط371.0061.83اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد حسن علي سيد86444262041005005

كلية الزراعة/جامعة واسط371.0061.83اعدادية البسالة للبناتاحيائينور محمد خلف حسوني864451321422016088

كلية الزراعة/جامعة واسط371.0061.83اعدادية الموفقية للبناتاحيائيشهد خليل عناد رداد864462621422022068

كلية الزراعة/جامعة واسط371.0061.83اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء جويد جليب محمد864472621422032030

كلية الزراعة/جامعة واسط371.0061.83اعدادية اليسر للبناتاحيائيهدى محمد جاسم محمد864482621422038163

كلية الزراعة/جامعة واسط371.0061.83ثانوية المجدات للبناتاحيائيزينب ضياء رمضان موحان864492621422049052

كلية الزراعة/جامعة واسط371.0061.83ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيزينب حمد عناد فنخير864502621422054015

كلية الزراعة/جامعة واسط371.0061.83ثانوية الكوت االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا ناصر حسن خميس864512621513003007

كلية الزراعة/جامعة واسط371.0061.83اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينتطبيقيعادل فضيل خضير عباس864522621513010006

كلية الزراعة/جامعة واسط371.0061.83ثانوية بلقيس للبناتتطبيقينور نديم ضمد طاهر864532621522044017

كلية الزراعة/جامعة واسط371.0061.83ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيآيه حازم حسن حسين864542821422015004

كلية الزراعة/جامعة واسط370.0061.67اعدادية الموفقية للبناتاحيائياسماء ترف عبد الرزاق كلف864552621422022003

كلية الزراعة/جامعة واسط370.0061.67اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينور تحسين جبار سلمان864562621422031131

كلية الزراعة/جامعة واسط370.0061.67اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي مؤيد سلمان مهدي864572621511002036

كلية الزراعة/جامعة واسط370.0061.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمقتدى لواء ناظم عبد الجبار864582621511005101

كلية الزراعة/جامعة واسط370.0061.67اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيصفاء جمعه عوده خلف864592621515010065

كلية الزراعة/جامعة واسط369.0061.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين سلمان عزيز سرحان864602621411001041
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كلية الزراعة/جامعة واسط369.0061.50اعدادية العزة للبنيناحيائيرسول حامد صبيح حالوب864612621411007044

كلية الزراعة/جامعة واسط369.0061.50اعدادية المودة للبناتاحيائيآيات علي رحيم كريم864622621422008003

كلية الزراعة/جامعة واسط369.0061.50اعدادية الكوت للبناتاحيائيأية ظافر ماجد عبد864632621422025004

كلية الزراعة/جامعة واسط369.0061.50اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء ضياء حسن جاسم864642621422025073

كلية الزراعة/جامعة واسط369.0061.50اعدادية القدس للبناتاحيائيبنين احسان حسين كاظم864652621422033019

كلية الزراعة/جامعة واسط369.0061.50اعدادية الحي للبناتاحيائيشهد علي نعيم كتوب864662621422036092

كلية الزراعة/جامعة واسط369.0061.50ثانوية ام البنين االهلية للبناتاحيائياطياف محسن كطوف عبود864672621424005002

كلية الزراعة/جامعة واسط369.0061.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ عدنان محمد خليل864682621424007206

كلية الزراعة/جامعة واسط369.0061.50اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيبتول حسن عبيد شبل864692621424012032

كلية الزراعة/جامعة واسط369.0061.50اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينوره جاسم محمد علوان864702621522026065

كلية الزراعة/جامعة واسط369.0061.50ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيرسل عالء كريم ذبيح864712621522044009

كلية الزراعة/جامعة واسط368.0061.33اعدادية النعيم للبنيناحيائيسالم ناجي كامل زامل864722621411008021

كلية الزراعة/جامعة واسط368.0061.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيجعفر هاشم محسن محمد864732621411019013

كلية الزراعة/جامعة واسط368.0061.33اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيرامي محمد شدهان محمد864742621411023045

كلية الزراعة/جامعة واسط368.0061.33اعدادية الميمون للبنيناحيائياحمد عامر موسى علي864752621411033006

كلية الزراعة/جامعة واسط368.0061.33ثانوية فضة للبناتاحيائيمريم جمعه حنش سريح864762621422024038

كلية الزراعة/جامعة واسط368.0061.33ثانوية العزة للبناتاحيائيوئام صبر جاسم محمد864772621422028095

كلية الزراعة/جامعة واسط368.0061.33اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء الزم محمد موحان864782621422036073

كلية الزراعة/جامعة واسط368.0061.33اعدادية المناهل للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم علوان864792621422043091

كلية الزراعة/جامعة واسط368.0061.33ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيدعاء صباح محيسن باني864802621427015003

كلية الزراعة/جامعة واسط368.0061.33اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيكرار علي والي حسن864812621511003035

كلية الزراعة/جامعة واسط368.0061.33اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد جبار غانم حسن864822621511019056

كلية الزراعة/جامعة واسط368.0061.33اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمسلم رائد نعمة بخيت864832621511033051

كلية الزراعة/جامعة واسط368.0061.33اعدادية الغدير للبناتتطبيقيآيات علي شرهان سلمان864842621522016001

كلية الزراعة/جامعة واسط368.0061.33ثانوية فضة للبناتتطبيقيفاطمه عباس جبار صيهود864852621522024013

كلية الزراعة/جامعة واسط368.0061.33ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمحمود صكر محمد عوده864862821511012048

كلية الزراعة/جامعة واسط368.0061.33ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيزهراء علي مريبت وادي864872821522015015

كلية الزراعة/جامعة واسط367.0061.17اعدادية النعيم للبنيناحيائيحسنين هادي جبر نصف864882621411008010

كلية الزراعة/جامعة واسط367.0061.17اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيحسين جمعه محمد ازيك864892621411032012

كلية الزراعة/جامعة واسط367.0061.17ثانوية العزة للبناتاحيائياسالم قاسم عطا هللا كاطع864902621422028005

كلية الزراعة/جامعة واسط367.0061.17اعدادية اليسر للبناتتطبيقيفاطمه عبد الرضا شمخي لفته864912621522038022

كلية الزراعة/جامعة واسط366.0061.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائياسماء عظيم كامل عبود864922421422017012

كلية الزراعة/جامعة واسط366.0061.00اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي جعفر عبد الرزاق زكاح864932621411033080
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كلية الزراعة/جامعة واسط366.0061.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعالء عصام جعفر داود864942621413001040

كلية الزراعة/جامعة واسط366.0061.00ثانوية فضة للبناتاحيائيزينب ستار حنش سريح864952621422024023

كلية الزراعة/جامعة واسط366.0061.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى نعيم عبد وحيد864962621422026159

كلية الزراعة/جامعة واسط365.0060.83اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيعبد هللا باسل مظهر زيدان864971121511033025

كلية الزراعة/جامعة واسط365.0060.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي عالء عبد الحسين دبيش864982621411002081

كلية الزراعة/جامعة واسط365.0060.83اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيعلي صفاء عبد الحسين جابر864992621415003074

كلية الزراعة/جامعة واسط365.0060.83اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيزهراء رياض عناد جنيب865002621422011029

كلية الزراعة/جامعة واسط365.0060.83اعدادية الصفا للبناتاحيائيزهراء مهدي رسن سعيد865012621422015056

كلية الزراعة/جامعة واسط365.0060.83اعدادية الغدير للبناتاحيائيرباب هادي كاظم غافل865022621422016068

كلية الزراعة/جامعة واسط365.0060.83اعدادية الكوت للبناتاحيائيتبارك عباس فاضل فرحان865032621422025032

كلية الزراعة/جامعة واسط365.0060.83اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيسدن رعد محمد حوار865042621424012133

كلية الزراعة/جامعة واسط365.0060.83اعدادية الغدير للبناتتطبيقيبنين حسن هارف حاجي865052621522016007

كلية الزراعة/جامعة واسط364.0060.67اعدادية الكرامة للبنيناحيائياحمد محسن ناصر حسين865062621411004010

كلية الزراعة/جامعة واسط364.0060.67اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمرتضى نجم عبد ايدام865072621411022188

كلية الزراعة/جامعة واسط364.0060.67اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيعقيل عامر صابون علي865082621411032028

كلية الزراعة/جامعة واسط364.0060.67ثانوية الكوت االهلية للبنيناحيائيسجاد عباس حسين عبد865092621413003008

كلية الزراعة/جامعة واسط364.0060.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه محمد نور حسن865102621422004116

كلية الزراعة/جامعة واسط364.0060.67اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزهراء علي حسين سويط865112621422023026

كلية الزراعة/جامعة واسط364.0060.67اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء انور فاضل كاظم865122621422025064

كلية الزراعة/جامعة واسط364.0060.67اعدادية اليسر للبناتتطبيقيزينب عدنان هادي عليوي865132621522038018

كلية الزراعة/جامعة واسط364.0060.67ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيطيبه جبار حنتوش بساط865142821422015068

كلية الزراعة/جامعة واسط364.0060.67اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائياحمد عارف عناد عباس865152921411019005

كلية الزراعة/جامعة واسط363.0060.50اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمهدي كاظم دحام جاسم865162621411004124

كلية الزراعة/جامعة واسط363.0060.50اعدادية الموفقية للبناتاحيائيحوراء جوده محمد صخي865172621422022029

كلية الزراعة/جامعة واسط363.0060.50اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمنتظر رائد عبداللطيف رجب865182621511002055

كلية الزراعة/جامعة واسط363.0060.50ثانوية كميت للبناتاحيائيبنين عبد العباس عبد الكريم احمد865192821422017006

كلية الزراعة/جامعة واسط362.0060.33اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين راضي عبد علي حسين865202621411003053

كلية الزراعة/جامعة واسط362.0060.33ثانوية تبارك للبناتاحيائيرسل جابر جلوب كوتان865212621422007010

كلية الزراعة/جامعة واسط362.0060.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء احمد ابهيلي فرج865222621422013048

كلية الزراعة/جامعة واسط362.0060.33ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيبلسم قاسم مذبوب لفته865232621422048008

كلية الزراعة/جامعة واسط362.0060.33ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزينه كاظم داخل مطير865242621422048025

كلية الزراعة/جامعة واسط362.0060.33ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيزهراء جعفر جمعه علي865252621422054011

كلية الزراعة/جامعة واسط362.0060.33اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيرسول سعيد جبار ظاهر865262621511023035
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كلية الزراعة/جامعة واسط362.0060.33اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيعلي هاشم محسن شاعل865272621515010095

كلية الزراعة/جامعة واسط361.0060.17ثانوية سومر للبناتتطبيقيفاطمة حسن كريم محمد865281421522008053

كلية الزراعة/جامعة واسط361.0060.17ثانوية البتول للبناتاحيائينور الهدى محمد شعيوط جبر865292621422005062

كلية الزراعة/جامعة واسط361.0060.17اعدادية الغدير للبناتاحيائيكوثر رزاق عبد الحسين عبد865302621422016200

كلية الزراعة/جامعة واسط361.0060.17اعدادية الكوت للبناتاحيائينرجس مسلم عبد جاسم865312621422025164

كلية الزراعة/جامعة واسط361.0060.17ثانوية العزة للبناتاحيائيرغد صالح ناهي مفتن865322621422028029

كلية الزراعة/جامعة واسط361.0060.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء علي لفته كاظم865332621424007102

كلية الزراعة/جامعة واسط360.0060.00اعدادية النعمانية للبنيناحيائيرسول رحمن محمد غالم865342621411009064

كلية الزراعة/جامعة واسط360.0060.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمصطفى عبد المحسن سعدون عبد الرضا865352621411027159

كلية الزراعة/جامعة واسط360.0060.00اعدادية الميمون للبنيناحيائيمرتجى علي ستار مجهول865362621411033149

كلية الزراعة/جامعة واسط360.0060.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسميه ساجت منشد محمد865372621422013067

كلية الزراعة/جامعة واسط360.0060.00اعدادية العزة للبنينتطبيقيجعفر ماهر كاظم طاهر865382621511007007

كلية الزراعة/جامعة واسط359.0059.83اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد جمعه جبر مري865392221411070156

كلية الزراعة/جامعة واسط359.0059.83اعدادية الغدير للبناتاحيائيانفال سعد مسير عليخان865402621422016022

كلية الزراعة/جامعة واسط359.0059.83اعدادية الغدير للبناتاحيائيبنين محمد ناصر ساهي865412621422016041

كلية الزراعة/جامعة واسط359.0059.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين فاضل طعمه حسون865422621422019016

كلية الزراعة/جامعة واسط359.0059.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيدعاء عالء كطيف خليف865432621422019024

كلية الزراعة/جامعة واسط359.0059.83اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء جاسم ناصر حبيني865442621422033070

كلية الزراعة/جامعة واسط359.0059.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا تطبيقيحيدر صالح شمخي كاطع865452621511043006

كلية الزراعة/جامعة واسط358.0059.67ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيرحيم علي عبد جتب86546282051013008

كلية الزراعة/جامعة واسط358.0059.67اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمد علي ستار عباس فنجان865472621411009166

كلية الزراعة/جامعة واسط358.0059.67اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي لفته جابر غافل865482621411010117

كلية الزراعة/جامعة واسط358.0059.67اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء جاسم علي سلمان865492621422008053

كلية الزراعة/جامعة واسط358.0059.67اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزينب رائد فارس عبد865502621422023032

كلية الزراعة/جامعة واسط358.0059.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه يوسف عبد علي جابر865512621422026129

كلية الزراعة/جامعة واسط358.0059.67اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمحمد محسن عويد ياسين865522621515010123

كلية الزراعة/جامعة واسط358.0059.67اعدادية اليسر للبناتتطبيقيزينب علي محسن مرتضى865532621522038019

كلية الزراعة/جامعة واسط358.0059.67اعدادية العمارة للبنينتطبيقيذو الفقار رياض محمد خلف865542821511005064

كلية الزراعة/جامعة واسط357.0059.50ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيحيدر عماد جاسم محمد865552121411055018

كلية الزراعة/جامعة واسط357.0059.50ثانوية قزانية للبناتاحيائيتبارك عبد السالم علي باقر865562121422015003

كلية الزراعة/جامعة واسط357.0059.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيشهب صباح محمد فياض865572221424005045

كلية الزراعة/جامعة واسط357.0059.50اعدادية قلعة سكر للبنينتطبيقيحسين علي عيدان لفته865582221511028004

كلية الزراعة/جامعة واسط357.0059.50اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيحسين جاسم جويد تامول865592621411023026
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كلية الزراعة/جامعة واسط357.0059.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيجعفر احمد كاظم حسين865602621411043013

كلية الزراعة/جامعة واسط357.0059.50اعدادية القدس للبناتاحيائيكوثر هادي عباس عبد الحسن865612621422033159

كلية الزراعة/جامعة واسط357.0059.50اعدادية المناهل للبناتاحيائيامنه كريم فهد حسين865622621422043009

كلية الزراعة/جامعة واسط357.0059.50ثانوية المجدات للبناتاحيائيدعاء ناعم عبد العالي فضل865632621422049027

كلية الزراعة/جامعة واسط357.0059.50ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحمزه واثق غانم عمران865642621513006005

كلية الزراعة/جامعة واسط357.0059.50ثانوية فضة للبناتتطبيقيمنتهى عيدان نجم حسين865652621522024017

كلية الزراعة/جامعة واسط357.0059.50ثانوية المشكاة للبناتتطبيقينبأ ستار لفته مجيري865662821522031054

كلية الزراعة/جامعة واسط356.0059.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه جعفر عبد دهام86567262042089095

كلية الزراعة/جامعة واسط356.0059.33اعدادية المقدادية للبناتاحيائينور راسم محمد حسن865682121422050201

كلية الزراعة/جامعة واسط356.0059.33االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفاطمه مهدي كاظم عطيه865692421424017075

كلية الزراعة/جامعة واسط356.0059.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائياحمد حميد عبيد ناصر865702621411014005

كلية الزراعة/جامعة واسط356.0059.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمقتدى خالد عبد جاسم865712621411014180

كلية الزراعة/جامعة واسط356.0059.33اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيزهراء حسين عكال سلومي865722621422011026

كلية الزراعة/جامعة واسط356.0059.33ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائياماني صالح حسن علي865732621424004015

كلية الزراعة/جامعة واسط356.0059.33اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحسين سالم كمال حسون865742621511002012

كلية الزراعة/جامعة واسط356.0059.33اعدادية دجلة للبنينتطبيقيعباس نجم عبيد حسين865752621511020033

كلية الزراعة/جامعة واسط356.0059.33ثانوية السراج للبنينتطبيقيمصطفى سعدون كريم عسل865762821511026023

كلية الزراعة/جامعة واسط355.0059.17ثانوية االعتماد للبناتاحيائيهدى جاسب هاشم دحام865771421422067068

كلية الزراعة/جامعة واسط355.0059.17اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحسن سدخان صباح حرب865782621411010139

كلية الزراعة/جامعة واسط355.0059.17اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيأيه محمد فوزي موسى865792621422031005

كلية الزراعة/جامعة واسط355.0059.17اعدادية اليسر للبناتتطبيقيداليا محسن علي حسين865802621522038009

كلية الزراعة/جامعة واسط354.0059.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيهادي مهدي معتوق شهاب865811621513059071

كلية الزراعة/جامعة واسط354.0059.00اعدادية االحرار للبنيناحيائيمحمد حسين احمد كاظم جنيجل865822621411018065

كلية الزراعة/جامعة واسط354.0059.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم جواد كاظم خليفه865832621422019071

كلية الزراعة/جامعة واسط354.0059.00اعدادية النعيم للبنينتطبيقيابو الحسن نمر سليم مجلي865842621511008002

كلية الزراعة/جامعة واسط354.0059.00اعدادية الغدير للبناتتطبيقيبنين عادل ارحيم عبدالكاظم865852621522016009

كلية الزراعة/جامعة واسط354.0059.00ثانوية السراج للبنينتطبيقينمير حسانه لزام ضيدان865862821511026030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط541.0090.17ثانوية السراج للبنينادبيمحمد محسن حسن حمادي865872821211026016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط516.0086.00ثانوية األعراف المختلطةادبيسرور اياد كاظم غافل865882621227009014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481.0080.17اعدادية الموفقية للبناتادبيطيبه سالم معارج نصار865892621222022040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0079.83ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينرجس عبد العظيم ناصر منصور865902621222029023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473.0078.83اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيازل ليث هادي مرعيد865912621222031003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0078.67ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيمحسن نعيم هالل كاظم865922621211031020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0078.67اعدادية اليسر للبناتادبيزهراء طه ياسين طه865932621222038024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0078.33ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمصطفى حامد جاسم جبر865942821211009060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0077.33اعدادية الموفقية للبناتادبيهديل سعيد جبار ظاهر865952621222022068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0077.17اعدادية الفاطمية للبناتادبيتبارك جمعه دباشي سلمان865962621222011012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0077.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيباقر صادق حميد عبود865972621211048010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0076.83ثانوية جصان للبناتادبيزينب صباح زاير خلف865982621222001018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0076.67اعدادية الحي للبناتادبيفاطمه ياسر جليب جبر865992621222036017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0076.50اعدادية المصطفى للبنينادبييوسف محمد حنون حسان866002621211019041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0076.50اعدادية الغدير للبناتاحيائينبأ صالح خضير عبد النبي866012621422016225

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0076.50اعدادية المشكاة للبناتاحيائياسراء فرحان حسن خيري866022621422023003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0076.33اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيهاجر ثائر جبار خليفه866032621426001171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط457.0076.17اعدادية االصالة للبنينادبيمقتدى فاخر جليل حسن866042621211035164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط457.0076.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيكرار سليم طعيمه رويضي866052621411043078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط455.0075.83ثانوية جصان للبناتادبيزينب محمد حسين جبر866062621222001019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0075.67اعدادية دجلة للبنينادبيمصطفى اياد هالل منشد866072621211020029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0075.50اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه خلف درع جابر866082621222016069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0075.50اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي عواد كاظم سعيد866092621411027110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط452.0075.33اعدادية اليسر للبناتادبيزينب عماد شاكر عبود866102621222038027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450.0075.00اعدادية حلب للبنينادبيعباس باسم ثجيل ساهي866112621211013073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450.0075.00اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيايه فرحان جبار عجيل866122621426001160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط449.0074.83اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمقتدى فاضل مخيلف حسين866131521211005088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448.0074.67اعدادية الشباب للبنينادبيمحمد الجواد جميل جاسم عبد السادة866142221211031039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0074.50اعدادية الموفقية للبنينادبيمصطفى حاكم عجيل بلحاوي866152621211039126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0074.50اعدادية الغدير للبناتادبيبنين عوده جبير دنيدن866162621222016019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0074.33اعدادية الغدير للبناتادبيحنين عوده جبير دنيدن866172621222016025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0074.33اعدادية العزيزية للبناتادبيطيبه يقضان عدنان عبد866182621222039014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0074.33اعدادية العزيزية للبناتادبينبأ حيدر عايد خيال866192621222039019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0074.00اعدادية الموفقية للبنينادبيحسين سعد ثويني عتيج866202621211039024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0074.00ثانوية عشتار المختلطةادبيفاطمه جواد جاسم عبد الحسين866212621227016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0074.00ثانوية فضة للبناتاحيائيخوله عبد الرزاق هاشم صخي866222621422024012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0073.83اعدادية السياب للبنينادبيعلي زاير عبد كطامي866232621211047044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0073.83اعدادية الفاضالت للبناتادبينور محمد مونس جبر866242621222012028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0073.83اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء نعيم علي رزيج866252621222016046
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0073.83اعدادية الغدير للبناتادبينور الهدى ناصر مطشر خلوهن866262621222016078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0073.83اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينب محمد جاسم ظاهر866272621222032030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0073.67اعدادية النعيم للبنينادبيعلي حسين صخي حسن866282621211008039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0073.50اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيصادق فرحان عبد حبيب866292621215002060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0073.50اعدادية الموفقية للبناتادبياروى عبد الواحد جابر نايف866302621222022005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط439.0073.17اعدادية الميمون للبنينادبيمحمد صباح ياركة ملك866312621211033053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط439.0073.17اعدادية الحي للبناتادبياستبرق طعمه هاتف مال هللا866322621222036001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط439.0073.17اعدادية الكوت المسائية للبناتادبيتبارك بدر منصور حسين866332621226001010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط438.0073.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي حسن عبد العباس حسين866342621211015080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط438.0073.00اعدادية سيد االنام للبنينادبييوسف ماجد محسن جبر866352621211048087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط438.0073.00اعدادية الحي المسائية للبنينادبيسعيد غريب خميس زمام866362621215003014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط438.0073.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيحيدر الكرار خليل راضي شافي866372621411005042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط438.0073.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيميس عدنان ناصر عبود866382621422018182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط437.0072.83 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي حازم عيدان سليم866392621211006050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط437.0072.83اعدادية النعيم للبنينادبيمرتضى سكر ريه عبد هللا866402621211008053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط437.0072.83اعدادية الغدير للبناتادبيازهار محمد عبد الرضا جحيل866412621222016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط437.0072.83ثانوية التاميم للبناتادبيام البنين عبد الرحمن شاكر حاوي866422621222030002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط437.0072.83اعدادية النور للبناتادبيمروه ناظم سفاح خنجر866432621222047033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط436.0072.67اعدادية النعيم للبنينادبيجعفر جمعة بني تويه866442621211008013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط436.0072.67اعدادية طه االمين للبنينادبيغانم ناطق عربيد شعالن866452621211026066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط436.0072.67اعدادية السياب للبنينادبيعبد المحسن علي مهدي حمدان866462621211047035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط436.0072.67ثانوية فضة للبناتادبيزهراء عناد بجاي ثجيل866472621222024010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط436.0072.67ثانوية السراج للبنينادبيمحمد جاسم محمد عبد866482821211026015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط435.0072.50اعدادية السياب للبنينادبيحسن داود سلمان مذبوب866492621211047009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط435.0072.50اعدادية الكوت المسائية للبنينادبياكرم ناجي جبار صالح866502621215002013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط435.0072.50ثانوية االنتصارات للبناتادبيمياده عدنان عبد العباس دلف866512621222002059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط435.0072.50اعدادية عبير العراق للبناتادبيكوثر مهدي حامد طرفه866522621222009031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط434.0072.33اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي حميد راضي كايم866532621211048053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط434.0072.33اعدادية المودة للبناتادبيعلياء سعيد خير هللا جبل866542621222008021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط434.0072.33اعدادية الفاضالت للبناتادبيبنين حمزه بشيبش صبار866552621222012002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط434.0072.33اعدادية الموفقية للبناتادبياسماء شمخي جبار حمزه866562621222022001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط434.0072.33اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء سالم كامل حسين866572621222031013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط434.0072.33اعدادية ذات النطاقين للبناتادبينور ماجد علي حسون866582621222031024
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط433.0072.17اعدادية دجلة للبنينادبيحسنين كريم عبد وثيج866592621211020008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط433.0072.17اعدادية االصالة للبنينادبيعباس حميد مالح راضي866602621211035087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط433.0072.17اعدادية الزهراء للبناتادبينور الهدى حسين علي مبدر866612621222026023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط433.0072.17اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمنتظر بهاء حسين داود866622621411009193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط432.0072.00اعدادية الكرامة للبنينادبيكميل عمار مالك جساس866632621211004059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط432.0072.00اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمحمد ماجد ياسر علي866642621215002129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط432.0072.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيصفا علي عبد الحسين يوسف866652621222012015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط432.0072.00اعدادية االحرار للبناتاحيائيانعام بارح بسكوت مصارع866662621422035014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط431.0071.83ثانوية الغسانية للبنينادبيايسر حازم خضير عباس866672621211050013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط431.0071.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه الزهراء خالد كاظم راضي866682621222018017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط431.0071.83ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيرشا قاسم خلف علي866692621224013010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط430.0071.67اعدادية الفاضالت للبناتادبيتبارك جميل ابراهيم مامه866702121222013007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط430.0071.67ثانوية البتول للبناتادبيحوراء علي عبد الحسين صبيح866712621222005006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط430.0071.67اعدادية الرحمة للبناتادبيسوزان عبيس مهدي عويد866722621222059056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط429.0071.50اعدادية بدرة للبنينادبيكرار عادل صاحب غافل866732621211021035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط429.0071.50ثانوية عشتار المختلطةادبيعلي خلف فاضل حمود866742621217016007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط429.0071.50اعدادية اليسر للبناتادبيسجى عاجل مهدي مايد866752621222038033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط429.0071.50اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعمار حيدر دويج لفته866762621413004050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط429.0071.50ثانوية العزة للبناتاحيائيزينب سعدون ياسر حسين866772621422028052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط428.0071.33ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيحسين ثامر سلمان مشيعل866782621217010004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط427.0071.17اعدادية شورش للبنينادبيعبد هللا عثمان سايخان كاكه خان866792121211067032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط427.0071.17ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيزين العابدين علي فلغوص حرز866802521413017045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط427.0071.17اعدادية السياب للبنينادبيعباس علي كريم شخيتر866812621211047032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط427.0071.17ثانوية عشتار المختلطةادبيأيمن مجيد عبودي جبير866822621217016001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط427.0071.17اعدادية الحسين للبنيناحيائيعادل حسين علي كمار866832621411028070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط427.0071.17اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء زين العابدين محمد علي عبد الحسن866842621422033076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط427.0071.17اعدادية االحرار للبناتاحيائينور علي عبد هللا سلمان866852621422035120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط427.0071.17اعدادية النور للبناتاحيائيضحى رشيد خير هللا راضي866862621422047068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط426.0071.00اعدادية الموفقية للبناتادبينور عزيز هادي رويهي866872621222022065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط426.0071.00الخارجياتادبيايمان سالم غليس جبر866882621228050031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط426.0071.00اعدادية الحسين للبنيناحيائيمحمد نجم عبود جار هللا866892621411028134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط426.0071.00ثانوية الرسل للبناتاحيائياسيا علوان عبد كطامي866902621422055002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط426.0071.00ثانوية الرسل للبناتاحيائيزينب عالء شمخي جبار866912621422055014

4148 من 2627صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط425.0070.83اعدادية الكرامة للبنينادبيحسن طالب عفات عبد النبي866922621211004013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط425.0070.83اعدادية المثنى للبنينادبيزين العابدين ستار جبار كنيدر866932621211005037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط425.0070.83اعدادية الميمون للبنينادبياسالم علي حسين خميس866942621211033008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط425.0070.83ثانوية المجدات للبناتادبياالء هادي جاسم حسين866952621222049002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط425.0070.83اعدادية الرحمة للبناتادبيطيبه بشير جياد رداد866962621222059059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط425.0070.83اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسين علي قاسم داخل866972621411033039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط425.0070.83الخارجيوناحيائيسجاد خلف ناصر حسين866982621418001118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط425.0070.83اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيحوراء عالء حميد رمضان866992621422031030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط424.0070.67اعدادية المثنى للبنينادبيحمزه هادي كامل عبيس867002621211005027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط424.0070.67اعدادية االحرار للبنينادبيحسين عماد جميل شالل867012621211018014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط424.0070.67اعدادية الميمون للبنينادبيعبد هللا مؤيد حسين كريم867022621211033034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط424.0070.67ثانوية الفتوة المختلطةادبيتبارك حميد ماجد كطوف867032621227015002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط424.0070.67اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحسن فالح الزم شمخي867042621411022027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط424.0070.67اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيكرار اياد ثجيل عناد867052621415003085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط423.0070.50 تموز للبنين14اعدادية ادبيعباس محمود عباس كاظم867062621211006042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط423.0070.50اعدادية االصالة للبنينادبيابراهيم محمد بريسم اليذ867072621211035001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط423.0070.50اعدادية االحرار للبناتادبيزهراء احمد عبد عذافه867082621222035011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط423.0070.50اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيعلي هادي عجيل هاني867092621411023096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط422.0070.33الخارجيوناحيائيمحسن عامر عبدالرزاق مرغيل867102621418001248

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط422.0070.33اعدادية المودة للبناتاحيائيفاطمه عباس فاضل جبير867112621422008105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط422.0070.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى علي حسين حسن867122621422044070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط422.0070.33ثانوية المجدات للبناتاحيائيعذراء احمد هاني نعمه867132621422049064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط422.0070.33ثانوية علي الغربي للبنينادبيعباس جاسم جوده خلوفي867142821211012023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط421.0070.17اعدادية بني سعد للبنينادبيجعفر اياد حسام الدين ولي867152121211008005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط421.0070.17اعدادية االحرار للبنينادبيمصطفى جليل عبد خيون ساجن867162621211018042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط421.0070.17اعدادية االصالة للبنينادبيحسين جبار خضير عباس867172621211035040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط421.0070.17ثانوية الشجعان للبنينادبيحسن عباس عبيد حسن867182621211046019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط421.0070.17اعدادية الحسين للبنيناحيائيايمن علي حاجم حميد867192621411028016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط421.0070.17ثانوية البتول للبناتاحيائيداليا حاتم ساجت سلمان867202621422005018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط420.0070.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيعلي احمد حامد طرفة867212621211024025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط420.0070.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيعباس حاكم جبار علي867222621211048040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط420.0070.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيضحى قيس كاظم جابر867232621222004032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط420.0070.00اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمه سعد شافي كاظم867242621222032041
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط420.0070.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيطيبه جواد كاظم كوطي867252621422025121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط419.0069.83اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعباس حامد عبد مخيلف867262621211015058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط419.0069.83اعدادية طه االمين للبنينادبييوسف سراح مطير شريف867272621211026084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط419.0069.83اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسن عماد مجيبل فرج867282621211049033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط418.0069.67اعدادية السيف العربي للبناتادبيزينب السيد علي عبده867291321222035032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط418.0069.67اعدادية سيد االنام للبنينادبيكرار جبار خضير دلي867302621211048061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط418.0069.67اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء نعيم مكف سعدون867312621222016047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط418.0069.67ثانوية فضة للبناتادبيحوراء سليم فالح حسين867322621222024007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط418.0069.67اعدادية الميمون للبنيناحيائياحمد صكبان كاظم مشكور867332621411033005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط418.0069.67ثانوية الدبوني للبنيناحيائيصادق حسن مانع جعفر867342621411034014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط418.0069.67اعدادية الغدير للبناتاحيائينوره سعدون طاهر حسين867352621422016250

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط418.0069.67ثانوية المجدات للبناتاحيائيسرور احمد علي خليل867362621422049058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط418.0069.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء بشار عبد العال شهيب867372621424007086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط418.0069.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرقيه صادق جعفر امين867382621424015061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط417.0069.50اعدادية االصالة للبنينادبيعلي عماد عواد الكوط867392621211035117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط417.0069.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيابراهيم مرزوك ارهيف جعفر867402621211049003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط417.0069.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيناجي فالح جواد الحامض867412621211049177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط417.0069.50اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب اسعد علي مبدر867422621222026012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط417.0069.50ثانوية التاميم للبناتادبينور الهدى رائد رمضان صغير867432621222030034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط417.0069.50اعدادية اليسر للبناتادبينبأ رعد عبيد نايف867442621222038051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط417.0069.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي رعد جعب جيجان867452621411003139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط417.0069.50اعدادية الحي للبناتاحيائيرقيه ياسر جليب جبر867462621422036055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط417.0069.50ثانوية ثغر العراق للبناتادبيفاطمه قاسم عنيد حسان867472821222040061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط416.0069.33اعدادية المثنى للبنينادبيياسر عماد حمود شناري867482621211005102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط416.0069.33اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء داود سلمان عيسى867492621222012008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط416.0069.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيزينب قحطان أحمد شبيب867502621222037033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط416.0069.33ثانوية شيخ سعد للبناتادبيام كلثوم فليح حسن راشد867512621222054001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط416.0069.33اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيفاطمه إبراهيم شلش وجر867522621422011064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط415.0069.17ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيجعفر والي علي حميدان867532221413031010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط415.0069.17اعدادية الميمون للبنينادبيحسين علي شعالن مهدي867542621211033015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط415.0069.17اعدادية جصان للبنينادبيذو الفقار صالح عباس وسمي867552621211036010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط415.0069.17اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيداود سلمان كريع جليب867562621211049065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط415.0069.17ثانوية المجدات للبناتاحيائيزمن فاضل راضي عيسى867572621422049035
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط415.0069.17ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزينب مهدي عكله علوان867582821422015058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط414.0069.00ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيمنتظر عناد غافل اسماعيل867592621211031024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط414.0069.00اعدادية العزة للبنيناحيائيحيدر محمد سلمان عيدان867602621411007040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط414.0069.00ثانوية جصان للبناتاحيائيدعاء مجبل عيسى كعيد867612621422001012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط414.0069.00ثانوية جصان للبناتاحيائيزهراء حمزه رحيم فرحان867622621422001017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط414.0069.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيبنين فرج عطيه شونه867632621422016040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط414.0069.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايه كريم صيهود شندل867642621422018022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط414.0069.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب جميل عطيه تايه867652621422018109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط414.0069.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب محمد حميد محمد867662621422019050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط414.0069.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيمريم بشار خلباص ظاهر867672621422022088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط414.0069.00الخارجياتاحيائينبأ محمد عيسى طلفاح867682621428050192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط413.0068.83اعدادية السياب للبنينادبيمرتضى محمد والي عباس867692621211047073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط413.0068.83ثانوية الحياة المختلطةادبيحيدر زيدان عبد هللا مناحي867702621217002007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط413.0068.83اعدادية الخوارزمي للبناتادبيزهراء مازن عباس محمود867712621222040017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط413.0068.83اعدادية العزة للبنيناحيائيعلي حسين علوان ظاهر867722621411007076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط413.0068.83اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيأنمار رضا عباس عكيلي867732621424001001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط412.0068.67 تموز للبنين14اعدادية ادبيعبد هللا حمزه جبار حايف867742621211006047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط412.0068.67اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي عبد الرزاق غاوي حمزه867752621211015093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط412.0068.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد ضرغام حاكم خماس867762621411001165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط412.0068.67اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد حسن موحان كشمر867772621411003199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط412.0068.67ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيمريم حسين علي شمخي867782621424011038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط412.0068.67ثانوية الكوت االهلية للبنينتطبيقيايهاب بركات كامل غالب867792621513003004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط411.0068.50اعدادية حلب للبنينادبيسلمان داود جوده حمزه867802621211013060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط411.0068.50اعدادية بدرة للبنينادبيعبد هللا رعد شدهان فرحان867812621211021021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط411.0068.50اعدادية الميمون للبنينادبيمحمد فاضل صادق جاسم867822621211033055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط411.0068.50اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد محسن عناد وناس867832621211035153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط411.0068.50اعدادية جصان للبنينادبيمصطفى عامر عيسى كعيد867842621211036023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط411.0068.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيكرار امير علي نصيف867852621211049131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط411.0068.50اعدادية الرحمة للبناتادبينورس مالك عطيه كشاش867862621222059091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط411.0068.50ثانوية الكريمية للبناتادبيزهراء فؤاد عبد الرضا داغر867872621222060006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط411.0068.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائياالء حسين لفته عباس867882621422018016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط411.0068.50اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزهراء جاسم مهاوش جار هللا867892621422022045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط411.0068.50اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيتهاني عامر حسين جاسم867902621422031022
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط410.0068.33اعدادية الميمون للبنينادبيعلي عادل علي مراد باقر867912621211033040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط410.0068.33ثانوية الشجعان للبنينادبيجعفر مرزه خضير عباس867922621211046016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط410.0068.33اعدادية الفاطمية للبناتادبيدعاء محمد كاظم معيجل867932621222011015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط410.0068.33اعدادية الزاكيات للبناتادبيكوثر عالء جواد كاظم867942621222032044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط410.0068.33اعدادية الحي للبناتادبيزهراء علي جاسم محمد867952621222036010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط410.0068.33اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمد احمد كاظم عمران867962621411009152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط410.0068.33اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين صالح عيسى مياح867972621413004013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط410.0068.33اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيخديجة رشاد سابط شمخي867982621422011015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط409.0068.17اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعمار محمود رحمن زمان867992121215009056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط409.0068.17اعدادية االقتدار المختلطةادبيشاهر ميثاق شاهر رشيد868002321217003013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط409.0068.17اعدادية السياب للبنينادبياحمد عدنان زاير مطشر868012621211047002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط409.0068.17اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسن علي طميش حسين868022621211049031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط409.0068.17اعدادية االحرار للبناتادبيفاطمه علي سحاب مطلك868032621222035026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط409.0068.17اعدادية النعيم للبنيناحيائيحسن هويدي راضي ورجين868042621411008009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط409.0068.17اعدادية الفاطمية للبناتاحيائييسر حسن عباده سفيح868052621422011095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط409.0068.17اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء عامر راشد شيال868062621422025074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط409.0068.17اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيعلي حسن فرحان جبر868072621515003042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط408.0068.00اعدادية الفاطمية للبناتادبياحالم شيخان حطحوط مرعي868082621222011001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط408.0068.00اعدادية الموفقية للبناتادبيام البنين عباس عويد عجيل868092621222022002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط408.0068.00اعدادية اليسر للبناتادبيبنين وصفي سعدون هادي868102621222038010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط408.0068.00اعدادية اليسر للبناتادبيدعاء عبد االمير هاشم محمد868112621222038017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط408.0068.00اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعباس بساله حمود اجحل868122621415010103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط408.0068.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء جابر جاسم مزهر868132621422017061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط408.0068.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب ضياء جودي خلف868142621422025095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط408.0068.00اعدادية القدس للبناتاحيائيسجى علي عبد الحسين سلمان868152621422033111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط407.0067.83 تموز للبنين14اعدادية ادبيعبد هللا محمد عدنان زيدان868162621211006048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط407.0067.83اعدادية المصطفى للبنينادبيثامر فريد جابر ثامر868172621211019003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط407.0067.83اعدادية االصالة للبنينادبيمالك براك حامد كبيح868182621211035135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط407.0067.83ثانوية الشجعان للبنينادبيصفاء محمد عبد االمير كريش868192621211046047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط407.0067.83اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي ماجد طربال جابر868202621211049122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط407.0067.83ثانوية جصان للبناتادبيرغد هادي داخل موسى868212621222001009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط407.0067.83اعدادية اليسر للبناتادبيهدى هشام علي شريف868222621222038057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط407.0067.83اعدادية عطر الوالية للبناتادبيرنا كريم لطيف غركان868232621222045009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط407.0067.83اعدادية الكوت المسائية للبناتادبينبأ هالل جبر داخل868242621226001045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط407.0067.83اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي اكبر طاهر ياسر علي868252621413004039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط407.0067.83اعدادية المودة للبناتاحيائيسجى سلمان صيوان سالم868262621422008085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط407.0067.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيساره شهاب احمد اثر868272621424007134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط406.0067.67اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد ستار حسن علي868282621211015004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط406.0067.67 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيوعد رشيد شنان محار868292621211024040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط406.0067.67اعدادية االصالة للبنينادبيمانع ظافر رياض حمود868302621211035136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط406.0067.67اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء جواد بريسم حسن868312621222022021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط406.0067.67اعدادية الموفقية للبناتاحيائينضال عاجل عطشان عنيد868322621422022100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط406.0067.67اعدادية اليسر للبناتاحيائيغدير عماد مجيد سلمان868332621422038108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط406.0067.67ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيآمال حميد زيدان مهدي868342621422050001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط406.0067.67ثانوية علي الشرقي للبنينادبيحسين كريم محمد توله868352821211009022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط405.0067.50 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي ناجي عبد الحسين ياسين868362621211006059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط405.0067.50اعدادية الميمون للبنينادبيباقر احمد فاضل خلف868372621211033009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط405.0067.50ثانوية الحياة المختلطةادبيكرار عدنان حرامي كاظم868382621217002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط405.0067.50اعدادية الرحمة للبناتادبيبنين ماجد فرحان تهلوك868392621222059019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط405.0067.50اعدادية الموفقية للبناتاحيائينرجس رعد رهيف سويط868402621422022098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط405.0067.50ثانوية الدبوني للبناتاحيائيفاطمه جواد علوان ذياب868412621422027027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط404.0067.33اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه حاتم سلمان محيسن868421421222002028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط404.0067.33اعدادية حلب للبنينادبيغزوان داود جوده حمزه868432621211013120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط404.0067.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعباس حافظ حسين فرحان868442621211015057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط404.0067.33اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر فراس لطيف كريم868452621211019039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط404.0067.33اعدادية الموفقية للبنينادبيذياب سرحان ذياب جحت868462621211039036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط404.0067.33اعدادية سيد االنام للبنينادبيسجاد وادي حسين عاتي868472621211048034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط404.0067.33اعدادية الفاضالت للبناتادبيداليا مثنى محسن جاسم868482621222012005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط404.0067.33اعدادية العزة للبنيناحيائيعلي عزيز محمد راضي868492621411007082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط404.0067.33اعدادية المودة للبناتاحيائيصابرين كريم حميد عنصيل868502621422008093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط404.0067.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيانتصار هدف جازول فارس868512621422019010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط404.0067.33اعدادية المناهل للبناتاحيائيريام نوري كريم حسون868522621422043041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط404.0067.33ثانوية المجدات للبناتاحيائيحنين ماهر سيد نجم868532621422049022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط404.0067.33ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيزهراء فاضل هادي شاهين868542621422064010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط404.0067.33اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيرفل سعد خرباط شذر868552621424001012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط404.0067.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبراء ناهي كريم عبد هللا868562621424007032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط403.0067.17اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين علي حامد كاظم868572221415011034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط403.0067.17اعدادية المثنى للبنينادبيذو الفقار حسنين سامي عبد الكريم868582621211005032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط403.0067.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه احمد حسن مسلم868592621422026118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط403.0067.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه اسعد صباح عبد الرضا868602621422026119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط403.0067.17اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيهدى حسن عجم جواد868612621422031138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط403.0067.17ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيفاطمه سامي قاسم نحيو868622621422054027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط403.0067.17اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمسلم حسين خلف عجيل868632821215001210

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط402.0067.00اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي سالم هاشم حمد868642621211019025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط402.0067.00اعدادية االصالة للبنينادبيحسن جاسم كوزة علي868652621211035027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط402.0067.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمهدي صباح مهدي عطيه868662621211049174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط402.0067.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيكريم امجد كريم جواد868672621411014132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط402.0067.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي حسن جميل طارش868682621411022108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط402.0067.00اعدادية المودة للبناتاحيائيحنان محسن جبار خلف868692621422008025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط402.0067.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيصفاء جبار محمد جوده868702621422016154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط402.0067.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيرتاج وليد موزان هاشم868712621422025050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط402.0067.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب ثامر شرقي صفر868722621422025090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط402.0067.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب رحيم حميد جحيش868732621422026081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط402.0067.00اعدادية المناهل للبناتاحيائيساره عطيه صخي حسن868742621422043072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط402.0067.00اعدادية النور للبناتاحيائيشكران حسن صبيح عليوي868752621422047064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط401.0066.83اعدادية الميمون للبنينادبيحسين عبد الرضا محسن علي868762621211033013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط401.0066.83اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي حميد جاسم سلمان868772621211048052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط401.0066.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء مناف سكر فرحان868782621222018013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط401.0066.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعبد الحليم شمخي منصور عبد الحسين868792621411003125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط401.0066.83اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين صالح هادي مجيفي868802621413004014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط401.0066.83اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب جبار سلمان مذبوب868812621422008072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط401.0066.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياديان سعدون محمد سلمان868822621422012002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط401.0066.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء حسين عليوي سلمان868832621422018073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط401.0066.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء علي سلطان عبد االمير868842621422026063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط401.0066.83اعدادية الحي للبناتاحيائيزهره حسين عبيد كاظم868852621422036077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط401.0066.83ثانوية السراج للبنينادبييحيى حسن طالب هليل868862821211026020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط401.0066.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى فاضل واجد هاشم868872821511001191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط400.0066.67اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد زهير مجبل مزهر868882621211005079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط400.0066.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيمرتضى نوفل داود حسين868892621411001184
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط400.0066.67اعدادية النعمانية للبنيناحيائيسجاد عامر حسن شاني868902621411009077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط400.0066.67اعدادية الميمون للبنيناحيائياحمد فرحان كريم عبود868912621411033012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط399.0066.50ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيبتول فالح دعاج ذياب868922221424049014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط399.0066.50اعدادية طه االمين للبنينادبيعلي شامل فرحان مهنا868932621211026061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط399.0066.50ثانوية بومدين للبنينادبيعبد هللا عمر تركي فرحان868942621211053017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط399.0066.50اعدادية الرحمة للبناتادبيمريم خضير عباس حميد868952621222059076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط399.0066.50ثانوية الكريمية للبناتادبيريتاج عباس يحيى مهدي868962621222060004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط399.0066.50اعدادية الكوت المسائية للبناتادبيفاطمة وهاب احمد محمد868972621226001035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط399.0066.50ثانوية األعراف المختلطةادبيمريم مجيد حميد اكحيوش868982621227009019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط399.0066.50اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمحمد رياض عبد الجليل دارم868992621417006070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط399.0066.50اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيانتظار حديد حمد عواد869002621422032005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط399.0066.50اعدادية االحرار للبناتاحيائيمحاسن عامر خضير عبد هللا869012621422035098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط399.0066.50ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيشيماء حاكم محمد جابر869022621522044011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط398.0066.33اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيسجاد خالد عادل ورور869031321411022034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط398.0066.33اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيكرار فالح مطرود زغير869042621411022148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط398.0066.33ثانوية المزاك للبنيناحيائيصالح مهدي عجه كريم869052621411044025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط398.0066.33اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء فنجان عايد نعيثل869062621422036072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط397.0066.17اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحمزه شاكر رحيمه زريع869072621411010048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط397.0066.17ثانوية البتول للبناتاحيائينورس خالد ناصر حالن869082621422005063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط397.0066.17اعدادية االحرار للبناتاحيائينور عدنان حمزه ساهي869092621422035119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط397.0066.17ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيهدى مهدي حسن طروش869102621422054040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط396.0066.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب ثائر جمعة مجلي869112221424054019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط396.0066.00اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد مالك سلومي مهيوب869122621411007120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط396.0066.00اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيصادق جعفر جمعه علي869132621411017042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط396.0066.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائياالء عالوي مهدي نعمه869142621422026016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط396.0066.00ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائينور ماهر عبد الكريم مهدي869152621424011048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط395.0065.83اعدادية الكوت للبناتاحيائيرانيا مؤيد عبد االمير مهدي869162621422025046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط395.0065.83اعدادية الحي للبناتاحيائيهبه خليل سالم بادي869172621422036145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط394.0065.67اعدادية النجاح للبنيناحيائيعباس رحيم شالل سعدون869182221411057074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط394.0065.67اعدادية االحرار للبناتاحيائيمريم صادق كاظم محي869192621422035100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط394.0065.67ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيمريم ابراهيم علوان عزبي869202621422064026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط394.0065.67اعدادية العزة للبنينتطبيقيحسين علي حالوي حمود869212621511007017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط394.0065.67اعدادية اليسر للبناتتطبيقياسراء محسن قدير اسيد869222621522038001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط393.0065.50ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيأديان جعفر بدر مفتن869232621424011001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط392.0065.33اعدادية االخاء للبنيناحيائيحسن عالء موحان بصراوي869242221411035035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط392.0065.33ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيبراء احسان علي حسين869252221424047014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط392.0065.33اعدادية الفجر للبنينتطبيقياركان والي عبد بشاره869262221511029003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط392.0065.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي كاظم ودع عبود869272621411010114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط392.0065.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين محفوظ ستار حبيب869282621411014058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط392.0065.33اعدادية الميمون للبنيناحيائيصادق يعقوب درويش حمد869292621411033064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط392.0065.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيناديه قاسم كاطع عبد الحسين869302621422018184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط392.0065.33اعدادية الكوت للبناتاحيائيتبارك عباس نفل رسن869312621422025033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط392.0065.33اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء مهند كريم منيهل869322621422033087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط392.0065.33اعدادية العزيزية للبناتاحيائيمنار عبد الكاظم خليف معيوف869332621422039053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط392.0065.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمنتظر عبد االمير زامل جوده869342621511010065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط391.0065.17اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمصطفى ماجد كريم عبيد869352621411003238

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط391.0065.17اعدادية المثنى للبنيناحيائيزين العابدين علي عكاب يوسف869362621411005057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط391.0065.17اعدادية االحرار للبنيناحيائيعبد هللا صالح ضعيف محمد869372621411018043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط391.0065.17اعدادية الميمون للبنيناحيائيسجاد محمد عبد الرضا علي869382621411033057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط391.0065.17اعدادية المودة للبناتاحيائيسكينه ستار حسن صالح869392621422008089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط391.0065.17اعدادية الحي للبناتاحيائيحوراء الزم محمد موحان869402621422036044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط390.0065.00اعدادية زينب للبناتاحيائيفرح فالح حسن حسون869411421422043211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط390.0065.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين طارق فرحان جبار869422421411008057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط390.0065.00ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعيسى كامل راضي مهبش869432521413014066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط390.0065.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيساميه زامل عبيد مبارك869442621422016138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط390.0065.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزهراء عزيز محل مبيريج869452621422022050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط390.0065.00ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيمريم تركي عبد الحسن صيهود869462621427017010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط388.0064.67ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمرتضى فريح عريبي مخيفي869472821511035048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط386.0064.33اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياكرم عدنان سعدون عذيفه869482621511019009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط384.0064.00اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيكرار عبد الزهرة خضير معتوك869491621511070073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط384.0064.00اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي يحيى محمد مذكور869502621511002038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط383.0063.83ثانوية العمارة للبناتتطبيقيحنين عبد الزهره كطافه محمد86951282052059017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط383.0063.83الخارجيونتطبيقيعلي مؤيد صاحب عيدان869522621518001096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط383.0063.83ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتتطبيقينور الهدى علي جاسم طالل869532621524009002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط383.0063.83اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسجاد حسين شذر زنيد869542821511037038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط383.0063.83ثانوية االصالة للبناتتطبيقيعذراء محمد عباس جاسم869552821522002041
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط382.0063.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحيدر رحيم مجباس سراك869562621511005028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط382.0063.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمنتظر ادباس حميد ساجت869572621511005102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط382.0063.67اعدادية دعبل الخزاعي للبنينتطبيقيسيف محمد حسن رحم869582621511032009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط381.0063.50اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزهراء علي حسين زغير869592621522016028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط381.0063.50اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيتبارك سامي صالح عباس869602621522026010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط381.0063.50ثانوية دجلة للبنينتطبيقيزين العابدين عودة جبار هديهد869612821511011055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط381.0063.50ثانوية الغفران للبناتتطبيقينازك فالح حسان عبيد869622821522019049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط381.0063.50ثانوية خولة للبناتتطبيقيغدير محمد عبود علي869632821522033026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط380.0063.33ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعلي هادي غركان عباس86964162051078033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط380.0063.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد عطا هللا مهنه سالم869652621511005084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط380.0063.33اعدادية الغدير للبناتتطبيقيساره سعيد عبد علي رجب869662621522016039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط380.0063.33اعدادية الكوت المسائية للبناتتطبيقيزهراء عالوي شاتي مطلك869672621526001019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط380.0063.33اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء احمد عجيل زاير869682821522005015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط379.0063.17اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمنتظر ستار جبار علي869691421511040083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط379.0063.17اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيبنين وليد حمد هللا بشير869701421522065011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط379.0063.17اعدادية الكوت للبنينتطبيقيباقر صالح حسن عيدان869712621511001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط379.0063.17اعدادية العزة للبنينتطبيقيعلي عدنان عبود كايم869722621511007039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط378.0063.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا تطبيقيكرار رشيد علي حسن869732621511043023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط378.0063.00ثانوية النصر المختلطةتطبيقيمنتظر عبد مجيد كاظم869742821517004046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط377.0062.83اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيعباس طالب قاسم حافظ869751121511008035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط377.0062.83اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيتبارك محمد راضي نهير869762221522057005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط377.0062.83اعدادية الغدير للبناتتطبيقيتبارك سامي كمر راضي869772621522016013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط377.0062.83اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعقيل عبد الكريم رحيمة طعمه869782821511037069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط376.0062.67اعدادية العزة للبنينتطبيقيمهدي برهان حسن صبيح869792621511007063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط376.0062.67اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعلي كمال جليل عزيز869802621511014049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط376.0062.67ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسن حيدر محسن عريبي869812621513006003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط376.0062.67اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمنتظر حسين جاسم علي869822821511015210

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط375.0062.50اعدادية أور للبناتتطبيقيرشا محمد علوان دنبوس86983222052154008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط375.0062.50ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيمحمد سعيد عويد محيبس869841621511008037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط375.0062.50اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيرضا موسى عبد دهام869852621511003017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط375.0062.50اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمنتظر عمار نصيف جاسم869862621515010141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط375.0062.50اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمحمد عدنان جمعه جبر869872821511037116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط375.0062.50ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيقيصر رحيم عبد خريبط869882821517002020
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0090.67اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحمزه عدنان شمران راهي869892621411010050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط541.0090.17اعدادية النعيم للبنيناحيائيمحمد وليد حسين كوزه869902621411008042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0088.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعلي رياض شويت عبيد869912221413036035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط523.0087.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب حسن ياسر حسين869922221424003089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط519.0086.50ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيباقر احمد عبد النبي كاظم869932621411031006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط513.0085.50اعدادية الحي للبناتاحيائينور الهدى صادق كاظم جبر869942621422036138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط511.0085.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيبنين حسين عبد الرحمن دحام869952221424036007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط510.0085.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريام احمد محيسن دالي869962621422031113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط508.0084.67اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزينب حكيم ياسين يوسف869972621422023031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط507.0084.50اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمهدي سعيد كزار جويذب869982621411010185

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط506.0084.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيحوراء فرحان ناهي حبوب869992221424036012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط505.0084.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعلي تركي عبيد مبارك870002221413036031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط502.0083.67اعدادية الفجر للبناتاحيائيفاطمه ناصر حسين ياسر870012221422027051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط502.0083.67اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيكرار غالي عبيد عتيل870022621411022147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط501.0083.50ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيكلثوم علي محمد دنانه870032221424036049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط501.0083.50اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء هالل عباس عوده870042621422036075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط500.0083.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب حيدر مايش مطرود870052221424003091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط500.0083.33اعدادية االحرار للبناتاحيائيفاطمه حيدر مجيد حسب870062621422035088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط497.0082.83ثانوية الطف المختلطةاحيائيستار عيدان جاسم محمد870072221417060027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط496.0082.67ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيغدير كاظم خريوت عبود870082221424003116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط494.0082.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيتقيه حسين عبدعلي عبدالكاظم870092221424003042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط493.0082.17اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيفاطمه حسين مجذوب هداب870102621422011069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط493.0082.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائينور نصير سبتي جاسم870112621424015144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط492.0082.00اعدادية الهدى للبناتاحيائينور سعد عبد الواحد جبار870122421422020101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط492.0082.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيفاطمه حسن عويد حمود870132621422029044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط492.0082.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمروه منصور محسن مشكور870142621424007186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط491.0081.83اعداديه الوهج للبنيناحيائيمصطفى جابر سندال عوفي870152421411030070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط490.0081.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب حسين عويد عبيد870162221424036030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط490.0081.67اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزينب رضا علي بطي870172621422045029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط490.0081.67ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيزينب محمد فرحان علي870182621424006006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط489.0081.50ثانوية الدبوني للبناتاحيائيشروق كريم هليل محمد870192621422027023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط489.0081.50ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينور رحمن علوان خضير870202621424002149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط488.0081.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمريم صاحب محمد مانع870212221424028184
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط488.0081.33اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين ضيف جدوع حسين870222621411027050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط488.0081.33اعدادية الحي للبناتاحيائييقين حاكم هاشم جبر870232621422036146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط488.0081.33ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيزينب تركي عبد الحسن صيهود870242621427017005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط487.0081.17اعدادية النعيم للبنيناحيائيمصطفى شاكر كاظم نشمي870252621411008045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط487.0081.17اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيحيدر يوسف جبار علي870262621411023042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط486.0081.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد علي جواد مهدي870272621411001167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط486.0081.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمسلم صاحب مركز صافي870282621411022189

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط486.0081.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيسارة مانع محمد زغير870292621422022063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط486.0081.00اعدادية المشكاة للبناتاحيائيفاطمه يحيى حسن شالكة870302621422023050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط485.0080.83اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيطيبه محمد أحسين سلمان870312621426001104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط484.0080.67اعدادية المودة للبناتاحيائيعذراء جبار ظاهر ثجيل870322621422008095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط484.0080.67اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسين هادي870332621422011073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط484.0080.67اعدادية النعمانية للبناتاحيائيكوثر شاكر صاحب غيالن870342621422017151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط484.0080.67اعدادية الموفقية للبناتاحيائيبتول مرجان حسين مخيف870352621422022017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط484.0080.67اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزهراء سليم ياسين يوسف870362621422023024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط483.0080.50ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيمريم حسين جبار حسوني870372221424032042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط483.0080.50اعدادية االحرار للبنيناحيائييوسف محسن داخل عبد الحسن870382621411018096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط483.0080.50ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد جابر لفته طريف870392621413001030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط482.0080.33ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيعلي حسن دريفش بريسم870402221417020006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط482.0080.33ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيمصطفى عامر حمود سعيد870412621411031041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط481.0080.17اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيحيدر لفته حسين شنيدخ870422221411028020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط481.0080.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيهدى فالح حميد خليف870432221424036060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط481.0080.17اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيسجاد بشير لكن عبود870442621411023049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط481.0080.17ثانوية تبارك للبناتاحيائييقين غازي صوكر جسام870452621422007044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط480.0080.00ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمحمد كريم عودة ظاهر870462221413040088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط480.0080.00ثانوية الشهيد اياد مزهر المختلطةاحيائيمريم شمال دويس ساجت870472221427044006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط480.0080.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسن كريم هادي عجيل870482621411027036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط480.0080.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيتبارك شاكر عاصي جاسم870492621422044015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط479.0079.83ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد صادق عبد الكريم ياسين يوسف870502621413001069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط479.0079.83اعدادية المشكاة للبناتاحيائياسماء مطير كسار كريم870512621422023004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط478.0079.67ثانوية الوالية للبناتاحيائيايات عماد عبود مرواح870522221422066020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط478.0079.67ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم ثجيل ساجت870532221424003132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط478.0079.67ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزهراء عبدالخضر طالب مزعل870542221424049031
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط478.0079.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء احمد كريم سباهي870552621422004046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط478.0079.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء قاسم مراد ناجي870562621422004055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط478.0079.67ثانوية زرباطيه المختلطةتطبيقيمنتظر هادي دعدوش مالح870572621517018014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط476.0079.33ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيباقر شهيد شعالن فاطس870582621411031007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط475.0079.17ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيعذراء احمد شراد لفته870592221424049051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط475.0079.17اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيانفال مهدي عيسى رستم870602621422045003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط475.0079.17ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائينوران زياد عبد الواحد ماهور870612621422054039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط475.0079.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الخضر كاظم عبد870622621424002115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط474.0079.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيدعاء هادي ضعيف فجر870632221427060007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط474.0079.00اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائياحمد بالسم جميل فرج870642621411032002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط474.0079.00اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد عباس جاسم زنبور870652621411033139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط474.0079.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمهند نعيم بطاح عرباش870662621413001098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط474.0079.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيتبارك سعيد شذر جاسم870672621422032017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط473.0078.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائينرجس حسين وجعان نيس870682221424036055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط473.0078.83ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم دهيرب كاظم870692221424047082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط473.0078.83اعدادية العزة للبنيناحيائيمحسن محمد حثالة سلمان870702621411007104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط473.0078.83اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي كريم جمعه جحيل870712621411028098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط472.0078.67ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمقتدى جميل كاصد محمد870722221413004145

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط472.0078.67ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب مايح فليح ضعيف870732221424003103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط472.0078.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب غني ثجيل بادي870742221424017134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط472.0078.67اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحسن ناصر حسين فراك870752621411022160

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط472.0078.67ثانوية المزاك للبنيناحيائيعلي كريم طعمه ساجت870762621411044032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط472.0078.67اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء حسين علي صيوان870772621422016087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط472.0078.67اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيبراق عبد الكريم خضير سلمان870782621424001008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط471.0078.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيوسن فالح سعد ذويب870792221422017057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط471.0078.50ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين جاسم محمد870802221424036011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط471.0078.50اعدادية الرسول للبنيناحيائيمحمد علي حسين جياد مطر870812421411026175

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط471.0078.50اعدادية النعيم للبنيناحيائيحسين ناصر حسن عجاج870822621411008012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط471.0078.50اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى كريم رزاق عذيب870832621411019073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط471.0078.50اعدادية طه االمين للبنيناحيائيتحسين جاسم محمد كافه870842621411026007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط471.0078.50ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيدنيا حسن عويد حمود870852621422029012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط471.0078.50اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب علي شمام خضير870862621422031077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط470.0078.33اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيمحسن غالب عليل مجهول870872221411067042
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط470.0078.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيخديجه شياع ردام خليف870882221424010081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط470.0078.33اعدادية الكوت للبناتاحيائيايه ياسين عبد غالي870892621422025017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط469.0078.17اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب هادي فرحان مزبان870902621422016134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط469.0078.17اعدادية اليسر للبناتاحيائيفاطمه جعفر محسن فليح870912621422038112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط469.0078.17ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيهدى نزار عواد علي870922621424008039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط468.0078.00ثانوية الجهاد للبناتاحيائيزهراء خالد عبادي ياسر870932221422019014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط468.0078.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء والي راشد صعيد870942221424017117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط468.0078.00اعدادية النعمانية للبنيناحيائيقاسم حبيب غريب حويتم870952621411009139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط468.0078.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي نديم عبد هللا رحيل870962621411010121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط468.0078.00اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيتبارك حاتم كريم محمد870972621422009013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط467.0077.83ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيعذراء حمود هليل عليعل870982221424049052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط467.0077.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيبيداء علي راهي عطشان870992421422020028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط467.0077.83اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمرتضى نعيم رزاق عذيب871002621411019070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط467.0077.83اعدادية الكوت للبناتاحيائيسجى عبد الكريم جاسم عبد الباقي871012621422025107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط466.0077.67اعدادية الفجر للبناتاحيائيساره زعيم جارهللا حسون871022221422027038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط466.0077.67اعدادية النيل للبناتاحيائيزينب حسن راشد شمخي871032221422054059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط466.0077.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيرسل هاشم كريم محمد871042221424017064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط466.0077.67اعدادية االحرار للبنيناحيائيعبد هللا حيدر موحان جلوب871052621411018041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط466.0077.67اعدادية المناهل للبناتاحيائيسمر جبار سلمان عسكر871062621422043076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط466.0077.67ثانوية الرسل للبناتاحيائيفاطمه كريم عسل محيسن871072621422055022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط466.0077.67ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب حسين كاظم حواس871082621424002087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط466.0077.67اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيتبارك داود سلمان زاير871092621426001037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط465.0077.50اعدادية النيل للبناتاحيائيزهراء نوري رسن كيطان871102221422054057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط465.0077.50ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيبنين جبار جميل شطنان871112221424049015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط465.0077.50اعدادية الصفا للبناتاحيائيمريم حسين جبير زميم871122621422015082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط464.0077.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعباس ريسان كاظم محمد871132221413004083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط464.0077.33ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيخديجه شاكر طاهر حاتم871142221424011017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط464.0077.33اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيفريق سعدون صباح عيالن871152621411027124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط463.0077.17اعدادية الفجر للبناتاحيائيزهره خيري حسوني محي871162221422027032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط463.0077.17ثانوية النهضة للبناتاحيائييقين عبد االمير عبد الحسن كزار871172221422034100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط463.0077.17اعدادية القوارير للبناتاحيائيايات فؤاد عنبر ساجت871182221422085011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط463.0077.17ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيرقيه علوان جليل محمد871192221424037028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط463.0077.17اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين علي صالح حسوني871202421411004054
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط463.0077.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب جاسم حسين نفيل871212621422018107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط463.0077.17اعدادية المناهل للبناتاحيائيصفا عبد الكريم كاظم خير هللا871222621422043077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط463.0077.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيحسناء عقيل لفته جبار871232621424012046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط463.0077.17ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيشهد حمودي ياسر عيسى871242821422015064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط462.0077.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيغيداء مجيد عالوي زراك871252221422055081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط462.0077.00ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيشيماء عبداالمير حنون حنظل871262221424064032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط462.0077.00الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيرقيه عبد االمير كناوي سلمان871272421422018028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط462.0077.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيرسل شمخي راضي عناد871282421424017031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط462.0077.00ثانوية الدبوني للبنيناحيائيمحمد عبد مسعود حسن871292621411034027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط462.0077.00ثانويةغرناطة للبناتاحيائيرنا محسن ديان فرحان871302621422010005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط462.0077.00ثانوية المجدات للبناتاحيائيزهراء علي حسين سلمان871312621422049043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط446.0074.33اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيجعفر سعيد عبد العالي سلمان871322621511019013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط444.0074.00اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيندا محمد عمود زويد871332621511023101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط441.0073.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين جبار شاكر تيبه871342821511005045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط436.0072.67اعدادية الحمزة للبنينتطبيقياحمد عماد جواد بوالذ871352621511003001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط431.0071.83اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيحسن عالوي زاير عبود871362621511017016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط430.0071.67اعدادية النعيم للبنينتطبيقياحمد جليل ابراهيم حسن871372621511008004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط429.0071.50ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيهشام صيوان هندي شحيل871382221515010021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط428.0071.33ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيمحمد غازي عبد النبي وريوص871392221513040031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط427.0071.17اعدادية الفجر للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين عبيد871402221511029018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط427.0071.17اعدادية اليسر للبناتتطبيقيمنار محمد عبد الرضا جاسم871412621522038027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط426.0071.00اعدادية النعيم للبنينتطبيقياحمد زغير شميشر يازع871422621511008005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط425.0070.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسجاد عالء فليح حسن871432621511005038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط423.0070.50ثانوية االصالح المسائيةتطبيقيمؤمل حميد جويد فرج871442221515014022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط421.0070.17اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الرضا عيسى871452621511019077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط419.0069.83اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيمثال محمد عظيم راشد871462221522057021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط419.0069.83ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيمنار اسعد حسن علوان871472221524063015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط419.0069.83اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيعبد هللا حسن خلف بنور871482621511010030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط418.0069.67ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيزهراء هادي خنيفس حسين871492821522015019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط415.0069.17اعدادية الغدير للبناتتطبيقيطيبه علي غازي عوفي871502621522016044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط414.0069.00اعدادية الفجر للبنينتطبيقييوسف ناظم ميهول اليج871512221511029100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط414.0069.00اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيايات نصير غازي جواد871522621522026005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط410.0068.33اعدادية الفجر للبنينتطبيقيزين العابدين سعد صياح طعيمه871532221511029030
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط410.0068.33اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيبنين ياسر حسين لطيف871542221522057003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط410.0068.33اعدادية اليسر للبناتتطبيقيزهراء محمد فاخر حسين871552621522038016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط409.0068.17اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمحمد قاسم جبار كاطع871562221511046053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط408.0068.00اعدادية الرفاعي للبنينتطبيقياحمد حسن ثجيل علي871572221511026001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط406.0067.67اعدادية الوقار للبنينتطبيقيحسين باسم شريف غازي871582721511044016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط405.0067.50اعدادية النيل للبناتتطبيقيبنين لطيف راشد عبد871592221522054002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط405.0067.50ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةتطبيقيمحمد حامد جاسم جبر871602821517011008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط404.0067.33اعدادية النجاح للبنينتطبيقياركان ياسر ثامر عور871612221511057004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط404.0067.33اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد عبيد871622221511058049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط404.0067.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيادم شهيد عبد حذيه871632221513036004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط404.0067.33ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتتطبيقيضي فراس عباس ياسين871642621524008002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط403.0067.17اعدادية النجاح للبنينتطبيقياحمد شالكه حيذور خريبط871652221511057001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط403.0067.17ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيكرار جبار سعيد كاطع871662221517057026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط403.0067.17اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسيف علي داود سلمان871672621511005041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط402.0067.00اعدادية المنار للبنينتطبيقينور خميس عبد الساده مهوس871682221521072019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط402.0067.00ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينتطبيقيمحمد خليل ابراهيم عاصي871692321513002003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط401.0066.83اعدادية بدرة للبنينتطبيقياحمد قاسم عبدالستار مطير871702621511021002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط400.0066.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي يوسف حميد جبر871711621513071099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط400.0066.67اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعلي محمد خلف اغويض871722221511037063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط400.0066.67ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيغدير حسنين فليح عبد الحسن871732821522015028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط399.0066.50اعدادية النعيم للبنينتطبيقياثير هيثم حسون داود871742621511008003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط542.0090.33اعدادية الزهراء للبناتادبيآيه فؤاد حسن حنش871752621222026001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط533.0088.83اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب احمد عبد المحسن ابراهيم871762621422038074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط532.0088.67ثانوية المركزية للبناتادبيحوراء علي حميد علوش871772621222034007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط520.0086.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيعلياء حسين جبار يوسف871782221424028151

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط497.0082.83ثانوية زرباطيه المختلطةتطبيقيزينب فاضل خلف حمد871792621527018003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط491.0081.83اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيوليد خالد عبيد كتات871802621211049183

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط491.0081.83اعدادية الرحمة للبناتادبيتقى صباح كاظم جرو871812621222059022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0081.00اعدادية الموفقية للبناتادبيتقوى هللا حميد كاطع شون871822621222022013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0080.83ثانوية البتول للبناتاحيائيمريم ضياء رحيم جبر871832621422005053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0080.67اعدادية العزيزية للبناتادبيام البنين احمد جاسم كلكول871842621222039001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0080.50اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيفضه صالح ارحيم منصور871852221422055093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0080.50اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيحوراء تحسين سعدي حسن871862621422031028

4148 من 2642صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0080.33اعدادية الوفاء للبناتادبيساره شهيد كريم محمد871872221222057021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0080.33ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزهراء محيبس حسن شبوط871882221424049035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0080.33ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء عباس شبيب حمودي871892621222029012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0080.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيجعفر صادق حميد عبود871902621211048012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0080.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد مايوس ثجيل871912621424002066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0079.83اعدادية عطر الوالية للبناتادبيفاطمة علي زمان سيد871922621222045028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط477.0079.50اعدادية االحرار للبناتادبيوديان علي ساجت راهي871932621222035033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط477.0079.50الخارجياتادبيانتصار مبدر ثامر كمر871942621228050025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط476.0079.33اعدادية الزهراء للبناتادبيتبارك ستار عبد الحسن خلف871952621222026004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0079.17اعدادية النعيم للبنينادبيمحمد كريم ياسر محيسن871962621211008050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0079.17ثانوية جصان للبناتادبيضحى حسن كريدي محمد871972621222001022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0079.17اعدادية الزاكيات للبناتادبيرقيه هادي منصور عطيه871982621222032017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0079.17اعدادية الرحمة للبناتادبيحنين باسم سلمان خلف871992621222059023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0078.83ثانوية المجدات للبناتادبينرجس جاسم حسن مسلم872002621222049020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط470.0078.33اعدادية ذات النطاقين للبناتادبياديان رعد رحمان عاشور872012621222031002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط470.0078.33اعدادية الرحمة للبناتادبيكوثر محمد هادي عجيل872022621222059072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط469.0078.17اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي سعدون حمادي علي872032621211004046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط469.0078.17اعدادية عبير العراق للبناتادبيفاطمه ناظم كزار ظاهر872042621222009029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط469.0078.17ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيهبه جعفر عبد الرزاق غركان872052621222056043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط466.0077.67اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء حسن كنش شرهان872062621422016086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0077.50ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيوهد حازم عبدهللا عباس872072621222006024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0077.50اعدادية الفاطمية للبناتادبياسراء جبار ستار محمود872082621222011002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط464.0077.33اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء مسلم رشيد خميس872092621222059047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط463.0077.17ثانوية المركزية للبناتادبيزهراء عادل عبد الرضا نعمه872102621222034010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0076.83اعدادية الموفقية للبناتادبياماني طالب عبد الهادي جبر872112621222022003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0076.83ثانوية ام البنين االهلية للبناتاحيائيآيه شهيد علي عبيد872122621424005001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.0076.50ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيالمقتدى عقيل عبد الحسن فلفل872132221415002004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.0076.50اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيمحاسن منعم جوده كاظم872142621222014015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.0076.50اعدادية الغدير للبناتادبيزينب فاضل كاظم عبد872152621222016054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.0076.50اعدادية النعمانية للبناتاحيائيمريم شاكر صاحب غيالن872162621422017155

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.0076.50اعدادية النور للبناتاحيائينبأ فاضل جسام جبار872172621422047097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط458.0076.33اعدادية الموفقية للبناتادبيمريم عمران جبار كبيش872182621222022053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط458.0076.33اعدادية الزهراء للبناتادبيرحمه كريم فرحان خلف872192621222026008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط458.0076.33اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيبراء علي لهمود عباس872202621422031013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط457.0076.17اعدادية النعمانية للبنيناحيائيسجاد عالوي حنبون خليف872212621411009078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط457.0076.17ثانوية الرسل للبناتاحيائيخديجه عبد الحسن عبيد راشد872222621422055008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط456.0076.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبياسالم محمد راضي رخيص872232621222004002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط456.0076.00ثانوية عشتار المختلطةادبيسكنه خلف فاضل حمود872242621227016002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0075.83ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبينور الهدى حميد نهير عطشان872252621222062025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0075.83اعدادية الحسين للبنيناحيائيمحمد شاكر كعيد عباس872262621411028126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط454.0075.67اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيجالل جدوع كامل كيوش872272621411023020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط453.0075.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحاتم جوده جهادي مانع872282421413018025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط453.0075.50اعدادية الهدى للبناتادبييقين عالء قاسم محمد872292621222019022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط453.0075.50اعدادية عطر الوالية للبناتادبيزينب زيدان خلف فنجان872302621222045014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط452.0075.33اعدادية النعمانية للبناتاحيائينهى خلف موحان كتاب872312621422017180

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط451.0075.17اعدادية السياب للبنينادبيهادي جاسم محسن خليف872322621211047090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط451.0075.17اعدادية اليسر للبناتادبيفرح هادي حسن شويخ872332621222038042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط451.0075.17ثانوية الدر المكنون للبناتادبييقين يحيى هادي حسين872342621222064022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط451.0075.17اعدادية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه اياد طعيس عكار872352621422022077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط451.0075.17اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبياحمد رجب سعد واحد872362821211039005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط449.0074.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين علي حميد منصور872372221411021053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط449.0074.83اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيسجاد سعدون صباح عيالن872382621211049072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط449.0074.83ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائياعتماد حسين شالل وطين872392621422006001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط449.0074.83اعدادية الحي للبناتاحيائيحوراء فاضل محمد ماجد872402621422036042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط447.0074.50اعدادية الهدى للبناتادبييقين احمد عاتي عويد872412621222019021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط447.0074.50اعدادية الرحمة للبناتادبيفاطمه فاضل شعالن سلمان872422621222059068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط447.0074.50ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيزينب علي حسين فلفل872432621222062015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط446.0074.33اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء ماجد حسين مرماص872442621222016044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط446.0074.33اعدادية النعمانية للبناتاحيائيظفيره سالم عوفي دواس872452621422017124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط446.0074.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيعال فاضل عباس كاظم872462621422019058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط446.0074.33ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائينوره جالل مريس سويجت872472621422029052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط445.0074.17اعدادية االحرار للبناتادبيزهراء جاسم محمد صباح872482621222035012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط445.0074.17اعدادية الحي للبناتاحيائيفاطمه حامد لعيبي كعيم872492621422036108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط444.0074.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسجاد كاظم خضير عويد872502221413023088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط444.0074.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيانفال منشد هالل هداك872512221422004028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط444.0074.00ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيرقية علي لعيبي حسن872522221424056017
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط444.0074.00اعدادية اليسر للبناتادبياالء علي داخل هايس872532621222038001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط443.0073.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرقية سلمان نايف خباط872542221424028072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط443.0073.83ثانوية المرادية المختلطةاحيائيفاهم محمد عيار الطيف872552421417006017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط443.0073.83اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم جحيل872562621422008056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط442.0073.67اعدادية الفجر للبناتادبيلمياء جبار دبعن ماذي872572221222027014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط442.0073.67ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيزهراء ضياء كاظم حسين872582621222006008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط442.0073.67اعدادية المودة للبناتادبيايالف سمير سلمان حسين872592621222008008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط442.0073.67اعدادية المشكاة للبناتادبيزهراء سلمان عيسى سيد872602621222023014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط442.0073.67اعدادية الرحمة للبناتادبيانتظار سمير خلف ردام872612621222059007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط442.0073.67اعدادية المشكاة للبناتاحيائيهدى حيدر بشار عبد872622621422023064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0073.50اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد حبيب رجاب صالح872632221411019172

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0073.50اعدادية االحرار للبنينادبيمحمد جبار عبد الحسين عبد872642621211018038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0073.50اعدادية الصفا للبناتادبيهديل غانم عجيل مدب872652621222015031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0073.50اعدادية الرحمة للبناتادبيغدير خضير عباس عبد872662621222059060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0073.50اعدادية الكوت المسائية للبناتادبيزينب رائد خلف عفات872672621226001023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0073.33ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد حسان غضيب حسين872682221413030074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0073.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينوره ريسان عيالن حمود872692221424054036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0073.33ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيزهراء كريم فرهود عبيس872702321427053006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0073.33اعدادية االصالة للبنينادبيسجاد نوري مطشر مجلي872712621211035080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0073.33ثانوية المركزية للبناتادبيرباب حسن عالوي عمران872722621222034008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0073.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعبد الملك محمد موات بجاي872732621411014108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0073.33اعدادية االحرار للبناتاحيائيرباب علي مطشر ضمد872742621422035036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0073.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب علي سليم نصيف872752621422044036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط439.0073.17ثانوية دار الندوة المختلطةادبيياسين كريم عبد عليوي872762221217015035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط439.0073.17اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحيدر حامد عبد االمام عوده872772621211015038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط439.0073.17اعدادية االصالة للبنينادبيمنتظر سالم كعيد محمد872782621211035165

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط439.0073.17ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيحوراء بنية مذكور سلمان872792621424008011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0073.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيزياد صباح خريبط خلف872802621211024018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0073.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمصطفى فاهم نجم عبد هللا872812621211049161

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0073.00اعدادية الموفقية للبناتادبيهند وناس ناهي جلو872822621222022070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0073.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمحمد قاسم خلف هادي872832621411043100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0072.83اعدادية بدرة للبنينادبيحسين علي جابر دوشان872842621211021012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0072.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء بهاء نجم عبد872852621222018010
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0072.83ثانوية عشتار المختلطةادبيجميله عبد ليثان محمد872862621227016001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0072.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشمس قاسم كشاش حسين872872421422013173

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0072.67اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمه كاظم عبد الرضا حسين872882621222032042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0072.50اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي احمد عاشور كاظم872892321411019098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0072.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسين علي عبد رسن872902621211049052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0072.50ثانوية الفتوة المختلطةادبيزهراء هاشم جابر علي872912621227015007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0072.50اعدادية الغدير للبناتاحيائياخالص صبيح حسين خلف872922621422016011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0072.50ثانوية السراج للبنينادبيمحمد والي كويم مخرب872932821211026017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0072.33اعدادية بدرة للبنينادبيكرار حسن كنجي رضا872942621211021034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0072.33اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمحمد الصادق ضرغام حنش محمد872952621211049144

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0072.33اعدادية الرحمة للبناتادبيحوراء عباس عبد الحسن محسن872962621222059027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0072.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين جبار زيدان872972621424007166

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0072.17اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الحسين ابراهيم872982321411005083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0072.17اعدادية السياب للبنينادبيعلي شاكر عبد الحسين عامر872992621211047045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0072.17اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد خليل جبار عواد873002621211048064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0072.17اعدادية الحي للبناتاحيائيكوثر عبد الرزاق ماضي زغير873012621422036123

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0072.00اعدادية صفية للبناتادبيحوراء هاشم كاظم ماهور873021421222011053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0072.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمؤمل رياض غانم جبر873032421411037167

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0072.00اعدادية الموفقية للبناتادبيضحى واصف عارف حمد873042621222022038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0072.00الخارجياتادبيسيناء حاتم عبدالعال تاغي873052621228050155

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0071.83اعدادية الفاطمية للبناتادبيايات رشيد علي حسن873062621222011008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0071.67ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيعمار علي كظم موحان873072621211031019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0071.67اعدادية المناهل للبناتاحيائينور الهدى فاضل غالي عامر873082621422043107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0071.50اعدادية القوارير للبناتادبيساره عيدان هالل زغير873092221222085019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0071.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه رياض تركي غدير873102621222018021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0071.50اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيفواطم كريم شدهان محسن873112621222031019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0071.33ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيعالء لطيف عامر مطلب873122621211031018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0071.33اعدادية السياب للبنينادبيعباس رياض جبر جوده873132621211047031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0071.33اعدادية الفاطمية للبناتادبيزهراء نزيه علي عسكر873142621222011023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0071.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبتول جوده عباس موسى873152621222018003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0071.33اعدادية الزهراء للبناتادبيرتاج كريم هاشم محمد873162621222026007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0071.33اعدادية عطر الوالية للبناتادبيمنار هادي حسوني كوركه873172621222045033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0071.33ثانوية الكريمية للبناتادبينور عامر عبد الرضا داغر873182621222060016
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0071.17ثانوية المنى المختلطةادبيباقر احمد حسين علي873192621217021001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0071.17ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيكوثر فالح عبد الحسن جبر873202621222051015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0071.17ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمرتضى واثق صكبان جابر873212921211006044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط426.0071.00ثانوية ثغر العراق للبناتادبيحوراء جبار هاشم شميم873222821222040019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط425.0070.83اعدادية الوفاء للبناتادبيزينب عودة حسن جبر873232221222057019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط425.0070.83اعدادية الكوثر للبناتادبيندى حمزه خضير عباس873242621222013052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط425.0070.83اعدادية عطر الوالية للبناتادبيساره محمود عبد الرحيم عباس873252621222045019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط424.0070.67اعدادية االحرار للبنينادبيحسين حسن كيطان جعيلو873262621211018012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط424.0070.67اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبينور الدين عبد الرضا حمزة معارج873272621211049179

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط424.0070.67ثانوية الجواهري المسائية للبنينادبيسيف اثير مجيد ياسر873282621215008008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط424.0070.67اعدادية االحرار للبناتادبيأبرار شاكر عربي جبر873292621222035001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط424.0070.67ثانوية شيخ سعد للبناتادبيثريا جميل خضير راضي873302621222054002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط423.0070.50اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمرتضى عالء حسن حمدان873312221211069051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط423.0070.50ثانوية االنتصارات للبناتادبينسرين حسن ناجي باصي873322621222002062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط422.0070.33اعدادية الصفا للبناتادبيبشرى ناصر حسين هاون873332621222015006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط421.0070.17ثانوية جصان للبناتادبيتبارك علي جابر حمادي873342621222001003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط420.0070.00اعدادية رملة للبناتادبيبنين حسن عوده خليفه873352221222015012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط420.0070.00اعدادية الصفا للبناتادبيزينب ناصر حسين هاون873362621222015020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط420.0070.00اعدادية المشكاة للبناتادبيدعاء خلف سلمان راشد873372621222023008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط420.0070.00ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيأميره هاني جبر نصف873382621227010001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط420.0070.00ثانوية علي الغربي للبنينادبيمحسن عوده خلف فرج873392821211012035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط419.0069.83ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبياخالص جواد كاظم كصان873402621222056002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط418.0069.67اعدادية االحرار للبنينادبيحسن كاظم ابراهيم كاطع873412621211018010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط418.0069.67 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيعبد هللا قحطان كريم كاظم873422621211024023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط418.0069.67ثانوية الفرسان المختلطةادبيصفاء فاضل حامد حسون873432621217008013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط418.0069.67ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيمريم حيدر مالك فرج873442621222006022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط418.0069.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء حميد حمود يبير873452621222018011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط418.0069.67ثانوية فضة للبناتادبيزهراء علي ناصر دوحي873462621222024009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط418.0069.67اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء كريم محمد فالي873472621222032026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط418.0069.67اعدادية الكوت المسائية للبناتادبيبنين مجيد افضاله محيسن873482621226001009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط417.0069.50اعدادية حلب للبنينادبيحيدر كاظم جبر وكاد873492621211013040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط417.0069.50اعدادية عبير العراق للبناتادبيخديجه سلمان كشاش خليف873502621222009010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط417.0069.50اعدادية الصفا للبناتادبيحوراء حسين شمخي جبر873512621222015010
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط416.0069.33ثانوية جصان للبناتادبيزهراء فؤاد كاظم صبار873522621222001015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط416.0069.33اعدادية الموفقية للبناتادبيبنين علي حسين كاظم873532621222022009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط416.0069.33ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيفاطمه خليف صياح سلمان873542621222062021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط415.0069.17اعدادية شيخ سعد للبنينادبيصفاء كامل علوان جودة873552621211017035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط415.0069.17اعدادية المشكاة للبناتادبيايه حميد محسن جار هللا873562621222023005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط415.0069.17اعدادية الرحمة للبناتادبينور الهدى علي حمزه عبد873572621222059087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط415.0069.17ثانوية المنى المختلطةادبيعذراء ناظم خنفوس كشيش873582621227021003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط414.0069.00اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد سعدون كامل غالب873592621211019001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط414.0069.00اعدادية دجلة للبنينادبيمهدي جبار فرحان عوده873602621211020031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط414.0069.00اعدادية الموفقية للبنينادبيكرار عبد حسين علي873612621211039109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط414.0069.00اعدادية المودة للبناتادبيفاطمه راضي فرحان يونس873622621222008022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط414.0069.00اعدادية اليسر للبناتادبينور ضياء مير حسين يونس873632621222038054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط414.0069.00ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيزينب فاضل جابر كمر873642621222056024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط413.0068.83اعدادية الموفقية للبنينادبيعبد علي مهدي عبد الجيش عسكر873652621211039073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط413.0068.83اعدادية المشكاة للبناتادبيابتهال عنيد عبد الحسن خلف873662621222023001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط413.0068.83اعدادية االحرار للبناتادبيطيبه محمد هادي شكير873672621222035024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط413.0068.83اعدادية الرحمة للبناتادبيايات حمزه كاظم عبد873682621222059008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط412.0068.67اعدادية االصالة للبنينادبيمحسن حاتم شعالن محيسن873692621211035137

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط412.0068.67اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيزين العابدين حميد يونس شخير873702621215002044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط412.0068.67اعدادية الفاطمية للبناتادبيمروه فاضل هالل سباهي873712621222011044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط412.0068.67اعدادية الحي للبناتادبيفاطمه صاحب مركز صافي873722621222036016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط412.0068.67اعدادية الحي للبناتادبينور جواد حسين داود873732621222036022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط412.0068.67ثانوية األعراف المختلطةادبيايمان حميد عبد علي محمد873742621227009002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط412.0068.67اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى حاضر عبد بطي873752921211004153

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط411.0068.50ثانوية الظفراالهلية للبناتتطبيقيحوراء علي فالح ريس873762221524003004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط411.0068.50اعدادية المودة للبناتادبيدعاء كريم كطيف جباري873772621222008012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط411.0068.50اعدادية النور للبناتادبيسيماء تغلب كامل سفاح873782621222047029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط410.0068.33ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيمرتضى لفته حسن خلف873792421217004023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط410.0068.33اعدادية الكسائي للبنينادبيحسن كريم قاسم دهش873802621211037010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط410.0068.33اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيسجاد طه ياسين جميل873812621215002052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط410.0068.33ثانوية السراج للبنينادبيسعد ثائر درويش والي873822821211026008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط408.0068.00اعدادية النعيم للبنينادبيأحمد ابراهيم ذباح عزر873832621211008001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط408.0068.00اعدادية شيخ سعد للبنينادبيسعد كريم عبدالهادي حسين873842621211017031
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط408.0068.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيدنيا رشيد ياسين جعفر873852621222029009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط407.0067.83اعدادية الفضائل للبناتادبيتبارك عبد الرحمن سلمان محسن873862221222005014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط407.0067.83اعدادية الحفرية للبناتادبيسمية حسين رباح خميس873872621222020029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط407.0067.83اعدادية ذات النطاقين للبناتادبياحالم صادق جعفر تقي873882621222031001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط407.0067.83اعدادية اليسر للبناتادبيحوراء محمد رضا موسى873892621222038015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط407.0067.83ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيمريم عمران حمود غركان873902621222056037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط407.0067.83ثانوية األعراف المختلطةادبياسراء حسن علي زبون873912621227009001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط406.0067.67اعدادية المثنى للبنينادبيمنتظر ستار جبار كنيدر873922621211005096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط406.0067.67ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيمحمد كريم مطر عريان873932621211031022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط406.0067.67اعدادية المشكاة للبناتادبيايات حازم علي عويد873942621222023004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط406.0067.67اعدادية الرحمة للبناتادبيرفل سلمان حبيب سلمان873952621222059035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط405.0067.50اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسن علي كاظم مشاري873962621211015024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط405.0067.50اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى رحم رواس ناشور873972621211047076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط405.0067.50ثانوية الفتوة المختلطةادبيحيدر حميد عبد عواد873982621217015010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط404.0067.33اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء امحان حسين كيطان873992621222059038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط404.0067.33اعدادية الغدير للبناتتطبيقيهدى عيسى خضير عبد العباس874002621522016055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط403.0067.17اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمحمد ساهي مهدي جبار874012621215002121

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط403.0067.17ثانوية البتول للبناتادبيتبارك فاضل رحيم عاصي874022621222005004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط403.0067.17اعدادية الفاطمية للبناتادبيحوراء عدنان جبار جلود874032621222011014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط403.0067.17اعدادية الموفقية للبناتادبيمريم عامر مهدي كاظم874042621222022052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط403.0067.17ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيحوراء احسان خلف موسى874052621222056011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط403.0067.17ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعباس فالح رحيم صالح874062921211006024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط402.0067.00اعدادية الفاطمية للبناتادبيغفران كريم جهام علي874072621222011036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط402.0067.00ثانوية التاميم للبناتادبيضحى كريم عبد الحسين فرهود874082621222030022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط401.0066.83اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعقيل حسن حليو فيصل874092221211068067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط401.0066.83ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيضياء كريم عبود عباس874102221215010006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط401.0066.83ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيخديجة حسن عناد وناس874112621222029008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط401.0066.83اعدادية اليسر للبناتادبيخديجه فيصل شيال بجاي874122621222038016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط400.0066.67اعدادية شيخ سعد للبنينادبيايوب صبري اشعيبث فريح874132621211017005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط400.0066.67اعدادية االصالة للبنينادبيرضا حسن كطيف محمد874142621211035074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط400.0066.67اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى حسن علي ضميد874152621211047075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط400.0066.67اعدادية الغدير للبناتادبياثار عباس عبد خالطي874162621222016002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط400.0066.67اعدادية الرحمة للبناتادبيرفل اياد حميد رحيم874172621222059034
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط399.0066.50اعدادية الفجر للبناتادبيوفاء فالح ثجيل جبير874182221222027020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط399.0066.50اعدادية الكرامة للبنينادبياحمد ثجيل جواد كاظم874192621211004003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط399.0066.50اعدادية االصالة للبنينادبيعبد هللا جاسم عيالن حسين874202621211035094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط399.0066.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمحمد حسن عذير راهي874212621211049147

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط399.0066.50ثانوية االنتصارات للبناتادبيحوراء سعد عبد الحمزه حديد874222621222002012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط399.0066.50ثانوية السراج للبنينادبيكرار مجيد حربي مشالي874232821211026013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط398.0066.33اعدادية بدرة للبنينادبيكرار فاضل عباس خلف874242621211021036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط398.0066.33اعدادية الميمون للبنينادبياحمد فرات عبد الخضر فاضل874252621211033005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط398.0066.33ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيعمار الدين ناصر خضير سكران874262621215006024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط398.0066.33اعدادية الغدير للبناتادبيرقيه عامر جبار طرفه874272621222016034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط398.0066.33اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء رحيم عبد حميدي874282621222032022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط398.0066.33ثانوية الكريمية للبناتادبيمريم كريم هادي علي874292621222060014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط398.0066.33اعدادية الكوت المسائية للبناتادبيالتفات محمد بريسم كاطع874302621226001008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط397.0066.17اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي حميد فريح جبر874312621211039083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط397.0066.17اعدادية سيد االنام للبنينادبيرسول كاظم حمود شجر874322621211048028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط397.0066.17ثانوية جصان للبناتادبيرسل علي كريم فرحان874332621222001008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط396.0066.00ثانوية االزدهار المختلطةادبيعمار كاظم ياسر حسين874342221217045015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط396.0066.00اعدادية الموفقية للبنينادبيمصطفى محمد نعيم جبار874352621211039132

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط396.0066.00اعدادية السياب للبنينادبيحسن عيسى فليح عبد الحسن874362621211047010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط396.0066.00اعدادية الموفقية للبناتادبيفاطمه محمد عاصي سمير874372621222022047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط396.0066.00اعدادية الموفقية للبناتادبينرجس راجوج نعمه علي874382621222022060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط396.0066.00اعدادية الحي للبناتادبيعذراء علي ناصر عاصي874392621222036014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط396.0066.00ثانوية المنى المختلطةادبيفاطمة عزيز حمزة خضر874402621227021004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط396.0066.00اعدادية عين الحياة للبنينادبيمهدي حسن مسير جبير874412921211007140

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط395.0065.83اعدادية النعيم للبنينادبيكريم لفته عبيد عبد الحسين874422621211008043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط395.0065.83اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد بشار دهلة سوادي874432621211035142

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط395.0065.83اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمحمد جهاد محمود خريبط874442621211049146

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط395.0065.83ثانوية التاميم للبناتادبيفاطمة كريم سادة ظاهر874452621222030026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط395.0065.83اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينب محمد شيخه سلمان874462621222032032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط395.0065.83اعدادية النور للبناتادبيزهراء حاتم ياسر جويعد874472621222047018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط395.0065.83ثانوية الدر المكنون للبناتادبياسراء ياسر خضير سلمان874482621222064003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط395.0065.83اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيحيدر حسين غالي حويل874492621511010015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط394.0065.67ثانوية الظفراالهلية للبناتادبيفرح موسى سميع جاسم874502221224003006
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط394.0065.67 تموز للبنين14اعدادية ادبيباقر جاسم هليل خضير874512621211006007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط394.0065.67 تموز للبنين14اعدادية ادبيمجتبى احمد سلطان ازيرج874522621211006064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط394.0065.67اعدادية النعيم للبنينادبيمنتظر رسن صالح عليوي874532621211008058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط394.0065.67اعدادية الميمون للبنينادبيكرار علي شالل مزعل874542621211033047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط394.0065.67اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسن محمد عطيه راضي874552621211049036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط394.0065.67اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعباس ستار هاتف مطرود874562621211049087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط394.0065.67ثانوية جصان للبناتادبيحوراء غانم عبد االمام خلف874572621222001007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط394.0065.67اعدادية الفاطمية للبناتادبيدالل كعيم غضيب بدر874582621222011017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط394.0065.67اعدادية عطر الوالية للبناتادبيزهراء علي موسى حمد هللا874592621222045011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط393.0065.50اعدادية المثابرون للبنينادبيكرار حميد فصاد حسين874602221211082065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط393.0065.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيفاطمه صالح عبد الهادي جواد874612421226001041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط393.0065.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمحمد عكموش حمزه عباس874622621211049149

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط393.0065.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمصطفى كامل محمد حسين874632621211049163

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط393.0065.50اعدادية الحي للبناتادبيوداد محمد جبار تقي874642621222036025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط393.0065.50اعدادية عطر الوالية للبناتادبيسجى محمد اثر عذاري874652621222045021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط393.0065.50اعدادية الرحمة للبناتادبينرجس احمد سلمان عبد الرضا874662621222059083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط392.0065.33ثانويةالعزيزية المسائية للبنينادبيمحمد جبار كرم جابر874672621215001049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط392.0065.33ثانوية األعراف المختلطةادبيباقر حسن ساهي عيال874682621217009004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط392.0065.33الخارجيونادبيحسن علي حسين علي874692621218001140

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط392.0065.33اعدادية الكوثر للبناتادبيغسق جاسم علوان حمزه874702621222013037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط392.0065.33ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيشهد علي عذيب دبي874712621222056031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط391.0065.17اعدادية قلعة سكر للبنينتطبيقيعباس سعد عبد الهادي عوده874722221511028007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط391.0065.17اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء محمد رضا جوده874732421222020032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط391.0065.17اعدادية االحرار للبنينادبيعلي جبر جياد حسين874742621211018027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط391.0065.17اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمحمد الباقر عباس دبيس مهدي874752621211025049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط391.0065.17اعدادية الميمون للبنينادبيسجاد علي ناصر حسين874762621211033023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط391.0065.17اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي عادل عطيوي علي874772621211039091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط391.0065.17ثانوية النصر المختلطةادبيكريم حسين عبد الرضا كزار874782821217004024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط391.0065.17ثانوية ثغر العراق للبناتادبيتبارك احمد صالح مهدي874792821222040013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط390.0065.00اعدادية العراق للبنينادبيعلي يحيى هجوج قلباص874802421211019014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط390.0065.00اعدادية االحرار للبنينادبيمصطفى علي كالن خلف874812621211018044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط390.0065.00ثانوية عشتار المختلطةادبيخضر حامد صالح ترك874822621217016004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط390.0065.00ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيعال جواد كاظم اسحاق874832621222006017
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط390.0065.00اعدادية الفاطمية للبناتادبيزهراء نعمه حسين غضيب874842621222011024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط390.0065.00اعدادية الصفا للبناتادبياطياف طالب خلف جابر874852621222015001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط390.0065.00اعدادية الهدى للبناتادبيرباب كريم محمد نعمه874862621222019007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط390.0065.00اعدادية الموفقية للبناتادبيهدى حمود عاصي سمير874872621222022066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط390.0065.00اعدادية النور للبناتادبياسراء محمد غنام علكم874882621222047003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط389.0064.83اعدادية االصالة للبنينادبياحمد عودة نهاي عبد هللا874892621211035007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط389.0064.83ثانوية االنتصارات للبناتادبيحوراء كامل عماش حسين874902621222002014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط389.0064.83ثانوية التاميم للبناتادبينبأ نعمة عودة عصواد874912621222030033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط389.0064.83اعدادية االحرار للبناتادبينبأ لطيف غضبان حسين874922621222035031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط389.0064.83اعدادية عطر الوالية للبناتادبيبنين ماجد عبد عليوي874932621222045004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط389.0064.83اعدادية الرحمة للبناتادبيحوراء جاسم جبر عذاب874942621222059025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط389.0064.83اعدادية الرحمة للبناتادبينورا جاسب حسون عجيل874952621222059090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط389.0064.83اعدادية عين الحياة للبنينادبيحيدر علي عبيد نجدي874962921211007042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط388.0064.67 تموز للبنين14اعدادية ادبيحسين عماد عبد االكاظم حميدي874972621211006017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط388.0064.67اعدادية بدرة للبنينادبيياسر عيسى عبد صالح874982621211021045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط388.0064.67اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي حيدر ابراهيم نعمه874992621211039084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط388.0064.67ثانوية الجواهري المسائية للبنينادبيغازي احمد عطيه شبوط875002621215008013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط388.0064.67اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيمريم احمد جبار عبد الحسن875012621222031021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط388.0064.67اعدادية اليسر للبناتادبيمريم كريم مبارك مطلك875022621222038048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط388.0064.67ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبينوره عبد هللا محسن ورجين875032621222056041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط388.0064.67الخارجياتادبيكوثر حسين مدلول حليو875042621228050199

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط388.0064.67الخارجياتادبيكوثر عبد الرضا مشري كديمي875052621228050200

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط388.0064.67الخارجياتادبيمروة فالح حسن ثاني875062621228050208

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط388.0064.67اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيعباس علي سلمان عويد875072621511023057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50اعدادية الوفاء للبناتادبياالء مزهر محمد علوان875082221222057003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيحسين خليل تبينه معارج875092221511058014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيهدى ظاهر محيسن مذبوب875102221525010008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيعبد هللا طالب كريم سلمان875112321217018011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50اعدادية المصطفى للبنينادبيعقيل عباس سعد مشكور875122421211012038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيجليل عايد عبد الحسين سعود875132621211025006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50اعدادية االصالة للبنينادبيحسين عواد كاظم فرحان875142621211035055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد نجم عبد حبيب875152621211048071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50ثانوية جصان للبناتادبينبأ محمد جهاد عبيد875162621222001026
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيجنات فالح حمودي حميد875172621222006005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50اعدادية الفاضالت للبناتادبيغفران احمد عبد هللا فياض875182621222012018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50اعدادية الموفقية للبناتادبيحوراء كاظم رغيف موسى875192621222022016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50اعدادية الموفقية للبناتادبيهدى حنون عبد النور عواد875202621222022067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50اعدادية اليسر للبناتادبيعذراء احمد صيوان جدوع875212621222038037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيابتهال علي بجاي عبود875222621222056001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50اعدادية الرحمة للبناتادبياية ناظم مزهر عباس875232621222059013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50اعدادية الرحمة للبناتادبيتبارك محمد حسن فرج875242621222059020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50ثانوية األعراف المختلطةادبيكوثر جهاد كاظم مهذول875252621227009018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0064.50اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمعتز كتاب خايف ديس875262721511026150

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.0064.33اعدادية الزهراء للبناتادبيغدير كاظم شاكر حسون875272321222033055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.0064.33ثانوية النيل للبنينتطبيقياحمد مهدي جواد عايد875282321511029001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.0064.33اعدادية التآخي للبنينادبيحيدر حميد حمزه حبيب875292421211022022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.0064.33ثانوية االحسان المختلطةادبيحسن نافع خساره مهر875302421217001005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.0064.33ثانوية البتول للبناتادبيزمن نجم عليوي حسون875312421222031019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.0064.33اعدادية االبراج للبنينتطبيقيمنعم ناظم عباس ثامر875322521511023033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.0064.33اعدادية المثنى للبنينادبيصدر الدين قحطان بريسم جداح875332621211005047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.0064.33اعدادية بدرة للبنينادبيخالد هناوي فرحان حاجم875342621211021013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.0064.33ثانوية النعمانية المسائية للبنينادبيمهدي حسن جاسم حسن875352621215009009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.0064.33ثانوية األعراف المختلطةادبيعلي عماد كاظم غافل875362621217009017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.0064.33اعدادية عبير العراق للبناتادبيحوراء فاضل عبد االمير محسن875372621222009009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.0064.33اعدادية الرحمة للبناتادبيايناس جبار فليح سلمان875382621222059015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.0064.33ثانوية الزبيدية االهلية للبناتادبيرباب نجم عبد المطلب غدير875392621224010001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.0064.33الخارجياتادبيحوراء حسين محمد فنجان875402621228050061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.0064.33اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزهراء ستار جابر يوسف875412621522016024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.0064.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزهراء حيدر صاحب جليل875422621522018003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط385.0064.17ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيامير محمد عبد الهادي سعدون87543222051363002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط385.0064.17اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيسجاد جبار كتاب دغش875442221211049008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط385.0064.17ثانوية دار الندوة المختلطةادبيابراهيم رحيم جداح عنبر875452221217015001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط385.0064.17اعدادية الطبري للبنينادبيمحمد جاسم سجاد مهدي875462321211047066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط385.0064.17اعدادية سومر للبنينادبيمصطفى سالم محي عليوي875472421211004075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط385.0064.17ثانوية عين شمس المختلطهادبيحسن عبد الحمزه كريم طاهر875482421217005008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط385.0064.17اعدادية المثنى للبنينادبيحسين صباح عبد الحسين عطيه875492621211005019
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط385.0064.17اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد عدنان محسن محمد875502621211005081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط385.0064.17اعدادية اليسر للبناتادبيريم عبد الرحمن كامل غالب875512621222038021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط385.0064.17ثانوية األعراف المختلطةادبينرجس سلمان خليف موسى875522621227009020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط385.0064.17اعدادية الثبات للبنينادبيعلي عايد يتيم رحال875532721211011059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط384.0064.00اعدادية الفجر المختلطةادبيمحمد جاسم محمد عبيد875542321217007056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط384.0064.00ثانوية الغزالي المختلطةادبيهاني اربيع حصني خضير875552321217014036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط384.0064.00اعدادية نفر للبنينادبيمهند علي عبد حيدر جبر875562421211020033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط384.0064.00اعدادية الموفقية للبنينادبيعبد الجبار عيسى فالح حربي875572621211039061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط384.0064.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي باسم عبيد مايود875582621211049105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط384.0064.00اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيحسن خليف عباس غميز875592621215002019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط384.0064.00ثانوية التاميم للبناتادبيايات خضير عباس حسون875602621222030003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط384.0064.00ثانوية التاميم للبناتادبيبنين فيصل حسوني مشكور875612621222030011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط384.0064.00ثانوية المجدات للبناتادبيرقيه محمد سوزه عبد علي875622621222049005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط384.0064.00اعدادية الرحمة للبناتادبيهبه حسين حمزه عبد875632621222059092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط384.0064.00اعدادية النعيم للبنينتطبيقيعلي عطوان عباس محمد875642621511008026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط384.0064.00ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيوديان عبد الزهره علوان صكر875652821522015045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط383.0063.83ثانوية االزدهار المختلطةادبيمقداد ستار راشد كيطان875662221217045022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط383.0063.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيزيد عقيل علي حنين875672521213023007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط383.0063.83اعدادية االحرار للبنينادبيعلي طارق عاشور احمد875682621211018032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط383.0063.83ثانوية عشتار المختلطةادبيحسين مهدي عالوي عباوي875692621217016003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط383.0063.83الخارجيونادبيمنقذ نجم علي جاسم875702621218001658

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط383.0063.83اعدادية الفاطمية للبناتادبيافراح فاضل براك محمد875712621222011005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط383.0063.83اعدادية الموفقية للبناتادبيزينب حمزه سلمان مرهون875722621222022028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط383.0063.83ثانوية التاميم للبناتادبيايمان حسن ورد دويج875732621222030007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط383.0063.83اعدادية الزاكيات للبناتادبيابرار جعفر عبد الرزاق زكاح875742621222032001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط383.0063.83اعدادية النور للبناتادبيتبارك حيدر عتيق حمد هللا875752621222047009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط383.0063.83اعدادية الكوت المسائية للبناتادبيازهار كلف عبد الحسن عاصي875762621226001003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط383.0063.83ثانوية الفتوة المختلطةادبيفاطمة هادي مكي كريم875772621227015010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط383.0063.83ثانوية السراج للبنينادبيرسول عبد علي شابث بطي875782821211026006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط382.0063.67ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيسعد طه يوسف حبيب875791421211031030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط382.0063.67اعدادية المرتضى المختلطةادبيفاطمه حيدر مزهر كاظم875802321227013004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط382.0063.67اعدادية االحرار للبنينادبيحيدر جبر ابراهيم كاطع875812621211018018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط382.0063.67اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعلي حمزه سعدون عبد علي875822621211025039
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط382.0063.67ثانوية التنمية للبنينادبيعبد الرحمن جبار علي علي875832621211030026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط382.0063.67ثانوية عشتار المختلطةادبيعلي جبار عبود حسين875842621217016006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط382.0063.67اعدادية المودة للبناتادبياسراء محسن رشاد ناشي875852621222008002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط382.0063.67اعدادية الرحمة للبناتادبياسراء حمزه مجذاب جاسم875862621222059003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط382.0063.67اعدادية الرحمة للبناتادبيهدى محمد علي جالي875872621222059097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط382.0063.67ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيزهراء جدي هليل عبد هللا875882621222062009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط382.0063.67ثانوية األعراف المختلطةادبيزينب حسين يدام مريو875892621227009010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط381.0063.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيانوار صبحي شلتاغ جبر875902521211012039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط381.0063.50اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى غالب صاحب جبار875912521211021322

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط381.0063.50ثانوية التنمية للبنينادبيحسين نهاد عطيه محمد875922621211030014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط381.0063.50ثانوية الشجعان للبنينادبيجعفر فليح شالل كريجي875932621211046015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط381.0063.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيهاشم محمد عباس اسعيد875942621211049180

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط381.0063.50اعدادية الفاطمية للبناتادبينشوه نصيف جاسم جابر875952621222011049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط381.0063.50ثانوية المركزية للبناتادبيزينب حسن جنديل حسن875962621222034013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط381.0063.50اعدادية اليسر للبناتادبيسبأ كريم فرحان عباس875972621222038032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط381.0063.50اعدادية اليسر للبناتادبيهويدا يحيى تركي عبد الهادي875982621222038059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط381.0063.50اعدادية النور للبناتادبيبنين صالح مهدي تعبان875992621222047007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط381.0063.50اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيعلي يوسف سعدون دويج876002821211010021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط380.0063.33ثانوية دار الندوة المختلطةادبيموحان جاسب لفته عطيه876012221217015033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط380.0063.33اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه غالي كاظم حسين876022421222020046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط380.0063.33ثانوية التنمية للبنينادبيحيدر جابر عيدان شاهر876032621211030016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط380.0063.33اعدادية السياب للبنينادبيسجاد عباس زغير شاووش876042621211047025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط380.0063.33اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسين عباس عوده شالل876052621211049044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط380.0063.33اعدادية الفاضالت للبناتادبينبا نجاح فعيو خابط876062621222012026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط380.0063.33اعدادية الموفقية للبناتادبيهند طالب حمر لكن876072621222022069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط379.0063.17ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيرسول علوان هليل جبر876081421211031023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط379.0063.17اعدادية غماس للبنينادبيفادي غانم محمد حمزة876092421211011037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط379.0063.17اعدادية المربد المركزية للبنينادبيموسى عواد حسون عبد هللا876102521211035139

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط379.0063.17ثانوية الحياة المختلطةادبيحسين عامر ندى جواد876112621217002005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط379.0063.17ثانوية األعراف المختلطةادبيعمار خالد زاير حسين876122621217009018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط379.0063.17ثانوية المنى المختلطةادبيحسين عباس حسين عناد876132621217021003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط379.0063.17اعدادية النور للبناتادبيحنين صالح مهدي ذياب876142621222047012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط379.0063.17اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء مازن كاظم غالب876152621222059045
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط379.0063.17ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحسين هادي جيجان مرهج876162921211006013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط378.0063.00اعدادية المؤمنات للبناتادبيهاجر نزار جبار مسير876172221222031017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط378.0063.00ثانوية الظفراالهلية للبناتادبيرمق حسين علي حذيه876182221224003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط378.0063.00اعدادية سومر للبنينادبيعباس سلمان زاير عبيد876192421211004038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط378.0063.00ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيرسول احمد مدلول عبد الزهره876202421217004009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط378.0063.00اعدادية خديجة للبناتادبينور رزاق جبار ظاهر876212421222001028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط378.0063.00اعدادية الكرامة للبنينادبيمنتظر فالح حسن حنش876222621211004086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط378.0063.00ثانوية التنمية للبنينادبيضياء قاسم حسوني جاسم876232621211030023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط378.0063.00ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيموسى فرحان حمود هويجل876242621211031026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط378.0063.00اعدادية الميمون للبنينادبيعلي كاظم عويد علي876252621211033042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط378.0063.00اعدادية جصان للبنينادبياحمد كريم رميض ناصر876262621211036003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط378.0063.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيايوب قاسم حسن زمام876272621211049016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط378.0063.00ثانوية الفرسان المختلطةادبيعلي ساجت شاطي محمد876282621217008017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط378.0063.00اعدادية الغدير للبناتادبيحنين هيثم كامل جهلول876292621222016026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط378.0063.00اعدادية كميت للبنينادبييوسف محمد خشفان كامل876302821211014062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط378.0063.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيضحى سعد شنان حسين876312921222016104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط377.0062.83اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعون علي جدوع راهي876322221211049021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط377.0062.83ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمنتظر عوده عبد كايم876332221213030017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط377.0062.83اعدادية العراق للبنينادبيمنتظر عادل عليوي عبد السادة876342421211019022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط377.0062.83ثانوية الرواد المختلطةادبيحنين عامر عبيد باش اغا876352421227017002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط377.0062.83 تموز للبنين14اعدادية ادبيباقر عصام هاشم عبد المطلب876362621211006008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط377.0062.83اعدادية الميمون للبنينادبيمنتظر كريم مهدي حمزة876372621211033065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط377.0062.83اعدادية السياب للبنينادبيعلي شامل حسن صباح876382621211047046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط377.0062.83اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي حسين علي حسن876392621211049109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط377.0062.83اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمرتضى علي عاصي ناهي876402621211049158

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط377.0062.83اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمسلم عليوي منصور عبد876412621211049159

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط377.0062.83اعدادية الزهراء للبناتادبيفرح حسين جاسم داخل876422621222026021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط377.0062.83اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء عبد الهادي صخي خضير876432621222031014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط377.0062.83ثانوية المركزية للبناتادبيزينب منعم جاسم صالح876442621222034014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط377.0062.83ثانوية األعراف المختلطةادبيدعاء حميد عباس حسون876452621227009006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط376.0062.67ثانوية ابي تراب المختلطةادبيفهد نايف مراد عناد876461121217013007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط376.0062.67ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيكرار شهيد كاطع بدع876472221213030008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط376.0062.67ثانوية ابن رشد للبناتادبيزهراء حاتم عبد الصاحب فرمان876482321222023013
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط376.0062.67ثانوية المستنصرية للبناتادبيتبارك ناطق مطر عبد االمير876492321222040012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط376.0062.67اعدادية النعيم للبنينادبيعقيل مالك موحان خماط876502621211008036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط376.0062.67ثانوية ابن خفاجة للبنينادبياحمد مالك معارج دنف876512621211031001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط376.0062.67الخارجيونادبيمهند علي شنيور شكير876522621218001664

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط376.0062.67اعدادية المشكاة للبناتادبيفاطمه رحم راشد روضان876532621222023020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط376.0062.67ثانوية التاميم للبناتادبيتقى كامل عناد دحام876542621222030012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط376.0062.67ثانوية الحياة المختلطةادبيزهراء سالم جاسم محسن876552621227002004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط376.0062.67ثانوية ثغر العراق للبناتادبياالء عباس خلف رميح876562821222040004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط375.0062.50ثانوية بو مدين المختلطةادبيابراهيم خليل عبد الرضا فرج87657262021154001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط375.0062.50اعدادية المؤمل للبنينادبيمحمد الباقر حميد محمد خليف876582321211046071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط375.0062.50اعدادية سومر للبنينادبيعلي رحيم كاظم كاطع876592421211004046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط375.0062.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبينجاح هاتف محمد عبد876602421217008023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط375.0062.50اعدادية المثنى للبنينادبيسجاد يحيى شاهين ناصر876612621211005041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط375.0062.50 تموز للبنين14اعدادية ادبيمنتظر جبار محسن معارج876622621211006082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط375.0062.50اعدادية دجلة للبنينادبيسجاد سعد حسن عبد876632621211020014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط375.0062.50ثانوية التنمية للبنينادبيسجاد حكمان دالي مدلول876642621211030020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط375.0062.50اعدادية سيد االنام للبنينادبيعباس حسن مرموص ضايف876652621211048041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط375.0062.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبياحمد رعد داود عذافه876662621211049005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط375.0062.50ثانوية البتول للبناتادبيبراق حسنين علي جبار876672621222005002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط375.0062.50اعدادية الغدير للبناتادبيسجى وسام شويع جالب876682621222016058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط375.0062.50اعدادية عطر الوالية للبناتادبيهند حسن عبد الواحد عبد علي876692621222045035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط375.0062.50ثانوية الحياة المختلطةادبيايه صخي ضباب جواد876702621227002001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط375.0062.50اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعبد هللا عامر عبد هللا هادي876712721211015095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط374.0062.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيرسول هادي علوان محمد876721421211003056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط374.0062.33اعدادية النعيم للبنينادبيمنتظر عيسى دعيدش شجين876732621211008059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط374.0062.33اعدادية الميمون للبنينادبيمصطفى مقداد كريم علي876742621211033063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط374.0062.33اعدادية السياب للبنينادبياحمد مانع حربي كريم876752621211047004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط374.0062.33ثانوية الرحمانية المختلطةادبيمصطفى حسين علي مرغيل876762621217004011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط374.0062.33ثانوية الفرسان المختلطةادبيكرار عبيد جواد كاظم876772621217008020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط374.0062.33اعدادية االحرار للبناتادبيأساور جبار عواد نضير876782621222035002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط374.0062.33ثانوية األعراف المختلطةادبينور الهدى فريح عباس غميز876792621227009022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط374.0062.33ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيانور صالح صكر مهدي876802721215003009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط374.0062.33ثانوية علي الغربي للبنينادبيمحمد خضير بشاره راشد876812821211012038
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.0062.17اعدادية العكيكة للبنينادبيحسين علي حسين شويلي87682222021041017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.0062.17ثانوية المهناوية المسائية للبنينادبييونس مبارك عبد حسين876832421215012016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.0062.17ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيعلي صالح حسن مهدي876842421217004015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.0062.17اعدادية حلب للبنينادبيضرغام عباس عبد االمير ورور876852621211013069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.0062.17اعدادية شيخ سعد للبنينادبيباقر كريم رشيد علواش876862621211017007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.0062.17اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين محمد جاسم حاجم876872621211048019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.0062.17الخارجيونادبيسيف سعد محمد مويع876882621218001286

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.0062.17اعدادية الحفرية للبناتادبيندى فرحان هندي جياد876892621222020046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.0062.17اعدادية الموفقية للبناتادبيرغد شامي هالل طالع876902621222022018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.0062.17اعدادية المشكاة للبناتادبيزهراء حيدر محمد عطشان876912621222023013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.0062.17اعدادية اليسر للبناتادبيمنار فاضل عباس عبود876922621222038049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.0062.17ثانوية المجدات للبناتادبيمريم حسين علي شنون876932621222049017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.0062.17ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيهديه عكال مطر محمد876942621222062027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.0062.17ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي ياسين شريف محسن876952921211006037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط372.0062.00ثانوية البتول للبناتادبيهبه عرفان عبد الرزاق عليوي87696262022075020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط372.0062.00اعدادية الشباب للبنينادبيمحمد حيدر جوهر حوار876972221211031041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط372.0062.00اعدادية سومر للبنينادبيزيدان طارق كناوي مضخور876982421211004028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط372.0062.00اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمحمد رزاق ناجي عمران876992521217003033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط372.0062.00اعدادية المثنى للبنينادبيحسين محمد محسن علي877002621211005025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط372.0062.00 تموز للبنين14اعدادية ادبيمحمد الصدر علي حسين عويد877012621211006068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط372.0062.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيسجاد كرم صبر داخل877022621211048032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط372.0062.00ثانوية جصان للبناتادبيحوراء ضياء حميد حمادي877032621222001005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط372.0062.00اعدادية المودة للبناتادبيرباب محسن رشاد ناشي877042621222008013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط372.0062.00ثانوية التاميم للبناتادبيزينب زايد جبار طاهر877052621222030017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط372.0062.00اعدادية النور للبناتادبيتبارك حيدر رحيم جبر877062621222047008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط372.0062.00ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمهند راضي عطوان بدر877072821211009066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط371.0061.83ثانوية الفالح المختلطةادبيعمار علي حماد حاتم87708232021198020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط371.0061.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيحسين وليد محمد حمزه877092321213018012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط371.0061.83ثانوية عين شمس المختلطهادبيمنتظر صباح حسين ملوح877102421217005048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط371.0061.83اعدادية الكرامة للبنينادبيقاسم طعمه حسوني حسن877112621211004054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط371.0061.83 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبياحمد قاسم حمد كاظم877122621211024004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط371.0061.83اعدادية الفاطمية للبناتادبيزينب عبد سايب عكار877132621222011026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط371.0061.83اعدادية الغدير للبناتادبيايات قاسم خلف عبود877142621222016008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط371.0061.83اعدادية عطر الوالية للبناتادبيزينب علي حسين خميس877152621222045016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط370.0061.67اعدادية الطبري للبنينادبيعلي رحيم جبار عبود877162321211047054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط370.0061.67اعدادية خديجة للبناتادبيبنين كاظم كاطع يونس877172421222001010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط370.0061.67اعدادية االحرار للبنينادبيعباس عدنان غالم راشد877182621211018022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط370.0061.67 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيباسم مدحت نزال مهوس877192621211024005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط370.0061.67اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيوعد شعالن خليف هدمول877202621211025069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط370.0061.67اعدادية الموفقية للبنينادبيزين العابدين عبد الكريم محسن فليح877212621211039042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط370.0061.67اعدادية السياب للبنينادبيمنتظر حازم شغيدل عبيد877222621211047081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط370.0061.67ثانوية الموفقية المسائية للبنينادبيحسين نعمه علي حديد877232621215007005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط370.0061.67ثانوية الموفقية المسائية للبنينادبيعمار ياسر محيبس عجيرش877242621215007008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط370.0061.67اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمه هاشم كريم فوزان877252621222012020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط370.0061.67اعدادية عطر الوالية للبناتادبيفاطمة رياض عبد الحميد مهدي877262621222045027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط369.0061.50اعدادية خديجة للبناتادبيابتسام عالوي شرهان شخير877272421222001002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط369.0061.50اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمحمد معد هادي عبود877282621211025054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط369.0061.50ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيعبد الحكيم هيثم سعيد عناد877292621211031013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط369.0061.50اعدادية سيد االنام للبنينادبيحيدر جبار خضير دلي877302621211048025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط369.0061.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيباقر جميل ابراهيم خزعل877312621211049017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط369.0061.50ثانوية المجدات للبناتادبيزهراء صبيح سعدون ضبع877322621222049010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط369.0061.50اعدادية الرحمة للبناتادبياية جبار بعير علوان877332621222059009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط369.0061.50ثانوية الدر المكنون للبناتادبيزينب يحيى هادي حسين877342621222064013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط369.0061.50اعدادية الكوت المسائية للبناتادبياسيل شالل ثجيل كامل877352621226001005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط368.0061.33اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيحيدر ابراهيم خليل رزوقي877361621211004008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط368.0061.33اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيمحمد حسن حرج كاطع877372221211063025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط368.0061.33اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيوسام سعد هادي خيكان877382221211068113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط368.0061.33ثانوية عقبة بن نافع المختلطةادبيمروان جبار فيصل لفتة877392221217053014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط368.0061.33اعدادية البيان للبنينادبيمنتظر حسن كاظم عبد الحسين877402321211014082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط368.0061.33اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيحاتم فالح حسن راضي877412321211063015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط368.0061.33اعدادية الجمهورية للبنينادبيمرتضى حسين مكطاف صراخ877422421211027039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط368.0061.33ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيهادي رياض هادي خطار877432421215011026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط368.0061.33اعدادية النعيم للبنينادبيمحمد عمار حسين حسن877442621211008049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط368.0061.33اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمحمد امين راضي عباس877452621215002114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط368.0061.33اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيحوراء احمد عاصي علي877462621222031009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط368.0061.33اعدادية االحرار للبناتادبيطيبه علي عبد الحسين فالح877472621222035023
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط368.0061.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيحوراء سعد حبيتر عبيد877482621222037014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط367.0061.17ثانوية عشتار المختلطةادبيمحمد ستار ساجت عبل87749262021170007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط367.0061.17اعدادية ذو النورين للبنينادبيعلي هالل خريبط مكطوف877501621211037031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط367.0061.17اعدادية بابل للبناتادبيمريم نعمان سبع امير877512121222051044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط367.0061.17اعدادية الزاكيات للبناتادبيرسل نجم جميل صالح877522621222032014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط367.0061.17اعدادية االحرار للبناتادبيحوراء جاسم طعمه خلباص877532621222035007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط367.0061.17ثانوية األعراف المختلطةادبينور خضر مطشر فرحان877542621227009023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط367.0061.17اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي ثائر عبد علي عبد الساده877552921211005084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط367.0061.17ثانوية المجد المسائية للبنينادبيعقيل عبد هللا عبد الحسن حمود877562921215003018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط366.0061.00اعدادية ابن رشد للبنينادبيمحمد مصطفى محمد سرحان87757262021047174

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط366.0061.00اعدادية المثابرون للبنينادبيعلي جبر لفته عبود877582221211082056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط366.0061.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيقريش عدنان اسماعيل ابراهيم877592621211049127

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط576.0096.00ثانوية األعراف المختلطةادبينور الهدى شاكر عواد زبون877602621227009021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط566.0094.33ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيخديجة هاشم ياسين كعيد877612621222062004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط565.0094.17اعدادية اليسر للبناتادبينبأ احمد منصور كريم877622621222038050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط561.0093.50ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزينب صالح عزيز حسون877632621222029015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط558.0093.00اعدادية اليسر للبناتادبيهبة حميد مسلم ادريس877642621222038055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط556.0092.67اعدادية االصالة للبنينادبيمؤمل عادل محمد ماجد877652621211035133

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط556.0092.67اعدادية الصفا للبناتادبيكوثر بديع هادي حسين877662621222015028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط544.0090.67اعدادية الفاطمية للبناتادبيمريم جبار كوكز حسين877672621222011045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط543.0090.50اعدادية الفاطمية للبناتادبيمريم عالء رشيد رديف877682621222011046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط543.0090.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيدنيا صكبان عذيب سلطان877692621222018009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط542.0090.33ثانوية المركزية للبناتادبيزهراء عادل كاظم جاسم877702621222034011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط539.0089.83اعدادية الرحمة للبناتادبيفاطمه رشيد شرهان علي877712621222059063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط538.0089.67اعدادية الموفقية للبناتادبيحنين سعدون حزام ضيغم877722621222022014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط538.0089.67اعدادية الرحمة للبناتادبينور عباس محيل شمخي877732621222059088

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط537.0089.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيزين العابدين عوده عيال عويد877742621211049070

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط536.0089.33اعدادية اليسر للبناتادبيايالف نجم عبد الخالق كاكي877752621222038004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط534.0089.00ثانوية المجدات للبناتادبياديان يوسف عيسى عويد877762621222049001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط532.0088.67اعدادية حلب للبنينادبيقيس حمير فاضل عبد اللطيف877772621211013125

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط531.0088.50ثانوية التاميم للبناتادبيمريم رزاق حنظل حمادي877782621222030029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط530.0088.33ثانوية الظفراالهلية للبناتادبيزينب حسن شنان طرهيل877792221224003003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط530.0088.33اعدادية الموفقية للبناتادبيساره محسن جحيش مجلي877802621222022032
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط527.0087.83اعدادية عطر الوالية للبناتادبيزينب عيسى عبد الحسين شاكر877812621222045017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط527.0087.83ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمؤمل حسين جمعه بديوي877822621413001054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط526.0087.67اعدادية العزيزية للبناتادبيغفران فاضل حمد حسين877832621222039015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0087.50اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحيدر محمد ناهي زكرط877842321411042055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0087.50ثانوية التاميم للبناتادبيزهراء احسان ربيع عيفان877852621222030016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0087.50اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيباقر احمد عبيد خليف877862621411010017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط524.0087.33ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيعبد الرضا اركان مكصد راجي877872321417063018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط524.0087.33اعدادية الرحمة للبناتادبيحوراء كاظم حامد شمخي877882621222059029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط523.0087.17ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيفاطمه علي حسين فلفل877892621222062022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط523.0087.17اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيغيث حسن علوان حمزه877902621411023098

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط521.0086.83ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينبأ جواد كاظم نعيمه877912621222029022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط521.0086.83اعدادية الرحمة للبناتادبيكوثر كريم عذاب لفته877922621222059071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط521.0086.83ثانوية الكريمية للبناتادبيبنين محمد فرحان ودي877932621222060002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط521.0086.83اعدادية اليسر للبناتتطبيقيتبارك عطا حامد خفيف877942621522038006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط520.0086.67اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيعباس رحيم صالح مهدي877952221411081026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط519.0086.50اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمحمد حمود حنون حسين877962221211049025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط519.0086.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد كامل محيسن لفته877972221413023190

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط519.0086.50اعدادية الرحمة للبناتادبيمريم محمد هالل ظاهر877982621222059078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط519.0086.50ثانوية الحياة المختلطةادبينوره صباح زامل توهان877992621227002010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط518.0086.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمؤمل تأميم عبد صاحي878002221413004121

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط518.0086.33ثانوية البتول للبناتادبيبنين هادي صادق حمودي878012621222005003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط518.0086.33اعدادية الرحمة للبناتادبيكوثر عبد الرحمن حسين علوان878022621222059070

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0085.83اعدادية حلب للبنينادبيعلي مرزه محمد رباش878032621211013113

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0085.83اعدادية االصالة للبنينادبيحبيب محسن جمعه بديوي878042621211035026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0085.83اعدادية ذات النطاقين للبناتادبياالء سامر مؤيد فاضل878052621222031004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0085.67اعدادية الموفقية للبناتادبينور الهدى عادل حسين عجد878062621222022062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط513.0085.50الخارجيونادبيحيدر علي عبد عطية878071421218001567

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط513.0085.50اعدادية الوفاء للبناتادبياية مجيد حسين مكاوي878082221222057005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط513.0085.50ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيعلي سليم جواد كاظم878092221513040024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط512.0085.33الخارجياتادبيزينب حسين جاسم محمد878102621228050120

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط511.0085.17اعدادية الكسائي للبنينادبيحيدر محمد كرجي محمد878112621211037020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط511.0085.17ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيمنارالهدى محمد عبد الرضا حمد878122621224013023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.0085.00ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيزهراء خليف صياح سلمان878132621222062010
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط509.0084.83ثانوية الشجعان للبنينادبيحسين عباس كريش عسكر878142621211046025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط509.0084.83اعدادية الرحمة للبناتادبيبنين علي خضير سرحان878152621222059018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط508.0084.67ثانوية الرحمانية المختلطةادبيمسلم مطشر جلوب عبيد878162621217004010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط507.0084.50ثانوية جصان للبناتادبيحوراء علي كريم عنين878172621222001006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط507.0084.50اعدادية الموفقية للبناتادبيزينب حنون علوان كطوف878182621222022029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط507.0084.50ثانوية الحياة المختلطةادبيحال عالوي حسون حميد878192621227002003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط506.0084.33ثانوية المجدات للبناتادبيزهراء حسين ناصر جاسم878202621222049008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط506.0084.33ثانوية السراج للبنينادبيمهند محسن حسن حمادي878212821211026019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط505.0084.17اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيعلي تركي علي تركي878222621215004045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط503.0083.83اعدادية االطهار للبنينادبيمرتضى حسن سالم سهر878232221211032010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط503.0083.83اعدادية حلب للبنينادبيوسام طالب عبيد معيوف878242621211013179

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط502.0083.67ثانوية االنتصارات للبناتادبيزهراء تركي موالن محمد878252621222002024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط501.0083.50ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبياسماء رياض فزع شاطي878262621222062001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط500.0083.33ثانوية جصان للبناتادبيهدى محمد عبد الرضا خابط878272621222001027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط500.0083.33ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيايه سمير عبد عزيز878282621222006002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط499.0083.17اعدادية حلب للبنينادبييوسف محمد هجول كمر878292621211013182

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط499.0083.17اعدادية الموفقية للبنينادبيمحمد عبد الحسن عبيد كيطان878302621211039116

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط498.0083.00ثانوية جصان للبناتادبيزهراء غانم عبد االمام خلف878312621222001014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط498.0083.00اعدادية الصفا للبناتادبيرباب فاضل خريوت حتيتة878322621222015014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط497.0082.83اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيفاطمة حسين قاسم عبيد878332621222014014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط496.0082.67ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيعلي محمد حسوني نعمه878342221213030004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط496.0082.67اعدادية النعيم للبنينادبيعلي سليم عيدان حمد878352621211008040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط496.0082.67اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء علي جعفر موسى878362621222032023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط496.0082.67اعدادية اليسر للبناتادبيسحر عجاج عنيد موسى878372621222038035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط495.0082.50اعدادية بدرة للبنينادبياحمد سمير محمد حميد878382621211021002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط495.0082.50اعدادية الغدير للبناتادبيايه صابر بدر حسين878392621222016010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط495.0082.50اعدادية اليسر للبناتادبيغفران حسين فريح نعيس878402621222038038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط495.0082.50اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين علي عزيز عبود878412821511015041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط494.0082.33ثانوية األعراف المختلطةادبياكرم اسماعيل مطير عليوي878422621217009003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط492.0082.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيزينب احمد فارس مسير878432621222041009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط491.0081.83الخارجياتادبيزينه علي حسن جاسم878441421228050449

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط491.0081.83ثانوية جصان للبناتادبيايمان حسين سعدون عبد هللا878452621222001002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط491.0081.83اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء اسعد عجيل شراد878462621222022019
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0081.67اعدادية الرحمة للبناتادبيفاطمه علي تركي غالم878472621222059066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0081.67ثانوية علي الشرقي للبنينادبياسد هللا علي شتيت لعيبي878482821211009008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط489.0081.50اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيخوله علي عبيد نايف878492321222043012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط489.0081.50اعدادية الزاكيات للبناتادبياية جمال حسن عجيل878502621222032006

كلية اآلداب/جامعة واسط475.0079.17اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد ادهم حسن عوده878512621411002103

كلية اآلداب/جامعة واسط465.0077.50اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيبنين عليوي جبار فرحان878522621222004009

كلية اآلداب/جامعة واسط463.0077.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينبا سعيد تركي حميدي878532621222018026

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0075.33اعدادية الكوت للبناتاحيائيساره فاهم خضير عباس878542621422025106

كلية اآلداب/جامعة واسط451.0075.17اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين عباس حسين كاظم878552621411009042

كلية اآلداب/جامعة واسط448.0074.67اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي حسنين طالب اسماعيل878562621411002073

كلية اآلداب/جامعة واسط442.0073.67اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء ستار جبير عباس878572621222031011

كلية اآلداب/جامعة واسط441.0073.50الخارجياتاحيائيزهراء كاظم عاطي حسين878582821428050035

كلية اآلداب/جامعة واسط435.0072.50اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيميس قيس فرحان سدخان878592621222031023

كلية اآلداب/جامعة واسط434.0072.33اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد سعد عبد الكريم غياض878601621511010108

كلية اآلداب/جامعة واسط430.0071.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين لطيف شريف ضميد878612221411003087

كلية اآلداب/جامعة واسط428.0071.33اعدادية القدس للبناتاحيائيايات رشاد بالسم زغير878622621422033015

كلية اآلداب/جامعة واسط428.0071.33اعدادية االحرار للبناتاحيائيكريمه صباح بريد علوان878632621422035094

كلية اآلداب/جامعة واسط427.0071.17اعدادية القدس للبناتاحيائيكوثر مهدي هاشم حسن878642621422033158

كلية اآلداب/جامعة واسط426.0071.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيفرح علي كاظم علوان878652621422016197

كلية اآلداب/جامعة واسط425.0070.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي كريم حسن طعيمه878661621413059012

كلية اآلداب/جامعة واسط421.0070.17الخارجياتادبيبراء نايف عبدالجبار حميد878672621228050043

كلية اآلداب/جامعة واسط419.0069.83اعدادية االحرار للبناتاحيائيأنصاف دفاع هاشم عبيب878682621422035003

كلية اآلداب/جامعة واسط417.0069.50اعدادية االحرار للبناتادبيتبارك حسن ذياب شهاب878692621222035006

كلية اآلداب/جامعة واسط416.0069.33اعدادية الحسين للبنيناحيائيمصطفى قاسم عبد سلمان878702621411028140

كلية اآلداب/جامعة واسط414.0069.00ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيفاطمه عادل صبيح احمد878712621422006020

كلية اآلداب/جامعة واسط413.0068.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائينورس باسم ناجي داخل878722621422026161

كلية اآلداب/جامعة واسط412.0068.67ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيايمان فاهم عباس محمد878731321422024007

كلية اآلداب/جامعة واسط409.0068.17اعدادية المودة للبناتاحيائيهبه نعيم حسن حمزه878742621422008128

كلية اآلداب/جامعة واسط409.0068.17اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائينور عقيل مرتضى كاظم878752621426001141

كلية اآلداب/جامعة واسط407.0067.83اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيغفران داخل حسب هللا خسباك878762621422004097

كلية اآلداب/جامعة واسط405.0067.50اعدادية الكوت للبناتاحيائيهدى مهدي صاحب جبر878772621422025182

كلية اآلداب/جامعة واسط403.0067.17ثانوية تبارك المختلطةاحيائيمهدي مهلي قهران غدير878782421417012015

كلية اآلداب/جامعة واسط403.0067.17اعدادية الشافعية للبناتاحيائيرقيه رعد سرحان عبد الحسين878792421422017063
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كلية اآلداب/جامعة واسط403.0067.17ثانوية البتول للبناتاحيائيرسل نجاح نجم مجهول878802621422005020

كلية اآلداب/جامعة واسط401.0066.83ثانوية الياقوت للبناتاحيائيسكينه سويلم علوان دبي878812621422065025

كلية اآلداب/جامعة واسط400.0066.67اعدادية الرحمة للبناتادبيمريم سامي محمد عبد الرضا878822621222059077

كلية اآلداب/جامعة واسط398.0066.33اعدادية الموفقية للبناتادبيرؤى حسين فرحان شيال878832621222022017

كلية اآلداب/جامعة واسط398.0066.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء جبار صدام فاضل878842621422026045

كلية اآلداب/جامعة واسط397.0066.17اعدادية الغدير للبناتادبيمناجاة هادي شالل مساعد878852621222016075

كلية اآلداب/جامعة واسط396.0066.00 تموز للبنين14اعدادية ادبيمنتظر جميل علوان عكله878862621211006083

كلية اآلداب/جامعة واسط395.0065.83اعدادية االمير للبناتاحيائيساره فائق ماجد حاتم87887252042083089

كلية اآلداب/جامعة واسط394.0065.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيكوثر حسين ناشي جاسم878882421422023136

كلية اآلداب/جامعة واسط394.0065.67 تموز للبنين14اعدادية ادبيمحمد سعيد سلمان جبر878892621211006072

كلية اآلداب/جامعة واسط394.0065.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم العذراء محمد كاظم عرب878902621424007187

كلية اآلداب/جامعة واسط393.0065.50اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيكرار عباس كطوف عبد الرضا878911321411012105

كلية اآلداب/جامعة واسط393.0065.50ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينرجس احمد سلمان عطيه878922221424017248

كلية اآلداب/جامعة واسط393.0065.50اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيهديل عباس كاظم علوان878932621422011092

كلية اآلداب/جامعة واسط393.0065.50اعدادية النعمانية للبناتاحيائيايات عادل حسين عذاب878942621422017015

كلية اآلداب/جامعة واسط392.0065.33اعدادية المودة للبناتاحيائيدعاء جواد كاظم هادي878952621422008034

كلية اآلداب/جامعة واسط391.0065.17ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيلمياء خضير مطر مويد878962621227010004

كلية اآلداب/جامعة واسط391.0065.17اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي ناصر عناد مطر878972621411002086

كلية اآلداب/جامعة واسط391.0065.17اعدادية الكوت للبناتاحيائيرسل نبيل هادي عبود878982621422025051

كلية اآلداب/جامعة واسط389.0064.83ثانوية التاميم للبناتادبينور الهدى علي حسن طاهر878992621222030036

كلية اآلداب/جامعة واسط389.0064.83اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمه حسن خلف منشد879002621222032040

كلية اآلداب/جامعة واسط388.0064.67اعدادية الحسين للبنيناحيائيمجتبى حبيب كاظم عليوي879012621411028115

كلية اآلداب/جامعة واسط388.0064.67اعدادية اليسر للبناتتطبيقيفاطمه كاظم تركي زغير879022621522038023

كلية اآلداب/جامعة واسط387.0064.50 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي قصي رحمان عباس879032621211006055

كلية اآلداب/جامعة واسط387.0064.50ثانوية البتول للبناتادبيريتاج حسين خلف سلمان879042621222005009

كلية اآلداب/جامعة واسط387.0064.50اعدادية الزاكيات للبناتادبيرقيه جعفر نجمان نافر879052621222032015

كلية اآلداب/جامعة واسط385.0064.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتادبيزهراء عبد الهادي عباس هالمه879062221224010005

كلية اآلداب/جامعة واسط382.0063.67اعدادية البصرة للبناتتطبيقيايه محمد قاسم نعمة87907162052234010

كلية اآلداب/جامعة واسط382.0063.67ثانوية الدجيلة المختلطةتطبيقييوسف عماد مياور عطيه879082621517003009

كلية اآلداب/جامعة واسط381.0063.50اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقينبأ حازم احمد علي87909162052218072

كلية اآلداب/جامعة واسط380.0063.33اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعباس سليم داود يصغ879101621511011068

كلية اآلداب/جامعة واسط379.0063.17اعدادية الكوت المسائية للبناتادبياالء رزاق حسين فنجان879112621226001006

كلية اآلداب/جامعة واسط378.0063.00اعدادية المشكاة للبناتادبيزينب احمد علوان حسين879122621222023015
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كلية اآلداب/جامعة واسط377.0062.83اعدادية الزاكيات للبناتادبيرنا مجيد كريم داود879132621222032018

كلية اآلداب/جامعة واسط376.0062.67اعدادية الغدير للبناتتطبيقيبنت الهدى هادي شالل مساعد879142621522016006

كلية اآلداب/جامعة واسط376.0062.67ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيآيه محمد ستار طارش879152821522025001

كلية اآلداب/جامعة واسط375.0062.50ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيعباس كريم كامل رسن879162621215006012

كلية اآلداب/جامعة واسط374.0062.33اعدادية االبرار للبنينتطبيقيمهتدى علي غالي محمد879172221511070025

كلية اآلداب/جامعة واسط374.0062.33اعدادية الزبيدية للبناتادبيوجدان حسن حسين مسلم879182621222021023

كلية اآلداب/جامعة واسط374.0062.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحيدر عثمان تايه جوال879192621511005030

كلية اآلداب/جامعة واسط374.0062.33ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينتطبيقيمنتظر قاسم بريسم عذاب879202821513003008

كلية اآلداب/جامعة واسط373.0062.17اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيسحر عامر حميد بدر879212621522026044

كلية اآلداب/جامعة واسط372.0062.00اعدادية عبير العراق للبناتادبيزهراء بدر محسن حسين879222621222009016

كلية اآلداب/جامعة واسط368.0061.33 تموز للبنين14اعدادية ادبياحمد علي طاهر كمر879232621211006004

كلية اآلداب/جامعة واسط366.0061.00اعدادية طه االمين للبنينادبيسجاد قاسم حنوش ياقوت879242621211026033

كلية اآلداب/جامعة واسط365.0060.83اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعباس سعدون عوده حسن879251521211007115

كلية اآلداب/جامعة واسط365.0060.83 تموز للبنين14اعدادية ادبيمؤمل حيدر غازي عزيز879262621211006063

كلية اآلداب/جامعة واسط365.0060.83اعدادية النعيم للبنينادبيحسين ناجي فرحان جويعد879272621211008022

كلية اآلداب/جامعة واسط365.0060.83اعدادية دجلة للبنينادبياحمد رمزي عباس سعيد879282621211020003

كلية اآلداب/جامعة واسط365.0060.83اعدادية سيد االنام للبنينادبيعبد هللا حسين عذافه عبد النبي879292621211048047

كلية اآلداب/جامعة واسط365.0060.83اعدادية الهدى للبناتادبيبدور خير هللا كاطع حسن879302621222019002

كلية اآلداب/جامعة واسط365.0060.83اعدادية اليسر للبناتادبيزينب هاشم شبرم سلطان879312621222038029

كلية اآلداب/جامعة واسط365.0060.83ثانوية المجدات للبناتادبينور الهدى احمد خضير سلمان879322621222049021

كلية اآلداب/جامعة واسط364.0060.67اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد صالح عبد الرضا حمد هللا879332621211048067

كلية اآلداب/جامعة واسط364.0060.67اعدادية عطر الوالية للبناتادبيزينب عقيل حسين شوير879342621222045015

كلية اآلداب/جامعة واسط364.0060.67اعدادية عطر الوالية للبناتادبيمريم جاسم محمد محمود879352621222045031

كلية اآلداب/جامعة واسط364.0060.67ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيسعاد حسن دايش سالم879362621222056029

كلية اآلداب/جامعة واسط363.0060.50ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيباسم راسم سلمان عطيه879372621217010001

كلية اآلداب/جامعة واسط363.0060.50اعدادية الغدير للبناتادبيريام رحيم طويهر علوان879382621222016035

كلية اآلداب/جامعة واسط363.0060.50اعدادية االحرار للبناتادبيزينب علي غشيم بوهي879392621222035019

كلية اآلداب/جامعة واسط363.0060.50اعدادية عطر الوالية للبناتادبيزهراء خلف حسين علي879402621222045010

كلية اآلداب/جامعة واسط363.0060.50اعدادية عطر الوالية للبناتادبيشهد محمود راضي غركان879412621222045023

كلية اآلداب/جامعة واسط363.0060.50ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيانفال حسين نعمه جابر879422621222056005

كلية اآلداب/جامعة واسط363.0060.50ثانوية عشتار المختلطةادبينور الهدى رحمن كاظم عليوي879432621227016004

كلية اآلداب/جامعة واسط363.0060.50الخارجياتادبينور ضياء عبد كاطع879442621228050239

كلية اآلداب/جامعة واسط362.0060.33ثانوية الفرسان المختلطةادبيمهند عبد عبد الكاظم حسين879452621217008028
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كلية اآلداب/جامعة واسط362.0060.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيزهراء كميل محيسن عبود879462621222004027

كلية اآلداب/جامعة واسط362.0060.33اعدادية الموفقية للبناتادبيامنه نبيل شميني معجون879472621222022004

كلية اآلداب/جامعة واسط362.0060.33اعدادية المشكاة للبناتادبيزينب صباح خضير عباس879482621222023016

كلية اآلداب/جامعة واسط362.0060.33ثانوية المركزية للبناتادبيأديان حر لفته حسن879492621222034001

كلية اآلداب/جامعة واسط361.0060.17اعدادية الميمون للبنينادبيعلي ستار جبار حافظ87950262021033036

كلية اآلداب/جامعة واسط361.0060.17اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى احمد عوده داغر879512621211019035

كلية اآلداب/جامعة واسط361.0060.17ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبياقبال كريم جاسم حسن879522621222062003

كلية اآلداب/جامعة واسط360.0060.00اعدادية الميمون للبنينادبيعلي محمد مجيد مرزه879532621211033044

كلية اآلداب/جامعة واسط360.0060.00اعدادية الميمون للبنينادبيمجتبى جعفر عيسى عويد879542621211033049

كلية اآلداب/جامعة واسط360.0060.00اعدادية االصالة للبنينادبيقاسم سعد كامل شيوب879552621211035130

كلية اآلداب/جامعة واسط360.0060.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمنتظر نجم عبيد هديوي879562621211049172

كلية اآلداب/جامعة واسط360.0060.00ثانويةالعزيزية المسائية للبنينادبيمصطفى شهيد عبد صحن879572621215001057

كلية اآلداب/جامعة واسط360.0060.00اعدادية الصفا للبناتادبيزينب ناصر نعمه هالل879582621222015021

كلية اآلداب/جامعة واسط360.0060.00اعدادية الغدير للبناتادبيبتول رعد داود علي879592621222016013

كلية اآلداب/جامعة واسط360.0060.00اعدادية الغدير للبناتادبيشيماء حامد خلف جحيل879602621222016060

كلية اآلداب/جامعة واسط359.0059.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتبارك كامل كرم محمد879611521222006013

كلية اآلداب/جامعة واسط359.0059.83اعدادية االبرار للبنينادبيحيدر حاكم خميس خصباك879622621211016021

كلية اآلداب/جامعة واسط359.0059.83اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعلي حسين عرير لفته879632621215002085

كلية اآلداب/جامعة واسط359.0059.83اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمحمد بالسم محمد عزيز879642621215002116

كلية اآلداب/جامعة واسط358.0059.67 تموز للبنين14اعدادية ادبياحمد هالل محسن حسين879652621211006005

كلية اآلداب/جامعة واسط358.0059.67 تموز للبنين14اعدادية ادبيسجاد علي مهدي حسين879662621211006033

كلية اآلداب/جامعة واسط358.0059.67ثانوية شيخ سعد للبناتادبيفاتن فرج خضير صخي879672621222054008

كلية اآلداب/جامعة واسط358.0059.67ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيرسل صالح عبد كاظم879682621226003014

كلية اآلداب/جامعة واسط358.0059.67ثانوية علي الغربي للبنينادبينوري سند وادي طوفان879692821211012049

كلية اآلداب/جامعة واسط358.0059.67ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةادبيمصطفى ستار جبار عبد هللا879702821217011014

كلية اآلداب/جامعة واسط358.0059.67ثانوية االقصى للبناتادبينور محمد عاصي جاسم879712821222021047

كلية اآلداب/جامعة واسط357.0059.50اعدادية النعيم للبنينادبيمنتظر محمد خيار زعالن879722621211008062

كلية اآلداب/جامعة واسط357.0059.50اعدادية االصالة للبنينادبيمصطفى جابر عيدان زغير879732621211035159

كلية اآلداب/جامعة واسط357.0059.50ثانوية جصان للبناتادبيافراح علي كريم فرحان879742621222001001

كلية اآلداب/جامعة واسط357.0059.50ثانوية جصان للبناتادبيزهراء مقداد حاتم خلف879752621222001016

كلية اآلداب/جامعة واسط357.0059.50ثانوية التاميم للبناتادبينور الهدى ضياء مطير دبيس879762621222030035

كلية اآلداب/جامعة واسط357.0059.50ثانوية األعراف المختلطةادبيزينب مهدي كريم محمد879772621227009012

كلية اآلداب/جامعة واسط357.0059.50ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزينب بدر عباس جياد879782821222044045
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كلية اآلداب/جامعة واسط356.0059.33اعدادية الدواية للبنينادبيعلي حسين علوان ياسين879792221211023012

كلية اآلداب/جامعة واسط356.0059.33اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد حسن عبد علي عداي879802621211005073

كلية اآلداب/جامعة واسط356.0059.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمنتظر مهدي مراح مشكور879812621211015134

كلية اآلداب/جامعة واسط356.0059.33ثانوية مدينة المدن للبنينادبيمعمر محي عبيد لفته879822621211051015

كلية اآلداب/جامعة واسط356.0059.33اعدادية الزبيدية للبناتادبيبنين خالد علي حسن879832621222021008

كلية اآلداب/جامعة واسط356.0059.33اعدادية الموفقية للبناتادبيبنين صدام عيدان ملبس879842621222022008

كلية اآلداب/جامعة واسط356.0059.33ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيغدير رياض داجل هالل879852621222029020

كلية اآلداب/جامعة واسط356.0059.33اعدادية كميت للبنينادبيحسن علي صاحب محمد879862821211014014

كلية اآلداب/جامعة واسط356.0059.33ثانوية البتول للبناتادبيتقى احمد عبد مصعب879872821222006013

كلية اآلداب/جامعة واسط355.0059.17 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي سعدون مطير شويل879882621211006052

كلية اآلداب/جامعة واسط355.0059.17 تموز للبنين14اعدادية ادبيمصطفى احمد حسين دبعون879892621211006080

كلية اآلداب/جامعة واسط355.0059.17 تموز للبنين14اعدادية ادبيمهيمن كريم حامي عبد العزيز879902621211006087

كلية اآلداب/جامعة واسط355.0059.17اعدادية الغدير للبناتادبيحوراء احمد عزيز ديان879912621222016027

كلية اآلداب/جامعة واسط355.0059.17اعدادية الغدير للبناتادبيصابرين طالب بشير حزام879922621222016061

كلية اآلداب/جامعة واسط355.0059.17اعدادية الكوت المسائية للبناتادبيزينب فاضل نعمه حسن879932621226001026

كلية اآلداب/جامعة واسط355.0059.17ثانوية الميمونة للبنينادبيحسين فالح حسن عباس879942821211018021

كلية اآلداب/جامعة واسط354.0059.00إعدادية المروج للبنينادبيمنتظر حسين سلمان جواد879951421211011111

كلية اآلداب/جامعة واسط354.0059.00اعدادية االصالة للبنينادبيحسين علي رحيم محل879962621211035048

كلية اآلداب/جامعة واسط354.0059.00اعدادية الفاطمية للبناتادبياالء حميد لفته عويد879972621222011006

كلية اآلداب/جامعة واسط354.0059.00اعدادية الهدى للبناتادبيدالل نعمه شخير موسى879982621222019006

كلية اآلداب/جامعة واسط354.0059.00اعدادية الحفرية للبناتادبيزينب محمد غالي عليوي879992621222020025

كلية اآلداب/جامعة واسط354.0059.00ثانوية العفاف للبناتادبيعبير حكمت نجم عبد علي880002621222053009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط498.0083.00اعدادية العزيزية للبناتادبيزينب حسن ظاهر سلومي880012621222039010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط487.0081.17ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبيمحاسن صباح عبود رديني880022621224009004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط479.0079.83ثانوية االنتصارات للبناتادبيآيه حسن فالح عباس880032621222002002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط464.0077.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبيسجاد عدنان طعمه جاسم880042621211015050

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0076.83اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيكرار عمار فجر سلمان880052621211025047

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0076.50ثانوية الرفعة للبناتادبيزينب الحوراء سامي عباس مغير880062321222006029

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0076.17ثانوية العفاف للبناتادبيهدى صبيح عبيد عفطي880072621222053012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط451.0075.17اعدادية الزبيدية للبناتادبيشهد حسين رحيم حسين880082621222021018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط443.0073.83ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيزهراء هيثم كاظم زغير880092621422002027

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط442.0073.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب عالوي حسين كيطان880102621422004068

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط441.0073.50اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيلمياء محمد كشاش عبد هللا880112421424014078
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط439.0073.17ثانوية تبارك للبناتاحيائيزينب بدر هليل فجر880122621422007018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط437.0072.83ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينور زاهر شاكر كامل880132621424004141

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط436.0072.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب صادق هاشم جمعه880142621422004065

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط430.0071.67اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزهراء حمزه كركوش عبود880152621222058026

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط429.0071.50ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائياديان محمد مطشر عريبي880162221424037005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط429.0071.50ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيعذراء راسم ياسين عبيد880172221424043071

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط429.0071.50اعدادية الكوثر للبناتادبيضحى جمال حسين عبد880182621222013034

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط428.0071.33اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعلي حميدان بعرور علي880192221411059064

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط428.0071.33اعدادية الزبيدية للبناتادبيساره كريم كاظم زنيد880202621222021017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط427.0071.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياساور غزوان محمد دغر880212321422043003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط425.0070.83اعدادية عبير العراق للبناتادبيخوله رابح بربين حمود880222621222009011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط425.0070.83ثانوية العفاف للبناتادبيرباب مناف نعيم بدر880232621222053003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط424.0070.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيهدى مهدي ناصر كاظم880242321222062050

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط423.0070.50ثانوية النخيل المختلطةاحيائيحيدر حمزة حسين محيسن880252321417039016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط423.0070.50اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد قاسم كاظم عريبي880262621211015114

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط422.0070.33اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزهراء مال هللا عيدان حلول880272621222058031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط422.0070.33اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيكوثر رياض مزهر عناد880282621422009052

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط422.0070.33اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيشيماء مهدي فرحان كاظم880292621426001167

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط421.0070.17اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب زهير نعمه عبد هللا880302621422004063

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط419.0069.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمقتدى لفته خماط مصحب880312221413036055

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط419.0069.83اعدادية الطبري للبنيناحيائيمحمد علي عبد زيد صدام880322321411047067

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط418.0069.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه محمد كامل منكاش880332421422020088

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط418.0069.67ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائيبنين عبد الزهرة عبد علي جيثوم880342521426002045

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط418.0069.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيبنين عالوي منصور عبد عون880352621222004008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط418.0069.67اعدادية العزيزية للبنيناحيائيوسام علي حزاب يازع880362621411014191

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط417.0069.50اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائينور الهدى مصطفى محيسن جباره880372221425013019

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط416.0069.33ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيعبد هللا عامر دوخان صدام880382321417062014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط416.0069.33اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبنين صباح عبادي مهنة880392321422039037

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط415.0069.17ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعلي حسين جبار رداد880402221413047027

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط414.0069.00اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء مهند عبد كاظم880412221422048063

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط414.0069.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي عبود880422321424006285

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط414.0069.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينبأ عمار شمخي جابر880432521422004732

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط414.0069.00اعدادية الخوارزمي للبناتادبيرسل علي محيسن عباس880442621222040010
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط414.0069.00ثانويةغرناطة للبناتاحيائيدعاء ثامر سعدون كريدي880452621422010004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط413.0068.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء قاسم حلواص عبدالحسين880462321422014082

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط413.0068.83اعدادية عبير العراق للبناتادبيزينب سالم حامد علي880472621222009021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط413.0068.83اعدادية الحفرية للبناتادبيبتول عماد محيسن عبد880482621222020005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط413.0068.83الخارجياتادبيزينب عقيل منعم حسن880492621228050130

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط412.0068.67ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعلي جبار حسن شمران880502321417039033

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط412.0068.67ثانوية الدبوني للبناتاحيائياسيا عقيل صبيح شاعور880512621422027004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط411.0068.50ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي زعيم صخر فليح880522221413008046

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط411.0068.50اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيعلي فرحان محمد ملحان880532421415001047

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط411.0068.50اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعلي ريسان بلعوط خفي880542621411017061

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط411.0068.50ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيبراء علي رحمن حمد880552621424015021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط410.0068.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس عبدهللا عطشان880562221424003127

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط410.0068.33اعدادية حلب للبنينادبيمحمد جاسم محمد مظلوم880572621211013141

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط410.0068.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيزينب فالح حسن صخي880582621222004029

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط410.0068.33اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيحسين سلمان بزيبز محروش880592621415003029

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط409.0068.17ثانوية الكفاح للبناتاحيائيرقية حمد كشاش شمران880602321422037032

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط409.0068.17ثانوية البهجة المختلطةادبياالء عظيم فرحان منفي880612621227013001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط408.0068.00اعدادية البطحاء للبناتاحيائيساره سنان عباس عنجور880622221422045048

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط408.0068.00ثانوية الفرسان المختلطةادبيعلي فالح علي محيسن880632621217008018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط407.0067.83ثانوية الطيبات للبناتاحيائيسارة نيسان جابر علوان880642221422065066

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط406.0067.67اعدادية االبرار للبنيناحيائيرحيم رياض رحيم جبر880652221411070067

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط406.0067.67ثانوية السبطين المختلطةاحيائيحبيب علي هاشم موسى880662221417078002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط406.0067.67ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيهاجر حمود ثامر مطر880672221424011066

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط406.0067.67ثانوية البدر المختلطةاحيائيخديجه ستار جبار حميدي880682221427006007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط406.0067.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايات ضيدان عيفان جابر880692321422005012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط406.0067.67ثانوية الحياة المختلطةادبيعلي حسين عراك عبود880702621217002009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط406.0067.67اعدادية النعمانية للبناتاحيائيخديجه حسين علوان نعيم880712621422017042

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط405.0067.50اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب احمد حبل عبود880722321422002072

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط405.0067.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيدعاء حسين راضي بدر880732421422011065

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط405.0067.50اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيايات موجد حميد جواد880742621222037006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط404.0067.33اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى احمد نعيم حسين880752221411012260

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط404.0067.33اعدادية بردى للبناتاحيائيأسراء نجم عبد هللا سهيل880762221422048003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط404.0067.33اعدادية بردى للبناتاحيائيرحاب موسى جابر رهيف880772221422048033
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط404.0067.33ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيزهراء مشتاق ذياب احمد880782621222041007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط404.0067.33ثانوية تبارك للبناتاحيائيانوار جبار عباس كاظم880792621422007004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط404.0067.33ثانوية الدبوني للبناتاحيائيزهراء حسن هادي موزان880802621422027014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط404.0067.33ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيميثاق رزاق عبد عطار880812621427008011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط403.0067.17اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيازهار عبد محان علوخ880822321422002004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط403.0067.17اعدادية التحرير للبنيناحيائيموسى مذكور عزيز راشد880832621411002147

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط403.0067.17اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي باسم حنين عوده880842621411003131

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط403.0067.17اعدادية الحفرية للبناتاحيائينور عبد هللا عدنان عبود880852621422020062

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط402.0067.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيشفاء جاسم محمد سعيد880862221422057086

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط402.0067.00ثانوية الشمم للبناتاحيائيفاطمة عدنان محمد كاظم حسن880872221422072038

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط402.0067.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين خضر عباس880882221424003125

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط402.0067.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمعصومه علي ناصر محمد880892221424012183

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط402.0067.00ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيياسمين ناظم سعيد نايف880902621222051018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط402.0067.00ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيرانيه رياض عواد صكب880912621426002010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط402.0067.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيعالء كامل عناد حسين880922921411003037

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط401.0066.83اعدادية المثابرون للبنينادبيمرتضى رحيم انعاس كامل880932221211082081

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط401.0066.83ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيحنان عبد كنهور فارس880942221424067010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط401.0066.83ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيتبارك كاظم سلمان فهد880952321422067023

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط401.0066.83ثانوية الشجعان للبنينادبياركان ناهي تعبان رشك880962621211046007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط401.0066.83اعدادية عبير العراق للبناتادبيزهراء فاضل فارس طالل880972621222009017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط400.0066.67اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعلي حامد حسين علوان880982621411014118

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط400.0066.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه كريم عبد ناصر880992621422026126

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط400.0066.67اعدادية القدس للبناتاحيائيفرقان محمد جابر عبود881002621422033153

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط400.0066.67اعدادية الحي للبناتاحيائيجنات عبد الحسن لطيف سنوح881012621422036033

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط400.0066.67اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيزينب عامر صبار كاظم881022621422058031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط399.0066.50اعدادية الشطرة للبناتاحيائيبنين عباس كاظم مناحي881032221422046026

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط399.0066.50اعدادية البيادر المختلطةاحيائيزينب سلمان محسن حريز881042321427058008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط399.0066.50ثانوية الفتوة المختلطةادبيحسين شاكر احمد شوشي881052621217015007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط399.0066.50اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين كاظم جفات881062621422033081

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط399.0066.50ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيتبارك علي عبد هللا بدوي881072621424004040

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط398.0066.33ثانوية مرج البحرين المختلطةاحيائيحيدر عبد هللا حذوان فياض881082221417080007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط398.0066.33ثانوية بيروت للبنيناحيائيسيف سعد احمد ناجي881092321411021020

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط398.0066.33ثانوية الصادق المختلطةاحيائينهاد سعدون عباس صالح881102321417006055
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط398.0066.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمنتظر مهدي علوان مهدي881112621211015133

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط398.0066.33اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزهراء حمزه هادي محروك881122621222058027

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط398.0066.33ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد عيد علي881132621424004070

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط397.0066.17ثانوية السدة للبناتاحيائياستبرق رعد عبد حمزه88114232042110002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط397.0066.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيامنه ضرغام عزيز حميد881152221424003011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط397.0066.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيميس عظيم بعنون بيوض881162321422006095

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط397.0066.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيرواء رحيم جاسم حسان881172421422047093

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط397.0066.17اعدادية الحفرية للبناتادبيزهراء جليل مغيتر حداد881182621222020015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط397.0066.17اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيطيبة رياض عواد صكب881192621422040081

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط396.0066.00اعدادية بردى للبناتاحيائيمنار محمد خلف ساجت881202221422048118

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط396.0066.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحيدر محمد حسون جبر881212421411008077

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط396.0066.00اعدادية الحفرية للبناتادبيزينب ستار محمود فريا881222621222020022

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط396.0066.00ثانوية السلوى للبناتادبيفاطمة ثامر شريف مصطفى881232721222016022

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط395.0065.83اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيبارق ظاهر علوان عبد هللا881242221511046005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط395.0065.83اعدادية الكوت المسائية للبناتادبيوعد حاكم فزع مشعب881252621226001057

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط394.0065.67اعدادية العزيزية للبناتادبيزهراء عبد الكاظم درويش داود881262621222039008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط394.0065.67اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيوجدان سعدون تركي مطلب881272621222058074

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط393.0065.50اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمرتضى رحيم حاجم عبد الحمزه881282621211015118

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط392.0065.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعمر طارق ناجي شنيع881292621211015100

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط391.0065.17ثانوية تبارك للبناتتطبيقييسرى كريم جبار فزع881302621522007025

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط390.0065.00ثانوية االزدهار المختلطةادبيحسين سالم عبد الحسين رحيمه881312221217045005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط390.0065.00اعدادية المثنى للبنينادبيامير محمد عوفي بايع881322621211005009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط390.0065.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيحاتم حامد يوسف عدوي881332621211024008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط389.0064.83ثانوية وحدة العراق للبناتادبيبلقيس عبد الرزاق ابراهيم اسود881342621222057006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط387.0064.50اعدادية امنة الصدر للبناتادبيايمان ابراهيم كامل محمد881351421222059010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط386.0064.33اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيفاضل علي موسى حمد881362621211025044

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط386.0064.33الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيطيبه ليث عبد زيدان881372621222003006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط386.0064.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيام البنين محمد عالوي حسين881382621222004003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط386.0064.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيزهراء عمار عبد هللا نجم881392621222037030

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط386.0064.33ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيحنين حيدر عبد هللا شياع881402621226003011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط385.0064.17اعدادية المسار المختلطةتطبيقيفارس هليل داخل ساجت881412221517043021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط385.0064.17اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيلمى حميد جاسم عبد881422221522055021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط385.0064.17ثانوية الروانق االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي جابر زغير881432221524061004
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط385.0064.17اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيرقيه حافظ جوده كويجو881442621222004018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط385.0064.17اعدادية الرحمة للبناتادبينهاية سعد عبد الحسين غيدان881452621222059084

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط383.0063.83اعدادية الخوارزمي للبناتادبيصفا جواد عبد الكاظم عذاب881462621222040030

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط382.0063.67ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيزهراء ماجد هاشم طليل881472821522015016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط381.0063.50ثانوية تبارك للبناتتطبيقيفاطمه فاضل حسن عبد علي881482621522007018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط381.0063.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين سلمان بداي881492821515001037

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط380.0063.33اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيغفران حسن راضي نعمه881502221522057017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط379.0063.17الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين تطبيقيذو الفقار حمدان عبد الزيد عزيز88151232051036010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط379.0063.17ثانوية االشراق للبناتتطبيقيايات حسن غركان حسين881522221522063001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط379.0063.17اعدادية حلب للبنينادبيحمزه علي حمزه كريم881532621211013036

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط378.0063.00ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيحسن غانم غبن مردان881542221513030007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط378.0063.00اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيزهراء هادي جفات برهان881552221522055015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط378.0063.00ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيسجاد محمد عباس حمود881562321517059008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط378.0063.00ثانوية االنتصارات للبناتادبيرشا فاضل محمد جاسم881572621222002017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط378.0063.00اعدادية عبير العراق للبناتادبيمريم موسى سلمان مريوش881582621222009034

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط378.0063.00ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبينمارق عوف عبد الرحمن مجيد881592621227022004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط377.0062.83اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمنتظر مهدي صالح عصواد881602221511046058

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط377.0062.83ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقياحمد محمد عذاب محمد881612221513035005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط377.0062.83ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقيجاسم عبود دهيرب كمندور881622221517053003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط377.0062.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتتطبيقيمريم عدنان داخل عباس881632221524020014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط377.0062.83اعدادية العزيزية للبناتادبيبنين علي كرمش علي881642621222039003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط377.0062.83ثانوية ام الكتاب للبناتادبيشهد محسن خليل ابراهيم881652621222052008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط377.0062.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيكرار عباس هاشم بدر881662821511002084

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط377.0062.83ثانوية السالم للبنينتطبيقيحسين ريسان علي حسين881672821511004014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط377.0062.83اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء محمد عيسى بريدي881682821522009035

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط377.0062.83ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيبدر طعيمه كعيم كشاش881692921515004020

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط376.0062.67ثانوية دار الندوة المختلطةادبيغزوان محمد حسن مطلق881702221217015026

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط376.0062.67ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيعلي جبار كوكز راضي881712321217018012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط376.0062.67اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيماجد عامر مندوب وليم881722621515010111

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط375.0062.50ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقياحمد قاسم محمد عنكوش881732221517053002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط375.0062.50اعدادية كوثا للبنينادبيحسين درويش عيدان خضير881742321211040010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط375.0062.50اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبياحمد ميثم نور عبد الحسين881752621215004007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط375.0062.50اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسن رسول خزعل محمد881762821511007019
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط374.0062.33اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيعلي سليم مزهر مجول881772321511017032

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط374.0062.33 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيموسى علي حامد مدب881782621211024039

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط374.0062.33اعدادية طه االمين للبنينادبيعباس سعد حسون ضفير881792621211026044

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط372.0062.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين شهاب حمد حسين881802621211015031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط372.0062.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيامنه سعد عالوي كاظم881812621222058001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط371.0061.83ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيحواسم عامر عبد هللا كريم881822321227015005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط371.0061.83اعدادية العزيزية للبناتادبيشفاء ناهض عبد الوهاب عبيد881832621222039013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط371.0061.83ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيزينب محسن سدخان عايد881842621224013015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط370.0061.67اعدادية الخوارزمي للبناتادبيهدى مهند هاشم حسن881852621222040046

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط370.0061.67ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه عبد الرزاق عبد الحسن هادي881862621222041015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط369.0061.50إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمحمد علي هادي خضير881871421211013099

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط368.0061.33ثانوية الوركاء للبنينادبيمحمد عبد الحسين عبيد حسن881882321211030045

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط368.0061.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيسجى اياد صبيح حسن881892621222004031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط368.0061.33اعدادية الحفرية للبناتادبيازهار صباح نجم عبد هللا881902621222020002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط367.0061.17اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيمرتضى علي محيسن عوض881912221211074030

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط367.0061.17اعدادية الموفقية للبنينادبيعصام عالوي كاطع طبيج881922621211039074

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط366.0061.00ثانوية ابي تراب المختلطةادبيحسين عبد الخضر حسين غالب881931121217013003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط366.0061.00اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي صالح سليم جابر881941321211031074

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط366.0061.00اعدادية المدحتية للبنينادبيامير حسين خلفه طاهر881952321211017002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط366.0061.00اعدادية الشوملي للبنينادبيعقيل كاظم بدر فارس881962321211042014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط366.0061.00ثانوية الموعظة المختلطةادبيحيدر هاشم حمزه خليف881972621217011003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط366.0061.00ثانوية الدبوني للبناتادبيزينب حسن هادي موزان881982621222027007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط366.0061.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيهنادي قيس هادي كريم881992621222058072

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط365.0060.83اعدادية شفق النور للبنينادبيحسين كريم نعيم حسن882001421211044016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط365.0060.83اعدادية المرتضى المختلطةادبيميس نصير عبد الكاظم كطيف882012321227013008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط365.0060.83اعدادية نور المصطفى للبنينادبيامير فايق علول خميس882022621211015012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط365.0060.83اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيامينه حامد مارد كاظم882032621222004005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط365.0060.83اعدادية الرحمة للبناتادبينور علي عبد هللا صلبوخ882042621222059089

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط364.0060.67ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيزهراء جاسم محمد عايد882052321227015009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط364.0060.67الخارجياتادبيدعاء صالح جبار ياس882062321228050154

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط364.0060.67اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى شالل نعيم منذور882072621211013163

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط364.0060.67اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين تحسين علي حسين882082621211015028

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط364.0060.67اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعبد هللا محمد عباس نعمه882092621211015072
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط364.0060.67ثانوية الشجعان للبنينادبيمصعب عزيز طه عيسى882102621211046083

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط364.0060.67ثانوية االجيال االهلية للبنينادبيمؤمل خميس كاظم علي882112621213011004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط363.0060.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمرتضى طه ماشي محسن88212252021012184

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط363.0060.50اعدادية ابن البيطار للبنينادبيسجاد طارق حسوني عطيه882131421211028029

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط363.0060.50اعدادية االسكندرية للبنينادبيحسين موفق حسين جلوب882142321211001016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط363.0060.50اعدادية صنعاء للبنينادبيامير حسام كريم حسين882152321211011006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط363.0060.50اعدادية كوثا للبنينادبيعبد هللا زيدان كلف خلف882162321211040022

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط363.0060.50اعدادية االصالة للبنينادبيعباس احمد راضي وحيد882172621211035086

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط363.0060.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعالء الدين موحان كاظم ياسر882182621211049102

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط363.0060.50ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيكرار عبد الكريم عمران موسى882192621217010009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط362.0060.33إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد يحيى دحام زاير مطلك882201421211023243

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط362.0060.33اعدادية القوارير للبناتادبيغدير عزيز لهمود طعيمه882212221222085022

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط362.0060.33ثانوية النهرين للبنينادبيحسن عبد الرحيم حسن علوان882222321211055005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط362.0060.33ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيعباس علي حسين عبود882232321215008034

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط362.0060.33اعدادية االصالة للبنينادبياحمد علي عبد االمير حسن882242621211035004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط361.0060.17اعدادية المدحتية للبنينادبيمحمد ماجد عيسى سعيد882252321211017027

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط361.0060.17اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحر بشير حاتم عباس882262621211015022

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط361.0060.17اعدادية االحرار للبنينادبيمحمد حسن جبار سلمان882272621211018039

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط360.0060.00اعدادية السيوطي للبنينادبيطارق عامر كاظم محمد882281121211046026

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط360.0060.00اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسين مسلم حاوي حليو882291421215002060

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط360.0060.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيمصطفى مهند جاسم عبيد882302321213018029

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط360.0060.00اعدادية شيخ سعد للبنينادبياحمد نوري حميد خريبط882312621211017003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط360.0060.00ثانوية األعراف المختلطةادبيحيدر سعيد جبر محمد882322621217009010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط360.0060.00اعدادية الحفرية للبناتادبينور شعالن هديوي شمران882332621222020049

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط360.0060.00اعدادية اليسر للبناتادبيمروة ناجي غيال محسن882342621222038044

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط360.0060.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيهيفاء جمال سعيد علي882352621222058073

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط360.0060.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيايمن فالح كاظم حسين882362921211013017

كلية الطب/جامعة ميسان695.0099.33ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم نجاة مصطفى محمد882372021422098129

كلية الطب/جامعة ميسان611.68101.95ثانوية المتميزاتاحيائيشمس الضحى حميد حاتم غالي882382821422029025

كلية الطب/جامعة ميسان610.68101.78ثانوية المتميزاتاحيائينور مهند رمضان هويرف882392821422029039

كلية الطب/جامعة ميسان608.84101.47ثانوية المتميزيناحيائيحسين عالء ضياء الدين سلمان882402821411023018

كلية الطب/جامعة ميسان607.80101.30ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك فالح جيجان معن882412821422029009

كلية الطب/جامعة ميسان606.52101.09ثانوية المتميزيناحيائيابو الحسن علي رحيم سلمان882422821411023006
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كلية الطب/جامعة ميسان605.72100.95ثانوية المتميزاتاحيائييقين اياد عبد الجبار شنون882432821422029040

كلية الطب/جامعة ميسان605.00100.83اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء خلف محمود خلف882442821422012052

كلية الطب/جامعة ميسان605.00100.83ثانوية كميت للبناتاحيائيفاطمه محسن علي فهد882452821422017041

كلية الطب/جامعة ميسان604.84100.81ثانوية المتميزاتاحيائياسيا قاسم محمد لفتة882462821422029002

كلية الطب/جامعة ميسان604.00100.67اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيمرتضى سعد جاسم حسين882472821411016039

كلية الطب/جامعة ميسان604.00100.67اعدادية البيان للبناتاحيائيطفوف كاظم خلف احمد882482821422028063

كلية الطب/جامعة ميسان603.40100.57ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رضا سعد راضي حميدي882492821411023045

كلية الطب/جامعة ميسان603.20100.53ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء كريم هاشم يونس882502821422029020

كلية الطب/جامعة ميسان603.00100.50ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيروان علي حسن حمد882512821422003046

كلية الطب/جامعة ميسان603.00100.50اعدادية الزوراء للبناتاحيائيموج احمد راشد عبود882522821422020072

كلية الطب/جامعة ميسان602.68100.45ثانوية المتميزيناحيائيوائل علي شبرم عريبي882532821411023055

كلية الطب/جامعة ميسان602.60100.43ثانوية المتميزاتاحيائياضواء ماجد عبد المحمد جاسم882542821422029003

كلية الطب/جامعة ميسان602.44100.41ثانوية المتميزيناحيائياحمد مرتضى عبد الكريم محمد882552821411023011

كلية الطب/جامعة ميسان602.00100.33اعدادية اليمامة للبناتاحيائيسهى اشتر جبار حسين882562821422013071

كلية الطب/جامعة ميسان602.00100.33ثانوية الغفران للبناتاحيائينورا رياض عيدان جاسم882572821422019084

كلية الطب/جامعة ميسان601.72100.29ثانوية المتميزيناحيائيرضا عالء قاسم علوان882582821411023024

كلية الطب/جامعة ميسان601.00100.17ثانوية االقصى للبناتاحيائيزهراء علي عباس كاطع882592821422021015

كلية الطب/جامعة ميسان600.68100.11ثانوية المتميزيناحيائيعلي جليل خزعل يعكوب882602821411023031

كلية الطب/جامعة ميسان600.00100.00ثانوية خولة للبناتاحيائيزينب خلف كبر بيبان882612821422033024

كلية الطب/جامعة ميسان600.00100.00ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيحوراء عواد صدري عطيه882622821422037016

كلية الطب/جامعة ميسان599.5299.92ثانوية المتميزاتاحيائيساره خالد العيبي حسون882632821422029023

كلية الطب/جامعة ميسان599.0499.84ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد عبد الحسين يونس882642821411023041

كلية الطب/جامعة ميسان599.0099.83اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد صادق اسامه ناصر882652821411001008

كلية الطب/جامعة ميسان599.0099.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء ياسين هادي حميدي882662821422003065

كلية الطب/جامعة ميسان599.0099.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيمنار فاضل خلف مزعل882672821422003123

كلية الطب/جامعة ميسان599.0099.83اعدادية العمارة للبناتاحيائيرسل نجم عبود زغير882682821422009046

كلية الطب/جامعة ميسان599.0099.83ثانوية غرناطة للبناتاحيائينبا محمد اسماعيل عالوي882692821422024053

كلية الطب/جامعة ميسان598.7699.79ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عدي محمد حسين علوان882702821422029018

كلية الطب/جامعة ميسان598.2899.71ثانوية المتميزيناحيائيابا الحسن عدنان مانع داخل882712821411023001

كلية الطب/جامعة ميسان598.0099.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيآيات حازم يونس هيجل882721521422014003

كلية الطب/جامعة ميسان598.0099.67اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمه علي حسن هذيلي882732821422009111

كلية الطب/جامعة ميسان598.0099.67اعدادية العمارة للبناتاحيائينور الزهراء نعيم شهاب جبار882742821422009138

كلية الطب/جامعة ميسان598.0099.67اعدادية العمارة للبناتاحيائيهديل ميثم احمد شهاب882752821422009146
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كلية الطب/جامعة ميسان598.0099.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيمريم علي توفيق عودة882762821422010103

كلية الطب/جامعة ميسان598.0099.67ثانوية ام عمار للبناتاحيائيزينب حسن كاظم جابر882772821422027024

كلية الطب/جامعة ميسان598.0099.67ثانوية ام عمار للبناتاحيائيكوثر نعيم رسن متيعب882782821422027040

كلية الطب/جامعة ميسان598.0099.67اعدادية البيان للبناتاحيائيزينب فالح جودة عاتي882792821422028054

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50ثانوية الحكمة للبناتاحيائيحوراء هيثم فيصل عبود882801021422025016

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد جعفر خالد صبيح عبد الرضا882811121411041114

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50إعدادية المقدام للبنيناحيائييوسف حازم جاسم حسين882821421411015162

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحيدر عباس كتاب سالم882832221413030033

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيسعاد فالح زاير بطي882842221424028139

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50اعدادية الربيع للبناتاحيائيبراء عامر حمزه حميدي882852321422022038

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحيدره عبد الكريم عبد راضي882862621411014072

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمنتظر مالك عليوي ناصر882872621411014183

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50اعدادية الغدير للبناتاحيائينور الزهراء رحيم عبد دخيل882882621422016236

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50اعدادية النعمانية للبناتاحيائيروان احمد عبد الخالق عزيز882892621422017054

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيام البنين سلطان شدهان عويد882902621424004011

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيشهد رياض طوير هادي882912721422050073

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيتقى علي عبد الجبار حميد882922721422055039

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50اعدادية الثورة للبنيناحيائيرضا محمد صفاء سلمان882932821411001041

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي محمود رحيم حافظ882942821411005098

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيالزهراء عبد االمير زبون سعد882952821422003008

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50ثانوية الفرات للبناتاحيائيايات حامد دوحي عذافه882962821422010009

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيكوثر نسيم كاظم محمد882972821422012132

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين نوري خليل ابراهيم882982821422013022

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50اعدادية اليمامة للبناتاحيائيلجين كريم سهيمه عبد هللا882992821422013103

كلية الطب/جامعة ميسان597.0099.50ثانوية كميت للبناتاحيائيزهراء مطشر شالل كاظم883002821422017019

كلية الطب/جامعة ميسان596.6899.45اعدادية العمارة للبنيناحيائياسعد زيدون جواد كاظم883012821411005021

كلية الطب/جامعة ميسان596.5299.42المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمالك مخلص ممدوح نعمان883021021422003127

كلية الطب/جامعة ميسان596.4899.41ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمنتصر محمد حسين عباس883031321411019185

كلية الطب/جامعة ميسان596.2899.38ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرفقة محمد هادي حسن883041221422028032

كلية الطب/جامعة ميسان596.2499.37ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرضاء موسى جعفر كاظم883052721422043018

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمقتدى محمد عبد الكاظم جمعه883061121411019106

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية التضحية للبناتاحيائيزهراء عقيل صاحب طاهر883071221422010018

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم وضاح عبد هللا حسين883081321422002131
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كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33ثانوية الكوثر للبناتاحيائينبا جبار علي شافي883091321422044056

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33ثانوية الزوراء للبنيناحيائيليث عامر عبد الزهرة صالح883101421411001024

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد عزيز طه علي883111421411014129

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33ثانوية سومر للبناتاحيائينور الهدى هادي صالح عبد علي883121421422008126

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء جاسم دربي مرعي883131421422044140

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيمريم صبيح احميد جواد883141421422059050

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيعلي رضا حامد طارش حاتم883151521411019017

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيعلي عالء فاخر كاظم883161521411019018

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء ضاحي شالكه زوير883171521422004090

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية الهدى للبناتاحيائينبا خالد جميل بكر883181521422007182

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيمروة قحطان مشعل سليمان883191721422048097

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيدعاء ابراهيم ريسان طه883202221424028063

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيآمنه توفيق عجيل لطيف883212221424037001

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية سبأ المختلطةاحيائيمحمد سعيد طاهر محمد883222321417017022

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية اليقظة للبناتاحيائيصفا ماجد ناصر حسين883232321422014120

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيغدير احمد سلمان حسن883242321422049074

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمصطفى كاظم حريب ياسر883252421411024064

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد حيدر قاسم هادي883262421411048007

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين ستار جبير حسين883272421411048085

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي رضا طالب عذاب883282421411048183

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب حامد طهلي سلمان883292421422001070

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيتبارك موسى كريم كرمول883302421422006041

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيميسرة بسام جبوري علوان883312421422024300

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين رحيم حسين883322421424005024

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمهدي اديب لفته كاظم883332521413024115

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن باسم محمد شندل883342521413031117

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمهند ماجد عبد المرتضى اسماعيل883352521413031705

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبنين مهدي حسين محيل883362521422003086

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيامنه مرتضى عبد الجليل زغير883372521424004088

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء ساجد محسن ناجي883382521424014134

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهبه فراس موحان عبد الواحد883392521424018366

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين شمس الدين فرمان حسن883402621411009039

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين غباش883412621413001019
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كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائييقين نجيب خلف كثير883422621413001106

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33ثانوية جصان للبناتاحيائيحوراء حيدر فاضل عباس883432621422001011

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزينب حسين علي ابراهيم883442721422004038

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائيغدير اياد محي الدين احمد883452721422048101

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين عباس قاسم هادي883462821411001029

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية العمارة للبناتاحيائيروان صالح جاسم محمد883472821422009051

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء حسن حمدان جويت883482821422009058

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33اعدادية العمارة للبناتاحيائيسحر خزعل دحيلس مهودر883492821422009087

كلية الطب/جامعة ميسان596.0099.33ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيصابرين حسن زاير مجدي883502821422015066

كلية طب االسنان/جامعة ميسان688.0098.33اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبه يوند سردار عبد الستار محمد883512021411089042

كلية طب االسنان/جامعة ميسان595.0099.17اعدادية العمارة للبناتاحيائينشوى حيدر محمود زبون883522821422009136

كلية طب االسنان/جامعة ميسان595.0099.17ثانوية سيناء للبناتاحيائيسلسبيل عبد الستار عبد الجبار علي883532821422014026

كلية طب االسنان/جامعة ميسان595.0099.17اعدادية الزوراء للبناتاحيائييقين كاظم شحيت مغنم883542821422020082

كلية طب االسنان/جامعة ميسان594.0099.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيرئد الضحى محمد محيبس مطلك883552821422013035

كلية طب االسنان/جامعة ميسان594.0099.00ثانوية المشكاة للبناتاحيائيهدى عمار علي عبد هللا883562821422031063

كلية طب االسنان/جامعة ميسان593.2098.87ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى ايمن مطرود علوان883572821411023049

كلية طب االسنان/جامعة ميسان593.0098.83ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم فضيل883582821422001036

كلية طب االسنان/جامعة ميسان593.0098.83ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء جمال عبد هللا عباس883592821422002046

كلية طب االسنان/جامعة ميسان593.0098.83ثانوية المشكاة للبناتاحيائييقين الزم صاحب زبون883602821422031066

كلية طب االسنان/جامعة ميسان592.3298.72ثانوية المتميزاتاحيائيسميه طه حسن جاسم883612821422029024

كلية طب االسنان/جامعة ميسان592.0098.67ثانوية النضال للبناتاحيائيرقيه حبيب راضي عبود883622821422001029

كلية طب االسنان/جامعة ميسان592.0098.67ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه فاضل فيصل منصور883632821422001086

كلية طب االسنان/جامعة ميسان592.0098.67اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء حسين علي مسير883642821422013045

كلية طب االسنان/جامعة ميسان592.0098.67ثانوية سيناء للبناتاحيائيزينب الحوراء كاظم فالح شافي883652821422014021

كلية طب االسنان/جامعة ميسان592.0098.67ثانوية الغفران للبناتاحيائيفاطمة باسل عزيز عبد الوهاب883662821422019054

كلية طب االسنان/جامعة ميسان592.0098.67اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء محمد فالح راشد883672821422020032

كلية طب االسنان/جامعة ميسان592.0098.67ثانوية االقصى للبناتاحيائيزهراء حمد محمد جعفر883682821422021008

كلية طب االسنان/جامعة ميسان592.0098.67ثانوية المشكاة للبناتاحيائياطياب ماجد جاسب عبد هللا883692821422031001

كلية طب االسنان/جامعة ميسان592.0098.67ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيهدى سعدون كريم كطافه883702821422037055

كلية طب االسنان/جامعة ميسان591.1298.52الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحيدر فائز جالل كاظم883711121411038017

كلية طب االسنان/جامعة ميسان591.0098.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه عبد الصاحب محمد خلف883722521424014111

كلية طب االسنان/جامعة ميسان591.0098.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيسيف محمد ستار شياع883732821411005063

كلية طب االسنان/جامعة ميسان591.0098.50ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيكوثر صبار رحيمة بحيتي883742821422003111
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كلية طب االسنان/جامعة ميسان591.0098.50ثانوية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه عباس كاظم شلش883752821422025019

كلية طب االسنان/جامعة ميسان591.0098.50ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزينب نصيف جاسم محمد883762821426001100

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية العدل للبنيناحيائيحيدر ثامر عفتان مكحول88377192041018010

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيعلي محمد طاهر مهدي883781121411013026

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيسيف الدين احمد جاسم عليوي883791321411007013

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيقتيبه محمد جاسم محمد883801321411010108

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى عماد علي سعود883811421411014148

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمصطفى حسين رشيد ضيدان883821521411011197

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيخديجه تحسين علي مطر883831521422019006

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيلقاء زياد شاحوذ حمدان883841921424011046

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية البيداء للبناتاحيائياسراء ابراهيم كريم جمعه883852021422037009

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى ثاير جواد كاظم883862121411005135

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيهمام حارث علي منصور883872121411029085

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية بابل للبناتاحيائيايمان رعد مهدي خميس883882121422051019

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء يوسف عبد الستار عناد883892121422055058

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد ميثم خالد محمد علي883902221413023194

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد الزم كاظم حميد883912321413018260

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينورالهدى عماد مزاحم عبدالكاظم883922321422072295

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائياسراء ناظم مدلول علي883932321424005005

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمصطفى عادل حسان عبد هللا883942421411024062

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيكرار عقيل عباس جبير883952421413008040

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيسارة علي فيصل ريشان883962421422047153

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيدينا أحسان يحيى عبيد883972521424004293

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمة الزهراء حيدر عطا سلمان883982521424018002

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس مسلم رديف محسن883992621411001091

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى محمد حمزه مهدي884002621411001200

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33ثانوية فضة للبناتاحيائينبأ ضياء رشيد بدن884012621422024043

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب فاضل عالوي فرهود884022621422026088

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية الحي للبناتاحيائيلقاء رحمان مويش عذاب884032621422036124

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائينور الهدى حامد منصور عيال884042621422037100

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيمروه عواد كاظم هاتف884052621424002125

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسين كاظم علي سطاي884062721411003039

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعباس علي حربي سلمان884072721415004082
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كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء احمد هاشم عباس884082721422037105

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائياحمد حسين خالد كاطع884092821411007010

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم كريم جلوب حسين884102821422002099

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0098.33ثانوية غرناطة للبناتاحيائيمريم رحيم جاسم حميدي884112821422024050

كلية الصيدلة/جامعة ميسان595.0099.17اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسنين سامي ناجي محسن884122821411005029

كلية الصيدلة/جامعة ميسان595.0099.17ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزينب فهد صحن فريح884132821426001085

كلية الصيدلة/جامعة ميسان594.0099.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء صباح زيدان كاظم884142821422003096

كلية الصيدلة/جامعة ميسان594.0099.00ثانوية كميت للبناتاحيائيصابرين هادي احمود اخشين884152821422017033

كلية الصيدلة/جامعة ميسان594.0099.00اعدادية البيان للبناتاحيائيغسق ستار جبار كاظم884162821422028070

كلية الصيدلة/جامعة ميسان594.0099.00ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيفاطمه نعيم عبد الرضا حسين884172821422037043

كلية الصيدلة/جامعة ميسان593.3298.89ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك شياع راضي حمد884182821422029008

كلية الصيدلة/جامعة ميسان593.0098.83اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيياسين حسن علي عبد884192821411015051

كلية الصيدلة/جامعة ميسان593.0098.83اعدادية البيان للبناتاحيائيارجوان فرات علي سعيد884202821422028008

كلية الصيدلة/جامعة ميسان591.0098.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيعباس حيدر عبد الكريم محمود884212821411005069

كلية الصيدلة/جامعة ميسان591.0098.50اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسن محمد كشاش دهش884222821411008015

كلية الصيدلة/جامعة ميسان591.0098.50اعدادية الزوراء للبناتاحيائيحوراء يوسف عباس عودة884232821422020016

كلية الصيدلة/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيكاظم نجم عبيد محمد884242821411010030

كلية الصيدلة/جامعة ميسان590.0098.33ثانوية الغفران للبناتاحيائيديانا حامد فاخر ناموس884252821422019024

كلية الصيدلة/جامعة ميسان590.0098.33ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيرقيه حسون الزم كويت884262821426001086

كلية الصيدلة/جامعة ميسان589.3698.23ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا عبد الكريم عبد العباس مريح884272821411023028

كلية الصيدلة/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية االغادير للبناتاحيائيحوراء حيدر محمد شيت داود884281421422071003

كلية الصيدلة/جامعة ميسان589.0098.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور الزهراء علي جبر بريسم884292221424028211

كلية الصيدلة/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية المودة للبناتاحيائيفاطمه رياض زمام هادي884302621422008102

كلية الصيدلة/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرفل علي دبيس شحيل884312821422005034

كلية الصيدلة/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء علي داود سلمان884322821422005056

كلية الصيدلة/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيشهد عالء عبد الرزاق زبون884332821422005087

كلية الصيدلة/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيحنين علي جواد هليل884342821422013028

كلية الصيدلة/جامعة ميسان589.0098.17ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيزينه رحيم سالم جاسم884352821422016025

كلية الصيدلة/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية الزوراء للبناتاحيائيمريم علي هادي محسن884362821422020069

كلية الصيدلة/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية البيان للبناتاحيائيضحى حسين عبد هللا عباس884372821422028062

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.5298.09ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائينور الهدى سعد مجيد داود884382621422042033

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.1298.02ثانوية المتميزيناحيائياحمد جبار حسن فلحي884392821411023008

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائينرجس عباس خضير عباس884401121422044083
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كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية يافا للبناتاحيائيمريم سعيد عالوي اسود884411321422031160

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمحمد حيدر ستار هاشم884421421411047064

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسجى فاضل عبد العالي كصاب884431421422044107

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيزهراء خميس عبد الرضا خالطي884441421426005086

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية قزانية للبناتاحيائيميسم جعفر صادق عبد884452121422015034

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي وليد عجيمي عبود884462221415008099

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائيام البنين صالح علي بلبول884472221422043009

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيبتول عادل محمد جبر884482221424055006

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي فارس برهان محمد884492321411043034

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية فلسطين للبناتاحيائيريام حسن خضير عباس884502321422009014

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرفل رائد كاظم كعيم884512321422013166

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عماد هادي بريسم884522321422013226

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيسرى فراس خضير عباس884532321422016056

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء حامد كريم علوان884542321422041077

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبيداء اياد حسن عبود884552321422072058

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء واثق نوري مرزه884562321422072137

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيهناء عباس نجم بديوي884572321424006398

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية البيادر المختلطةاحيائيبراء هيثم صاحب غبن884582321427058004

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعذراء هادي حسين خلف884592421422039154

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب جاسم خضير عباس884602421422047127

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيموسى مؤيد مالك محمد884612521413004009

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي صادق حمود عباس884622521413031367

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى عماد نجم عبد الزهره884632521413031611

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمحاسن رايخ رفه مصحب884642521422003489

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه حيدر عباس سعد884652521424004336

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك نافع محيسن كسار884662521424014064

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد جليل مجيد884672521424033023

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيحيدر علي هليل خضير884682621411001055

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد نعيم شامي عبود884692621411005010

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية النعيم للبنيناحيائيمحمد باقر حسين سعد حنوف884702621411008035

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعباس كريم مطشر عذيب884712621411010093

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين قاسم دليفي عكروك884722621413001022

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء نوري عطى عيسى884732621422018099
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كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينور رياض جليل فرحان884742621422032083

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيأم البنين عبد الكريم خليل حميد884752621422037001

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية اليسر للبناتاحيائيتبارك ياسين خضير عباس884762621422038026

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبلسم رعد بدر نجار884772621424002027

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء جميل خماس عبد هللا884782621424007087

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية المدائن للبناتاحيائينور احمد كامل عبد هللا884792721422047126

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيبشرى خليفه محمد علي884802721426001275

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية االندلس للبنيناحيائياحمد شريف عبد العظيم عبد884812821411008003

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمة كاظم شنتة سعد884822821422003102

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيعذراء حسن صادق كرم884832821422005095

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيحال عمار شبوط ناجض884842821422012025

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء علي سيد سليم884852821422012059

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائينور الهدى فاضل عباس حسين884862821422013130

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبنت الهدى نصيف جاسم كريدي884872821422018016

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيسجى علي صانت خصاف884882821422043030

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب ستار جبار كاظم884892821424003005

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0098.00اعدادية الرميثة للبنيناحيائيجعفر عقيل جواد عبد العالي884902921411016027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان561.0093.50اعدادية البيان للبناتتطبيقيآمنة عالء عبد الزهرة جبر884912821522028001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان561.0093.50ثانوية خولة للبناتتطبيقيرقية ماجد حمود مطشر884922821522033008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان560.0093.33ثانوية كميت للبناتتطبيقيأيه صبري خلف عنيد884932821522017002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان558.0093.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيحوراء سعدون جاسم فلحي884942821522018027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان557.0092.83ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيذو الفقار عباس داخل زويهي884952821511019026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان557.0092.83اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء احمد حسين غانم884962821522005014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان557.0092.83ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيشهد رحيم كريم عبد هللا884972821522045024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان556.0092.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء حميد جبار بديوي884982821522018041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان555.0092.50اعدادية المشرح للبنينتطبيقيسيف الدين عبد الزهره عبد الحسين داغر884992821511017060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان553.0092.17اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقياحمد عبد الجبار صبيح عبد الزهرة885002821511010001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان551.0091.83ثانوية االصالة للبناتتطبيقيفاطمه حميد مجيد زاير885012821522002047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان551.0091.83ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيهدى رعد غازي عبد الرحيم885022821522016026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان549.0091.50اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيكمال نعيم عبد الرضا دنبوس885032821511002086

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان549.0091.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيتقى حامد جاسم حبيب885042821522018021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان549.0091.50اعدادية الزوراء للبناتتطبيقينور الهدى عامر سلمان سالم885052821522020060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان549.0091.50ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيزينب عبد االمير رسن سيف885062821522027021
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان547.0091.17ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيمروه ماجد حاتم كاظم885072821522031049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان544.0090.67اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي صالح عبد الواحد كاظم885082821511016073

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان543.0090.50ثانوية خولة للبناتتطبيقيفاطمة سعدون شغاتي حمود885092821522033031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان541.0090.17اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمصطفى محمد سلمان جبر885102821511037139

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان541.0090.17ثانوية االصالة للبناتتطبيقيمنتهى حيدر جاسم قاسم885112821522002057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان538.0089.67اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيكوثر حسين ناصر حسن885122821522020047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان537.0089.50ثانوية خولة للبناتتطبيقيبنين كريم جاسب زبون885132821522033004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان537.0089.50ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقياالء عطوان جاسب علي885142821522043002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان535.0089.17ثانوية الفرات للبناتتطبيقيبنين سالم وطان بدن885152821522010006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان534.0089.00ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيايمان جواد كاظم كريم885162821522031008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان533.0088.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمرتضى محمد فالح كاظم885172821511007138

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان532.0088.67اعدادية المشرح للبنينتطبيقياحمد سعيد حنون ثجيل885182821511017004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان532.0088.67ثانوية الفرات للبناتتطبيقيفاطمة حسن عبد الرضا حمدان885192821522010040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان531.0088.50اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحمزه محيسن كاطع مويلي885202821511037029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان531.0088.50ثانوية المشرح للبناتتطبيقيزهراء محمد جبار جاسم885212821522022008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان530.0088.33ثانوية دجلة للبنينتطبيقيزين العابدين حسين نعيم عوض885222821511011053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان530.0088.33اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي مزهر دلي كباشي885232821511037089

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان527.0087.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي حسين جبار عزيز885242821511007069

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان526.0087.67ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيعمار وليد شميدل سدخان885252821517005011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان525.0087.50ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيجعفر عبد الكاظم علك بدن885262821511035011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان525.0087.50ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيساره فالح مرزوك عكيب885272821522031027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان524.0087.33اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيسجاد حامد لعيبي شاطي885282821511002044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان524.0087.33اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد صادق ستار حميد سعودي885292821511008085

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان524.0087.33ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد اسعد عبد الرضا جاسم885302821511011113

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان524.0087.33ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمقتدى خلف تقي جاسب885312821511035053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان524.0087.33الخارجيونتطبيقيمسلم عقيل حسن جواد885322821518001286

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان524.0087.33اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزينب دعير عبد علي موسى885332821522005027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان523.0087.17ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيسارة صفاء صدام لفته885342821526001050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان522.0087.00اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحسين سامي رحمن حسين885352821511016033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان522.0087.00ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمسلم قاسم محمد عطيه885362821511019080

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان522.0087.00ثانوية االصالة للبناتتطبيقيناهده عوده عكار علي885372821522002058

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان519.0086.50ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيهبه احمد شاهين جبر885382821522016025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان518.0086.33اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد خالد مزهر طاهر885392821511008078
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان518.0086.33ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمهدي حيدر كريم فريح885402821511019090

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان517.0086.17اعدادية االندلس للبنينتطبيقيكرار محمد ابراهيم علوان885412821511008070

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان517.0086.17ثانوية خولة للبناتتطبيقيزهراء سعد عدنان كميت885422821522033013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان517.0086.17ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيفاطمه كريم جبر سلمان885432821522043038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان517.0086.17ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيزهراء حكيم طعمه علي885442821526001098

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان559.0093.17ثانوية االصالة للبناتتطبيقيكوثر جاسم صالح كاظم885452821522002052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان557.0092.83اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيبتول حيدر طارق عنيد885462821522005003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان557.0092.83اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء حليم صالح جاسم885472821522005018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان556.0092.67اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء كاظم حسين محمد885482821522028025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان554.0092.33اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد عادل علي كصيب885492821511010089

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان552.0092.00ثانوية السالم للبنينتطبيقييوسف ثجيل صبار فرج885502821511004062

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان551.0091.83ثانوية النضال للبناتتطبيقيعذراء رحيم عداي جبر885512821522001043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان548.0091.33ثانوية االصالة للبناتتطبيقينور جبار جاسم ثامر885522821522002068

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان545.0090.83ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيحيدر نزار جبار حميد885532821511012020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان544.0090.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسجاد هشام نوري هاشم885542821511001080

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان539.0089.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد باقر جاسم محمد عبد الزهره885552821511001151

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان537.0089.50اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيرسول ماجد حميدي زوير885562821511010034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان534.0089.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيعذراء عباس هاشم بدر885572821522010038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان533.0088.83اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيبتول جمعة هاشم ياسر885582821522020010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان531.0088.50ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيحسين خالد وحيد صادج885592821511013005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان531.0088.50ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيزينب صادق سالم طاهر885602821522045021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان529.0088.17اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين عبد الرحمن كريدي حبوب885612821511007026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان526.0087.67اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيسجاد قاسم حسن جلوب885622821511002047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان526.0087.67ثانوية االصالة للبناتتطبيقينرجس حرز جابر جوده885632821522002061

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان526.0087.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيمريم جواد كاظم عبد الحسين885642821522018074

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان525.0087.50ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزهراء حيدر حميد سابط885652821522002017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان524.0087.33اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحيدر حسن رحمه هاشم885662821511002036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان524.0087.33ثانوية دجلة للبنينتطبيقييعقوب حسين علي مسلم885672821511011150

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان524.0087.33ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيفاطمة سلمان جليب اكريم885682821522030032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان523.0087.17ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمقتدى عبد الحسين حسن عبيد885692821511020101

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان522.0087.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمحمد فالح عبد الحسن ماذي885702821511037120

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان521.0086.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيجواد كاظم محيبس جالي885712821511002018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان521.0086.83اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيتبارك ميثم فالح عيسى885722821522020013
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان520.0086.67ثانوية االصالة للبناتتطبيقيساجده حسن خماط يوسف885732821522002033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان517.2486.21ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد سالم جوحي مسيعد885742821511023010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان517.0086.17ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزهراء صفاء صباح حمود885752821522010022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان517.0086.17اعدادية البيان للبناتتطبيقياخالص هاشم لطيف لفتة885762821522028004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان517.0086.17ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيحنين حامد كريم زغير885772821522037012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان516.0086.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيسجاد حسن مذبوب اسمر885782821511010035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان516.0086.00ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيهاني ستار خلف زبون885792821517005024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان515.0085.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي ياسر خضر عباس885802821511001129

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان514.2485.71ثانوية المتميزينتطبيقيمصطفى احمد محيسن حاشوش885812821511023011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان514.0085.67اعدادية العمارة للبنينتطبيقيارشد حسن خميس زغير885822821511005027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان514.0085.67ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيحسن فالح جابر محمد885832821511019010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان514.0085.67ثانوية الغفران للبناتتطبيقينبأ محمد نعيم حسوني885842821522019051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان513.0085.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيالحسين احمد حسن جابر885852821511005028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان513.0085.50ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيعلي قاسم صالح جاسم885862821511035037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان513.0085.50ثانوية النصر المختلطةتطبيقييعقوب يوسف عباس عوده885872821517004051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان513.0085.50ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزهراء حميد راضي سيد كرم885882821522002016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان512.0085.33ثانوية الرسول للبنينتطبيقيعلي حسين كاظم محمد885892821511030019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان512.0085.33ثانوية المشرح للبناتتطبيقيعذراء كاظم مفتن فارس885902821522022017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان512.0085.33اعدادية البيان للبناتتطبيقينورس ماجد منشد مهاوي885912821522028063

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان512.0085.33ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيفاطمه حسين صدام ليلو885922821522037053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان511.0085.17اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيجعفر صادق كاطع حسن885932821511016017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان511.0085.17ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيايات خشين جبر سيد885942821522027003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان509.0084.83اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمهدي قحطان حسين مطر885952821511008120

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان509.0084.83ثانوية النصر المختلطةتطبيقيمحمد حسين مشتت خلف885962821517004035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان508.0084.67ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي ثامر طعمه سبهان885972821511011078

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان507.0084.50ثانوية النضال للبناتتطبيقيتبارك سالم عبيد شريجي885982821522001009

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان581.0096.83اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي وليد لعيبي حمد885992821411001086

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان578.0096.33ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيطيبه علي هادي محمود886002821422016029

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان578.0096.33اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء محمد راضي جهلول886012821422028049

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان577.0096.17اعدادية العمارة للبنيناحيائيمصطفى حسن هادي محمود886022821411005137

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان575.0095.83اعدادية البيان للبناتاحيائينور كريم خلف جبر886032821422028098

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان575.0095.83ثانوية الطيبات للبناتاحيائيمريم قيس دكس عريبي886042821422045042

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان573.0095.50اعدادية االندلس للبنيناحيائيباقر نعمان جاسم محمد886052821411008008
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قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان572.0095.33اعدادية المعقل للبناتاحيائينور الهدى يونس جاسم محمد886061621422014074

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان571.0095.17اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد صفاء جاسم صياح886072821411005125

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان571.0095.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينبأ علي حبيب عبد الحسن886082821422005132

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان570.0095.00ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيابرار نمير سفيح ناصر886091421424010001

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان569.0094.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد علي حمودي عبد الرضا886102521413031238

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان569.0094.83ثانوية خولة للبناتاحيائينور سعد راضي عباس886112821422033051

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان568.0094.67اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد سعد فالح عبطان886122821411005122

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان568.0094.67ثانوية الغفران للبناتاحيائيمها عباس جمعة سلطان886132821422019071

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان565.0094.17اعدادية الثورة للبنيناحيائيسجاد حيدر نوري محمد886142821411001049

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان565.0094.17اعدادية العمارة للبناتاحيائيروان عبد الرضا هاشم زامل886152821422009052

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان564.0094.00ثانوية االصالة للبناتاحيائينبا جمال عبد هللا عباس886162821422002105

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان563.0093.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيسما نبراس رياض عبد الرزاق886172821422003079

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان562.0093.67ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيانفال علي يونس عطيه886182821422003013

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان556.0092.67ثانوية االصالة للبناتاحيائيتبارك فالح عباس بدر886192821422002030

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان555.3692.56ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء عالء رحيم يحيى886202821422003061

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان555.0092.50اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبتول عباس حسين تقي886212821422013012

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان554.0092.33اعدادية العمارة للبناتتطبيقيمريم عالء غازي مانع886222821522009072

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان552.0092.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد عدنان حسن مهاوي886232821411008047

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان549.0091.50ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيمريم محمد جاسم محمد886242821422003120

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان547.0091.17ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزهراء رياض محمد سلومي886252821422024026

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان546.0091.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيضحى سليم محيسن صابر886262821422012103

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان544.0090.67اعدادية العمارة للبنيناحيائيسجاد عادل جبار عبد هللا886272821411005058

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان544.0090.67ثانوية االصالة للبناتاحيائينور مازن نعمه سبهان886282821422002114

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان544.0090.67ثانوية العدل للبناتاحيائيتبارك حسن سوادي رشود886292821422032010

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان542.0090.33ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائينرجس هادي كاظم عباس886302821422003126

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان542.0090.33اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء صالح محمد موشلي886312821422020028

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان541.0090.17اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد جميل داخل لعيبي886322821411001006

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان541.0090.17ثانوية كميت للبناتاحيائيايمان علي نوري كاظم886332821422017003

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان539.0089.83اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسجاد حسين صوينت محمد886342821511037039

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان538.0089.67ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد علي محمد علي886352821511011123

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان537.0089.50ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمجتبى شاكر عطيه كعيد886362221413012137

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان537.0089.50اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء عبد االمير برغش شرشاب886372221422042087

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان537.0089.50اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمحمد غانم بطي كريم886382821411015037
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قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان537.0089.50ثانوية الجهاد للبنيناحيائييوسف حامد مجوت حمد886392821411027038

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان536.0089.33اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيعلي احمد خضير سلمان886401621415013033

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان535.0089.17اعدادية المشرح للبنيناحيائيمحمد كاظم صبيح صحن886412821411017014

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان535.0089.17اعدادية العمارة للبناتاحيائيبراء عبد الكريم الزم بهير886422821422009023

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان534.0089.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيكميل عبد السالم جبار شنيور886432821511007102

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان534.0089.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعبد الرزاق عقيل نعيم عوض886442821511011069

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان529.0088.17اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمقتدى لفتة جبار علي886452821511021139

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان527.0087.83اعدادية العمارة للبنينتطبيقيابا الحسن اسماعيل شوال عطيه886462821511005001

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان526.0087.67ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيامان عوده حيدر حسان886471621524051005

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان526.0087.67اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيرؤى جعفر بنيان عبد السادة886482821522005012

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان525.0087.50اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد عادل علوان حسون886491621511032180

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان525.0087.50اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعباس مطر عبيد عيكش886502821511037063

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان522.0087.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمنتظر عباس حسين يوسف886512821511005155

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان520.0086.67اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيفالح محمد طعمه عفات886521621511004061

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان518.0086.33ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيحسين ستار شريف عبود886532821511022014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان600.00100.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي قاسم كاظم عبد886542821511002075

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان596.0099.33ثانوية كميت للبناتتطبيقيرؤيا عبد الباسط عبد الصمد حمادي886552821522017011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان589.0098.17ثانوية خولة للبناتتطبيقيفاطمة باسم جادر جبر886562821522033028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان587.0097.83ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعلي عماد فرج زمروتي886572821511019051

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان587.0097.83ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمرتجى الظهور علي محمد عبد الحميد886582821511027056

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان586.2497.71ثانوية المتميزينتطبيقياسد هللا خليل عبد الزهره حميدي886592821511023001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان586.0097.67اعدادية المشرح للبنينتطبيقيامير علي نعمه نجدي886602821511017008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان586.0097.67اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمحمد خالد عبد الحسين حريز886612821511017088

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان585.0097.50اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم عباس طعمة886622821511008091

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان585.0097.50اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء مالك كاطع عريبي886632821522009034

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان584.0097.33ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيحيدر علي صبار لفته886642821511032016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان584.0097.33اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين علي نوري محمد886652821515001152

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان583.0097.17اعدادية المعقل للبناتتطبيقيحوراء ماجد اكريم حمدي886661621522014009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان583.0097.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقيذو الفقار مصطفى ماجد شهاب886672821511001067

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان583.0097.17ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيانعام عبد الكاظم حنظل سعدون886682821522043003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان581.0096.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي اسماعيل واهب حميد886692821511002065

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان581.0096.83ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيامير خضر كريم علي886702821511020009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان580.0096.67ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمرتضى نوشي عليوي ناصر886712821511035050
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان580.0096.67ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمصطفى مشتاق حميد محيسن886722821511035052

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان579.0096.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسنين موسى مطشر شاكردي886732821511005043

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان579.0096.50ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيسارة حسين كعيم محمد886742821522043024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان578.0096.33ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيمسلم خليل صبار لفته886752821511032047

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان578.0096.33اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيمريم ضياء كاظم نكال886762821522020053

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان575.0095.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسن رافد محمد جاسم886772821511002020

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان575.0095.83اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيأبا الفضل نجم عبود جبر886782821511037001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان574.0095.67ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيضياء غانم عويد عسل886792821511019038

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان574.0095.67ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقياحمد حسن عبود عليوي886802821511029002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان574.0095.67الخارجيونتطبيقيمحمد حسن علي مطر886812821518001245

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان574.0095.67ثانوية التحرير للبناتتطبيقيايات كاظم كحيط رحيمه886822821522007002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان573.0095.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسن محمد سالم خشين886832821511005042

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان573.0095.50ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيفاطمه حسون عليوي كنيهر886842821522027028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان572.0095.33ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعالء محسن شطب غافل886852821511027030

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان571.0095.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد حسنين عبد الرضا يونس886862821511001009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان570.0095.00اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحسين عماد كاظم موسى886871621511047016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان570.0095.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمصطفى علي حامد مفتن886882821511011139

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان570.0095.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعباس علي شايع شهيب886892821511015092

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان570.0095.00ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيأبو الفضل مشتاق حسين علي886902821511019001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان569.0094.83ثانوية النهرين االهلية للبنينتطبيقيعلي رياض محمد مجيد886912821513001004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان569.0094.83ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيازهار فرج رمل فرج886922821522031002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان568.0094.67ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعلي داود حسن منشد886932821511020061

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان568.0094.67اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي حيدر زياره لفته886942821511037078

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان568.0094.67ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيشمس الضحى فيصل غازي عبد الحسين886952821522037046

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان567.0094.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيالحسن قحطان عدنان جاسم886961621511001029

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان567.0094.50اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين علي وسام ناجي كاظم886971621511011045

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان567.0094.50ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد هللا حميد886982821511009014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان567.0094.50ثانوية االصالة للبناتتطبيقينور الهدى جاسم محمد كاظم886992821522002065

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان565.0094.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي جاسم راضي بريدي887002821511001106

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان565.0094.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين نعيم هادي رهيف887012821511005054

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان565.0094.17ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسين كريم صيهود عباس887022821511011040

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان565.0094.17اعدادية البيان للبناتتطبيقيايثار حسين شويخ مانع887032821522028009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان564.0094.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا ساهر محمد ناجي حسن887041621511001138
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان564.0094.00اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي نبيل جمعه مخيمر887051621511038049

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان564.0094.00اعدادية البيان للبناتتطبيقيسرى جبار بلعوط عطوان887062821522028032

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان563.0093.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين محمد حسن هذيلي887072821511001057

كلية العلوم/جامعة ميسان585.0097.50ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيشهد عزام عبد المحسن صالح887082821422003083

كلية العلوم/جامعة ميسان584.2097.37ثانوية المتميزيناحيائياحمد راضي زغير جابر887092821411023009

كلية العلوم/جامعة ميسان580.0096.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء جعفر رحمة عبد هللا887102821422010041

كلية العلوم/جامعة ميسان578.0096.33اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء علي هاشم صبيح887112821422028042

كلية العلوم/جامعة ميسان577.0096.17ثانوية االصالة للبناتاحيائيايات علي غافل سعيد887122821422002014

كلية العلوم/جامعة ميسان577.0096.17ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيمريم حسين جبار حسين887132821422003115

كلية العلوم/جامعة ميسان577.0096.17ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيهديل تحسين علي حسين887142821422030049

كلية العلوم/جامعة ميسان570.0095.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيرباب علي مطشر مزيد887152821422003039

كلية العلوم/جامعة ميسان569.0094.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيحوراء رسول كاظم داخل887162821422010026

كلية العلوم/جامعة ميسان568.0094.67ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيطيبه حيدر وحيد حميدي887172821422003087

كلية العلوم/جامعة ميسان568.0094.67اعدادية الزوراء للبناتاحيائيبنين حمود سهر محسن887182821422020009

كلية العلوم/جامعة ميسان563.0093.83ثانوية االصالة للبناتاحيائيعذراء هيثم سرحان عيدان887192821422002080

كلية العلوم/جامعة ميسان560.0093.33ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزهراء طالب جبار مهاوي887202821422023035

كلية العلوم/جامعة ميسان559.0093.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيريام صالح هاشم حسن887212821422018039

كلية العلوم/جامعة ميسان556.0092.67ثانوية السالم للبنينتطبيقيمنتظر سعد غالي فزيع887222821511004056

كلية العلوم/جامعة ميسان555.0092.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيساره حسن سيد رسن887232821422005076

كلية العلوم/جامعة ميسان555.0092.50ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيغدير كاظم عبد هللا غافل887242821426001090

كلية العلوم/جامعة ميسان554.0092.33ثانوية المشرح للبناتاحيائيمأب علي دهيم كاظم887252821422022024

كلية العلوم/جامعة ميسان554.0092.33ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقينرجس سلمان بهر خلف887262821522043049

كلية العلوم/جامعة ميسان553.0092.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيملك فؤاد ناصر ابراهيم887272821422005125

كلية العلوم/جامعة ميسان552.0092.00ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزهراء صبيح محمد جاسم887282821522002020

كلية العلوم/جامعة ميسان552.0092.00ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزهراء حسن هاشم عشاو887292821522019028

كلية العلوم/جامعة ميسان550.0091.67اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينبأ محمد دنين خلف887302821422005135

كلية العلوم/جامعة ميسان549.0091.50ثانوية سيناء للبناتاحيائيزهراء خالد كاطع مخيلف887312821422014016

كلية العلوم/جامعة ميسان548.0091.33اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم احمد شاكر خلف887322821422013107

كلية العلوم/جامعة ميسان546.0091.00ثانوية النضال للبناتاحيائييقين عبد الحسين كاظم كطامي887332821422001120

كلية العلوم/جامعة ميسان545.0090.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيتبارك هيثم كريم احمد887342821422003028

كلية العلوم/جامعة ميسان545.0090.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيفاطمة كاظم جاسم كحيط887352821422010090

كلية العلوم/جامعة ميسان544.0090.67اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيعلي منذر عبد الكريم صالح887362821411010026

كلية العلوم/جامعة ميسان544.0090.67ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه رائد عبد العباس جنيح887372821422001081
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كلية العلوم/جامعة ميسان543.0090.50اعدادية اليمامة للبناتاحيائيطيبه عباس عبد الصاحب جبر887382821422013081

كلية العلوم/جامعة ميسان543.0090.50ثانوية المشكاة للبناتاحيائيمعصومه حسن جبار نعيمه887392821422031046

كلية العلوم/جامعة ميسان543.0090.50ثانوية الطيبات للبناتاحيائيأسيل حسن جاسب كاظم887402821422045001

كلية العلوم/جامعة ميسان542.0090.33ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائيجعفر قاسم عباس كاطع887412821411019002

كلية العلوم/جامعة ميسان541.0090.17ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزينب زغير فنيطل مريوش887422821422015052

كلية العلوم/جامعة ميسان541.0090.17اعدادية الزوراء للبناتاحيائيحوراء قاسم محمد مذكور887432821422020014

كلية العلوم/جامعة ميسان540.0090.00ثانوية العذراء للبناتاحيائيزهراء ارحيم فيصل مزبان887442821422008017

كلية العلوم/جامعة ميسان540.0090.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيسرور جاسم طارش محيسن887452821422018069

كلية العلوم/جامعة ميسان538.0089.67ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيفاطمه جاسم ابراهيم نعمه887463021427010011

كلية العلوم/جامعة ميسان536.0089.33ثانوية المتميزيناحيائيزين العابدين كريم ياسين صالح887472821411023026

كلية العلوم/جامعة ميسان536.0089.33ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء قاسم حسن فياض887482821422002055

كلية العلوم/جامعة ميسان535.0089.17ثانوية االصالة للبناتاحيائيمالك جمعه شاوي محمد887492821422002101

كلية العلوم/جامعة ميسان535.0089.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمرام صالح مهدي داغر887502821422013104

كلية العلوم/جامعة ميسان534.0089.00ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء فاضل حسين تالي887512821422001049

كلية العلوم/جامعة ميسان534.0089.00ثانوية الكحالء للبناتاحيائيزينب علي كيلو عليوي887522821422011031

كلية العلوم/جامعة ميسان534.0089.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم محمد سلطان رزاق887532821422013111

كلية العلوم/جامعة ميسان534.0089.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيسجى خالد منشد مهاوي887542821422018066

كلية العلوم/جامعة ميسان534.0089.00اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء فاخر جاسم جباري887552821422020031

كلية العلوم/جامعة ميسان534.0089.00ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزهراء عادل سفيح شيهاني887562821422024029

كلية العلوم/جامعة ميسان534.0089.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيهيام احمد حسين جبر887572821522018092

كلية العلوم/جامعة ميسان533.0088.83اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين علي داخل راضي887582821411001031

كلية العلوم/جامعة ميسان532.0088.67ثانوية االصالة للبناتاحيائينبا صالح هادي حمود887592821422002107

كلية العلوم/جامعة ميسان532.0088.67ثانوية كميت للبناتاحيائيهدى صالح خماس رمضان887602821422017053

كلية العلوم/جامعة ميسان532.0088.67ثانوية كميت للبناتتطبيقيحوراء محمد كريم صكر887612821522017008

كلية العلوم/جامعة ميسان531.0088.50ثانوية صدى العلوم األهلية للبنيناحيائيجعفر محمد جاسم عبد اللطيف عابدين887622821413003001

كلية العلوم/جامعة ميسان529.0088.17اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيابراهيم رسول كريم لعيبي887632821411007001

كلية العلوم/جامعة ميسان529.0088.17اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاطمة صبيح كاظم خلف887642821422020058

كلية العلوم/جامعة ميسان529.0088.17ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب سعد جبار عبد هللا887652821424001011

كلية العلوم/جامعة ميسان528.0088.00ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعلي حسن عاتي نهير887662821411027018

كلية العلوم/جامعة ميسان527.0087.83ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه سامي كاظم كطامي887672821422001082

كلية العلوم/جامعة ميسان527.0087.83ثانوية التحرير للبناتاحيائينور الهدى جمعه ضمد جابر887682821422007029

كلية العلوم/جامعة ميسان527.0087.83ثانوية كميت للبناتاحيائيزينب كاظم حمدان سودان887692821422017026

كلية العلوم/جامعة ميسان527.0087.83ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزينب حسين محيسن خلف887702821422023047
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كلية العلوم/جامعة ميسان527.0087.83ثانوية االصالة للبناتتطبيقيهاجر جليل جعفر سلمان887712821522002072

كلية العلوم/جامعة ميسان526.0087.67اعدادية العمارة للبناتاحيائيايه محمد علي حسين887722821422009020

كلية العلوم/جامعة ميسان526.0087.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيزينب حسن زويد بجاي887732821422010059

كلية العلوم/جامعة ميسان526.0087.67ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيبنين حسن زاير مجدي887742821422015021

كلية العلوم/جامعة ميسان525.0087.50ثانوية االصالة للبناتاحيائيوجدان محمد جحيش شنيب887752821422002121

كلية العلوم/جامعة ميسان524.0087.33اعدادية الحدباء للبناتاحيائيبراء محمد حبيب داخل887762221422047020

كلية العلوم/جامعة ميسان524.0087.33اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد خماط شواي فليح887772821411001103

كلية العلوم/جامعة ميسان524.0087.33ثانوية النضال للبناتاحيائيحوراء منتصر جمعة خلف887782821422001023

كلية العلوم/جامعة ميسان524.0087.33ثانوية الغفران للبناتاحيائيايمان عبد الزهرة فزاع عبد هللا887792821422019013

كلية العلوم/جامعة ميسان524.0087.33ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزينب سعدون مونس حميد887802821422023048

كلية العلوم/جامعة ميسان524.0087.33ثانوية الميمونة للبناتاحيائيفاطمه عباس عبد الحسين كاظم887812821422023071

كلية العلوم/جامعة ميسان524.0087.33اعدادية البيان للبناتاحيائيزينب محمد سليم راضي887822821422028055

كلية العلوم/جامعة ميسان523.0087.17ثانوية السالم للبنيناحيائيسيف حيدر عبد هللا جاسم887832821411004008

كلية العلوم/جامعة ميسان523.0087.17ثانوية الكحالء للبنيناحيائيحيدر جبار راشد لفته887842821411006005

كلية العلوم/جامعة ميسان523.0087.17ثانوية العذراء للبناتاحيائيفاطمة جمال مصلي راضي887852821422008046

كلية العلوم/جامعة ميسان523.0087.17ثانوية الفرات للبناتاحيائيايات رحيم سعيد صابط887862821422010011

كلية العلوم/جامعة ميسان523.0087.17ثانوية الكحالء للبناتاحيائيزينب خضير عباس عامر887872821422011027

كلية العلوم/جامعة ميسان522.0087.00ثانوية غرناطة للبناتاحيائيفاطمه فتاح واحد سلومي887882821422024043

كلية العلوم/جامعة ميسان522.0087.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء رعد هاشم احمد887892821422045018

كلية العلوم/جامعة ميسان521.0086.83اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم عكله887901321422031063

كلية العلوم/جامعة ميسان521.0086.83ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيسارة جواد خليل ابراهيم887912821422030033

كلية العلوم/جامعة ميسان521.0086.83ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائينور الهدى محمد ليلو محمد887922821427002012

كلية العلوم/جامعة ميسان520.0086.67اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحامد صالح جيجان معن887932821411010001

كلية العلوم/جامعة ميسان520.0086.67ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيحوراء علي حنون جابر887942821422003035

كلية العلوم/جامعة ميسان520.0086.67اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء عبد الواحد جبار سهر887952821422012055

كلية العلوم/جامعة ميسان520.0086.67اعدادية اليمامة للبناتاحيائيميس صباح حنون غضيب887962821422013121

كلية العلوم/جامعة ميسان520.0086.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب سالم والي سلمان887972821422018059

كلية العلوم/جامعة ميسان520.0086.67اعدادية الزوراء للبناتاحيائينور عبد المطلب مسلط عالوي887982821422020079

كلية العلوم/جامعة ميسان520.0086.67ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيدنيا جبر فليس جبار887992821422030021

كلية العلوم/جامعة ميسان520.0086.67ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيبنين عبد الزهرة حسين كاظم888002821422043007

كلية العلوم/جامعة ميسان519.5286.59ثانوية المتميزاتاحيائييقين تحسين راضي حمود888012821422029041

كلية العلوم/جامعة ميسان519.0086.50اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم ناظم عودة حمادي888022821422013113

كلية العلوم/جامعة ميسان519.0086.50ثانوية المشكاة للبناتاحيائيفاطمه كرم حسون ابراهيم888032821422031043
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كلية العلوم/جامعة ميسان519.0086.50ثانوية خولة للبناتاحيائيكوثر شعل عبود سلمان888042821422033041

كلية العلوم/جامعة ميسان517.0086.17اعدادية العمارة للبنيناحيائيعباس حسين لعيبي كاظم888052821411005068

كلية العلوم/جامعة ميسان517.0086.17ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيطيبة سمير عبود عبد الغفور888062821422003086

كلية العلوم/جامعة ميسان517.0086.17ثانوية غرناطة للبناتاحيائياحالم شويح دعير حسون888072821422024001

كلية العلوم/جامعة ميسان517.0086.17ثانوية الطيبات للبناتاحيائيفاطمه عماد فالح خريبط888082821422045034

كلية العلوم/جامعة ميسان516.0086.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيعبد األله نجم عبد هللا محمد888092821411008028

كلية العلوم/جامعة ميسان516.0086.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيزينب قاسم خليفة عايز888102821422010063

كلية العلوم/جامعة ميسان516.0086.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهدى صبيح موله عداي888112821422018114

كلية العلوم/جامعة ميسان516.0086.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائيحوراء علي عبد الحسين ابراهيم888122821422045013

كلية العلوم/جامعة ميسان515.0085.83ثانوية العذراء للبناتاحيائيزينب رحيم ابراهيم محسن888132821422008027

كلية العلوم/جامعة ميسان515.0085.83ثانوية المشكاة للبناتاحيائيمنار محمد ملوح عجيل888142821422031048

كلية العلوم/جامعة ميسان514.0085.67ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيسجاد رحيم محمد سلمان888152221417047020

كلية العلوم/جامعة ميسان514.0085.67ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد حسن عاتي نهير888162821411027025

كلية العلوم/جامعة ميسان514.0085.67ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيبتول عبد سعد حميد888172821422043004

كلية العلوم/جامعة ميسان513.0485.51ثانوية المتميزاتاحيائيتقى غازي لعيبي جاسم888182821422029010

كلية العلوم/جامعة ميسان513.0085.50اعدادية الزوراء للبناتاحيائينور الهدى محمد شاوي مهبش888192821422020078

كلية العلوم/جامعة ميسان513.0085.50اعدادية البيان للبناتاحيائيتقى طالب حسن مخرب888202821422028023

كلية العلوم/جامعة ميسان512.0085.33ثانوية المتميزيناحيائيعلي عمار علي غانم888212821411023037

كلية العلوم/جامعة ميسان512.0085.33ثانوية الكحالء للبناتاحيائيمريم كامل بدر خوين888222821422011048

كلية العلوم/جامعة ميسان511.0085.17اعدادية العمارة للبنيناحيائيطه مرتضى عبد الكريم ابراهيم888232821411005066

كلية العلوم/جامعة ميسان511.0085.17ثانوية النضال للبناتاحيائيرقيه باسل مجيد عزيز888242821422001028

كلية العلوم/جامعة ميسان511.0085.17ثانوية الفرات للبناتاحيائيغدير قيس عبد العزيز فالح888252821422010078

كلية العلوم/جامعة ميسان510.0085.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم عبيد888262821422018042

كلية العلوم/جامعة ميسان509.0084.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمه شريف عبد العظيم عبد888272821422003107

كلية العلوم/جامعة ميسان509.0084.83اعدادية العمارة للبناتاحيائيايه كاظم حميد مشحوت888282821422009019

كلية العلوم/جامعة ميسان509.0084.83اعدادية البيان للبناتاحيائيغدير عبد الرزاق فاضل عبد الرزاق888292821422028068

كلية العلوم/جامعة ميسان509.0084.83ثانوية المشكاة للبناتاحيائينور باسم مامون كشاش888302821422031059

كلية العلوم/جامعة ميسان509.0084.83ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيضحى علي صانت خصاف888312821422043034

كلية العلوم/جامعة ميسان508.0084.67اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيبتول جاسب ثجيل بريسم888322821422005008

كلية العلوم/جامعة ميسان508.0084.67ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيكوثر سالم زويد حسين888332821522031045

كلية العلوم/جامعة ميسان507.0084.50ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد هادي عليوي مسما888341621413030044

كلية العلوم/جامعة ميسان507.0084.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيحيدر محمد كاطع جحيل888352821411005048

كلية العلوم/جامعة ميسان507.0084.50ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيشهد عقيل غاسم شلغم888362821522030026
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كلية العلوم/جامعة ميسان505.0084.17اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد قاسم حنون هاشم888372221411037141

كلية العلوم/جامعة ميسان505.0084.17ثانوية السالم للبنيناحيائيحسين رحيم فرحان خواف888382821411004004

كلية العلوم/جامعة ميسان505.0084.17اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمنتظر ناصر زغير بيش888392821511021145

كلية العلوم/جامعة ميسان505.0084.17ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيعلي فاخر عبد هللا كعيد888402821511032034

كلية العلوم/جامعة ميسان504.0084.00اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه ربيع حسن عبود888412221422077196

كلية العلوم/جامعة ميسان504.0084.00اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيعلي محسن جوحي داخل888422821411007066

كلية العلوم/جامعة ميسان504.0084.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب حبيب ناجي عبيد888432821422002064

كلية العلوم/جامعة ميسان504.0084.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينرجس رحيم عبود جبر888442821422005137

كلية العلوم/جامعة ميسان504.0084.00ثانوية العذراء للبناتاحيائيبراء جليب محمد معرض888452821422008009

كلية العلوم/جامعة ميسان504.0084.00ثانوية الميمونة للبناتاحيائيخولة سعد عبد الرحيم عبد888462821422023021

كلية العلوم/جامعة ميسان504.0084.00ثانوية الميمونة للبناتاحيائيكوثر سعدون محمد خلف888472821422023077

كلية العلوم/جامعة ميسان504.0084.00ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيسارة صدام حمد لعيبي888482821422043029

كلية العلوم/جامعة ميسان504.0084.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيفاضل هادي جابر اسماعيل888492821511037094

كلية العلوم/جامعة ميسان504.0084.00ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيمريم فيصل عباس موح888502821527005014

كلية العلوم/جامعة ميسان503.0083.83اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيكرار محسن طعيمة عرد888512221411020105

كلية العلوم/جامعة ميسان503.0083.83اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء حسن خزعل شغيت888522821422012048

كلية العلوم/جامعة ميسان503.0083.83ثانوية كميت للبناتاحيائيمريم حسن عبد الكريم أحمد888532821422017043

كلية العلوم/جامعة ميسان502.0083.67ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء مهدي حنون داود888542821422003064

كلية العلوم/جامعة ميسان502.0083.67ثانوية كميت للبناتاحيائيفاطمه جاسب كريم صكر888552821422017038

كلية العلوم/جامعة ميسان502.0083.67ثانوية العذراء للبناتتطبيقيزهراء حميد زغير منهل888562821522008014

كلية العلوم/جامعة ميسان501.0083.50اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيخديجه حسين حمدان خلف888572821422012035

كلية العلوم/جامعة ميسان501.0083.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحوراء علي حاتم يوسف888582821422018031

كلية العلوم/جامعة ميسان501.0083.50ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي حسان رحم سلمان888592821511011081

كلية العلوم/جامعة ميسان501.0083.50ثانوية التحرير للبناتتطبيقيشهد طالب عبد الرضا اجياد888602821522007011

كلية العلوم/جامعة ميسان501.0083.50ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيفاطمه صالح جبر سعيد888612821522027030

كلية العلوم/جامعة ميسان500.0083.33ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائييقين محمد حسن حمد888622821422003133

كلية العلوم/جامعة ميسان500.0083.33اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء عبد اليمه حلو حنش888632821422005054

كلية العلوم/جامعة ميسان500.0083.33ثانوية الطيبات للبناتاحيائيتهاني كريم خلف مطير888642821422045010

كلية العلوم/جامعة ميسان500.0083.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسجاد ثجيل خريبط عبيد888652821511001074

كلية العلوم/جامعة ميسان499.0083.17اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين رافد ساعي جاسم888662821411002007

كلية العلوم/جامعة ميسان499.0083.17ثانوية االصالة للبناتاحيائياديان محسن عالوي عبيد888672821422002001

كلية العلوم/جامعة ميسان499.0083.17ثانوية االصالة للبناتتطبيقيهيام محمد فرج رحمة888682821522002077

كلية العلوم/جامعة ميسان499.0083.17ثانوية الفرات للبناتتطبيقيبنين صباح عبد الواحد طاهر888692821522010008
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كلية العلوم/جامعة ميسان499.0083.17ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزهراء هيثم كاظم محمود888702821522010027

كلية العلوم/جامعة ميسان499.0083.17ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيتبارك خلف كاظم جابر888712821522031013

كلية العلوم/جامعة ميسان498.0083.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيموسى عودة شريف نوفل888721621413030055

كلية العلوم/جامعة ميسان498.0083.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمة مهدي صالح خالد888732821422003104

كلية العلوم/جامعة ميسان498.0083.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيحوراء عماد اياد خليل888742821422010028

كلية العلوم/جامعة ميسان498.0083.00اعدادية البيان للبناتاحيائيبنين عوكي موحي مخرب888752821422028016

كلية العلوم/جامعة ميسان498.0083.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيحنان محمد راضي لفته888762821522018025

كلية العلوم/جامعة ميسان498.0083.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيدعاء كريم طعيمه مسير888772821522018029

كلية العلوم/جامعة ميسان498.0083.00ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيابرار سعد عبد الزهرة عبد الحسن888782821522030001

كلية العلوم/جامعة ميسان497.0082.83اعدادية الحدباء للبناتاحيائيبراء علي مخبل خضير888792221422047019

كلية العلوم/جامعة ميسان497.0082.83ثانوية النضال للبناتاحيائيعذراء جواد درمان رسن888802821422001069

كلية العلوم/جامعة ميسان497.0082.83ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيزينب محمد حميد حافظ888812821422016024

كلية العلوم/جامعة ميسان496.0082.67ثانوية النضال للبناتتطبيقيفاطمة عائد احمد مجيد888822821522001048

كلية العلوم/جامعة ميسان495.0082.50ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيحوراء فوزي جياد فياض888832221424047022

كلية العلوم/جامعة ميسان495.0082.50اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيرقيه رحيم عبيد نعيمه888842821422012041

كلية العلوم/جامعة ميسان494.0082.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائياخالص خالد بستان جوير888852221424035003

كلية العلوم/جامعة ميسان494.0082.33ثانوية الفرات للبناتاحيائيسارة خلف كاظم لفتة888862821422010067

كلية العلوم/جامعة ميسان494.0082.33اعدادية العمارة للبناتتطبيقينور عبد الكاظم مفتن صيوان888872821522009087

كلية العلوم/جامعة ميسان494.0082.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقينجالء حاتم ناعم ناصر888882821522018081

كلية العلوم/جامعة ميسان494.0082.33ثانوية غرناطة للبناتتطبيقينور الهدى حسين علي لفته888892821522024034

كلية العلوم/جامعة ميسان494.0082.33ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء رعد كريم خشين888902821522043015

كلية العلوم/جامعة ميسان493.0082.17اعدادية كميت للبنينتطبيقيحبيب عداي علك الفي888912821511014012

كلية العلوم/جامعة ميسان493.0082.17اعدادية كميت للبنينتطبيقيشبر نعيم زغير عبيد888922821511014034

كلية العلوم/جامعة ميسان493.0082.17ثانوية النصر المختلطةتطبيقيجعفر فرحان زاير فعل888932821517004004

كلية العلوم/جامعة ميسان493.0082.17ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيبنين حيدر فيصل خلف888942821522016009

كلية العلوم/جامعة ميسان492.0082.00ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحسن محمد كاظم عطيه888952821511020014

كلية العلوم/جامعة ميسان492.0082.00اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفاطمه عدنان صالح حسن888962821522009062

كلية العلوم/جامعة ميسان492.0082.00اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيايات علي خلف بدر888972821522020005

كلية العلوم/جامعة ميسان491.0081.83اعدادية العمارة للبناتتطبيقيبنين عبد الرضا رسن حميدي888982821522009012

كلية العلوم/جامعة ميسان491.0081.83اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيرقيه تحسين راشد سلطان888992821522013014

كلية القانون/جامعة ميسان548.0091.33الخارجياتادبيزهراء ماجد محمد مصاول889002821228050110

كلية القانون/جامعة ميسان527.0087.83ثانوية قلعة صالح للبناتادبينور الزهراء رمضان عبودي مكطوف889012821222016033

كلية القانون/جامعة ميسان513.0085.50للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبينور الهدى حسين حسن جلوب889022821222041042

4148 من 2694صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة ميسان512.0085.33ثانوية البتول للبناتادبيرسل احمد عبد الحسين عبيد889032821222006021

كلية القانون/جامعة ميسان504.0084.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيحوراء سالم محسن حسين889042821222005027

كلية القانون/جامعة ميسان504.0084.00ثانوية مروج الذهب للبناتادبيفاطمه رامي مزهر محمد889052821222044075

كلية القانون/جامعة ميسان503.0083.83اعدادية الزوراء للبناتادبيسرى عالء سلمان احمد889062821222020044

كلية القانون/جامعة ميسان500.0083.33ثانوية جنة الخلد للبناتادبيازهار احمد لفته ظاهر889072821222037004

كلية القانون/جامعة ميسان499.0083.17للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيشهد اسماعيل ضويع سريجل889082821222041029

كلية القانون/جامعة ميسان495.0082.50اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبنين احمد كاطع محسن889092821222005015

كلية القانون/جامعة ميسان493.0082.17اعدادية الزوراء للبناتادبيزينب احمد عبد الواحد زغير889102821222020034

كلية القانون/جامعة ميسان493.0082.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرقيه ميثم عباس خضير889112821422005042

كلية القانون/جامعة ميسان488.0081.33اعدادية المجر الكبير للبناتادبيحنان جمعه فرحان قاسم889122821222012008

كلية القانون/جامعة ميسان488.0081.33الخارجياتادبيزهراء خيون مطر عيسى889132821228050099

كلية القانون/جامعة ميسان484.0080.67ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء حيدر جابر مهدي889142821422002050

كلية القانون/جامعة ميسان483.0080.50ثانوية المشكاة للبناتاحيائيكفايه سامي جبار كبر889152821422031045

كلية القانون/جامعة ميسان482.0080.33اعدادية المرتضى للبنينادبيحيدر قيس ابراهيم علوان889162821211002038

كلية القانون/جامعة ميسان482.0080.33ثانوية االصالة للبناتتطبيقيتبارك فرحان عبود شويع889172821522002008

كلية القانون/جامعة ميسان481.0080.17ثانوية مروج الذهب للبناتادبيبنين رحيم هاشم جويعد889182821222044009

كلية القانون/جامعة ميسان480.0080.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيايه تحسين عباس مفتن889192821422003018

كلية القانون/جامعة ميسان476.0079.33ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم ضياء راضي محمد889202821422002097

كلية القانون/جامعة ميسان475.0079.17ثانوية خولة للبناتاحيائينبأ ناهل محمد سدران889212821422033048

كلية القانون/جامعة ميسان472.0078.67ثانوية التحرير للبناتادبيبنين محمد هليل زيدان889222821222007006

كلية القانون/جامعة ميسان471.0078.50ثانوية ام ورقة للبناتادبيسبايا حسين هاشم نعيم889232821222038033

كلية القانون/جامعة ميسان471.0078.50اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى محمد جهيد عبد الحسن889242821511001198

كلية القانون/جامعة ميسان470.0078.33ثانوية سيناء للبناتادبيسمية عقيل صالح طعمة889252821222014016

كلية القانون/جامعة ميسان470.0078.33ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزينب عبد هللا عالوي فرعون889262821222016017

كلية القانون/جامعة ميسان466.0077.67ثانوية التحرير للبنينادبيسجاد رحمان حسين خلف889272821211003044

كلية القانون/جامعة ميسان466.0077.67ثانوية دجلة للبنينادبيمرتضى حسين زبون جبر889282821211011044

كلية القانون/جامعة ميسان466.0077.67ثانوية سيناء للبناتادبياية محمود فليح مظلوم889292821222014003

كلية القانون/جامعة ميسان465.0077.50ثانوية الكحالء للبناتادبيفاطمة علي جبار حمد889302821222011031

كلية القانون/جامعة ميسان464.0077.33اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة ميثم سعيد كوكو889312821222005074

كلية القانون/جامعة ميسان464.0077.33ثانوية سيناء للبناتادبيغفران محمد عبد العباس احمد889322821222014021

كلية القانون/جامعة ميسان461.0076.83ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعلي حيدر حميد طعمه889332821211020036

كلية القانون/جامعة ميسان461.0076.83ثانوية النضال للبناتادبينور الهدى علي خلف محمد889342821222001062

كلية القانون/جامعة ميسان461.0076.83ثانوية البتول للبناتادبيمنار سعدون خلف حبيب889352821222006066
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كلية القانون/جامعة ميسان461.0076.83ثانوية جنة الخلد للبناتادبيتبارك طالب صبيح قاسم889362821222037013

كلية القانون/جامعة ميسان460.0076.67ثانوية التحرير للبناتادبيزهراء محمد هليل زيدان889372821222007017

كلية القانون/جامعة ميسان460.0076.67ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمة محمد سرحان محمد علي889382821222036056

كلية القانون/جامعة ميسان459.0076.50اعدادية الزوراء للبناتادبيزينب سالم ارهيف معيجل889392821222020036

كلية القانون/جامعة ميسان458.0076.33ثانوية التحرير للبناتادبيزهراء زهير فوزي جوده889402821222007014

كلية القانون/جامعة ميسان457.0076.17للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيرفل علي مطر خنجر889412821222041012

كلية القانون/جامعة ميسان456.0076.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيام البنين جاسم عبود علي889422821222036006

كلية القانون/جامعة ميسان455.0075.83ثانوية االرتقاء للبناتادبيهدى سعد زوير ضمد889432821222039046

كلية القانون/جامعة ميسان453.0075.50ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعباس حسن فالح غضبان889442821211020029

كلية القانون/جامعة ميسان453.0075.50ثانوية كميت للبناتادبيسفانه علي عبد هللا رحيمه889452821222017030

كلية القانون/جامعة ميسان453.0075.50اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء ماجد خضير محسن889462821222020028

كلية القانون/جامعة ميسان453.0075.50ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيرغداء فيصل محمد صارج889472821222036018

كلية القانون/جامعة ميسان452.0075.33ثانوية بني هاشم المختلطةادبيسجاد يعقوب سهيل محمد889482821217006003

كلية القانون/جامعة ميسان452.0075.33ثانوية ام ورقة للبناتادبياسيه عادل الزم شياع889492821222038005

كلية القانون/جامعة ميسان451.0075.17ثانوية االرتقاء للبناتادبيفاطمة جمعه عبد الحسين منشد889502821222039031

كلية القانون/جامعة ميسان451.0075.17ثانوية النجاة للبناتادبيطيبة قاسم كلو جبوري889512821222042062

كلية القانون/جامعة ميسان450.0075.00ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء زامل زهراو راضي889522821222042033

كلية القانون/جامعة ميسان450.0075.00ثانوية النجاة للبناتادبيزينب رياض جبر سعيد889532821222042046

كلية القانون/جامعة ميسان449.0074.83ثانوية البتول للبناتادبيصفاء ماجد مطشر حميد889542821222006049

كلية القانون/جامعة ميسان449.0074.83ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيحوراء مشتاق عبد المطلب عرمش889552821222030012

كلية القانون/جامعة ميسان447.0074.50اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين علي خالد كاطع889562821211039034

كلية القانون/جامعة ميسان446.0074.33ثانوية دجلة للبنينادبياحمد خالد عبد الزهرة عريبي889572821211011005

كلية القانون/جامعة ميسان446.0074.33ثانوية النجاة للبناتادبيزينب علي جبار الزم889582821222042050

كلية القانون/جامعة ميسان445.0074.17ثانوية مروج الذهب للبناتادبيرقيه مكي حسن خرنوب889592821222044033

كلية القانون/جامعة ميسان441.0073.50ثانوية النضال للبناتادبيفاطمة كريم هليجي حميد889602821222001047

كلية القانون/جامعة ميسان441.0073.50ثانوية ام ورقة للبناتادبيغدير جعفر حسين جبر889612821222038040

كلية القانون/جامعة ميسان441.0073.50الخارجياتادبيمريم علي محمد علي889622821228050218

كلية القانون/جامعة ميسان439.0073.17ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيصدر الدين فاخر غياض راضي889632821211020027

كلية القانون/جامعة ميسان438.0073.00اعدادية كميت للبنينادبيمسلم يوسف زامل محسن889642821211014054

كلية القانون/جامعة ميسان437.0072.83اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء ستار جبار شتيت889652821222020023

كلية القانون/جامعة ميسان435.0072.50ثانوية التحرير للبنينادبيعلي رائد كريم علوان889662821211003069

كلية القانون/جامعة ميسان435.0072.50ثانوية النضال للبناتادبيبتول كاظم جبار ياسين889672821222001013

كلية القانون/جامعة ميسان434.0072.33اعدادية اإلعتدال للبنينادبيعبد هللا خالد عبد الرضا رسن889682821211016019
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كلية القانون/جامعة ميسان433.0072.17ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيالباب راضي عامر شايع889692821222036005

كلية القانون/جامعة ميسان433.0072.17ثانوية النجاة للبناتادبيفاطمة ايوب جبار خادم889702821222042066

كلية القانون/جامعة ميسان432.0072.00ثانوية النجاة للبناتادبيتقى محمد كريم ناشد889712821222042014

كلية القانون/جامعة ميسان432.0072.00ثانوية مروج الذهب للبناتادبيدالل حميد دراج محمد889722821222044024

كلية القانون/جامعة ميسان431.0071.83ثانوية التحرير للبنينادبيمحمد باسم محمد عيدان889732821211003090

كلية القانون/جامعة ميسان431.0071.83ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمصطفى محمد قاسم سعيد889742821211009062

كلية القانون/جامعة ميسان431.0071.83ثانوية النجاة للبناتادبيبنين جبار فنجان رشك889752821222042010

كلية القانون/جامعة ميسان431.0071.83ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزهراء علي نعيم حسين889762821226001035

كلية القانون/جامعة ميسان430.0071.67ثانوية النجاة للبناتادبيفاطمة جاسم كاظم غويض889772821222042067

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان491.0081.83اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيبنين فالح حسن عاتي889781521422015028

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان475.0079.17ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيصادق رحيم محمد سلمان889792221417047021

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان462.0077.00اعدادية النور للبناتاحيائيطيبه جواد كاظم حسن889802221422042221

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان462.0077.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيغدير كريم حسن صالح889812821422010079

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان461.0076.83اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد باقر محمد عذافه حافظ889822821411001099

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان453.0075.50ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزينب رعد عبد الرحمن محسن889832821222044049

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان442.0073.67اعدادية العباسية للبناتادبينور يحيى جواد عبد الواحد889841621222057045

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان423.0070.50ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيكرار حسين عبد االمير حسين889851621513121019

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان418.0069.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد داود سلمان سعيد889862821511001159

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان417.0069.50ثانوية البتول للبناتادبيتبارك لطيف علي حرز889872821222006010

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان415.0069.17ثانوية سيناء للبناتادبيسالي احسان احمد نعمان889882821222014015

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان396.0066.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبياحمد صالح مهدي عبد الحسن889891621211035003

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية مروج الذهب للبناتادبيابرار جبار جاسم جبر889902821222044001

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان374.0062.33ثانوية تراث االجيال االهلية للبنينادبيكرار حامد كاظم قاسم889911621213103003

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان372.0062.00ثانوية التحرير للبناتادبيسجى محمد عزيز رسن889922821222007018

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان369.0061.50اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيعلي عبد الدايم نصر سلمان889931621215002047

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان368.0061.33ثانوية ثغر العراق للبناتادبيحنين علي عمران موسى889942821222040018

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان365.0060.83اعدادية الحمد للبنينادبييوسف عبد الحسين الزم جابر889951621211051089

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان365.0060.83اعدادية بنت الهدى للبناتادبيتقى كاظم دهيم عواد889962821222005023

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان362.0060.33ثانوية ذات الصواري للبناتادبينور الهدى صفاء خلف شايع889971621222041052

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان361.0060.17اعدادية دجلة للبناتادبيخمائل خليل عبد محارب889981621222067009

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان361.0060.17ثانوية النجاة للبناتادبيرقية احمد خضر علي889992821222042025

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان360.0060.00ثانوية النجاة للبناتادبيكوثر جاسب راضي فرج890002821222042072

كلية التمريض/جامعة ميسان584.0097.33ثانوية النصر المختلطةاحيائيسجاد عبد علي قاسم شويع890012821417004005
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كلية التمريض/جامعة ميسان584.0097.33ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيزمن علي خالد ضيدان890022821427002004

كلية التمريض/جامعة ميسان583.0097.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب سليم صالح تومه890032821422018061

كلية التمريض/جامعة ميسان582.0097.00ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي زاهد صالح مهدي890042821411011043

كلية التمريض/جامعة ميسان582.0097.00ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمثنى حارث ذيبان علي890052821411027023

كلية التمريض/جامعة ميسان581.0096.83اعدادية العمارة للبنيناحيائيالمهدي احمد هادي بنيه890062821411005023

كلية التمريض/جامعة ميسان581.0096.83ثانوية العدل للبناتاحيائيسجى طارق خزعل عطوان890072821422032034

كلية التمريض/جامعة ميسان580.0096.67اعدادية الثورة للبنيناحيائيالحسن حيدر حامد حسين890082821411001016

كلية التمريض/جامعة ميسان579.0096.50ثانوية الفرات للبناتاحيائيزينب سعد جمعة فليح890092821422010060

كلية التمريض/جامعة ميسان579.0096.50ثانوية الكحالء للبناتاحيائيزينب علي عبد الستار حسن890102821422011030

كلية التمريض/جامعة ميسان578.4896.41ثانوية المتميزيناحيائيحسين ناصر شالل نعيمه890112821411023022

كلية التمريض/جامعة ميسان578.0096.33اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسن جاسم محمد صيوان890122821411008011

كلية التمريض/جامعة ميسان578.0096.33ثانوية غرناطة للبناتاحيائينور حسن جاسم نور890132821422024059

كلية التمريض/جامعة ميسان577.0096.17اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعبد المؤمن عبد القادر جابر علي890141921411060023

كلية التمريض/جامعة ميسان577.0096.17ثانوية التحرير للبناتاحيائيمريم سالم سعدون جاسم890152821422007023

كلية التمريض/جامعة ميسان577.0096.17ثانوية كميت للبناتاحيائينبأ كاظم عبيد فليح890162821422017049

كلية التمريض/جامعة ميسان576.0096.00اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمنتظر عوده بهيدل خنجر890172821411021049

كلية التمريض/جامعة ميسان576.0096.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب حمزه صالح هاشم890182821422012073

كلية التمريض/جامعة ميسان576.0096.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتبارك سالم جواد محارب890192821422018024

كلية التمريض/جامعة ميسان575.0095.83اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيمحمد نزار جبار حمادي890201321411007019

كلية التمريض/جامعة ميسان575.0095.83ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمحمد علي صالح مهدي احمد890212521411031069

كلية التمريض/جامعة ميسان575.0095.83اعدادية العمارة للبنيناحيائييوسف عبد الرضا عبيد دبيج890222821411005147

كلية التمريض/جامعة ميسان575.0095.83اعدادية كميت للبنيناحيائيسجاد نهاد عبد الجبار مجيد890232821411014012

كلية التمريض/جامعة ميسان575.0095.83اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمه صالح عبد الساده صلبوخ890242821422009108

كلية التمريض/جامعة ميسان575.0095.83ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء عبد االمير حسين كاظم890252821422043023

كلية التمريض/جامعة ميسان574.0095.67اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسن رحيم شندي بدر890262821411007027

كلية التمريض/جامعة ميسان573.1295.52ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيحسن باقر جعفر عواد890271121411042014

كلية التمريض/جامعة ميسان573.0095.50ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائييوسف نجم عبد هللا ابراهيم890281721411148071

كلية التمريض/جامعة ميسان573.0095.50ثانوية صفي الدين للبنيناحيائيعبد هللا عباس خزعل فيصل890292221411053032

كلية التمريض/جامعة ميسان573.0095.50اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاطمة رحيم راضي بهير890302821422020055

كلية التمريض/جامعة ميسان573.0095.50اعدادية البيان للبناتاحيائيرفل جاسم محمد صيوان890312821422028034

كلية التمريض/جامعة ميسان572.0095.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد صديق طه محمد تقي محمد890321721411017144

كلية التمريض/جامعة ميسان572.0095.33ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيشهد خالد محسن هادي890332821422015065

كلية التمريض/جامعة ميسان571.0095.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييونس مظفر يونس صادق890341721411011268

4148 من 2698صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التمريض/جامعة ميسان571.0095.17اعدادية الخالص للبنيناحيائيصالح الدين حسن اكرم سبع890352121411002073

كلية التمريض/جامعة ميسان571.0095.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر مسلم ناجي حسين890362421411036108

كلية التمريض/جامعة ميسان571.0095.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي جالل عبد علي جبر890372421411047196

كلية التمريض/جامعة ميسان571.0095.17اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيمحمد هادي رحمه كاظم890382621411023122

كلية التمريض/جامعة ميسان571.0095.17اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمنتظر كاظم جدوع حسن890392721411038122

كلية التمريض/جامعة ميسان571.0095.17اعدادية المشرح للبنيناحيائيعلي ابراهيم غازي حافظ890402821411017010

كلية التمريض/جامعة ميسان571.0095.17ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء فالح هادي جاسم890412821422010049

كلية التمريض/جامعة ميسان570.0095.00ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيمحمد عاصم صالح احمد890421821417017013

كلية التمريض/جامعة ميسان570.0095.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيسجاد براء حسين علي890432121411014069

كلية التمريض/جامعة ميسان570.0095.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس فليح صويح890442221413036045

كلية التمريض/جامعة ميسان570.0095.00ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعلي عماد غني حسين890452321411070044

كلية التمريض/جامعة ميسان570.0095.00األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيعمار علي محمد جابر890462421413005030

كلية التمريض/جامعة ميسان570.0095.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين حسن مهدي هادي890472521413023027

كلية التمريض/جامعة ميسان570.0095.00اعدادية الرياحي للبنيناحيائيزين العابدين احمد حسن كيطان890482721411033064

كلية التمريض/جامعة ميسان569.0094.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيعبير محمد عبد الكريم هاشم890492821422013082

كلية التمريض/جامعة ميسان568.0094.67ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب رحمه مريز علي890502821422002065

كلية التمريض/جامعة ميسان568.0094.67ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيحوراء جبار حسن خلف890512821422037014

كلية التمريض/جامعة ميسان567.0094.50اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء منتظر صفاء سلمان890522821422009071

كلية التمريض/جامعة ميسان566.0094.33ثانوية العذراء للبناتاحيائيبنين سعد كاظم جادر890532821422008010

كلية التمريض/جامعة ميسان566.0094.33اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين هليل مخيلف صخي890542821422013023

كلية التمريض/جامعة ميسان565.0094.17ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيفاطمه محمود علي احمد890552821422016034

كلية التمريض/جامعة ميسان565.0094.17اعدادية البيان للبناتاحيائيتبارك محمد قاسم حسان890562821422028022

كلية التمريض/جامعة ميسان564.0094.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيسرى نجم عبد جمعه890572821422005079

كلية التمريض/جامعة ميسان562.0093.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الزهره عبيد890582821422010043

كلية التمريض/جامعة ميسان561.0093.50اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيطيبه رعد مولود خضير890592621422031094

كلية التمريض/جامعة ميسان561.0093.50اعدادية اليمامة للبناتاحيائيتبارك صالح صابط عباس890602821422013025

كلية التمريض/جامعة ميسان560.5293.42ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيشمس خالد عبد احمد890612821422003081

كلية التمريض/جامعة ميسان560.0093.33اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينهاد حنون جويعد محيسن890622821422005139

كلية التمريض/جامعة ميسان560.0093.33ثانوية غرناطة للبناتاحيائيكوثر لفته حسين علي890632821422024047

كلية التمريض/جامعة ميسان559.0093.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين كريم عبد الحسين محيل890642221424008038

كلية التمريض/جامعة ميسان559.0093.17ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينبأ كاظم جابر فرحان890652221424037094

كلية التمريض/جامعة ميسان559.0093.17ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيساره جواد حمدان عدل890662821422016026

كلية التمريض/جامعة ميسان559.0093.17ثانوية المشرح للبناتاحيائيوجدان علي سالم حسين890672821422022032
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كلية التمريض/جامعة ميسان559.0093.17ثانوية المؤمنات للبناتاحيائينرجس محمد وداعة علوان890682821422043050

كلية التمريض/جامعة ميسان558.0093.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهناء موحان خليل حمود890692221422057139

كلية التمريض/جامعة ميسان558.0093.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد حسن شياع890702221424017165

كلية التمريض/جامعة ميسان558.0093.00ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد اسماعيل ياسين890712221424049034

كلية التمريض/جامعة ميسان558.0093.00ثانوية العزة للبناتاحيائيزهراء كريم حسن موسى890722621422028044

كلية التمريض/جامعة ميسان558.0093.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحوراء علي جاسم محمد890732621424004048

كلية التمريض/جامعة ميسان558.0093.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيضحى رعد ارحيل خشين890742821424003008

كلية التمريض/جامعة ميسان557.0092.83ثانوية االصالة للبناتاحيائيمعصومه محمد نعيم شرهان890752821422002100

كلية التمريض/جامعة ميسان557.0092.83اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء علي كاظم شناوه890762821422009067

كلية التمريض/جامعة ميسان556.0092.67ثانوية الكوثر للبناتاحيائيضحى محمود حمدان منصور890771321422044038

كلية التمريض/جامعة ميسان556.0092.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم عبدالكاظم قوجان890782321424003128

كلية التمريض/جامعة ميسان556.0092.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم عيدان عبيد890792321424006163

كلية التمريض/جامعة ميسان556.0092.67ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيسجى حيدر مهدي نجم890802321424013031

كلية التمريض/جامعة ميسان556.0092.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيآيات عماد فليح حسن890812521422003009

كلية التمريض/جامعة ميسان556.0092.67اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء حيدر جليل عبود890822621422025067

كلية التمريض/جامعة ميسان556.0092.67ثانوية الرفل للبناتاحيائيبتول باسم حسين عبيس890832721422017009

كلية التمريض/جامعة ميسان556.0092.67ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء كريم شنيشل رشك890842821422007014

كلية التمريض/جامعة ميسان556.0092.67ثانوية الميمونة للبناتاحيائيحوراء شمخي حسون فرحان890852821422023014

كلية التمريض/جامعة ميسان556.0092.67ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزهراء علي كاظم غافل890862821422024030

كلية التمريض/جامعة ميسان555.0092.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيآيات احمد عاشور عبد الساده890872221424010005

كلية التمريض/جامعة ميسان555.0092.50اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد رضا حسين890882321422002110

كلية التمريض/جامعة ميسان555.0092.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك فاضل جبار حوار890892321424006086

كلية التمريض/جامعة ميسان555.0092.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيكوثر سعد علي كاظم890902321424006323

كلية التمريض/جامعة ميسان555.0092.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيشفق علي حميدي حبيب890912421422024202

كلية التمريض/جامعة ميسان555.0092.50اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائينور سعد عبود عبد نور890922421422025183

كلية التمريض/جامعة ميسان555.0092.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائيضحى علي حمد دحام890932421422026139

كلية التمريض/جامعة ميسان555.0092.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيرواء كتاب تايه صالح890942421422047095

كلية التمريض/جامعة ميسان555.0092.50اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيانهار تركي عطيه فرحان890952421424015011

كلية التمريض/جامعة ميسان555.0092.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه اديب عدنان حبيب890962521422003167

كلية التمريض/جامعة ميسان555.0092.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيورود ماجد صفوك حنش890972721422035342

كلية التمريض/جامعة ميسان555.0092.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيمالك عبد هللا صبح ضايف890982721422037289

كلية التمريض/جامعة ميسان555.0092.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيطيبه حسن علي عبد890992721422055158

كلية التمريض/جامعة ميسان554.0092.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيسمر غسان رشيد مجيد891001121422016041
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كلية التمريض/جامعة ميسان554.0092.33ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيابتهال رحيم دويحس حسين891012221424044001

كلية التمريض/جامعة ميسان554.0092.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرقيه مالك جواد كاظم891022321422008026

كلية التمريض/جامعة ميسان554.0092.33اعدادية السدة للبناتاحيائيزينب حيدر محمد جواد هادي891032321422034036

كلية التمريض/جامعة ميسان554.0092.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب خضير عبد الحمزه فاضل891042321422035074

كلية التمريض/جامعة ميسان554.0092.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيايات مزهر باشي باوه891052421422003019

كلية التمريض/جامعة ميسان554.0092.33اعدادية حلب للبناتاحيائيساره عالء حسين دخيل891062421422014140

كلية التمريض/جامعة ميسان554.0092.33اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيحنان وحيد غافل عليوي891072421424005019

كلية التمريض/جامعة ميسان554.0092.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء مسلم كاظم حمزه891082421427008084

كلية التمريض/جامعة ميسان554.0092.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيبيادر عباس جابر زغير891092521424020007

كلية التمريض/جامعة ميسان554.0092.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيكوثر ماجد عفص ناصر891102521424023089

كلية التمريض/جامعة ميسان554.0092.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيعذراء رعد عيد علي891112621422004091

كلية التمريض/جامعة ميسان554.0092.33ثانوية الفرات للبناتاحيائيمريم عبد الزهرة عبد علي حمدان891122821422010102

كلية التمريض/جامعة ميسان554.0092.33اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيمريم غسان سالم راضي891132821422012140

كلية التمريض/جامعة ميسان553.6892.28ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمالك حسنين جبار محسن891142321422077097

كلية التمريض/جامعة ميسان553.0092.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيرقية هاشم عمران محمد891152121422046051

كلية التمريض/جامعة ميسان553.0092.17ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينبأ ستار جبار طراد891162221424037093

كلية التمريض/جامعة ميسان553.0092.17ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيرمله عيسى غانم محسن891172221424046012

كلية التمريض/جامعة ميسان553.0092.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائينور الهدى وليد خضير حمد891182321422039222

كلية التمريض/جامعة ميسان553.0092.17اعدادية المسيب للبناتاحيائيمروه عبد االمير حمزه محمد891192321422041175

كلية التمريض/جامعة ميسان553.0092.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحنين فاضل نعيم عويد891202421422013063

كلية التمريض/جامعة ميسان553.0092.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعلياء محمد علي كشاش حيدر891212421422039157

كلية التمريض/جامعة ميسان553.0092.17اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشهد ستار عبود خشان891222421426001225

كلية التمريض/جامعة ميسان553.0092.17ثانوية سمية للبناتاحيائيحوراء هادي راهي كاطع891232621422046017

كلية التمريض/جامعة ميسان553.0092.17للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيفاطمه موسى كريد زغير891242721422008130

كلية التمريض/جامعة ميسان553.0092.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيبنين صباح جبوري داخل891252821422005013

كلية التمريض/جامعة ميسان553.0092.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينرجس حيدر جعفر رؤوف891262821422005136

كلية التمريض/جامعة ميسان553.0092.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء عباس صبير خلف891272821422018047

كلية التمريض/جامعة ميسان553.0092.17ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيكوثر رزاق ثجيل ليلو891282821427002008

كلية التمريض/جامعة ميسان552.0092.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيفاطمه مسلم احمد شهاب891291321422035096

كلية التمريض/جامعة ميسان552.0092.00ثانوية الرواسي للبناتاحيائيمايا عدنان هاشم لفته891302121422084044

كلية التمريض/جامعة ميسان552.0092.00اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيزهراء بشار عبد صخي891312121424004010

كلية التمريض/جامعة ميسان552.0092.00اعدادية المناذرة للبناتاحيائيسجى حسن جاسم جبر891322321422003091

كلية التمريض/جامعة ميسان552.0092.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حيدر جبار كاظم891332421422016065
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كلية التمريض/جامعة ميسان552.0092.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى سلطان صبار عبود891342421422028217

كلية التمريض/جامعة ميسان552.0092.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب عبد يحيى عبد891352421424015051

كلية التمريض/جامعة ميسان552.0092.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء رحيم بدر عبد هللا891362421426001135

كلية التمريض/جامعة ميسان552.0092.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم عبد الزهره هادي891372521424014142

كلية التمريض/جامعة ميسان552.0092.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيحنين احمد كافي عبود891382521426001092

كلية التمريض/جامعة ميسان552.0092.00اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيسرور محمد عبد الرضا عليوي891392521427003013

كلية التمريض/جامعة ميسان552.0092.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحوراء علي مناتي جنين891402721422003069

كلية التمريض/جامعة ميسان552.0092.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيآيه مطر راضي حمادي891412821422012003

كلية التمريض/جامعة ميسان552.0092.00اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمة مزهر موزان خالطي891422821422028080

كلية التمريض/جامعة ميسان551.0091.83ثانوية الروابي للبناتاحيائيبيداء احمد محمد مغير891432121422056016

كلية التمريض/جامعة ميسان551.0091.83اعدادية النيل للبناتاحيائيشفاء عقيل كاظم مراد891442221422054069

كلية التمريض/جامعة ميسان551.0091.83ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد بدر نعمه891452221424027040

كلية التمريض/جامعة ميسان551.0091.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب عمران ولع حسن891462221424028120

كلية التمريض/جامعة ميسان551.0091.83اعدادية المناذرة للبناتاحيائيحوراء عمران حمزه عباس891472321422003035

كلية التمريض/جامعة ميسان551.0091.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين حسين علي مرزه891482321424006042

كلية التمريض/جامعة ميسان551.0091.83اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمنار الهدى احمد ابراهيم مرزة891492321427003044

كلية التمريض/جامعة ميسان551.0091.83اعدادية السنية للبناتاحيائيميمونه احمد ثامر حسين891502421422009306

كلية التمريض/جامعة ميسان551.0091.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيشهد سامر عبد الخالق محمد علي891512521422001120

كلية التمريض/جامعة ميسان551.0091.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأيه علي عدنان حميدي891522521424004035

كلية التمريض/جامعة ميسان551.0091.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء غانم عزيز حسن891532521424004480

كلية التمريض/جامعة ميسان551.0091.83اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب عباس حسن عباس891542721422003126

كلية التمريض/جامعة ميسان551.0091.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيغاده محمد كاظم عبيد891552721422033214

كلية التمريض/جامعة ميسان551.0091.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه عمر مهدي جابر891562721422054238

كلية التمريض/جامعة ميسان551.0091.83ثانوية النضال للبناتاحيائيساره عادل حميد عبد السادة891572821422001064

كلية التمريض/جامعة ميسان551.0091.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيخديجة غانم راضي خلف891582821422010031

كلية الزراعة/جامعة ميسان515.0085.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيعبد هللا ستار جبار ديان891592921411017159

كلية الزراعة/جامعة ميسان470.0078.33ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيلبنى علي هاشم داود891602821422003112

كلية الزراعة/جامعة ميسان436.0072.67النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي احيائينور الهدى حسنين سعدون ضمد891613021427006028

كلية الزراعة/جامعة ميسان420.0070.00اعدادية البيان للبناتتطبيقينور الهدى سالم جمعة ثامر891622821522028055

كلية الزراعة/جامعة ميسان413.0068.83ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيتبارك حسن صكر عذيب891632821522024003

كلية الزراعة/جامعة ميسان402.0067.00ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيمريم محمد فيصل كاظم891642821426001065

كلية الزراعة/جامعة ميسان399.0066.50ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب ستار جبار فليح891652821424001010

كلية الزراعة/جامعة ميسان396.0066.00اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائياحمد حسن ساهي داود891662821411015003
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كلية الزراعة/جامعة ميسان392.0065.33ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيزينة صبيح شراتي سلطان891672821526001046

كلية الزراعة/جامعة ميسان390.0065.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور الهدى مأمون عيدان سكران891682821422018107

كلية الزراعة/جامعة ميسان389.0064.83ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزهراء حسين نعمه نيروز891692821422031022

كلية الزراعة/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيماريا علي قاسم دهش891702821522020049

كلية الزراعة/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيزينب حسن رسن حسان891712821522025012

كلية الزراعة/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيفاطمه عباس عيدان عبد هللا891722821522031041

كلية الزراعة/جامعة ميسان379.0063.17اعدادية العمارة للبناتتطبيقينوره حسن زبون حميدي891732821522009088

كلية الزراعة/جامعة ميسان379.0063.17اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيحوراء حسن شنون اعطية891742821522020014

كلية الزراعة/جامعة ميسان379.0063.17اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيسارة مهاوي سلمان خالطي891752821522020030

كلية الزراعة/جامعة ميسان379.0063.17ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيسارة ابراهيم قاسم عبودي891762821526001048

كلية الزراعة/جامعة ميسان378.0063.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيحوراء فاضل علي حسين891772821422003036

كلية الزراعة/جامعة ميسان378.0063.00اعدادية العمارة للبناتاحيائينور الهدى حسين مكطوف كحامي891782821422009139

كلية الزراعة/جامعة ميسان378.0063.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور نعيم عبد شناوه891792821422018110

كلية الزراعة/جامعة ميسان378.0063.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمرتضى سعد ياسين طاهر891802821511008103

كلية الزراعة/جامعة ميسان378.0063.00اعدادية البيان للبناتتطبيقينور سعد فاضل محمد891812821522028060

كلية الزراعة/جامعة ميسان378.0063.00ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيسجى خماس عبد محسن891822821527005007

كلية الزراعة/جامعة ميسان377.0062.83ثانوية المشرح للبناتتطبيقيوالء كاظم محمد منخي891832821522022029

كلية الزراعة/جامعة ميسان376.0062.67الخارجياتتطبيقيصابرين حسين عبدهللا دفار891841621528050334

كلية الزراعة/جامعة ميسان376.0062.67ثانوية ضرار بن االزور المختلطةاحيائيماهر رشيد علي سليمان891851821417032021

كلية الزراعة/جامعة ميسان376.0062.67ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيبنين محمد جبر مطير891862821522045006

كلية الزراعة/جامعة ميسان375.0062.50اعدادية البيان للبناتاحيائيغدير حاتم جعفر ياسر89187282042078065

كلية الزراعة/جامعة ميسان375.0062.50ثانوية الطيبات للبناتاحيائيآيات مهند خزعل عوده891882821422045003

كلية الزراعة/جامعة ميسان375.0062.50الخارجياتاحيائيعيده قدوري جبار سلمان891892821428050069

كلية الزراعة/جامعة ميسان373.0062.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحسن علي جيجان معن891902821511001149

كلية الزراعة/جامعة ميسان372.0062.00اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسين احمد قاسم وهام891912821411007031

كلية الزراعة/جامعة ميسان372.0062.00اعدادية البيان للبناتاحيائيعذراء لعيبي كاطع شنشول891922821422028066

كلية الزراعة/جامعة ميسان372.0062.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء كريم جاسب طريفه891932821422045023

كلية الزراعة/جامعة ميسان372.0062.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيسجاد سعد نجم سالم891942821511007049

كلية الزراعة/جامعة ميسان372.0062.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيتبارك باسم شاكر علي891952821522010012

كلية الزراعة/جامعة ميسان371.0061.83ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيسجاد كريم نشمي خشجوري891962821511022023

كلية الزراعة/جامعة ميسان371.0061.83اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيبتول حسين عبد الزهره رشك891972821522012005

كلية الزراعة/جامعة ميسان370.0061.67اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيحيدر ضياء عبد علي سلمان891981621511076017

كلية الزراعة/جامعة ميسان370.0061.67االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد نافع عبد الرزاق ناصر891992221411004037

4148 من 2703صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الزراعة/جامعة ميسان370.0061.67ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسين عبد الزهرة نعمة حميدي892002821411027008

كلية الزراعة/جامعة ميسان370.0061.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيضحى خلف سندال حسين892012821422018073

كلية الزراعة/جامعة ميسان369.0061.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيحوراء جواد كاظم جواد892022821422005022

كلية الزراعة/جامعة ميسان369.0061.50ثانوية الفرات للبناتتطبيقيرقية صابر طاهر محداد892032821522010016

كلية الزراعة/جامعة ميسان369.0061.50اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيبتول حسن خلف عذافه892042821522012004

كلية الزراعة/جامعة ميسان369.0061.50ثانوية المشرح للبناتتطبيقيخلود حبيب شولي محسن892052821522022004

كلية الزراعة/جامعة ميسان368.0061.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر والي حسن892062221413004089

كلية الزراعة/جامعة ميسان368.0061.33اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي محمد رشيد ناصر892072221511005052

كلية الزراعة/جامعة ميسان368.0061.33اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمصطفى جليل حسين حميدي892082821511037135

كلية الزراعة/جامعة ميسان367.0061.17ثانوية النصر المختلطةتطبيقيمحمد صدام حاتم علي892092821517004036

كلية الزراعة/جامعة ميسان366.0061.00ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائياحمد قصي عبد هللا شهيد892102421413017007

كلية الزراعة/جامعة ميسان366.0061.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزهراء سالم سعد سباهي892112821522010021

كلية الزراعة/جامعة ميسان366.0061.00ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيرشا عيسى خريبط زبون892122821522043012

كلية الزراعة/جامعة ميسان365.0060.83اعدادية الشباب للبنيناحيائيسجاد سامي زاجي عبدالرضا892132221411031086

كلية الزراعة/جامعة ميسان365.0060.83اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيهبه حيدر عزيز فرج892142621422031137

كلية الزراعة/جامعة ميسان365.0060.83اعدادية المشرح للبنيناحيائيحسنين سريح محمد زبون892152821411017004

كلية الزراعة/جامعة ميسان365.0060.83ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيمحمد جبار شيال علي892162821411020025

كلية الزراعة/جامعة ميسان361.0060.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيمريم عطيه والي اسماعيل892172821422018092

كلية الزراعة/جامعة ميسان361.0060.17ثانوية المشرح للبناتاحيائيزينب صافر حمد غريب892182821422022018

كلية الزراعة/جامعة ميسان361.0060.17ثانوية الشيماء للبناتاحيائيزينب الحوراء حسنين قاسم راضي892192821422025009

كلية الزراعة/جامعة ميسان359.0059.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيطيبه جاسم حمدان غنتاب892202821422005093

كلية الزراعة/جامعة ميسان359.0059.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيسحر ناجي شرهان محيسن892212821422013069

كلية الزراعة/جامعة ميسان358.0059.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينورالهدى محيسن شندوخ جابر892222221424063096

كلية الزراعة/جامعة ميسان356.0059.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى حسين صليبي عبودي892232221422041145

كلية الزراعة/جامعة ميسان354.0059.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيفاطمه قاسم جاسم حمادي892242821422002089

كلية الزراعة/جامعة ميسان354.0059.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيتبارك عالوي عبد الحسن جبر892252821422010018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان564.0094.00اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء صادق جاسم عليوي892262821222020024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان494.0082.33اعدادية الزوراء للبناتاحيائينبأ قاسم محمد عليوي892272821422020075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان490.0081.67اعدادية بنت الهدى للبناتادبيانعام سعد جلوب مهاوي892282821222005012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان481.0080.17ثانوية النصر المختلطةادبيابو الحسن علي خلف جوده892292821217004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان479.0079.83ثانوية ام ورقة للبناتادبيعذراء جبار جلوب سعد892302821222038039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان470.0078.33ثانوية االصالة للبناتاحيائيايمان ماجد كاظم اسود892312821422002017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان469.0078.17اعدادية البيان للبناتادبيمريم عبد الزهرة جبار بنيه892322821222028038
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان464.0077.33اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيطالب عبد الزهره اوحيد نصار892332821211039057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان462.0077.00ثانوية دجلة للبنينادبيحسن علي جاسب الزم892342821211011012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان462.0077.00ثانوية البتول للبناتادبيغدير باسم محمد ابراهيم892352821222006052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان460.0076.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحنان رحيم محمد فرج892362821422018029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان459.0076.50اعدادية اليمامة للبناتاحيائيسمانه حسن قاسم زعيط892372821422013070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان455.0075.83ثانوية الكحالء للبنينادبيسامي خليل اسماعيل حنون892382821211006012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان455.0075.83ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزينب جواد كاظم حسين892392821522019034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0075.50اعدادية المرتضى للبنينادبيمومل نجم عبد كريم892402821211002062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان452.0075.33اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيعباس عادل زيارة ياسين892412821211010014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان448.0074.67ثانوية التحرير للبنينادبيحسين جواد عبد السادة مريهج892422821211003023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان448.0074.67ثانوية مهد الحضارات للبنينادبياحمد كاظم حسن عبود892432821211020011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان448.0074.67ثانوية الكحالء للبناتاحيائيعلياء عبد الزهرة حريب راضي892442821422011036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان448.0074.67ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء علي جبار محمد علي892452821422045021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان446.0074.33ثانوية ام عمار للبناتاحيائيفرقان سالم قاسم محمد892462821422027036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان444.0074.00اعدادية المرتضى للبنينادبياحمد مقداد محمد جاسم892472821211002012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان442.0073.67ثانوية الشيماء للبناتاحيائيتبارك رحيم حمود غضبان892482821422025002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان442.0073.67ثانوية الطيبات للبناتاحيائيميقات سمير حسين علي892492821422045044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان441.0073.50اعدادية اإلعتدال للبنينادبيحمزة هادي حسين راضي892502821211016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان441.0073.50ثانوية الغفران للبناتاحيائيرقية جاسم ديوان حمود892512821422019027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان440.0073.33ثانوية االرتقاء للبناتادبيرنا حبيب كريم كاطع892522821222039013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان440.0073.33اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء فالح حسن ساهي892532821422012062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان439.0073.17اعدادية العمارة للبناتاحيائيعذراء قاسم حميد علي892542821422009099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان437.0072.83اعدادية البيان للبناتادبيكوثر عادل هادي محسن892552821222028036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان435.0072.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرؤى عباس راضي نجم892562821422005031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان435.0072.50ثانوية الفرات للبناتاحيائيهاجر محسن جاسب حمود892572821422010114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان435.0072.50ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيرقيه مزهر شنيور شبيب892582821422037020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان434.0072.33اعدادية بنت الهدى للبناتادبيعبير حسين نوري حاتم892592821222005061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان434.0072.33ثانوية النجاة للبناتادبيزينب فالح حسن عبيد892602821222042052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان433.0072.17اعدادية بنت الهدى للبناتادبيرقية جاسم كاظم شجر892612821222005031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان433.0072.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقينور خالد جميل عبد الساده892622821522018087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان432.0072.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيعلي طالب رحيم جابر892632821211010019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان432.0072.00ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيسجى حسين وادي مرجان892642821426001097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان432.0072.00ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزهراء منشد حسن منشد892652821522019033
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان430.0071.67اعدادية المرتضى للبنينادبيابا الحسن محمد علوان حرفش892662821211002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان430.0071.67ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء فاضل عطيه مشاره892672821222027016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان430.0071.67ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيمالك احمد علي شلش892682821522024029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان429.0071.50ثانوية دجلة للبناتادبيتبارك هاشم مجيد فزع892691021222013005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان429.0071.50اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقياحمد مهدي مطر سادة892702821511016011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان428.0071.33اعدادية اليمامة للبناتادبيجوان مصطفى حشمت رحيم892712821222013010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان428.0071.33ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيطيبه احمد حمادي عبد892722821222030026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان428.0071.33اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد مسلم حسين حسن892732821411005018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان427.0071.17ثانوية مروج الذهب للبناتادبيصفاء ماجد كاظم اسود892742821222044066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان425.0070.83ثانوية االستقامة للبناتاحيائيافراح حسين هادي جخيور892751521422018005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان425.0070.83اعدادية اليمامة للبناتادبينور الهدى محمد عبد الحسين خلف892762821222013036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان424.0070.67اعدادية المشرح للبنينادبيحيدر كاظم عباس يونس892772821211017017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان424.0070.67اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينه عبد المنعم كاظم منشد892782821422013064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان423.0070.50ثانوية التحرير للبناتادبيضحى علي حزام بعرور892792821222007021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان423.0070.50ثانوية خولة للبناتتطبيقيغدير سعد جوني سعيد892802821522033025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان421.0070.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد مهدي مصدق سلمان كاظم892812821511005135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان419.0069.83ثانوية السالم للبنينادبيحسين خالد فاخر طارش892822821211004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان419.0069.83اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة علي سلمان زوير892832821222020056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان419.0069.83ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزهراء جمعه حسين محمد892842821222044035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان419.0069.83الخارجياتادبيفاطمة رسول احمد خنجر892852821228050184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان418.0069.67اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيابراهيم كاظم هاشم عويد892862821211039003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان418.0069.67ثانوية الميمونة للبناتاحيائينور الهدى جبار بلعوط جبار892872821422023092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان418.0069.67ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيمنار نعيم عناد صيهود892882821422037048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان418.0069.67ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيعلي فاخر عبد الرحيم عطيه892892821517002019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان415.0069.17اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسكينة بستان رمح هاشم892902821222005057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان415.0069.17اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد صيوان892912821522009025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان414.0069.00اعدادية البسمة للبناتتطبيقيفاطمة عبد الحسين جابر سدخان892921621522080041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان414.0069.00ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعلي راضي نعمه رسن892932821211020037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان414.0069.00ثانوية العذراء للبناتادبيبنين فارس طالب بركات892942821222008010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان414.0069.00ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيمها جبار شاكر حنون892952821426001067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان414.0069.00ثانوية المشرح للبناتتطبيقينور فرحان ارحيمه متيعب892962821522022025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان413.0068.83ثانوية الكحالء للبنينادبيهادي محمد مشمول جعفر892972821211006042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان412.0068.67ثانوية ام ورقة للبناتادبيبنين منشد عبد كاطع892982821222038013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان412.0068.67اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمسلم محمد عبد محمد892992821511005144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان411.0068.50اعدادية الزوراء للبناتادبيحنين جعفر كاظم خلف893002821222020012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان410.0068.33اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسن حيدر رحيم شهاب893012821511007018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان409.0068.17ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيزهراء عدنان عبد كاظم893022621422006012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان409.0068.17الخارجيونادبيحسين علي حسين بندر893032821218001103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان409.0068.17ثانوية النجاة للبناتادبيعال طالب عودة مويش893042821222042063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان408.0068.00ثانوية كميت للبناتادبيزينب رسول أحمد خنجر893052821222017024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان408.0068.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيبنت الهدى علي رمضان خلف893062821422005010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان407.0067.83ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمة خضر محسن فارس893072821222036049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان407.0067.83للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيزهراء عادل عفريت كريم893082821222041018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان407.0067.83ثانوية دجلة للبنيناحيائيعبد هللا علي جياد جاري893092821411011038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان407.0067.83ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيفاطمه جليل وادي رسن893102821527006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان406.0067.67اعدادية المرتضى للبنينادبيعلي وليد خالد اسماعيل893112821211002060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان406.0067.67اعدادية اليمامة للبناتادبينرجس ماجد زبون عبد الرضا893122821222013033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان406.0067.67ثانوية قلعة صالح للبناتادبيابتهاج شامل محمد سعدون893132821222016001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان406.0067.67ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيايناس شهاب جبار شهاب893142821526001014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان405.0067.50ثانوية التحرير للبنينادبيمحمد عبد هللا عباس اهوير893152821211003097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان405.0067.50اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمنتظر سالم وطان بدن893162821211016044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان405.0067.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمريم عامر حسين سوادي893172821422005120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان405.0067.50اعدادية كميت للبنينتطبيقيباقر عقيل عجالن عبد هللا893182821511014011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان404.0067.33ثانوية مروج الذهب للبناتادبيعذراء حامد راضي حميد893192821222044070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان404.0067.33ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائياية محمد زيارة جاسم893202821422030009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان404.0067.33ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيمهدي فالح نعيم عيدان893212821517010038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان403.0067.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيقدير محمد عبد النبي طاهر893221621524022031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان403.0067.17ثانوية التحرير للبنينادبيباقر محمد ناصر شنيور893232821211003011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان403.0067.17ثانوية دجلة للبنينادبيابو الحسن حسين صالح صياد893242821211011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان402.0067.00ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيخديجه عيدان حسين كاظم893252821522037015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان401.0066.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائييقين حسين ياسر نصيف893262821422018116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان401.0066.83ثانوية المشرح للبناتاحيائينور الهدى عبد الحسين راضي بنيه893272821422022030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان401.0066.83ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيايات اسماعيل عبد الحسن وداي893282821422030005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان401.0066.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد جمعه حسين مطس893292821511001155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائياالء مراح وحيد باجي893302221425010013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية ام ورقة للبناتادبيزينه اسماعيل كريم مهاوي893312821222038028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية النجاة للبناتادبيبنين كامل فريح طحيلس893322821222042012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيعبد الكاظم سلمان صباح مريوش893332821411012016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية المشكاة للبناتاحيائيعذراء عباس ضاحي سيد893342821422031035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان400.0066.67الخارجياتاحيائيميس وائل سلمان كريم893352821428050088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان400.0066.67اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيبنت الهدى عبد الحسين طاهر محمد893362821522005006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيحنين عباس مجبل مهودر893372821522016011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيزهراء عبد االمير مهدي عنبر893382821522027017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان399.0066.50ثانوية ام ورقة للبناتادبيزهراء جواد كاظم حسين893392821222038022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان398.0066.33اعدادية البيان للبناتادبيفاطمة جعفر عبد الحسين صحين893402821222028033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان398.0066.33ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيندى جاسم سلمان خضر893412821222036068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية التحرير للبناتادبيفاطمة زهير فوزي جوده893422821222007024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية قلعة صالح للبناتادبيفاطمه علي كاظم حنين893432821222016028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية غرناطة للبناتادبيزينب لطيف جاسم محمد893442821222024017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية دجلة للبنينادبيحسين علي خضير عباس893452821211011019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية قلعة صالح للبناتادبيلينا علي كامل عجالن893462821222016029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية كميت للبناتادبيزينب جبار فاخر كاظم893472821222017022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان396.0066.00الخارجياتادبيامل كريم حسن مطشر893482821228050014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان396.0066.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي احمد حسين داود893492821411001061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان395.0065.83اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين فوزي طالب موسى893502821211002028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان395.0065.83اعدادية الزوراء للبناتادبيجنات عالء حسين عاشور893512821222020010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء احمد كاظم عكله893522821222027011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية ام ورقة للبناتادبيمريم كريم حميد مخيلف893532821222038055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان394.0065.67اعدادية المرتضى للبنينادبيحمزه حسين قدري محمد893542821211002035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان394.0065.67اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسجود كاظم نوري كريم893552821222005054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان393.0065.50ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعباس كريم دربايه هاشم893562821211020031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان393.0065.50ثانوية المشرح للبناتادبيحوراء باسم ثامر صانت893572821222022012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان393.0065.50الخارجياتادبيفاطمةالزهراء كمال جبار كريم893582821228050195

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان392.0065.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد عبد الحسين مرسول كاظم893591621211029058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان392.0065.33اعدادية المرتضى للبنينادبيعباس رحيم عبد الواحد سيد893602821211002052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان392.0065.33ثانوية التحرير للبنينادبيسيف سعيد جمعة موزان893612821211003050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان392.0065.33اعدادية العمارة للبنيناحيائيكرار جهاد كاظم درويش893622821411005104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان391.0065.17ثانوية ام ورقة للبناتادبيمريم فوزي صبار حسن89363282022091054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان391.0065.17ثانوية النضال للبناتادبينور عبد األمير محسن ساهي893642821222001063

4148 من 2708صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان390.0065.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيسرى فؤاد شناؤه جبر893652221422073084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان389.0064.83اعدادية المناهل للبناتاحيائيزينب رحيم ابو عوجه مهاري893662621422043060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان389.0064.83اعدادية بنت الهدى للبناتادبيحوراء ثجيل محمد زغير893672821222005025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان389.0064.83ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيبنين خالد رحيم جاسم893682821226001008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان388.0064.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين حيدر عبد الرضا راشد893692221411004099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء كريم ماضي زغير893702621424002051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان388.0064.67اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمحمد زاير نعمة عيسى893712821211016032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيساره عوده محسن موسى893722221427048015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان387.0064.50اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسن عبد الكاظم محمد سالم893732321411003012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان387.0064.50اعدادية كميت للبنينادبيحيدر الكرار زيد محسن يحيى893742821211014023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية ثغر العراق للبناتادبيضحى نجم محي عبد893752821222040043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية دجلة للبنيناحيائيحسن علي خاجي حياوي893762821411011011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيغفران عبد المهيمن مؤيد كمال893772821424001017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان386.0064.33اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيزهراء عزام حسين مطلك893782621422011034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان386.0064.33ثانوية سمية للبناتاحيائيشيماء فاضل محيسن منكاش893792621422046044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان386.0064.33اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيمنار سليم خزعل خالطي893802621424001030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيغدير نعمه عبد عطيه893812421424025090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيرسول سعد رسول خيال893822821211038016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية البتول للبناتادبيتبارك احمد كاظم عاشور893832821222006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية البتول للبناتادبيزهراء مزهر درويش جباره893842821222006035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيشروق زياد خلف مفتن893851521422014184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعبد هللا علي كامل هظيم893862321411046085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعلي رحيم محي حنون893872421411008128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيسجاد رعد فاهم مطرود893882421413018058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية النعيم للبنيناحيائيمحمد راضي موسى هاشم893892621411008037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية المناهل للبناتاحيائيهبه يونس قمر علي893902621422043120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيرقية جليل هاتو حسن893912821422003041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيهدى داود علي حسين893922821422010117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيكريم هيثم كاطع حيدر893931321211009061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية قتيبة للبنيناحيائيموسى الكاظم احمد خشن جازع893941521411004054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه فارس حميد جاسم893952321422062149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية الشافعية للبناتاحيائيرقيه عبد االمير مجهول طالك893962421422017064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان383.0063.83ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيزينب حاكم خليف عباس893972421427004009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان383.0063.83ثانوية الكحالء للبناتادبيحوراء جاسب لفتة خيون893982821222011008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان383.0063.83ثانوية الميمونة للبناتادبياديان سالم جاسم نويف893992821222023001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان383.0063.83ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزهراء فرج سندال حسين894002821222037025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان382.0063.67اعدادية العارضيات المختلطةاحيائياحمد كاظم عوور سلطان89401242041152002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيزهراء وسام حميد عبد الكريم894022621222006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية ام ورقة للبناتادبيسجى ناظم حبيب صياح894032821222038034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية مأرب للبنيناحيائيعلي رزاق عبد هللا عبيد894042321411038043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية فضة للبناتاحيائيكوثر محمد عبد العباس عبادي894052421422042023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان381.0063.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمصطفى عمار طالب ابراهيم894062521411012304

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان381.0063.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايات عبد هللا مبدر هادي894072521424004094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان381.0063.50اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه ياسين سنادي صالح894082621422016196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان381.0063.50اعدادية اليسر للبناتاحيائينور سفيان فيصل فرحان894092621422038152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان381.0063.50اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين علي منشد حطاب894102821211002026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان381.0063.50اعدادية بنت الهدى للبناتادبيتبارك فالح حسن جوده894112821222005021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية كميت للبناتادبيعذراء نجم عبد العالي علوان894122821222017033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائينور الهدى عماد جبار كاظم894132821422037052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان380.0063.33اعدادية الدغارة للبنيناحيائينبيل سلمان عبد جبار894142421411003138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان380.0063.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيعباس علي كاظم علي894152421411042088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان380.0063.33اعدادية المرتضى للبنينادبيمصطفى احمد حسن عبد علي894162821211002074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان380.0063.33ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيجاسم حاتم جبار جاسم894172821217001011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان380.0063.33اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد عباس هاشم خلف894182821411007089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان380.0063.33ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيكوثر علي ازوير ماشاف894192821422043044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان379.0063.17ثانوية السراج للبنينادبيعالء حسين درويش والي894202821211026010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان379.0063.17اعدادية المجر الكبير للبناتادبيكوثر محمد عبد الحسين عزيز894212821222012055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان378.0063.00ثانوية دجلة للبنينادبيحسن مهنه عبيد محمد894222821211011013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان378.0063.00ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيكرار صبيح محمد جون894232821217002022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان378.0063.00الخارجيونادبيحسين ماجد زاير كنبار894242821218001117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان378.0063.00ثانوية البتول للبناتادبيحوراء حميد غليم زوير894252821222006015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان378.0063.00ثانوية االقصى للبناتادبيزهراء ماجد محمد عباس894262821222021019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان377.0062.83اعدادية القدس للبنينادبيمصطفى علي وادي مطرود894272321211043074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان377.0062.83ثانوية الكحالء للبناتادبينور الهدى سعدون سلمان كصاب894282821222011044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان377.0062.83ثانوية ام ورقة للبناتادبيمريم علي عيدان عبد الحسن894292821222038053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان377.0062.83ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيشهد طه فاضل عبود894302821226001050
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان376.0062.67ثانوية الكحالء للبنينادبيحسين تحرير رحيم عبد الحسن894312821211006006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان375.0062.50ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيمقداد ياسر طعمه جابر894322821217002026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان375.0062.50ثانوية سيناء للبناتادبيفاطمة الزهراء سلمان محمد جودة894332821222014022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان375.0062.50ثانوية ام عمار للبناتادبينور الهدى جبار بشيت ثويني894342821222027037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان375.0062.50ثانوية مروج الذهب للبناتادبيضحى حسين جري مناتي894352821222044067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان374.0062.33اعدادية بنت الهدى للبناتادبيحوراء جليل محمد علي894362821222005026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان373.0062.17ثانوية شهداء مؤته للبناتادبياسراء حسن صبيح محمد894372721222028002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان373.0062.17اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمؤمل لطيف عبود محيسن894382821211016031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان373.0062.17ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب اليح صابط جبر894392821222023027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان371.0061.83اعدادية اإلعتدال للبنينادبيأحمد عباس زاير عذاب894402821211016001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان371.0061.83ثانوية النجاة للبناتادبيام البنين علي عباس جاسم894412821222042004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان370.0061.67ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمنتظر محمد غانم جبر894422821211020068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان370.0061.67اعدادية البيان للبناتادبيزهراء سعيد رشيد فريح894432821222028016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان369.0061.50ثانوية النضال للبناتادبيمريم جميل مري صالح894442821222001054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان369.0061.50ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء جالب حسن كاطع894452821222008021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان369.0061.50ثانوية ام عمار للبناتادبيحوراء عبد كاظم موسى894462821222027004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان369.0061.50ثانوية النجاة للبناتادبينورة حسين خلف محداد894472821222042082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان369.0061.50ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزينب سعد محمد عطيه894482821222044050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان368.0061.33ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيتقى سامي دريول عباس894492821226001009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان366.0061.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيحسن محمد حسن الزم894502821211010005

كلية التربية/جامعة ميسان557.0092.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيكواكب كريم شناوه كطوفي894512821422018087

كلية التربية/جامعة ميسان537.0089.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيرضا عماد كاظم جاسم894522221413023080

كلية التربية/جامعة ميسان533.0088.83ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب سعد جبار خليف894532821422002066

كلية التربية/جامعة ميسان531.0088.50اعدادية الزوراء للبناتادبيصبا مرتضى عيسى كاظم894542821222020048

كلية التربية/جامعة ميسان526.0087.67ثانوية الغفران للبناتاحيائيزينب فالح حسن محمد894552821422019048

كلية التربية/جامعة ميسان526.0087.67اعدادية كميت للبنينتطبيقيايمن عدنان فرحان جبر894562821511014010

كلية التربية/جامعة ميسان524.0087.33اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيسجى علي عبد الحسن جاسم894572821422012097

كلية التربية/جامعة ميسان511.0085.17ثانوية العذراء للبناتاحيائيشهد محمد علي صاحي894582821422008038

كلية التربية/جامعة ميسان504.0084.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين مهدي جابر جاسم894592821411005043

كلية التربية/جامعة ميسان500.0083.33اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيفاطمة حامد عرب نعمة894601621422004050

كلية التربية/جامعة ميسان496.0082.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء علي بركة حمادي894612821422018049

كلية التربية/جامعة ميسان494.0082.33اعدادية زينب للبناتاحيائيندى عيدان عبد الكريم طاهر894621421422043244

كلية التربية/جامعة ميسان493.0082.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيريام سعدون جابر كاظم894632821422005043
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كلية التربية/جامعة ميسان492.0082.00ثانوية ام عمار للبناتادبينبأ صادق صبيح عبد894642821222027036

كلية التربية/جامعة ميسان492.0082.00ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي محمد هاشم عبد هللا894652821411011051

كلية التربية/جامعة ميسان492.0082.00ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه صباح مخرب جوي894662821422015086

كلية التربية/جامعة ميسان491.0081.83ثانوية التحرير للبناتادبينور الهدى صفاء طالب عداي894672821222007032

كلية التربية/جامعة ميسان491.0081.83ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبينبأ يوسف جاسم جودان894682821222036067

كلية التربية/جامعة ميسان490.0081.67ثانوية النصر المختلطةادبيحسين علي صدام عيدي894692821217004009

كلية التربية/جامعة ميسان490.0081.67اعدادية اليمامة للبناتادبيفاطمة جالل عبد علي جاسم894702821222013026

كلية التربية/جامعة ميسان490.0081.67ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيجنات محمد علي حمود894712821222036013

كلية التربية/جامعة ميسان490.0081.67اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيمريم فاضل راضي منفي894722821422012141

كلية التربية/جامعة ميسان490.0081.67ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيكوثر ستار جبار محسن894732821527006006

كلية التربية/جامعة ميسان489.0081.50ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمنتظر صاحب بطي مهنا894742821211009064

كلية التربية/جامعة ميسان489.0081.50ثانوية النضال للبناتادبيبراء علي فهد ثابت894752821222001014

كلية التربية/جامعة ميسان489.0081.50ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمرتضى حسين علي عطيه894762821411012031

كلية التربية/جامعة ميسان489.0081.50ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيعذراء حسين فيصل زهير894772821422015069

كلية التربية/جامعة ميسان489.0081.50ثانوية خولة للبناتاحيائيزينب قاسم جبار عباس894782821422033026

كلية التربية/جامعة ميسان489.0081.50ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائييقين خالد سبتي داخل894792821422037056

كلية التربية/جامعة ميسان489.0081.50ثانوية االصالة للبناتتطبيقيعذراء رياض سعدون محارب894802821522002039

كلية التربية/جامعة ميسان489.0081.50ثانوية العذراء للبناتتطبيقيزهراء علي عبد الحسين عاتي894812821522008016

كلية التربية/جامعة ميسان488.0081.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياالء مهدي نعيمه كريم894822821422018007

كلية التربية/جامعة ميسان488.0081.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقياسماء رمضان محمد حسون894832821522018005

كلية التربية/جامعة ميسان488.0081.33ثانوية الغفران للبناتتطبيقيرقية كريم طعمة حسين894842821522019022

كلية التربية/جامعة ميسان488.0081.33ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيفاطمه علي فرحان رحمة894852821522043036

كلية التربية/جامعة ميسان487.0081.17ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيمريم معله سالم محيسن894862821222036063

كلية التربية/جامعة ميسان487.0081.17ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزينب مسلط عيسى جبر894872821422015057

كلية التربية/جامعة ميسان486.0081.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء رائد جلوب محمد894882821422005051

كلية التربية/جامعة ميسان486.0081.00اعدادية العمارة للبناتاحيائيتبارك راضي جاسم محمد894892821422009033

كلية التربية/جامعة ميسان486.0081.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب حميد مشاري سعيد894902821422012074

كلية التربية/جامعة ميسان485.0080.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرقيه صبيح لفته عطيه894912821422005041

كلية التربية/جامعة ميسان485.0080.83ثانوية المشكاة للبناتتطبيقينور عيدان جساس رسن894922821522031060

كلية التربية/جامعة ميسان484.0080.67ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعبد الحسين عادل عبد الحسين سعيد894932821211009036

كلية التربية/جامعة ميسان484.0080.67اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين محمد كشاش دهش894942821411008020

كلية التربية/جامعة ميسان484.0080.67ثانوية الميمونة للبناتاحيائينور خير هللا ثجيل وحيد894952821422023095

كلية التربية/جامعة ميسان483.0080.50ثانوية السبطين االهلية للبناتادبيفاطمه غالب جابر عبد894962221224037007
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كلية التربية/جامعة ميسان483.0080.50ثانوية كميت للبناتادبيفاطمه حسين أبو الهيل محارب894972821222017036

كلية التربية/جامعة ميسان483.0080.50ثانوية االقصى للبناتادبيغدير عباس عودة فرج894982821222021032

كلية التربية/جامعة ميسان483.0080.50ثانوية االصالة للبناتتطبيقيخديجه عبد الرضا وريوش جاسم894992821522002012

كلية التربية/جامعة ميسان482.0080.33اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور الهدى علي نوري محمد895002821222005092

كلية التربية/جامعة ميسان482.0080.33ثانوية الكحالء للبناتادبيكلثوم يوسف محسن عبد هللا895012821222011035

كلية التربية/جامعة ميسان482.0080.33اعدادية العمارة للبناتتطبيقيهدى هيثم صادق جعفر895022821522009091

كلية التربية/جامعة ميسان482.0080.33ثانوية خولة للبناتتطبيقيمريم مجيد صادج علي895032821522033040

كلية التربية/جامعة ميسان481.0080.17اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحيدر حامد عبد هللا حاجم895042821411002016

كلية التربية/جامعة ميسان480.0080.00ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيسجى رزاق نجم نعيمه895052221424056027

كلية التربية/جامعة ميسان480.0080.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيعذراء بدر حسين علي895062821222005062

كلية التربية/جامعة ميسان480.0080.00ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيدنيا كاظم نعمة خضير895072821426001102

كلية التربية/جامعة ميسان479.0079.83ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمة عبد حسج اعبيد895082821222036052

كلية التربية/جامعة ميسان478.0079.67ثانوية المنار االهلية للبناتتطبيقيزينب ستار جبار ورور895092221524064001

كلية التربية/جامعة ميسان478.0079.67اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة علي زيارة عوض895102821222005069

كلية التربية/جامعة ميسان478.0079.67ثانوية مروج الذهب للبناتادبيحياة علي حسن شاطي895112821222044022

كلية التربية/جامعة ميسان478.0079.67اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي سعد عبد الحسين يسر895122821411005083

كلية التربية/جامعة ميسان478.0079.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيتقى عبد هللا سالم محيسن895132821422010020

كلية التربية/جامعة ميسان478.0079.67ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيشهد نعيم دريعم محسن895142821422030038

كلية التربية/جامعة ميسان477.0079.50اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيموسى ربح محسن عطشان895152221411058062

كلية التربية/جامعة ميسان477.0079.50ثانوية الكحالء للبناتادبيهاجر علي غانم صالح895162821222011045

كلية التربية/جامعة ميسان477.0079.50اعدادية اليمامة للبناتادبيبنت الهدى هشام حيدر محمد895172821222013008

كلية التربية/جامعة ميسان477.0079.50ثانوية المشرح للبناتادبيهاجر نعيم فاضل كاظم895182821222022033

كلية التربية/جامعة ميسان477.0079.50ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزهراء عباس زوري عكله895192821422023036

كلية التربية/جامعة ميسان477.0079.50ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيسجاد كريم حسن مشتت895202821511035029

كلية التربية/جامعة ميسان476.0079.33ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيمالك نزار حسن محمد895211621524005024

كلية التربية/جامعة ميسان476.0079.33ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعباس عارف جمعه وهيب895222821511020049

كلية التربية/جامعة ميسان476.0079.33ثانوية كميت للبناتتطبيقيايات شاكر عبد هللا فتح هللا895232821522017003

كلية التربية/جامعة ميسان475.0079.17ثانوية التحرير للبناتادبيبنين محمد هندي عاتي895242821222007007

كلية التربية/جامعة ميسان475.0079.17ثانوية العذراء للبناتادبيايمان قاسم عساف كاظم895252821222008007

كلية التربية/جامعة ميسان475.0079.17ثانوية كميت للبناتادبيفاطمه حمود علي كريم895262821222017038

كلية التربية/جامعة ميسان475.0079.17ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيايه قاسم حسن حيدر895272821422003020

كلية التربية/جامعة ميسان475.0079.17ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيمنى ستار هاشم حسين895282821422043048

كلية التربية/جامعة ميسان475.0079.17اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيزينب حسن هاشم جحيل895292821522012023
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كلية التربية/جامعة ميسان474.0079.00ثانوية الرويمي للبنيناحيائيأحمد عبد الكاظم حصيل خلف895302221411084001

كلية التربية/جامعة ميسان474.0079.00ثانوية الميمونة للبنينادبيمنتظر عوده حنون جيجان895312821211018072

كلية التربية/جامعة ميسان474.0079.00ثانوية العذراء للبناتادبيشاه زنان حافظ حسن دخيل895322821222008035

كلية التربية/جامعة ميسان473.0078.83ثانوية النصر المختلطةادبيتقى محسن سموم سليم895332821227004002

كلية التربية/جامعة ميسان473.0078.83الخارجياتادبيزينب علي عبد الرحمن حسوني895342821228050126

كلية التربية/جامعة ميسان473.0078.83ثانوية النضال للبناتاحيائيمالك سالم عبد صالح895352821422001096

كلية التربية/جامعة ميسان473.0078.83ثانوية االصالة للبناتاحيائيميناء رزاق بستان معيدي895362821422002103

كلية التربية/جامعة ميسان473.0078.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيغدير حازم عباس مفتن895372821422003091

كلية التربية/جامعة ميسان473.0078.83اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب هشام سوادي شواي895382821422012091

كلية التربية/جامعة ميسان473.0078.83ثانوية المتميزاتاحيائيشهد ماجد سلمان سعيد895392821422029026

كلية التربية/جامعة ميسان473.0078.83ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائينرجس محمد غازي حرفش895402821422030046

كلية التربية/جامعة ميسان473.0078.83الخارجياتاحيائيامنه علي جاسم عيسى895412821428050008

كلية التربية/جامعة ميسان472.0078.67ثانوية غرناطة للبناتادبيزهراء داود سلمان جمعه895422821222024011

كلية التربية/جامعة ميسان472.0078.67ثانوية النجاة للبناتادبيسارة حسين جبر حاتم895432821222042057

كلية التربية/جامعة ميسان472.0078.67ثانوية العذراء للبناتاحيائينبأ ريسان عبدالرضا امدين895442821422008058

كلية التربية/جامعة ميسان472.0078.67ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى بنيان سلمان جبر895452821424005013

كلية التربية/جامعة ميسان472.0078.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد عبد هللا895462821522018039

كلية التربية/جامعة ميسان471.0078.50اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيسجاد حسين عاتي عرار895472821411007049

كلية التربية/جامعة ميسان471.0078.50ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيمحمد يحيى نور الدين عبد الواحد895482821411013025

كلية التربية/جامعة ميسان471.0078.50ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيعذراء عزيز حافظ راضي895492821522043030

كلية التربية/جامعة ميسان470.0078.33ثانوية الميثاق للبنيناحيائيعالء نيدي هاشم عوده895502221411056021

كلية التربية/جامعة ميسان470.0078.33الخارجيوناحيائيصادق جبار حسن علي895512221418001341

كلية التربية/جامعة ميسان470.0078.33ثانوية التحرير للبنينادبيسعد عطية سعيد حسن895522821211003047

كلية التربية/جامعة ميسان470.0078.33اعدادية المشرح للبنينادبيجاسم سعد جبار جاسم895532821211017008

كلية التربية/جامعة ميسان470.0078.33ثانوية التحرير للبناتاحيائيسوسن ماجد جاسم شبيب895542821422007017

كلية التربية/جامعة ميسان470.0078.33ثانوية الفرات للبناتاحيائينور الهدى مسلم طاهر سعد895552821422010110

كلية التربية/جامعة ميسان470.0078.33اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيبتول حسن غميس عبد السادة895562821522020011

كلية التربية/جامعة ميسان469.0078.17ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيكوثر محسن فرحان صبيح895572821222004021

كلية التربية/جامعة ميسان469.0078.17ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء ريسان داخل بجاي895582821222008026

كلية التربية/جامعة ميسان469.0078.17ثانوية جنة الخلد للبناتادبيبنين عبد الرضا مظلوم هوري895592821222037011

كلية التربية/جامعة ميسان469.0078.17ثانوية النجاة للبناتادبينرجس كاظم عودة حسوني895602821222042078

كلية التربية/جامعة ميسان469.0078.17اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينبأ احمد محمد مسلم895612821422012149

كلية التربية/جامعة ميسان468.0078.00ثانوية العذراء للبناتاحيائيفاطمة صبيح جبارة فارس895622821422008048
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كلية التربية/جامعة ميسان468.0078.00ثانوية العدل للبناتاحيائيتبارك صادق حجام حنتوش895632821422032011

كلية التربية/جامعة ميسان468.0078.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمصطفى ناصر خلف شندي895642821511037140

كلية التربية/جامعة ميسان467.0077.83ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد حسن رفاك895652221424049026

كلية التربية/جامعة ميسان467.0077.83ثانوية العدل للبناتادبيحوراء علي حسين امسير895662821222032004

كلية التربية/جامعة ميسان467.0077.83ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمة قاسم حسج عبيد895672821222036054

كلية التربية/جامعة ميسان467.0077.83ثانوية النجاة للبناتادبيزينب عبد حواس كاطع895682821222042049

كلية التربية/جامعة ميسان467.0077.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب رعد موسى محمد895692821422005069

كلية التربية/جامعة ميسان466.0077.67ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيساره مالك خلف حافظ895702821227003006

كلية التربية/جامعة ميسان466.0077.67ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيمؤمل جاسم لفته سندال895712821411035031

كلية التربية/جامعة ميسان466.0077.67ثانوية النضال للبناتاحيائيمنار علي ثابت فؤاد895722821422001098

كلية التربية/جامعة ميسان466.0077.67ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء تحسين علي عبيد895732821422045016

كلية التربية/جامعة ميسان466.0077.67ثانوية الطيبات للبناتاحيائيفاطمه قاسم فليفل خرموش895742821422045035

كلية التربية/جامعة ميسان466.0077.67ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيمريم طالب عوفي ثاجب895752821522043044

كلية التربية/جامعة ميسان466.0077.67ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتتطبيقينور الهدى عباس قاسم حواس895762821524001006

كلية التربية/جامعة ميسان465.0077.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشهد علي خضير حسين895772221422037059

كلية التربية/جامعة ميسان465.0077.50ثانوية النضال للبناتادبيفاطمه حسن خلف زوير895782821222001049

كلية التربية/جامعة ميسان465.0077.50اعدادية المجر الكبير للبناتادبيغدير عبد جحف حسوني895792821222012046

كلية التربية/جامعة ميسان465.0077.50ثانوية الميمونة للبناتاحيائيفريال حاتم صاحب طالب895802821422023075

كلية التربية/جامعة ميسان465.0077.50ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيمريم عبد الحسين سيد سلطان895812821422037045

كلية التربية/جامعة ميسان465.0077.50ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء صالح عويد حرز895822821426001027

كلية التربية/جامعة ميسان464.0077.33اعدادية كميت للبنينادبيعباس خضر ناصر يونس895832821211014029

كلية التربية/جامعة ميسان464.0077.33اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبنين محمد جبار وداعه895842821422012016

كلية التربية/جامعة ميسان464.0077.33ثانوية العدل للبناتاحيائيرنا رمضان مفتن حسن895852821422032015

كلية التربية/جامعة ميسان464.0077.33ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيزهراء حسن عبودي غافل895862821522045015

كلية التربية/جامعة ميسان463.0077.17ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب صباح بدن كاظم895872821422001058

كلية التربية/جامعة ميسان462.0077.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيسيف الدين كريم مطلك رشك895882821211010012

كلية التربية/جامعة ميسان462.0077.00ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيعلي موحان موزان مهاوي895892821217003008

كلية التربية/جامعة ميسان462.0077.00ثانوية سيناء للبناتادبيفاطمة الزهراء علي حيدر حسين895902821222014023

كلية التربية/جامعة ميسان462.0077.00ثانوية ثغر العراق للبناتادبيسناء كريم جخير عصاد895912821222040040

كلية التربية/جامعة ميسان462.0077.00ثانوية ام عمار للبناتاحيائيبنين سالم منصور فنادي895922821422027009

كلية التربية/جامعة ميسان462.0077.00ثانوية الغفران للبناتتطبيقيحوراء محمد ياسين كطافة895932821522019018

كلية التربية/جامعة ميسان462.0077.00ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقينورة حسن سلمان حمود895942821522043052

كلية التربية/جامعة ميسان461.0076.83ثانوية المشرح للبناتادبياسراء حسنين فيصل كاظم895952821222022001
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كلية التربية/جامعة ميسان461.0076.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائينعمان االول منذر سلمان جميغ895962821411002054

كلية التربية/جامعة ميسان461.0076.83ثانوية الغفران للبناتاحيائينور عبد الرزاق حميدي موسى895972821422019083

كلية التربية/جامعة ميسان461.0076.83ثانوية التحرير للبناتتطبيقيايات حسن عبد بشاره895982821522007001

كلية التربية/جامعة ميسان461.0076.83ثانوية التحرير للبناتتطبيقيبنين كاظم كحيط رحيمه895992821522007003

كلية التربية/جامعة ميسان460.0076.67اعدادية البيان للبناتادبيزينب ياس خضير رحيم896002821222028025

كلية التربية/جامعة ميسان460.0076.67ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيعذراء حسب ضمد حمد896012821222036042

كلية التربية/جامعة ميسان460.0076.67ثانوية مروج الذهب للبناتادبيرحاب تحسين علي سماري896022821222044028

كلية التربية/جامعة ميسان460.0076.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيكوثر جاسم هاشم حميد896032821422010095

كلية التربية/جامعة ميسان460.0076.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيام البنين جمعه حريز سعيد896042821522018007

كلية التربية/جامعة ميسان459.0076.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي جاسب نجم حميد896052221413006115

كلية التربية/جامعة ميسان459.0076.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيتبارك نجم عبد عطشان896062221424020026

كلية التربية/جامعة ميسان459.0076.50ثانوية غرناطة للبناتادبيكوثر جمعه بدر علي896072821222024020

كلية التربية/جامعة ميسان459.0076.50اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم حيدر يحيى علوان896082821422013110

كلية التربية/جامعة ميسان458.0076.33اعدادية النجدين للبنيناحيائيحميد ضابط رويس دخيل896092421411033048

كلية التربية/جامعة ميسان458.0076.33اعدادية كميت للبنينادبيمحمد غانم محمد كاظم896102821211014049

كلية التربية/جامعة ميسان458.0076.33ثانوية الطيبات للبناتاحيائيحميده كريم مهدي حسين896112821422045011

كلية التربية/جامعة ميسان458.0076.33ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيتبارك علي محمد زبون896122821522037011

كلية التربية/جامعة ميسان457.0076.17اعدادية الدواية للبنيناحيائيعلي حسن جابر منصور896132221411023026

كلية التربية/جامعة ميسان457.0076.17اعدادية النصر للبنيناحيائيخضر عدنان صبر علي896142221411025039

كلية التربية/جامعة ميسان457.0076.17اعدادية الفجر للبناتاحيائيمريم شهيد ناصر حسين896152221422027054

كلية التربية/جامعة ميسان457.0076.17ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيسيف علي حسين عبيد896162321417004020

كلية التربية/جامعة ميسان457.0076.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيكرار ضياء عبد ادريس مدلول896172421417008066

كلية التربية/جامعة ميسان457.0076.17ثانوية البتول للبناتادبيمنار فاخر محمود احمد896182821222006068

كلية التربية/جامعة ميسان457.0076.17ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء باقر رسن علي896192821222027012

كلية التربية/جامعة ميسان457.0076.17ثانوية مروج الذهب للبناتادبيفاطمه الزهراء فيصل كاظم شريف896202821222044073

كلية التربية/جامعة ميسان457.0076.17ثانوية االصالة للبناتاحيائيانعام محمد عنيد محيسن896212821422002009

كلية التربية/جامعة ميسان457.0076.17ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء مسير عبد هللا فرج896222821422002060

كلية التربية/جامعة ميسان457.0076.17ثانوية العدل للبناتاحيائيزينب عبد الزهره جلوب عنو896232821422032030

كلية التربية/جامعة ميسان457.0076.17ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزهراء علي حسين علي896242821422037026

كلية التربية/جامعة ميسان457.0076.17ثانوية االصالة للبناتتطبيقيكوثر حمود مجبل مايع896252821522002053

كلية التربية/جامعة ميسان456.0076.00ثانوية الرويمي للبنيناحيائيمرتضى ناصر شنبار دخيل896262221411084011

كلية التربية/جامعة ميسان456.0076.00ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء محمد فاخر جبار896272821222008028

كلية التربية/جامعة ميسان456.0076.00ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء شبر جبار كاظم896282821222027014
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كلية التربية/جامعة ميسان456.0076.00للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيزهراء صبري عبد الحسين حسب896292821222041017

كلية التربية/جامعة ميسان456.0076.00ثانوية العذراء للبناتاحيائيزهراء حسين محيبس حسان896302821422008021

كلية التربية/جامعة ميسان456.0076.00ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزهراء كريم سلمان سمام896312821422030029

كلية التربية/جامعة ميسان456.0076.00ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيفاطمه علي حسين الزم896322821427002006

كلية التربية/جامعة ميسان456.0076.00اعدادية البيان للبناتتطبيقياية محمد جاسم كاطع896332821522028008

كلية التربية/جامعة ميسان455.0075.83اعدادية البطحاء للبناتاحيائيعذراء تكليف خضير ماجد896342221422045056

كلية التربية/جامعة ميسان455.0075.83ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيحسين تحسين جابر نهايه896352321417029006

كلية التربية/جامعة ميسان455.0075.83ثانوية الفالح المختلطةاحيائيمداد عباس خضير حسن896362321427022008

كلية التربية/جامعة ميسان455.0075.83اعدادية الموفقية للبناتاحيائيرواء ناصر كرم شالل896372621422022043

كلية التربية/جامعة ميسان455.0075.83اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء جميل عذافه حاوي896382821222012020

كلية التربية/جامعة ميسان455.0075.83ثانوية جنة الخلد للبناتادبيروان محمد حاتم حسان896392821222037021

كلية التربية/جامعة ميسان455.0075.83للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيزينب عبد االمير عاصي الزم896402821222041023

كلية التربية/جامعة ميسان455.0075.83الخارجياتادبيرقيه جبار بشاره رومي896412821228050078

كلية التربية/جامعة ميسان455.0075.83ثانوية خولة للبناتاحيائيفاطمة احمد عبد علي عبود896422821422033035

كلية التربية/جامعة ميسان455.0075.83ثانوية خولة للبناتاحيائيهدى سلمان شعل عبود896432821422033054

كلية التربية/جامعة ميسان455.0075.83ثانوية النضال للبناتتطبيقيمريم حيدر حاسب ثابت896442821522001053

كلية التربية/جامعة ميسان455.0075.83ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيمريم جاسب زغير ظاهر896452821522037058

كلية التربية/جامعة ميسان454.0075.67ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيانتظار جواد غني ريسان896462221424046004

كلية التربية/جامعة ميسان454.0075.67ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيمحمد علي لفته حسون896472421411035044

كلية التربية/جامعة ميسان454.0075.67اعدادية المشرح للبنينادبيمحمود هليل لعيبي لفته896482821211017039

كلية التربية/جامعة ميسان454.0075.67اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمهدي صالح دهش لفته896492821511017105

كلية التربية/جامعة ميسان453.0075.50ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيبتول لفته سلمان صافي896502221424037014

كلية التربية/جامعة ميسان453.0075.50ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيخضير عباس فاضل فريج896512821411013008

كلية التربية/جامعة ميسان453.0075.50ثانوية الحسنين للبنيناحيائيمحمد هادي عبد نويهي896522821411036011

كلية التربية/جامعة ميسان453.0075.50اعدادية االرشاد للبنيناحيائيمرتضى حمود عوده سلمان896532821411040034

كلية التربية/جامعة ميسان453.0075.50اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه صبيح جابر كحامي896542821422012117

كلية التربية/جامعة ميسان453.0075.50اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى قصي نزار مهاوي896552821511001192

كلية التربية/جامعة ميسان453.0075.50ثانوية االقصى للبناتتطبيقيزهراء صبيح محسن كنيهر896562821522021010

كلية التربية/جامعة ميسان453.0075.50ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقينور الهدى حسين غافل مجيسر896572821522043051

كلية التربية/جامعة ميسان452.0075.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمؤمل مهدي حميد جهاد896582521413017086

كلية التربية/جامعة ميسان452.0075.33ثانوية االقصى للبناتادبيغدير يعرب بدر سلطان896592821222021033

كلية التربية/جامعة ميسان452.0075.33اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيعبد هللا سالم جبر يونس896602821411016017

كلية التربية/جامعة ميسان452.0075.33ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم جمال ناصر عباس896612821422002095
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كلية التربية/جامعة ميسان452.0075.33اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبتول هاشم اسماعيل محسن896622821422012009

كلية التربية/جامعة ميسان452.0075.33ثانوية سيناء للبناتاحيائيفاطمه صبيح جبار عاشور896632821422014031

كلية التربية/جامعة ميسان452.0075.33ثانوية كميت للبناتاحيائيرحاب جاسب كشيش ماجود896642821422017011

كلية التربية/جامعة ميسان452.0075.33ثانوية غرناطة للبناتاحيائيانوار كاطع عمار عطيوي896652821422024008

كلية التربية/جامعة ميسان452.0075.33ثانوية المشكاة للبناتاحيائيوجدان عبد الزهره رسن نويعي896662821422031064

كلية التربية/جامعة ميسان451.0075.17اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيعباس جمعه عبد فرحان896672221411026071

كلية التربية/جامعة ميسان451.0075.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيامل طالب حسين جعفر896682221422050020

كلية التربية/جامعة ميسان451.0075.17اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزهراء خالد سهيل غالي896692621422022048

كلية التربية/جامعة ميسان451.0075.17ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيعباس سرحان دعير حمود896702821211038019

كلية التربية/جامعة ميسان451.0075.17ثانوية غرناطة للبناتادبيزهراء جاسم محسن ثجيل896712821222024009

كلية التربية/جامعة ميسان450.0075.00اعدادية القيثارة للبنيناحيائيسجاد كاتب محمد غافل896722221411046031

كلية التربية/جامعة ميسان450.0075.00اعدادية الحي للبناتاحيائيرشا كاظم عاصي يابر896732621422036052

كلية التربية/جامعة ميسان450.0075.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر حسين وادي896742621424002113

كلية التربية/جامعة ميسان450.0075.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبييقين هادي شبوط محسن896752821222036075

كلية التربية/جامعة ميسان450.0075.00ثانوية جنة الخلد للبناتادبينبأ عباس عوين علي896762821222037050

كلية التربية/جامعة ميسان450.0075.00ثانوية االرتقاء للبناتادبيعذراء علي جبر علي896772821222039027

كلية التربية/جامعة ميسان450.0075.00للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيزينب عبد الكاظم عبد الرضا ياسين896782821222041024

كلية التربية/جامعة ميسان450.0075.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيساره حسين هاشم غليم896792821422013065

كلية التربية/جامعة ميسان450.0075.00ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائييقين صيهود صالح كاطع896802821422037057

كلية التربية/جامعة ميسان450.0075.00اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيزهراء سامر فيصل طعمه896812821522012014

كلية التربية/جامعة ميسان449.0074.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي حسين نجم حميد896822221413006121

كلية التربية/جامعة ميسان449.0074.83ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبنيناحيائيمحمد صبيح عجي طوفان896832221413007017

كلية التربية/جامعة ميسان449.0074.83ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائييوسف عبد بدر عبد هللا896842221413040106

كلية التربية/جامعة ميسان449.0074.83ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي حسين خليل ابراهيم896852321413002025

كلية التربية/جامعة ميسان449.0074.83ثانوية االقصى للبناتادبيفاطمة ضرغام صباح علي896862821222021034

كلية التربية/جامعة ميسان449.0074.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيايات يعقوب هاشم محيسن896872821422003015

كلية التربية/جامعة ميسان449.0074.83ثانوية العذراء للبناتاحيائيايمان رحيم ناصر مفتن896882821422008007

كلية التربية/جامعة ميسان449.0074.83ثانوية كميت للبناتاحيائيتقى حيدر علي فهد896892821422017007

كلية التربية/جامعة ميسان449.0074.83ثانوية المشرح للبناتاحيائيايالف عدنان ارحيمه حنش896902821422022005

كلية التربية/جامعة ميسان448.0074.67ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب كظم محسن شبل896912821222023026

كلية التربية/جامعة ميسان448.0074.67للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيغدير حيدر ياسر كريم896922821222041034

كلية التربية/جامعة ميسان447.0074.50اعدادية اليمامة للبناتادبيرباب شريف عبد الواحد بالسم896932821222013011

كلية التربية/جامعة ميسان447.0074.50ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيايه جواد كاظم بركات896942821222030005
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كلية التربية/جامعة ميسان447.0074.50ثانوية جنة الخلد للبناتادبيايه عباس غياض كريزي896952821222037009

كلية التربية/جامعة ميسان447.0074.50ثانوية مروج الذهب للبناتادبيداليا عالء فيصل وارد896962821222044023

كلية التربية/جامعة ميسان446.0074.33ثانوية النصر المختلطةادبيسجاد فاخر فزيع خضير896972821217004015

كلية التربية/جامعة ميسان446.0074.33ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزهراء فالح عبد الحسن عنيد896982821222036028

كلية التربية/جامعة ميسان445.0074.17ثانوية النضال للبناتادبيرباب جبار حاضر لعيبي896992821222001025

كلية التربية/جامعة ميسان445.0074.17للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيفاطمه جاسم عذير عنيبر897002821222041036

كلية التربية/جامعة ميسان443.0073.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيامنه عبد اللطيف خلف وادي897012721222025011

كلية التربية/جامعة ميسان443.0073.83ثانوية جنة الخلد للبناتادبيرقيه محمد علي جبار عويد897022821222037020

كلية التربية/جامعة ميسان442.0073.67ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء مهدي خالد جبر897032821222027017

كلية التربية/جامعة ميسان442.0073.67ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزينب علي موزان شندي897042821222040036

كلية التربية/جامعة ميسان441.0073.50ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيعباس ظاهر فاضل ياسين897052821211038021

كلية التربية/جامعة ميسان440.0073.33اعدادية اليمامة للبناتادبيشهد احسان فاخر كاظم897062821222013022

كلية التربية/جامعة ميسان440.0073.33ثانوية االرتقاء للبناتادبيسلسبيل ماجد جاسم رسن897072821222039024

كلية التربية/جامعة ميسان440.0073.33ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء عدنان خريبط عداي897082821222042039

كلية التربية/جامعة ميسان439.0073.17ثانوية البتول للبناتادبيبنين امجد كامل صنكور897092821222006005

كلية التربية/جامعة ميسان439.0073.17ثانوية كميت للبناتادبيفاطمه حميد محسن جابر897102821222017039

كلية التربية/جامعة ميسان439.0073.17اعدادية البيان للبناتادبيحوراء عبد هللا عيسى علي897112821222028010

كلية التربية/جامعة ميسان439.0073.17ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمة الزهراء سعد عزيز مجيد897122821222036046

كلية التربية/جامعة ميسان438.0073.00ثانوية النضال للبناتادبيزهراء كريم جبر حميد897132821222001030

كلية التربية/جامعة ميسان438.0073.00ثانوية النضال للبناتادبيزينب محمد حسين غويلي897142821222001038

كلية التربية/جامعة ميسان438.0073.00ثانوية البتول للبناتادبيساره علي جاسم حمود897152821222006041

كلية التربية/جامعة ميسان438.0073.00ثانوية كميت للبناتادبيانفال علي خضير غلوم897162821222017005

كلية التربية/جامعة ميسان438.0073.00ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب عبد الرزاق نوري محمد897172821222023022

كلية التربية/جامعة ميسان437.0072.83ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزينب عباس خلف جبر897182821222044052

كلية التربية/جامعة ميسان436.0072.67ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزينب حسن هاشم محمد897192821222036034

كلية التربية/جامعة ميسان435.0072.50اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحمزه قاسم جبر حريجه897202821211039043

كلية التربية/جامعة ميسان435.0072.50ثانوية غرناطة للبناتادبيزهراء فاضل علي جباره897212821222024014

كلية التربية/جامعة ميسان435.0072.50ثانوية ثغر العراق للبناتادبيحوراء كريم جخير عصاد897222821222040021

كلية التربية/جامعة ميسان434.0072.33اعدادية البينة للبناتادبيزهراء جبر نجم سريح897231621222093007

كلية التربية/جامعة ميسان434.0072.33اعدادية البيان للبناتادبيزهراء مجيد عمران عيسى897242821222028018

كلية التربية/جامعة ميسان433.0072.17ثانوية التحرير للبنينادبيحسين جاسم ثاجب لفته897252821211003021

كلية التربية/جامعة ميسان433.0072.17ثانوية ام ورقة للبناتادبيمروه ماجد صالح ماجد897262821222038051

كلية التربية/جامعة ميسان432.0072.00ثانوية التحرير للبنينادبيحيدر عودة حسين محمد897272821211003039
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كلية التربية/جامعة ميسان432.0072.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيسماهن شاكر صبيح خنجر897282821222036038

كلية التربية/جامعة ميسان432.0072.00الخارجياتادبيرنا فاضل جلب صالح897292821228050082

كلية التربية/جامعة ميسان431.0071.83اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيمجتبى كريم ناصر حسن897302821211010022

كلية التربية/جامعة ميسان430.0071.67ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيعبد هللا عدنان سالم نتيش897312221217017022

كلية التربية/جامعة ميسان430.0071.67ثانوية الكحالء للبناتادبيايمان زويد خميس محمد897322821222011004

كلية التربية/جامعة ميسان430.0071.67ثانوية سيناء للبناتادبيمالذ محمود رعد محمود897332821222014028

كلية التربية/جامعة ميسان430.0071.67اعدادية الزوراء للبناتادبيزينب عبد الزهرة عطية شويع897342821222020038

كلية التربية/جامعة ميسان430.0071.67للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيابتهال عباس زبون كاظم897352821222041001

كلية التربية/جامعة ميسان429.0071.50ثانوية الكحالء للبنينادبيرسول اسماعيل ماهور فرج897362821211006010

كلية التربية/جامعة ميسان429.0071.50ثانوية الميمونة للبنينادبيسجاد جبار ياسر علي897372821211018030

كلية التربية/جامعة ميسان429.0071.50اعدادية الزوراء للبناتادبيمآثر فرحان نعيم حاتم897382821222020063

كلية التربية/جامعة ميسان429.0071.50ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء حميد غنيد عباس897392821222027013

كلية التربية/جامعة ميسان429.0071.50ثانوية قبضة الهدى للبناتادبينبأ يعقوب عبد الزهرة عباس897402821222030036

كلية التربية/جامعة ميسان429.0071.50ثانوية النصر المختلطةادبيرباب كاظم حسن عكبايه897412821227004004

كلية التربية/جامعة ميسان429.0071.50الخارجياتادبيانفال ماجد احمد غازي897422821228050021

كلية التربية/جامعة ميسان428.0071.33اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسين سلمان محمد حمزة897432821211015003

كلية التربية/جامعة ميسان428.0071.33ثانوية النضال للبناتادبيمالك كريم امعله خليفة897442821222001056

كلية التربية/جامعة ميسان428.0071.33اعدادية المجر الكبير للبناتادبيوديان كاظم مشعل عبيد897452821222012067

كلية التربية/جامعة ميسان428.0071.33ثانوية االقصى للبناتادبيزهراء نعيم علي حسين897462821222021022

كلية التربية/جامعة ميسان428.0071.33ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب رياض بنوان ديوان897472821222023020

كلية التربية/جامعة ميسان428.0071.33اعدادية البيان للبناتادبيبتول كاظم حضيري خالف897482821222028002

كلية التربية/جامعة ميسان428.0071.33ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزهراء حسين كاظم زامل897492821222036021

كلية التربية/جامعة ميسان428.0071.33ثانوية مروج الذهب للبناتادبيتبارك محمد لفته سبهان897502821222044014

كلية التربية/جامعة ميسان427.0071.17ثانوية دجلة للبنينادبيمنذر حسن جاسم شوير897512821211011052

كلية التربية/جامعة ميسان427.0071.17ثانوية كميت للبناتادبينرجس أحمد شهاب أحمد897522821222017049

كلية التربية/جامعة ميسان426.0071.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيآية ابراهيم محسن منشد897532821222005005

كلية التربية/جامعة ميسان426.0071.00ثانوية البتول للبناتادبيغدير نجم هاشم حسوني897542821222006053

كلية التربية/جامعة ميسان426.0071.00ثانوية التحرير للبناتادبيبنين رمضان شنيور مناتي897552821222007004

كلية التربية/جامعة ميسان425.0070.83اعدادية بنت الهدى للبناتادبينبأ محمد صاحب حسين897562821222005088

كلية التربية/جامعة ميسان425.0070.83ثانوية االقصى للبناتادبيفاطمة ناظم جوني علي897572821222021037

كلية التربية/جامعة ميسان425.0070.83ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيسجى محمد عريب زغير897582821227001003

كلية التربية/جامعة ميسان424.0070.67ثانوية السبطين االهلية للبناتادبيبنين سعد كامل سرحان897592221224037002

كلية التربية/جامعة ميسان424.0070.67ثانوية مروج الذهب للبناتادبيفاطمه قاسم عاصي ياسر897602821222044077
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كلية التربية/جامعة ميسان423.0070.50اعدادية رملة للبناتادبيختام كريم رزاق حسين897612221222015023

كلية التربية/جامعة ميسان423.0070.50اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة عدنان عبد هللا حسين897622821222020055

كلية التربية/جامعة ميسان423.0070.50ثانوية جنة الخلد للبناتادبيبنين عبد رشك مخيلف897632821222037012

كلية التربية/جامعة ميسان423.0070.50ثانوية ثغر العراق للبناتادبيايات خضير عبد العباس ياسين897642821222040008

كلية التربية/جامعة ميسان423.0070.50للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيزهراء عباس شبر احمد897652821222041019

كلية التربية/جامعة ميسان422.0070.33ثانوية مروج الذهب للبناتادبينور حنون عطيه مساعد897662821222044093

كلية التربية/جامعة ميسان421.0070.17ثانوية سيناء للبناتادبيهدى محمد حسن عيسى897672821222014031

كلية التربية/جامعة ميسان421.0070.17ثانوية النجاة للبناتادبيمريم عبد الواحد سابط فياض897682821222042074

كلية التربية/جامعة ميسان420.0070.00ثانوية النضال للبناتادبيمعصومة عبد الزهرة كاظم كطامي897692821222001055

كلية التربية/جامعة ميسان420.0070.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم محمد رشك كاظم897702821222005082

كلية التربية/جامعة ميسان420.0070.00اعدادية المجر الكبير للبناتادبيسكينه موحان سويف كريم897712821222012039

كلية التربية/جامعة ميسان420.0070.00اعدادية اليمامة للبناتادبيايات حسنين محمد جواد كاظم897722821222013007

كلية التربية/جامعة ميسان420.0070.00اعدادية اليمامة للبناتادبيمنار علي عبد الرضا مدهلي897732821222013030

كلية التربية/جامعة ميسان420.0070.00للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيبنين علي حسب عجيد897742821222041006

كلية التربية/جامعة ميسان419.0069.83ثانوية البتول للبناتادبيمريم محمد عبد الرضا منشد897752821222006063

كلية التربية/جامعة ميسان418.0069.67ثانوية االرتقاء للبناتادبينور عباس سلطان دعداع897762821222039042

كلية التربية/جامعة ميسان418.0069.67ثانوية النجاة للبناتادبيمريم جمعة عبد السادة حسين897772821222042073

كلية التربية/جامعة ميسان418.0069.67ثانوية النصر المختلطةادبيوسن محمد حسن عكبايه897782821227004010

كلية التربية/جامعة ميسان417.0069.50ثانوية الكحالء للبناتادبيزينب محمد إسماعيل ناصر897792821222011022

كلية التربية/جامعة ميسان417.0069.50ثانوية كميت للبناتادبيبنين صباح عيدان حجي897802821222017008

كلية التربية/جامعة ميسان417.0069.50اعدادية البيان للبناتادبينور الهدى احمد عبد االمير حسين897812821222028040

كلية التربية/جامعة ميسان416.0069.33ثانوية التحرير للبنينادبيكرار علي حسن جبار897822821211003083

كلية التربية/جامعة ميسان416.0069.33ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيزهراء عبد الحسن علوان حسين897832821222030021

كلية التربية/جامعة ميسان416.0069.33ثانوية جنة الخلد للبناتادبيعال علي عبد الحسن علي897842821222037038

كلية التربية/جامعة ميسان415.0069.17ثانوية دجلة للبنينادبيمنتظر صبيح سالم سعيد897852821211011049

كلية التربية/جامعة ميسان415.0069.17اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم نهاد عبد الجبار محمد897862821222005084

كلية التربية/جامعة ميسان415.0069.17اعدادية المجر الكبير للبناتادبيطيبه خالد حسين جوده897872821222012042

كلية التربية/جامعة ميسان415.0069.17ثانوية المشرح للبناتادبيافاق زاير حسين جالي897882821222022002

كلية التربية/جامعة ميسان415.0069.17ثانوية االرتقاء للبناتادبيرفل هاشم حميد عباس897892821222039012

كلية التربية/جامعة ميسان414.0069.00اعدادية المرتضى للبنينادبيزين العابدين عبد حنون مزبان897902821211002042

كلية التربية/جامعة ميسان414.0069.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيتبارك علي مطلك حوشي897912821222005020

كلية التربية/جامعة ميسان414.0069.00ثانوية البتول للبناتادبيشهد محمد قاسم زبون897922821222006047

كلية التربية/جامعة ميسان414.0069.00اعدادية المجر الكبير للبناتادبيطيبه محمد عبد هللا حسين897932821222012043
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كلية التربية/جامعة ميسان414.0069.00ثانوية ام ورقة للبناتادبيحوراء ستار جبار حطاب897942821222038016

كلية التربية/جامعة ميسان414.0069.00ثانوية ام ورقة للبناتادبيهبه فيصل كاطع لطيف897952821222038064

كلية التربية/جامعة ميسان414.0069.00ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزينه عادل الزم عباس897962821226001043

كلية التربية/جامعة ميسان413.0068.83ثانوية علي الشرقي للبنينادبيحسن جار هللا دنبوس حبيب897972821211009012

كلية التربية/جامعة ميسان413.0068.83اعدادية الزوراء للبناتادبيحنين جاسم هيال شواي897982821222020011

كلية التربية/جامعة ميسان413.0068.83ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزينب سعدون عباس غانم897992821222037030

كلية التربية/جامعة ميسان413.0068.83للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيزهراء محسن حسن خيون898002821222041022

كلية التربية/جامعة ميسان412.0068.67ثانوية العذراء للبناتادبيفاطمة ستار جبار حسن898012821222008041

كلية التربية/جامعة ميسان412.0068.67ثانوية سيناء للبناتادبيمرسلين محمد كريم علي898022821222014026

كلية التربية/جامعة ميسان412.0068.67ثانوية كميت للبناتادبيزينب فالح ناصر بدن898032821222017026

كلية التربية/جامعة ميسان412.0068.67اعدادية الزوراء للبناتادبيتبارك علي حسن جلعوط898042821222020007

كلية التربية/جامعة ميسان412.0068.67ثانوية الميمونة للبناتادبيكوثر محمد عبد الحسين طالع898052821222023046

كلية التربية/جامعة ميسان412.0068.67ثانوية مروج الذهب للبناتادبيضحى كاظم محمد ثامر898062821222044068

كلية التربية/جامعة ميسان411.0068.50اعدادية كميت للبنينادبيالمهدي صالح عاشور يونس898072821211014006

كلية التربية/جامعة ميسان411.0068.50اعدادية كميت للبنينادبيحمزة محمد كاظم جبر898082821211014022

كلية التربية/جامعة ميسان411.0068.50ثانوية البتول للبناتادبيرسل زيدان خلف جوين898092821222006022

كلية التربية/جامعة ميسان411.0068.50ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيفاطمه رمضان كريم هاشم898102821222030030

كلية التربية/جامعة ميسان411.0068.50ثانوية االرتقاء للبناتادبيرسل جاسم مطشر عبد الحسن898112821222039011

كلية التربية/جامعة ميسان410.0068.33اعدادية الوفاء للبناتادبيكوثر علي علوان حسين898122221222057027

كلية التربية/جامعة ميسان410.0068.33اعدادية المشرح للبنينادبيمصطفى جعفر خضر جاسم898132821211017040

كلية التربية/جامعة ميسان410.0068.33ثانوية الميمونة للبنينادبيحيدر خالد خزعل جاسم898142821211018026

كلية التربية/جامعة ميسان410.0068.33ثانوية النصر المختلطةادبيفرحان مطير عريبي بشاره898152821217004022

كلية التربية/جامعة ميسان410.0068.33ثانوية الكحالء للبناتادبيطف خالد حزام محمد898162821222011026

كلية التربية/جامعة ميسان410.0068.33اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء محمد كاظم ازغير898172821222012026

كلية التربية/جامعة ميسان410.0068.33ثانوية كميت للبناتادبينورس صباح حسن وثيج898182821222017054

كلية التربية/جامعة ميسان410.0068.33ثانوية المشرح للبناتادبيتقى حسن جمعه مجيد898192821222022010

كلية التربية/جامعة ميسان410.0068.33ثانوية المشرح للبناتادبينوره مزعل انعيمه عبد علي898202821222022032

كلية التربية/جامعة ميسان410.0068.33ثانوية الميمونة للبناتادبيشهد محمد جاسم مولى898212821222023033

كلية التربية/جامعة ميسان409.0068.17ثانوية التحرير للبنينادبيكاظم ستار سعدون عبد هللا898222821211003078

كلية التربية/جامعة ميسان409.0068.17اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيحسين مالك عطية نور898232821211010008

كلية التربية/جامعة ميسان409.0068.17ثانوية ام ورقة للبناتادبيضحى حسين فاضل سالم898242821222038038

كلية التربية/جامعة ميسان409.0068.17الخارجياتادبيدانيه علي حسين رسن898252821228050058

كلية التربية/جامعة ميسان408.0068.00ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعبد هللا صاحب بطي مهنا898262821211009039
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كلية التربية/جامعة ميسان408.0068.00اعدادية المجر الكبير للبناتادبينور الزهراء كامل عبد الرحيم مانع898272821222012064

كلية التربية/جامعة ميسان408.0068.00اعدادية الزوراء للبناتادبيسارة ابراهيم جلوب كاطع898282821222020040

كلية التربية/جامعة ميسان408.0068.00ثانوية المشرح للبناتادبيوديان جمعه خلف حسين898292821222022035

كلية التربية/جامعة ميسان408.0068.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزهراء علي حميد زامل898302821222036027

كلية التربية/جامعة ميسان408.0068.00الخارجياتادبيزهراء ستار جبار دوحي898312821228050100

كلية التربية/جامعة ميسان408.0068.00الخارجياتادبيكوثر علي فلحي حسين898322821228050205

كلية التربية/جامعة ميسان407.0067.83اعدادية كميت للبنينادبيزين العابدين جبار ناصر رسن898332821211014025

كلية التربية/جامعة ميسان407.0067.83اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعبد هللا سالم اعبيد قاسم898342821211039061

كلية التربية/جامعة ميسان407.0067.83ثانوية الكحالء للبناتادبيسحر علي حسين نعيمه898352821222011024

كلية التربية/جامعة ميسان407.0067.83اعدادية اليمامة للبناتادبيآيه محمد هشام عبد الحميد898362821222013003

كلية التربية/جامعة ميسان407.0067.83ثانوية سيناء للبناتادبيتسنيم يحيى حطاب جعفر898372821222014005

كلية التربية/جامعة ميسان406.0067.67اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيحيدر محمد حسون لعيبي898382821211010009

كلية التربية/جامعة ميسان406.0067.67اعدادية المشرح للبنينادبيمحمد جاسم محمد دهش898392821211017034

كلية التربية/جامعة ميسان406.0067.67ثانوية البتول للبناتادبيزهراء نجم مزهر حسين898402821222006037

كلية التربية/جامعة ميسان405.0067.50ثانوية النصر المختلطةادبياحمد علي فزيع خضير898412821217004002

كلية التربية/جامعة ميسان405.0067.50ثانوية النضال للبناتادبيزهراء حسين زياره مطشر898422821222001027

كلية التربية/جامعة ميسان405.0067.50اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء قحطان راضي ناهي898432821222005046

كلية التربية/جامعة ميسان405.0067.50ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزهراء علي عبد الرحمن حسوني898442821222016013

كلية التربية/جامعة ميسان405.0067.50ثانوية الميمونة للبناتادبيرحاب صبري حسن زعيفر898452821222023011

كلية التربية/جامعة ميسان405.0067.50ثانوية ام عمار للبناتادبيفاطمه صبيح نعمه عبد السيد898462821222027031

كلية التربية/جامعة ميسان405.0067.50ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزينب عباس عوين علي898472821222037031

كلية التربية/جامعة ميسان405.0067.50ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزهراء نجم عبيد جبوري898482821222044042

كلية التربية/جامعة ميسان404.0067.33اعدادية يافا للبناتادبيهبه كاظم منشد جامل898491321222031138

كلية التربية/جامعة ميسان404.0067.33ثانوية الميمونة للبنينادبيكرار علي دريول عباس898502821211018055

كلية التربية/جامعة ميسان404.0067.33اعدادية بنت الهدى للبناتادبييقين فيصل راشد جبر898512821222005096

كلية التربية/جامعة ميسان404.0067.33ثانوية البتول للبناتادبيتبارك محمد عبود عبد الحسن898522821222006012

كلية التربية/جامعة ميسان403.0067.17ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء خلف جبير زبون898532821222008022

كلية التربية/جامعة ميسان403.0067.17ثانوية الكحالء للبناتادبيفاطمة علي دعير شغيت898542821222011032

كلية التربية/جامعة ميسان403.0067.17اعدادية اليمامة للبناتادبيآيه دريد صبري عيسى898552821222013002

كلية التربية/جامعة ميسان403.0067.17ثانوية سيناء للبناتادبينور اياد ابراهيم محمد898562821222014029

كلية التربية/جامعة ميسان403.0067.17ثانوية النجاة للبناتادبيزينب باسم طاهر جاسم898572821222042045

كلية التربية/جامعة ميسان402.0067.00اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمنتظر علي سهر الزم898582821211039098

كلية التربية/جامعة ميسان402.0067.00ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب كاظم خليفه سلطان898592821222023025
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كلية التربية/جامعة ميسان402.0067.00ثانوية ام عمار للبناتادبيختام غازي خلف نوشي898602821222027005

كلية التربية/جامعة ميسان402.0067.00ثانوية ام ورقة للبناتادبيأيات صادق عباس عبيد898612821222038001

كلية التربية/جامعة ميسان402.0067.00ثانوية االرتقاء للبناتادبيكوثر كاطع نعمه مشجل898622821222039037

كلية التربية/جامعة ميسان402.0067.00ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيتبارك حسين عبادي حيال898632821227002002

كلية التربية/جامعة ميسان401.0066.83ثانوية المشرح للبناتادبيسهيله رحيم جبار صانت898642821222022020

كلية التربية/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية علي الشرقي للبنينادبيسجاد شنيشل محسن خطوط898652821211009031

كلية التربية/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية دجلة للبنينادبيمهيمن علي عبد الحسن كاظم898662821211011055

كلية التربية/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية الميمونة للبناتادبيرباب رحيم حميد محسن898672821222023010

كلية التربية/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية قبضة الهدى للبناتادبياسماء جواد كاظم محسن898682821222030002

كلية التربية/جامعة ميسان400.0066.67الخارجياتادبيريام رعد علي شمخي898692821228050086

كلية التربية/جامعة ميسان399.0066.50ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعلي مالك منديل وهيب898702821211020047

كلية التربية/جامعة ميسان399.0066.50ثانوية النصر المختلطةادبيمنتظر حسين جمعه حيدر898712821217004030

كلية التربية/جامعة ميسان399.0066.50ثانوية التحرير للبناتادبيطيبه علي ماجد مفتن898722821222007022

كلية التربية/جامعة ميسان399.0066.50اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزينب علي سيد سليم898732821222012030

كلية التربية/جامعة ميسان399.0066.50ثانوية كميت للبناتادبيهدى رافد محمد جمعه898742821222017056

كلية التربية/جامعة ميسان399.0066.50ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزينب عبد الكريم جبار صالح898752821222044053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان582.0097.00ثانوية ام ورقة للبناتادبيايه كريم عباس داغر898762821222038008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان577.0096.17ثانوية كميت للبناتادبيكوثر محسن جاسم فرج898772821222017042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان576.0096.00ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيفاطمه سنان خضير محمد898782821226001063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان573.0095.50ثانوية البتول للبناتادبيشروق رحيم عبد الحسين رحيم898792821222006043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان563.0093.83اعدادية المرتضى للبنينادبيمحمد صادق رضا جاسب عبد علي898802821211002068

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان563.0093.83ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب مالك فيصل عباس898812821222023028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان561.0093.50اعدادية المشرح للبنينادبيحمزه سعد جبار جاسم898822821211017014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان559.0093.17ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمة عبد الزهرة محيبس زاير898832821222036051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان551.0091.83ثانوية قلعة صالح للبناتادبيمنال عادل عبد الرحمن حسوني898842821222016031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان551.0091.83اعدادية البيان للبناتادبيزينب عبد الرحمن يهودي نبيت898852821222028022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان550.0091.67ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء عذيب كاظم عبود898862821222042040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان548.0091.33ثانوية جنة الخلد للبناتادبيتبارك علي فاضل فهد898872821222037014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان546.0091.00الخارجياتادبيزهراء ناصر محمد فرج898882821228050115

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان541.0090.17للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيرقيه فرج فاخر فرج898892821222041014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان540.0090.00اعدادية البيان للبناتادبيبنين ميثم عبد علي جعفر898902821222028004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان538.0089.67ثانوية كميت للبناتادبيتبارك عباس حنين مريشد898912821222017010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان537.0089.50ثانوية ام ورقة للبناتادبييقين جاسب سامي الزم898922821222038066
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان536.0089.33ثانوية غرناطة للبناتادبيايه غسان سالم حسن898932821222024002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان534.0089.00ثانوية كميت للبناتادبيغدير صادق جبار ساجت898942821222017035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان534.0089.00ثانوية ام ورقة للبناتادبيشهد موسى حسون زاير898952821222038036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان533.0088.83اعدادية الزوراء للبناتادبينور محمد عباس حنون898962821222020071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان532.0088.67ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزهراء خضير عبد العباس حميد898972821222016011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان531.0088.50ثانوية االرتقاء للبناتادبيبنين نعمه خلوفي عاصي898982821222039009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان529.0088.17ثانوية الكحالء للبناتادبيمنار حاتم سعدون حاتم898992821222011040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان527.0087.83ثانوية قلعة صالح للبناتادبيساره عبد الحسين خلف عجالن899002821222016021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان526.0087.67ثانوية الكحالء للبناتادبيانتصار جمعه نعيم عبد هللا899012821222011002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان525.0087.50ثانوية قلعة صالح للبناتادبيطيبه محمد جبر خليفه899022821222016023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان525.0087.50اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء فرحان امعسل صنهير899032821222020027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان525.0087.50ثانوية االقصى للبناتادبيسجى سعد راضي بشارة899042821222021027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان525.0087.50ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحيدر حسن علي حسان899052821511020025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان524.0087.33اعدادية المجر الكبير للبناتادبيبنين حسين حميد محميد899062821222012006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان524.0087.33ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزينب قاسم حسين حسون899072821222040038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان523.0087.17ثانوية الخلد المختلطةاحيائيصادق عزيز سنكر عبدهللا899082221417034027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان523.0087.17ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزينب كريم حرج صابر899092821226001042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان521.0086.83ثانوية االرتقاء للبناتادبيايمان رحيم كاظم بهير899102821222039004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان521.0086.83ثانوية مروج الذهب للبناتادبيهبة عماد جاسم أمين899112821222044094

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان520.0086.67اعدادية النيل للبناتاحيائيبتول قاسم حسن عبيد899122221422054016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان520.0086.67ثانوية الكحالء للبناتادبيشهد علي كاظم خريص899132821222011025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان520.0086.67اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيسكينه عبد الواحد عبد الكريم كاظم899142821422005080

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان519.0086.50ثانوية النجاة للبناتادبيحنين موسى عبيرة جبر899152821222042017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان518.0086.33اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم عادل حسين شندي899162821222005079

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان518.0086.33ثانوية النجاة للبناتادبيرسل عالء بدر جبر899172821222042024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان517.0086.17ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائياحمد صبار عبد الحسين حمادي899182221413027002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان517.0086.17اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم نصير كاظم خضير899192821222005083

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان517.0086.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتادبيمنار جمال محسن نومي899202821224003006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان516.0086.00ثانوية غرناطة للبناتادبيزهراء ناظم كريم زغير899212821222024015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان516.0086.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء سالم جبار كبيان899222821422003056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان515.0085.83اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء جميل عبيد مانع899232221422057047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان515.0085.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيمروه ناظم رزوقي لفته899242421422020091

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان515.0085.83ثانوية التحرير للبنينادبيمسلم سعد جبار عليوي899252821211003103
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان515.0085.83اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيسجاد محمد عبد هللا محسن899262821215001101

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان515.0085.83ثانوية غرناطة للبناتادبيزهراء فاضل حسن عبد هللا899272821222024013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان512.0085.33ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيحسين عالء فليح حسن899282821211038008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان512.0085.33الخارجياتادبيغدير سعد جبر محمود899292821228050174

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان511.0085.17ثانوية قلعة صالح للبناتادبيشهد حسام عبد الحسين عرار899302821222016022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان510.0085.00ثانوية الميمونة للبناتادبيساره صباح جاسم محمد899312821222023030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان510.0085.00ثانوية االرتقاء للبناتادبيغدير رحيم كاظم بهير899322821222039028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان509.0084.83ثانوية البتول للبناتادبيجيهان مجيد جابر حسين899332821222006014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان506.0084.33اعدادية بنت الهدى للبناتادبيتقى علي كاطع محسن899342821222005022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان506.0084.33الخارجياتادبيمنال ريسان داخل بجاي899352821228050222

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان505.0084.17ثانوية النضال للبناتادبينبأ عباس خنجر سلمان899362821222001060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان505.0084.17ثانوية الميمونة للبناتادبيفاطمه عبد الكريم خليفه محمد899372821222023041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان505.0084.17ثانوية االباء المختلطةادبيفاطمة ياسر رمضان مجيد899382821227007003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان502.0083.67ثانوية النضال للبناتادبيفاطمه اسعد نوري لفته899392821222001048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان502.0083.67اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبنين محمد اسماعيل صيهود899402821222005019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان501.0083.50ثانوية التحرير للبناتادبيفاطمة علي جبار عبد الحسن899412821222007026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان500.0083.33ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيمالك سامي كاطع تمن899422821222036064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان498.0083.00ثانوية االرتقاء للبناتادبينور الزهراء قاسم شراد عذوفي899432821222039041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان497.0082.83ثانوية النجاة للبناتادبيزينب علي هيلي جري899442821222042051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان496.0082.67اعدادية سكينة للبناتتطبيقيزهراء ياسر حمود أبو خضير899452421522003009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان496.0082.67ثانوية ام ورقة للبناتادبيفاطمه عبد الزهرة حسن وداي899462821222038047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان496.0082.67للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبينور حسن محسن نعمه899472821222041044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان584.0097.33االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفاطمة احمد حسين دخيل899482421424017064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0083.83ثانوية علي الغربي للبناتاحيائياخالص علي لطيف محمد899492821422015007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0083.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه جمعه وجعان نيس899502221424003122

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0080.17ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيزينب عزيز حيال عناد899512821522037037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0078.50ثانوية الرويمي للبنينادبيرسول وارد عبد الساده عجيل899522221211084001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0077.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي حليم خريوت عبود899532221413023132

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0075.00اعدادية الفجر للبنيناحيائيضرغام راضي حسن عبد899542221411029053

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0075.00ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيسجاد ناصر وناس وطوط899552421415005045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0074.83ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيرقيه ماجد زيدان خلف899562821422015038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0074.67ثانوية االصالة للبناتاحيائيدعاء محسن شويع جبر899572821422002040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0074.67اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب احمد جواد كاظم899582821422005064
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0074.50ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيعذاب علي جاسم هاشم899592821522016018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0074.33ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيبنين عبداللطيف كاظم شيال899602221424067007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0073.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيزينب نعمه عبد الزهره حسن899612821422010065

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0073.67ثانوية العدل للبناتاحيائيبراق ماجد ياسر تعيبان899622821422032009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0073.67ثانوية الغفران للبناتتطبيقيمريم بدر العيبي شخير899632821522019047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0073.33اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء حسن نكال جاسم899642821222020019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0073.33ثانوية المشكاة للبناتتطبيقينور الهدى قاسم جاسم حسين899652821522031057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0073.17ثانوية جنة الخلد للبناتادبيمريم عباس حسين صدام899662821222037048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0073.00اعداديه الوهج للبنيناحيائيعلي مهدي كاظم عطيه899672421411030053

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان437.0072.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد كاظم899682221424012164

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان437.0072.83ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيرسل فارس محسن سعيد899692821426001095

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان437.0072.83اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيحوراء فرحان كامل شايع899702821522020016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان436.0072.67اعدادية العمارة للبنيناحيائيسجاد حارث عبد االمير جمعه899712821411005056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان436.0072.67ثانوية العدل للبناتاحيائيفاطمه فيصل كنين الويج899722821422032043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان436.0072.67اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمحمد قاسم جبار رشك899732821511017091

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0072.50ثانوية االصالة للبناتاحيائينغم ساده علي علك899742821422002108

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0072.50ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيزهراء محمد جاسم باشخ899752821522037029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان434.0072.33ثانوية النضال للبناتاحيائيخديجه حسن والي غضبان899762821422001024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان434.0072.33ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيابتهال رعد عبود عجيل899772821422043001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان434.0072.33ثانوية عطاء االسالم المختلطةاحيائيزينب حسين شطب صابر899782821427009004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان434.0072.33اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزينب كريم راضي بهير899792821522020029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0072.17ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيعلي عماد عطا صالح899802221511041019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0072.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيجالل كامل غثيث مثور899812921411020059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان432.0072.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه ولي حواس كريم899822221424054014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان432.0072.00ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيعبد الرحمن محمد عبد الرضا صخي899832821517002013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0071.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين شويح صيوان محمد899842221411021050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0071.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيريهام حيدر عطيه غياض899852221424017074

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0071.83اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيزهراء فاضل جريو حسون899862821522012019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0071.83اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيفاطمه عبد االمير صالح حسن899872821522012036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان430.0071.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحنين عبد الزهره كباشي محيسن899882821422018030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان430.0071.67ثانوية ام عمار للبناتتطبيقياسراء عوده محسن محمد899892821522027001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان430.0071.67ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقياحالم زياره محسن غافل899902821527006002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان429.0071.50ثانوية الميمونة للبناتاحيائيخديجة صباح فرحان سماري899912821422023019
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان429.0071.50ثانوية الفرات للبناتتطبيقيسارة كاظم زهرون عبد899922821522010031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان428.0071.33ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الحسن عطيه899932821422001037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان428.0071.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء محمد مشاره عبد هللا899942821422018053

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان428.0071.33اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء حسام هاشم طاهر899952821422028039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان428.0071.33اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء حسين اسماعيل حسين899962821522028021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان427.0071.17اعدادية المثابرون للبنينادبيمنتظر فالح ياسر حمد هللا899972221211082093

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان427.0071.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيخديجه سالم جبار فليح899982221424036015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان427.0071.17الخارجيونادبيمرتضى فاخر حسين امريوش899992821218001442

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان427.0071.17ثانوية العدل للبناتاحيائيسجى عباس زهير شناوه900002821422032035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان427.0071.17ثانوية االصالة للبناتتطبيقيحوراء شهيد عزيز عباس900012821522002010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان427.0071.17ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيافنان زيدان خلف بشيت900022821522016003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان426.0071.00ثانوية النضال للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين كاطع عليوي900032821422001020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان426.0071.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حارث عبد االمير جمعة900042821422003095

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان426.0071.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيآيات رياض فليح معله900052821422010001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان426.0071.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيكوثر حسن خلف الزم900062821422010096

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان426.0071.00ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزينب حيدر صبيح احمد900072821522019035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان426.0071.00ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيسهيلة جبار حسن كباشي900082821527005008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0070.83ثانوية الشعب للبنينادبيزين العابدين كحيط حميدي شخيتر900091621211050010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0070.83اعدادية االخاء للبنيناحيائيمصطفى محسن مدلول شيال900102221411035185

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0070.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي سلمان موسى علي900112221413023140

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0070.83ثانوية السالم للبنينادبيولي صبيح رحيمه محسن900122821211004025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0070.83ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبياحمد حاجم مالح مكطوف900132821217002002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0070.83اعدادية العمارة للبنيناحيائيسيف احمد جاسب حسين900142821411005062

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0070.83ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيياسين طاهر منشد عجيل900152821411035042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0070.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتغريد خليل ابراهيم عبد الجبار900162821422005019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0070.83ثانوية السالم للبنينتطبيقيعباس جاسم محمد لفته900172821511004027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0070.83ثانوية الحسنين للبنينتطبيقيكرار علي محسن عباس900182821511036031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان424.0070.67ثانوية الكحالء للبناتاحيائيفاطمة ثاني ياسين طهيوش900192821422011039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان424.0070.67ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيهبه نعمه نوري رخيص900202821422015107

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان424.0070.67ثانوية العذراء للبناتتطبيقيزينب ناصر غيالن محمد900212821522008024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان423.0070.50اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي خليف مطر يوسف900222221411046051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان423.0070.50ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيزينب عبدالمحسن جواد عزيز900232221424060022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان423.0070.50اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد كاظم داود شجر900242821411007095
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان423.0070.50ثانوية النضال للبناتاحيائيرحاب ساجد عبد الحميد غضبان900252821422001026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان423.0070.50ثانوية االصالة للبناتاحيائيشمس علي عبد الحسين عبد الهادي900262821422002076

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان423.0070.50ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيبنين علي حطاب ازغير900272821422016011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان423.0070.50ثانوية االصالة للبناتتطبيقينركس خلف حسن امصاول900282821522002063

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان423.0070.50ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيمريم محمد جبار منشد900292821522025025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0070.33اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيرقيه علي شطب صابر900302821422012042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0070.33ثانوية الغفران للبناتاحيائيزينب احمد مسلم ظاهر900312821422019042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0070.33ثانوية الغفران للبناتتطبيقيام البنين عبد الحسن عبد الكريم محمد علي900322821522019003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0070.33ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيشهد جمعه حمود مثنى900332821522043027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0070.33ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيكوثر حافظ مسير حسين900342821527002002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان421.0070.17ثانوية المشكاة للبناتاحيائيانتظار لطفي علي فياض900352821422031002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0070.00اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحيدر قاسم محمد نايف900362221211068039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0070.00ثانوية المحمدية المختلطةادبيمقتدى قاسم مفتن بدر900372221217023012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0070.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيباقر بشير زعين منصور900382221413006017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0070.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيحوراء زكي تركي جبر900392221422057029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0070.00ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب خالد كاطع حيدر900402821422001056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0070.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة سالم قاسم هاشم900412821422013091

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0070.00ثانوية السالم للبنينتطبيقيمحمد فرج عجر غميس900422821511004051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0070.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقياحمد علي خلف حسون900432821511005023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان419.0069.83اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين قاسم عبد الساده عبد الحسن900442821411005038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان418.0069.67ثانوية رحاب العلم االهلية للبنيناحيائيامير كاظم موحان خير هللا900452221413032001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان418.0069.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرسل حسين علي عبد الحسين900462221422010044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان418.0069.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيكوثر خالد راضي هداد900472221424028177

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان417.0069.50اعدادية الشباب للبنيناحيائيمجتبى سعيد سفيح عبد هللا900482221411031176

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان417.0069.50ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمرتضى صباح عيدان شخير900492221411064045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان417.0069.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحوراء رمضان موسى ناصر900502221422010036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان417.0069.50اعدادية الوفاء للبناتاحيائيايه سالم علي هويدي900512221422057013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان417.0069.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك رحمن جاسم محمد900522221424010055

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان417.0069.50ثانوية مهد الحضارات للبنينادبياحمد حميد غضيب عاصي900532821211020006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان417.0069.50ثانوية غرناطة للبناتادبيزهراء حسن هاشم محمد900542821222024010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان417.0069.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك كامل زغير حسين900552821422005016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان416.0069.33ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيغفران حميد صبيح مانع900561621424044059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان416.0069.33اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه علي سالم شنين900572221422077204
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان416.0069.33المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيرقية ثجيل علي مسير900582221427067011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان416.0069.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائياسراء عباس كاظم فرج900592321424006008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان416.0069.33ثانوية القانتات للبناتاحيائيمنتهى بشير شاكر بلوش900602421422033058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان416.0069.33ثانوية العذراء للبناتاحيائيغدير رسول زهير جابر900612821422008041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان416.0069.33ثانوية الغفران للبناتتطبيقيفاطمة نوري صبيح جوار900622821522019045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان415.0069.17اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمحمد عقيل كاظم عطيه900632521411035155

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان415.0069.17ثانوية النضال للبناتاحيائيعهد رعد سعدون مجيسر900642821422001071

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان415.0069.17ثانوية االقصى للبناتاحيائيزهراء هادي عبد هللا محمد900652821422021016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان415.0069.17ثانوية السراج للبنينتطبيقيحمزة عبد علي بساط تويلي900662821511026006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان415.0069.17ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزهراء نجم عبد العباس عناد900672821522002027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان415.0069.17اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحسن جميل رداد كصاد900682921411022020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان414.0069.00اعدادية النصر للبنيناحيائيعباس ماجد عبدالرزاق عبدالعزيز900692221411025057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان414.0069.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسن عزيز كطل صايم900702221413030022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان414.0069.00ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيزهراء رفاق كريم عكار900712221424064021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان414.0069.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيوجدان جبار عكباوي نعمه900722821422018115

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان413.0068.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيريتاج اسماعيل عكار رسن900732221424054015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان413.0068.83المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيوسن ستار طاهر صالح900742221427067026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان413.0068.83اعدادية البيان للبناتادبيجنات حسوني جاسم خلف900752821222028009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان413.0068.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء جابر وادي أشهيب900762821422010040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان413.0068.83ثانوية خولة للبناتتطبيقيزهراء محمد جاسم جداح900772821522033015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان412.0068.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيهدى عبد الرضا عباس عبد علي900782221422083265

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان412.0068.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينغم حاتم كريم فرحان900792221424028209

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان412.0068.67ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيغدير جواد عبد الكاظم حاشوش900802221424037066

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان412.0068.67اعدادية النيل للبناتتطبيقيبنين محمد رزاق موسى900812221522054003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان412.0068.67ثانوية غزة للبناتاحيائيوفاء رياض غميض عفات900822421422007071

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان412.0068.67الخارجيوناحيائيمصطفى صباح عباس يوسف900832821418001148

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان412.0068.67اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقياحمد كاظم عبد هللا محمد900842821511021003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان412.0068.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء خالد رحيم جاسم900852821522018043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان412.0068.67ثانوية المشرح للبناتتطبيقيفاطمه عباس مجبل مروشن900862821522022020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان411.0068.50اعدادية الفجر للبنيناحيائيصفاء مهدي صالح مهيدي900872221411029052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان411.0068.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسين وحيد مالك غضبان900882221411037055

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان411.0068.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمنتظر جليل دخيل برغوث900892221413006207

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان411.0068.50ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيمروه جعفر مايش مطرود900902221424003139
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان411.0068.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الرضا محمد عودة900912221424008186

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان411.0068.50اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيسجى رحيم عبيد عسكر900922321422002090

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان410.0068.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيليلى ريسان صوين شالكه900932221424017215

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان410.0068.33ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيعلي نعيم مهاوي عالوي900942821217001045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان410.0068.33ثانوية البتول للبناتادبيريام محمد حسين صالح900952821222006029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان410.0068.33اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعباس نوري عبد هللا زوير900962821511021073

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان409.0068.17ثانوية نبع الحياة للبناتاحيائيعلياء حميد نعمه زغير900972221422069015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان409.0068.17ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيحسن جبر عاجل مريفج900982421413011014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان409.0068.17ثانوية الكحالء للبناتادبيهيالء سعد جار هللا مظلوم900992821222011048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان409.0068.17ثانوية العدل للبناتاحيائيزهراء احمد منشد عبود901002821422032017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان409.0068.17اعدادية العمارة للبناتتطبيقينبأ لطيف صادق جعفر901012821522009082

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان409.0068.17اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزينب علي حاتم شرهان901022821522013026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان408.0068.00ثانوية السبطين المختلطةاحيائياحمد زغير ناهي محيسن901032221417078001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان408.0068.00ثانوية ام ورقة للبناتادبيفاطمة ناجي حنون محمد901042821222038044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان408.0068.00اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعباس فياض محمد علي901052821411015020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان408.0068.00ثانوية الغفران للبناتتطبيقيبنين علي نجم عبد هللا901062821522019010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان408.0068.00الخارجياتتطبيقيزهراء بدر حميد طاهر901072821528050029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان407.0067.83اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمنتظر كاظم سمير عواد901082221411038165

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان407.0067.83ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيضياء محسن غافل خلف901092221413008038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان407.0067.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيآيات كامل كريم سالم901102221424008002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان407.0067.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين عبد901112221424017130

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان407.0067.83ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيرضوان حسين عدنان ناصر901122421417020038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان407.0067.83اعدادية العمارة للبناتاحيائياديان وليد خالد حسناوي901132821422009006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان407.0067.83ثانوية الميمونة للبناتاحيائيبنين ماجد صاحب طالب901142821422023010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان407.0067.83ثانوية النضال للبناتتطبيقيبتول محمد حنتاو داوود901152821522001006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان406.0067.67ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيمحمد يوسف حليم لطيف901161621211075034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان406.0067.67اعدادية بردى للبناتاحيائيامال حيدر حري ثجيل901172221422048015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان406.0067.67ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسن سايول901182221424037074

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان406.0067.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايات محمد سرحان نعيمة901192221424054008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان405.0067.50ثانوية تبارك للبناتاحيائياديان فاضل حسين حفين901202221422062002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان405.0067.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين قاسم لفتة درويش901212221424028037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان405.0067.50ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد شناوه ثامر901222221424044032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان405.0067.50ثانوية جنة الخلد للبناتادبيبنين سعدون جاسم عيسى901232821222037010
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان405.0067.50ثانوية مروج الذهب للبناتادبيعذراء رحيم حسين حيدر901242821222044071

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان405.0067.50اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيرضا عبد الحسين هاشم عسكر901252821411015016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان405.0067.50اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمه محمد سندال حسين901262821422013099

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان405.0067.50ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيحوراء شرهان قاسم محمد901272821522024005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان404.0067.33ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيفقيد عبد الحسين مطيلب جابر901282221413040073

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان404.0067.33اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء فيصل محمد طرهيل901292221422057051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان404.0067.33ثانوية الغفران للبناتاحيائيزهراء جبار شيال علي901302821422019032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان404.0067.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقياسماعيل احمد خلف علي901312821511001019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان404.0067.33اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين علي جمعه حبيب901322821511005050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403.0067.17ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقييوسف فرحان زرزور غويض901331621513030096

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403.0067.17اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسين علي شباط عتوي901342221411031050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403.0067.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائيقنوت ماجد علوان سلمان901352221422003079

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403.0067.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين عوده محمد صالح901362221422004056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403.0067.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور هايم سلمان حسن901372321424006384

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403.0067.17اعدادية البيان للبناتادبييقين محمد عباس جاسم901382821222028043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403.0067.17اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيهادي حسن رحمة هاشم901392821415001151

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403.0067.17اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد قاسم عالوي شناوة901402821515001508

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403.0067.17ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيفاطمه جواد كاظم رشيد901412821522016019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان402.0067.00اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيكاظم عوده زاير كاظم901421621511004063

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان402.0067.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيساجد شهيد ناصر حسن901432221411020050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان402.0067.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي صادق باقر موسى901442221411062129

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان402.0067.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبتول رياض محمد علوان901452221422003008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان402.0067.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيصابرين علي مفتن صالح901462221424003106

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان402.0067.00ثانوية السبطين المختلطةاحيائيفاطمه محمد عريبي عاجل901472221427078004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان402.0067.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب عبد علي هداب عامر901482821422005071

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان402.0067.00ثانوية سيناء للبناتاحيائيسجى حسين عبد الرزاق مظلوم901492821422014024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان402.0067.00ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيزهراء جبار مطنش كعيد901502821522015013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان401.0066.83اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيمسلم رسن كاظم محيبس901512221411081047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان401.0066.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء وسام جاسم محمد901522221424003083

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان401.0066.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الحسين خليف901532221424007029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان401.0066.83اعدادية اليسر للبناتتطبيقيزينب سالم عاصي جبار901542621522038017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان401.0066.83ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيمحمد صالح نعيم حسين901552821217001052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان401.0066.83اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء محمد رسن سلمان901562821222005048
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان401.0066.83ثانوية البتول للبناتادبيحوراء غانم زغير كباشي901572821222006016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان401.0066.83ثانوية العدل للبناتاحيائيريام حسن سوادي رشود901582821422032016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان401.0066.83اعدادية كميت للبنينتطبيقيعقيل سالم صبري نادر901592821511014041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان401.0066.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيمنار محمد جمعه دحلوس901602821522018080

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان400.0066.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمنتظر عباس محمد عوفان901612221411037167

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان400.0066.67اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء احمد جواد كاظم901622821422005044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية السالم للبنينتطبيقيمصطفى محمد خزعل حمود901632821511004052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية الغفران للبناتتطبيقيرباب محمود بالسم كصاب901642821522019019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان399.0066.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائينور الزهراء صباح عاتي جابر901652221424020127

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان399.0066.50الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيايناس عدنان عبد الحسن فرحان901662421422018010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان399.0066.50اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيساره مخلف حسين كاظم901672621422032049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان399.0066.50ثانوية العذراء للبناتاحيائيايمان واجب عرس عفن901682821422008008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان399.0066.50ثانوية غرناطة للبناتاحيائيمريم حميد جاسم عكله901692821422024048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان399.0066.50ثانوية الشيماء للبناتاحيائيبنين نجم قاسم علي901702821422025001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان399.0066.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيموسى محمد راضي داخل901712821511005164

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان399.0066.50ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيعلي جبار حسين مريود901722821511032031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيحسين عطيه عبد راهي901732221411028017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33اعدادية الفجر للبنيناحيائيمصطفى اسامه منصور جبر901742221411029129

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33اعدادية الكرمة للبنيناحيائياحمد قاسم مفتن شدود901752221411037005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33ثانوية الجهاد للبنيناحيائيذو الفقار حميد علي بدر901762221411064015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيحسين علي ناصر طعيمه901772221413040023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33اعدادية الفجر للبناتاحيائيمالك عواد كاظم موحان901782221422027056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب فليح رضيوي داخل901792221424008146

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم لفته ساجت901802221424010183

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء ثائر ذياب حرب901812221424044022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعباس علي هادي حسن901822321415003059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحنين عبد العباس كاظم عيسى901832421422027048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعبد هللا حسين علوان مجاهد901842821211009038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33ثانوية كميت للبناتادبيقنوت محمد موزان كعود901852821222017040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيزهراء محمد غازي حرفش901862821222030022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيهديل محسن كاظم حمود901872821226001089

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33ثانوية الطيبات للبناتاحيائينبأ محمد هادي جابر901882821422045045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيعباس علي عبد المحسن مفضل901892821511028027
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيسجى كريم كاظم مونس901902221424003105

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه بشير محمد وطن901912221424003120

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب علي معن غانم901922221424012109

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة مجيد كريم كاظم901932221424028167

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيازهار سعد جبار جبير901942221427048030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17اعدادية الفهود للبنينتطبيقيعباس نجم عبد جابر901952221511042041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعقيل حميد محيبس رسن901962521411001281

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية علي الشرقي للبنينادبيحسين مؤيد جبار رسن901972821211009023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبينسرين كريم هاشم صحين901982821222004028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء فالح حسن عيسى901992821222012024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية المشرح للبناتادبيباسمه حسن عوده سعيد902002821222022005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية قبضة الهدى للبناتادبياستبرق عبد موات هاشم902012821222030001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية خولة للبناتاحيائيزهراء علي حسين عبد علي902022821422033021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00اعدادية العزم المختلطةاحيائيجاسم ربيع حسين وادي902031621417006005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمرتضى عباس ياسر حسين902042221411017153

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00اعدادية البصرتين للبنيناحيائياحمد ناصر حسين يوسف902052221411027010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00اعدادية النيل للبناتاحيائيفاطمة رياض ساجت نصار902062221422054078

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية نبع الحياة للبناتاحيائيشيماء حسن هادي جراد902072221422069013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء جبار لفته جوده902082221424010068

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائييقين مكي لهمود طاهر902092221424010243

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الحسن كاظم902102221424032019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائياسماء كريم هادي كشيش902112221424037007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عجيل غضيب902122221424037048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00اعدادية كميت للبنينادبيعلي سعدون شايع حيدر902132821211014036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية االقصى للبناتادبيليلى لفته حسن عبيد902142821222021041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية ام ورقة للبناتادبيتبارك عبد المهدي صالح عبيد902152821222038014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية النصر المختلطةادبيرحاب علي عكله راضي902162821227004005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمصطفى جواد عباس عذيب902172821413001008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيجمانة سمير ياسين هاشل902182821422003031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00اعدادية كميت للبنينتطبيقيمحمد حيدر علي فهد902192821511014063

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعلي احمد عبد االلة منشد902202821511021079

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسيف علي جبار علك902212821511037051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية التحرير للبناتتطبيقيزهراء علي جمعه حمودي902222821522007007

4148 من 2734صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفاطمة ماجد بدر عكلة902232821522013037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيشيرين عبد العال حسن غضب902242821522018065

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيمالك كريم خضر فرج902252821522024030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيحسين صالح جبر ناصر90226222041079006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية الحكمة األهلية للبناتتطبيقيمريم كفاح نوري علي90227222052143013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيمريم زايد هارف علي90228282052108009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيميثم طالب علي مدلول902292221411004459

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد نعيم هاشم مسير902302221413025007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائياحمد علي محمد جاسم كاغد902312221417020001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية العرفان المختلطةاحيائيباقر حمزه جبر خليف902322221417042004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره رشيد قاسم محيسن902332221422017031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم صاحب عجيمي902342221424045048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيحسين جبار حسين محمد902352221515013060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83اعدادية كوثى للبناتاحيائيغدير حامد سلمان فرحان902362321422073129

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83اعدادية االرشاد للبنينادبيعلي كاظم مسيمي عويش902372821211040021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية قلعة صالح للبناتادبياستبرق محمد جاسم كزار902382821222016004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية الميمونة للبناتادبييقين حمود جاسم فليح902392821222023049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية النجاة للبناتادبيزينة ناصر هاشم عبد الرضا902402821222042055

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية االصالة للبناتاحيائياسراء رعد جاسم عطيه902412821422002002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية الغفران للبناتاحيائيهديل عارف جمعة وهيب902422821422019087

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية ام عمار للبناتاحيائيمريم سمير صبري شري902432821422027041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية عطاء االسالم المختلطةاحيائيمروة شمال جويد مليكط902442821427009005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83الخارجياتاحيائيعذراء ابراهيم مهدي كاظم902452821428050064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيكاظم راضي جبار محمد902462821511006041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيحوراء حسين عطوان بنيان902472821522027010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83اعدادية المثنى للبنيناحيائيصالح احمد ثجيل جبر902482921411018066

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد جاسم محمد902492221411009069

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67اعدادية بردى للبناتاحيائيعذراء رحيم بادي زغير902502221422048093

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67اعدادية النيل للبناتاحيائينور محمد منصور كشيش902512221422054112

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67ثانوية الجنات للبناتاحيائيايه سعد حربي خلف902522221422090007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيدعاء محمد فهد حاشوش902532221424027014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67ثانوية االخالص المختلطةاحيائيزهراء ضياء مراد فارس902542221427032012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي باسم جبر مزعل902552321411046090
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيعلي رزاق جليل وحيد902562321417004028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيمهند سالم عبد الحسين هاني902572321417037030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائينرجس عدنان شاكر جاسم902582421422015137

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزينب صالح سالم حبيب902592821222044051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيمحمد جاسم ثامر جبر902602821511006044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحسين كريم جبار بديوي902612821511010026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67اعدادية المشرح للبنينتطبيقيقصي عوده حمدان اجياد902622821511017080

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبيايوب مثيجل ساجت سهر902632921211002003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي حسين كامل علوان902642921411016091

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان393.0065.50اعدادية االطهار للبنيناحيائيهاشم اسماعيل خلف زغير90265222041034046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان393.0065.50اعدادية الرسول للبنينتطبيقياحمد عمار كريم جاسم902661621511052008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان393.0065.50اعدادية الفجر للبناتاحيائياصيل منخي جابر عرار902672221422027006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان393.0065.50ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيتبارك سعيد طارش عباس902682221424003037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان393.0065.50اعدادية كوثا للبنيناحيائيعبد هللا صفاء حسين نصيف902692321411040076

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان393.0065.50اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي حيدر زناد صيهود902702321411042087

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان393.0065.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيرملة مشكور شالكه جبار902712421427008066

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان393.0065.50ثانوية التحرير للبناتادبيتبارك محمد جاسب شنيور902722821222007010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان393.0065.50ثانوية قلعة صالح للبناتادبيحوراء محمد ابراهيم عوده902732821222016006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان393.0065.50اعدادية العمارة للبناتتطبيقيشهد معن حسن منشد902742821522009049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان393.0065.50ثانوية خولة للبناتتطبيقيرقية مهدي موشي خصاف902752821522033009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء باقر عذيب املوفد90276222042161047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزهرة راشد عبد حسن902771621526003037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيعلي حسين عويد كاظم902782221411055050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعلي عوده دخيل حسن902792221411059072

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيعباس عبد مطير مطرود902802221413048050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33ثانوية االكارم المختلطةاحيائيمسلم عبد خشان عطية902812221417083029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء محمود لفته حمادي902822221422004165

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33اعدادية المروج للبناتاحيائيسلسبيل فرهود جابر جويد902832221422030047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33اعدادية البطحاء للبناتاحيائيمالك علي شهيد صبار902842221422045078

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33اعدادية النيل للبناتاحيائيتبارك رزاق يونس محمد902852221422054025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب علي عبود رهيف902862221422057068

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيامال ريسان الزم شياع902872221427022003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعباس جاسم حسن حمود902882221511017040
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي مهند عبد هللا اكبر902892621411028103

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33ثانوية ام عمار للبناتادبيروى وصفي عبد الكاظم عبد علي902902821222027008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33ثانوية جنة الخلد للبناتادبيانوار فيصل عبد الحسن علي902912821222037006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة فاخر جاسم جباري902922821522020044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان391.0065.17ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيسجاد رزاق جواد كاظم902932221413040037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان391.0065.17اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسن مزهر راشد علي902942321411035007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان391.0065.17ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيميثم نعمان وكع دهش902952321417062029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان391.0065.17اعداديه يافا للبناتاحيائياسراء جابر عداوي عوان902962421422040011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان391.0065.17اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيمريم محمود هادي حسون902972421424015074

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان391.0065.17اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحمزه باسم محمد هويدي902982621411022045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان391.0065.17اعدادية العمارة للبناتاحيائيآمنه عباس رسن مهبش902992821422009003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان391.0065.17ثانوية سيناء للبناتاحيائيرقية عباس خزعل صريوط903002821422014014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان391.0065.17اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعلي المرتضى رياض شبوط شياع903012821511021080

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان391.0065.17ثانوية غرناطة للبناتتطبيقينرجس علي خضر فرج903022821522024032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيتبارك علي الزم مزبان90303162052172006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي مرشد كاظم جعفر90304292041013029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيسجاد رمضان عبد هللا ناصر903052221211068049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيعلي مجيد كلهام علي903062221411026094

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00اعدادية كربالء للبنيناحيائياسامة يونس عبد فرهود903072221411034040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيكاظم اياد كاظم نعمه903082221417073046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائيحوراء جبار عواد غيالن903092221422065025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيعبير حسين تقي عاجل903102221422073089

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم فليح حسين903112221424028038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينبأ نصير راهي مسير903122221424037097

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00اعدادية المصطفى للبناتتطبيقياية اسماعيل عويز عدوان903132221522006005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيشيماء ربيع قاسم عيسى903142221522006030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي حسن حمزه جاسم903152321413018163

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيسهيله ابراهيم عيد جبارة903162321422023029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00اعدادية النصر للبنيناحيائيامير مجباس مهنا لفته903172421411034006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00ثانوية سمية للبناتاحيائينبأ ناصر بجاي عبد903182621422046053

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00ثانوية ام عمار للبناتادبيزمن حبيب مزهر حسين903192821222027009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيحسين علي ابراهيم حميد903202821411035009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيبنين ماجد صدام مجذاب903212821422002027
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيرقيه زهير خليل جليل903222821422003044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقياكرم مهدي كاظم ناصر903232821511007006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين علي زناد كلش903242821511007030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيوقار ابراهيم فرج مولى903252821522045038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمنتظر صادق رهيف عبد الهادي903262221411017162

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحسن كريم محسن جابر903272221411020112

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83ثانوية حمورابي للبنيناحيائيمقتدى حميد عبد الرزاق نجم903282221411061008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83اعدادية المسار المختلطةاحيائيعباس محمدعلي رزاق عبدالصاحب903292221417043037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83ثانوية المحسن المختلطةاحيائيعادل منشد خلف محيسن903302221417076009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83اعدادية بردى للبناتاحيائيرقية جليل داخل عبد هللا903312221422048039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيجنات محمد فوزي عوده903322221424035018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيجعفر علي مهدي كاظم903332321417029004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب عبد الواحد كاظي مظلوم903342321422015089

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه خضير مطر حسان903352421424015066

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيمحمد صباح خزعل رحمه903362821217003013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم حسن ديوان جبارة903372821222005077

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83ثانوية كميت للبناتادبيتبارك ماجد عيدان علوان903382821222017012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83اعدادية البيان للبناتادبيزهراء عبد هللا عيسى علي903392821222028017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب طارق كاظم حسن903402821422002070

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83ثانوية الميمونة للبناتاحيائيايمان راهي ضمان دعيم903412821422023006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83ثانوية االصالة للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء كريم خضير عباس903422821522002044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83اعدادية الزوراء للبناتتطبيقينور حسين طعمة رزيج903432821522020062

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي عبد االمير جحيل مناحي903442221413023141

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيزهراء جواد شايع مطرود903452221422056014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيرقية رافد محسن علوان903462221424008071

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيايه خيري سفيح حسن903472221424028026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيفاطمة جاسم شامي حمود903482221427050010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي حامد عبيد عكموش903492321411040096

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي محمد جابر جوده903502321411042095

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيامير جاسم مرزه جاسم903512321413018024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزينب قحطان عبد هللا سمير903522321422004030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حيدر رحمن عبد903532321422033080

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمة رضا جبر عبيد903542321422067070
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية التحرير للبناتادبيبنين حامد عباس صويريج903552821222007003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء علي جمعه عجيد903562821222012022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية قلعة صالح للبناتادبياستبرق لؤي كاظم جلوب903572821222016003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67الخارجياتادبيزينب عبد خليفه رسن903582821228050124

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيسجاد علي حسن طريح903592821411035018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية المشرح للبناتاحيائيفاطمه نبيل كاظم قاسم903602821422022023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيبنين حامد وادي حوال903612821422030014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيعلي كاظم حسين نور903622821511035038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية االصالة للبناتتطبيقيفاطمه جميل علي شمخي903632821522002046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67اعدادية العمارة للبناتتطبيقيايه انصيف جاسم موزان903642821522009007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية المشرح للبناتتطبيقيايات عزيز عبد الحسين عالوي903652821522022002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيزهراء نعيم بداي حسن903662821526001036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عدنان هاشم علي903672221411009124

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50اعدادية الدواية للبنيناحيائيمصطفى رياض حميد ثامر903682221411023050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسام علي فيصل عبد النبي903692221411031037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيياسر سمير خضير راشد903702221411034416

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيانتظار حمود رمضان طروم903712221422031005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيفاطمه مرحب جابر عامر903722221427035010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيزينب حسن غانم عجة903732221427067016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50الخارجياتاحيائيغفران علي ناصح مشاي903742221428050383

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيزينب محمد كاظم محي903752221522055016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50اعدادية البيان للبنيناحيائيامير مازن محي عبد العباس903762321411014026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي حامد كريم عبد903772321411046098

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيخمائل عامر جعفر محمد903782321427013009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيزهراء علي جرد كاظم903792321427028007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين كاظم محمد مزيد903802821211039040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيعلي ناشور جابر غياض903812821217001044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية البتول للبناتادبيحوراء فاضل عذار كاطع903822821222006017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية االقصى للبناتادبيايمان خالد علي حسين903832821222021004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية العدل للبناتادبيندى نجم عبد بالسم903842821222032012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيغدير صباح جاسم موسى903852821222036043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية جنة الخلد للبناتادبيانتظار ستار حوشي هويرف903862821222037005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب جبار شريجي عوده903872821422012072
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيابتهال محسن عبد الساده شحاته903882821422015006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيامنة عبد الزهرة رحيمة موزان903892821426001005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية السالم للبنينتطبيقيمؤمل غازي جمعه يونس903902821511004047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسين سلمان مولي بطي903912821511021033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعلي عباس ارحيمه حبيب903922821511021086

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمحمد جثير حسين هليل903932821511035044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيايه شاكر حميدي زويد903942821522016006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيحوراء لعيبي عطيه سيد903952821522031015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33اعدادية المنار للبنيناحيائيعالء حكيم فرهود سعد903962221411072040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33اعدادية االمامين العسكريين للبنيناحيائيسجاد رياض حسين مهدي903972221411074017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائياحمد نعيم زبون مشاي903982221417035002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات حسين صبير بشاره903992221422004032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه ناصر حسين بادي904002221422021015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيبنين ليث كريم عبود904012221424003032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيفاطمه صادق كامل باني904022221424027045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33ثانوية البدر المختلطةاحيائييقين سعيد فرحان سلمان904032221427006032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33اعدادية العكيكة للبنينتطبيقياحمد مزعل عزر حسن904042221511038005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33اعدادية المدحتية للبنيناحيائيامير تحرير حمزه زباله904052321411017009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33ثانوية النجاة للبناتاحيائيسجى حمزه سلمان عواد904062321422059039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33ثانوية الصفوه للبناتاحيائيبتول عبد األمير عزيز علي904072421422043007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33ثانوية العدل للبناتادبيزهراء رحيم داود لعيوس904082821222032007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33ثانوية النجاة للبناتادبيسارة مهدي جاسب فنجان904092821222042059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزينب صادق فنجان حسناوي904102821422003070

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33ثانوية الغفران للبناتاحيائينرجس حسين حنطاوي محيسن904112821422019074

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33ثانوية الشيماء للبناتاحيائيزهراء سعد اسماعيل جهيد904122821422025007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعبد هللا محمد قاسم محمد904132821511001095

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي حسين صالح مهدي904142821511002069

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيذو الفقار عبد جحف حسوني904152821511021050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيمحمد كريم محيسن طليل904162821511028038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمرتضى محمد حمدان عبد علي904172821511037131

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيكفاية خزعل حطاب نبهان904182821522030036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحنين غازي رسن فياض904191221422017045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي حسن خالد بهيدل904201621511046094
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي حميد كاظم عطوان904212221411016034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمحمد تموز خير هللا عبد904222221411048065

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمؤمل محمد سرحان سمير904232221413004124

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية النبعة المختلطةاحيائيحيدر نهيب عبيد دوحان904242221417011007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرشا شنان فارس حسوني904252221422017021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا شريف حسين904262221424007125

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب جبار محمد حمود904272221424008123

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيحنين علي دلي شالكه904282221424017048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء حاتم زويد مرز904292221424028085

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب حسين منصور فرج904302221424030051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية البحتري المختلطةاحيائيزبيده صاحب موزان عالل904312221427012008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيمرتضى عباس عيدان سعد904322421411028074

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17اعدادية الغدير للبنيناحيائيمرتضى جابر حميد خضر904332421411045106

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17اعدادية خولة للبناتاحيائياكرام علي نعمه عواد904342421422021006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17اعداديه يافا للبناتاحيائيايات سعد جابر عبد هللا904352421422040022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد جاسم عبد904362421424025103

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيعلي محمد جاسم عبد904372821217001043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء صدام عبد كاظم904382821222042035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية مروج الذهب للبناتادبيحوراء علي حرفش جبر904392821222044021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحيدر مرتضى حسن هاشم904402821511007039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية الرسول للبنينتطبيقيمرتضى علي كاظم حسين904412821511030027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية النصر المختلطةتطبيقيحيدر ستار ارحيم محيسن904422821517004012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية االصالة للبناتتطبيقيايات سعدون قاسم عبد904432821522002004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيمها قاسم محمود عبد904442821526001085

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية الصادق للبنيناحيائيحسن زامل عليوي عجيل904452221411060004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر نصار خليف غياض904462221413023077

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبود علوج904472221413023121

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيسهل سلمان منصور زاهي904482221417026003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيكرار علي مصطاح سنيد904492221417035014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيحسين وانس كاظم جبر904502221417061011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية المنصورة المختلطةاحيائيرافع مهدي جياد مطير904512221417068004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء كريم دويج بعثور904522221422003043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية البطحاء للبناتاحيائيزينب جبار كاظم جبوري904532221422045036
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيميالد احمد عبد مزعل904542221422046149

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء غني عجيل زاجي904552221422048055

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية النيل للبناتاحيائيحوراء ماجد راشد شمخي904562221422054036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائينسرين سعيد مكطوف علي904572221422075035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائياسماء محمد سويف همين904582221424003004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء صباح فايز شيال904592221424017098

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيامير رحيم باقر مكي904602321411062004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا اسكندر حسن علي904612421413010046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية الرباب للبناتاحيائيبنين نبيل حسن سماري904622421422004036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزهراء عماد فهد عباس904632421424017038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائينور جابر تالي كشاش904642621422017184

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية كميت للبنينادبيصفاء نعيم محمد حسين904652821211014028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبينسرين سالم كاظم قاسم904662821222004027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيايمان جبار عكباوي نعمه904672821422018009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية الميمونة للبناتاحيائيمنار زهير صالح كاظم904682821422023085

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي حيدر طارش جبر904692221411005046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسن سهيل نجم عبد904702221411021031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسين نعيم حسين خليف904712221411027042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية النهضة للبنيناحيائيجعفر صادق ريسان عطشان904722221411045010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائياحمد كريم سلمان حسين904732221411055003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيعلي تحسين خير هللا عبد الحسن904742221413042020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيزين العابدين عباس هتلر حاجم904752221415011052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائينور اناس كاظم علي904762221422011066

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية النصر للبناتاحيائيسجى حميد مياح زبار904772221422052057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية الوفاء للبناتاحيائيازهار طعيمة سلمان برع904782221422057006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب قاسم دريول عباس904792221424003102

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية القاسم للبنيناحيائياحمد حامد سلمان علوان904802321411006003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83ثانوية الصادق المختلطةاحيائيابتهال عبد العالي راضي محمد904812321427006001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية الشعلة للبنيناحيائيعبد هللا جواد كاظم عبيد904822421411007029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية الديوانية للبناتاحيائيبنين خالد حسون عطيه904832421422010017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفرقان كريم حسان فرحان904842421422026178

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائياسعد ملحان سلمان تاجر904852521417014004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83اعدادية المشرح للبنينادبيمحمد باقر حسين غازي راضي904862821211017033
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83ثانوية البتول للبناتادبيتبارك محمد عبد الكاظم حسناوي904872821222006011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83ثانوية العذراء للبناتادبيفاطمة علي جبار مطشر904882821222008044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83ثانوية كميت للبناتادبيعذراء عبد غريب كاظم904892821222017032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83ثانوية الطيبات للبناتاحيائيابتسام خير هللا خلف عاشور904902821422045005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمسلم عقيل كاظم جاسم904912921411020337

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67اعدادية االخاء للبنيناحيائيمحمد حيدر ناصر حسين90492222041037110

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي رياض خلف عبد الرزاق904932221411021144

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسن كاظم علوان خضر904942221411057024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي سامي سلمان عباس904952221413023139

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيباقر ياسر دحام منشد904962221417052003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائييحيى روضان جاسم محمد904972221417073041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيبنين سمير وحيد بريس904982221422055016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء مصطفى عبد علي صافي904992221424010121

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي عبدالكاظم شبرم905002221424045205

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية السهول المختلطةاحيائيشفاء جواد محسن عزوز905012321427050024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد فارس كامل عبد905022421411013129

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب منهل عناد حمزة905032421422009189

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزهراء صبيح كزار راضي905042421424017037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسكينه كاظم شالي عاجل905052421426001214

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيحوراء عثمان عبد علي بنيان905062621422064006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية علي الغربي للبنينادبيكرار مهند حاتم عرنوص905072821211012033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحمد عالوي حسين شيشخان905082821215001192

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء رعد هواش برهان905092821222012021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية المشرح للبناتادبيايات هادي راضي بنيه905102821222022003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية الميمونة للبناتادبيانفال جالل شياع فهد905112821222023003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيايمان قاسم دري عاشور905122821222036008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتادبياسراء رافد سعدون حسن905132821224003001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيايات محسن علي بدر905142821422030007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50اعدادية المشرح للبنينادبيمهدي كامل وني روسي90515282021018050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي غازي مشرب نور905162221411046057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيسجاد ناجي جباري عطشان905172221413008035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمهدي صاحب مهدي جبر905182221413013187

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعقيل حمد سالم علي905192221413030055

4148 من 2743صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيمصطفى علي هادي عباس905202221417050015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية النبوغ للبناتاحيائيبنين خضير محيبس محمد905212221422014009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزينب باقر عذيب املوفد905222221422046079

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرسل محسن دهيم راضي905232321422043049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50اعدادية البيادر المختلطةاحيائيوجدان رحم محسن حريز905242321427058023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية الرواد المختلطةاحيائيزينب هاشم محسن هاشم905252421427017017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور الهدى جعفر محمد عباس905262521422022608

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية العذراء للبناتادبيضفاف حسين رسن سدخان905272821222008039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية علي الغربي للبناتاحيائينور اليقين محمد منون سلمان905282821422015100

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان380.0063.33ثانوية علي الشرقي للبنينادبيحيدر حسين سعد علي905292821211009026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان380.0063.33ثانوية الكحالء للبناتادبينور الهدى سعد جار هللا مظلوم905302821222011043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان380.0063.33ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزينب راضي عبد الحسن وداي905312821222016016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان380.0063.33ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء ساجد محيسن جحيل905322821222042034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان379.0063.17اعدادية بنت الهدى للبناتادبيحنين اسعد سعدون حافظ905332821222005024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان379.0063.17اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء نجم عبد هللا راضي905342821222012027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان379.0063.17ثانوية جنة الخلد للبناتادبيفاطمه احمد كرم عصواد905352821222037041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان379.0063.17ثانوية االباء المختلطةادبيهناء سالم حسين زامل905362821227007005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان378.0063.00اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمصطفى زغير دحيلس حيدر90537282021017050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان378.0063.00ثانوية التحرير للبنينادبيحسين حافظ حسين جوني905382821211003024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان378.0063.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء عباس ديوان جبارة905392821222005040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان378.0063.00ثانوية الكحالء للبناتادبيحوراء شهاب ناعم جياد905402821222011010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان378.0063.00ثانوية الميمونة للبناتادبيعذراء فالح حسن كريم905412821222023037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان378.0063.00ثانوية ام عمار للبناتادبينور الهدى دعير كريم جبر905422821222027038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان378.0063.00ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيختام زيدان حسين كزار905432821222030013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان377.0062.83اعدادية المرتضى للبنينادبيسجاد حسن فلحي عبد905442821211002045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان377.0062.83ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيأحمد خليل لعيبي مصيلغ905452821217001003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان377.0062.83ثانوية البتول للبناتادبينور حسن حسين علي905462821222006075

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان377.0062.83اعدادية البيان للبناتادبيتبارك جبر ورور جبر905472821222028005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان376.0062.67ثانوية المحمدية المختلطةادبيمرتضى صباح مزهر سليمان905482221217023010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان376.0062.67اعدادية الهدى للبناتادبيبنين غانم جبار راضي905492421222020010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان376.0062.67ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيحسن عبد الواحد ضيدان فالح905502821217002006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان376.0062.67ثانوية البتول للبناتادبيهبه عبد هللا نعمه خالف905512821222006078

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان375.0062.50ثانوية التحرير للبنينادبيمحمد عدنان جبار كاظم905522821211003098
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان375.0062.50ثانوية دجلة للبنينادبيمنتظر كاظم كاطع محسن905532821211011051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان375.0062.50ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيحنان سعد محسن درويش905542821222036014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان375.0062.50ثانوية بني هاشم المختلطةادبينرجس كاظم جبار محسن905552821227006009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان374.0062.33ثانوية السجى للبناتادبيساره جواد حسن فرج905561121222063014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان374.0062.33ثانوية دجلة للبنينادبيسيف علي جاسب قاسم905572821211011027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان374.0062.33ثانوية الميمونة للبنينادبيمصطفى عالوي عبد هللا حمدان905582821211018067

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان374.0062.33ثانوية ام ورقة للبناتادبيفاطمه فاضل رباط جعفر905592821222038049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان373.0062.17ثانوية النصر المختلطةادبيسجاد علي خلف بدر905602821217004014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان373.0062.17ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزينب عوده جالي زوير905612821222044054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.0062.00ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيحسين طه راضي سدخان905622821211020017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.0062.00ثانوية البتول للبناتادبيرقيه احمد نعيم ساده905632821222006025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.0062.00ثانوية الكحالء للبناتادبيهبه ابراهيم جبار عديم905642821222011046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.0062.00ثانوية المشرح للبناتادبيهاله محمد كاظم كزير905652821222022034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.0062.00اعدادية البيان للبناتادبينبأ حسين اسماعيل حسين905662821222028039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.0062.00ثانوية ام ورقة للبناتادبينبأ حيدر كاظم دواس905672821222038058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.0062.00ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزهراء عقيل جاسم يوسف905682821222044039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان371.0061.83ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيسجاد لطيف جاسم ابراهيم905691421215011029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان371.0061.83ثانوية النضال للبناتادبيشهد كريم جبر طالب905702821222001042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان371.0061.83اعدادية بنت الهدى للبناتادبيضحى حسين عذيب جبر905712821222005059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان371.0061.83ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزهراء قاسم حميد حسن905722821222037026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان371.0061.83الخارجياتادبيريهام علي مهلهل الزم905732821228050087

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان370.0061.67ثانوية التحرير للبنينادبياحمد شهاب حمود حسين905742821211003007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان370.0061.67ثانوية البتول للبناتادبيمنار عمار حسن غضبان905752821222006067

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان369.0061.50اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيسجاد صادق حسين كامل905762221211068050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان369.0061.50اعدادية المرتضى للبنينادبيهاشم مولى نعيم جاسم905772821211002079

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان369.0061.50اعدادية اإلعتدال للبنينادبيكرار رياض جبر سعيد905782821211016029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان369.0061.50ثانوية البتول للبناتادبيشهد محسن جاسب طهواش905792821222006046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان369.0061.50اعدادية اليمامة للبناتادبيساره عباس محمد علي ابراهيم905802821222013019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان369.0061.50ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيفاطمه مهدي خلف ابراهيم905812821222030031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان369.0061.50ثانوية قبضة الهدى للبناتادبينبأ عبد العظيم جلوب محصر905822821222030035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان369.0061.50ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزهراء يوسف خلف سويحل905832821222044044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان368.0061.33ثانوية المحمدية المختلطةادبيمحمد سنان موسى جعفر905842221217023008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان368.0061.33ثانوية التحرير للبنينادبيمؤمل فاضل محمد يوسف905852821211003087
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان368.0061.33ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيسجاد سعد مهنا رسن905862821217003004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان368.0061.33ثانوية الكحالء للبناتادبياية عدنان عبد هللا نعمة905872821222011003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان368.0061.33ثانوية النجاة للبناتادبيحكيمة كريم اسماعيل كاظم905882821222042015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان367.0061.17اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيعباس محمود عبد العباس سبع905892821211010015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان367.0061.17ثانوية دجلة للبنينادبيحسين سعيد كاظم عالن905902821211011015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان367.0061.17اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي جواد سعيد جايز905912821211039063

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان367.0061.17ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيحيدر علي هليل فرج905922821217001025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان367.0061.17ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيايه علي قاسم نعيمه905932821222030006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان367.0061.17ثانوية النجاة للبناتادبيسجى كريم محيسن محمد905942821222042060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان366.0061.00ثانوية مهد الحضارات للبنينادبياحمد فارس ريسان مونس905952821211020009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان366.0061.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبينورس رحيم جبار عبد الرحيم905962821222005095

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان366.0061.00اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزينب كاظم صبيح امتاني905972821222012033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان366.0061.00ثانوية االقصى للبناتادبينور عبد الرزاق شنته ياسين905982821222021045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان366.0061.00ثانوية غرناطة للبناتادبيرقيه علي مجذاب دحام905992821222024007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان366.0061.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزينب صالح داود سلمان906002821222036035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0060.83اعدادية الفرزدق للبنينادبياحمد حسين حسن جليب906011621211027001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0060.83اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيحسن كاظم نصار محمد906022221211063006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0060.83ثانوية التحرير للبنينادبيعباس رفعت خالد محيي906032821211003056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0060.83ثانوية علي الشرقي للبنينادبيسجاد جبار ناصر خلف906042821211009030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0060.83ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمحمد هادي مالك محمد906052821211009054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0060.83ثانوية الميمونة للبنينادبيباقر منشد حسن عباس906062821211018010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0060.83ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعمار هاشم نعيم عمار906072821211020048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0060.83ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه فيصل لفته حمادي906082821222006055

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0060.83ثانوية البتول للبناتادبينور الهدى سعد خزعل صابر906092821222006074

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0060.83ثانوية التحرير للبناتادبيعدن محمد جاسم جبر906102821222007023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0060.83ثانوية كميت للبناتادبيمريم سعد عواد معيدي906112821222017044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0060.83للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيجبران جبار فالح حسين906122821222041007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان364.0060.67اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبينصيف جاسم كاظم عبيد906132821211039103

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان364.0060.67اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة مظفر حميد حمدان906142821222005072

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان364.0060.67ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه صادق قاسم عريد906152821222006054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان364.0060.67ثانوية كميت للبناتادبيريام علي نعيم غليم906162821222017016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان364.0060.67ثانوية الميمونة للبناتادبيغسق سعد عوده هبسي906172821222023038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان364.0060.67ثانوية االرتقاء للبناتادبيفاطمة الزهراء علي زغير عطية906182821222039030

4148 من 2746صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان363.0060.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمهدي كاظم حنوف موسى906192821215001224

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان363.0060.50اعدادية بنت الهدى للبناتادبيرسل كريم هاشم سيد906202821222005030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان363.0060.50ثانوية البتول للبناتادبيزهراء جعفر كاطع سلمان906212821222006030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان363.0060.50ثانوية التحرير للبناتادبيداليا ياسين محمد عذار906222821222007011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان363.0060.50ثانوية الميمونة للبناتادبيهبه توفيق نايف عبد الحسين906232821222023047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان363.0060.50ثانوية العدل للبناتادبيتهاني جواد كاظم شجر906242821222032003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان363.0060.50ثانوية ثغر العراق للبناتادبيايمان باسم صدام عبد العزيز906252821222040010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان363.0060.50ثانوية ثغر العراق للبناتادبيفاطمه عبد هللا ناصر حسين906262821222040058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان362.0060.33اعدادية المرتضى للبنينادبيسجاد عباس رحيم ذويب906272821211002047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان362.0060.33ثانوية الكحالء للبناتادبينرجس علي راضي ماضي906282821222011041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان362.0060.33ثانوية ام عمار للبناتادبيمنتهى فاضل وادي زاكور906292821222027035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان362.0060.33ثانوية االرتقاء للبناتادبيفاطمه عبد الساده جاسب زبون906302821222039036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان362.0060.33ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيغدير عبد هللا خصاف اسماعيل906312821226001057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0060.17اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحسن جبار عطشان ضايف90632222021086020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0060.17اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيحكمت قاسم عبد هللا شميل906332421211016010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0060.17ثانوية الميمونة للبنينادبيمقتدى فاضل عبد الساده لفته906342821211018068

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0060.17ثانوية النضال للبناتادبيصابرين سالم طاهر مناتي906352821222001043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0060.17اعدادية بنت الهدى للبناتادبيشهد رحيم علي محمد906362821222005058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0060.17ثانوية البتول للبناتادبيمريم قاسم حميد علي906372821222006062

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0060.17اعدادية البيان للبناتادبيوديان قاسم شناوة عبدهللا906382821222028042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0060.17للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيساره رياض صبيح عبد الرزاق906392821222041026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0060.17ثانوية النجاة للبناتادبيبنين جاسم صدام بهير906402821222042009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0060.17ثانوية مروج الذهب للبناتادبييسرى عادل موسى محمد906412821222044098

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0060.00االعدادية المهدوية للبنينادبيمحسن سالم هاني رباط90642292021017137

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0060.00ثانوية التحرير للبنينادبيحسين سعد صدام عبد علي906432821211003027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0060.00ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيحسين رحيم قاسم مختاض906442821217001018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0060.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيآيات ثائر كاظم سلمان906452821222005004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0060.00ثانوية البتول للبناتادبيكوثر محمد علي حرز906462821222006060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0060.00ثانوية الكحالء للبناتادبيزينب كريم جبار جاسم906472821222011020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0060.00اعدادية البيان للبناتادبيزينب علي نوري علي906482821222028023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0060.00ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيرقية علي زيارة جاسم906492821222030015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0060.00ثانوية ام ورقة للبناتادبيبتول خماس مالح كاظم906502821222038009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0060.00ثانوية النور للبناتادبيزهراء قاسم كريم كاظم906512921222022075
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان516.0086.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي كمال جبار محيسن906522221413012115

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان502.0083.67ثانوية الكحالء للبناتادبيجنة الزهراء جمعه حسين واشل906532821222011007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0083.33ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائياطياف جاسم مزيهر ثجيل906542221424012007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0083.33ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيفاطمة علي محسن عبود906552821526001071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0083.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيافراح عدنان زغير عليوي906562221424007003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0083.17ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقينايف راشد غالي غنيص906572421511014055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان497.0082.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد زاير بطي906582221424028168

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0082.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينديمه ريسان نزال عواد906592221424030102

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0082.33ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيعلي عدنان صابر عسكر906602221413027037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0082.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه محسن خميس علي906612221424063075

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0082.33ثانوية الكحالء للبناتادبيزهراء كاظم نعمه حمادي906622821222011015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0082.33ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيفاطمه مهند عبد الحسين نصار906632821222030032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان493.0082.17ثانوية المحمدية المختلطةادبيعباس راغب بدر سليمان906642221217023005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان493.0082.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه عادل خليل ابراهيم906652221422049053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان493.0082.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب جاسم محمد ثجيل906662421422047128

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0082.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب عبد العظيم جواد رزاق906672221424030055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0082.00ثانوية النصر المختلطةادبيزينب فاضل رميض غبيش906682821227004007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0081.83اعدادية بنت الهدى للبناتادبيأمنة عماد فاضل كاظم906692821222005002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0081.83ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيغفران شهاب جهيد عبد الحسن906702821226001061

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0081.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمريم رزاق هادي حميو906712321424003192

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0081.67ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيزهراء حسن حمادي بشارة906722821222030018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0081.33ثانوية البتول للبناتادبيامنه عباس دوحي جعفر906732821222006002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0081.17اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور الهدى حسن هاشم عبيد906742821222005090

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0081.17ثانوية جنة الخلد للبناتادبيسارة علي هاشم فنجان906752821222037033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0080.83اعدادية اليمامة للبناتادبيلجين علي عبد الحسين علي906762821222013029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0080.83ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيرباب حسن مهدي محمد906772821222030014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0080.83الخارجياتادبيزينب عمار محمود حسان906782821228050128

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0080.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيصالح مالك وثيج حسين906792221413036028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0080.67اعدادية المرتضى للبنينادبيزين العابدين فاضل حسن حمد906802821211002043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0080.67ثانوية غرناطة للبناتادبيزهراء رغدان هاشم شواي906812821222024012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0080.67ثانوية ام ورقة للبناتادبيمريم مصطفى غازي احمد906822821222038056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0080.67ثانوية التحرير للبناتاحيائينور حنون لفته عبد الحسن906832821422007031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0080.67اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيغدير صباح شنون عطيه906842821522013033
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0080.50اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيامير قاسم محسن محمد906852521411014028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0080.50ثانوية الميمونة للبنينادبياحمد قاسم محمد زغير906862821211018003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0080.33ثانوية النضال للبناتادبيام البنين ستار جبار جيناوي906872821222001009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0080.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيزمن كاظم عبد الحسين طرفه906882421422003080

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0080.17ثانوية التحرير للبناتادبيضحى رحيم علوان سعد906892821222007020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0079.83ثانوية المحمدية المختلطةادبيحسين راغب بدر سليمان906902221217023003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0079.67ثانوية غرناطة للبناتادبيمريم رغدان هاشم شواي906912821222024022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0079.67ثانوية ام عمار للبناتادبياالء عسكر محسن ذرب906922821222027002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0079.50ثانوية كميت للبناتادبينور حسن شالكي محسن906932821222017052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0079.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيحسن جاسم كاظم سعيد906942321213018003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0079.00ثانوية البتول للبناتادبيحوراء محمد سعيد صدام906952821222006019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0079.00اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء ماجد عبد الواحد طاهر906962821222013015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0079.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبينبأ سعدون عبد النبي مشي906972821222036066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0078.83ثانوية الميمونة للبناتادبيسرى قاسم حنظل حنتوش906982821222023031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0078.83ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيجنات علي رسن حامي906992821222030009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0078.67ثانوية العدل للبناتادبيهاجر قاسم سبهان جباره907002821222032014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0078.50اعدادية المجر الكبير للبناتادبيعلياء سامي حميد الزم907012821222012045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0078.50للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبياسراء حيدر سليم مزعل907022821222041002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0078.17ثانوية االقصى للبناتادبيفاطمة محمد فياض جحيل907032821222021036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0078.17ثانوية النجاة للبناتادبيروى حسين منسي رميح907042821222042027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0078.00ثانوية النجاة للبناتادبيزينب قاسم كاظم محمد907052821222042053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0077.83اعدادية المدحتية للبناتادبينبأ ناظم سلمان حسين907062321222015038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0077.83اعدادية المجر الكبير للبناتادبيشهد عطوان وادي الزم907072821222012041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0077.83ثانوية مروج الذهب للبناتادبيكوثر كامل عبد الساده عبد الحسن907082821222044084

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0077.83اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد صدام جابر محيميد907092921211007114

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0077.67ثانوية السبطين االهلية للبناتادبياسماء موازي عطا هللا مسير907102221224037001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0077.67اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبياحمد تحسين حسن غضبان907112821215001005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0077.67للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيزهراء حسين فاخر حسين907122821222041016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0077.67اعدادية الثقلين للبنينادبيستار جبار مجهول عوفي907132921211004069

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0077.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبياسراء ياسين جبر سديرة907141621226002003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0077.50اعدادية الموفقية للبنينادبيجاسم محمد كرم سعد907152621211039015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0077.50ثانوية الكحالء للبناتادبيزهراء محمد جودة عرين907162821222011017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0077.33اعدادية اليمامة للبناتادبيافنان كريم حسين جاسم907172821222013005
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0077.33ثانوية قلعة صالح للبناتادبيغدير حسين جلوب جابر907182821222016025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0077.00اعدادية الرحمن للبناتادبيزهراء مهدي شرهان كعيد907191021222021014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0077.00اعدادية ميسان للبنينادبيمحمد رضا عبد الهادي جاسم محمد907202521211011055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0076.83اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيرضا خيون هاشم راهي907212221211068043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0076.83ثانوية المحمدية المختلطةادبيعلي راغب بدر سليمان907222221217023006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0076.83اعدادية المجر الكبير للبناتادبياسراء قاسم دهيم مهاوي907232821222012003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0076.67ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبياحمد فرحان كركان صاهود907242221215006003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0076.67اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحيدر زهير كاظم فياض907252821211039047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0076.67ثانوية البتول للبناتادبيساره سعد حميد علي907262821222006040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0076.67ثانوية العذراء للبناتادبيرحاب كريم قاسم عبد الحسن907272821222008017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0076.67للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيغفران جاسم نصيف جاسم907282821222041035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0076.50ثانوية النضال للبناتادبيحوراء عادل فريح زغير907292821222001022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0076.50ثانوية مروج الذهب للبناتادبيرسل احمد فليح مطر907302821222044029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0076.50اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمدعلي حاتم كريم باني907312921211004148

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0076.33ثانوية البتول للبناتادبيرفل مهدي محمد حسن907322821222006024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0076.17اعدادية المشرح للبنينادبيمهدي صبيح كامل حمود907332821211017043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0076.17اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزينب شهاب حمد زايد907342821222012029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0076.00ثانوية البتول للبناتادبيشهد مؤيد جاسم محمد907352821222006045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0076.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزهراء محمد رحيمه علي907362821222036031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0075.83اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزهراء رافد حمود عبد907372221222055026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0075.83اعدادية المجر الكبير للبناتادبيدعاء جبار اصبيح اسعيد907382821222012012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0075.83ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيراتب ساجت عايد وايل907392921217007012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0075.67ثانوية مروج الذهب للبناتادبيشهد حسين عبد الهادي عكله907402821222044064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0075.50اعدادية الزوراء للبناتادبياية محمد حسين شالف907412821222020004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0075.50ثانوية ثغر العراق للبناتادبيفاطمه عباس سمير عبد الوهاب907422821222040055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0075.33ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيحوراء محمد داود سلمان907432621222063005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0075.33ثانوية الميمونة للبنينادبياحمد محمود احمد محمد907442821211018005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0075.33ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيصابرين حاتم رحيم رسن907452821526001099

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0075.17اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد هللا حمود حامد زباري907461621211081111

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0075.17اعدادية الكفل للبنينادبيمحمد عبد العزيز صبار علي907472321211028055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0075.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامير حيدر عبد الحسين عبود907482521211012027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0075.17ثانوية النضال للبناتادبيفاطمة علي حسين رهيف907492821222001045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0075.00اعدادية المرتضى المختلطةادبيكرار محسن علي ذياب907502321217013012

4148 من 2750صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0075.00ثانوية االقصى للبناتادبيايناس علي جبار عنبر907512821222021005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0075.00ثانوية المشرح للبناتادبيكوثر جبار كاظم لفته907522821222022029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0075.00ثانوية مروج الذهب للبناتادبيرسل محمد شرهان خليل907532821222044031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0074.83ثانوية االرتقاء للبناتادبيام البنين محمد سعدون جبار907542821222039003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0074.83ثانوية االصالة للبناتتطبيقيمريم حيدر زغير تولة907552821522002055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0074.67ثانوية الصادق المختلطةادبيعلي عباس كاظم حسن907562321217006017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0074.67ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمنتظر عباس ياسر دخن907572521213025044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0074.67اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمنتظر حسين كاظم مشعان907582621211049168

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0074.50اعدادية المرتضى للبنينادبيرضا عباس حميد معال907592821211002041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0074.50ثانوية البتول للبناتادبيزهراء حيدر فاخر عبد النبي907602821222006032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0074.50ثانوية العدل للبناتادبيهديل قاسم سبهان جباره907612821222032016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0074.50ثانوية االرتقاء للبناتادبيفاطمة عقيل جوحي كشتل907622821222039033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0074.33ثانوية الثوار المختلطةادبيكرار محمد حبيب مصراع907632221217016009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0074.33ثانوية تبارك للبناتادبيمنال سلمان هاشم عبود907642221222062019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0074.33ثانوية الصديق للبنينادبيعلي حامد عبد األمير حسين907652321211024021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0074.33اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبنين راضي جعاز كطوف907662821222005017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0074.17ثانوية المستنصرية للبناتادبيحنان محمد عمران موسى907672721222031018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0074.00ثانوية آل الرسول االهلية للبنينادبيحسن يحيى مهدي منسف907681621213042003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0074.00اعدادية الكرمة للبنينادبيمصطفى بركات يونس غضبان907692221211037037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0074.00اعدادية المثابرون للبنينادبيحمزه جار هللا كاطع مطر907702221211082026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0074.00ثانوية الميمونة للبنينادبيجعفر حميد عبد الحسين طالع907712821211018013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0074.00ثانوية االقصى للبناتادبيهدى نصيف جاسم حسين907722821222021048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0073.83ثانوية السعدية المختلطةادبيمنتظر نزار جبار خلف907732221217036002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0073.83ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيوصال سامي شعالن مزهر907742221227017011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0073.83ثانوية النضال للبناتادبيزهراء مصطفى صالح مساعد907752821222001032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0073.83ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزهراء كريم جويعد رومي907762821222037027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0073.83ثانوية ام ورقة للبناتادبيبنين احمد دهله نعمه907772821222038012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0073.67اعدادية المرتضى للبنينادبياحمد حيدر احمد حسن907782821211002007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0073.67ثانوية النجاة للبناتادبيرباب فرحان عاجب كرم907792821222042022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0073.50اعدادية النيل للبناتادبيغصون مهدي محسن عباس907802221222054016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0073.50ثانوية علي الشرقي للبنينادبيرزاق حسين جابر ياسين907812821211009027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0073.33ثانوية الشعب للبنينادبيعلي جاسم عويد سويد907821621211050016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0073.33ثانوية اليرموك المختلطةادبيسجاد جاسم محمد عطيه907832321217024013

4148 من 2751صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0073.33ثانوية التحرير للبنينادبيمحمد هميم علي سعيد907842821211003100

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0073.33اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبياكرم حسين كاظم سيد907852821211010002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0073.17ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيزينب علي حسين مكلف907861621222098009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0073.17ثانوية االقتدار المختلطةادبيوسام خليل عويد حمد907872221217010020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0073.17ثانوية الغزالي المختلطةادبيثامر فريفش عبد الحسن مالح907882321217014008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0073.00اعدادية رملة للبناتادبيزهراء علي محسن حمد هللا907892221222015031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0073.00اعدادية البطحاء للبناتادبيبنين سمير رسول فرحان907902221222045014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0073.00اعدادية الهاشمية للبنينادبيمحمد علي بديوي عبادي907912321211019045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0073.00اعدادية المجر الكبير للبناتادبينرجس محسن مطلك طارش907922821222012062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان437.0072.83اعدادية الفجر للبناتادبيبتول جواد كاظم مسير907932221222027002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان437.0072.83ثانوية التحرير للبناتادبيتبارك جاسم عبد الواحد سيد907942821222007008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان437.0072.83ثانوية االقصى للبناتادبيزهراء كاظم عبد الحسين تمير907952821222021017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان437.0072.83اعدادية فلسطين للبناتادبيملك صالح محمد دريول907962921222001074

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان436.0072.67اعدادية الشطرة للبناتادبيزينب عباس حسين علوان907972221222046011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان436.0072.67ثانوية دجلة للبنينادبيمصطفى احمد محمود بداحي907982821211011046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان436.0072.67ثانوية قلعة صالح للبناتادبيعذراء حاتم كاطع راضي907992821222016024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان436.0072.67ثانوية مروج الذهب للبناتادبيرسل علي عبد هللا هبيش908002821222044030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0072.50ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيحسن حيدر عبد الرسول حسين908012321215001018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0072.50اعدادية الغساسنة للبناتادبيرواد عالوي هادي شاكر908022321222002013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0072.50ثانوية الكحالء للبناتادبيزهراء حيدر حسين انبيت908032821222011013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان434.0072.33اعدادية قباء للبنينادبيمهدي جواد عبد الكاظم والي908041521211010067

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان434.0072.33ثانوية ميسان للبنينادبيمنتظر عباس عطيه كاطع908052821211024037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان434.0072.33اعدادية البيان للبناتادبيفاطمة علي محمد عيسى908062821222028035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان434.0072.33ثانوية الشريعة للبناتادبيفاطمه باسم ثجيل زياد908072921222021038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0072.17اعدادية الرفاعي للبنينادبيمحمد كامل مطشر مطر908082221211026027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0072.17ثانوية المنار للبناتادبيزهراء شريده قاسم عويد908092721222001031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0072.17ثانوية التحرير للبنينادبيعباس عطية فندي مضيخير908102821211003057

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0072.17ثانوية علي الغربي للبنينادبيمصطفى كريم محين مفتن908112821211012043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0072.17ثانوية الميمونة للبنينادبيعلي جوده عبد الرضا نعيمه908122821211018043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0072.17ثانوية التحرير للبناتادبيبنين عباس مطشر بنيه908132821222007005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0071.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمنتظر غضبان عبد الحسين عبيد908141621211029067

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0071.83اعدادية المختار للبنينادبيمحمد زراك هيجل ايدام908152221211043112

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0071.83للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيمحمد باقر عبد الكاظم علي رميض908162221211065021
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0071.83ثانوية العذراء للبناتادبييقين أحمد حنظل مساعد908172821222008052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0071.83ثانوية ام عمار للبناتادبيضحى جاسم كاظم عبيد908182821222027023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0071.83للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيزهراء جاسم رسن حسين908192821222041015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان430.0071.67ثانوية االرتقاء للبناتادبينور عبد الكريم خالد عبد هللا908202821222039043

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0079.17ثانوية العذراء للبناتادبيفردوس ماجد سكر سويف908212821222008045

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0077.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعباس خالد محسن جابر908222221411037084

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0077.67اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء علي عبد الزهره رشك908232821222012023

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0077.33اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمصطفى جبار ترف محيسن908242221211068100

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0076.67اعدادية اليمامة للبناتاحيائيعلياء ستار زبون عداي908252821422013083

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0073.33اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيسجاد جبار حسين حاشوش908262221411020051

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0073.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيرقية جليل الزم وشيح908272821422013039

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان432.0072.00ثانوية عرفات المختلطةاحيائيبتول ماجد هالل شمران908282321427002001

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0071.83ثانوية الميمونة للبناتادبيفاطمه سعد عبد الجبار علي908292821222023040

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان427.0071.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيسيف حيدر عبدهللا جوده908302221411021095

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان427.0071.17ثانوية البتول للبناتادبيعذراء جليل سعيد سالم908312821222006051

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان426.0071.00اعدادية المنار للبنينتطبيقيحوراء جمعه محمد ساجت908322221521072007

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان426.0071.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحمد حسين فاضل عبيد908332321417007154

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان426.0071.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيقدس سعدون هاتو عبد الحسن908342821522010042

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0070.83اعدادية المشرح للبنينادبيحيدر فرحان جوده حسين908352821211017016

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان424.0070.67اعدادية اإلعتدال للبنينادبيغازي فيصل غازي مشتت908362821211016025

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان424.0070.67ثانوية العذراء للبناتادبيزينب كاظم هاشم خريبط908372821222008033

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0070.33ثانوية النضال للبناتادبيتقى تحسين علي قصاب908382821222001019

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0070.33اعدادية اليمامة للبناتاحيائينور الهدى مهدي خنجر عذير908392821422013132

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان421.0070.17ثانوية الرويمي للبنينادبيمنتظر فاضل ثامر ناصر908402221211084011

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان418.0069.67ثانوية النضال للبناتادبينبا بشير لطيف راجع908412821222001061

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان416.0069.33اعدادية كميت للبنينادبياحمد خالد جمعه لجوكي908422821211014003

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان416.0069.33اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور الهدى نشأت هاشم محمد علي908432821222005094

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان415.0069.17اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزينب علي كحيط بجاي908442821222012031

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان412.0068.67ثانوية دجلة للبنينادبيسجاد سالم عبد زيبك908452821211011025

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان412.0068.67ثانوية البتول للبناتادبينور محمد بدن يونس908462821222006077

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان412.0068.67ثانوية التحرير للبناتادبيفاطمة سعد قاسم راضي908472821222007025

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان411.0068.50اعدادية المجر الكبير للبناتادبيايمان عبد جبار ماهود908482821222012005

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان410.0068.33ثانوية الميمونة للبنينادبيمرتضى سالم رسن علوان908492821211018064
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قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان409.0068.17اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمهدي مجبل منكر علي908502821211016047

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان408.0068.00ثانوية العذراء للبناتادبيزينب كريم قاسم عبد الحسن908512821222008034

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان407.0067.83اعداديه الوهج للبنينادبيعلي هادي جبير مروح908522421211030032

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان407.0067.83ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيسجاد جبار خمام شذر908532821217002012

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان407.0067.83اعدادية البيان للبناتادبيطيبة سالم خالد علي908542821222028031

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان405.0067.50اعدادية النهضة للبنينادبيعباس عالء صكبان ناصر908552221211045020

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان402.0067.00اعدادية المرتضى للبنينادبياحمد عبد الحسين جبار سلمان908562821211002011

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان402.0067.00اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسن حمدان العيبي جبر908572821211039024

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان401.0066.83ثانوية علي الغربي للبنينادبيحيدر عبد الرضا خلف موسى908582821211012018

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان399.0066.50الخارجياتادبيزينب علي مسلم كاظم908592821228050127

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33ثانوية التحرير للبنينادبيصادق غالب راضي غانم908602821211003052

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33اعدادية الزوراء للبناتادبيخلود حميد وجر موسى908612821222020016

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00اعدادية النعيم للبناتادبيحوراء سعد جعاتي عطيه908621421222009025

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمحمد سالم غانم محمد90863282021046114

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيضحى جاسم كشيش عبود908642821222036040

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83الخارجياتادبيمسار اسماعيل كاطع محمد908652821228050220

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67ثانوية ثغر العراق للبناتادبيليلى باسم صدام عبد العزيز908662821222040064

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان393.0065.50اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي عباس رضيو باهض908672821211039068

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان393.0065.50ثانوية االقصى للبناتادبيرقية جاسب خلف فرحان908682821222021014

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0065.33اعداديه الوهج للبنينادبيعلي كريم طراد عالل908692421211030031

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان391.0065.17ثانوية ميسان للبنينادبيمحمد حسن الزم عجيل908702821211024028

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينب ماجد حميد مجيد908712821222005052

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00اعدادية المجر الكبير للبناتادبيكلثوم كاظم عايز حمود908722821222012053

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83اعدادية المجر الكبير للبناتادبيفاطمه جبار عوده انبيت908732821222012048

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83اعدادية المجر الكبير للبناتادبيمريم سعد هترل جويس908742821222012058

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية المشرح للبناتادبيسجى قاسم رحيم عبد الصاحب908752821222022019

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيزهراء عبيجي غانم سلمان908762821222041020

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية النصر المختلطةادبيسجاد خضير عباس سلمان908772821217004012

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية البطحاء للبنينادبيكرار وجعان عوده جديم908782221211008049

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء علي فرحان حنون908792821222005041

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية البتول للبناتادبيزهراء حسنين داود سلمان908802821222006031

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيحوراء يسر حسن حافظ908812821222041011

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيسجاد هاشم عساف كاظم908822821217001034
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قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية التحرير للبنينادبيعلي عبد الكريم يهودي نبيت908832821211003072

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيعلي رحيم عبد االمير منصور908842821211010016

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيمريم سالم بهار كاظم908852821222041038

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية مروج الذهب للبناتادبيساره صبيح مجيد زاير908862821222044061

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية االزدهار المختلطةادبيمحمد مصطفى عبد علي عليوي908872221217045020

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان380.0063.33اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبياحمد جمعه هاشم سوادي908881621211004001

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان380.0063.33ثانوية البتول للبناتادبيياسمين احمد عبود شالل908892821222006079

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان379.0063.17اعدادية المثابرون للبنينادبيحيدر عدنان جبر صعيصع908902221211082030

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان379.0063.17ثانوية النضال للبناتادبيآيات عباس سوادي عبد هللا908912821222001001

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان379.0063.17اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة حبيب حسن محمد908922821222005065

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان378.0063.00اعدادية الفجر المختلطةادبيباقر ستار عبيد حسين908932321217007016

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان378.0063.00ثانوية االقصى للبناتادبيعال عدنان عبد الوهاب عبد908942821222021030

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان376.0062.67اعدادية الشهداء للبنينادبيحسين هارون فرج شنين908952221211051005

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان376.0062.67اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعلي اركان كاظم مهوس908962221211068070

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان376.0062.67ثانوية الميمونة للبنينادبيحسن شنيشل ارهيف جاسم908972821211018015

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان375.0062.50اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحسن سعد مطر فرحان908982221211068016

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان375.0062.50اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي هاشم سالم حبيب908992821211039075

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان374.0062.33اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيمرتضى محمد صاحب سوادي909002421211043029

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان374.0062.33اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي فاضل عباس جلوب909012821211039071

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.0062.00ثانوية دجلة للبنينادبيعلي كريم محمد رشك909022821211011034

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.0062.00ثانوية النضال للبناتادبيامنه محسن عوده حديد909032821222001010

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.0062.00ثانوية العذراء للبناتادبيضحى جعفر خزعل فندي909042821222008037

كلية الطب/جامعة المثنى613.00102.17ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيالمرام فيصل جابر عوض909052921422029001

كلية الطب/جامعة المثنى610.76101.79ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيرقيه حسن متعب حمادي909062921422029004

كلية الطب/جامعة المثنى605.36100.89ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيفاطمه فاضل حبيب حسون909072921422029014

كلية الطب/جامعة المثنى605.00100.83ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيزينب رحيم كاظم شناوة909082921424008015

كلية الطب/جامعة المثنى604.00100.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيسكينه كريم حسن بدر909092921424003116

كلية الطب/جامعة المثنى602.00100.33اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي صادق جبار عويد909102921411019115

كلية الطب/جامعة المثنى602.00100.33اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيعبد هللا جواد كاطع مذبوب909112921415002092

كلية الطب/جامعة المثنى602.00100.33اعدادية فلسطين للبناتاحيائيتبارك حاكم حسن متعب909122921422001030

كلية الطب/جامعة المثنى602.00100.33ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرسول راضي شنشول909132921424004047

كلية الطب/جامعة المثنى600.00100.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيحوراء رياض تكليف نوري909142921424004025

كلية الطب/جامعة المثنى600.00100.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائينورا رياض مظلوم عندول909152921424004096
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كلية الطب/جامعة المثنى599.0099.83اعدادية السماوة للبناتاحيائيتبارك خالد سلمان كاظم909162921422024057

كلية الطب/جامعة المثنى599.0099.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيصفا صبار كاظم دريول909172921424004068

كلية الطب/جامعة المثنى598.1299.69ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمحمد مناف مسلم علي909182921411021031

كلية الطب/جامعة المثنى598.0099.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائيورود عايد جدوع حنون909192921422026105

كلية الطب/جامعة المثنى598.0099.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرقية رافد كريم محمد909202921424003067

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحيدر راضي كتاب هنو909211421411027037

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيابراهيم خلف صباح صيوان909222221411058001

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيايمان محمد شلهوب ظاهر909232221424001010

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينهى مصطفى عبيد كاظم909242221424005076

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعباس جاسم كتاب سعيد909252321411012062

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50ثانوية االنفال المختلطةاحيائيمصطفى سامي محمد كاظم909262321417030019

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيموج عدي عدنان جواد909272321422012284

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمريم هيثم صالح شافي909282321422039200

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيقمر مهند سعدون حسين909292321424006321

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد علي حنت حرز909302421411044144

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيسجاد حليم عراك عبد909312421413008016

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيايات صباح اسود ناهي909322421422011019

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية حلب للبناتاحيائيمريم زمان فيصل صلبوخ909332421422014206

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية الشافعية للبناتاحيائيمريم احمد عبد الرضا جبار909342421422017135

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة وليد عبد الكريم عبد909352421422024265

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيرباب حيدر مهدي سلمان909362421422047076

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسجى رياح حسن عنجور909372421424023080

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد صالح موسى ركن909382521413031552

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى باسم فرحان نعمه909392521413031596

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب غسان حسن هادي909402521422001102

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحوراء علي جواد عيسى909412521422003132

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيعطاء حسن هليل عبد الرضا909422521422035167

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيشهد حيدر وحيد بربوتي909432521422036067

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب جواد جوحي رستم909442521424004546

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيفاطمه وليد صاحب صادق909452521424012018

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهبه رائد حسين كاظم909462521424018358

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسكينه جاسم محمد سلمان909472521424019071

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيهاشم اسماعيل خليل عبد العزيز909482621411024037
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كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد هللا فوزي عبد هللا حمزه909492721411029061

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية اليرموك للبناتاحيائيايات رحمن عبد الحسين عيسى909502721422036017

كلية الطب/جامعة المثنى597.0099.50اعدادية اليرموك للبناتاحيائينور الهدى محمود شاكر فرحان909512721422036167

كلية الطب/جامعة المثنى596.9299.49ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم حيدر نوري عبد االمير909522321422077088

كلية الطب/جامعة المثنى596.9299.49ثانوية المتميزيناحيائيحسين فليح حسن عنجور909532421411041039

كلية الطب/جامعة المثنى596.8499.47ثانوية التحرير للمتميزيناحيائياحمد عماد محمد حسين909542921411021001

كلية الطب/جامعة المثنى596.7699.46ثانوية المتميزيناحيائيالحسين راهي كلف مهدي909552421411041010

كلية الطب/جامعة المثنى596.6499.44ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيالسجاد عدنان قحطان دريب909562321411058009

كلية الطب/جامعة المثنى596.5299.42ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيابراهيم طارق علي حسين909572321411058001

كلية الطب/جامعة المثنى596.5299.42ثانوية المتميزيناحيائيحسين نبيل يوسف ماني909582421411041041

كلية الطب/جامعة المثنى596.4099.40ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيأمنيات عقيل ابراهيم جاسم909592321422077003

كلية الطب/جامعة المثنى596.2899.38ثانوية المتميزاتاحيائينرجس عدنان جبار عجيل909602521422013094

كلية الطب/جامعة المثنى596.2499.37اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيسجاد خضير عباس ناصر909612721411028072

كلية الطب/جامعة المثنى596.1299.35اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي محمد زهير علي909622721411028118

كلية الطب/جامعة المثنى596.0899.35ثانوية بابل للبنيناحيائيحسن موسى عبد الحسن سايب909632321411056027

كلية الطب/جامعة المثنى596.0099.33اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمحمد عدي عبد هللا صادق909641321411017057

كلية الطب/جامعة المثنى596.0099.33اعدادية السياب للبنيناحيائيرضا عباس داود سلوم909651321411028035

كلية الطب/جامعة المثنى596.0099.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيكرار حيدر طالل علي909662321411020281

كلية الطب/جامعة المثنى596.0099.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيميار وليد قحطان سلمان909672421422047251

كلية الطب/جامعة المثنى596.0099.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيغدير حسن يحيى مهدي909682521424019075

كلية الطب/جامعة المثنى596.0099.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيزين العابدين رزاق رضا جابر909692921411017108

كلية طب االسنان/جامعة المثنى594.1699.03ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيكرار عماد علوان نصيف909702921411021021

كلية طب االسنان/جامعة المثنى594.0099.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيسجاد لؤي صاحب مجيد909712921411017124

كلية طب االسنان/جامعة المثنى594.0099.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسراء احمد حبيب حكش909722921422001004

كلية طب االسنان/جامعة المثنى594.0099.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرباب مطشر عبد جبار909732921422002040

كلية طب االسنان/جامعة المثنى594.0099.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائينرجس محمد طاهر علي909742921422003132

كلية طب االسنان/جامعة المثنى594.0099.00ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيبراء شهيد محمد عباس909752921422012004

كلية طب االسنان/جامعة المثنى594.0099.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيتهاني شهيد رهيف هداد909762921422024066

كلية طب االسنان/جامعة المثنى594.0099.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيمريم سهر عطشان رزن909772921422024235

كلية طب االسنان/جامعة المثنى594.0099.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرضاب ابراهيم فرحان غازي909782921422027105

كلية طب االسنان/جامعة المثنى593.0098.83اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين حيدر عبد العالي فرج909792921422024045

كلية طب االسنان/جامعة المثنى592.0098.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيوفاء محسن كاظم حنيحن909802921422002121

كلية طب االسنان/جامعة المثنى592.0098.67اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهرة سلمان فليح حسن909812921422027166
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كلية طب االسنان/جامعة المثنى592.0098.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائياستبرق علي رحيم سلمان909822921424003005

كلية طب االسنان/جامعة المثنى591.0098.50االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حميد عبعوب خليفه909832221411004471

كلية طب االسنان/جامعة المثنى591.0098.50ثانوية االصالح المسائيةاحيائيادريس مرحب جابر عامر909842221415014002

كلية طب االسنان/جامعة المثنى591.0098.50ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض حيران رمضان909852221424024018

كلية طب االسنان/جامعة المثنى591.0098.50ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيطيبه رشيد مصيجر شنته909862221424042047

كلية طب االسنان/جامعة المثنى591.0098.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب أمين كامل علي909872221424063046

كلية طب االسنان/جامعة المثنى591.0098.50اعدادية عفك للبنيناحيائيعباس علي ساجت محمد909882421411006045

كلية طب االسنان/جامعة المثنى591.0098.50اعدادية الوالية للبناتاحيائيانوار موسى عمران جادر909892921422009007

كلية طب االسنان/جامعة المثنى591.0098.50ثانوية المصابيح للبناتاحيائيبركات هادي علي رباط909902921422017013

كلية طب االسنان/جامعة المثنى591.0098.50اعدادية السماوة للبناتاحيائينور رياض داخل منصور909912921422024264

كلية طب االسنان/جامعة المثنى591.0098.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب عطا هللا خضير عباس909922921422025072

كلية طب االسنان/جامعة المثنى591.0098.50ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر حسين مفتن909932921424003100

كلية طب االسنان/جامعة المثنى591.0098.50ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيسجى علي محمد جواد كاظم909942921424004064

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.6498.44اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين حيدر جليل كريم909952321415002346

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.6498.44ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين باسم حميد مجيد909962721411039022

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.5698.43اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتجى محمد رحيم سفيح909972721411028167

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.4498.41اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي عبد الحسين رزاق علي909982721411028111

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.4098.40اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيابراهيم نبيل عبد العباس عبد909992521411009003

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.1298.35ثانوية المتميزيناحيائياحمد عالء عبد الحسن داخل910002421411041005

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيابراهيم عوده عبيد كرم910011221415007001

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبراء اياد فضاله حسن910021321422002021

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيابراهيم عالء الدين عبد الحسين محمد910031421411009002

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائياحمد عدنان قاسم سلمان910041421415009204

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيمريم عدنان جميل عباس910051421424014043

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية المعقل للبنيناحيائيانور قاسم عباس محمد910061621411018007

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعلي حسن صالح ابراهيم910072121411032084

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء يونس خالوي راضي910082221424011029

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد حسين عليوي حسين910092321411006181

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد مهدي عطية موحي910102321411006195

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء محمد مكي عيسى910112321422013142

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبراء حامد جواد مهدي910122321422033013

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء فارس موسى هادي910132321422033088

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهديل فاضل عباس جليل910142321422044158
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كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى غانم عبيد جياد910152321424004001

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيحنين عبد الكريم جعفر كمون910162321424013012

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33ثانوية العمادية المختلطةاحيائيتبارك حسن كريم سرحان910172321427055004

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب رياض علي عبد الرضا910182421422001074

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيسجى عباس نايل عبد910192421422003119

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه حيدر كاظم دشمان910202421422014180

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايه طعمه عبد االمير تايه910212421422028031

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب نصار راضي تعبان910222421424014051

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيصفا رحيم عادل نعمه910232421424017052

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيرحيم عبد الكاظم رحيم ابو شنين910242521413023046

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر ستار عبد هللا ثجيل910252521413031499

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر فيصل محمود910262521413033084

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر سعد جواد حريب910272521413033115

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء علي حميد كزار910282521422010149

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم حسين صالح ناصر910292521422040324

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسكينه حازم سعد حنتوش910302521424004651

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم رشيد جابر علي910312521424018173

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم سعدون عبد الحسين910322521424019084

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائياخالص وردان رزاق مونس910332521424020002

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيغفران حيدر عبد الحسين سعد910342521424025039

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزهراء ساجد عبد الحمزه علي910352521424026020

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيحسام مؤيد كريم عطيه910362721411002008

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعباس عبد الكريم خلف حسين910372721411030055

كلية طب االسنان/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيايات بشير علي مجلي910382721422055008

كلية الصيدلة/جامعة المثنى600.40100.07ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيياسر عامر صبر عوده910392921411021036

كلية الصيدلة/جامعة المثنى593.0098.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيباقر سعيد شهيب حسين910402921411020037

كلية الصيدلة/جامعة المثنى593.0098.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين حسن داخل عواد910412921422003023

كلية الصيدلة/جامعة المثنى593.0098.83اعدادية الرميثة للبناتاحيائيقنوت قحطان والي سلمان910422921422027244

كلية الصيدلة/جامعة المثنى592.0098.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب مقداد حميد جابر910432921422025077

كلية الصيدلة/جامعة المثنى590.0098.33ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيبنين يحيى احمد حسين910442921422029003

كلية الصيدلة/جامعة المثنى589.0098.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم محمد حميد محمد910451421422062124

كلية الصيدلة/جامعة المثنى589.0098.17اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعباس عدنان عبد والي910462921411019096

كلية الصيدلة/جامعة المثنى589.0098.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين خالد عبد الرضا سكران910472921411020082
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كلية الصيدلة/جامعة المثنى589.0098.17اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب سعد عباس جهيد910482921422024146

كلية الصيدلة/جامعة المثنى589.0098.17ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائياسيا عامر مصطاف محمد910492921424003006

كلية الصيدلة/جامعة المثنى589.0098.17ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزمن خالد بزون عبود910502921424004039

كلية الصيدلة/جامعة المثنى589.0098.17ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيكوثر مالك عبدالسادة عبدالحسين910512921424008030

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد هللا فاضل كريم فرحان910521121411041066

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد ياس خضير احمد910531121411041132

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين ستار جبار فرج910542221422017011

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00ثانوية االحسان للبناتاحيائيزهراء حاكم علي عطشان910552221422086014

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد طاهر علي910562221424051038

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيباقر صالح جليل فرحان910572321411006020

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية االمام للبنيناحيائيحسين عباس خليف عاشور910582321411013015

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي هادي شاوى دايم910592321411042098

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00ثانوية االبرار للبنيناحيائيعلي محمد علي طوفان910602321411060078

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية الجامعة للبنيناحيائياحمد ميثم رزاق عبود910612321411061007

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00ثانوية عدن للبناتاحيائيفاطمه علي صاحب عبد المهدي910622321422001074

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب مهند وهيب رزوقي910632321422013278

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهد نعمه ناجي كاظم910642321422013326

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الزهراء اشرف سليم عبدالحسن910652321422013493

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبتول فالح مهدي صالح910662321424003015

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء جابر حسين جاسم910672321424006037

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيبنين نزار اسماعيل عبد910682321427005011

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00الخارجياتاحيائيازهار علي حسين شبيب910692321428050008

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيابو الحسن الزم كامل رشك910702421411024001

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن هادي حمود والي910712421411036056

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00ثانوية الدرعية المختلطةاحيائييحيى هويني حران حسين910722421417019015

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب علي ميزر خشان910732421422002069

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيمالك محمد سعران حمود910742421422003168

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه علي محمد حمود910752421422011169

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية دمشق للبناتاحيائياسالم كاظم ابراهيم كاظم910762421422024011

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك محمد جبر عاشور910772421422024073

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيهديل مجبل تهلوك صيوان910782421422024336

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيسكينه عدنان زرزور محان910792421424015058

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزهراء محمد عبد الساده عنبر910802421424017040
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كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمؤمل شاكر عبد راضي910812521411001379

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيزين العابدين ماجد حامد هويش910822521411004047

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمنتظر ليث اسماعيل ابراهيم910832521411005187

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي حسين عبد زيد عباس910842521411014114

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد هيثم عبد الزهره كاظم910852521413031045

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيالحسين علي نجم سهيل910862521413031054

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر صادق جمعه شنون910872521413031500

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول صالح فرحان عاجل910882521424004121

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيخديجه كريم جهاد ناصر910892521424004274

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور محمد حسين عبيد910902521424018335

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهبه حسن جابر محمد رضا910912521424018357

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر علي جاسم محمد910922721411025078

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينور قاسم جاسم سراج910932721422003205

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيايمان رياض جواد كاظم910942721422033035

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيفاضله صاحب سلمان مرزه910952721424005018

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحيدر عبد نعمه طويرش910962921411019055

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيحيدر سامي بدر عباس910972921413005022

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0098.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبتول فالح حسن موسى910982921422001020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى554.0092.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقياحمد فاهم راضي صاحب910992921511018006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى549.0091.50اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي محمد ناصر حسون911002921511025191

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى546.0091.00اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيايات رحيم موسى عبود911012921522006011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى540.0090.00الخارجياتتطبيقيافراح حسن سلمان عذاب911022221528050008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى540.0090.00اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيزهراء علي رسم تويه911032921522004010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى538.0089.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحيدر احمد عبد سوادي911042221511012023

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى535.0089.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيزينب احمد علي محسن911051621524044010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى534.0089.00ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيعال رضا هادي عباس911062921524003015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى533.0088.83ثانوية الرافدين المسائية االهلية للبناتتطبيقينور الهدى كريم محسن حسن911072421526003001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى531.0088.50اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد حيدر علي عمران911082921511025236

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى530.0088.33ثانوية ام البنين للبناتتطبيقينور علي حامد حسين911092921522026086

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى527.0087.83اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيرقيه صادق جاسم ابراهيم911102921522001027

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى526.0087.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقياحمد عبد المنعم فرحان غالب911112321511002002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى525.0087.50اعدادية النور للبناتتطبيقيوفاء علي وادي موحان911122221522042029

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى525.0087.50اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيعلي رياض نوري مرزه911132321511005030

4148 من 2761صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى522.0087.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد منتظر منعم علي911142421511036036

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى521.0086.83اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه حسن حمزه حسين911152321522012023

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى521.0086.83اعدادية العروبة للبناتتطبيقيرغد عماد صالح هادي911162421522047011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى520.0086.67اعدادية النيل للبناتتطبيقيزينب سعود حسين حسن911172221522054015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى520.0086.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحسن عامر محمد مسلم911182521513031015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى519.0086.50اعدادية الوحدة للبناتتطبيقينور الزهراء عباس جخيور فضل911192221522036035

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى516.0086.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمحمد ماجد محمد صنكور911201621511019202

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى516.0086.00ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيمحمد علي ساجت سلطان911211621511053030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى516.0086.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسن حازم جواد طالب911221621513115009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى514.0085.67ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيزينب جواد عباس بعنون911231621524059004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى512.0085.33ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيمحمد ميثاق جبار كاطع911241621513089040

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى512.0085.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقياحمد صبار حسين شناوه911252221513021002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى511.0085.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمرتضى عبد الحسين محمد سدخان911262521511012089

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى510.0085.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد قصي كامل فرطوس911272921511025250

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى509.0084.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تطبيقيياسمين محمد علي حسن مريهج911282521522022048

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى509.0084.83اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين عاجل زغير كاظم911292921511025060

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى509.0084.83اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيمحمد عبد الزهرة بعيد زغيرون911302921511027024

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى508.0084.67اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيحسين حمد جواد حسن911312221511002018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى507.0084.50ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيهاشم أحمد هاشم انور911322721511036052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى532.0088.67ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه علي مطر مهدي911332921522026072

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى518.0086.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمرتضى رسول نعيم حمزة911342921511018183

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى509.0084.83اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمحسن حميد مناع عواد911352921511019077

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى507.0084.50اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد باقر احمد ناصر حسين911362921511018166

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى505.0084.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي ساجد جوده مجيد911371621513006061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى502.0083.67اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمنتظر ناعم مطر فياض911381621511010122

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى502.0083.67اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيبتول عايد عوض رخيص911392921522001007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى501.0083.50اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيزيد علي كريم هاشم911402921511023069

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى501.0083.50اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيفاطمه عبد السالم عبيس جفات911412921522001046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى498.0083.00اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمسلم حبيب حسين سلوت911422921511023169

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى498.0083.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيزينب وابل شنان رباط911432921524002006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى496.0082.67اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي احسان محمد جواد رضا911442921511016057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى495.0082.50اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيكاظم مهند كاظم كزار911451621511033161

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى488.0081.33اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيزينب فؤاد محمد شوكت911462921522006059
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى486.0081.00اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الرحيم سلطان911471621511015119

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى486.0081.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقيخديجة رعد موسى محسن911481621522015014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى486.0081.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد هللا جميل عفات فتيني911492921511018109

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى484.0080.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزينب رزاق ربيع رزوقي911501621526002102

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى483.0080.50اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسن كريم مرداس عميش91151292051005018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى480.0080.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسن عيدي كماش جوهان911521621513004026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى479.0079.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي عباس فاضل ناصر911531621513006065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى478.0079.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد الباقر عبد الحسن شريف جبر911541621513006079

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى478.0079.67اعدادية العزم المختلطةتطبيقيحسين علي صبيح عزيز911551621517006025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى477.0079.50ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيمنار سعدي طاهر احمد911561621524052005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى476.0079.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي ضياء جاسم حسن911572921511025173

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى475.0079.17اعدادية ابي تمام المختلطةتطبيقيمحمد عودة خشان جابر911582921517004018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى474.0079.00ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيمنار رزاق حميد ياسين911591621522055038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى473.0078.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد اللطيف حبيب ابراهيم حبيب911601621511001133

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى472.0078.67اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمصطفى باسم يونس زياره911611621511006168

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى472.0078.67ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقياالء حميد سراج جابر911621621524002002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى472.0078.67اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسن مسلم مذري حسن911632921511023038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى471.0078.50اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيحسين صفاء عبد الصمد محمد911641621511068012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى471.0078.50ثانوية الوالية للبناتتطبيقيهدى حمزه راضي حسين911652221522066071

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى471.0078.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيدعاء كريم محي كريم911662221522073014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى470.0078.33ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد عبد الرسول عبود911671621513032012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى469.0078.17ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمحمد سعيد صدام حميد911681621513049038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى469.0078.17ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه حيدر جواد كاظم911692921522026066

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى469.0078.17ثانوية ام البنين للبناتتطبيقينغم حسين فيصل حسون911702921522026083

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى468.0078.00ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيحسين علي جاسم عبد الواحد911711621513089010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى468.0078.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبتول انور علي نعيم911721621522051010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى467.0077.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين هيثم كاظم عبود911731621511001109

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى467.0077.83ثانوية الزهور للبناتتطبيقيحنين كاظم جبار حمزه911742921522028007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى465.0077.50ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيصالح خميس مهدي صالح911751921515005028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى465.0077.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمحمد حاكم عباس علوان911762521511008127

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى465.0077.50ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيصبا عواد عبد هللا صياح911772921522026059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى463.0077.17ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيمحمد حيدر ابراهيم عبد السادة911781621515012111

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى462.0077.00اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء غالب رزاق ظاهر911792921522001032
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى462.0077.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيهدايه حسين عبد محمد911802921522003032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى461.0076.83اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعباس رحمن مطر عطيب911812221511024025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى460.0076.67ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي ناطق نجم نتيش911821621513021084

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى460.0076.67ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى وائل عبد اللطيف كديمي911831621513021131

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى458.0076.33اعدادية االجيال للبنينتطبيقيحسين عالء هاشم محمد911841621511014025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى458.0076.33اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين احمد كريم ناصر911852421511027006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى458.0076.33ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعلي نعيم جاسم جويت911862821511027039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى457.0076.17اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمحمد هادي محمد جواد حميد911871621511041084

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى457.0076.17ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعلي هيثم عبد االمام محمد911881621513110056

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى457.0076.17اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسين سامر سنام كاظم911892221511077017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى457.0076.17اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيليث فاضل ضياء سلمان911902421511015073

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى457.0076.17اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمهيمن عمار مزهر خلف911912721511033170

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى457.0076.17ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيفاطمة مؤيد جبار حسن911922921524003017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى456.0076.00ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين عبد الرضا موسى911932221511041022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى456.0076.00اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيرضا باسم حميد راشد911942221511058024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى456.0076.00اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيحنين ماجد داخل عبد الزهرة911952221522057008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى456.0076.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمسلم محمد سعدون الوس911962821511001181

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى455.0075.83اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيوسن وسام يوسف غضيب911971421522062039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى455.0075.83اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمود جاسم زويد خليف911982221511017074

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى455.0075.83اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين محمد حسين علي911992221511034027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى455.0075.83اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيتبارك حسن ناجي حمداوي912002421522023006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى455.0075.83اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيامير عاجل طربول حسون912012921511022009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى454.0075.67اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد اللطيف مشيغي912021221511022116

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى454.0075.67ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمرتضى ناظم صدام حميد912031621513049045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى454.0075.67االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمرتضى احسان عبد علي سلطان912042221511009054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى454.0075.67اعدادية العروبة للبناتتطبيقيرفل توفيق كاظم جاسم912052421522047012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى454.0075.67اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحسين قيس هادي عليوي912062621511002014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى454.0075.67اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد احمد رياض عبد الحمزه912072721511025089

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى454.0075.67اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي خالد رزيج فرج912082921511025166

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى453.0075.50اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيابراهيم محمد صالح عبد الجبار912091621511011004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى453.0075.50اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيزين العابدين محمود جواد عواد912101621511034074

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى453.0075.50ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيعلي خالد بدر عبد الرضا912111621513055032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى453.0075.50ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعباس فاضل خلف حمود912121621513121008
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى453.0075.50اعدادية البسمة للبناتتطبيقيشمس جاسم محمد طاهر912131621522080035

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى584.0097.33ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائينور رياض عباس رحيم912142921424004095

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى577.0096.17اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء ربيع هاني محمد912152921522001030

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى572.0095.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء صادق حميد عبد الصاحب912162921422024075

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى569.0094.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد جواد محسن عبود912172221411003010

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى567.0094.50ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين علي912182921413002047

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى557.0092.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائياطالل علي جبار عبود912192921422001009

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0091.33ثانوية وشق المدائن االهلية للبنيناحيائييوسف مصطفى قاسم علي912201621413073002

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0091.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيانفال منتظر علي سلمان912212921424003010

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى545.0090.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيعبد هللا كريم عبد هللا جابر912222921411017160

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى543.0090.50ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد صبحي جاسم912232921513005019

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى539.0089.83ثانوية الوالية للبناتاحيائيرقيه سعد جبار رائد912242221422066074

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى539.0089.83اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيدعاء علي حسين يوسف912252721426001075

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى539.0089.83اعدادية السماوة للبناتاحيائيروان باسم حسن بريد912262921422024109

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى538.0089.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيريام مهدي خضر حمادي912272921422024111

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى537.0089.50اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد بشار جاسم جليل912282921411017247

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى536.0089.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية حسين نصيف جاسم912292921422024096

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى536.0089.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفرح حسين عامر طالب912302921422026075

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى535.0089.17اعدادية فلسطين للبناتاحيائيغفران صباح جفات معود912312921422001128

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى535.0089.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب رعد سعد محمد912322921422026048

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى532.0088.67اعدادية المثنى للبنيناحيائيسيف حيدر كاظم حمود912332921411018062

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى530.0088.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيسيف الدين فالح حسن جياد912342221411062096

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى530.0088.33اعدادية النور للبناتاحيائيمسرة حسين عبد الحسن عطيه912352221422042269

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى530.0088.33ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح حسن نعيمه912362621424002076

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى530.0088.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيعباس عطيه كريم عبود912372921411017150

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى529.0088.17ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيمسلم كريم قاسم محيسن912381621513070022

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى529.0088.17ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبتول عبد هللا لفته هويدي912392921424003018

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى529.0088.17ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور محسن شاكر سعد912402921424003183

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى528.0088.00ثانوية الفرات المختلطةاحيائيحسن شاكر بدر وطبان912411621417001001

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى528.0088.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء كفاح كاظم حسن912422921422024130

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى527.0087.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء سامي عبد الكاظم جبار912432521424004435

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى527.0087.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه سلمان غموس كاطع912442921422002090

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى526.0087.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيمريم غسان عدنان حسن912452921424003159
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قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى526.0087.67ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيتبارك علي حسين عيدان912462921424004020

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى526.0087.67اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحيدر عدنان جواد ناصر912472921511025086

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى524.0087.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرسل حبيب رواد عبيد912482221424028070

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى524.0087.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي كامل مظلوم جوهر912492321411002163

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى524.0087.33اعدادية القوارير للبناتاحيائيهبه عايد احمد عبد912502721422015172

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى524.0087.33اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمشرق لطيف كعيد عبد912512921411019180

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى524.0087.33ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيحيدر محمد حسين علي912522921413002012

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى523.0087.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيسجاد عبد العال طراد جينة912532421411047138

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى523.0087.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمأثر عبد الكاظم نفات هتول912542921422002100

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى523.0087.17اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيرغد دريد شبيب نايف912553321422002041

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى522.0087.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيهدى حسين علي كدر912562421422026216

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى522.0087.00اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد عالوي عبد الزهرة خشان912572921411016130

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى522.0087.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه مكي كاظم لوفه912582921424002048

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى516.0086.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد اثير سعد لفته912591621511031091

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى514.0085.67ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيخيرات غسان عباس عبيدان912602921524004003

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى513.0085.50ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزهراء حسين علي ناصر912612921522028015

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى513.0085.50ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيمروه نعيم مكي مجيد912622921524004011

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى512.0085.33اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعضيد ستار غالي شنان912632921511022050

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى511.0085.17اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي صباح عبد االمير كاظم912642921511018131

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى510.0085.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيغيث محمد منصور رشيد912652921511018148

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى495.0082.50اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمؤمل صالح نجم حسين912662921511023140

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى488.0081.33ثانوية االنوار للبنينتطبيقيعلي اكبر عالوي مخلف فهد912672921511026021

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى488.0081.33اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيهبة سالم عبد الحسين حمد912682921522001059

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى584.0097.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيظفر شهيد حنيوي زويد912692921424003126

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى577.0096.17ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائينبأ علي سعدون كاظم912702921424002058

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى575.0095.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس احمد جبار912712921424004045

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى575.0095.83اعداديةالسماوة المسائية للبناتاحيائيرؤيا حسن مطشر سكر912722921426001021

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى572.0095.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى عدنان حسين مدلول912732921411017302

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى566.0094.33ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد حسين علي عبد هللا محمد912741621413021057

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى566.0094.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيمريم محمد عبدالرضا محمد912752921422024240

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى563.0093.83اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيسعد مطر سالم جبر912762921511025109

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى561.0093.50ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد نصير غافل بخيت912772221413004139

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى560.0093.33اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء لفتة عبد هللا غياض912782921422004048
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى560.0093.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسميه قتبيه عدنان شاكر912792921422023189

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى558.0093.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين رائد عبد الخالق محسن912801621411001039

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى557.0092.83ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيمريم معن ابراهيم حسوني912812921424003162

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى557.0092.83ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيزهراء عبد الرضا شاكر ظاهر912822921524003007

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى556.0092.67اعدادية جيكور للبنيناحيائييوسف حيدر عبد الحميد مجيد912831621411054029

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى556.0092.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمجتبى محمد مير علي طه912841621413123112

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى556.0092.67اعدادية الشطرة للبناتاحيائينور الزهراء حيدر هادي محمد حسين912852221422046154

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى556.0092.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيام البنين اسعد كريم خير هللا912862921424003008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى555.0092.50ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد منذر داخل رمضان912871621413089027

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى555.0092.50اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيعباس تركي فاهم عبد الرضا912882921511023091

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى554.0092.33ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب سعد عبيدي خضير912892921424002021

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى553.0092.17اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمحمد عزيز ياسر ضاحي912901621511055184

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى553.0092.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى حيدر طه حسين912912221411034379

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى552.4092.07اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد الحسين عباس يعقوب جبر912922221411062168

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى552.0092.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم نصيف سلطان912932921413002039

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى551.0091.83ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعبد هللا احسان مجيد لفته912941621411003026

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى551.0091.83اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقياحمد وسام كامل مطر912952921511023013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى549.0091.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء عبد الخضر حبيب حسين912962721422033135

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى549.0091.50اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيصفاءالدين ناجح حسن علي912972921411022046

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى549.0091.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه رياض عبد الحسن جبير912982921422003054

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0091.33ثانوية المدينة للبنينتطبيقيمنتظر عبد علي عذال حبش912991621511028033

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0091.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيمالك اسامة قاسم عبد العالي913001621522091046

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0091.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرقية جاسم عبد الحسين مهدي913012921424003065

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى547.0091.17اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفرات كريم حمود رهيج913022821522013041

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى547.0091.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائيكوثر علي حسين منو913032921422026079

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى546.0091.00ثانوية االوحد االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد داود سلمان913041621413117006

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى546.0091.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيحوراء عذاب جبر تبينه913052221422044019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى546.0091.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين علوان913062521413024031

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى545.0090.83اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الحسين عطيه مهاوش913071621511032117

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى545.0090.83اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقياحمد عباس خشان هميم913081621511033008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى545.0090.83ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسين حازم مويح عطية913092221413004040

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى544.0090.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائيتبارك فائز فوزي حسن913102921422026017

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى544.0090.67اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء جاسم رحيم حسن913112921422027132
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى544.0090.67اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيطايف ياسر عبد الحسين عمران913122921511008051

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى543.0090.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائييقين حسن عليوي ناصر913132221422004334

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى543.0090.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمريم شهاب حميد مصحب913142321422039197

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى543.0090.50اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيفاطمه فؤاد محمد حسين913152921522001048

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى542.0090.33اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمحمد باقر تحسين علي حسين913161421411029041

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى542.0090.33اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي حيدر مجيد وحيد913172221411018109

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى542.0090.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياكرم ناصر حسن حمادي913182221413023017

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى542.0090.33الخارجياتاحيائيفاطمة عبد العباس فنجان سعيد913192421428050183

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى542.0090.33اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي حسنين عبد العباس كاظم913202621411001103

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى542.0090.33ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيكرار كاظم لفته رباط913212621411031032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى541.0090.17ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينب عماد فليح عبد هللا913221621422071060

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى541.0090.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيهدى علي صاحب رحيم913232221522004024

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى541.0090.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبنين سعد عبد الكريم عداي913242321422039036

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى541.0090.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي محمد حسين فياض913252721411025154

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى541.0090.17اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسن مهدي رجا جحيل913262921511025046

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى540.0090.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيبان خالد علي راضي913271121422043008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى540.0090.00ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيسارة محمد ابراهيم عبد الجبار913281421426006152

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى540.0090.00ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد عبد الرسول كاظم913291621424014036

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى540.0090.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيالحسن عاشور طه عاشور913301621511033028

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى540.0090.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محمد ماهود عطشان913312221411004289

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى540.0090.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين حسن حامد عداي913322221411062049

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى540.0090.00ثانوية االسراء المختلطةاحيائيندى فائز خيري نوري913332321427049002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى540.0090.00اعدادية العزة للبنيناحيائيمنتظر سعد عبد المهدي عباس913342621411007134

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى540.0090.00اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحسين علي جاسم عبد هللا913352821411010005

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى540.0090.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرسل مالك عبد العزيز ابراهيم913362921422004033

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى540.0090.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء خالد عريمش كاني913372921422023082

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى539.0089.83اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمحمد سعد عبد السادة دويش913382221411018151

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى539.0089.83ثانوية االخالص المختلطةاحيائيزينب يحيى عبيد ناصر913392221427032018

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى539.0089.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرسل هادي مهدي صالح913402421422023058

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى539.0089.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيشمس ضياء جمعة جاسم913412821422013072

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى538.0089.67اعدادية اور للبناتاحيائيفرح سالم سلمان داود913422221422040103

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى538.0089.67ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمنتظر عبد القادر جبار مويعز913432821411027036

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى538.0089.67اعدادية الوفاء للبناتاحيائيساره ابراهيم علي يوسف913442921422004057
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى535.0089.17ثانوية الماء المعين االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد رضا صادق عبد913451621524064004

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى533.0088.83ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيمحمد باقر حليم محسن مطلك913461621517005016

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى532.0088.67اعدادية القرنة للبنينتطبيقيعلي كاظم علي مضهضب913471621511026041

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى531.0088.50ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيحميد محمد حميد عبود913481621513052007

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى530.0088.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمر زغير بجاي913492921511025138

كلية العلوم/جامعة المثنى568.0094.67اعدادية الوالية للبناتتطبيقيفاطمه عالوي سرحان عبد913502921522009007

كلية العلوم/جامعة المثنى566.0094.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفدك عمار عبد المجيد عبد علي913512921424003148

كلية العلوم/جامعة المثنى560.0093.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائياسيل عبدالزهرة راضي عباس913522921424003007

كلية العلوم/جامعة المثنى558.0093.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيمريم نيسان صالح هوير913532921422024241

كلية العلوم/جامعة المثنى551.0091.83اعدادية الوالية للبناتاحيائيمنى دخيل عمران جادر913542921422009048

كلية العلوم/جامعة المثنى549.0091.50اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرانيا علي ناصر عواجة913552921422027097

كلية العلوم/جامعة المثنى549.0091.50ثانوية القوارير للبناتاحيائيمنى محمد علي حاجي913562921422031023

كلية العلوم/جامعة المثنى548.0091.33اعدادية فلسطين للبناتاحيائيحوراء حسن علي حسين913572921422001051

كلية العلوم/جامعة المثنى547.0091.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب علي هادي محمد913582921422023161

كلية العلوم/جامعة المثنى546.0091.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيانعام حاكم فنجان جبار913592921422025015

كلية العلوم/جامعة المثنى541.0090.17اعدادية السماوة للبناتاحيائيتمارة ميثم ياسين صحن913602921422024064

كلية العلوم/جامعة المثنى538.0089.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة خويلد كريم فياض913612921422024199

كلية العلوم/جامعة المثنى537.3289.55ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمنتظر باسم جاسم محمد913622921411021034

كلية العلوم/جامعة المثنى535.0089.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهدي مصلح محمد عبد913632921411020369

كلية العلوم/جامعة المثنى534.0089.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين مؤيد عبد والي913642921411019048

كلية العلوم/جامعة المثنى533.0088.83اعدادية الرميثة للبناتاحيائياديار رزاق مدلول صحين913652921422027005

كلية العلوم/جامعة المثنى532.0088.67ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيانوار عبد االمير راضي شنشول913662921424004013

كلية العلوم/جامعة المثنى530.0088.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء كريم نجم عبد913672721422048066

كلية العلوم/جامعة المثنى530.0088.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيفرقد مثنى محسن محمد913682921411017220

كلية العلوم/جامعة المثنى530.0088.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيايات فاضل كاظم رداد913692921422024032

كلية العلوم/جامعة المثنى530.0088.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيعلياء باسم عبد االمير كاظم913702921422025093

كلية العلوم/جامعة المثنى530.0088.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيشهد محمد عباس كاظم913712921424003119

كلية العلوم/جامعة المثنى529.0088.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب فيصل حطحوط حمود913722921422003088

كلية العلوم/جامعة المثنى529.0088.17ثانوية السلمان المختلطةتطبيقيضاري سامي غنيص شالقه913732921517001001

كلية العلوم/جامعة المثنى528.0088.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية جاسم محمد صالح913742921422024095

كلية العلوم/جامعة المثنى528.0088.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيالحان كريم شنوب كافي913752921424004012

كلية العلوم/جامعة المثنى527.0087.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد هللا محمد صبحي محمد913762121411049071

كلية العلوم/جامعة المثنى527.0087.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائياهداب كاظم عبيد مازي913772921422001015
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كلية العلوم/جامعة المثنى527.0087.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم حسن913782921422001077

كلية العلوم/جامعة المثنى526.0087.67ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيغدير برهان حمودي عيدان913792521424029031

كلية العلوم/جامعة المثنى526.0087.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء حسين راضي ظاهر913802921422023081

كلية العلوم/جامعة المثنى526.0087.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيايات حمود عيسى طالل913812921422025016

كلية العلوم/جامعة المثنى526.0087.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين طالب عبد علي طاهر913822921424005008

كلية العلوم/جامعة المثنى526.0087.67اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمحسن دوهان شويرد بهاض913832921511022075

كلية العلوم/جامعة المثنى525.0087.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى رزاق علي ناجي913842921422023179

كلية العلوم/جامعة المثنى524.0087.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيعباس جواد عبد جبار913852921411017145

كلية العلوم/جامعة المثنى524.0087.33اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد جبار رحيم خالوي913862921411019157

كلية العلوم/جامعة المثنى524.0087.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيدعاء صاحب محمد راضي913872921422024089

كلية العلوم/جامعة المثنى524.0087.33اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيزهراء هادي طعيمه مشكور913882921522006053

كلية العلوم/جامعة المثنى523.0087.17ثانوية البسملة للبناتاحيائيناديه جواد كاظم رداد913892921422011075

كلية العلوم/جامعة المثنى523.0087.17ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيشهد ماجد حميد خليل913902921424002028

كلية العلوم/جامعة المثنى522.0087.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيكوثر داخل فيصل عطشان913912921422023263

كلية العلوم/جامعة المثنى521.0086.83اعدادية الرميثة للبناتاحيائياسراء فريد جرود شايخ913922921422027012

كلية العلوم/جامعة المثنى520.0086.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء مؤيد كريم علي913932921422024131

كلية العلوم/جامعة المثنى519.0086.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهره سعد حمزة مهدي913942921422001098

كلية العلوم/جامعة المثنى518.0086.33اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد فرج موحان صياح913952921411018135

كلية العلوم/جامعة المثنى518.0086.33ثانوية خديجة للبناتاحيائيبتول عطا هللا سعود عبود913962921422008006

كلية العلوم/جامعة المثنى518.0086.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه ناصر رسول حسون913972921422025114

كلية العلوم/جامعة المثنى517.0086.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور صباح قاسم عبد المنعم913982921422003137

كلية العلوم/جامعة المثنى517.0086.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيكوثر مديح عبادي صياح913992921422023266

كلية العلوم/جامعة المثنى517.0086.17اعدادية الرميثة للبناتاحيائينور حسن عبد مسلم عبد الساده914002921422027285

كلية العلوم/جامعة المثنى516.0486.01ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعباس عبد هللا سعدون عبد الزهره914012921411021014

كلية العلوم/جامعة المثنى516.0086.00اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيمسلم بندر وطبان حميدي914022921411023092

كلية العلوم/جامعة المثنى515.0085.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب محمد غازي عبود914032921422001108

كلية العلوم/جامعة المثنى515.0085.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيامل رزاق عبد مهنه914042921422025012

كلية العلوم/جامعة المثنى514.1285.69ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزهراء حامد كاظم علك914052921422029005

كلية العلوم/جامعة المثنى513.0085.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء ناجح حسوني جياد914062921422002062

كلية العلوم/جامعة المثنى512.0085.33اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد حسين914072921422027133

كلية العلوم/جامعة المثنى511.0085.17اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيفاضل صباح علي كريم914082921411022064

كلية العلوم/جامعة المثنى510.0085.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشيماء كريم رسن مطر914092921422023202

كلية العلوم/جامعة المثنى510.0085.00ثانوية عشتار للبناتاحيائيتبارك عماد منفي حسون914102921422032020
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كلية العلوم/جامعة المثنى510.0085.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد الواحد عبد الزهرة914112921424003089

كلية العلوم/جامعة المثنى509.0084.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيامجد حسن جواد زغير914122921411017027

كلية العلوم/جامعة المثنى509.0084.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء فارس هادي منشد914132921422023132

كلية العلوم/جامعة المثنى509.0084.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائيوفاء زغل كطمير عبد914142921422026107

كلية العلوم/جامعة المثنى508.0084.67اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين ناصر عبد الحسين جليل914152921411017090

كلية العلوم/جامعة المثنى508.0084.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسيا كاظم مطاري سلمان914162921422001008

كلية العلوم/جامعة المثنى508.0084.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة محمد مناحي عبد914172921422024214

كلية العلوم/جامعة المثنى508.0084.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه سلمان سوادي عوده914182921422025104

كلية العلوم/جامعة المثنى508.0084.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيوسن عطيه وناس سرحان914192921422025141

كلية العلوم/جامعة المثنى508.0084.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائيشروق علي ملوح ابو حسنه914202921422026057

كلية العلوم/جامعة المثنى507.0084.50اعدادية بلد للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عماد محمد جواد كافي914211821422017105

كلية العلوم/جامعة المثنى507.0084.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين خير هللا ردام خليف914222221413006035

كلية العلوم/جامعة المثنى507.0084.50اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيعمار سالم موحان محمد914232921411003045

كلية العلوم/جامعة المثنى507.0084.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار مسافر راشد فزاع914242921411020272

كلية العلوم/جامعة المثنى507.0084.50اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب خضير عبيد جويد914252921422004051

كلية العلوم/جامعة المثنى506.0084.33اعدادية السماوة للبناتاحيائينور باقر اليذ هويدي914262921422024261

كلية العلوم/جامعة المثنى505.0084.17ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيمريم محمد جهيد عبد الحسن914272221424039032

كلية العلوم/جامعة المثنى505.0084.17ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين موسى طاهر914282221424065037

كلية العلوم/جامعة المثنى505.0084.17اعدادية الرميثة للبناتاحيائيافريقيا قابل كاظم بردان914292921422027021

كلية العلوم/جامعة المثنى504.0084.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين صادق جبار عبود914302221411012049

كلية العلوم/جامعة المثنى504.0084.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء علي جاسم عبيد914312921422003072

كلية العلوم/جامعة المثنى503.4083.90ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزينب بليغ علي عبدالكريم914322921422029009

كلية العلوم/جامعة المثنى503.0083.83ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيحسنين محمد مهدي عبد النبي محمد914332221413009014

كلية العلوم/جامعة المثنى503.0083.83اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعالء صالح فرج شنيور914342921411019105

كلية العلوم/جامعة المثنى503.0083.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينوره عوض حسن سعود914352921422002111

كلية العلوم/جامعة المثنى503.0083.83ثانوية خديجة للبناتاحيائيغدير علي كزار خضير914362921422008031

كلية العلوم/جامعة المثنى503.0083.83ثانوية المصابيح للبناتاحيائيرمله صالح هادي كريم914372921422017028

كلية العلوم/جامعة المثنى503.0083.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيأيه فهد جايد مشكور914382921422025008

كلية العلوم/جامعة المثنى503.0083.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء رعد جاسم ساجت914392921422026039

كلية العلوم/جامعة المثنى503.0083.83ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرقية ميثم فالح حسن914402921424003075

كلية العلوم/جامعة المثنى502.0083.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيايات رحيم عبد علي كاظم914412221422016024

كلية العلوم/جامعة المثنى502.0083.67اعدادية السماوة للبنيناحيائيكرار علي حسين عطيه914422921411017230

كلية العلوم/جامعة المثنى502.0083.67ثانوية األنوار للبنيناحيائيعلي حميد ضاري جابر914432921411024009
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كلية العلوم/جامعة المثنى501.0083.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمصطفى يحيى فاخر حنون914442221413060120

كلية العلوم/جامعة المثنى501.0083.50اعدادية تونس للبناتاحيائيالهام جاسم محمد ساهي914452221422007010

كلية العلوم/جامعة المثنى501.0083.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيآيات كاظم محمد عبيد914462221422008003

كلية العلوم/جامعة المثنى501.0083.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة صادق محمد عوض914472221422039293

كلية العلوم/جامعة المثنى501.0083.50ثانوية الوالية للبناتاحيائيطيبه علي كاطع وشيل914482221422066150

كلية العلوم/جامعة المثنى501.0083.50ثانوية الضواحي المسائية للبناتاحيائيازهار حسين حمزه عالس914492921426003005

كلية العلوم/جامعة المثنى500.0083.33ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيرحمه حميد عبد كاظم914502221424070002

كلية العلوم/جامعة المثنى500.0083.33اعدادية السرور للبناتاحيائيهدى يوسف عبيد رسن914512421422002120

كلية العلوم/جامعة المثنى499.0083.17اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين مالك خلف جبر914522221411015042

كلية العلوم/جامعة المثنى499.0083.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى كاظم عبد الحسين صادق914532221411062221

كلية العلوم/جامعة المثنى499.0083.17ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيمالك محمد جميل حسن914542221422009095

كلية العلوم/جامعة المثنى499.0083.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب محمود شاكر شناوه914552921422023171

كلية العلوم/جامعة المثنى499.0083.17ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيرقيه محمد ناجي محمد علي914562921424002013

كلية العلوم/جامعة المثنى499.0083.17ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر مهدي غضب914572921424003087

كلية العلوم/جامعة المثنى499.0083.17ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيفرقان علي حسين عيدان914582921424004081

كلية العلوم/جامعة المثنى498.0083.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء صباح ضيول جواد914592221422065046

كلية العلوم/جامعة المثنى498.0083.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيحنان هادي شاكر عبدالرضا914602921422001045

كلية العلوم/جامعة المثنى498.0083.00ثانوية الرميثة المسائية للبناتاحيائياسماء كاظم حسين فدار914612921426002010

كلية العلوم/جامعة المثنى497.0082.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء محمد ربيع بندر914622221422073059

كلية العلوم/جامعة المثنى497.0082.83اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي عباس جابر سلمان914632921411019119

كلية العلوم/جامعة المثنى497.0082.83اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين عامر زغير محمد914642921422027058

كلية العلوم/جامعة المثنى496.0082.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيشهد علي صالح رحيم914652221422083180

كلية العلوم/جامعة المثنى496.0082.67ثانوية العرفان المختلطةاحيائيزينب ماجد شاكر خضير914662221427042025

كلية العلوم/جامعة المثنى496.0082.67ثانوية خديجة للبناتاحيائيرقيه عبدالزهره حسن عامر914672921422008017

كلية العلوم/جامعة المثنى496.0082.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة ميثاق سعود عبد الرزاق914682921422024216

كلية العلوم/جامعة المثنى496.0082.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيوسن باسم عبدنور مطشر914692921422024286

كلية العلوم/جامعة المثنى495.0082.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين سلمان علي حمادي914702921411020085

كلية العلوم/جامعة المثنى495.0082.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيفرح باسم عبداالله جاسم914712921422024221

كلية العلوم/جامعة المثنى494.0082.33اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن علي جبر914722221411066088

كلية العلوم/جامعة المثنى494.0082.33ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيمنار عذاب حسن عامر914732221422009097

كلية العلوم/جامعة المثنى494.0082.33ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم عقيل حامد لجالج914742221424004097

كلية العلوم/جامعة المثنى494.0082.33ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين محمد جاسم عليوي914752921413002010

كلية العلوم/جامعة المثنى494.0082.33ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيمريم عماد عبد الحسين عبد هللا914762921424002052
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كلية العلوم/جامعة المثنى494.0082.33اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء سعد منديل خضير914772921522001031

كلية العلوم/جامعة المثنى493.0082.17اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمحمد احسان طه زغير914782221411027145

كلية العلوم/جامعة المثنى493.0082.17ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب علي حمود مظلوم914792521424015067

كلية العلوم/جامعة المثنى493.0082.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيخديجة كريم عبد هللا جيجان914802921422003043

كلية العلوم/جامعة المثنى492.0082.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيهشام عبد الحسين طاهر مهاوي914812221411012296

كلية العلوم/جامعة المثنى492.0082.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمرتضى مظفر شريف دحام914822221411033322

كلية العلوم/جامعة المثنى492.0082.00اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحسن شهد حنين دايخ914832221411051004

كلية العلوم/جامعة المثنى492.0082.00ثانوية االعمار للبنيناحيائيعبد هللا عودة عويد مطر914842221411076017

كلية العلوم/جامعة المثنى492.0082.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه عناد جالب كدوش914852921422002091

كلية العلوم/جامعة المثنى492.0082.00اعدادية االندلس للبناتاحيائياسيا هيثم حسين سعد914862921422025143

كلية العلوم/جامعة المثنى491.0081.83ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى فؤاد هادي علوان914872921413002045

كلية العلوم/جامعة المثنى491.0081.83اعدادية الرميثة للبناتاحيائيافكار عيسى داخل كاظم914882921422027022

كلية العلوم/جامعة المثنى491.0081.83ثانوية الزهور للبناتاحيائيخديجه محمد هادي علي914892921422028017

كلية العلوم/جامعة المثنى490.0081.67ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب ميثم ناصر عباس914902621422044039

كلية العلوم/جامعة المثنى490.0081.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء كاتب كشيش بهاض914912921422024082

كلية العلوم/جامعة المثنى490.0081.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيسمر فالح حيدر جبر914922921424003117

كلية العلوم/جامعة المثنى489.0081.50ثانوية الهدى للبناتاحيائيهدى حسين عطوان خضير914932221422033076

كلية العلوم/جامعة المثنى489.0081.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء احمد خليل يونس914942921422001076

كلية العلوم/جامعة المثنى489.0081.50ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمه سالم كاطع جهيمه914952921422011061

كلية العلوم/جامعة المثنى489.0081.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب هيثم كاظم خنجر914962921422023174

كلية العلوم/جامعة المثنى489.0081.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيكوثر عدنان فزاع كصاد914972921422024226

كلية العلوم/جامعة المثنى489.0081.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيتهاني حامد عبد الرحمن عباس914982921422025037

كلية العلوم/جامعة المثنى489.0081.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهدى حسن مهدي طابور914992921422026103

كلية العلوم/جامعة المثنى488.0081.33ثانوية الصمود للبنيناحيائيمحمد علي عبد الجبار ياسين915002221411010039

كلية العلوم/جامعة المثنى488.0081.33اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيفاطمه ياسر خماط بشيت915012221422055089

كلية العلوم/جامعة المثنى488.0081.33ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعباس علي زغير جبار915022421411035025

كلية العلوم/جامعة المثنى488.0081.33اعدادية فلسطين للبناتاحيائياطياف جابر عبد بكال915032921422001010

كلية العلوم/جامعة المثنى488.0081.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء جليل مطروح شوكان915042921422023120

كلية العلوم/جامعة المثنى487.0081.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيسجى رسول حسن عبد الحر915052421422008109

كلية العلوم/جامعة المثنى487.0081.17اعدادية فلسطين للبناتاحيائيحنين حسين كريم عجمي915062921422001046

كلية العلوم/جامعة المثنى487.0081.17ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزهراء رسول نهاي غازي915072921422017033

كلية العلوم/جامعة المثنى487.0081.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائينورالزهراء احمد ناصر سوادي915082921422023304

كلية العلوم/جامعة المثنى487.0081.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيحنان صبري غافل صكر915092921422025042
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كلية العلوم/جامعة المثنى487.0081.17ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيحوراء خليل عبد علي كاظم915102921424004024

كلية العلوم/جامعة المثنى486.0081.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمصطفى صالح محسن ناصر915112221411066125

كلية العلوم/جامعة المثنى486.0081.00ثانوية المحسن المختلطةاحيائيحسن ناجي طعيمه منشد915122221417076006

كلية العلوم/جامعة المثنى486.0081.00ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيدعاء علي عطا هللا لفته915132621422048013

كلية العلوم/جامعة المثنى486.0081.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيعالء جابر سالم عبد هللا915142921411018082

كلية العلوم/جامعة المثنى486.0081.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك رحيم كاظم جليل915152921422003034

كلية العلوم/جامعة المثنى486.0081.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبنين رامي وجيه حسين915162921424003022

كلية العلوم/جامعة المثنى486.0081.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد عبد الهادي حمزة نصيف915172921511025243

كلية العلوم/جامعة المثنى486.0081.00اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيفاطمه حسن جبار حسن915182921522004014

كلية العلوم/جامعة المثنى485.0080.83ثانوية االستبرق للبناتاحيائياديان عالء رشك جبار915192221422083009

كلية العلوم/جامعة المثنى484.0080.67اعدادية العقاد للبنيناحيائيكرار محمد جاسم مطشر915201221411028112

كلية العلوم/جامعة المثنى484.0080.67اعدادية السالم للبنيناحيائيمحمد علي وارد كسار915212221411015143

كلية العلوم/جامعة المثنى484.0080.67ثانوية الجهاد للبناتاحيائيزينب تعبان ابيني عبيد915222221422019017

كلية العلوم/جامعة المثنى484.0080.67اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب ميثم خشم فهد915232321422003085

كلية العلوم/جامعة المثنى484.0080.67اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمهدي فالح حسين كريم915242921411016162

كلية العلوم/جامعة المثنى484.0080.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب كريم محمد بشاة915252921422001106

كلية العلوم/جامعة المثنى483.0080.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمسلم قاسم حسن باقر915262921411020340

كلية العلوم/جامعة المثنى483.0080.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيدموع ناجح مهدي خنون915272921422001061

كلية العلوم/جامعة المثنى483.0080.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمريم عباس حمزه جاسم915282921422001143

كلية العلوم/جامعة المثنى483.0080.50اعدادية الوفاء للبناتاحيائيايات عباس كريم كاطع915292921422004014

كلية العلوم/جامعة المثنى483.0080.50اعدادية الرميثة للبناتاحيائيدالل ياسر سلمان طالل915302921422027093

كلية العلوم/جامعة المثنى483.0080.50ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي منور915312921424002042

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0080.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس حاكم محمد والي915322221413023110

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0080.33ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيسجاد سلطان عطشان خفي915332221417063009

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0080.33اعدادية الوركاء للبناتاحيائيصبا كاظم دويخ صبيح915342221422043110

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0080.33اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيذكرى محمد صحن باجى915352221422053039

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0080.33اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد ميثم شمران كمر915362321411043057

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0080.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسالي فاهم زاهر كاظم915372321422072167

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0080.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعلي حسن شالل عطيه915382421417020058

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0080.33اعدادية الرباب للبناتاحيائيتبارك حسين داخل جادر915392421422004038

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0080.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي خضير صبحي خضير915402521413031567

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0080.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين ميثم محمد مسلم915412521424004166

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0080.33اعدادية الحي للبناتاحيائيأيه ماجد ياسر حسوني915422621422036006
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كلية العلوم/جامعة المثنى482.0080.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي محمد عبد الحسين هاني915432921411017205

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0080.33اعدادية المثنى للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد االمير ساجت915442921411018152

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0080.33اعدادية فلسطين للبناتاحيائيخنساء عالوي ياسر جياد915452921422001059

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0080.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور قحطان نافع جوان915462921422023301

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0080.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور حميد مجيد فليح915472921422026095

كلية العلوم/جامعة المثنى480.0080.00ثانوية السلمان المختلطةتطبيقيمنى صالح عوض نغيش915482921527001001

كلية العلوم/جامعة المثنى474.0079.00ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزهراء حسين عبد علي جبار915492921522028014

كلية العلوم/جامعة المثنى473.0078.83اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيفاطمه علي كاظم صاحب915502921522001047

كلية العلوم/جامعة المثنى470.0078.33ثانوية االنوار للبنينتطبيقياحمد مالح محسن كعار915512921511026003

كلية العلوم/جامعة المثنى465.0077.50اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعباس حميد ثويني عبد915522921511025126

كلية العلوم/جامعة المثنى455.0075.83ثانوية االنوار للبنينتطبيقيصابر عزال صديان ثكاب915532921511026015

كلية العلوم/جامعة المثنى452.0075.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي عبد الحسن فاضل صوفي915542921511018134

كلية العلوم/جامعة المثنى452.0075.33ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيمنتظر كفاح حسن علي915552921513005039

كلية العلوم/جامعة المثنى451.0075.17ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعلي السجاد علي عبد المطلب هاشم91556292051031025

كلية العلوم/جامعة المثنى451.0075.17اعداديةالسماوة المسائية للبناتتطبيقيديانا عمار علي رداد915572921526001010

كلية العلوم/جامعة المثنى451.0075.17اعداديةالسماوة المسائية للبناتتطبيقيود ميثم جبار مزعل915582921526001032

كلية العلوم/جامعة المثنى448.0074.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمنتظر محمد خالد كاظم915592921511018205

كلية العلوم/جامعة المثنى442.0073.67اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد امين عباس علي915602921511025229

كلية العلوم/جامعة المثنى441.0073.50اعدادية فلسطين للبناتتطبيقينور الهدى سليم اسماعيل عبد الرضا915612921522001056

كلية العلوم/جامعة المثنى438.0073.00ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعلي عبد الزهره خلف رسن915622821511020068

كلية العلوم/جامعة المثنى438.0073.00ثانوية الزهور للبناتتطبيقيدعاء عبد علي حسن زغير915632921522028010

كلية العلوم/جامعة المثنى437.0072.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيفاطمه ماجد حميد جاسم915642921524004010

كلية العلوم/جامعة المثنى436.0072.67اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقينجاة كاظم عوده جابر915652921522006100

كلية العلوم/جامعة المثنى435.0072.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقياالء عبد الحسين عبد االمير علي915661621522051005

كلية العلوم/جامعة المثنى433.0072.17اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعلي داحي راشد ظاهر915672921511019062

كلية العلوم/جامعة المثنى432.0072.00ثانوية ام البنين للبناتتطبيقينجالء سعد جاسم ساجت915682921522026081

كلية العلوم/جامعة المثنى431.0071.83اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيموسى عمران عبد االمير ابو الجود915692921511023186

كلية العلوم/جامعة المثنى431.0071.83اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيكاظم صادق كاظم دهيلي915702921511025207

كلية العلوم/جامعة المثنى429.0071.50ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيتبارك ناظم كامل عبد الخضر915712921522026026

كلية العلوم/جامعة المثنى428.0071.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين سالم عباس علي915722921511025058

كلية العلوم/جامعة المثنى428.0071.33اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيفاطمه محمد حسن يحيى915732921522004017

كلية العلوم/جامعة المثنى426.0071.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعزيز كريم حسين عواد915742921511018114

كلية العلوم/جامعة المثنى423.0070.50ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحمد جبار كيلو عبد الرضا915751621515011127
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كلية العلوم/جامعة المثنى423.0070.50اعدادية الغراف للبنينتطبيقيمصطفى باقر خلف حسوني915762221511022083

كلية العلوم/جامعة المثنى423.0070.50اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيسيف باسم سلمان حمزة915772921511023083

كلية العلوم/جامعة المثنى422.0070.33اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسين محمد كاظم حمادي915782821511017039

كلية العلوم/جامعة المثنى419.0069.83ثانوية االنوار للبنينتطبيقيعيسى وحيد دنان واجد915792921511026024

كلية العلوم/جامعة المثنى418.0069.67ثانوية ام البنين للبناتتطبيقياسماء كريم الصي عبود915802921522026005

كلية العلوم/جامعة المثنى415.0069.17اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيكرار حيدر محمد حسن خضير915811621511002180

كلية العلوم/جامعة المثنى415.0069.17االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيحسين صفاء بديل توفيق915821621513025008

كلية العلوم/جامعة المثنى414.0069.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقييحيى صالح سعيد خابط915831621511035154

كلية العلوم/جامعة المثنى414.0069.00اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيمصطفى احمد مجيد عفلوك915842721511017032

كلية العلوم/جامعة المثنى414.0069.00ثانوية الزهور للبناتتطبيقيمعصومه علي عبيد خضير915852921522028028

كلية العلوم/جامعة المثنى413.0068.83ثانوية الزهور للبناتتطبيقيحوراء ميثم محمد عطيه915862921522028008

كلية العلوم/جامعة المثنى412.0068.67اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيمصطفى شاكر داخل عبدالحسن915872621511003049

كلية العلوم/جامعة المثنى412.0068.67ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيهدى مجيد لعيبي جابر915882921524002011

كلية العلوم/جامعة المثنى411.0068.50اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي مجيد غالي عكيد915892921511018140

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى519.0086.50ثانوية المصابيح للبناتاحيائيأسماء رضا ارحيم جويد915902921422017001

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى488.0081.33اعدادية السماوة للبناتاحيائينور جميل صلبوخ حسين915912921422024262

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى487.0081.17اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحيدر صالح موسى عجة915922921411022035

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى482.0080.33اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمحمد منعم كريم عايد915932921411022083

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى481.0080.17اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي كالف اجيمس مرهج915942921411017201

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى480.0080.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه صفاء نافع عطيه915952921422023246

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى480.0080.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيهدى محمود شاكر وطن915962921422027301

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى479.0079.83اعدادية النصر للبنيناحيائيفالح شاكر مطير سمح915972221411025089

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى479.0079.83اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء حسين نصيف جاسم915982921422024114

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى478.0079.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيهاجر نعيم كريم لزام915992921422024280

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى476.0079.33اعدادية فلسطين للبناتاحيائيجميله باسم صبحي فاضل916002921422001037

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى475.0079.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيبنين فالح مليح ميزر916012921422025025

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى472.0078.67ثانوية البسملة للبناتاحيائينور علي عناد اليذ916022921422011079

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى471.0078.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيايات عبد الباري عبيد كردوش916032921422026009

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى470.0078.33ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى كامل تالف جبر916042921413002046

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى470.0078.33ثانوية الشذرات للبناتاحيائيزينب قاسم كاظم محمد916052921422015027

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى469.0078.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة فليح رضيوي داخل916062221424008189

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى469.0078.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيرضوان خزعل علوان حسن916072421413018050

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى468.0078.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء فاهم سوادي عبدالحسين916082921422003006
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قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى467.0077.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي احسان عبد الهادي احمد916092921411017166

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى467.0077.83ثانوية الزهور للبناتاحيائيمالك عبدالكريم عبدالوهاب فليح916102921422028056

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى466.0077.67ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيليث قيس كتاب عيدان916112421411014076

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى466.0077.67ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيرسول حامد محسن عالوي916122921413005026

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى464.0077.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائيميعاد حسن ناظم مكت916132921422026090

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى463.0077.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين حسان مزعل916142921411020291

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى462.0077.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر صاحب زعيري916152921413005063

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى462.0077.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيهدى مظفر اياد احمدحمدي916162921422001161

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى461.0076.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مهدي زعيبل ضايف916172221413006107

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى460.0076.67اعدادية السماوة للبناتاحيائييسر عبد هللا حبيب عريبي916182921422024288

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى460.0076.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيرمله عبد ياسين الفي916192921422025053

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى458.0076.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين رياض فليح حسن916202921411020083

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى458.0076.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيسرى ناهي داموك غضب916212921422024168

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى457.0076.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيصادق رحيم حسان صالح916222921411020166

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى457.0076.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب صالح ثجيل عزوز916232921422002064

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى455.0075.83ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمهدي يوسف فالح حسين916241621413020021

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى455.0075.83اعدادية الوفاء للبناتاحيائيغفران صدام هنهون تويه916252921422004077

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى454.0075.67ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسين غالب عبد عليوي916262221413008017

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى454.0075.67اعدادية حلب للبناتاحيائيسجى عبد الكاظم مخيلف فرهود916272421422014143

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى453.0075.50اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسن عقيل فاضل عبد916282221411038027

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى453.0075.50اعدادية البطحاء للبناتاحيائيمالك عيد شندي مطر916292221422045079

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى453.0075.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء علي كاظم صاحب916302921422001089

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى453.0075.50ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيطفوف كاظم وبدان هداد916312921422033020

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى452.0075.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيجنات علي عبدالهادي احمد916322921424003042

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى451.0075.17ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعمار فارس نجم محسن916332921413005051

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى451.0075.17اعدادية الوفاء للبناتاحيائيختام حيدر راضي علي916342921422004028

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى450.0075.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيانوار علي جويمل عبد916352221422006011

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى450.0075.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمريم خليل ضمد سلمان916362221424017221

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى450.0075.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي خالد ثجيل سميدة916372921411017179

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى450.0075.00اعدادية الوالية للبناتاحيائيزينب محمد جاسم محمد916382921422009034

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى449.0074.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيازهار مسلم كامل حجي916392921424004001

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى448.0074.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيبلقيس عواد كاظم منشد916402421422003030

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى448.0074.67اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين محمد ستار كدر916412921411017088
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قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى447.0074.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين خالد جميل دريعم916422221411062050

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى447.0074.50اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء باسم فليح حسن916432921422004039

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى446.0074.33ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمصطفى عزيز لفته حجيل916442321417055030

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى446.0074.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين مفيد ذاري حميد916452521411012080

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى446.0074.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيتبارك زاهد محسن مجهول916462921422024058

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى446.0074.33ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيسكينه جابر راهي مبارك916472921424004065

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى445.0074.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب كاظم طوبان علو91648222042151042

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى445.0074.17ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيهادي احمد ادور عوده916492121413004025

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى445.0074.17اعدادية الشموخ للبناتاحيائيفاطمه فاضل مجرم عناد916502221422028146

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى445.0074.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيغدير مؤيد عبد علوان916512521422003385

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى445.0074.17اعدادية فلسطين للبناتاحيائيطيبه قاسم حميد هلول916522921422001120

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى445.0074.17اعدادية السماوة للبناتاحيائييقين وليد محمد رحيم916532921422024289

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى440.0073.33اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمنتظر داخل حنون جاسم916542221511038087

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى424.0070.67اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء رائد فاخر ساهي916552921522001029

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى411.0068.50اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعباس غالب محسن عناد916561621511033099

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى406.0067.67اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزينب أحمد فرج طاهر916572921522001035

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى404.0067.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد عصام محمد مصطفى916582921511025244

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى401.0066.83اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمؤمل مرتضى شناع لفته916592221511062017

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى401.0066.83اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيهاشم تركي خلف حسين916602921511025300

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى400.0066.67اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيسجاد حميد علي حطيحط916611621511057070

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى400.0066.67ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حيدر ناصر حاجم916621621513056027

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى398.0066.33اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسن كمال هادي جبار91663292051005019

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى397.0066.17اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقياحمد فالح مهدي جواد916642921511008005

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى397.0066.17اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيفاطمه رياض عبد الحسين مجهول916652921522001045

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى397.0066.17اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيطيبه رحيم بديوي شكاكي916662921522006071

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى396.0066.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين صباح عبد الحسن كحط916672921511018046

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى395.0065.83ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد محسن خضير916682921513005020

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى395.0065.83اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيزينب عباس خضير عبد الصاحب916692921522006056

كلية القانون/جامعة المثنى571.0095.17اعدادية فلسطين للبناتادبيهبه قاسم صاحب عذاب916702921222001085

كلية القانون/جامعة المثنى518.0086.33االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي جبار عبد الرضا محمد916712921211009110

كلية القانون/جامعة المثنى513.0085.50اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء صادق شاكر محمود916722921222003027

كلية القانون/جامعة المثنى512.0085.33ثانوية المصابيح للبناتادبيزهراء عامر جليل رشيد916732921222017024

كلية القانون/جامعة المثنى508.0084.67اعدادية الخنساء للبناتادبيبراء حيدر محمد عواد916742921222003007
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كلية القانون/جامعة المثنى507.0084.50ثانوية المصابيح للبناتادبيامل جابر كريم بشير916752921222017006

كلية القانون/جامعة المثنى503.0083.83اعداديةالسماوة المسائية للبناتادبيانوار سعران حرجان فرحان916762921226001006

كلية القانون/جامعة المثنى501.0083.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرؤى شاكر حميد خضير916772921222016051

كلية القانون/جامعة المثنى497.0082.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيغصون فيصل جغيبل مزهر916782921424004071

كلية القانون/جامعة المثنى494.0082.33اعدادية ام سلمة للبناتادبيمريم فهد زغير مرهج916792921222006125

كلية القانون/جامعة المثنى493.0082.17ثانوية المصابيح للبناتادبيفاطمه محمد يوسف رزوقي916802921222017041

كلية القانون/جامعة المثنى489.0081.50اعدادية ام سلمة للبناتادبيخديجه حسن متعب حمادي916812921222006046

كلية القانون/جامعة المثنى488.0081.33اعدادية الوفاء للبناتادبيشهد ليث صبيح عبد الحسن916822921222004022

كلية القانون/جامعة المثنى487.0081.17اعدادية الوفاء للبناتادبيالق حازم علي حسين916832921222004003

كلية القانون/جامعة المثنى486.0081.00اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي عباس عبود عباس916842921211007080

كلية القانون/جامعة المثنى486.0081.00ثانوية خديجة للبناتادبيتبارك صالح عبد مطلك916852921222008008

كلية القانون/جامعة المثنى484.0080.67اعدادية ام سلمة للبناتادبيكوثر صبيح خضر جبار916862921222006118

كلية القانون/جامعة المثنى482.0080.33اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيسجى حيدر روؤف محمد916872921222016093

كلية القانون/جامعة المثنى482.0080.33ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين حميد حسين916882921413005041

كلية القانون/جامعة المثنى481.0080.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيخديجه ميثم كريم نجم916892921222016044

كلية القانون/جامعة المثنى479.0079.83ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزينب كاظم فنجان فدار916902921422017047

كلية القانون/جامعة المثنى479.0079.83اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب فالح رديني مناحر916912921422024152

كلية القانون/جامعة المثنى478.0079.67االعدادية المهدوية للبنينادبيعيسى ماجد علي وميان916922921211009137

كلية القانون/جامعة المثنى478.0079.67اعدادية الوفاء للبناتادبيفردوس ناظم صاحب خلف916932921222004028

كلية القانون/جامعة المثنى477.0079.50االعدادية المهدوية للبنينادبيحسن مطشر رمضان عبد916942921211009034

كلية القانون/جامعة المثنى476.0079.33ثانوية اوروك االهلية للبنينادبيمحمد عدنان كاظم عسكر916952921213001004

كلية القانون/جامعة المثنى475.0079.17ثانوية بصية المختلطةادبيبشير عمر خفيف ثامر916962921217003002

كلية القانون/جامعة المثنى475.0079.17ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيمحمد قنديل ريكان فرحان916972921217007044

كلية القانون/جامعة المثنى473.0078.83ثانوية الهالل المسائية للبنينادبيذياب مرسال هاشم محمد916982921215005009

كلية القانون/جامعة المثنى472.0078.67اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين جاسم حمد طاهر916992921222006023

كلية القانون/جامعة المثنى471.0078.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيملك قصي عبد اللطيف محمد917002921222016133

كلية القانون/جامعة المثنى471.0078.50ثانوية اوروك االهلية للبناتادبيزهراء كاظم حمود عبد الحسن917012921224001002

كلية القانون/جامعة المثنى470.0078.33الوقف الشيعي- ثانوية فاطمة الزهراء للبنات ادبيرقيه عبد الحسين والي عبد الحسين917022921222005009

كلية القانون/جامعة المثنى469.0078.17ثانوية علي األكبر للبنينادبيحيدر كامل يوسف حمادي917032921211015021

كلية القانون/جامعة المثنى469.0078.17اعدادية فلسطين للبناتادبيتماره سلمان حمد سلمان917042921222001014

كلية القانون/جامعة المثنى466.0077.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيوفاء ناذر عوض غياض917052921222002136

كلية القانون/جامعة المثنى465.0077.50اعدادية االعتماد للبنينادبيحاتم كريم عباس مهدي917062921211005021

كلية القانون/جامعة المثنى465.0077.50ثانوية النور للبناتادبيبشائر سليم عكلو ساجت917072921222022015
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كلية القانون/جامعة المثنى462.0077.00ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيكرار صباح مكي هالوي917082921217007038

كلية القانون/جامعة المثنى461.0076.83ثانوية النور للبناتادبيعهود كريم سوادي جيثوم917092921222022103

كلية القانون/جامعة المثنى458.0076.33الخارجياتادبيسماء مهدي غازي عنون917102921228050164

كلية القانون/جامعة المثنى456.0076.00ثانوية العدالة للبنينادبيعقيل كريم طاشي حمزه917112921211014025

كلية القانون/جامعة المثنى455.0075.83ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيسلمان عاجل فيصل عبد917122921217007020

كلية القانون/جامعة المثنى452.0075.33اعدادية االعتماد للبنينادبيكريم وليد كريم مروه917132921211005109

كلية القانون/جامعة المثنى452.0075.33االعدادية المهدوية للبنينادبيحيدر علي حمزه حرجان917142921211009063

كلية القانون/جامعة المثنى451.0075.17اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيعلي حميد محمد عبيد917152921211008040

كلية القانون/جامعة المثنى451.0075.17الخارجيونادبيعلي رحيم مهدي عبد917162921218001439

كلية القانون/جامعة المثنى451.0075.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيبراء جليل انعيس جياد917172921222016019

كلية القانون/جامعة المثنى450.0075.00ثانوية الشذرات للبناتادبيآيه محسن حسين جابر917182921222015009

كلية القانون/جامعة المثنى449.0074.83اعدادية فلسطين للبناتادبيلباب جاسم فرج جاسم917192921222001069

كلية القانون/جامعة المثنى448.0074.67اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد ستار جبار رزيج917202921211007109

كلية القانون/جامعة المثنى448.0074.67االعدادية المهدوية للبنينادبيوليد عالوي ناهي جبار917212921211009207

كلية القانون/جامعة المثنى448.0074.67اعدادية ام سلمة للبناتادبيسجى حيدر عادل عبد الحسن917222921222006085

كلية القانون/جامعة المثنى447.0074.50ثانوية التآخي للبنينادبيحسين صاحب عبد الحسين عبود917232921211010006

كلية القانون/جامعة المثنى447.0074.50اعدادية ام سلمة للبناتادبيرباب علي كاظم محمد917242921222006050

كلية القانون/جامعة المثنى447.0074.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب ابراهيم كشيش بهاض917252921422024136

كلية القانون/جامعة المثنى447.0074.50ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيأزهار حسين عباس نعيم917262921424004007

كلية القانون/جامعة المثنى446.0074.33ثانوية المصابيح للبناتادبيحنين زغير ايدام غويرين917272921222017014

كلية القانون/جامعة المثنى445.0074.17اعدادية فلسطين للبناتادبيدعاء حسين عباس عالج917282921222001024

كلية القانون/جامعة المثنى444.0074.00ثانوية الشذرات للبناتاحيائيبتول عائد تركي عبد917292921422015008

كلية القانون/جامعة المثنى444.0074.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيتقى امين احمد شاكر917302921422024062

كلية القانون/جامعة المثنى443.0073.83االعدادية المهدوية للبنينادبيمنتظر ميثم كاظم حسن917312921211009200

كلية القانون/جامعة المثنى443.0073.83ثانوية بصية المختلطةادبيفيصل انور مخيلف جابر917322921217003011

كلية القانون/جامعة المثنى443.0073.83اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيهاله حامد ظاهر حبيب917332921222016149

كلية القانون/جامعة المثنى442.0073.67اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيايمن ماجد غازي عبد الخضر917342921211013018

كلية القانون/جامعة المثنى441.0073.50اعدادية السماوة للبنيناحيائياحمد مثنى قابل جبر917352921411017020

كلية القانون/جامعة المثنى439.0073.17ثانوية خديجة للبناتادبيزينب جاسم عجزان عتوي917362921222008018

كلية القانون/جامعة المثنى438.0073.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيخديجه علي حسن ابودكه917372921422023077

كلية القانون/جامعة المثنى437.0072.83ثانوية المناسك للبناتادبيحنين فارس صكبان عبد917382921222014016

كلية القانون/جامعة المثنى437.0072.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيسجاد حسين علي الفي917392921411017116

كلية القانون/جامعة المثنى436.0072.67اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسجاد حسين عاجل مطشر917402921211001069
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كلية القانون/جامعة المثنى435.0072.50اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسعود رزاق شاهر معيش917412921211013083

كلية القانون/جامعة المثنى434.0072.33ثانوية علي األكبر للبنينادبيمصطفى منذور جاسم محمد917422921211015047

كلية القانون/جامعة المثنى433.0072.17اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي طالب شتام حيمر917432921211007079

كلية القانون/جامعة المثنى433.0072.17اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيزيد عبد كاظم ليهوب917442921211013077

كلية القانون/جامعة المثنى432.0072.00اعدادية عين الحياة للبنينادبيباقر هاني عبود رداد917452921211007016

كلية القانون/جامعة المثنى432.0072.00اعدادية فلسطين للبناتادبيمنار حسين عبد ناصر917462921222001075

كلية القانون/جامعة المثنى431.0071.83اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب سعد عبيد علك917472921222006075

كلية القانون/جامعة المثنى431.0071.83ثانوية القبلتين للبناتادبيريمه ريسان نويني منفي917482921222013025

كلية القانون/جامعة المثنى431.0071.83اعدادية االندلس للبناتادبيغفران محمد علي جبر917492921222025029

كلية القانون/جامعة المثنى430.0071.67ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيغفران عبد الرحيم مطرود حرز917502921225004009

كلية القانون/جامعة المثنى430.0071.67الخارجياتادبيضحى رائد حيدر عباس917512921228050178

كلية القانون/جامعة المثنى429.0071.50اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيحسام رحيم محمد حبيل917522921211003014

كلية القانون/جامعة المثنى429.0071.50الخارجيونادبيمحمد علي عباس سجاد يوسف917532921218001632

كلية القانون/جامعة المثنى428.0071.33اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيمحمد حامد حمزه خليف917542921211003048

كلية القانون/جامعة المثنى428.0071.33اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي عادل حبط شنوت917552921211005088

كلية القانون/جامعة المثنى428.0071.33االعدادية المهدوية للبنينادبيابراهيم حسن رسول عبد االمير917562921211009001

كلية القانون/جامعة المثنى427.0071.17للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ادبياسراء عبد الرضا صيهود حسين917572921222030005

كلية القانون/جامعة المثنى426.0071.00ثانوية ابي طالب المختلطةادبيجمال غايب مريز دعيبل917582921217002006

كلية القانون/جامعة المثنى426.0071.00ثانوية عاتكة للبناتادبيفاطمه حسين رحيم اليذ917592921222007023

كلية القانون/جامعة المثنى425.0070.83االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد ناظم بحين مشعب917602921211009017

كلية القانون/جامعة المثنى425.0070.83االعدادية المهدوية للبنينادبيمرتضى سعود علي عبد هللا917612921211009177

كلية القانون/جامعة المثنى425.0070.83ثانوية المصابيح للبناتادبيزينب طالب رحيم صفر917622921222017026

كلية القانون/جامعة المثنى425.0070.83اعدادية االندلس للبناتادبيبراء جواد كاظم مسعد917632921222025008

كلية القانون/جامعة المثنى425.0070.83ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقياكرم محمد هادي صياح917642921515005007

كلية القانون/جامعة المثنى424.0070.67االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد عزيز محمد مطرود917652921211009159

كلية القانون/جامعة المثنى424.0070.67ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتادبيرقيه عبد الحسين عباس حمدي917662921224004004

كلية القانون/جامعة المثنى424.0070.67ثانوية النجاة للبناتتطبيقيدعاء عباس خضير عزيز917672921522034013

كلية القانون/جامعة المثنى423.0070.50اعدادية فلسطين للبناتادبيغصون تركي عمار سعد917682921222001062

كلية القانون/جامعة المثنى423.0070.50ثانوية المناسك للبناتادبيرسل فليح حسن جبار917692921222014025

كلية القانون/جامعة المثنى422.0070.33اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيزين العابدين جابر خلف عطيه917702921211001064

كلية القانون/جامعة المثنى421.0070.17ثانوية الرضوان للبنينادبيعلي لعيوس جبر عوده917712921211012011

كلية القانون/جامعة المثنى420.0070.00ثانوية القبلتين للبناتادبيسعاد سالم بكان شالكه917722921222013032

كلية القانون/جامعة المثنى420.0070.00للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ادبينور الهدى احمد معيوف معود917732921222030013

4148 من 2781صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة المثنى419.0069.83االعدادية المهدوية للبنينادبيحسن احمد محسن شندل917742921211009032

كلية القانون/جامعة المثنى419.0069.83ثانوية ام ابيها للبناتادبيزهراء رحيم عزاز عبد917752921222012030

كلية القانون/جامعة المثنى419.0069.83ثانوية الشريعة للبناتادبيحواسم فالح سوادي خواف917762921222021009

كلية القانون/جامعة المثنى418.0069.67ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتادبيامنه نبيل عبد علي كاظم917772921224004001

كلية القانون/جامعة المثنى417.0069.50اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعامر صبيح منصور عبود917782921211001085

كلية القانون/جامعة المثنى417.0069.50االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي قاسم جليل هواله917792921211009128

كلية القانون/جامعة المثنى417.0069.50ثانوية الثغر المختلطةادبيعلي حيدر صايل عيدان917802921217005005

كلية القانون/جامعة المثنى415.0069.17اعدادية الثقلين للبنينادبيمؤمل عماد سريح عبادي917812921211004127

كلية القانون/جامعة المثنى415.0069.17اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي فائز لعيوس منشد917822921211007081

كلية القانون/جامعة المثنى415.0069.17ثانوية الثغر المختلطةادبيعمار ناصر صايل عيدان917832921217005006

كلية القانون/جامعة المثنى415.0069.17ثانوية عاتكة للبناتادبيفاطمه ستار جبار تايه917842921222007024

كلية القانون/جامعة المثنى414.0069.00اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي كاظم عبد الهادي محمد917852921211004105

كلية القانون/جامعة المثنى414.0069.00اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد فالح حسن عالوي917862921211007120

كلية القانون/جامعة المثنى414.0069.00ثانوية ام ابيها للبناتادبيدعاء رحيم كروف كيطان917872921222012026

كلية القانون/جامعة المثنى414.0069.00ثانوية الشريعة للبناتادبيامنه ابراهيم محمد جديع917882921222021003

كلية القانون/جامعة المثنى412.0068.67االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي مسار عبد بويني917892921211009132

كلية القانون/جامعة المثنى412.0068.67ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيحسين كريم عبد علي بلط917902921215004048

كلية القانون/جامعة المثنى412.0068.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرباب كريم كاظم خضير917912921222016054

كلية القانون/جامعة المثنى411.0068.50اعدادية ام سلمة للبناتادبيسجود عصام حمزة عبد الهادي917922921222006083

كلية القانون/جامعة المثنى410.0068.33ثانوية الشريعة للبناتادبيايمان كلف خضير كزار917932921222021004

كلية القانون/جامعة المثنى409.0068.17اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبياحمد علي بزون غانم917942921211001006

كلية القانون/جامعة المثنى409.0068.17ثانوية علي األكبر للبنينادبيحمودي سوادي عبد علي917952921211015020

كلية القانون/جامعة المثنى409.0068.17ثانوية ام ابيها للبناتادبيمريم جساب مجيلي دغيم917962921222012042

كلية القانون/جامعة المثنى409.0068.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيمريم سامي سعود جفات917972921222016128

كلية القانون/جامعة المثنى408.0068.00االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد كريم بهلول عيال917982921211009166

كلية القانون/جامعة المثنى407.0067.83اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبياسراء علي مطر جوده917992921222016008

كلية القانون/جامعة المثنى402.0067.00ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيمرتضى نعمه خضير دريعي918002921515004147

كلية القانون/جامعة المثنى402.0067.00اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيبنين رحيم طاهر حسن918012921522001008

كلية التمريض/جامعة المثنى586.0097.67ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيباقر عبد العباس عبد الكريم عزيز918022921413002003

كلية التمريض/جامعة المثنى585.0097.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة منصور ضجر لزام918032921422024215

كلية التمريض/جامعة المثنى583.0097.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عبد هللا كريم شاكر918042921422023130

كلية التمريض/جامعة المثنى583.0097.17اعدادية الرميثة للبناتاحيائيطيبه مسير حسوني عبد918052921422027206

كلية التمريض/جامعة المثنى581.0096.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسن صخيل ناصر918062921411020221
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كلية التمريض/جامعة المثنى581.0096.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرقيه نعيم جفات عكاب918072921422002047

كلية التمريض/جامعة المثنى581.0096.83ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزمن تركي فاهم باني918082921422017030

كلية التمريض/جامعة المثنى581.0096.83ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزينب حداوي جابر وناس918092921422017040

كلية التمريض/جامعة المثنى581.0096.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائيريفان زرزور عبيد حرجان918102921422026035

كلية التمريض/جامعة المثنى580.0096.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم نعيم والي عبد الحسين918112921422003127

كلية التمريض/جامعة المثنى580.0096.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيايات سعد سلمان هادي918122921422025017

كلية التمريض/جامعة المثنى579.0096.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عطا هللا لزام نغيمش918132921422003036

كلية التمريض/جامعة المثنى579.0096.50اعدادية الرميثة للبناتاحيائيسلوى اسماعيل حسون اسود918142921422027189

كلية التمريض/جامعة المثنى577.0096.17اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمنتظر كريم هزن شلتاغ918152921411016153

كلية التمريض/جامعة المثنى577.0096.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيهبه جبار محسن حمدان918162921422002115

كلية التمريض/جامعة المثنى577.0096.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائياالء كريم كاظم عبد918172921422023014

كلية التمريض/جامعة المثنى576.0096.00اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحسين محمد صبحي غالي918182921411022032

كلية التمريض/جامعة المثنى576.0096.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائينبراس رياض حسوني لويذ918192921422027274

كلية التمريض/جامعة المثنى574.0095.67اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعالء محمد عزيز راشد918202621413004038

كلية التمريض/جامعة المثنى574.0095.67اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد كاظم مدلول عاشور918212921411016137

كلية التمريض/جامعة المثنى574.0095.67اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي مازن عبد اللطيف عاشور918222921411017203

كلية التمريض/جامعة المثنى574.0095.67ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيضحى سلمان خرمود كاظم918232921424008021

كلية التمريض/جامعة المثنى573.0095.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حيدر شريف عويد918242221411003176

كلية التمريض/جامعة المثنى573.0095.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد حكيم مهدي عبد918252221411034322

كلية التمريض/جامعة المثنى573.0095.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمناف رحيم عباس موسى918262521413023137

كلية التمريض/جامعة المثنى572.0095.33ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيامير احمد عبد المحسن كاظم918272321417041001

كلية التمريض/جامعة المثنى572.0095.33ثانوية العمادية المختلطةاحيائيحسين يونس جاسم عبيد918282321417055011

كلية التمريض/جامعة المثنى572.0095.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين عيد األمير سلمان918292421411036192

كلية التمريض/جامعة المثنى572.0095.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي رائد نجاح بالش918302421411048180

كلية التمريض/جامعة المثنى572.0095.33للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائياحمد حسين فاضل عباس918312521411029002

كلية التمريض/جامعة المثنى572.0095.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسن داخل حسين فجر918322521413024017

كلية التمريض/جامعة المثنى572.0095.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمؤيد راجي رحمن عبد918332521413028061

كلية التمريض/جامعة المثنى572.0095.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيميثم عبد الهادي دحام كنان918342521413031709

كلية التمريض/جامعة المثنى572.0095.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه حسن شياع مايع918352921422003014

كلية التمريض/جامعة المثنى571.0095.17اعدادية االندلس للبناتاحيائينوره حسن خويط راضي918362921422025135

كلية التمريض/جامعة المثنى571.0095.17ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزينب فارس سوادي حسين918372921424004060

كلية التمريض/جامعة المثنى570.0095.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الكريم عزوز918382921422023123

كلية التمريض/جامعة المثنى570.0095.00ثانوية الزهور للبناتاحيائيزهراء حمزه غازي عباس918392921422028026
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كلية التمريض/جامعة المثنى569.0094.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائيحنين منديل بدر غالي918402921422001048

كلية التمريض/جامعة المثنى569.0094.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة غانم شنبارة ناصر918412921422003120

كلية التمريض/جامعة المثنى569.0094.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه قاطع سلطان تاني918422921422023255

كلية التمريض/جامعة المثنى569.0094.83ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيشهد عبدالحسن كاظم شمخي918432921424008020

كلية التمريض/جامعة المثنى567.0094.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيطيبة علي خضر جبار918442921422024179

كلية التمريض/جامعة المثنى567.0094.50ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب جودت كاظم ظنون918452921424003098

كلية التمريض/جامعة المثنى566.0094.33اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين محمد عبداالمير دخل918462921422027062

كلية التمريض/جامعة المثنى564.0094.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيافراح كريم كيطان كاطع918472921422024010

كلية التمريض/جامعة المثنى563.0093.83اعدادية الموفقية للبناتاحيائيبنين صبري عذيب سدخان918482621422022020

كلية التمريض/جامعة المثنى563.0093.83اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرقيه عبد االمير عبد غضبان918492921422027115

كلية التمريض/جامعة المثنى562.0093.67اعدادية القوارير للبناتاحيائيضحى حسن جواد مغير918502721422015110

كلية التمريض/جامعة المثنى562.0093.67ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء باسم رحيم حسان918512921424002017

كلية التمريض/جامعة المثنى561.0093.50اعدادية رفيدة للبناتاحيائيمنار علي حسن مجيد918521121422041073

كلية التمريض/جامعة المثنى561.0093.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيغدير نزار عبد الزهره كاظم918532421427008128

كلية التمريض/جامعة المثنى561.0093.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء هادي عطيه هميله918542621424007115

كلية التمريض/جامعة المثنى561.0093.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرحيل ناجي عوده عبد918552921422023094

كلية التمريض/جامعة المثنى560.0093.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الرضا ابو خويط حرجان918562921424005010

كلية التمريض/جامعة المثنى559.0093.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيغدير محمد مطشر جواد918572221422050142

كلية التمريض/جامعة المثنى559.0093.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياسراء احمد ثامر عبد918582921422002002

كلية التمريض/جامعة المثنى559.0093.17اعدادية الرميثة للبناتاحيائيضحى فيصل شالكه عبد الرضا918592921422027201

كلية التمريض/جامعة المثنى559.0093.17ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينبأ حسين شريف حمزه918602921424003168

كلية التمريض/جامعة المثنى558.0093.00ثانوية قزانية للبناتاحيائيهاجر شامل غافل حافظ918612121422015041

كلية التمريض/جامعة المثنى558.0093.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيغدير حازم محمد راضي918622221424012127

كلية التمريض/جامعة المثنى558.0093.00ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيكوثر فاضل سلمان رداد918632221424067068

كلية التمريض/جامعة المثنى558.0093.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي صالح918642321422072120

كلية التمريض/جامعة المثنى558.0093.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين طالب حسن حمزه918652321424006049

كلية التمريض/جامعة المثنى558.0093.00ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيزينب حسين خزعل عبد الزهره918662421424020014

كلية التمريض/جامعة المثنى558.0093.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينب حاتم بردان كاظم918672521424033026

كلية التمريض/جامعة المثنى558.0093.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيغدير شنشول نعيم حميد918682921422002084

كلية التمريض/جامعة المثنى558.0093.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيطيبه خالد كاظم فرحان918692921422004072

كلية التمريض/جامعة المثنى557.0092.83اعدادية النور للبناتاحيائيبراء حيدر جادر عبيد918702221422042043

كلية التمريض/جامعة المثنى557.0092.83اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء عدنان عباس طالب918712321422003062

كلية التمريض/جامعة المثنى557.0092.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم ابراهيم عبيد جاسم918722321422005087
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كلية التمريض/جامعة المثنى557.0092.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسهى فاضل محمد حماد918732321422050047

كلية التمريض/جامعة المثنى557.0092.83ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيسارة قاسم تركي محيسن918742321424003136

كلية التمريض/جامعة المثنى557.0092.83ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة حميد ضاري حسن918752321424003168

كلية التمريض/جامعة المثنى557.0092.83اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه حامد وناس حسين918762421422014176

كلية التمريض/جامعة المثنى557.0092.83اعدادية دمشق للبناتاحيائياسل عبد اللطيف جاسم حميدي918772421422024010

كلية التمريض/جامعة المثنى557.0092.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة كريم دوهان عويز918782421422024258

كلية التمريض/جامعة المثنى557.0092.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء باسم حميد رضا918792421422028068

كلية التمريض/جامعة المثنى557.0092.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبراء عبد االمير كاظم متعب918802421422030019

كلية التمريض/جامعة المثنى557.0092.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايات فالح حمزة شبيب918812621424007018

كلية التمريض/جامعة المثنى557.0092.83اعدادية القوارير للبناتاحيائيغسق عبد الرزاق حميد رشيد918822721422015119

كلية التمريض/جامعة المثنى557.0092.83اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبيداء لطيف نعمة كاظم918832921422027067

كلية التمريض/جامعة المثنى557.0092.83ثانوية عشتار للبناتاحيائيبنين حميد جمعه رخيص918842921422032013

كلية التمريض/جامعة المثنى556.0092.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم محسن حسان918852321422012250

كلية التمريض/جامعة المثنى556.0092.67ثانوية السهول المختلطةاحيائيفاطمه محسن عبد السادة جاسم918862321427050027

كلية التمريض/جامعة المثنى556.0092.67اعدادية السنية للبناتاحيائيمريم حسن هادي عبد918872421422009289

كلية التمريض/جامعة المثنى556.0092.67ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيفاطمه منصور عبد الرضا حسن918882521424029035

كلية التمريض/جامعة المثنى556.0092.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه بهلول جبار عباس918892721422054103

كلية التمريض/جامعة المثنى556.0092.67اعدادية الرميثة للبناتاحيائيسعاد طالب محمد مذري918902921422027188

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى521.0086.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيفالح محسن فالح شاكر918912921411017219

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى519.0086.50اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى كامل غركان عبد هللا918922921411017305

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى518.0086.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الشهيد عليوي918932921424003133

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى515.0085.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيكرار علي قندي حسين918942721411025168

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى490.0081.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء علي عبد حسن918952921422024078

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى488.0081.33اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيرضا منذر مجبل صادق918961021413007016

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى460.0076.67اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعبدهللا كطف لهمود عبد918972321417012079

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى459.0076.50ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائياديان محمد عبد هللا عبود918982921424001001

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى455.0075.83اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعايد علي صفوك هيجل918992221411027079

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى452.0075.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه قاسم كاظم عاجل919002921422026072

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى451.0075.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائيساره محمد عبد الخضر سراج919012921422026051

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى448.0074.67اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي عادل كاظم عيدان919022921411017188

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى447.0074.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيسجاد محسن عمران يوسف919032521413028023

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى447.0074.50ثانوية كلكامش االهلية للبناتاحيائيرسل جفات ولي عاجل919042921424006002

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى446.0074.33اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء بهاء الدين عزيز حميد919052921422004040
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كلية الطب البيطري/جامعة المثنى444.0074.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيحوراء هاشم نعمه هليل919061421422023008

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى442.0073.67اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن عقيل عبد هللا حسين919072921411017055

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى442.0073.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينة منصور حسون محل919082921422024160

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى441.0073.50اعدادية الفوز للبناتاحيائيآمنه عالء ضياء جعفر919091221422013001

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى440.0073.33ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيحميده عباس حسين نعمه919102921424002009

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى439.0073.17اعدادية السماوة للبناتاحيائيتبارك علي ابو الهيل جبير919112921422024059

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى435.0072.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيسليل سلمان رهيف فهد919122921422024169

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى434.0072.33ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيرسل كريم علي جبار919132921424002012

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى433.0072.17ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي محمد حسين حمد91914292042085142

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى433.0072.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين حيدر علي حسين919152921411020081

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى432.0072.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين ريسان عبد الغفار جاسم919162921411017070

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى432.0072.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين صدام نعمه جاسم919172921422023037

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى432.0072.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه علي حسين عبدالحسن919182921422023105

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى431.0071.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيصفا عقيل ياسر حسين919192421422022114

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى431.0071.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائينور هاشم عمران جياد919202721422038085

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى431.0071.83اعدادية السماوة للبناتاحيائياالء رياض لطيف جبار919212921422024014

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى431.0071.83ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيتبارك كريم فرهود عويلي919222921424003034

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى430.0071.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى ثامر بساله فضيح919232521424014352

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى430.0071.67اعدادية السماوة للبنيناحيائيسعد عدي سعد كامل919242921411017128

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى430.0071.67اعدادية الوفاء للبناتاحيائيبسمه عبد المنعم عباس سلمان919252921422004018

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى430.0071.67اعدادية الرميثة للبناتاحيائيايناس جبار حسين كامل919262921422027044

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى429.0071.50ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائينورالهدى علي حسن جودة919272221424050067

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى429.0071.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسن عليوي عبد الحسين919282421411036187

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى428.0071.33ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائينبأ خالد جبار شمخي919292921424002057

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى427.0071.17ثانوية خديجة للبناتاحيائيعلياء سعيد عبد الحسين نافل919302921422008030

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى423.0070.50اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمنتظر علي خضير عباس919312421415004244

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى423.0070.50ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيميثم محمد وحيد صادق919322421417022035

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى423.0070.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعذراء جائز سفاح حمود919332421422028142

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى423.0070.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى داخل غازي حسن919342921422023178

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى422.0070.33اعدادية الشطرة للبنيناحيائياحمد نبيل عاجل عطيه919352221411018013

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى422.0070.33اعدادية الرميثة للبنيناحيائيجمال ناصر حسين علوان919362921411016028

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى422.0070.33اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيحسين ماجد ديوي عباس919372921411023030

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى422.0070.33ثانوية اوروك االهلية للبنيناحيائيمحمد رحيم عبد الحسين جاسم919382921413001016
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كلية الطب البيطري/جامعة المثنى422.0070.33ثانوية المصابيح للبناتاحيائيسلوان قاسم عبد هللا عبد الخضر919392921422017052

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى421.0070.17ثانوية مأرب المختلطةاحيائيمجتبى فارس رحمن عبد919402421417007007

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى420.0070.00اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيجعفر رعد مزهر كاظم919411321411031007

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى420.0070.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن قيس طه شمال919422221413021012

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى420.0070.00اعداديةالسماوة المسائية للبناتاحيائيزينب حسين جواد كافي919432921426001036

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى419.0069.83ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيكرار ابراهيم كافي محمد919442521413014068

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى419.0069.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياسراء حيدر شهيد شالش919452521426001003

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى419.0069.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حميد محسن جالب919462921411020294

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى419.0069.83ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمغيث رياض مجيد عبد االمير919472921413005082

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى417.0069.50ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيبنين عدنان ناصر عبد919482221424038004

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى417.0069.50ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيكوثر حيدر جواد كاظم919492421424020023

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى417.0069.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيايات نصير عبد الزهرة جبير919502921422024034

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى416.0069.33اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيكرار حيدر عبد الحسن مشكور919512421417003052

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى416.0069.33اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيمرتضى شاكر سعيد عرد919522821411016040

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى416.0069.33اعدادية الوفاء للبناتاحيائيايمان محمد جبار محمد919532921422004015

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى415.0069.17ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيبشار محمد جاسم ابو الهيل919542921411015007

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى414.0069.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيبنين جعفر كاظم حمزه919552421424025024

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى414.0069.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشهد علي اصخيل نعمه919562921422023197

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى413.0068.83ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيبشائر قاسم شريف سفيح919572221424061005

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى413.0068.83االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزهراء اياد جواد كاظم919582421424017033

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى413.0068.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي حسنين خضر جساب919592921411017173

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى413.0068.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين باسم جاسم محمد919602921411020076

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى413.0068.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمسلم فنجان كاظم محمد919612921411020339

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى413.0068.83ثانوية البسملة للبناتاحيائيكوثر خالد منشد صافي919622921422011067

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى412.0068.67اعدادية سومر للبنيناحيائيياسين يوسف كامل منذور919632421411004183

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى412.0068.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيطيف عقيل مهدي جواد919642421422025134

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى411.0068.50اعدادية الشطرة للبنيناحيائيصادق فهد خريبط سلمان919652221411018079

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى410.0068.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائياحمد ماجد حسن عباس919662321413018016

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى410.0068.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي نجيب سامي توفيق919672521411007285

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى410.0068.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء فاهم حسن جوهر919682921422023134

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى409.0068.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر محمد جاسم محسن919692421411042052

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى409.0068.17اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة كريم عبد الجليل مجيد919702921422024211

كلية الزراعة/جامعة المثنى406.0067.67اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد رضا سعد عبد الحسن919712921411017264
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كلية الزراعة/جامعة المثنى405.0067.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء سعد والي صياح919722921422025058

كلية الزراعة/جامعة المثنى405.0067.50اعدادية االندلس للبناتاحيائينوف نايف علي محمد919732921422025136

كلية الزراعة/جامعة المثنى405.0067.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيامل وجدان كريم جبار919742921422026008

كلية الزراعة/جامعة المثنى403.0067.17ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائييوسف حيدر حميد عبد الحسين919752921413005088

كلية الزراعة/جامعة المثنى402.0067.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك عقيل جبار كاظم919762921422023052

كلية الزراعة/جامعة المثنى398.0066.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عبد الحمزه عبد هللا جبر919772921411020089

كلية الزراعة/جامعة المثنى398.0066.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيبسمة بشار فاضل محمد919782921422024042

كلية الزراعة/جامعة المثنى397.0066.17اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفرح جابر باشي كاظم91979292042057228

كلية الزراعة/جامعة المثنى396.0066.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيخوله علي عبيد عواد919802921422011023

كلية الزراعة/جامعة المثنى394.0065.67ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيمريم عبد العالي حسين فرهود919812921424002051

كلية الزراعة/جامعة المثنى394.0065.67اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيتقى رائد موسى وناس919822921522001013

كلية الزراعة/جامعة المثنى392.0065.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيمنتظر مجيد عبد الكاظم شريف919832921411017321

كلية الزراعة/جامعة المثنى392.0065.33ثانوية خديجة للبناتاحيائيفاطمه حميد عبد سلمان919842921422008035

كلية الزراعة/جامعة المثنى391.0065.17اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمنتظر مكي فضل مشاري919852921411016157

كلية الزراعة/جامعة المثنى391.0065.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبتول احصار عاكول مالجي919862921422002017

كلية الزراعة/جامعة المثنى390.0065.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيزين العابدين رائد حسين يونس919872921413002014

كلية الزراعة/جامعة المثنى390.0065.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب جاسم محمد خضير919882921422025067

كلية الزراعة/جامعة المثنى390.0065.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايسر حيدر حميد عبد الحسين919892921424003012

كلية الزراعة/جامعة المثنى389.0064.83ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيكامل مسلم كامل كزار919902921413002027

كلية الزراعة/جامعة المثنى389.0064.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشوق عبد الرزاق صالح عبد919912921422023199

كلية الزراعة/جامعة المثنى389.0064.83ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد اليمه بكه919922921424003093

كلية الزراعة/جامعة المثنى388.0064.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيامير ستار جابر علي919932521413028008

كلية الزراعة/جامعة المثنى387.0064.50اعدادية السماوة للبنيناحيائياحمد ميثم حمودي عبد الحسن919942921411017023

كلية الزراعة/جامعة المثنى387.0064.50اعدادية المثنى للبنيناحيائيسلطان غانم سيار خطار919952921411018061

كلية الزراعة/جامعة المثنى387.0064.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيخديجة علي صويح جهلي919962921422001058

كلية الزراعة/جامعة المثنى387.0064.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء علي سرهيد جابر919972921422002058

كلية الزراعة/جامعة المثنى387.0064.50ثانوية المصابيح للبناتاحيائيأسيل فاضل عبدالكريم بالش919982921422017002

كلية الزراعة/جامعة المثنى387.0064.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائينهران منصور عبد هللا غذام919992921422023295

كلية الزراعة/جامعة المثنى386.0064.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه مهند رحمن عبد الرضا920002421422028169

كلية الزراعة/جامعة المثنى386.0064.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين سالم سلهو شنان920012921422003040

كلية الزراعة/جامعة المثنى385.0064.17اعدادية السماوة للبناتاحيائيايات عبد الرسول عبد االمير علي920022921422024029

كلية الزراعة/جامعة المثنى385.0064.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه جعفر مهدي طابور920032921422026066

كلية الزراعة/جامعة المثنى383.0063.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائياالء عالء عبدالحسين سوادي920042921422023013
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كلية الزراعة/جامعة المثنى382.0063.67اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيحسين اسماعيل خلف سهر920052921415002026

كلية الزراعة/جامعة المثنى382.0063.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيشهد عادل طالب هويدي920062921422001113

كلية الزراعة/جامعة المثنى381.0063.50ثانوية غزة للبناتاحيائيبشرى غائب عباس عبد920072421422007014

كلية الزراعة/جامعة المثنى381.0063.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيايمان حكام خضير عاشور920082921422002015

كلية الزراعة/جامعة المثنى379.0063.17اعدادية السماوة للبنيناحيائيامير عادل ناصر حسين920092921411017032

كلية الزراعة/جامعة المثنى379.0063.17ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي عمار شاكر محمود920102921413002021

كلية الزراعة/جامعة المثنى379.0063.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين فهد حنون مطر920112921422023041

كلية الزراعة/جامعة المثنى378.0063.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيشهد جبار فيصل كاظم920122921422024172

كلية الزراعة/جامعة المثنى377.0062.83ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيغدير مع هللا حسن علي920132421422041088

كلية الزراعة/جامعة المثنى377.0062.83اعدادية الوفاء للبناتاحيائيجناة ناجي ونان مرزوك920142921422004024

كلية الزراعة/جامعة المثنى376.0062.67اعداديةالسماوة المسائية للبناتاحيائيرقيه كامل هبال صبار920152921426001026

كلية الزراعة/جامعة المثنى375.0062.50اعدادية الوالية للبناتاحيائيدعاء خضير عباس داخل920162921422009017

كلية الزراعة/جامعة المثنى375.0062.50ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزهره عوض كشيش سعد920172921422012007

كلية الزراعة/جامعة المثنى374.0062.33اعدادية الوفاء للبناتاحيائيغدير جامل جبر عبد علي920182921422004074

كلية الزراعة/جامعة المثنى374.0062.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسنين محمد خالد كاظم920192921511018039

كلية الزراعة/جامعة المثنى373.0062.17اعدادية السماوة للبناتاحيائيمريم فارس ارحيم شالب920202921422024238

كلية الزراعة/جامعة المثنى372.0062.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائينور الهدى رائد شاش عبد920212221424008217

كلية الزراعة/جامعة المثنى372.0062.00ثانوية خديجة للبناتاحيائيايه رعد كريم منصور920222921422008004

كلية الزراعة/جامعة المثنى371.0061.83اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد ياسين محمد صالح920232421411015211

كلية الزراعة/جامعة المثنى371.0061.83ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيمرتضى عزيز راضي بحلوك920242421417010037

كلية الزراعة/جامعة المثنى371.0061.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد باسم عبدالواحد زغيرون920252921411020287

كلية الزراعة/جامعة المثنى370.0061.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيايات مسلم عبد الستار عبد920262921422024033

كلية الزراعة/جامعة المثنى370.0061.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء عادل صافي عايد920272921422024119

كلية الزراعة/جامعة المثنى370.0061.67ثانوية عشتار للبناتاحيائياالء صادق مرهج لزام920282921422032003

كلية الزراعة/جامعة المثنى370.0061.67ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيكوثر فينان داخل ناصر920292921424002050

كلية الزراعة/جامعة المثنى369.0061.50اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيجعفر عبد الحكيم عبد االمير ضاحي920302221511037019

كلية الزراعة/جامعة المثنى369.0061.50اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيمحمد فالح كاظم منشد920312921411027021

كلية الزراعة/جامعة المثنى369.0061.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم محمد لعيبي920322921422003115

كلية الزراعة/جامعة المثنى369.0061.50اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقياالمير علي حسين دخيل920332921511025014

كلية الزراعة/جامعة المثنى368.0061.33ثانوية البسملة للبناتاحيائيعذراء جابر رهيف طاري920342921422011052

كلية الزراعة/جامعة المثنى368.0061.33اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيحنان عواد عاجل خنجر920352921522003007

كلية الزراعة/جامعة المثنى367.0061.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة غانم دحام زماط920362421422024254

كلية الزراعة/جامعة المثنى367.0061.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياطياف حسين حسوني ثكاب920372921422002009
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كلية الزراعة/جامعة المثنى367.0061.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيأيات حميد عريان عبد هللا920382921422025002

كلية الزراعة/جامعة المثنى366.0061.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزينب علي محمد راضي920391121522017029

كلية الزراعة/جامعة المثنى366.0061.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيزيد محيسن عذافة عاجل920402921511018073

كلية الزراعة/جامعة المثنى366.0061.00اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعلي عويد صناع عبيد920412921511019066

كلية الزراعة/جامعة المثنى365.0060.83ثانوية الصفوه للبناتاحيائيبيداء عالوي نعيم طشطوش920422421422043011

كلية الزراعة/جامعة المثنى365.0060.83ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيزهراء عبد الكريم كاظم جعفر920432921524002004

كلية الزراعة/جامعة المثنى364.0060.67ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيكرار حيدر حميد بالو920442921515006153

كلية الزراعة/جامعة المثنى364.0060.67ثانوية كلكامش االهلية للبناتتطبيقيرونق حاكم فيصل سوادي920452921524006001

كلية الزراعة/جامعة المثنى364.0060.67اعداديةالسماوة المسائية للبناتتطبيقياسيل عبد الواحد كريم محمد920462921526001002

كلية الزراعة/جامعة المثنى363.0060.50ثانوية الشذرات للبناتاحيائيافراح شاكر عبدالحسين ساجت920472921422015004

كلية الزراعة/جامعة المثنى363.0060.50اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقينبأ احمد غضبان فرحان920482921522006099

كلية الزراعة/جامعة المثنى363.0060.50ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيزينب فالح حسن شاكر920492921525004016

كلية الزراعة/جامعة المثنى362.0060.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي عادل جفات كاطع92050292041003168

كلية الزراعة/جامعة المثنى362.0060.33اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه كريم محمد ردام92051292052051088

كلية الزراعة/جامعة المثنى362.0060.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيحيدر سلطان جاسم حسن920522921411017097

كلية الزراعة/جامعة المثنى362.0060.33اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمسلم كوني ناصر حاجم920532921411022091

كلية الزراعة/جامعة المثنى361.0060.17للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيايات باسم كامل رشك920542421422038002

كلية الزراعة/جامعة المثنى361.0060.17اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيباسم حميد خضير حمزه920552921411003005

كلية الزراعة/جامعة المثنى361.0060.17اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسجاد كريم كوين ياسين920562921511018079

كلية الزراعة/جامعة المثنى361.0060.17اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيرياض مجبل عبد جويد920572921511027011

كلية الزراعة/جامعة المثنى360.0060.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء ناهي عمران مخيف920582421422003099

كلية الزراعة/جامعة المثنى360.0060.00ثانوية سيدار االهلية للبناتاحيائيزينب صباح زغير عبود920592921424007002

كلية الزراعة/جامعة المثنى359.0059.83اعدادية خديجة للبناتاحيائيوالء احمد هاشم اسماعيل920602421422001134

كلية الزراعة/جامعة المثنى359.0059.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيهشام جاسم فرحان خطار920612921411020382

كلية الزراعة/جامعة المثنى359.0059.83ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيذو الفقار رياض هادي كاظم920622921413005024

كلية الزراعة/جامعة المثنى359.0059.83اعداديةالسماوة المسائية للبناتاحيائيمريم عوده عبدالحسين منشد920632921426001067

كلية الزراعة/جامعة المثنى359.0059.83اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيسناري ماجد فاضل عباس920642921522006069

كلية الزراعة/جامعة المثنى358.0059.67ثانوية الجنات للبناتاحيائيحنين حيدر عطب كحامي92065222042433014

كلية الزراعة/جامعة المثنى358.0059.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن عبد الرزاق عباس هرو92066292041007057

كلية الزراعة/جامعة المثنى358.0059.67اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيحيدر أسير ناهي زوير92067292051025026

كلية الزراعة/جامعة المثنى358.0059.67ثانوية المصابيح للبناتاحيائيمنار جاسم محمد نهاي920682921422017076

كلية الزراعة/جامعة المثنى358.0059.67اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيكرار مجيد هالل حميدي920692921511023136

كلية الزراعة/جامعة المثنى358.0059.67اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقينذير فرج والي خضر920702921511023188
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كلية الزراعة/جامعة المثنى358.0059.67ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيايمن قاسم مهدي عبد الحسين920712921513001004

كلية الزراعة/جامعة المثنى357.0059.50اعدادية االخاء للبنيناحيائيحسين عبد الواحد صكر حافظ920722221411035044

كلية الزراعة/جامعة المثنى357.0059.50للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب احيائيعبد هللا ناصر حسين كاظم920732421411032032

كلية الزراعة/جامعة المثنى357.0059.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد يحيى رحيم خضر920742921422003104

كلية الزراعة/جامعة المثنى357.0059.50اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرواء صالح كريم نعمة920752921422027127

كلية الزراعة/جامعة المثنى356.0059.33ثانوية النهضة للبناتاحيائيحوراء عالء حسين علي920762221422034027

كلية الزراعة/جامعة المثنى356.0059.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور عامر محمد خضير920772221422083260

كلية الزراعة/جامعة المثنى356.0059.33ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيانمار صالح مهدي عبادي920782221424032004

كلية الزراعة/جامعة المثنى356.0059.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيايات عادل عباس محمد920792321422062012

كلية الزراعة/جامعة المثنى356.0059.33اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيحسن انيس محيل سلمان920802421411016005

كلية الزراعة/جامعة المثنى356.0059.33ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيفارس جليل هاشم حسن920812421413019025

كلية الزراعة/جامعة المثنى356.0059.33اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد مهدي حطحوط خلف920822921411018138

كلية الزراعة/جامعة المثنى356.0059.33اعداديةالسماوة المسائية للبناتاحيائيفاطمه شالكه طلح دعداع920832921426001062

كلية الزراعة/جامعة المثنى356.0059.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين فرحان عناد عبادي920842921511018057

كلية الزراعة/جامعة المثنى356.0059.33اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيكوثر حيدر هاشم علي920852921522006092

كلية الزراعة/جامعة المثنى355.0059.17اعدادية العروبة للبناتاحيائياستبرق محمد رحيم هاني92086242042120007

كلية الزراعة/جامعة المثنى355.0059.17ثانوية الباقر للبنيناحيائيسامر حمزه مهدي عمران920872321411037034

كلية الزراعة/جامعة المثنى355.0059.17ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيكوثر حسام كاظم عذافه920882421424006009

كلية الزراعة/جامعة المثنى355.0059.17اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيأمير واثق خيري حسن920892521411026001

كلية الزراعة/جامعة المثنى355.0059.17اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمالك اسعد ناعم عمران920902921422001147

كلية الزراعة/جامعة المثنى355.0059.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايام احمد عبد تومان920912921422003013

كلية الزراعة/جامعة المثنى355.0059.17ثانوية الشذرات للبناتاحيائيطيبة مصعب حسين مالك920922921422015030

كلية الزراعة/جامعة المثنى355.0059.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء هادي ونان حميد920932921422023139

كلية الزراعة/جامعة المثنى355.0059.17ثانوية الزهور للبناتاحيائيزمن عادل عبادي حسين920942921422028025

كلية الزراعة/جامعة المثنى355.0059.17اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيفاطمه حسن عبد شاكر920952921522006080

كلية الزراعة/جامعة المثنى354.0059.00اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيحسين معمر وحيد ساجت920961321511029043

كلية الزراعة/جامعة المثنى354.0059.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر انور عبد اللطيف عبد الوهاب920972221411062070

كلية الزراعة/جامعة المثنى354.0059.00اعدادية التفوق للبنيناحيائييوسف احمد يوسف محمد920982221411062243

كلية الزراعة/جامعة المثنى354.0059.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهيلين عبد الكريم ثاني غانم920992221422038046

كلية الزراعة/جامعة المثنى354.0059.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمسلم حسين مطرود سمين921002421411036319

كلية الزراعة/جامعة المثنى354.0059.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه جابر صبار حسين921012921422002089

كلية الزراعة/جامعة المثنى354.0059.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرغد مسير كسار هالسه921022921422023097

كلية الزراعة/جامعة المثنى354.0059.00ثانوية الرميثة المسائية للبناتاحيائيبنين باسم حبط شنوت921032921426002011
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كلية الزراعة/جامعة المثنى354.0059.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد باقر علي عبد الجبار حبيب921042921511025232

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى536.0089.33اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعباس كاظم فرهود سماري921052221411020067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491.0081.83اعدادية ابي العالء للبنينادبيعباس عبد االمير رحيم عبد921062921211027051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى483.0080.50ثانوية الشذرات للبناتادبيغفران حسن عبد الجواد كاظم921072921222015028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى481.0080.17ثانوية خديجة للبناتادبياكرام عقيل عاجل غازي921082921222008001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى474.0079.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيتقي ابراهيم عيسى شمور921092921211013027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459.0076.50االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي رياض فليح حسن921102921211009119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0076.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيتبارك مجيد حمودي عبيد921112921222016034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456.0076.00ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيهبة سعد عبد  منشود921122921424008033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى447.0074.50ثانوية الزهور للبناتاحيائيتبارك باسم كاظم حسين921132921422028012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى442.0073.67اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى جمعه جابر نجم921142921211013142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى2439.0073.17الخارجيات ادبيهدى صادق محمد فالح921151621228051598

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى438.0073.00االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد قاسم جليل هواله921162921211009164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى436.0072.67اعدادية االعتماد للبنينادبيعباس قاسم مطرود ظاهر921172921211005073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى435.0072.50ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيزهراء رحيم ابراهيم حسين921182421422050022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى434.0072.33ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي سالم عاتي ضهد921192221413019025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى434.0072.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين عبداالمير سوادي عطية921202921422003027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى433.0072.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيايمان خالد ادريس تعيب921212921422025018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى429.0071.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيرباب قاسم كاظم معيلو921222421422003066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى427.0071.17اعدادية الرميثة للبناتاحيائيكوثر فليح حسن طوفان921232921422027250

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى426.0071.00اعدادية العارضيات المختلطةادبيمحمد صادق مطشر محسن جبار921242421217003014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى425.0070.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيصفاء ادريس كاظم سلوت921252921222002092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى425.0070.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائيصفاء مجيد عطيه حسن921262921422001116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى421.0070.17اعدادية ابي العالء للبنينادبيعمار نجم عبود صراوه921272921211027063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى420.0070.00االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي اياد عبد االمير مكطوف921282921211009107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى419.0069.83ثانوية المصابيح للبناتاحيائيرسل ميثم مطر عويد921292921422017027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى418.0069.67للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ادبياحالم ابراهيم سلمان حسن921302921222030003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى418.0069.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب كريم فرحان كحط921312921422023166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى418.0069.67اعدادية االندلس للبناتاحيائينور احمد نغواص نفه921322921422025127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى418.0069.67ثانوية الزهور للبناتاحيائيأبراء علي ثامر شارع921332921422028001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى417.0069.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيورود عبد زغير عبيد921342921222016158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى417.0069.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ صادق شاكر جوان921352921422023291

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى416.0069.33ثانوية الرضوان للبنينادبيرسول داخل غويلي اعيور921362921211012006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى416.0069.33ثانوية البسملة للبناتادبيمنال جواد حسوني زغير921372921222011050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى416.0069.33اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرسل حيدر عبد الكريم حاجم921382921422027102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى415.0069.17اعدادية عين الحياة للبنينادبيصادق هاني عبود رداد921392921211007062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى415.0069.17اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمننظر احمد حسن سوادي921402921411022097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى415.0069.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء رحيم جلفان هداد921412921422002054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى415.0069.17اعدادية الرميثة للبناتاحيائيدعاء مجبل زرزور حسين921422921422027092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى413.0068.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حسن عزيز راضي921432921422023121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى412.0068.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيمروة قحطان كامل سهر92144292042052244

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى412.0068.67ثانوية المناسك للبناتادبيبشرى محسن اجبير محسن921452921222014008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى412.0068.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيميسم عامر عباس مجدي921462921222016135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى411.0068.50اعدادية السماوة للبنيناحيائينزار سوادي جهاد طالس921472921411017331

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى411.0068.50ثانوية الزهور للبناتاحيائيدعاء حسين حميد عبود921482921422028018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى410.0068.33ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيهديل احمد هادي حسين921492921422012020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى410.0068.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء صالح جاسم علي921502921422026041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى410.0068.33اعدادية الرميثة للبناتاحيائيضحى جاسم محمد راضي921512921422027199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى409.0068.17ثانوية المصابيح للبناتادبينور كاظم علي كزار921522921222017050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى409.0068.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيذكرى فالح ابو الجيج عبد921532921422002039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى409.0068.17ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزهراء جبار مجلي جبار921542921422017031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى409.0068.17اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرنا عليوي عناد هذال921552921422027124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى408.0068.00ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء تكليف هداد نعيم92156292042092009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى408.0068.00ثانوية اوروك االهلية للبنيناحيائيشبير هادي اسماعيل عبد الرضا921572921413001008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى408.0068.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيخلود رعد داخل مناحي921582921422023078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى408.0068.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيصابرين حيدر صاحب كوكز921592921422023203

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى407.0067.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى ميثم محسن صالح92160292041007329

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى407.0067.83اعدادية حلب للبناتاحيائيوسن نعيم فزع عجد921612421422014240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى407.0067.83ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيايات بسام كريم داود921622421424002007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى407.0067.83اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين عبد علي جوده وادي921632921211001039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى407.0067.83اعدادية الوفاء للبناتادبياطياف علي موحان طاهر921642921222004002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى407.0067.83اعدادية ام سلمة للبناتادبيرقيه جاسم حمد طاهر921652921222006057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى407.0067.83اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيتبارك قاسم يوسف سلمان921662921222016032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى407.0067.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائيغدير شاكر ايديم بدر921672921422001124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى407.0067.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيامنه ياسر عباس سوادي921682921422002013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى407.0067.83اعدادية الوفاء للبناتاحيائيوالء سعد عطا هللا عبد الساده921692921422004094
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى406.0067.67اعدادية االعتماد للبنينادبيمصطفى خضير عباس كاري921702921211005138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى406.0067.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرقيه زياد علي زغير921712921222016059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى405.0067.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحيدر حافظ حسين حمزه921722421411044058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى405.0067.50الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبيعلي جبار عبد هللا علي921732921211002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى405.0067.50اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيمحمد نايف عبيد جبير921742921211003053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى405.0067.50ثانوية الضواحي المسائية للبناتادبيايات فالح ناهي لفته921752921226003001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى405.0067.50اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي صابر حسين طحيور921762921411017185

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى405.0067.50ثانوية الزهور للبناتاحيائيرقيه كمال محمود طالب921772921422028022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى404.0067.33ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيامير صباح عبد الحسن طبيج921782421413019003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى404.0067.33االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي حسن عبادي حسن921792921211009114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى404.0067.33االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي ستار جبار غنيصان921802921211009120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى404.0067.33ثانوية المجد المسائية للبنينادبيمحمد مسلم جخيم عبود921812921215003029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى404.0067.33اعدادية الوفاء للبناتاحيائيانعام حسن جواد زغير921822921422004009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى404.0067.33اعدادية الوفاء للبناتاحيائينور حسن عباس بهاض921832921422004090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى404.0067.33ثانوية الشذرات للبناتاحيائينبأ محمد عبد حتيت921842921422015044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى404.0067.33اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء محمد ناصر حسين921852921422027161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى403.0067.17اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء حسين اموري طالب921862921222001033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى403.0067.17اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي صالح حسن علي921872921411016095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى403.0067.17اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي عمار علي سعيد921882921411017195

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى403.0067.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب احمد قاسم محي921892921422023140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى403.0067.17اعدادية السماوة للبناتاحيائيخلود داخل شالكة صبح921902921422024086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى402.0067.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرتاج مثنى حسين محمد921912921422023091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى402.0067.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمريم عبد الستار علي اسماعيل921922921422026084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى401.0066.83االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس فائق جبار كاشي921932921211009095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى401.0066.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه محمد علي كاظم921942921422023107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى400.0066.67اعدادية حلب للبناتاحيائيهدى كاظم هليل نغماش921952421422014233

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى400.0066.67ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيكوثر جابر عبد هللا موسى921962921422012015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى400.0066.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين محسن حاصود عكيلي921972921422023042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى400.0066.67ثانوية عشتار للبناتاحيائيفاطمه عقيل عبد هللا غياض921982921422032060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى400.0066.67الخارجياتاحيائيهديل سعد ابراهيم جبر921992921428050138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى399.0066.50اعدادية الحدباء للبناتاحيائيأماني ابراهيم سعد رميح922002221422047002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى399.0066.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبياديان علي صدام عباس922012921222016006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى399.0066.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب عباس شندل ابراهيم922022921422024149
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى399.0066.50ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيسجى بسام رواك هداد922032921422033018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى398.0066.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسلوى كالف صبار طشه92204292042051209

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى398.0066.33اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمرتضى احمد عوده مالح922052921211001154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى398.0066.33االعدادية المهدوية للبنينادبيسيف ارحيم صالح ناهي922062921211009083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى398.0066.33ثانوية المجد للبناتادبيزينب قاسم جبير رويعي922072921222010035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى398.0066.33ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيرحاب غازي فيصل حريج922082921227008001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى398.0066.33ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس رحيم علي922092921424001009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى397.0066.17اعدادية فلسطين للبنيناحيائييعقوب يوسف محمد حسين922102421411008197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى397.0066.17اعدادية الثقلين للبنينادبيمؤمل شاكر مجهول بطوش922112921211004125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى397.0066.17اعدادية ابي تمام المختلطةادبيمخلد جراح والي خميس922122921217004042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى397.0066.17اعدادية الخنساء للبناتادبيبيادر جاسم شيال سبت922132921222003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى397.0066.17ثانوية ام ابيها للبناتادبيرقيه مسير سلمان كاظم922142921222012029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى397.0066.17اعدادية االندلس للبناتادبيهناء تركي صالح سويد922152921222025040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى397.0066.17اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد يحيى كاظم حامد922162921411016141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى397.0066.17اعدادية فلسطين للبناتاحيائيدعاء عبدالعالي خواف شغينب922172921422001060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى397.0066.17اعدادية االندلس للبناتاحيائياسراء كاظم فلحي جهام922182921422025142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.0066.00اعدادية الناصرية للبناتاحيائيطيبه عبد هللا رزاق مطر922192221422035051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.0066.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيدعاء علي جواد رحيل922202421422011067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.0066.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمريم سعد ادريس مزهر922212421427008154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.0066.00اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي احمد غريب خنياب922222921211001100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.0066.00اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد مزعل هادي سويد922232921211007124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.0066.00اعدادية الخليج العربي للبنينادبيطارق عزيز جواد كاظم922242921211011025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.0066.00اعدادية الخنساء للبناتادبياستبرق قاسم جالب جبر922252921222003001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.0066.00اعدادية الخنساء للبناتادبيايات كريم صواي عبيد922262921222003005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.0066.00ثانوية الشريعة للبناتادبيسجى حيدر محمود محسن922272921222021033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.0066.00للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ادبيأيات محمد جاسم ناصر922282921222030002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.0066.00ثانوية اوروك االهلية للبناتادبيزينب علي مسرب فهد922292921224001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.0066.00ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيلمياء حزام نكاد حديد922302921227007007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.0066.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيعذراء كاظم حسين جبار922312921422001122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.0066.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب عبد الكريم عبد الجبار حسين922322921422004052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.0066.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء جدعان حسن عواد922332921422023069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.0066.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين راضي حزام جابر922342921422024046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.0066.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب باسم عبد االمير عبد الصاحب922352921422024139
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى395.0065.83اعدادية الوحدة للبناتاحيائيبراء اياد عبد الساده صالح922362221422036014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى395.0065.83اعدادية االعتماد للبنينادبيعقيل قاسم هاشم محيسن922372921211005079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى395.0065.83اعدادية االعتماد للبنينادبينور الحسين محمد جالب عبود922382921211005152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى395.0065.83االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس سعد حميد مكطوف922392921211009092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى395.0065.83ثانوية النور للبناتادبيغسق مسافر سوادي جيثوم922402921222022104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى395.0065.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائييقين ابو شنه خناوي صغير922412921424004101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى394.0065.67ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم جواد حميدان922422221413009035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى394.0065.67اعدادية اور للبناتاحيائيزينب عبد الرحيم عبد الكاظم بندر922432221422040068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى394.0065.67اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيحاكم زايد محسن عطشان922442921211003011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى394.0065.67اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيحبيب علي جابر حسين922452921211003013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى394.0065.67ثانوية الثغر المختلطةادبيكرار رحيم سوادي عبد922462921217005007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى394.0065.67اعدادية الوفاء للبناتادبيام البنين عذاب كاظم طعيمه922472921222004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى394.0065.67ثانوية البسملة للبناتادبياستبرق فايد عواد مجهول922482921222011005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى394.0065.67ثانوية الشريعة للبناتادبيسجى سامي حسن صالح922492921222021034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى394.0065.67الخارجياتادبيرقية كافي مهدي ثامر922502921228050102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى394.0065.67اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي عبد الهادي حمزه نصيف922512921511025177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى393.0065.50اعدادية هند للبناتادبيعذراء نصير حسين نويحي922521121222020036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى393.0065.50اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد ماجد ناصر حسين922532921211004140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى393.0065.50اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي عباس جاسم محمد922542921211005089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى393.0065.50االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي عطيه كريم شامي922552921211009126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى393.0065.50ثانوية المصابيح للبناتادبيفاطمة باقر لفته رميض922562921222017038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى393.0065.50ثانوية الشريعة للبناتادبيفاطمه نعيم حمزه عبد الحسن922572921222021041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى393.0065.50ثانوية النور للبناتادبيزينب محمد بردان سلطان922582921222022090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى393.0065.50اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيبنين قاسم عبد الجليل ياسين922592921522001010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى392.0065.33اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيكرار مشير سالم ساجت922602921211013121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى392.0065.33ثانوية العدالة للبنينادبيحيدر رياض عبد حساني922612921211014014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى392.0065.33اعدادية فلسطين للبناتادبيعلياء عباس جابر خضير922622921222001059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى392.0065.33ثانوية خديجة للبناتادبيحوراء حسن ساجت مسير922632921222008012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى392.0065.33ثانوية السبع المثاني للبناتادبيرقيه صالح صخر علوان922642921222035008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى392.0065.33ثانوية النجاة للبناتتطبيقيسراب عاشور بالش بارح922652921522034027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى391.0065.17اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيامير جواد عبد الكاظم لفته922662921211001009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى391.0065.17اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين ستار عبد جبر922672921211001035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى391.0065.17ثانوية التآخي للبنينادبيمنتظر فضل عبد المهدي هالل922682921211010033

4148 من 2796صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى391.0065.17اعدادية ابي العالء للبنينادبيمحمد رسول فاضل صافي922692921211027080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى391.0065.17اعدادية فلسطين للبناتادبيرواء دنيف شريف مشكور922702921222001031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى391.0065.17اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب محمد عبد النبي طولي922712921222001050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى391.0065.17اعدادية الفضيلة للبناتادبياسراء فاضل عذاب خضر922722921222002005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى391.0065.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء فاضل عذاب خضر922732921222002068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى391.0065.17اعدادية ام سلمة للبناتادبياستبرق جمعه عاجل فداوي922742921222006004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى391.0065.17ثانوية خديجة للبناتادبيحنان عبيد حسين مخيلي922752921222008010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى391.0065.17ثانوية القبلتين للبناتادبيايمان كدر كشيش خنجر922762921222013015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى391.0065.17ثانوية القبلتين للبناتادبيفاطمه خلف مروي مرهج922772921222013040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى391.0065.17ثانوية الشذرات للبناتادبياوهام عبد اليمة نومان عبد الحسين922782921222015006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى391.0065.17للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ادبيفاطمه عدي عبد الخالق عبد علي922792921222030012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى390.0065.00الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبيصادق جوده صالح جبار922802921211002013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى390.0065.00االعدادية المهدوية للبنينادبيمرتضى كريم عبد العالي جابر922812921211009178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى390.0065.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياحمد ريسان باشي راضي922822921211013004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى390.0065.00اعدادية الوفاء للبناتادبيفرح حسين كاظم جاسم922832921222004027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى389.0064.83اعدادية االعتماد للبنينادبيمسلم رضيوي عبد الحسين محمد922842921211005134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى389.0064.83االعدادية المهدوية للبنينادبيمنتظر عباس كاظم وادي922852921211009196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى389.0064.83الوقف الشيعي- ثانوية فاطمة الزهراء للبنات ادبيكوثر علي دريس خنياب922862921222005017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى389.0064.83اعدادية ام سلمة للبناتادبيحوراء رحيم صياح مشكور922872921222006042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى389.0064.83اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيهند محمد صخيل محمد922882921222016157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى389.0064.83ثانوية الشريعة للبناتادبيحنان عبد الرضا علوان صياح922892921222021008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى389.0064.83ثانوية السبع المثاني للبناتادبيرسل سامي ساجت ليلو922902921222035006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى388.0064.67اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم رياض كاظم عباس922912921222003047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى388.0064.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبينور محمد ناصر حسن922922921222016142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى388.0064.67ثانوية الشريعة للبناتادبيزهراء هاشم عبد هللا شخاط922932921222021023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى387.0064.50اعدادية ابي العالء المختلطةتطبيقياحمد بشير مرزوك شايع92294292051109001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى387.0064.50اعدادية الفضيلة للبناتادبينور صباح صالح كاطع922952921222002127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى387.0064.50ثانوية القبلتين للبناتادبياحالم مردان زكام بكان922962921222013003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى387.0064.50ثانوية النور للبناتادبيساره شاكر جاسم حمود922972921222022093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى386.0064.33اعدادية فلسطين للبناتادبيقدس منعم وحيد ستار922982921222001068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى386.0064.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيتبارك رشيد كاظم سوادي922992921222002036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى386.0064.33اعدادية الخنساء للبناتادبيدعاء حربي عبد الساده عبد الحسين923002921222003018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى386.0064.33اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيمريم حسن علي كاظم923012921222016126
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى386.0064.33ثانوية النور للبناتادبيبنين صبار هالل لغيوي923022921222022019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى385.0064.17ثانوية الهادي االمين المختلطةادبياحمد سماري هادي عطشان923032921217007001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى385.0064.17الخارجيونادبيسجاد سوادي سعيد لهيمد923042921218001293

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى385.0064.17اعدادية ام سلمة للبناتادبيرقيه علي رحيم عمار923052921222006058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى385.0064.17ثانوية ام ابيها للبناتادبيافراح قاسم جفجير محسن923062921222012014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى385.0064.17ثانوية الحطيم للبناتادبيابتسام حسن نواد زكم923072921222020001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى385.0064.17ثانوية الشريعة للبناتادبيساره قاسم كامل مرهون923082921222021032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى385.0064.17ثانوية النور للبناتادبياسراء توفيق جابر علك923092921222022003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى384.0064.00اعدادية االعتماد للبنينادبيكرار اديب موسى عناد923102921211005098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى384.0064.00اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد كاصد حمزه فرهود923112921211007122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى384.0064.00اعدادية الخنساء للبناتادبينور الهدى احمد حسن سوادي923122921222003051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى384.0064.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيبشرى حازم خنجر عويد923132921222006020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى384.0064.00ثانوية المجد للبناتادبيابتسام نعيم لعيبي طوفان923142921222010001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى384.0064.00ثانوية ام ابيها للبناتادبيبنين محمود فالح حسن923152921222012021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى384.0064.00ثانوية ام ابيها للبناتادبيمنتهى لطيف دخيل عبدهللا923162921222012045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى384.0064.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيمريم حسين موسى خطار923172921222016127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى383.0063.83اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقياثمار صباح محمد عبد هللا923181621522069001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى383.0063.83اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد حيدر جاسم محمد923192921211005121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى383.0063.83اعدادية الوفاء للبناتادبينرجس عبد هللا صاحب خلف923202921222004030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى383.0063.83اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء حمودي حسين عبد923212921222006065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى383.0063.83اعدادية الوالية للبناتادبيغزالن فالح حسن جاسم923222921222009029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى383.0063.83ثانوية المجد للبناتادبيرقيه رعد جاسم جبر923232921222010026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى383.0063.83ثانوية الشريعة للبناتادبيزهراء محمد حمود دويني923242921222021022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى383.0063.83ثانوية الشريعة للبناتادبيساره فائز ناصر رويضي923252921222021031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى382.0063.67اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي زيد طارش محمد923262921211001107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى382.0063.67الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبياحمد محمد صباح محمد923272921211002002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى382.0063.67اعدادية الثقلين للبنينادبيامير عبد طالب معجون923282921211004026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى382.0063.67ثانوية ابي طالب المختلطةادبياحمد خالد محيسن هندوز923292921217002002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى382.0063.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيلمياء هادي جالب صالح923302921222002114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى382.0063.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيهبه علي محمد علي923312921222016151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى382.0063.67اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمرتضى عبد الجبار حسن دوزي923322921511025261

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى382.0063.67ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيبتول علي عبد الرضا اسماعيل923332921522026012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى381.0063.50اعدادية االعتماد للبنينادبيمصطفى علي كاظم مزهر923342921211005143
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى381.0063.50االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد قاسم جبير حسين923352921211009163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى381.0063.50االعدادية المهدوية للبنينادبيمشرق لفته ثامر صكبان923362921211009184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى381.0063.50اعدادية االندلس للبناتادبياالء خالد ثاني حسين923372921222025004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى381.0063.50اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي ماجد صبحي احمد923382921511025186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى381.0063.50ثانوية االنوار للبنينتطبيقيعلي محسن كريم اسطيم923392921511026023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى381.0063.50ثانوية النجاة للبناتتطبيقيزينب وحيد عاوي نجم923402921522034025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى380.0063.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمنذر مصلح محمد محسن92341292051004169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى378.0063.00اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينه كامل صبار حربي92342292052051062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى378.0063.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي طالب جاسم محمد923432921511025174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى378.0063.00اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيزهراء احمد هاشم نور923442921522004009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى378.0063.00ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه سلمان باقر عبد الحسين923452921522026069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى377.0062.83اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيامير هادي كاظم راضي92346292051100013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى377.0062.83ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيموسى جعفر مجيد لفته923471621515011156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى377.0062.83اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقياطياف صباح محمد عبد هللا923481621522069003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى377.0062.83اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيتبارك كريم محمد كاطع923492921522006029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى376.0062.67ثانوية االنوار للبنينتطبيقيعبد الجليل غانم زكم عباس923502921511026018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى375.0062.50اعدادية الغراف للبنينتطبيقيمصطفى محمد محسن علي923512221511022085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى375.0062.50اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين ساير فنجان حتات923522921511025056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى375.0062.50ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعلي رزاق محمد صياح923532921513005025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى375.0062.50ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء محمد جبير عباس923542921522026044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى375.0062.50ثانوية النجاة للبناتتطبيقيكوثر حسن غازي صالح923552921522034037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى374.0062.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعقيل موسى عبد الرضا كيطان923562921511025148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى567.0094.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيهدى غالب عالوي صكر923572921522003033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى535.0089.17اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيامجد ثامر مدلول صحين923582921411023010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى531.0088.50ثانوية النجاة للبناتتطبيقيعتاب مثنى محسن عبد الكاظم923592921522034031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530.0088.33اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمحمد تركي كريم نعيم923602921411003055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى525.0087.50ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الحسن حسن923612921424002039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى524.0087.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب عاجل بزون عناد923622921424003102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى520.0086.67ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقينبيل فوزي ناصر داخل923632921515004170

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى519.0086.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبنين جاسم وحواح شاتي923642921422002018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى519.0086.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيغفران حسين شريف حمادي923652921422026062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى519.0086.50ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه وميض محمود احمد923662921424003147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى518.0086.33اعدادية الوالية للبناتاحيائيبنين جفات عويد جكين923672921422009011
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى515.0085.83اعدادية الرميثة للبنيناحيائيامين كامل جابر كوار923682921411016016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى513.0085.50اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيعباس حامد كاظم حبوب923692921411027011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى513.0085.50ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيعذراء صالح عبدالمهدي علوان923702921424008024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى511.0085.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب حردان حسين سعد923712921422025068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى510.0085.00ثانوية القوارير للبناتاحيائيوسن عواد كاظم عناد923722921422031028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى509.0084.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه الزهراء رزاق يوسف حلو923732921422025096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى508.0084.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم عيدان مزعل زماط923742921422002103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى508.0084.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيشكران ثجيل تعيب عذافه923752921422025087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى506.0084.33اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيزين العابدين جبار نافع عباس923762921411019071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى505.0084.17اعدادية السماوة للبناتاحيائينسرين حميد حافظ عبدعلي923772921422024257

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى503.0083.83اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحوراء وعد هادي عبد923782921422027087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى501.0083.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه عواد عريبي غالي923792921422025107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى496.0082.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء قحطان كاظم حسين923802921422002060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى495.0082.50اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسام مرزوك محسن شمران923812921411016030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى495.0082.50اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيفالح حسن خليوي سدير923822921511023128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى491.0081.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء حسون عبد عطيه923832921422003044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى491.0081.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب محمد لفته حسون923842921422025076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى490.0081.67اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيحسن ناظم عبد الخضر عبد الحسن923852921411003012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى487.0081.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب عبد الزهره صالح دخيل923862221422011041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى486.0081.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيبنين صالح فهير فرحان923872921422025029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى484.0080.67ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيمصطفى محسن ابراهيم عليوي923882921411015035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى484.0080.67اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيصادق سعيد جبير محمد923892921411023049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى482.0080.33ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيايمن رحمن علكم كزار923902221413048009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى482.0080.33اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء صبحي نجم عبد923912921422001086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى481.0080.17ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيعباس محمد كاظم حمزه923922421415010026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى480.0080.00ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيمرتضى مزعل حبيب وذيح923932221417052021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى479.0079.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي غازي عبد خلف923942221411004279

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى479.0079.83اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين هاتف عيسى محمد علي923952921411016049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى479.0079.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب مهلهل ثامر ابو زريده923962921422002067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى479.0079.83اعدادية الوالية للبناتاحيائيحوراء رسول ناجي الفي923972921422009013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى479.0079.83اعدادية الوالية للبناتاحيائيعبير راضي علي عبد923982921422009040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى479.0079.83اعدادية السماوة للبناتاحيائيازهار زايد دخيل عبد هللا923992921422024005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى478.0079.67للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيرقيه نعيم مهدي صالح924002221422064013
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى478.0079.67ثانوية البسملة للبناتاحيائيزينب جاسم رحيم سلمان924012921422011038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى478.0079.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمالك راضي ملحاوي منشد924022921422023282

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى477.0079.50ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيعلي حميد كريوش جبير924032221417026004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى477.0079.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء كريم عوده عبيد924042221422004088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى477.0079.50ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيفرات عباس صكبان كاظم924052921422012014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى476.0079.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب حيدر فاضل غضب924062921422024143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى476.0079.33ثانوية القوارير للبناتاحيائيثريا جابر عبد علك924072921422031005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى475.0079.17ثانوية النهضة للبناتاحيائيندى محمد عبد عبيد924082221422034090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى475.0079.17اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه سالم بشير مزعل924092221422045063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى475.0079.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه كاظم ناصر حسين924102921422002093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى475.0079.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء مسلم هاشم سلمان924112921422003078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى474.0079.00اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيابراهيم غايب جاسم محمد924122921411022001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى474.0079.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية عبد الصاحب محمد سوادي924132921422024100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى473.0078.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه حسين محسن مهدي924142421422039028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى472.0078.67ثانوية النهضة للبناتاحيائيشكران وحيد عبد الحسن نصير924152221422034060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى471.0078.50اعدادية اور للبناتاحيائيايات عوده زايد مري924162221422040013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى471.0078.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيدعاء جاسم عواد شناوه924172221424005016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى470.0078.33ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائياكرم حسن عبد الحسين صفوك924182221413012008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى470.0078.33ثانوية الزهور للبناتاحيائيكوثر محسن عباس عبود924192921422028053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى468.0078.00اعدادية الوالية للبناتاحيائيايمان محمد علوان دهلوز924202921422009008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى468.0078.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب صبيح جباري جساب924212921422025069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى467.0077.83ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه حبيب عباس صغير924222221424060028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى467.0077.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيدعاء صبيح انعيمه حاجم924232921422025047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى467.0077.83ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمه عامر غازي عاجل924242921422028047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى466.0077.67ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزينب جابر حمد شنيار924252221424043048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى466.0077.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية فاضل حسن كرور924262921422024103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى466.0077.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيمريم علي جاسم محمد924272921422024237

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى465.0077.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائياحمد حسام جبار مزهر924282221411021004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى465.0077.50ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيحسام خضر عباس كاظم924292921411015009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى465.0077.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيكفاء كريم لعيبي صيوان924302921422024225

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى464.0077.33اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسين مرتضى جواد ياسين924312221411027040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى464.0077.33ثانوية صفي الدين للبنيناحيائيحسين رسول ياسين عوده924322221411053012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى464.0077.33اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين هادي متعب طاهر924332921411019051
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى464.0077.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائياطياف كريم بداش وناس924342921422003009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى463.0077.17ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسين خليل ثجيل طاهر924352221413025026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى463.0077.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى عادل حميد خليل924362921411020342

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى463.0077.17ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء ثائر جبار فرج924372921424002037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى462.0077.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي قاسم عبد الرضا جايد924382221411017108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى462.0077.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائييونس يوسف جبير حريز924392221411017182

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى462.0077.00ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمنتظر مكي طعيمه سفيح924402221413031058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى462.0077.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيرعد قائد عوده جبير924412421411012024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى462.0077.00ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمقداد علي رسم جسوم924422521413025084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى462.0077.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمرتضى احمد فاخر حميد924432921411019177

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى461.0076.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين علي مفتن جمون924442221411034117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى461.0076.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن حسين خلوهن924452221413041050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى461.0076.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء برهان طعيمه جابر924462421422028069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى461.0076.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة عدنان سعيد فتاح924472421422047212

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى461.0076.83ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيمقتدى عالء حسين محمد924482521413016024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى461.0076.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه سعود حمد هللا محسن924492921422025103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى461.0076.83اعدادية الرميثة للبناتاحيائيمنار عذاب عبد عبد الجاسم924502921422027265

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى461.0076.83اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيصالح حمود سالم اعور924512921511023089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى460.0076.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب صبري جعين عواد924522221422039208

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى460.0076.67اعدادية صنعاء للبناتاحيائياسيل مهداوي محمد حفنان924532421422006003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى460.0076.67ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيمحسن حمود ساجت حسين924542621411031033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى460.0076.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيصباح جالب كاطع جاسم924552921411020171

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى460.0076.67اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرقية عباس جاسم كاظم924562921422027109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى459.0076.50اعدادية الوفاء للبناتاحيائيداليا عبد الحسين كريم حسين924572221422057035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى459.0076.50ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيدعاء نبيل سمير عبد الكريم924582221424017059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى459.0076.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء رضا جواد عوده924592421422003086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى459.0076.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمنتظر أحسان عبد االمير حلواص924602721411026212

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى459.0076.50اعدادية السماوة للبنيناحيائيبدر علي داخل عطيه924612921411017039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى459.0076.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيجميله رايس عبد حسون924622921422023059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى457.0076.17اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعباس نعيم زفير نهاب924632921511022043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى452.0075.33اعدادية ابي تمام المختلطةتطبيقيعلي حبيب كشيش شنان924642921517004014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى449.0074.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيزهراء كاظم مطشر نور924652921524004004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى440.0073.33ثانوية النجاة للبناتتطبيقيتبارك صالح مهدي عباده924662921522034006
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى438.0073.00اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيكمال هادي كامل مهنا924672921511023139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى434.0072.33ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزينب كريم عطيه جابر924682921522028019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى432.0072.00اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعلي سالم جالب حسون924692921511022057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى426.0071.00اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيأيه كاظم جاسم محمد924702921522006002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى425.0070.83اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسين باسم محيسن علوان924712921511023039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى424.0070.67اعدادية الغراف للبنينتطبيقيحسين شعالن معارج جياد924722221511022022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى422.0070.33الخارجيونتطبيقيفرحان كاظم عبدهللا محمد924732521518001220

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى419.0069.83اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيعمار عبد الحسين ساجت عبد النبي924742921511008071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى418.0069.67اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيموسى كاظم خلف رحم924752221511017087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى418.0069.67ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمقتدى بدر ريسان جدوع924762221513035075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى417.0069.50اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي عطيوي غضب مناحي924772921511016075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى417.0069.50ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيتمار منذر يوسف محسن924782921513005006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى415.0069.17ثانوية الفالح للبنينتطبيقيمحمد وليد جعيول جبار924792221511075006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى410.0068.33اعدادية االطهار للبنينتطبيقيمحمد سامي هاشم موسى924802221511032024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى410.0068.33ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيكرار حيدر علوان بشين924812921515004109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى409.0068.17ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيمحمد سالم مروح معله924822221511053027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى408.0068.00اعدادية الدواية للبنينتطبيقيحيدر دعيم جاري عليوي924832221511023008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى408.0068.00اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيبرزان علي حسين جربوع924842921511008012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى405.0067.50اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد حسن علي جابر924852921511018168

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى405.0067.50اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمصطفى وسام كريم جبار924862921511025279

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى404.0067.33اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيفاطمه سعد سوادي فهد924872921522006081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى402.0067.00ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيمجتبى كامل ثجيل مهدي924881621513070018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى528.0088.00اعدادية ابي العالء للبنينادبيصالح محسن جبير عالج924892921211027045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى515.0085.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيصادق فالح حسن والي924902921411017134

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى510.0085.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيايات صالح منشد صافي924912921422011010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى508.0084.67اعدادية الرميثة للبناتاحيائيابتسام مطرود جبار مزهر924922921422027001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى505.0084.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزينه محمد جواد طارش محمدعلي924932921222016090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى501.0083.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء حرب عناد عبد924942921222002041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى500.0083.33ثانوية الثغر المختلطةادبيامل خضير هنيدي عبد924952921227005001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى498.0083.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيتبارك اياد عبد العالي كاظم924962921222002034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى497.0082.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم قاسم جابر علوان924972921222002118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى497.0082.83ثانوية عاتكة للبناتادبيمنار ميثاق مليح ميزر924982921222007030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى497.0082.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين رزاق عالوي حسين924992921422023033
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495.0082.50االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي ابراهيم هادي عباس925002921211009103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493.0082.17ثانوية المصابيح للبناتادبيانعام حيدر عبد الحسين جابر925012921222017008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى492.0082.00ثانوية النور للبناتادبيايناس هاشم عطيه حنفوت925022921222022013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى491.0081.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه فاهم ساجت ناهي925032921222002106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى491.0081.83ثانوية القبلتين للبناتادبينوره خيران نوري خضاري925042921222013047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى489.0081.50ثانوية القبلتين للبناتادبيقسمه كريم ععصيود مليحه925052921222013043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى489.0081.50اعدادية الوالية للبناتاحيائيشيماء لطيف عمران جادر925062921422009037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى488.0081.33ثانوية ابي طالب المختلطةادبيياسين رشيد خضير ملوكي925072921217002033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى488.0081.33ثانوية المصابيح للبناتادبيناديه فايز فاخر نعمه925082921222017048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى487.0081.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم حيدر محسن حمود925092221422039323

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى487.0081.17ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيبنين جمال رجه عطيه925102921422033006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى486.0081.00اعدادية ام سلمة للبناتادبياسراء كاظم سوادي فهد925112921222006006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى486.0081.00ثانوية النور للبناتادبيافراح شاكر عبد الرضا جاسم925122921222022007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى486.0081.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد احمد عطية جاسم925132921411017244

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى485.0080.83اعدادية فلسطين للبناتادبيرسل ايوب ونان ثامر925142921222001026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى485.0080.83اعدادية فلسطين للبناتادبيهبة ناظم بحين مشعب925152921222001083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى485.0080.83ثانوية البسملة للبناتادبينور نعيم مهلهل عكله925162921222011054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى484.0080.67ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيتبارك خليل برهان عبد الكاظم925172421427020013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى484.0080.67الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبيمجتبى علي مرهج لزام925182921211002030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى484.0080.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيهدى عبد االمير كاظم لعيوس925192921222002132

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482.0080.33ثانوية المرادية المختلطةادبيمنار ثامر جلوب محمد925202421227006007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482.0080.33اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد حاكم جاسم حلو925212921211004130

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482.0080.33اعدادية فلسطين للبناتادبينور الهدى علي محمد كاظم925222921222001079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482.0080.33ثانوية عاتكة للبناتادبيكوثر علي فاهم فلغوص925232921222007027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482.0080.33ثانوية ابي طالب المختلطةادبيحوراء خالد طعيمه عطية925242921227002003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى480.0080.00االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد ميثم عبد الساده عريان925252921211009015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى480.0080.00ثانوية المجد للبناتادبياصيل كامل رهيف بالل925262921222010006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى480.0080.00ثانوية المجد للبناتادبيكوثر كريم ناهي فرج925272921222010043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى479.0079.83اعدادية ابي العالء للبنينادبيلزام محسن مخيمر عبود925282921211027075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى479.0079.83اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب عدنان عطيوي طعيمه925292921222003031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى479.0079.83ثانوية المجد للبناتادبيمشاعل عبد االمير بردان بدر925302921222010044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى479.0079.83ثانوية ام ابيها للبناتادبيافراح فايد محسن مجهول925312921222012013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى477.0079.50اعدادية فلسطين للبناتادبيبنين عبد الكاظم نعيم دليبس925322921222001010
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى477.0079.50اعدادية الرميثة للبناتاحيائيانتظار سعد مالك عبدالحسين925332921422027032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى476.0079.33الخارجياتادبيزينب حيدر علي حسون925342921228050136

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى476.0079.33اعدادية الرميثة للبنيناحيائياحمد عبد جبار مطر925352921411016006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى475.0079.17االعدادية المهدوية للبنينادبيمنتظر ميثم نجم عبد925362921211009201

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى475.0079.17ثانوية الشريعة للبناتادبيبنين فزاع حسين دبوس925372921222021006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى474.0079.00ثانوية ابي طالب المختلطةادبيخديجه كاني محمد مسلم925382921227002004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى473.0078.83اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعلي جبار راهي حسون925392921211011030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى471.0078.50االعدادية المهدوية للبنينادبيامير فراس سالب عباس925402921211009023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى471.0078.50ثانوية الشذرات للبناتادبيايات حامد مسير عبد925412921222015007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى471.0078.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيغدير فراق نصر معيوف925422921222016113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى471.0078.50ثانوية البسملة للبناتاحيائيزمن حسن حمزه مطشر925432921422011032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى470.0078.33ثانوية عاتكة للبناتادبيايمان جاسم عويز عريبي925442921222007005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى469.0078.17ثانوية العدالة للبنينادبيمنتظر حسين جمعه جبير925452921211014044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى469.0078.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين كاظم علي شاني925462921222002032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى467.0077.83للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ادبيصفا حسين شلش مهدي925472921222030010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى467.0077.83اعدادية ابي تمام المختلطةادبيرقيه قصي كريم شريف925482921227004012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى466.0077.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء حميد عبد بحلوس925492921222002061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى466.0077.67ثانوية المجد للبناتادبيزينب صبحي طلفاح وادي925502921222010034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى466.0077.67ثانوية الشذرات للبناتادبيرقيه سعد سوادي مطر925512921222015018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى465.0077.50اعدادية ابي العالء للبنينادبيمصطفى صبحي فيصل عواد925522921211027089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى465.0077.50اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين ظافر عبد عاوي925532921222006026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى465.0077.50اعدادية االندلس للبناتادبيمشاعل مجبل صياح جبر925542921222025038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى465.0077.50الخارجياتادبيزينب حسن رزاق عبد السادة925552921228050133

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى464.0077.33اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء عدنان عبد الرضا عباس925562921222016159

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى464.0077.33للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ادبيبنين عمران سعود ابوحليل925572921222030008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى463.0077.17اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين علي داخل عبد925582921211013050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى463.0077.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيهدى باسم عبد الساده اليم925592921222002131

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى463.0077.17الوقف الشيعي- ثانوية فاطمة الزهراء للبنات ادبيايات احمد رسول ماضي925602921222005002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى462.0077.00الخارجيونادبييوسف هاشم كاظم جاسم925612921218001763

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى462.0077.00الوقف الشيعي- ثانوية فاطمة الزهراء للبنات ادبيحوراء سوادي غثيث حسين925622921222005007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى462.0077.00ثانوية المجد للبناتادبيرجاء جميل مرسال رجه925632921222010022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى462.0077.00ثانوية القوارير للبناتادبيسحر عايد صالح هويل925642921222031014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى461.0076.83اعدادية الوفاء للبناتادبيفاطمه حبيب دخيل شناوه925652921222004025
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى461.0076.83اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه عوده محمد سفيح925662921222006110

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى461.0076.83ثانوية المصابيح للبناتادبيزهراء خالد عباس خشوش925672921222017022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى461.0076.83ثانوية الشريعة للبناتادبيرقيه محمد عبد هللا فزاع925682921222021015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى461.0076.83ثانوية السبع المثاني للبناتادبيبنين شاكر نزال صكبان925692921222035003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى460.0076.67اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمهيب نصر عبود بزون925702921211008084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى460.0076.67ثانوية العدالة للبنينادبيعباس اليذ اجباره جالب925712921211014023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى460.0076.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب فريد عبد جاسم925722921222002077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى460.0076.67ثانوية النور للبناتادبيأبرار حميد فليح عبد الحسن925732921222022001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى460.0076.67ثانوية السبع المثاني للبناتادبيزهراء عمار شاكر باجي925742921222035014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى459.0076.50اعدادية القلم المسائية للبنينادبيفراس سعد ابراهيم جبر925752921215002113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى459.0076.50ثانوية القبلتين للبناتادبيفضاء فالح مرسال حمد925762921222013042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى459.0076.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيأيات كريم عبد علي كاظم925772921222016003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى458.0076.33اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء حيدر كامل محمد925782921222003026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى458.0076.33ثانوية المناسك للبناتادبينور محمد كدر ناصر925792921222014056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى457.0076.17ثانوية عاتكة للبناتادبيزهراء ايوب غني عبيد925802921222007013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى457.0076.17ثانوية النور للبناتادبيبنين عبد الخالق عبد الحسين خضر925812921222022022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى457.0076.17ثانوية النور للبناتادبيهدى عامر حسين مشيهد925822921222022133

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى456.0076.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه علي درسون فضيل925832921422023249

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455.0075.83اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحيدر جاهل فيصل ساجت925842921211001050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455.0075.83االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين محمد داهي كاهي925852921211009053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455.0075.83ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيخالد حمود خالوي ادوير925862921217008006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455.0075.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه سفاح نعمه سباح925872921222002101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455.0075.83اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرقيه وسام عبدالصاحب غناوي925882921222016061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455.0075.83ثانوية المصابيح للبناتادبياستبرق رياض صبحي فهد925892921222017004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455.0075.83اعدادية ابي تمام المختلطةادبيحوراء جروي بريس كاطع925902921227004006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى454.0075.67ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي كريم عجمي ضباب925912921211006034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى454.0075.67ثانوية ام ابيها للبناتادبيبنين فضل محمد عباس925922921222012020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى454.0075.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء امير كاظم سلمان925932921222016064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى454.0075.67ثانوية الوداد للبناتادبياسيل محمد عطيه محمد925942921222018001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى453.0075.50اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء علي اليم جويد925952921222001039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى453.0075.50ثانوية القبلتين للبناتادبيغفران عايش عبادي منفي925962921222013038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى453.0075.50ثانوية المناسك للبناتادبينجالء جواد مهدي خويط925972921222014055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى453.0075.50اعداديةالسماوة المسائية للبناتادبيفردوس عادل عبد العالي ساجت925982921226001035
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى453.0075.50اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء محمد شلش نجم925992921422027160

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى452.0075.33ثانوية ام ابيها للبناتادبيآيات جليل طعيمه حيال926002921222012005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451.0075.17االعدادية المهدوية للبنينادبيزين العابدين علي بدر محسن926012921211009074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451.0075.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيابراء مجيد كاظم حسين926022921222002002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451.0075.17اعدادية ام سلمة للبناتادبينبأ مؤيد سمسم محمد926032921222006131

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451.0075.17ثانوية الوداد للبناتادبيتبارك علي طوفان غايب926042921222018009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451.0075.17ثانوية الشريعة للبناتادبينور صباح محمد فهد926052921222021045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451.0075.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه حسين حمزه عالس926062921422025099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى450.0075.00ثانوية االعمار للبناتاحيائيمالك سعود جاسم خليوي926072221422089027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى450.0075.00ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائينور جواد كاظم عطيه926082221424024048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى450.0075.00اعدادية االعتماد للبنينادبيعباس نجم عبد حسون926092921211005075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى450.0075.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب حمودي كاظم حنتوش926102921222006074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى450.0075.00ثانوية ام ابيها للبناتادبياطياف كريم شويل عباس926112921222012012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى450.0075.00ثانوية القبلتين للبناتادبيهنديه جنوي صالح كحيش926122921222013049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى450.0075.00ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيايات سعيد عويجل عبيد926132921422012003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى449.0074.83اعدادية ابي العالء للبنينادبيحازم جابر ثامر عبود926142921211027019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى449.0074.83ثانوية عاتكة للبناتادبياقبال ثجيل كزار هالص926152921222007001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى448.0074.67ثانوية البسملة للبناتادبيازهار كريم سلطان جابر926162921222011004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى448.0074.67ثانوية الشريعة للبناتادبيفاطمه عالء حسين عناد926172921222021040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى448.0074.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم احمد جندي حسين926182921422003123

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى448.0074.67اعدادية الوفاء للبناتاحيائيشهد ماجد عزيز لفلوف926192921422004070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى447.0074.50اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين جبار طبيل حميد926202921211001029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى447.0074.50اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء باسم هادي عباس926212921222006064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى447.0074.50ثانوية خديجة للبناتادبيصفاء فليح عبادي عبد الرضا926222921222008023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى447.0074.50اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء محمد جنيح عريبي926232921222025021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى447.0074.50اعدادية االندلس للبناتادبيعذراء شاكر نعيمه مهاوش926242921222025027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى447.0074.50الخارجياتادبيشكران علي لطيف يونس926252921228050168

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى446.0074.33اعدادية ابي العالء للبنينادبييوسف جمعه دوهان كاظم926262921211027092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى446.0074.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه عزيز علي ابواللول926272921222002102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى446.0074.33اعدادية الخنساء للبناتادبيبنين جابر عبد عويجل926282921222003011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى446.0074.33اعدادية االندلس للبناتادبيمريم صادق ناصر حسين926292921222025037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى445.0074.17ثانوية عاتكة للبناتادبيايمان كريم عبد الظاهر ماني926302921222007006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى445.0074.17للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ادبياسراء رزاق عمران ناصر926312921222030004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى445.0074.17الخارجياتادبيقدس محمد جنيح عريبي926322921228050214

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى444.0074.00االعدادية المهدوية للبنينادبيمؤمل حيدر كريم مطرود926332921211009145

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى444.0074.00اعدادية فلسطين للبناتادبيخديجه حسن سايب جخم926342921222001023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى444.0074.00ثانوية المصابيح للبناتادبيضحى رياض منشد حميد926352921222017036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى443.0073.83الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبيثامر محمد بردان جابر926362921211002004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى442.0073.67ثانوية علي األكبر للبنينادبيعبد هللا عماد صالح عبد المهدي926372921211015029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى442.0073.67اعدادية فلسطين للبناتادبينور جابر صالح ناصر926382921222001080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى442.0073.67للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ادبيزينب حيدر منصور محمد حسن926392921222030009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى441.0073.50اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسين قاسم فالح هوير926402921211007036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى441.0073.50ثانوية النور للبناتادبيفداء عالوي حامد عباس926412921222022114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى440.0073.33اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه عادل عبد الباقي جاسم926422921222003042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى440.0073.33ثانوية المصابيح للبناتادبيأيات صالح كامل حمزه926432921222017002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى439.0073.17اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعادل جبير عاجل عطيه926442921211003031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى439.0073.17اعدادية ام سلمة للبناتادبيحوراء فاضل جبار كاطع926452921222006043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى439.0073.17ثانوية خديجة للبناتادبيخديجه مبارك برغش عجيرب926462921222008013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى439.0073.17ثانوية البسملة للبناتادبيانعام فالح شريف عناد926472921222011012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى439.0073.17ثانوية النور للبناتادبيرحاب جاسم علي جبار926482921222022053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى438.0073.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين عادل دوهان فرفاح926492921211013048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى438.0073.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيخديجه هاشم دردار راضي926502921222002048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى438.0073.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب حسين عبد العالي ساجت926512921222002070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى437.0072.83االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين عادل عذاب خنياب926522921211009046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى437.0072.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيرباب اياد كاظم نعمه926532921222002053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى437.0072.83ثانوية ام ابيها للبناتادبياخالص صبيح دخيل عبدهللا926542921222012011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى437.0072.83ثانوية ابي طالب المختلطةادبينبأ كاطع عطيه عبد926552921227002010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى436.0072.67ثانوية الشذرات للبناتادبيزهراء حسين اليذ مجهول926562921222015019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى435.0072.50اعدادية فلسطين للبناتادبينور عالوي حمزه ملوكي926572921222001082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى435.0072.50اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه حامد رحيم شنابه926582921222006103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى435.0072.50اعدادية االندلس للبناتادبيعفراء كاظم ارويح كشكول926592921222025028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى434.0072.33اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين سعدي عباس ساري926602921211001037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى434.0072.33ثانوية الشذرات للبناتادبيزهراء قاسم محمد خضير926612921222015020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى433.0072.17اعدادية فلسطين للبناتادبيأخالص سعدون غالي جويجي926622921222001001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى433.0072.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه ناجح عبد الحسين والي926632921222002108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى433.0072.17ثانوية المصابيح للبناتادبيايمان نزار فزاع عبد الساده926642921222017010
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى432.0072.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيسليم ثامر رهيف جبير926652921211003029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى432.0072.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيافراح مثنى مهدي محسن926662921222002012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى432.0072.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيمنار مؤيد ابوحميد جالب926672921222006126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى432.0072.00ثانوية ام ابيها للبناتادبياالء ماجد ساجت عبد926682921222012015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى432.0072.00ثانوية القبلتين للبناتادبيريام علي مياح وثيج926692921222013024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى432.0072.00ثانوية المصابيح للبناتادبينباء أبراهيم عطشان عبار926702921222017049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى431.0071.83ثانوية ام ابيها للبناتادبيرغد جالوي فزاع بزون926712921222012028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى431.0071.83ثانوية القبلتين للبناتادبيابتسام علي كاطع ابراهيم926722921222013002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى431.0071.83ثانوية الشريعة للبناتادبيرقيه احمد كاظم مري926732921222021013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى430.0071.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيانوار عبد االمير كاظم لعيوس926742921222002017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى430.0071.67اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء حيدر عبدالجبار حسين926752921222006066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى430.0071.67اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه سالم داخل علي926762921222006108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى430.0071.67ثانوية عاتكة للبناتادبيزهراء لزام رحيم اليذ926772921222007018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى430.0071.67ثانوية البسملة للبناتادبيعذراء عبد الرحمن فتنان طوفان926782921222011037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى430.0071.67ثانوية القبلتين للبناتادبيمريم قاسم جواد ناصر926792921222013045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى430.0071.67ثانوية النور للبناتادبيزهراء مهدي محان جاسم926802921222022080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى429.0071.50اعدادية البطحاء للبناتادبيرسل ناصر كصاب ناصر926812221222045029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى428.0071.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه فضل داخل كاظم926822921222002107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى428.0071.33اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمهدي صالح كريم جبار926832921511016133

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى427.0071.17اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمرتضى لطيف عواد وناس926842921211011052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى427.0071.17ثانوية ابي طالب المختلطةادبيباسم عويد صخيل شايع926852921217002004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى427.0071.17اعدادية الفضيلة للبناتادبياالم جميل فشاخ حسون926862921222002013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى427.0071.17اعدادية ام سلمة للبناتادبيخديجه عطا هللا حسين وثيج926872921222006047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى427.0071.17ثانوية البسملة للبناتادبيرباب هادي حمزه ظاهر926882921222011025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى427.0071.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيايات احسان علي زغير926892921222016016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى427.0071.17ثانوية النور للبناتادبيايمان هاتف عبد الساده كاظم926902921222022012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى427.0071.17ثانوية النور للبناتادبيزهراء هادي عبد المهدي فاضل926912921222022082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى426.0071.00ثانوية العدالة للبنينادبيباقر حميد طحيور كريم926922921211014004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى426.0071.00اعدادية ابي العالء للبنينادبيحيدر نعيم حجي خطار926932921211027034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى426.0071.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيكوثر احمد محسن فريخ926942921222002111

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى426.0071.00اعدادية الخنساء للبناتادبيهدى نجم مزهر مطلب926952921222003054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى426.0071.00اعدادية ابي تمام المختلطةادبيهبوب قاسم لوتي حسوني926962921227004028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى425.0070.83ثانوية المجد للبناتادبيبتول يوسف عطيه عكله926972921222010012
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى425.0070.83ثانوية النور للبناتادبيمريم حسن عبد االمير جكو عطيه926982921222022119

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى424.0070.67اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياحمد فيصل داخل طويع926992921211013007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى424.0070.67اعدادية الوفاء للبناتادبيرسل قاسم زغير محمد927002921222004014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى423.0070.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء سعود سلمان جاسم927012921222002043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى423.0070.50ثانوية عاتكة للبناتادبينورة ناجي راضي جابر927022921222007032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى423.0070.50ثانوية خديجة للبناتادبيبنين غانم منشد عبد الحسين927032921222008005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى423.0070.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبياسراء حسين محمد سلمان927042921222016007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى422.0070.33ثانوية الشريعة للبناتادبياسراء حميد حبيب حكش927052921222021002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى422.0070.33ثانوية النور للبناتادبيخيريه عبد الكاظم داخل عبد الحسين927062921222022044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى421.0070.17اعدادية االعتماد للبنينادبيباسم عالوي هاشم حمود927072921211005016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى421.0070.17االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي احمد ماجد حمدان927082921211009104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى421.0070.17ثانوية التآخي للبنينادبيراجح كاظم غانم كربول927092921211010009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى421.0070.17ثانوية الوداد للبناتادبيبلقيس خالد صالح جليب927102921222018006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى420.0070.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيمحمد خيري مطير جنحيت927112921211003049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى420.0070.00اعدادية ابي تمام المختلطةادبيكوثر شاكر محار مداعي927122921227004025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى394.0065.67ثانوية الزهور للبناتتطبيقينور الهدى فارس عيدان جياد927132921522028029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى394.0065.67ثانوية النجاة للبناتتطبيقيزهراء حيدر عبد المطلب قاسم927142921522034022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى393.0065.50ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيايات حيدر رحيم عواد927152921522026006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى390.0065.00ثانوية الوالية للبناتتطبيقيدعاء قاسم عجيل عباس927162221522066016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى389.0064.83ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحيدر عدنان هاشم حاتم927171621513026026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى592.0098.67ثانوية ام ابيها للبناتادبيزهراء قاسم عطيه حمود927182921222012031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى586.0097.67ثانوية النور للبناتادبيهدى مرتضى عبد الزهره حمزه927192921222022135

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى584.0097.33اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء عبد الكريم حسين كاظم927202921222016070

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى576.0096.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه رافد ناجي خضير927212921422026069

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى567.0094.50ثانوية النور للبناتادبيتبارك وفاء علي يوسف927222921222022033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى560.0093.33اعدادية ام سلمة للبناتادبيعذراء جوالن عبد العزيز حنش927232921222006098

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى560.0093.33ثانوية عاتكة للبناتادبيتحرير احمد جبير جاسم927242921222007008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى556.0092.67اعدادية الرميثة للبناتاحيائيشروق توفيق عبد الحسن طحيور927252921422027192

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى555.0092.50ثانوية البسملة للبناتادبيزينب علي حسين جهيد927262921222011032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى554.0092.33ثانوية الشريعة للبناتادبيزينب حرب مسير طويرش927272921222021025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى552.0092.00ثانوية القبلتين للبناتادبيزمن عبد باجي ظاهر927282921222013026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى551.0091.83ثانوية القبلتين للبناتادبيشروق علي مهول عيدان927292921222013033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى547.0091.17اعدادية فلسطين للبناتادبيامنه كاظم محمد خضر927302921222001006
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى547.0091.17ثانوية السبع المثاني للبناتادبيزينب فالح عبد هاني927312921222035017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى545.0090.83اعدادية فلسطين للبناتادبيتبارك شاكر لفلوف صكبان927322921222001012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى544.0090.67اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيفراس خالد شاكر مشكل927332921211013116

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى543.0090.50ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيكرار ستار غثيث مدلول927342921217007037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى542.0090.33ثانوية التآخي للبنينادبيحيدر مسير فيصل بردان927352921211010008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى541.0090.17اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد سلمان رهيف ياسوس927362921211013131

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى541.0090.17ثانوية عاتكة للبناتادبيزهراء جاسم محمد رحيم927372921222007015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى539.0089.83اعدادية ام سلمة للبناتادبيساهره عمار ابراهيم سلمان927382921222006082

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى537.0089.50االعدادية المهدوية للبنينادبيباقر حمزة شندل جبار927392921211009027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى535.0089.17ثانوية المناسك للبناتادبيبيان حسن جاسم محمد927402921222014012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى534.0089.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيتماضر عبدالعالي جميل عبد الرضا927412921422027073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى532.0088.67ثانوية العدالة للبنينادبيعامر غالي ثامر ثعبان927422921211014020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى532.0088.67اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحسين عباس رهيف شلج927432921411022028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى532.0088.67ثانوية المصابيح للبناتاحيائيتقى عباس رحيم مزهر927442921422017015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى531.0088.50اعدادية الوفاء للبناتادبيحوراء محمد باشي راضي927452921222004009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى531.0088.50ثانوية الشريعة للبناتادبيبنين محمود عبادي مسير927462921222021007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى530.0088.33اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيامير رائد بدر كاظم927472921511023017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى528.0088.00اعدادية االندلس للبناتادبيتبارك ماجد قاسم حسون927482921222025014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى527.0087.83ثانوية الشريعة للبناتادبينبأ حميد صخير حسين927492921222021044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى526.0087.67اعدادية فلسطين للبناتادبيمريم حبيب جبل جويجي927502921222001072

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى526.0087.67ثانوية المصابيح للبناتادبيكوثر حيدر صبيح فليح927512921222017043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى525.0087.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي عباس فاضل فرج927522421413018092

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى525.0087.50اعدادية الخنساء للبناتادبيرقيه جابر مسير عبد927532921222003023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى524.0087.33الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبيعلي اكريدي ستار حاشوش927542921211002020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى521.0086.83اعدادية فلسطين للبناتادبيمنتهى محمد خضر حسين927552921222001076

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى521.0086.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم سعود عجه صحين927562921222002117

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى519.0086.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين عبدهللا ارحيم عرموش927572921222002029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى519.0086.50ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيهدى محمد ستار كدر927582921522026089

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى518.0086.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم رحيم عبيد ابو الشون927592921222002115

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى518.0086.33ثانوية عاتكة للبناتادبيحوراء ناصر حسين شاهر927602921222007010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى518.0086.33اعدادية االندلس للبناتادبيعذاري عجاج باني محمد927612921222025026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى517.0086.17ثانوية الثغر المختلطةادبيمحمد صافي صايل عيدان927622921217005009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى517.0086.17ثانوية المجد للبناتادبيبنين جابر صابر وداي927632921222010014
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى517.0086.17اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمه كمال حمود سعود927642921222025033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى516.0086.00اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد حميد حسين عطيه927652921211004131

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى516.0086.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب عدنان شاكر محول927662921222002075

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى515.0085.83اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب جواد عبد الرزاق جواد927672921222006073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى515.0085.83ثانوية الشريعة للبناتادبيحوراء وهاب عاجل هجان927682921222021010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى515.0085.83ثانوية السبع المثاني للبناتادبيزهراء رحمن جسب كرمد927692921222035010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى514.0085.67اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي سامي مدلول بشان927702921211001108

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى513.0085.50اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء ناظم عبد ناجي927712921222001042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى513.0085.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيتبارك جميل عطيه مطر927722921222002035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى513.0085.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرواء عباس نعمه رسن927732921222016062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى513.0085.50ثانوية الوداد للبناتادبيزينب محسن مشيط منشد927742921222018017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى513.0085.50ثانوية السبع المثاني للبناتادبيحوراء رزاق باجي حمزه927752921222035004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى511.0085.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيهناء عالوي خواف عطشان927762921222016155

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى510.0085.00اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن فضاله عطيه شناوه927772921211004035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى510.0085.00اعدادية فلسطين للبناتادبيرقيه احسان هادي هيل927782921222001027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى510.0085.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيمنتهى ياسر خضير شاتي927792921222002120

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى510.0085.00ثانوية السبع المثاني للبناتادبيرقيه صالح عبد هاني927802921222035009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى509.0084.83اعدادية الثقلين للبنينادبيحامد سلمان كاظم هويل927812921211004033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى509.0084.83اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمصطفى كريم مطلب دهش927822921211008072

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى509.0084.83ثانوية ابي طالب المختلطةادبيعمار حيدر كشاوي كاظم927832921217002021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى509.0084.83اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء سالم شاكر كريم927842921222016066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى508.0084.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيابتهال ميثاق عبد الكاظم حمزه927852921222002001

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى490.0081.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزينب مؤيد صادق بالو927862921222016086

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى482.0080.33ثانوية خديجة للبناتادبيكوثر حيدر ساجت خاشي927872921222008029

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى472.0078.67اعدادية فلسطين للبناتادبيبنين علي حميد مانع927882921222001011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى472.0078.67ثانوية القبلتين للبناتادبيعهود ريسان جهيد عبيد927892921222013037

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى470.0078.33ثانوية القبلتين للبناتادبيطيبه جهيد عبيد حرجان927902921222013035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى467.0077.83الوقف الشيعي- ثانوية فاطمة الزهراء للبنات ادبيبتول علي رسول ماضي927912921222005004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى459.0076.50ثانوية الوداد للبناتادبيفاطمه خالد حميد خلوف927922921222018024

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى456.0076.00اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيايمان غافل خضير عطيه927932421427003004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى456.0076.00ثانوية الزهور للبناتاحيائيبتول نبيل حسين عبدالرضا927942921422028007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى452.0075.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء عزيز شليب عطشان927952921422024123

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى450.0075.00اعدادية ابي العالء للبنينادبيشبر صادق عادي عبد927962921211027043
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى450.0075.00ثانوية المجد للبناتادبيزهراء عامر جابر كطاط927972921222010029

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى449.0074.83اعدادية النجدين للبنيناحيائيحسن كاظم حمزه عبيد927982421411033026

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى449.0074.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيدعاء ناجح حمزة حسون927992921422002036

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى447.0074.50اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين مسلم شنان جبار928002921411017089

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى446.0074.33اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيحسين عويز حمزه عبيد928012421411028024

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى446.0074.33اعدادية فلسطين للبناتادبيلبنى جهاد كاظم عبد الزهره928022921222001070

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى445.0074.17اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء جبار حسن محسن928032921422001081

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى445.0074.17اعدادية الوالية للبناتاحيائيدعاء جميل عبيس حسن928042921422009015

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى444.0074.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبنين راتب ريكان عبيد928052921422001024

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى442.0073.67اعدادية الخليج العربي للبنينادبيصادق مجيد داخل حسين928062921211011022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى442.0073.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيعبير منصور فليح متعب928072921422002082

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى441.0073.50االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف ميثم محمد عبد928082921411020393

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى441.0073.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيساره شاكر كشيش منو928092921422002072

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى440.0073.33اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء رحيم فرحان حميدي928102921422001083

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى439.0073.17اعدادية الرسول للبنيناحيائيسيف سعد كافي عطية928112421411026090

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى439.0073.17اعدادية فلسطين للبناتاحيائيوفاء علي عناد هالل928122921422001163

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى439.0073.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزمن بدر ناصر شريف928132921422023114

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى438.0073.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيافراح رحيم محارب ثويني928142921422025010

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى438.0073.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيوداد كاظم جريو كريم928152921422027305

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى437.0072.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى علوان رويلي فراج928162921411020344

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى436.0072.67اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيمحمد فتالوي لعيبي جبل928172921211003052

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى436.0072.67ثانوية ام ابيها للبناتادبيزينب علي حسين جفات928182921222012035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى436.0072.67اعدادية الرميثة للبنيناحيائيابراهيم عقيل حسن مهودر928192921411016001

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى436.0072.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب حامد سوادي طارش928202921422001102

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى436.0072.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمروه خالد مطشر خليوي928212921422002101

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى436.0072.67ثانوية عشتار للبناتاحيائيزهراء رياض منفي حسون928222921422032031

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى435.0072.50اعدادية البطحاء للبناتاحيائيعهود هادي حاشوش درويش928232221422045058

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى435.0072.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء رحمن عبد عبد المهدي928242921422024117

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى433.0072.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة خالد مسافر صلهام928252921422003119

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى433.0072.17ثانوية البسملة للبناتاحيائيحنان عدنان منشد صافي928262921422011018

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى433.0072.17ثانوية عشتار للبناتاحيائيزينب ناصر عادن عجوب928272921422032046

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى432.0072.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرشا حاكم حسن فشالن928282921422001066

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى432.0072.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيعذراء عياش عطشان لهمود928292921422001121
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى432.0072.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيعتاب فرج عناد شاهر928302921422011051

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى432.0072.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائياية حاتم دوهان عطية928312921422027039

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى432.0072.00ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيايات علي ذجر مرهج928322921422033002

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى431.0071.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء آحميد كاطع عطيه928332221424062030

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى431.0071.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائياديان حميد عباس عبدالحسن928342921422001002

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى431.0071.83ثانوية عشتار للبناتاحيائيهبه عبيد زغير حسن928352921422032071

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى430.0071.67اعدادية السجاد للبنيناحيائيحيدر علي كريم جليب928362421411047104

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى430.0071.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عباس عاشور لفته928372421422028097

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى430.0071.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيبسمه مهلهل ثامر ابو زريده928382921222002022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى430.0071.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب غالب منشد عباس928392921422024151

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى429.0071.50اعدادية النور للبناتاحيائيبراق نافع محمد رحيم928402221422042046

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى429.0071.50اعدادية اسماء للبناتاحيائينور الهدى احمد كميني لفته928412421422011203

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى429.0071.50اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرقيه محمد عبيد عوده928422921422027119

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى428.0071.33ثانوية حاتم الطائي المختلطةاحيائيابراهيم عبيد عطوان لفته928432221417084001

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى428.0071.33ثانوية ام ابيها للبناتادبينور الهدى قاسم كريم ناصر928442921222012047

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى428.0071.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء شناوة والي مخرب928452921422002055

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى428.0071.33اعدادية الوالية للبناتاحيائيرؤى صاحب خضير محمد928462921422009019

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى428.0071.33ثانوية القوارير للبناتاحيائيمروه كريم عسكر مخيف928472921422031022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى427.0071.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد الرضا كاظم928482221424010141

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى427.0071.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيافراح نعيم ساجت رويهي928492921422002012

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى427.0071.17اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرقية عماد حميد عبد الحسين928502921422027111

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى426.0071.00ثانوية خديجة للبناتاحيائيحوراء احمد بهلول حسن928512921422008012

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى425.0070.83اعدادية المسار المختلطةاحيائيجعفر موازي كاظم شاووش928522221417043007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى425.0070.83اعدادية عشتار للبناتاحيائينور الهدى علي حريب جبار928532221422044100

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى425.0070.83ثانوية الشمم للبناتاحيائيآيات عبادي كسار مزعل928542221422072003

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى425.0070.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين محمد زامل حاجم928552421411005037

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى425.0070.83اعدادية الرميثة للبنيناحيائينور الدين محمد عبد حتيت928562921411016165

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى424.0070.67اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي حسون طعيمه رخيص928572921411017174

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى423.0070.50اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيمسلم كاظم جخيور علي928582221411081048

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى423.0070.50ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيمريم ياسر حسين حلو928592221424050058

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى423.0070.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عبد االمير عبد الرضا928602421411005079

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى423.0070.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيأمنه كمال شهاب رويضي928612921422023003

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى423.0070.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسماء شاكر فيصل عباس928622921422023012
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى423.0070.50اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحوراء زغير حسوني عبد928632921422027082

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى422.0070.33اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعبد هللا حسين هادي حسين928642321417003027

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى422.0070.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رائد شاني ظاهر928652421411036197

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى422.0070.33ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعلي حسن هادي علي928662921413005040

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى422.0070.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياسراء وحيد عسكر مغير928672921422002005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى421.0070.17اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة هاشم غياض كاظم928682921422024219

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى421.0070.17اعدادية السماوة للبناتاحيائيمنار شاكر سرهيد حتحوت928692921422024246

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى420.0070.00اعدادية الهدى للبناتاحيائينور الهدى خالد عليوي كزار928702421422020099

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى420.0070.00اعدادية ابي العالء للبنينادبيعباس رحيم كاظم طاهر928712921211027050

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى420.0070.00الخارجيونادبيباقر صادق ابراهيم عطران928722921218001096

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى420.0070.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيمريم حمدان حميد حميدي928732921222006123

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى420.0070.00ثانوية النور للبناتادبيرقية فاضل كشيش مشاري928742921222022056

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى419.0069.83اعدادية ابن حيان للبنيناحيائينزار منشود شمام حمادي92875292041100114

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى419.0069.83اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسن كريم خيون مهجه928762221411070029

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى419.0069.83ثانوية الهدى للبناتاحيائيحال مراد حزام سعود928772221422033021

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى419.0069.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبنين قاسم عبد الخضر ثامر928782221424012034

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى419.0069.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن عباس عزيز928792221424045131

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى419.0069.83ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيعلي ثابت حاكم ماجود928802321417047013

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى419.0069.83ثانوية النخيل المختلطةاحيائيرفل جبار محسن حسن928812321427039014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى419.0069.83اعدادية النضال للبنيناحيائيمؤمل سامي جابر حسن928822421411009049

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى419.0069.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحوراء فاروق حسين خضير928832421427008046

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى419.0069.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسيل محمود حميد شمخي928842521424004060

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى419.0069.83اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد محمد فجر كاظم928852921211004016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى419.0069.83اعدادية الخليج العربي للبنينادبيجبار عبد هللا سعود باني928862921211011005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى419.0069.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيغفران اعبيس وناس عودة928872921222002097

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى419.0069.83ثانوية القبلتين للبناتادبيمنجه هدران حميد بالد928882921222013046

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى418.0069.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيهبه عبد الكريم حسين محيسن928892421422011217

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى418.0069.67ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيغفران عبد موشي ابو الريش928902821422015080

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى418.0069.67اعدادية فلسطين للبناتادبيميسون حسين خواف شغينب928912921222001077

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى418.0069.67ثانوية ام ابيها للبناتادبيأيمان سباع انشيش مركب928922921222012008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى418.0069.67ثانوية الشريعة للبناتادبيرويده مطر مزعل عطشان928932921222021017

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى418.0069.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيغفران صادق عبدالكاظم موسى928942921424005027

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى418.0069.67اعداديةالسماوة المسائية للبناتاحيائيزينب كاظم ناصر هويدي928952921426001042
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى417.0069.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيباقر ماجد صكبان رويضي928962921411020040

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى417.0069.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيسحر كريم لفته عبد928972921422024167

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى416.0069.33اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد راضي داخل عبد928982921211004007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى416.0069.33اعدادية الخليج العربي للبنينادبيصالح مهدي عبد هللا سلمان928992921211011023

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى416.0069.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيامل عليل نهاب خلوي929002921222002015

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى416.0069.33اعدادية الوفاء للبناتادبيمأثر جاسم عطيه وروير929012921222004029

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى415.0069.17اعدادية الخنساء للبناتادبيسحر حسين لزام ناصر929022921222003035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى415.0069.17ثانوية المجد للبناتادبياسراء ناظم وعد والي929032921222010004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى415.0069.17ثانوية المجد للبناتادبياسيل فاهم وعد والي929042921222010005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى414.0069.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيناهده عبد اليمه عبود عطيوي929052921222006128

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى414.0069.00ثانوية المناسك للبناتادبيغفران ميثم جواد كاظم929062921222014044

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى413.0068.83اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي توفيق منصور كاطع929072921211004091

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى413.0068.83ثانوية العدالة للبنينادبيعباس صاحب سوادي غالي929082921211014021

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى413.0068.83اعدادية ابي تمام المختلطةادبيعزيز كريم تركي هطيلس929092921217004027

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى413.0068.83اعدادية الفضيلة للبناتادبياخالص ناصر خضير جبار929102921222002004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى413.0068.83ثانوية الشريعة للبناتادبيرباب حبيب شعيل جاسم929112921222021012

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى412.0068.67ثانوية ام ابيها للبناتادبيشروق سعد لفلوف حمود929122921222012037

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى411.0068.50اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيهيثم زغير كريم رداد929132921211003066

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى411.0068.50ثانوية خديجة للبناتادبيفاطمة فاخر ماجد خضير929142921222008026

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى411.0068.50اعداديةالسماوة المسائية للبناتادبيتبارك بردان جواد خزيوي929152921226001012

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى410.0068.33اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيرعد جواد هالسه حلو929162921211001061

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى410.0068.33اعدادية ام سلمة للبناتادبيكوثر جبار كاظم ناجي929172921222006117

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى410.0068.33ثانوية المجد للبناتادبيحوراء ابراهيم احمد عبد الكريم929182921222010019

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى410.0068.33ثانوية ام ابيها للبناتادبيابتهال تكليف كاظم جبل929192921222012009

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى410.0068.33اعدادية ابي تمام المختلطةادبيفاطمه حسين عواد عبيد929202921227004022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى409.0068.17ثانوية البسملة للبناتادبينور صباح طريخم بدح929212921222011053

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى409.0068.17ثانوية الشذرات للبناتادبيرقيه جميل شنباره محل929222921222015017

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى409.0068.17ثانوية النور للبناتادبيرسل عبد الرزاق نعمه ناصر929232921222022055

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى409.0068.17ثانوية ابي طالب المختلطةادبيزهراء عجيل عوده خرنوب929242921227002006

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى408.0068.00اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد عواد حسين جويد929252921211001149

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى408.0068.00اعدادية الخنساء للبناتادبيكوثر سمير محمد ديوان929262921222003046

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى407.0067.83الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبيمصطفى عبد الصاحب عوده صياح929272921211002035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى407.0067.83االعدادية المهدوية للبنينادبيذوالفقار شندل مدلول جابر929282921211009067
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى407.0067.83ثانوية عاتكة للبناتادبيفاطمه عباس شخاط فتوس929292921222007025

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى407.0067.83ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء بشير عبادي فرهود929302921222014028

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى407.0067.83اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزينب ضرغام قاسم محمد929312921222016081

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى407.0067.83ثانوية النور للبناتادبياسماء حيدر شايش نعيثل929322921222022005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى407.0067.83للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ادبيبتول مزهر هويجل جوير929332921222030007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى407.0067.83الخارجياتادبيحياة عبد الحسين جخم جزل929342921228050080

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى407.0067.83الخارجياتادبيدالل يوسف ناصر عبد929352921228050091

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى406.0067.67الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبيعلي السجاد سالم جعفر هادي929362921211002021

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى406.0067.67ثانوية العدالة للبنينادبيحسين تكليف عبد االمير ليلو929372921211014008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى406.0067.67ثانوية ابي طالب المختلطةادبيمحمد موحان جلود ناصر929382921217002027

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى406.0067.67ثانوية المناسك للبناتادبيتماره ستار كاظم راضي929392921222014014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى406.0067.67ثانوية النور للبناتادبيزهراء محسن عليوي حمادي929402921222022078

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى405.0067.50اعدادية االعتماد للبنينادبيحيدر مراد عبد الرضا شاكر929412921211005050

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى405.0067.50الخارجيونادبيحسن هاشم مسير جساب929422921218001167

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى405.0067.50اعدادية الخنساء للبناتادبيدنيا نهير رحيل محل929432921222003020

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى405.0067.50ثانوية الشريعة للبناتادبيخديجه نعيم غالي خليف929442921222021011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى404.0067.33االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي طاهر رزاق شنان929452921211009124

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى404.0067.33ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيفالح حسن طاهر عبد الرضا929462921215004122

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى404.0067.33ثانوية البسملة للبناتادبيهيفاء شهيد عباس جهيد929472921222011057

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى404.0067.33ثانوية النور للبناتادبيمريم مياح جبر جاسم929482921222022120

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى403.0067.17ثانوية البسملة للبناتادبيزينب خالد حسين عجيل929492921222011031

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى402.0067.00اعدادية االعتماد للبنينادبيمختار كريم علي هادي929502921211005129

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى402.0067.00الوقف الشيعي- ثانوية فاطمة الزهراء للبنات ادبيزينب ابراهيم مصطفى ابراهيم929512921222005012

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى402.0067.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيقسمه ساير ناصر والي929522921222006116

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى402.0067.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء عدنان شاني عتيق929532921222016071

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى401.0066.83اعدادية ابي العالء للبنينادبيعلي قاسم مرزوك جبر929542921211027059

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى401.0066.83اعدادية فلسطين للبناتادبيضحى موسى بديوي شميل929552921222001055

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى401.0066.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه راضي مدلول كبران929562921222002100

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى401.0066.83ثانوية المجد للبناتادبيافراح فايد جبير رهك929572921222010007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى400.0066.67اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعلي مالك كاظم رداد929582921211011032

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى400.0066.67ثانوية اوروك االهلية للبنينادبياحمد حازم اسماعيل شاكر929592921213001001

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى400.0066.67ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيحسين رحيم جاسم محمد929602921215004039

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى400.0066.67ثانوية البسملة للبناتادبيحنان فراس هالل ابو الجيج929612921222011020
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى400.0066.67ثانوية القبلتين للبناتادبيازهار حسن مرسال حمد929622921222013004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى400.0066.67ثانوية السبع المثاني للبناتادبيزهراء طارق كاظم حسن929632921222035011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى400.0066.67الخارجياتادبيرنا جبار مطشر حسن929642921228050104

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى399.0066.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيهاجر عباس بجاي رخيص929652921222002129

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى399.0066.50اعدادية الخنساء للبناتادبيسجود مهدي داخل بجاي929662921222003034

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى399.0066.50ثانوية الشذرات للبناتادبيهاجر يحيى حسن صالح929672921222015038

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى398.0066.33ثانوية المجد للبناتادبيرسل كامل رهيف بالل929682921222010025

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى398.0066.33ثانوية الوداد للبناتادبيفاطمه قمر مزيد محمد929692921222018026

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى398.0066.33ثانوية القوارير للبناتادبينور الهدى مديح مهدي مطر929702921222031018

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى397.0066.17اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعباس عبد الجاسم عنون جويد929712921511016052

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى395.0065.83أعدادية ابي تمام المختلطةتطبيقيابراهيم محمد كريم مطر92972292051106001

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى395.0065.83ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء ناصر حسين علوان929732921522026045

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى394.0065.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعدنان عادل عامر عواد929742921511018113

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى391.0065.17ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيفالح حسن صبار محمد929752921515006142

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى390.0065.00ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمهند جاسم كاظم شخير929762221513004040

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى388.0064.67اعدادية النصر للبنينتطبيقيكرار رزاق عبد االمير حسين929772421511034040

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى388.0064.67اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيجعفر خلف كاظم نغار929782921511022014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى388.0064.67اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمحمد رحمن سلمان هاشم929792921511022079

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى388.0064.67اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمرتضى محمود جاسم محمد929802921511025264

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى388.0064.67ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيحسين دوهان شويرد بهاض929812921515004036

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى387.0064.50اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيعلي لبنان شريف فرعون929822221511059057

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى386.0064.33الخارجياتتطبيقيزهراء حيدر راضي علي929832921528050025

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى384.0064.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعباس ريحان دويش جابر929842221511034047

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى384.0064.00ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيروان أحمد صاحب فرج929852221522083012

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى384.0064.00الخارجياتتطبيقيسكينه كاظم نعمه حسن929862221528050065

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى384.0064.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيانور سعد حسين مناحي929872921511025020

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى384.0064.00ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيزهراء ثابت يحيى عبد929882921524003006

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى383.0063.83اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيكرار علي جابر شريب929892921511023135

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى383.0063.83اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمهدي رحيم كامل مطر929902921511023183

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى383.0063.83اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيبتول سالم كاطع شهيب929912921522006019

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى382.0063.67ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيحسين عمار سعيد رمضان929922221511047004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى382.0063.67اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيزينب حسام مصدك كزار929932221522005011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى382.0063.67اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيامين قاسم ناصر مدلول929942921511023021
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى382.0063.67اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيرقيه باقر جليل هوهي929952921522001025

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى382.0063.67ثانوية النجاة للبناتتطبيقيبتول كاظم تكليف منديل929962921522034003

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى381.0063.50اعدادية الوفاء للبناتتطبيقينور مهدي عبدش حسن929972921522004022

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء571.0095.17ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيعبيد هللا بكر عبد الواحد لطيف929981821511029038

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء564.0094.00اعدادية البخاري للبناتتطبيقيانفال نهاد شريف خلف929991821522080002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء562.0093.67ثانوية العفاف للبناتتطبيقيسفانه فاروق فاضل عبد هللا930001821522086015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء558.0093.00ثانوية الريان للبناتتطبيقيساره حميد محجوب حسن930011821522085018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء553.0092.17اعدادية البخاري للبناتتطبيقينوره محمد خلف عبيد930021821522080011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء551.0091.83اعدادية اسماء للبناتتطبيقيأريج سفيان عدنان حميد930031821522077001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء551.0091.83اعدادية اسماء للبناتتطبيقيتبارك عبد الحميد نزيه احمد930041821522077018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء545.0090.83اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقياثير عمار سعيد عبد المجيد930051821511061007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء540.0090.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقياحمد عدنان خلف حسن930061921511026009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء531.0088.50ثانوية العفاف للبناتتطبيقيمينا خالد عباس مطر930071821522086033

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء530.0088.33اعدادية عمورية للبناتتطبيقياسيا لؤي عبد الرحيم حميد930081821522023003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء526.0087.67اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمحمد شهاب احمد صالح930091821511099070

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء524.0087.33اعدادية المستقبل للبنينتطبيقياحمد محمد حميد مجيد930101721511024006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء523.0087.17اعدادية عمورية للبناتتطبيقينرمين يحيى سلمان محمد930111821522023040

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء522.0087.00اعدادية عنه للبنينتطبيقياحمد اسعد جاسم محمد930121921511021006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء519.0086.50اعدادية الرميله للبنينتطبيقيشاهين عبد الكريم حمزة فاضل930131921511003014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء518.0086.33اعدادية البخاري للبناتتطبيقيصفيه سعد علي صالح930141821522080009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء514.0085.67اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيمحمد عبد الباسط رحيم حسن930151821517007012

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء512.0085.33للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي تطبيقياسماء حسين علي عباس930161821522087004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء511.0085.17اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيايه عبد الغني شفيق لفتة930171821522060009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء510.0085.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيصهيب مدحت عواد عداي930181021511017040

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء509.0084.83ثانوية اسماء للبناتتطبيقيمينا محمد غاندي حمد930191121522035021

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء509.0084.83اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمحمد تقي نعمه عبد هللا930201221511007121

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء509.0084.83ثانوية اجيال المستقبل للبنينتطبيقياحمد صفاء عبد اللطيف رشيد930211921511107003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء506.0084.33اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيمحمد نوري ابراهيم مصطاف930222021511019033

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء506.0084.33ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمر عبد القادر محمود930233121511008027

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء505.0084.17اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيسدره صالح فاضل محمد930241721522023014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء504.0084.00اعدادية اسماء للبناتتطبيقيهبه هللا اياد عبد الكريم حسن930251821522077084

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء503.0083.83اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين مصطفى محمد ابراهيم930261621511015046

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء503.0083.83اعدادية االندلس للبناتتطبيقيهيد احمد داود جاسم930271721522054042
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء503.0083.83اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيايات محمد سعيد سبع930281821522060007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء501.0083.50اعدادية النور للبنينتطبيقيكريم احمد كريم حسين930291221511023084

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء500.0083.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيعذراء سكر فاخر جواد930302521524004019

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء500.0083.33اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقييسر لؤي صبحي فليح930312721511028057

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء499.0083.17للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي تطبيقياستبرق صباح حسن احمد930321821522087001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء497.0082.83ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنينتطبيقيزيد سعد هاشم احمد930331721513022002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء497.0082.83اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيزيد مالك دعبول جوان930342921511016042

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء496.0082.67اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعلي عباس جبار جابر930351221511028115

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء496.0082.67ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيحمزة عبد المهيمن حازم جميل930361721513013007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء496.0082.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيريم نهاد محمود اسماعيل930371821524006002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء496.0082.67اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمحمد باسم يونس خضير930382221511038071

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء549.0091.50ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقياحمد مصطفى علي صالح930391821513007003

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء534.0089.00ثانوية العفاف للبناتتطبيقيعلياء هشام حميد حسين930401821522086026

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء516.0086.00اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعبد هللا ادريس حماد احمد930411821511061080

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء480.0080.00اعدادية منوليا للبناتتطبيقيمروه مؤيد محمد قاسم930422021522021020

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء471.0078.50اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيياسين رشيد حميد صالح930431821511002106

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء469.0078.17اعدادية عمورية للبناتتطبيقياسراء طه فاضل ابراهيم930441821522023002

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء469.0078.17اعدادية اسماء للبناتتطبيقيمنن سعد صالح جمعه930451821522077072

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء469.0078.17ثانوية العفاف للبناتتطبيقيانسام فوزي احمد مهدي930461821522086005

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء469.0078.17اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيغسق احمد عبد الرحمن رؤوف930472121522050024

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء465.0077.50اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيحسين نصير محمود حسين930481821511002024

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء465.0077.50اعدادية اسماء للبناتتطبيقيهناء جمال الطيف جاسم930491821522077088

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء464.0077.33اعدادية الرميله للبنينتطبيقياسيد رياض عبد الكريم محمود930501921511003007

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء461.0076.83اعدادية االمين للبنينتطبيقيسرمد صباح محمد عبد هللا930513121511003030

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء460.0076.67ثانوية الملوية االهلية للبناتتطبيقيمنى عبد المجيد لفته عايل930521821524005005

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء459.0076.50ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد رزوقي خلف930531821513007039

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء459.0076.50ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقياحمد يوسف سلمان دلبوح930542221513025004

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء458.0076.33ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمهدي احمد مطشر مصطاح930551121511049144

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء458.0076.33ثانوية الريان للبناتتطبيقيأستبرق مضر عبد النبي خلف930561821522085001

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء457.0076.17ثانوية العامل للبنينتطبيقيمحمد خالد حزام زغير930572321511023025

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء456.0076.00ثانوية دجلة المسائية المختلطةتطبيقياحمد امين احمد زيدان930581821517075001

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء456.0076.00اعدادية اسماء للبناتتطبيقيايناس علي حمود حسن930591821522077016

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء456.0076.00ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيشيماء اياد محمد علي930601821527016005
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قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء456.0076.00اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيزيد فراس شعبان حبيب930611921511009014

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء455.0075.83اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعبد الكريم عيسى عيال مجيد930621821511077022

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء455.0075.83اعدادية بيروت االهلية للبنينتطبيقيثامر حميد حسن محمد930631821513021002

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء455.0075.83اعدادية الرطبه للبنينتطبيقياسالم اكرم محمود لطيف930641921511068002

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء454.0075.67اعدادية الطارق للبنينتطبيقيعبد هللا ياس فاضل عباس930651021511038011

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء453.0075.50اعدادية اسماء للبناتتطبيقيتبارك جمعه عجاج صالح930661821522077017

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء453.0075.50اعدادية الرصافي للبنينتطبيقياحمد محمد حسين حمد930671921511012010

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء453.0075.50اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيمحمد صالح ثابت فرحان930681921511013037

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء452.0075.33اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمنتظر جابر مال هللا ضاحي930691621511007117

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء452.0075.33اعدادية القيارة للبنينتطبيقينسيم محمود حسن علي930701721511042022

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء451.0075.17اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمنصور عبد الكريم منخي منديل930711121511017141

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء451.0075.17اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعلي اكرم جار هللا شخير930721421511018058

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء451.0075.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسين حازم عبد الساده عباس930731621511035036

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء451.0075.17االعدادية الغربية للبنينتطبيقيحازم ثامر شهاب جرجيس930741721511007015

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء451.0075.17ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقياضواء اياد ابراهيم صالح930751821526002006

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء451.0075.17ثانوية عدن للبنينتطبيقياحمد امين حمود محمد930762021511055003

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء451.0075.17اعدادية ديالى للبنينتطبيقيعلي واثق صبري غني930772121511012028

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء450.0075.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقييوسف وليد عمر حميد930781021511017090

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء450.0075.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن باسم دحام تركي930791021511020121

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء566.0094.33اعدادية عمورية للبناتاحيائيطيب منجد صالح مهدي930801821422023068

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء564.0094.00ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد اللطيف رياض محمود سعيد930811821413007036

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء541.0090.17اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيمؤمن عدي احمد طالب930821821411061044

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء525.0087.50ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد مهدي عبطان930831821413007046

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء520.0086.67ثانوية الصباح للبنيناحيائيهادي علي نواط كلف930842621411045040

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء515.0085.83اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائييوسف محمود محمد محمود930851821411115169

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء512.0085.33ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمنتظر صباح عوده عبد االمير930862721411043037

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء511.0085.17اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعمر سبتي عواد عطوان930871821411002055

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء509.0084.83ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيشاهين محمد عبد ضاحي930881921413009043

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء502.0083.67اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيعيسى حازم محمد بريسم930891821411036042

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء501.0083.50ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين فهد هاشم خماط930902221424035015

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء501.0083.50اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيعبير محمد هاشم كزار930912621422004090

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء500.0083.33اعدادية عدن للبناتاحيائيهبة علي جاسم احمد930921321422030085

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء499.0083.17اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد هللا مثنى هادي محمد930931821411002045
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قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء495.0082.50اعدادية عمورية للبناتتطبيقيرؤى مصطفى علي مصطفى930941821522023016

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء493.0082.17ثانوية الريان للبناتتطبيقيتبارك جبار جاسم احمد930951821522085007

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء492.0082.00اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمصطفى قائد عبيد جدي930962321411041094

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء487.0081.17اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائينوري صباح نوري احمد930971921411013051

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء483.0080.50ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمصطفى مفيد سعدي عبد الغفور930981421411001045

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء483.0080.50اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمصطفى اياد عبد الرزاق حسين930991821411002079

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء481.0080.17اعدادية القيارة للبنيناحيائيفالح حسن يونس احمد931001721411042017

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء479.0079.83اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعبد هللا عمر خلدون عبد الرحمن931011921411092046

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء479.0079.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائيحوراء قاسم كاظم بنيان931022321422014042

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء478.0079.67ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزهراء نجم عبد الحسين مزعل931032221424027029

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء476.0079.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيابراهيم عبد الجبار دارا خورشيد931041821411019001

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء476.0079.33اعدادية المربد للبنيناحيائياسامة صائب قاسم عبد المجيد931051921411056010

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء476.0079.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر هاني محسن يحيى931062721411034079

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء475.0079.17اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي حسين علي حسين931072421411005074

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء474.0079.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيفاطمة عراك مناجد جديع931082121422032151

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء473.0078.83اعدادية بلد للبنيناحيائيحسين علي حسن عبد علي931091821411006046

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء471.0078.50اعدادية اجنادين للبناتاحيائيآيه زياد عواد جمعه931101021422038017

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء469.0078.17اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمنتظر جبر ملك طربوش931112621411011219

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء458.0076.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقينور ثابت حصوب محمود931121821524008007

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء451.0075.17ثانوية الخورنق للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم فيصل محمد931131221511025016

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء445.0074.17ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيمروه محمود مصطفى احمد931141821526002041

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء443.0073.83ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقياحمد طايس جبوري احمود931151821511029048

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء441.0073.50ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيحسن خالد حسن محمد931161821511029016

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء438.0073.00اعدادية التميز للبنينتطبيقيمصطفى احمد كريم رزاق931172221511077075

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء430.0071.67ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمصطفى صالح حسين جمعه931181821511029059

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء428.0071.33ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيعبد هللا نجم تركي محمد931191821511029036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء581.0096.83ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيحمزة حسين فليح حسن931202021413002016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء576.0096.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيدلف وليد خالد محمد931211321411010048

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء570.0095.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيرنا عبد الباقي مهدي مصطفى931221821422023040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء569.0094.83ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيساره سامي جدعان جاسم931232021422058013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء568.0094.67اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيصبا اسماعيل قدوري تركي931241821422060022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء568.0094.67ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيماريا رعد علوان حميد931251821424002015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء567.0094.50اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا محمود وهيب حسين931262121411005078
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء566.0094.33ثانوية كرميان للبناتاحيائيرحمه ثامر يوسف ابراهيم931273221422001021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء565.0094.17ثانوية تغلب للبنينتطبيقيعثمان بهجت سالم جاسم931281821511121013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء562.0093.67اعدادية عمورية للبناتاحيائيحنين ياسر محمد مهدي931291821422023025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء561.0093.50اعدادية البخاري للبناتاحيائيمريم وسام دهام شبيب دهام931301821422080019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء560.0093.33اعدادية الجواهري للبنيناحيائيابراهيم اسبهان وسمي هواش931312021411015001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء552.0092.00ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيبان علي حمادي محمود931321821527014005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء551.0091.83اعدادية عمورية للبناتاحيائينغم يحيى سلمان محمد931331821422023097

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء548.0091.33ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيبشرى سامي جدعان جاسم931342021422058005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء546.0091.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد الرحمن حارث عادل هاشم931352121411005062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء543.0090.50اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين حسن مظنون سلطان931362921411016038

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء541.0090.17ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعلي حسين حمد فارس931371821411031074

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء540.0090.00األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيامير هاشم عاكول كاظم931382421413005003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء539.0089.83ثانوية المجيد المختلطةاحيائيزينه سعد مطلك حميد931391821427010010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء538.0089.67اعدادية عمورية للبناتاحيائيمنار نهاد غازي خلف931401821422023091

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء536.0089.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيريحانه ثائر عبد اللطيف سلمان931411821422077079

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء534.0089.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسجى محمد نور حسن حسين931421721422023054

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء534.0089.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيملك مهند فليح حسن931431821424008019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء534.0089.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه حسين حسن محمود931442021422010052

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء534.0089.00اعدادية الدغارة للبنيناحيائيصادق رحيم فاضل راضي931452421411003064

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء534.0089.00ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيفاطمه عباس ذياب عبد931462721426002033

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء530.0088.33ثانوية اليعربية للبناتاحيائيماجدة امجد صلبي بكر931471821422100043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء530.0088.33اعدادية البحتري المختلطةاحيائياسراء كريم محي ابراهيم931481821427004002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء530.0088.33اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمرتجى رسول مكي حميد931492721411027120

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء529.0088.17ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيأحمد  ساجد سلمان محمد931502321417016001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء529.0088.17ثانوية العباس للبنيناحيائيرضا محمد عبد زيد محسن931512721411019004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء528.0088.00اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيعلي رعد جاسم محمد931521421411018053

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء528.0088.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد خالد ياسين محمد931531821424008014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء528.0088.00اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيياسر وسمي طه ياسين931542021417003020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء528.0088.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيدعاء كاظم كريم مفتن931552221422006026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء528.0088.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء جميل شهيد خشان931562421422003083

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء528.0088.00ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عباس حسين931572721424003017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء527.0087.83اعدادية عمورية للبناتاحيائيماريا مشعل بدر محمد931581821422023086

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء526.0087.67ثانوية الخمائل للبناتاحيائيطيبه محمد عكاب احمد931591921422014069
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء526.0087.67ثانوية الوثبة للبنيناحيائيسند عمار ابراهيم علي931602021411013034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء525.0087.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيبكر زيد عبد ابراهيم931611821413014012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء525.0087.50اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيعبير قيس عواد حسون931621821522006011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء525.0087.50اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعمار ماهر عبود مولود931631921511011039

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء525.0087.50اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعلي جعفر هاتف باقر931642721411021062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء524.0087.33ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيرسل يحيى احمد عفر931651721424024016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء524.0087.33اعدادية عمورية للبناتتطبيقيعائشه شامل يوسف حميد931661821522023030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء524.0087.33اعدادية مندلي للبنيناحيائيياسين إبراهيم خليل سلومي931672121411033116

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء524.0087.33ثانوية االبرار للبنيناحيائيعلي امجد حبيب محمد931682321411060059

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء523.0087.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد رافع يحيى علي931691721411008026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء523.0087.17اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيشروق صبار إبراهيم مدلي931701821424014034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء522.0087.00ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيعبد الملك تأميم عباس محمد931711821411029014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء521.0086.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيهاجر عبد الحكيم صادق مهدي931721821422077168

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء521.0086.83اعدادية الزاب للبنيناحيائياحمد محجوب خلف عبدالرزاق931732021411025004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء520.0086.67اعدادية المحمرة للبناتاحيائيحوراء وهب قاسم يونس931741721422023022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء520.0086.67ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيكمال الدين وسام حسين سلمان931751821413016003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء520.0086.67ثانوية النور للبناتاحيائياديان قيس عز الدين عبد931761821422073001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء520.0086.67اعدادية الحفرية للبناتاحيائيآيام قاسم حسان علي931772621422020003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء519.0086.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيمريم محمد عبد ناصر931781421422060049

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء519.0086.50اعدادية الحود للبنيناحيائيميعاد عبد هللا روضان زعالن931791721421040013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء519.0086.50ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيانفال اياد مصحب حسين931801821423006002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء519.0086.50ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيايات محمد حسن سعيد محمد حسين931811821424007004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء519.0086.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعيسى جواد راجي ماكان931822321413018202

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء518.0086.33اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيشروق سلوان طارق محمد صالح931831721422048066

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء518.0086.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الباقي حسين931842121422048112

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء517.0086.17ثانوية النبعة المختلطةاحيائيعقيل ابراهيم حمزه جدعان931852221417011020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء517.0086.17ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيغفران عدنان عزيز يوده931862221424004084

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء517.0086.17اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمحسن رحيم شخير عبيد931872621417006065

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء517.0086.17ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيرحاب حسن جاسم والي931882621427010015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء516.0086.00اعدادية االمين للبنيناحيائيعثمان عطيه خلف حمد931891821411014013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء516.0086.00ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمحمد عامر عبد الرزاق عبد الحسين931901821417020013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء516.0086.00اعدادية الدجيل للبناتاحيائيبركات عامر جاسم عبد الحسين931911821422071019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء516.0086.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب اسد المي داود931922621424012100
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء515.0085.83اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمصطفى اياد سويدان محمود931931821411002078

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء515.0085.83ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم عراك سمير931941821413012042

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء515.0085.83ثانوية الخنساء للبناتاحيائيامواج علي حسن محمد931952121422028003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء515.0085.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنين حسين كامل عويد931962221424007023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء514.0085.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم غزال عمر931971721411008301

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء514.0085.67ثانوية الهناء للبناتاحيائياستبرق حسن عطيه صالح931982021422057003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء514.0085.67اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور علي كاظم متعب931992421424014099

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء513.0085.50ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد اللطيف نجاح حسن حبيب932001821413007037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء513.0085.50ثانوية تغلب للبنينتطبيقيبسام غازي نصيف جاسم932011821511121004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء512.0085.33ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد هللا رعد علوان حميد932021821411039024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء512.0085.33ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيشروق محي عبيد محمود932031821422106015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء512.0085.33ثانوية بريج السفلى المختلطةاحيائيرغد داود صالح خلف932042021427070002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء512.0085.33ثانوية االقتدار للبناتاحيائيزهور عامر عباس نصيف932052121422030028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء512.0085.33ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيكتاب حوشان عميش دخيله932062221413012124

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء511.0085.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسبأ ضياء ساري ذياب932071221422004028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء511.0085.17ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيمحمد احمد علي سلطان932081821411048039

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء511.0085.17ثانوية الريان للبناتاحيائيشيماء محمد صالح محمود932091821422085034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء511.0085.17اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعلي ياسين مدحي حسين932102121411010068

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء511.0085.17ثانوية بردى للبنيناحيائيحسن هادي ياسين حمودي932112121411081020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء510.0085.00ثانوية نور العلم للبناتاحيائيورده طلب محمد علوان932121121422052032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء510.0085.00اعدادية الحجرات للبناتاحيائيسميه علي مجيد حمزه932132121422020078

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء509.0084.83ثانوية العادل المختلطةاحيائيزمن أجاويد طه خلف932141821427013003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء509.0084.83ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيسمعه محمد حسن خضير932152121422061038

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء509.0084.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمحمد سلمان حوشان عميش932162221413012146

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء509.0084.83ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيمصطفى هيثم عبد الهادي تركي932172321411049044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء509.0084.83اعدادية حلب للبناتاحيائياميره ماجد عبد الرضا كاطع932182421422014017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء508.0084.67اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيعباس حسين علي حسين932191021411024015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء508.0084.67ثانوية المشاهده للبناتاحيائينبأ مثنى علي محمد932201221422001040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء508.0084.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعباس يشار شاكر محمد علي932211721411115070

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء508.0084.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيآيات عدنان عزيز يودة932222221422039010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء508.0084.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيانمار صباح مهدي موسى932232421422020016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء507.0084.50ثانوية الكوثر للبناتاحيائيديانا رحيم فرج داود932241821422095010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء507.0084.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبراس عباس حسب هللا ناصر932252121422001146
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء507.0084.50اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعلي عقيل خير هللا حمدان932262221411051025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء505.0084.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيمروه نعمان عبد هللا حميد932271821422077134

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء505.0084.17اعدادية الفلق للبنيناحيائيعبد الحميد عبد الودود خميس شدهان932282121411022052

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء504.0084.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائيشجاع اركان حميد خلف932291821411032044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء504.0084.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيسبأ سعدي صكبان مجيد932301821422023061

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء504.0084.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشبعاد طالب شهد زاهي932312221422004218

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء503.0083.83ثانوية الفياض للبنيناحيائيعبد الرزاق فوزي مطلك عبد الرزاق932321821411117022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء503.0083.83اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعمر اسعد سالم ياسين932332121411029062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء503.0083.83اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائياحمد عبد الرؤف ابراهيم ارحيم932342121411037008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء502.8883.81زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد مثنى شاكر رهيف932351421411008012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء502.0083.67ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيساره أمير مزهر صالح932361821422033022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء502.0083.67ثانوية المعتصم للبناتاحيائيساره كريم ياسين محمود932371821422058009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء502.0083.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيداليا جمال عباس محمود932382121422046041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء502.0083.67ثانوية الزخرف للبناتاحيائيربى رائد خلف سبع932392121422097008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء501.0083.50ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيايات حسن شاكر محمود932401121422048005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء501.0083.50اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيحسين احمد مناور مضحي932411721411050037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء501.0083.50اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيبراء سليم الياس خضر932421721422022037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء501.0083.50ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيورود ايوب لفته حمد932431821424005022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء501.0083.50اعدادية الواسطي للبناتاحيائيدعاء صالح محمد علي932442021422003027

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء501.0083.50اعدادية العراقية للبناتاحيائيريم قتيبه يونس محمد932452121422049087

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء500.0083.33اعدادية بلد للبناتاحيائيمريم عبد الحسين محسن خلف932461821422017124

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء500.0083.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين بهجت اصغر علي932472021424014008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء500.0083.33اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعمر أركان أبراهيم بادي932482121411010070

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء500.0083.33اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي جاسب صبري جعاز932492221411016031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء499.0083.17اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيمصطفى جاسم نصيف جاسم932501821411061056

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء499.0083.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيابتهال فؤاد احمد جاسم932512021424014002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء499.0083.17اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيفهد صباح محمود علوان932522121417030023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء499.0083.17اعدادية القدس للبناتاحيائيحوراء كامران احمد نوروز932532121422021023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء498.0083.00اعدادية بلد للبناتاحيائياسراء محمد محمود نايف932541821422017004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء498.0083.00اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيفاطمه حازم محمد ثاني932552121427067022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء497.0082.83ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيمهدي احمد نوري عبود932562321417005029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء496.0082.67ثانوية الملوية االهلية للبنيناحيائيعالء شهاب احمد خلف932571821413002010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء496.0082.67اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيرغده فليح حسن عبطان932581821422060011
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء495.0082.50ثانوية الهجرة للبناتاحيائيرويده ياسين حسن رشيد932591821422015016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء495.0082.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتغريد نوري حسين محمود932602121422001034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء495.0082.50ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطةاحيائيدعاء مهدي محمود يوسف932612121427021009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء495.0082.50ثانوية المسعودي للبناتاحيائيايمان عامر هاشم فارس932622321422020009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء495.0082.50ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائينجاح سعيد علي حسن932632521424020029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء495.0082.50اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهاله حسين علي هادي932642521426001453

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء494.0082.33اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعزالدين حاتم ضاحي ابراهيم932651921411009148

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء494.0082.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد قاسم عباس حسن932662321411006191

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء493.0082.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمؤمل فاضل مطشر عبد الحسين932672321413018224

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء493.0082.17ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمؤمل عادل عبد الحسن محمد932682421413011051

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء493.0082.17اعدادية المكاسب للبنيناحيائيجعفر منتظر طالب مجيد932692721411001015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء492.0082.00ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد المنعم ابراهيم علي932701821413016004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء492.0082.00ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيراجز صبحي محمد عطيه932711821422040006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء492.0082.00اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحسين صبيح كريم مضخور932722621415010253

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء492.0082.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمريم محمد حسين حجي932732621422004130

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء491.0081.83اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء سالم داود مديخل932741421422012062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء491.0081.83ثانوية الجاحظ للبناتاحيائيدموع ماجد بدر جاسم932751821422059003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء491.0081.83اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائينور الدين كريم غايب حسين932762121411060155

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء491.0081.83اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمة علي حسين رشيد932772421422005145

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء490.0081.67اعدادية تلعفر للبناتاحيائيامنة خالد محمد حسن932781721422032028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء490.0081.67اعدادية عمورية للبناتاحيائيايمان عامر احمد نصيف932791821422023013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء490.0081.67اعدادية الخيزران للبناتاحيائيسجى اياد وهيب خلف932802121422057101

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء490.0081.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد هاتف سويد هاون932812421411048025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء489.0081.50اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيعلي حسن ياسين طعمه932821821415002047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء489.0081.50ثانوية التعاون للبناتاحيائينغم صدام خليل ابراهيم932831821422052009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء489.0081.50اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينه ضياء شذر جاسم932841821422071065

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء489.0081.50ثانوية البيداء للبناتاحيائيهاجر رحيم سعيد طعمه932852121422052039

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء488.0081.33اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعمار عبد الكريم سهام مهدي932861821411032088

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء488.0081.33اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيليث نزهان زيدان مخلف932871821413021025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء488.0081.33اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيغسق وائل عبد المطلب عبد الحسين932881821422045107

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء488.0081.33اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمصطفى كاظم عيدان كسار932892721411008072

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء488.0081.33ثانوية اربيل للبنيناحيائيعبد هللا عوده فيصل ابراهيم932903121411005022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء487.0081.17اعدادية الخطيب للبنيناحيائيايمن حسن مجيد حبيب932911821411002011
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء487.0081.17ثانوية الجاحظ للبناتاحيائيتقى كوان صالح جاسم932921821422059001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء487.0081.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيدعاء خضير عبد هللا سلمان932931821424008008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء487.0081.17ثانوية العدالة المختلطةاحيائيخميسه عباس جاسم محمد932941821427057014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء487.0081.17اعدادية مندلي للبنيناحيائيعبد هللا ثاير حاتم خلف932952121411033047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء487.0081.17ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيعلي عباس عبد ربيع932962221417050008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء487.0081.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحنين عباس عطيه رسن932972221422003024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء487.0081.17اعدادية الغدير للبنيناحيائيمحمد علي عواد راشد932982421411045100

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء487.0081.17اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء كريم كريس حمزه932992721422041107

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء486.0081.00اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيختام عبد الستار خضير زيدان933001821422060007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء486.0081.00ثانوية العفاف للبناتاحيائيانوار عالء خلف طالب933011821422086004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء486.0081.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيوسام مجيد رجب عبد هللا933021921411015064

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء486.0081.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الكريم طه933032121422043032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء486.0081.00اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعمران خضير حميد عليوي933042321411011033

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء486.0081.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزينب احمد حسين صبار933052421427020026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء485.0080.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيسميه احمد صالح نايف933061821524008003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء485.0080.83ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد اياد اسود خليفه933071921415020035

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء485.0080.83ثانوية الجبل للبنيناحيائيحسن فيصل عبد الكريم وهاب933082121411035013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء485.0080.83اعدادية النعيم للبنيناحيائيحيدر جبار عليوي خماط933092621411008014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء484.0080.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيمنى عماد عبد الواحد جمعه933101821422077141

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء484.0080.67ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيسهاد حسن حماد عبد هللا933111821423006009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء484.0080.67اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيعائشه إسماعيل إبراهيم حسين933121821424014036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء484.0080.67ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيمحمد احمد عبد هللا احمد933132021417007023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء484.0080.67اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمود رعد وهيب محمود933142121411003148

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء484.0080.67اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمرتضى ناظم سعدون راضي933152321411042123

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء484.0080.67اعدادية المباهلة للبنيناحيائيباقر غسان محسن هادي933162721411008009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء483.0080.50اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم محمد علي933172121411029068

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء483.0080.50اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيسرى حسن علي حسن933182121427030032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء483.0080.50اعدادية الفيحاء للبنيناحيائييوسف فرحان حاتم علوان933192321411005158

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء482.0080.33اعداية المعراج للبناتاحيائينبأ عالوي فاضل عبد هللا933201021422031101

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء482.0080.33ثانوية الملوية االهلية للبنيناحيائيمحمد مزهر خليفه حسن933211821413002014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء482.0080.33اعدادية الملوية المختلطةاحيائيمصطفى عبد الوهاب محمود محمد933221821417007007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء482.0080.33ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائينور خالد جاسم محمد933231821422019057

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء482.0080.33ثانوية القلعة للبناتتطبيقيعذراء محمد عدنان صالح933241821522036005
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء482.0080.33ثانوية االغراس للبناتاحيائيحنين احمد ناجي حسين933252121422094018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء482.0080.33ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيفاطمه خالد عمران عيسى933262121426004025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء482.0080.33اعدادية المسيب للبناتاحيائيسجود علي مهدور ابراهيم933272321422041109

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء482.0080.33اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيساره رزاق محسن اجيرع933282421424015056

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء481.0080.17اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى رقي عباس فاضل933291821411006148

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء481.0080.17اعدادية عين زالة للبناتاحيائينجيبه ادريس محمد حسن933301821422001062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء481.0080.17ثانوية العفاف للبناتاحيائيطيبه فارس علي طعمه933311821422086023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء481.0080.17ثانوية االماني للبناتاحيائيلقاء عبد هللا ابراهيم محمد933321821422089057

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء481.0080.17ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيمحمد حمزه سايب حمزه933332321417062023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء481.0080.17ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيعلي عبد العزيز مطر هالل933342721411036034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء481.0080.17اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم حسين علوان933352721426001190

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء480.0080.00اعدادية السيدية للبنيناحيائيسيف نزار صادق اسماعيل933361121411004053

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء480.0080.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيعلياء عباس حسن علي933372321422022167

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء479.0079.83اعدادية الرضوان للبنيناحيائييوسف احمد حاجم سلطان933381121411032029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء479.0079.83ثانوية الملوية االهلية للبنيناحيائيالحسن علي عبد الحافظ حمودي933391821413002002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء479.0079.83اعدادية كوثا للبنيناحيائيمرتضى حامد ناصر حسين933402321411040153

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء479.0079.83ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيمرتضى مراد كامل خانس933412321417063036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء478.0079.67اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمنتظر حكمت علي حسين933421821411115157

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء478.0079.67ثانوية االندلس للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد علي933431821422079014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء478.0079.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيهاجر هيثم وحود زيدان933441821524008008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء477.0079.50اعدادية بلد للبناتاحيائيريام رابح جعفر عبد هللا933451821422017053

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء477.0079.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائيفاتن عبد السالم كردي عبد933461921422014078

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء477.0079.50ثانوية السرمد للبناتاحيائيرانيا ناظم كريم محمد933472121422068029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء477.0079.50اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمد باسم غني جواد933482321411008065

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء476.0079.33ثانوية الخصم للبناتاحيائيايالف بشار تركي جدوع933491821422115011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء476.0079.33ثانوية العفاف للبناتتطبيقيرحمه مازن صالح عباس933501821522086011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء476.0079.33اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعمر بسام محمد سرحان933511921411041047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء476.0079.33ثانوية الروابي للبناتاحيائيسحر صدام جاسم محمد933522121422056049

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء476.0079.33اعدادية البيادر المختلطةاحيائيايات باسم زامل عبد933532321427058003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء476.0079.33ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيحسن سلمان رحيم سريح933542421413017016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء476.0079.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيايه كريم محمد عبد933552421422011024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء475.0079.17ثانوية السالم للبنيناحيائيالمعتصم باهلل تركي حمود حماش933561821411039007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء475.0079.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيقصي ستار حميد صالح933571821413013038

4148 من 2829صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء475.0079.17ثانوية الريان للبناتاحيائيرانيا حسن صبحي حمود933581821422085018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء475.0079.17اعدادية اسماء للبناتتطبيقيايناس علي حسن علي933591821522077015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء475.0079.17اعدادية الحجرات للبناتاحيائينور صباح صادق سلمان933602121422020123

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء475.0079.17اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمسلم جبار دريبي حسين933612221411017154

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء475.0079.17اعدادية حطين للبنيناحيائيعلي صالح حمادي حسن933622321411022017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء475.0079.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن عباس نعمه عبد الخضر933632521413013069

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء474.0079.00اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعلي عادل خليل مسير933641421411040072

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء474.0079.00ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيهاجر حامد ثجيل طهمور933652221427069006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء474.0079.00اعدادية كوثا للبنيناحيائيعبد الرضا وهاب عناد بريسم933662321411040070

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء474.0079.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب جابر عبد جابر933672421422006101

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء474.0079.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب حسون ابليش ابو اللول933682421422027109

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء474.0079.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيكاظم عايد نصيف جابر933692621411011151

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء473.0078.83اعدادية حماة للبناتاحيائيرشا محمد عبيد حمد933701121422025071

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء473.0078.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيرفيف علي خالد دفله933711821422077071

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء473.0078.83اعدادية النيل للبناتاحيائياسراء غالي ناصر شاتي933722221422054004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء473.0078.83ثانوية النيل للبنيناحيائيريسان فاضل سلمان شاطي933732321411029048

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء473.0078.83األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيكرار مزهر عكله رضا933742421413005034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء473.0078.83اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيمحمد منخي يبير رحيمه933752621411023121

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء472.0078.67ثانوية الملوية االهلية للبناتتطبيقيطيبه ياس خضير محمد933761821524005004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء472.0078.67ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعيسى رحيم زويد سماري933772221413025087

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء472.0078.67اعدادية كوثا للبنيناحيائيحسن جواد راضي كاظم933782321411040025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء472.0078.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي صادق مهدي ثعبان933792421411048188

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء471.0078.50اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيفرع منذر جاسم بريسم933801021411037046

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء471.0078.50ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيامين ثابت حسن فريح933811821411008008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء471.0078.50اعدادية اشور للبنيناحيائيمحمد بشير محمد حويجه933821821411070061

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء471.0078.50اعدادية بلد للبناتاحيائيغدير فاضل علي اصغر مهدي933831821422017103

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء471.0078.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء رمضان كاظم فريح933842221424008092

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء471.0078.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيعبير صالح جاسم محمد933852321422038083

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء471.0078.50ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعلي رسول عبد الحمزه كاظم933862421411040055

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء471.0078.50ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيعلي حسين رخيص عبد933872921411015024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء470.0078.33ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيمحمد كامل عطوان رفاس933881221411037048

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء470.0078.33ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسين عالء عبد الواحد هادي933892221413030028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء470.0078.33اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب جاسم محمد مزهر933902421422004084
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء470.0078.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينبأ عالوي حويل شنوف933912821422018099

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء470.0078.33ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيهاشم عبد الستار حماد صالح933923121411008127

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء469.0078.17اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء حسن خلف شكير933931421422009049

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء469.0078.17اعدادية اشور للبنيناحيائيغسان اسماعيل حسن خضر933941821411070052

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء469.0078.17اعدادية بلد للبناتاحيائينبأ جعفر فاضل خضير933951821422017134

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء469.0078.17اعدادية البخاري للبناتاحيائيانتصار هاشم حمدي حسن933961821422080005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء469.0078.17اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيعباس عبد الرضا جبر علي933972221411079048

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء469.0078.17ثانوية اسمرة المختلطةاحيائياسراء فاضل سميسم فزع933982321427035001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء469.0078.17اعدادية المهيمن للبنيناحيائيامير عبد الحسين بحر وادي933992721411016011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء467.0077.83ثانوية الحاتمية للبناتتطبيقيعبير نبيل عباس شالل934001821522004003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء466.0077.67ثانوية الريان للبناتتطبيقياستبرق لؤي خضير عباس934011821522085004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء463.0077.17اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيسمارة عدنان سليم عليوي934021821522006010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء462.0077.00ثانوية تغلب للبنينتطبيقيعبد النور نزهان محمد مهدي934031821511121011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء458.0076.33ثانوية العفاف للبناتتطبيقيفاطمه احمد داود سلمان934041821522086031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء458.0076.33ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقينبأ سعدي حردان ابراهيم934051821523006002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء457.0076.17اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيفالح حسن غافل غانم934062421511028031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء453.0075.50ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمحمد جمال عبد هدوك934071821511029052

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء453.0075.50اعدادية اسماء للبناتتطبيقيزينه ناجي حسين خضير934081821522077039

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء450.0075.00ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقينورس حسن صالح علوان934091821526002047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء448.0074.67ثانوية القلعة للبناتتطبيقيسندس عرب يونس محمد934101821522036004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء448.0074.67اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقياريج اسماعيل شكر محمود934111821522060002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء447.0074.50اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيهبه عزاوي عبد هدوك934121821522060038

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء446.0074.33ثانوية الريان للبناتتطبيقيلقاء مجيد عليوي دحام934131821522085028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء445.0074.17اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيشهالء رياض صكبان مجيد934141821522060023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء444.0074.00اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقياحمد مظهر نوفان لطيف934151821511036009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء444.0074.00اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيمحمد فراس مجيد فاضل934161821511061126

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء440.0073.33اعدادية اسماء للبناتتطبيقيشهد عبد هللا حسين سلمان934171821522077052

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء437.0072.83اعداديه يافا للبناتتطبيقيسجى واثق دويج جهادي934182421522040014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء434.0072.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيايه عبد الرحمن عطيه محمد934191821524008001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء432.0072.00ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيمحمد نعمه احمد مولود934201021517003013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء432.0072.00ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيبلقيس خلف عائد زغير934211821526002013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء430.0071.67ثانوية القلعة للبناتتطبيقيمنى مصطفى احمد علوان934221821522036009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء429.0071.50اعدادية االسراء للبنينتطبيقيمحمد احمد طارق جهاد934231021511011053
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء428.0071.33أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيعبد هللا محمود خلدون حسين934241221511019023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء428.0071.33ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيصبا عدنان سعيد جاسم934251821526002030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء427.0071.17اعدادية الخطيب للبنينتطبيقياحمد سعد حسين مهدي934261821511002005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء426.0071.00اعدادية عمورية للبناتتطبيقيايات فؤاد فيصل تركي934271821522023009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء426.0071.00اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيسجاد فرحان دهري ونان934282221511080046

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء424.0070.67للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي تطبيقيهبه خليل ابراهيم محمود934291821522087024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء422.0070.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيهشام جميل عجيمي جذب934302221513021020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء421.0070.17اعدادية خزنة للبنينتطبيقيحسين علي جعفر رضا93431172051066004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء421.0070.17اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيشهالء ابراهيم صالح احمد934321821522060022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء421.0070.17اعدادية اسماء للبناتتطبيقيلبنى كمال اسماعيل حسن934331821522077066

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء421.0070.17ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيرسل ياس خضير محمد934341821526002017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء420.0070.00ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيعبد العزيز موسى عطا هللا عوده934351021517003008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء420.0070.00ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقياية ابراهيم مجيد غضبان934361821526002008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء419.0069.83للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي تطبيقيريم محمد كريم حسان934371821522087011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء416.0069.33ثانوية الريان للبناتتطبيقيسعاد إسماعيل عبد الرحمن حمود934381821522085019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء416.0069.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيماريا سعد احمد جاسم934391821524008004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء416.0069.33ثانوية اجيال المستقبل للبنينتطبيقياحمد ضيف طلب حسين934401921511107004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء415.0069.17ثانوية راهب بني هاشم المختلطةتطبيقيحسين علي عوده خنزير934412421517004002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء414.0069.00اعدادية عفك للبنينتطبيقيسجاد سالم لفته عبد الحسين934422421511006009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء413.0068.83اعدادية اسماء للبناتتطبيقياسماء زيدان حسن هادي934431821522077005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء413.0068.83ثانوية العبور للبناتتطبيقيورقاء طه محمد صياح934441921522086098

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء412.0068.67اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحسين جبار عبد هللا حسن934452221517073021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء410.0068.33اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيعماد سوادي سلمان مشكور934462421517003011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء409.0068.17ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيمسلم عقيل حمد محمد934472121517011013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء408.0068.00ثانوية الملوية االهلية للبنينتطبيقيايهم صادق احمد طه934481821513002003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء408.0068.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيزينة حسين عويد عبيد934492221524012004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء408.0068.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيحسين مطيلب رحم كامل934502621511010014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء407.0067.83ثانوية بابل المختلطةتطبيقيكاظم موحان سلمان فرحان934512221517046007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء406.0067.67ثانوية الريان للبناتتطبيقيحنان عبد السميع احمد جاسم934521821522085009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء405.0067.50ثانوية العلياء للبناتتطبيقيزهره عبد الرحيم عبد السيد عوفي934531621522052029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء401.0066.83للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي تطبيقيشهد راشد توفيق الطيف934541821522087013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء401.0066.83اعدادية ابي تمام المختلطةتطبيقيحسام طالب زويد عبد934552921517004005

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء472.0078.67ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيهمام احمد مريف حسين934561821515006133
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بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء415.0069.17ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيخلدون ابراهيم ناجي مرعي934571821517016009

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء390.0065.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي حسن حمدان جبر934582221411066072

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء378.0063.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر عزيز علي مجلي93459222041003121

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء369.0061.50ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيحارث عبد المجيد مريف حسين934601821515006034

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء361.0060.17اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرفل موفق جاسم حمادي934612121422057068

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء359.0059.83اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعلي محمد قادر علي93462212051011039

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء359.0059.83اعدادية العامرية للبناتاحيائيشهد محمود خليل عبد الرزاق934631021422036089

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء358.0059.67ثانوية زهور الرافدين للبناتاحيائيحنين طه مهدي صالح934641821422027006

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء357.0059.50اعدادية اسماء للبناتتطبيقيفرح هيثم سبع شاكر934651821522077064

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء356.0059.33اعدادية االسحاقي للبناتاحيائيحال جميل علي حمد934661821422090012

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء356.0059.33اعدادية المقدادية للبناتاحيائيطيبه مبارك صبري سلمان934672121422050156

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء355.0059.17اعدادية النهوض للبنيناحيائيامير عمران داري جعفر934681421411039023

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء355.0059.17اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيحيدر محمد سرهيد صالح934691921411041031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء507.0084.50ثانوية سرى من رأى للبنينادبياحمد مؤيد محمود حسن934701821211071003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء479.0079.83اعدادية عمورية للبناتادبياسراء حامد ارحيم عباس934711821222023001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء473.0078.83اعدادية عمورية للبناتادبيبشائر قاسم محمد عبود934721821222023007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء472.0078.67ثانوية الهادي المسائية للبنينادبيعبد القادر مصطفى شهاب مصطفى934731821215006054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء469.0078.17اعدادية الملوية المختلطةادبيقاسم كريم حبيب سليم934741821217007008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء468.0078.00ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعلي نعمان جاسم محمد934751821211071039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء465.0077.50ثانوية المزهر للبنينادبيمحمد مهدي صالح حسين934761821211119046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء458.0076.33ثانوية المزهر للبنينادبيايمن سالم عبد الرزاق محمد934771821211119010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء442.0073.67اعدادية عمورية للبناتادبيرحمه رائد فليح حسن934781821222023016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء441.0073.50ثانوية سرى من رأى للبنينادبيمحمد بكر علي عبد هللا934791821211071042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء439.0073.17ثانوية سامراء للبناتادبيعلياء مديح عبد اللطيف جاسم934801821222020016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء434.0072.33ثانوية سرى من رأى للبنينادبيمحمد سرحان بيدر عباس934811821211071046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء434.0072.33ثانوية دبي للبنينادبيعثمان صباح سويدان محمود934821821211102038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء434.0072.33ثانوية سامراء للبناتادبيلقاء قحطان ياسين مجيد934831821222020019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء431.0071.83ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن احمد مهدي934841821413007048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء431.0071.83ثانوية العفاف للبناتاحيائيبشائر قادر عبيد صالح934851821422086007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء427.0071.17اعدادية البصرتين للبنيناحيائيهادي قاسم حسين هيجل934862221411027177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء426.0071.00اعدادية الملوية المختلطةادبيعبد الرحمن عمر جمعة محمود934871821217007004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء426.0071.00اعدادية عمورية للبناتادبيشهد عامر عبد الرزاق احمد934881821222023026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء422.0070.33ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعز الدين معتز محمود عبد اللطيف934891821211071033
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء418.0069.67ثانوية المزهر للبنينادبيمازن دريد علي احمد934901821211119040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء416.0069.33ثانوية القلعة للبناتادبياسماء عدنان فاضل عباس934911821222036004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء411.0068.50الخارجيونادبياسامة سعد فرحان حسين934921821218001506

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء411.0068.50ثانوية سامراء للبناتادبيبان لؤي مجيد حسن934931821222020004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء409.0068.17اعدادية عمورية للبناتاحيائيتبارك اثير سامي خزعل934941821422023018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء408.0068.00ثانوية القلعة للبنينتطبيقياحمد لبيب عبد الستار احمد934951821511055003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء407.0067.83ثانوية الحسن البصري للبنينادبيانس عزيز عبد حمادي934961221211024003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء407.0067.83ثانوية الزهراوي للبنينادبيمؤمن عبد اللطيف جاسم محمد934971821211095040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء407.0067.83اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيسيف علي حسين كاظم934982121215004025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء406.0067.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيرهف رافد عبود حسين934991821422077076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء404.0067.33ثانوية القلعة للبنينتطبيقيعمر وليد ناجي جاسم935001821511055014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء403.0067.17ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيبيارق ناظم ثامر شامل935011821526002014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء402.0067.00اعدادية عمورية للبناتادبيفاطمه شاكر محمود محمد عرب935021821222023033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء400.0066.67اعدادية الملوية المختلطةادبيمصطفى عبد الحميد محمد حسن935031821217007010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء399.0066.50ثانوية سرى من رأى للبنينادبيابراهيم بدر علون ابراهيم935041821211071001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء399.0066.50اعدادية النهضة المسائية للبنينادبيصالح مجيد محمود محمد935051821215002040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء399.0066.50ثانوية االسراء للبناتادبيسلسبيل محمود عبد الواحد اسماعيل935061821222050025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء398.0066.33ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيياسمين جمال دهام حمد935071821526002053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء397.0066.17ثانوية االسراء للبناتادبيشهد موسى نايف محمد935081821222050028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء392.0065.33ثانوية الريان للبناتاحيائيهدى موفق شهاب احمد935091821422085059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء392.0065.33اعدادية النهضة المسائية للبنينتطبيقيعمر حميد عباس طعمه935101821515002037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء392.0065.33اعدادية عمورية للبناتتطبيقيامنه حميد يوسف علي935111821522023006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء391.0065.17ثانوية االسراء للبناتادبينورهان عبد الجبار عزيز خلف935121821222050049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء391.0065.17اعدادية عمر المختار للبنيناحيائينشوان زياد مجيد حسن935131821411036058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء390.0065.00ثانوية دبي للبنينادبيواثق حميد عبد حسين935141821211102082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء390.0065.00ثانوية سامراء للبناتادبيهبه محمود صائل حسن935151821222020028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء390.0065.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيرقيه معتز احمد سامي935161821422077072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء390.0065.00للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي تطبيقياسراء اسماعيل علي حمد935171821522087002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء389.0064.83اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيابراهيم ارحيم علوان جبارة93518182041040001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء389.0064.83ثانوية المزهر للبنينادبيحسن محمد نزيه احمد935191821211119020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء388.0064.67ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائينور ياسر طه حسين935201821426002084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء385.0064.17ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةتطبيقيابو بكر محمد جمعه رميض935211821517071069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء384.0064.00ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيسرى قاهر ابراهيم احمد935221821526002026
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء384.0064.00اعدادية ديالى للبنيناحيائيهمام سعد هللا عواد عباس935232121411012189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء383.0063.83ثانوية االنشراح للبنينادبيقاسم صالح مهدي عمر93524182021114014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء383.0063.83ثانوية الهادي المسائية للبنينادبيمحمد مبدر عبد العالي عبد الكريم935251821215006096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء383.0063.83اعدادية عمورية للبناتادبيغفران فاروق شلتاغ مهدي935261821222023031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء383.0063.83اعدادية طوبى للبنينادبيحارث مثنى عبيد خلف935272121211076013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء383.0063.83الخارجيوناحيائيهيثم عباس صبري خلف935282121418001394

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء383.0063.83اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزينب زنزل احمد جاسم935292121422032102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء382.0063.67اعدادية الجاحظ للبنينادبيصفاء ثائر ابراهيم سلمان935301821211079022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء382.0063.67اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقياحمد عطا هللا احمد مهدي935311821511036008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء382.0063.67ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيبكر باسم عواد حسن935321821515006027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء382.0063.67ثانوية العقيلة زينب للبناتاحيائينبأ تحسين علي حسين935332121422075023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء381.0063.50ثانوية الجيل الجديد المسائية المختلطةادبيعبد الوهاب عيسى علي جعفر935341821217011018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء381.0063.50ثانوية ضرار بن االزور المختلطةاحيائيمصطفى عبد السالم نايف محمد935351821417032026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء381.0063.50ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقياثير عمر طه حسين935361821511029004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء380.0063.33ثانوية االسراء للبناتادبيسميه مزاحم محمد داود935371821222050027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء379.0063.17ثانوية سامراء للبناتادبينورهان هيثم سامي ياسين935381821222020027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء379.0063.17اعدادية الملوية المختلطةاحيائيرشا عزيز عبد درويش935391821427007005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء379.0063.17اعدادية الفجر المختلطةاحيائيتمار ميثم رزاق يعكوب935402321417007024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء378.0063.00للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي تطبيقيسرى عبد الحكيم نوري عبد الوهاب935411821522087012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء378.0063.00للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي تطبيقيوقار محمد صبار محمد935421821522087027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء378.0063.00ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيغفران احمد عبد هللا صالح935431821526002035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء378.0063.00ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيهاجر يوسف محمود عباس935441821526002049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء377.0062.83ثانوية الجيل الجديد المسائية المختلطةادبيعبد الستار عمار ياس خضير935451821217011013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء377.0062.83اعدادية اسماء للبناتادبيفرح جمال محمد خلف935461821222077031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء376.0062.67ثانوية الزهراوي للبنينادبييونس محمد عبد الرحمن علوان935471821211095061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء376.0062.67ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيانس محمد علي محمود935481821413005002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء376.0062.67ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيابتسام صبار محمد علوان935491821426002005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء375.0062.50اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيهند حميد كامل حسين935501821422060034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء374.0062.33اعدادية ام القرى للبناتاحيائيداليا ابراهيم حسين مشعان935511421422015035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء373.0062.17ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيحسن قاسم عناد فياض935522321415004013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء373.0062.17ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد معيبر جاسم935532621426002023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء372.0062.00ثانوية دبي للبنينادبيهمام نعوم طعمه حسن935541821211102080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء371.0061.83ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعبد هللا لفتة لطيف ابراهيم935551821211071027
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء371.0061.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينبراس نزهان محمود جاسم935561821424008022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء370.0061.67ثانوية القلعة للبنينادبينظير علي سالم حمادي935571821211055031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء370.0061.67ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعبد الرحمن احمد اسماعيل جاسم935581821211071021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء370.0061.67ثانوية الريان للبناتاحيائيآية محمد ابراهيم محمود935591821422085006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء369.0061.50ثانوية الهادي المسائية للبنينادبيصالح علي احمد علي93560182021350050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء369.0061.50ثانوية الفارابي للبنيناحيائيابو ذر علي حسن علي935612121411025001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء369.0061.50اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيسجاد رعد جاسم فرهود935622321415003047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء369.0061.50ثانوية الكندي للبنيناحيائيمرتضى عبد الحمزه جالب اليذ935632421411029048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء368.0061.33اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيعباس يحيى محمد يحيى935642121211030010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء367.0061.17اعدادية الهبة للبناتاحيائيتبارك جبار لصلوص عطشان935652221422018013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء367.0061.17اعدادية المناهل للبناتاحيائيرسل كريم عظيم عطيه935662621422043037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء366.0061.00ثانوية الزهراوي للبنينادبياحمد رياض فاضل علوان935671821211095004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء366.0061.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيوسام احمد حسين عيفان935682121411033115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء366.0061.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهدى ساجت خضر ظفير935692221422057136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء366.0061.00اعدادية الغدير للبنيناحيائيعلي شناوة حنين سعد935702421411045063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء365.0060.83اعدادية االبتكار للبنيناحيائيحسين عباس محسن خضير935711121411033015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء365.0060.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيباقر حميد عبد حياب935722521411007046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء365.0060.83اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي اموري سلطان علي935732521411009171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء364.0060.67اعدادية المنعم المختلطةاحيائيمعتز زاهد ابراهيم الطيف93574182041306016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء364.0060.67ثانوية الزهراوي للبنينادبيحسين عدنان حسين مصطفى935751821211095021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء364.0060.67اعدادية الملوية المختلطةاحيائياركان جمال محمد عبد935761821417007002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء364.0060.67اعدادية كنعان للبنيناحيائيخالد ابراهيم علي مالح935772121411013059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء364.0060.67ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيايات محسن جاسم محمد935782521424024004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء363.0060.50اعدادية االسحاقي للبنيناحيائيعبد هللا حسن جاسم حسن93579182041047016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء363.0060.50ثانوية المزهر للبنينادبيبكر ستار خلف حمود935801821211119015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء363.0060.50ثانوية اور المختلطةاحيائياحمد خضير عباس جواد935812121417016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء363.0060.50اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيبهاء احمد دخيل خليف935822221415013007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء363.0060.50اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيعلي سرحان حلو صحن935832221415013032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء362.0060.33ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيرنا محمد جاسم محمد93584182022348004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء362.0060.33اعدادية النهضة المسائية للبنينادبيعيد محمد مهدي محيميد935851821215002062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء362.0060.33ثانوية دار العلم المختلطةاحيائيالصديق ساكن عنتر حسين935861821417036002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء362.0060.33اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيعلي حسن عيفان حسن935872221411028040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء362.0060.33ثانوية الياسمين للبناتاحيائياماني صباح خضير عباس935883221422003001

4148 من 2836صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء361.0060.17اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيفيصل احمد ربيع عبيد935891021217009023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء361.0060.17ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائياحمد ساهر سلمان مصلح935901821413022002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء361.0060.17ثانوية الفاطميات للبناتاحيائينور يحيى محمد علي935912221422023071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء361.0060.17اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيجبرائيل جاسم حسن ناصر935922621411022016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء360.0060.00اعدادية النبوة للبناتادبيتبارك نهاد عباس صالح935932121222055006

كلية التربية/جامعة سامراء522.0087.00اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقينادين جمال احمد ارديني935941821522060032

كلية التربية/جامعة سامراء493.0082.17اعدادية البخاري للبناتتطبيقيريام زياد مظهر سالم935951821522080006

كلية التربية/جامعة سامراء480.0080.00اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيمولود معن احمد ويس935961821413021032

كلية التربية/جامعة سامراء473.0078.83اعدادية اسماء للبناتادبيشهد حاتم علي صالح935971821222077020

كلية التربية/جامعة سامراء473.0078.83اعدادية االسحاقي للبناتاحيائيزهراء حازم حميد احمد935981821422090018

كلية التربية/جامعة سامراء472.0078.67المسائية المختلطة (ع  )ثانوية الحسين تطبيقيرغده خالد ابراهيم كيطان935991821527081001

كلية التربية/جامعة سامراء470.0078.33اعدادية عمورية للبناتادبيمسره موفق ابراهيم ظاهر936001821222023038

كلية التربية/جامعة سامراء468.0078.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيطيبة عادل محمود محمد936011821424004019

كلية التربية/جامعة سامراء467.0077.83ثانوية القلعة للبناتادبياسماء احمد عويد احمد936021821222036003

كلية التربية/جامعة سامراء466.0077.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيماريا ناظم ناطق حمودي936031821422077133

كلية التربية/جامعة سامراء463.0077.17ثانوية الهدى للبناتادبيتبارك قاسم محمد جاسم936041821222103004

كلية التربية/جامعة سامراء463.0077.17ثانوية الهجرة للبناتاحيائيضحى عدنان فاضل احمد936051821422015021

كلية التربية/جامعة سامراء462.0077.00ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيشفاء خالد ابراهيم احمد936061821423019018

كلية التربية/جامعة سامراء460.0076.67اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيعلي قاسم علكم حسين936072621415003079

كلية التربية/جامعة سامراء458.0076.33اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيعقيل نوري شويج مسير936082221411055047

كلية التربية/جامعة سامراء457.0076.17ثانوية الكوثر للبناتاحيائيمنتهى مزهر علوان حسين936091821422095019

كلية التربية/جامعة سامراء456.0076.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيأطياف حميد حافظ ابراهيم936101821422095001

كلية التربية/جامعة سامراء456.0076.00ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعبد هللا كريم عبد الصاحب عبادي936112321417039028

كلية التربية/جامعة سامراء454.0075.67األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيمرتضى علي فليح حسن936122421413005044

كلية التربية/جامعة سامراء453.0075.50ثانوية الجاحظ للبناتادبيرنده عايد جاسم محمد936131821222059003

كلية التربية/جامعة سامراء452.0075.33اعدادية عمورية للبناتاحيائيهاجر زياد خلف ادليان936141821422023105

كلية التربية/جامعة سامراء450.0075.00ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيليلى ظاهر سلوم احمد936151821426002095

كلية التربية/جامعة سامراء448.0074.67ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقينور ياس خضير معزب936161821526002046

كلية التربية/جامعة سامراء448.0074.67اعدادية مندلي للبنيناحيائيعامر جليل كامل عنكوش936172121411033040

كلية التربية/جامعة سامراء447.0074.50اعدادية الدجيل للبناتاحيائيسجى كاظم خزعل نزال936181821422071072

كلية التربية/جامعة سامراء446.0074.33اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحامد ستار سلمان جرمط936192121411007025

كلية التربية/جامعة سامراء444.0074.00ثانوية المعتصم للبناتادبيعبير زياد حسين علوان936201821222058014

كلية التربية/جامعة سامراء444.0074.00ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيمحمد حليم خشف سهيل936212321417054019
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كلية التربية/جامعة سامراء444.0074.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائياحمد محمد عبيد عطيوي936222421411008013

كلية التربية/جامعة سامراء443.0073.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائينور الدين ثامر محمود عواد936232121411049155

كلية التربية/جامعة سامراء443.0073.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياحسان جبار ماشي حسن936242421417008003

كلية التربية/جامعة سامراء442.0073.67اعدادية عمورية للبناتاحيائيسرى نزار صالح جاسم936251821422023062

كلية التربية/جامعة سامراء441.0073.50اعدادية الدجيل للبناتاحيائيمنى كاظم خزعل نزال936261821422071119

كلية التربية/جامعة سامراء441.0073.50اعدادية النهروان المختلطةاحيائيسجاد فاضل حسين ضاري936272321417011031

كلية التربية/جامعة سامراء441.0073.50اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسن عواد عاجل صلبوخ936282921511016029

كلية التربية/جامعة سامراء439.0073.17اعدادية غرناطة للبنيناحيائيسجاد كاظم غلوب جابر936292221411017069

كلية التربية/جامعة سامراء438.0073.00ثانوية الهجرة للبناتاحيائيميس اجود مسرهد رشيد936301821422015030

كلية التربية/جامعة سامراء435.0072.50ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيسجاد رزاق زعل جاسم936311821217026007

كلية التربية/جامعة سامراء435.0072.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيضحى حامد ابراهيم عبد الجبار936321821422077113

كلية التربية/جامعة سامراء435.0072.50اعدادية بيروت االهلية للبنينتطبيقيمحمد جسام محمد جاسم936331821513021007

كلية التربية/جامعة سامراء434.0072.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيجنات عبد العزيز محمد عبد هللا936341821422077051

كلية التربية/جامعة سامراء434.0072.33ثانوية السكري للبنيناحيائيمصطفى مهدي طعمة علي936352121411043023

كلية التربية/جامعة سامراء434.0072.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد حمد هللا مثقال عطيه936362521413024089

كلية التربية/جامعة سامراء433.0072.17اعدادية كوثى للبناتاحيائيزهراء احمد حسن عبود936372321422073068

كلية التربية/جامعة سامراء432.0072.00ثانوية الكوثر للبناتادبيدارين رزاق فرج داود936381821222095003

كلية التربية/جامعة سامراء432.0072.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمؤيد نعيم بعرور جلوه936392221413025097

كلية التربية/جامعة سامراء432.0072.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيامير ماجد امير كريم936402421413018022

كلية التربية/جامعة سامراء431.0071.83ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي محسن علي سمير936412221413025083

كلية التربية/جامعة سامراء431.0071.83اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي محمد خليو فاضل936422421411009041

كلية التربية/جامعة سامراء431.0071.83األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيفؤاد كاظم محمد جابر936432421413005031

كلية التربية/جامعة سامراء431.0071.83اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائياسد مالك علوش غالي936442421413008005

كلية التربية/جامعة سامراء430.0071.67اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيكامل جاسم جابر سهيل936452421413008039

كلية التربية/جامعة سامراء429.0071.50اعداديه الوهج للبنيناحيائيمقتدى محمد عبد الحسين جبير93646242041051048

كلية التربية/جامعة سامراء429.0071.50اعدادية عمورية للبناتاحيائيضحى احمد حميد حسين936471821422023066

كلية التربية/جامعة سامراء429.0071.50اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيحيدر عباس محمد بيدة936482221511055012

كلية التربية/جامعة سامراء428.0071.33ثانوية القحطانية للبنيناحيائيمحمد قحطان مطر محمد936491821411103014

كلية التربية/جامعة سامراء428.0071.33ثانوية العدالة المختلطةاحيائيتماره سالم نايف علي936501821427057010

كلية التربية/جامعة سامراء428.0071.33اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيمحمد زياد عبد الستار يونس936511821511061120

كلية التربية/جامعة سامراء428.0071.33ثانوية التضامن المختلطةاحيائيصادق عبد العظيم صفر عليخ936522221417001018

كلية التربية/جامعة سامراء428.0071.33ثانوية عرفات المختلطةاحيائيعلي حيدر كاظم شاكر936532321417002006

كلية التربية/جامعة سامراء427.0071.17ثانوية الجاحظ للبناتادبيطيبه ابراهيم وحيد ساير936541821222059011
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كلية التربية/جامعة سامراء427.0071.17اعدادية الدجيل للبناتاحيائيمنار فارس فالح حسن936551821422071116

كلية التربية/جامعة سامراء427.0071.17ثانوية الريان للبناتاحيائيدعاء غانم شهاب احمد936561821422085017

كلية التربية/جامعة سامراء427.0071.17اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسن ستار سلمان جرمط936572121411007026

كلية التربية/جامعة سامراء426.0071.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسين طالل غدير ثجيل936582121411007033

كلية التربية/جامعة سامراء426.0071.00اعدادية النجدين للبنيناحيائيمنتظر كاظم حمزه ناهي936592421411033133

كلية التربية/جامعة سامراء425.0070.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهديل جبار غشيم ناصر936602121422013154

كلية التربية/جامعة سامراء424.0070.67اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمازن صالح احمد جار هللا936611821411002062

كلية التربية/جامعة سامراء424.0070.67ثانوية الهجرة للبناتاحيائينور مدلول جواد محمد936621821422015033

كلية التربية/جامعة سامراء424.0070.67ثانوية القلعة للبناتتطبيقيمياده مصطفى عبد الرزاق احمد936631821522036010

كلية التربية/جامعة سامراء424.0070.67ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيسعد عزيز حلبوص حنون936642221413027026

كلية التربية/جامعة سامراء424.0070.67اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمه علي مجيد صالح936652221422047175

كلية التربية/جامعة سامراء424.0070.67ثانوية المزاك للبنيناحيائيجاسم محمد صبر لغيوي936662621411044004

كلية التربية/جامعة سامراء423.0070.50اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيصفاء محمد جرجيس يونس936671721422059033

كلية التربية/جامعة سامراء423.0070.50اعدادية اسماء للبناتادبيتبارك علي شاكر محمود936681821222077006

كلية التربية/جامعة سامراء423.0070.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيرحمه احمد شهاب احمد936691821422077064

كلية التربية/جامعة سامراء423.0070.50اعدادية كوثا للبنيناحيائيعبد هللا حسين جليل ناهي936702321411040075

كلية التربية/جامعة سامراء423.0070.50اعدادية الرسول للبنيناحيائيعلي هادي طوينه تومان936712421411026137

كلية التربية/جامعة سامراء423.0070.50اعدادية النجدين للبنيناحيائيعلي سعود هاني عبود936722421411033077

كلية التربية/جامعة سامراء423.0070.50ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيزهراء صباح ضيف زيدان936732621424010027

كلية التربية/جامعة سامراء422.0070.33ثانوية الخيام للبناتادبيزينب فواز خلف حسين936741821222051010

كلية التربية/جامعة سامراء422.0070.33ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيطيف رشيد جادر خلف936751821411050009

كلية التربية/جامعة سامراء422.0070.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيرحمه احمد صبيح عايد936761821422077065

كلية التربية/جامعة سامراء422.0070.33ثانوية الريان للبناتاحيائيريم ازهر ابراهيم احمد936771821422085024

كلية التربية/جامعة سامراء422.0070.33اعدادية البطحاء للبنيناحيائياحمد حمادي بالدي محمد936782221411008004

كلية التربية/جامعة سامراء422.0070.33اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد رحيم محمد936792521411035141

كلية التربية/جامعة سامراء421.0070.17اعدادية اسماء للبناتادبيسارة علي عبد هللا طالع936801821222077016

كلية التربية/جامعة سامراء421.0070.17اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيعثمان عاصي علي صالح936811821413021017

كلية التربية/جامعة سامراء421.0070.17اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحسين كريم حمد صالح936822121411051037

كلية التربية/جامعة سامراء421.0070.17اعدادية غرناطة للبنيناحيائيجاسم محمود هاشم عسكر936832221411017026

كلية التربية/جامعة سامراء420.0070.00ثانوية االسراء للبناتادبينهاوند سعد عبد الباقي محمد936841821222050043

كلية التربية/جامعة سامراء420.0070.00اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيايمان سامي طعمه زغير936851821422060003

كلية التربية/جامعة سامراء420.0070.00ثانوية العدالة المختلطةاحيائيصابرين جاسم محمد مهدي936861821427057023

كلية التربية/جامعة سامراء420.0070.00ثانوية مدينة العلم المختلطةاحيائيزينب علي حكمت عبد اللطيف936872121427078006
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كلية التربية/جامعة سامراء420.0070.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين علي جميل كريم936882221413041019

كلية التربية/جامعة سامراء420.0070.00األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائياسعد عباس جابر عبيد936892421413005002

كلية التربية/جامعة سامراء420.0070.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياسالم حميد عبد هللا عيدان936902421424015005

كلية التربية/جامعة سامراء419.0069.83اعدادية عمورية للبناتاحيائيمروه صالح حسون جاسم936911821422023089

كلية التربية/جامعة سامراء419.0069.83اعدادية الملوية المختلطةاحيائيدعاء جمال خلف صالح936921821427007004

كلية التربية/جامعة سامراء419.0069.83الخارجياتاحيائيشكريه محمود صالح حسين936931821428050196

كلية التربية/جامعة سامراء419.0069.83اعدادية الحويجة للبنيناحيائيوضاح صادق ابراهيم هالل936942021411019110

كلية التربية/جامعة سامراء419.0069.83ثانوية المهيري للبنيناحيائيحماد احمد ابراهيم علي936952021411029009

كلية التربية/جامعة سامراء419.0069.83اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيبهاء جمعه محمد خلف936962121411050018

كلية التربية/جامعة سامراء419.0069.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد هادي عبد النبي عجمي936972421411005115

كلية التربية/جامعة سامراء419.0069.83اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي رسول صالح علي936982521217003023

كلية التربية/جامعة سامراء419.0069.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيفهد قاسم سرهيد ساجت936992921411017223

كلية التربية/جامعة سامراء418.0069.67ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه بدر عبد الحسين عزيز937001821422095017

كلية التربية/جامعة سامراء418.0069.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيفرقان حازم محمد خطار937012421422011181

كلية التربية/جامعة سامراء418.0069.67اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيباقر هادي صالح حسون937022521417006009

كلية التربية/جامعة سامراء417.0069.50ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيسرى فرحان حسين مغامس93703182042144017

كلية التربية/جامعة سامراء417.0069.50اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيحسين سالم حسين جويد937041821411010012

كلية التربية/جامعة سامراء417.0069.50اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء طارق عبد الكريم عباس937051821422017063

كلية التربية/جامعة سامراء417.0069.50ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائينورا قيس رشيد حميد937061821422040018

كلية التربية/جامعة سامراء417.0069.50ثانوية الجاحظ للبناتاحيائيزهراء صالح جاسم محمد937071821422059005

كلية التربية/جامعة سامراء417.0069.50اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء نصير عبد حمود937082421422017089

كلية التربية/جامعة سامراء417.0069.50اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيياسين همدان ياسين موسى937092621411017110

كلية التربية/جامعة سامراء417.0069.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب علي محمد لفته937102921422003084

كلية التربية/جامعة سامراء416.0069.33ثانوية المعتصم للبناتاحيائيوسن هيثم سطام ابراهيم937111821422058016

كلية التربية/جامعة سامراء416.0069.33اعدادية العباسي للبنيناحيائيسعد حمود عزيز ملح937122021411020055

كلية التربية/جامعة سامراء416.0069.33اعدادية الصادق للبنيناحيائيمحمد قاسم عواد علي937132221411060036

كلية التربية/جامعة سامراء416.0069.33ثانوية القاهرة المختلطةادبيحمزه دواس خليف محمود937142321217009011

كلية التربية/جامعة سامراء416.0069.33اعدادية الفجر المختلطةاحيائيايسر عباس فاضل عبيد937152321417007021

كلية التربية/جامعة سامراء416.0069.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيرسل قاسم اكشيش كريم937162421422003069

كلية التربية/جامعة سامراء416.0069.33اعدادية العفاف للبناتاحيائيحنين جابر عباس عبد937172421422048040

كلية التربية/جامعة سامراء416.0069.33اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمنتظر محمد كاظم مزهر937182921411016156

كلية التربية/جامعة سامراء415.0069.17اعدادية التعاون للبناتاحيائيبتول وائل علي مروح937191121422040025

كلية التربية/جامعة سامراء415.0069.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيبثينه غسان خليل ابراهيم937201821422077034
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كلية التربية/جامعة سامراء415.0069.17اعدادية القائم للبنيناحيائيسراج خالد حردان سليمان937211921411023037

كلية التربية/جامعة سامراء415.0069.17ثانوية المعرفة للبنيناحيائيمصطفى مجيد مسعر ساجر937221921411033023

كلية التربية/جامعة سامراء415.0069.17ثانوية الفالح المختلطةاحيائيامجد ميثاق مجيد نكروز937232321417022004

كلية التربية/جامعة سامراء415.0069.17ثانوية الفالح المختلطةاحيائيحسين كريم كاظم حسين937242321417022012

كلية التربية/جامعة سامراء415.0069.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعلي توفيق هندي سلبوح937252421417008052

كلية التربية/جامعة سامراء415.0069.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفاطمه احسان توفيق هاشم937262421427008130

كلية التربية/جامعة سامراء414.0069.00اعدادية الزوراء للبناتاحيائيجنان نعمان رميض زيدان937271821422006003

كلية التربية/جامعة سامراء414.0069.00ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك زهير فاضل مجيد937281821422040003

كلية التربية/جامعة سامراء414.0069.00ثانوية الريان للبناتاحيائييمامة احمد صالح احمد937291821422085063

كلية التربية/جامعة سامراء414.0069.00اعدادية عفك للبنيناحيائيحسين مهدي شدهان محيسن937302421411006030

كلية التربية/جامعة سامراء414.0069.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائياحمد ناصر حسين خريمط937312921411003004

كلية التربية/جامعة سامراء413.0068.83اعدادية اسماء للبناتادبيهاجر حسين عبد هللا طالع937321821222077045

كلية التربية/جامعة سامراء413.0068.83اعدادية القرطبي للبنيناحيائيغيث عبد هللا حليوان احمد937332121411051100

كلية التربية/جامعة سامراء413.0068.83اعدادية الدغارة للبنيناحيائيضرغام جميل ابراهيم نصيف937342421411003065

كلية التربية/جامعة سامراء412.0068.67ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيحال نضال شجاع خضير937351821427001008

كلية التربية/جامعة سامراء412.0068.67اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي ماهود مسير فيحان937362121411007103

كلية التربية/جامعة سامراء412.0068.67ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيزينب وليد حسن فليح937372121422061033

كلية التربية/جامعة سامراء412.0068.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي راضي عبد الكريم بداي937382221411037103

كلية التربية/جامعة سامراء412.0068.67اعدادية سومر للبنيناحيائيحسن علي عبد الحمزه كمال937392421411004038

كلية التربية/جامعة سامراء412.0068.67ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد علي نعمه هلول كاظم937402421413017074

كلية التربية/جامعة سامراء412.0068.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين اديب حسين هادي937412521411008069

كلية التربية/جامعة سامراء412.0068.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمرتضى ستار هاتف محمد937422521413028072

كلية التربية/جامعة سامراء412.0068.67اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمصطفى جميل عبد الحسن امير937432621411010168

كلية التربية/جامعة سامراء411.0068.50ثانوية دبي للبنينادبيهارون شيبان زاحم فاضل937441821211102079

كلية التربية/جامعة سامراء411.0068.50اعدادية الزوراء للبناتادبيايسر صباح ابراهيم خليل937451821222006014

كلية التربية/جامعة سامراء411.0068.50ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيحسين علي حسين طارش937461821413019005

كلية التربية/جامعة سامراء411.0068.50اعدادية عمورية للبناتاحيائيزهراء عبد القادر صالح حسون937471821422023047

كلية التربية/جامعة سامراء411.0068.50ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيرسل حسام محمد مطر937481821423019010

كلية التربية/جامعة سامراء411.0068.50ثانوية االصالح المسائيةتطبيقيحسين حميد كاظم عطوان937492221515014006

كلية التربية/جامعة سامراء411.0068.50اعدادية المؤمل للبنيناحيائيسجاد طارق عمار واوي937502321411046061

كلية التربية/جامعة سامراء411.0068.50اعدادية النجدين للبنيناحيائيعالء رحيم خوين لفته937512421411033073

كلية التربية/جامعة سامراء411.0068.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحسين طارق عبد زيد داخل937522421417008021

كلية التربية/جامعة سامراء410.0068.33اعدادية تطوان للبنيناحيائياحمد خضر نايف محيميد937531121411017009
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كلية التربية/جامعة سامراء410.0068.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائييوسف حسين منصور حسن937542121411014179

كلية التربية/جامعة سامراء410.0068.33اعدادية صنعاء للبنينادبيحسن سعيد حسين جابر937552321211011016

كلية التربية/جامعة سامراء410.0068.33اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحسين علي كامل نهير937562621411022038

كلية التربية/جامعة سامراء409.0068.17اعدادية االبتكار للبنينادبيكرار محمود خليل كاظم937571121211033026

كلية التربية/جامعة سامراء409.0068.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعال صالح احمد صالح937581721426001221

كلية التربية/جامعة سامراء409.0068.17اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائييوسف كاظم زبار زين937591821411106055

كلية التربية/جامعة سامراء409.0068.17ثانوية النابغة الذبياني للبناتتطبيقيفاطمه سلوم حسن داود937601821522053006

كلية التربية/جامعة سامراء409.0068.17اعدادية العباسي للبنيناحيائيمروان كردي حمود هزاع937612021411020141

كلية التربية/جامعة سامراء409.0068.17ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيحسين عوده مزهر ناصر937622221417023010

كلية التربية/جامعة سامراء409.0068.17اعدادية النجدين للبنيناحيائيعلي كاظم مطر بهي937632421411033085

كلية التربية/جامعة سامراء409.0068.17ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيحسين عبد عباس علي937642421413011022

كلية التربية/جامعة سامراء409.0068.17ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيمجتبى امير رحمن عباس937652421417004025

كلية التربية/جامعة سامراء408.0068.00ثانوية الخيام للبناتاحيائيغصون قحطان يحيى سالم937661821422051005

كلية التربية/جامعة سامراء408.0068.00اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيحيدر رعد احمد طاهر937672121411030023

كلية التربية/جامعة سامراء408.0068.00اعدادية المشروع للبنيناحيائيمحمد باسم علي احمد937682321411010111

كلية التربية/جامعة سامراء408.0068.00ثانوية الفاضلية للبنيناحيائياسماعيل راهي كاظم كليكل937692421411035005

كلية التربية/جامعة سامراء407.0067.83ثانوية االسراء للبناتادبيرفل احمد سالم احمد937701821222050017

كلية التربية/جامعة سامراء407.0067.83اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيحسن علي عطيه محسن937711821411005013

كلية التربية/جامعة سامراء407.0067.83ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيصهيب حسن ابراهيم مديد937722021411046068

كلية التربية/جامعة سامراء407.0067.83ثانوية االبتهال للبناتاحيائيحوراء علي مجيد صالح937732221422051011

كلية التربية/جامعة سامراء407.0067.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعباس رياض عبد العباس راضي937742421417008045

كلية التربية/جامعة سامراء407.0067.83ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمحمد تومان داهي عبد هللا937752421417020073

كلية التربية/جامعة سامراء407.0067.83اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيحسين علي عباس عمران937762521217003010

كلية التربية/جامعة سامراء407.0067.83اعدادية االبراج للبنيناحيائيمقتدى حسين محمد كاظم937772521411023047

كلية التربية/جامعة سامراء406.0067.67ثانوية القلعة للبناتادبيفاطمه احمد عويد احمد937781821222036016

كلية التربية/جامعة سامراء406.0067.67اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين علي937791821413021007

كلية التربية/جامعة سامراء406.0067.67اعدادية البينات للبناتاحيائيابتهال حسين محمد مطلق937802121422027001

كلية التربية/جامعة سامراء406.0067.67اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسجاد حارس تاغي كنوع937812421411037086

كلية التربية/جامعة سامراء405.0067.50اعدادية الباهلي المختلطةاحيائينمير ابراهيم لطيف عزيز937821821417006016

كلية التربية/جامعة سامراء405.0067.50ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيمصطفى طالب لفته طعمه937831821417082022

كلية التربية/جامعة سامراء405.0067.50ثانوية العدالة المختلطةاحيائيشهد عدنان فارس ذياب937841821427057020

كلية التربية/جامعة سامراء405.0067.50ثانوية الرشاد للبنيناحيائيمصطفى سمير عبد حميد937851921411050039

كلية التربية/جامعة سامراء405.0067.50ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيعبد الرحمن كريم قاسم محمد937862121417007005
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كلية التربية/جامعة سامراء404.0067.33اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحامد عذاب حسن سعيد937871821411106007

كلية التربية/جامعة سامراء404.0067.33ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيعبد هللا مالك حسن محمود937881821417001018

كلية التربية/جامعة سامراء404.0067.33اعدادية العباسي للبنيناحيائيفرسان نجيب احمد ابراهيم937892021411020119

كلية التربية/جامعة سامراء404.0067.33اعدادية الشعلة للبنيناحيائياحمد حسين جليل عبد الرضا937902421411007001

كلية التربية/جامعة سامراء404.0067.33ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد مسلم عبد العباس937912421413011048

كلية التربية/جامعة سامراء404.0067.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتوسل كريم ناجي كاظم937922521422022240

كلية التربية/جامعة سامراء403.0067.17ثانوية الزهراوي للبنينادبيحسن فاضل ابراهيم محمد937931821211095019

كلية التربية/جامعة سامراء403.0067.17ثانوية الكوثر للبناتادبيشيرين هالل خلف اسود937941821222095008

كلية التربية/جامعة سامراء403.0067.17اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيصابرين جبار حسن عبد هللا937951821422060021

كلية التربية/جامعة سامراء403.0067.17اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمقتدى جواد محسن مرزه937962321411042133

كلية التربية/جامعة سامراء402.0067.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائينور حسن مصطفى جاسم93797182042260032

كلية التربية/جامعة سامراء402.0067.00اعدادية االصالة للبناتاحيائيفضاء صالح مهدي حسين937981121422024061

كلية التربية/جامعة سامراء402.0067.00اعدادية بلد للبنينادبيذوالفقار محمود عبد حسين937991821211006013

كلية التربية/جامعة سامراء402.0067.00ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةادبيهشام سليم عطيه محسن938001821217016040

كلية التربية/جامعة سامراء402.0067.00ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيرسول ياسين مهنه سايب938011821417001012

كلية التربية/جامعة سامراء402.0067.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيمنتهى محمد خضير جاسم938021821422077140

كلية التربية/جامعة سامراء402.0067.00ثانوية الملوية للبناتتطبيقينبأ عبد الغفور شاكر محمود938031821522061014

كلية التربية/جامعة سامراء402.0067.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيليث ماجد منذور علي938041921411065096

كلية التربية/جامعة سامراء402.0067.00اعدادية العباسي للبنيناحيائياحمد عمر علي محمد938052021411020011

كلية التربية/جامعة سامراء402.0067.00ثانوية علياوة المختلطةاحيائيرامي حسين حسن بطروس938062021417038018

كلية التربية/جامعة سامراء402.0067.00اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعبد هللا كاظم عبد الكريم حسين938072121411030033

كلية التربية/جامعة سامراء402.0067.00ثانوية االصالح المسائيةاحيائيسجاد هادي عنيد غياض938082221415014011

كلية التربية/جامعة سامراء401.0066.83ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيرباب ايمن ناجي عبد الواحد938091821424007017

كلية التربية/جامعة سامراء401.0066.83اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمازن هادي عوده بناي938102221411017130

كلية التربية/جامعة سامراء401.0066.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيقحطان عدنان زغير نومان938112421217008017

كلية التربية/جامعة سامراء401.0066.83اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي اسعد سكندر بدر938122421411037119

كلية التربية/جامعة سامراء401.0066.83اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيعبد هللا عالوي عبد الحسين زيدان938132921211008033

كلية التربية/جامعة سامراء400.0066.67ثانوية النزاهة المختلطةادبيسيف عبد الناصر جدوع خلف938141821217085003

كلية التربية/جامعة سامراء400.0066.67ثانوية االسراء للبناتادبيرسل قاسم كريم نصيف938151821222050016

كلية التربية/جامعة سامراء400.0066.67اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحيدر طارق عبيد علوان938161821411106018

كلية التربية/جامعة سامراء400.0066.67ثانوية الريان للبناتاحيائيزهراء ستار حميد حمد938171821422085025

كلية التربية/جامعة سامراء400.0066.67اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيراشد قحطان صبار احمد938181821511061059

كلية التربية/جامعة سامراء400.0066.67اعدادية اسماء للبناتتطبيقيانفال فاضل محمود ابراهيم938191821522077012
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كلية التربية/جامعة سامراء400.0066.67اعدادية المتنبي المختلطةاحيائياحمد خالد ابراهيم عفتان938202121417030001

كلية التربية/جامعة سامراء400.0066.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي ركين فرهود عبود938212221413013116

كلية التربية/جامعة سامراء400.0066.67ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيامير سليم كريم علوان938222321417048004

كلية التربية/جامعة سامراء400.0066.67اعدادية الغدير للبنيناحيائيعبد هللا محمد عباس حسن938232421411045056

كلية التربية/جامعة سامراء400.0066.67اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيجهاد كاظم حسين عرجاوي938242421417003014

كلية التربية/جامعة سامراء400.0066.67االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزينه عقيل كاظم مجباس938252421424017047

كلية التربية/جامعة سامراء399.0066.50ثانوية االسراء للبناتادبينبأ احمد شهاب احمد938261821222050042

كلية التربية/جامعة سامراء399.0066.50اعدادية عمورية للبناتاحيائيرانيا احمد صبحي عبد القادر938271821422023030

كلية التربية/جامعة سامراء399.0066.50اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيصفا جاسم نصيف جاسم938281821424014035

كلية التربية/جامعة سامراء399.0066.50ثانوية الجماهير المختلطةاحيائينور شهاب احمد خلف938291821427001024

كلية التربية/جامعة سامراء399.0066.50اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمحمد كريم علوان حميد938302121411001084

كلية التربية/جامعة سامراء399.0066.50ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالءالدين يحيى عبد938312221424047081

كلية التربية/جامعة سامراء399.0066.50الخارجيوناحيائيحسين فليح عبد الحسن كطافه938322321418001150

كلية التربية/جامعة سامراء399.0066.50ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائياثيره قاسم عنون عباس938332321427048001

كلية التربية/جامعة سامراء399.0066.50اعدادية الكرامة للبنيناحيائيجعفر حسين محسن محمد938342421411001010

كلية التربية/جامعة سامراء399.0066.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الخالق سعدون موسى938352421413018118

كلية التربية/جامعة سامراء399.0066.50اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيعلي حسين عناد كواد938362421417003048

كلية التربية/جامعة سامراء398.0066.33ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيآمال ابراهيم علي شالل93837182042144001

كلية التربية/جامعة سامراء398.0066.33ثانوية المزهر للبنينادبيرسول عبد محمود حسون938381821211119022

كلية التربية/جامعة سامراء398.0066.33اعدادية االمين للبنيناحيائيعلي سالم سحاب عداي938391821411014015

كلية التربية/جامعة سامراء398.0066.33ثانوية النخيل المختلطةاحيائيماجد فالح سمير صالح938401921417015009

كلية التربية/جامعة سامراء398.0066.33ثانوية شميط للبنيناحيائيحارث محمد صالح عبد هللا938412021411034007

كلية التربية/جامعة سامراء398.0066.33ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الجبار عباس محيسن938422221413027016

كلية التربية/جامعة سامراء398.0066.33ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيسجاد محمد جبار حسن938432321417063015

كلية التربية/جامعة سامراء398.0066.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد صباح غالي داود938442421411048250

كلية التربية/جامعة سامراء397.0066.17ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيمحمود فضل احمد حسين938451821417082020

كلية التربية/جامعة سامراء397.0066.17اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيآيه خالد احمد عطا هللا938461821422045004

كلية التربية/جامعة سامراء397.0066.17اعدادية الرحمة للبناتاحيائيبسمه منذر نعمان ثابت938471821422075010

كلية التربية/جامعة سامراء397.0066.17ثانوية الرواد المختلطةاحيائيجعفر سرحان شنباره ناصر938482421417017010

كلية التربية/جامعة سامراء397.0066.17ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيحسين حسن محسن فرهود938492521413025021

كلية التربية/جامعة سامراء397.0066.17ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيعبد هللا عاشور عبد زيد كاظم938502621417008011

كلية التربية/جامعة سامراء396.0066.00اعدادية الجوالن للبنيناحيائيمجاهد حاتم نجم كاظم938511121411036057

كلية التربية/جامعة سامراء396.0066.00اعددية الفاو للبناتاحيائياية عبدالغني جميل يوسف938521721422006027
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كلية التربية/جامعة سامراء396.0066.00اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيعائشه احمد شكر علي938531821422060024

كلية التربية/جامعة سامراء396.0066.00ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيعبد هللا خالد اركان حسن938542321417004027

كلية التربية/جامعة سامراء396.0066.00ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائياحمد طارق عبد الكاظم مخيف938552321417029001

كلية التربية/جامعة سامراء396.0066.00الخارجيوناحيائيحيدر حسين طارش عيدان938562421418001116

كلية التربية/جامعة سامراء396.0066.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيبنين قحطان خامان حمود938572421422024060

كلية التربية/جامعة سامراء395.0065.83ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيايهم اكرم مولود شبيب93858182021087003

كلية التربية/جامعة سامراء395.0065.83ثانوية المهج للبناتاحيائيميمونة صالح نصيف جاسم93859182042248008

كلية التربية/جامعة سامراء395.0065.83اعدادية اسماء للبناتتطبيقيداليا عبد الوهاب عبد الرزاق جاسم93860182052242015

كلية التربية/جامعة سامراء395.0065.83اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي حليم محمد رشيد938611021211008049

كلية التربية/جامعة سامراء395.0065.83ثانوية المعتصم للبنينادبيمحمد سعيد عوده حناده938621821211078011

كلية التربية/جامعة سامراء395.0065.83ثانوية الملوية االهلية للبناتتطبيقيبراء عدي ماجد عبد الوهاب938631821524005002

كلية التربية/جامعة سامراء395.0065.83اعدادية االيمان للبنيناحيائياسامه احمد عادي عبود938641921411063005

كلية التربية/جامعة سامراء395.0065.83اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيبركات محمود عبد محمد938652021417003004

كلية التربية/جامعة سامراء395.0065.83اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي حسين جليل ناهي938662321411040098

كلية التربية/جامعة سامراء395.0065.83اعدادية النجدين للبنيناحيائيعلي قاسم ابوحله سلطان938672421411033084

كلية التربية/جامعة سامراء395.0065.83األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيحسن محمد حسن اسيود938682421413005007

كلية التربية/جامعة سامراء395.0065.83ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيوسام رزاق عطيه كاظم938692421417020100

كلية التربية/جامعة سامراء395.0065.83اعدادية الحيرة للبنيناحيائيمؤمل غسان عاشور عودة938702521411015048

كلية التربية/جامعة سامراء395.0065.83اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيكوثر غزوان مجيد محمد938712521422011065

كلية التربية/جامعة سامراء394.0065.67اعددية غرناطة للبنيناحيائياياد عطيه حسين احمد938721821411104010

كلية التربية/جامعة سامراء394.0065.67ثانوية الملوية االهلية للبنيناحيائيسيف اديب احمد صالح938731821413002006

كلية التربية/جامعة سامراء394.0065.67ثانوية المستقبل المختلطةاحيائيانور عامر محمود جسام938741821417012004

كلية التربية/جامعة سامراء394.0065.67ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيغصون كاظم خلف برغش938751821423019027

كلية التربية/جامعة سامراء394.0065.67ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيرواء عماد ارزوقي ابراهيم938761821526002019

كلية التربية/جامعة سامراء394.0065.67ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمقتدى فرهود خضير سلمان938772221413060121

كلية التربية/جامعة سامراء394.0065.67اعدادية كوثا للبنيناحيائيباقر وهاب عناد بريسم938782321411040019

كلية التربية/جامعة سامراء394.0065.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن نصير عبد الحسين عبد االمير938792321413018050

كلية التربية/جامعة سامراء393.0065.50اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيمريم علي صالح طامي938802221425013016

كلية التربية/جامعة سامراء393.0065.50اعدادية العقبة للبناتتطبيقيصابرين جميل جابر خلف938812221522012020

كلية التربية/جامعة سامراء393.0065.50ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيليث عبد رحيل علي938822321217015025

كلية التربية/جامعة سامراء393.0065.50ثانوية أبناء الوطن المختلطةادبياحمد هادي فرحان صالح938832321217048002

كلية التربية/جامعة سامراء393.0065.50اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعماد عبد هللا فهد محمد938842421413008035

كلية التربية/جامعة سامراء393.0065.50اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيعلي ماجد صبر حسن938852621411023090
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كلية التربية/جامعة سامراء392.0065.33اعدادية الجاحظ للبنينادبيادريس عدنان محمد علوان938861821211079005

كلية التربية/جامعة سامراء391.0065.17اعدادية الملوية المختلطةتطبيقياحمد عبد الحميد محمد حسن938871821517007002

كلية التربية/جامعة سامراء391.0065.17ثانوية شرق دجلة للبنينادبيمؤيد علي طاهر ابراهيم938882021211031018

كلية التربية/جامعة سامراء391.0065.17اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيسجاد عباس هويدي حنتوش938892221511017036

كلية التربية/جامعة سامراء391.0065.17اعدادية الصادق للبنينتطبيقيعبد الغفار رشيد عزيز سلمان938902221511060022

كلية التربية/جامعة سامراء390.0065.00ثانوية الحاتمية للبناتادبيرويده رعد عبد مطلك938911821222004017

كلية التربية/جامعة سامراء389.0064.83ثانوية الودق المختلطةادبياماني محمد عواد علي938921821227038001

كلية التربية/جامعة سامراء388.0064.67ثانوية دبي للبنينادبياحمد صدام مسلط زبيدي938931821211102002

كلية التربية/جامعة سامراء388.0064.67اعدادية سكينة للبناتادبيجيهان سلمان حسن كزار938942421222003011

كلية التربية/جامعة سامراء387.0064.50ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيحسام ستار زعل جاسم938951821217026003

كلية التربية/جامعة سامراء386.0064.33اعدادية الدجيل للبناتادبيحوراء سلطان خزعل نزال938961821222071003

كلية التربية/جامعة سامراء386.0064.33اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمرتضى جاسم محمد نجيب938972321511061068

كلية التربية/جامعة سامراء386.0064.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيابراهيم عبد االمير غافل منسي938982521211008003

كلية التربية/جامعة سامراء386.0064.33اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد عبد الحسن حميد عبد العزيز938992921211004072

كلية التربية/جامعة سامراء385.0064.17ثانوية الثائر للبنينتطبيقيبهاءالدين فائق سلمان كاظم939001221511011005

كلية التربية/جامعة سامراء385.0064.17اعدادية الجاحظ للبنينادبياحمد شهاب احمد سلمان939011821211079002

كلية التربية/جامعة سامراء385.0064.17ثانوية الجيل الجديد المسائية المختلطةادبيمحمد جمال مجيد بريسم939021821217011026

كلية التربية/جامعة سامراء385.0064.17ثانوية االسراء للبناتادبياسيل عبد الحكيم صالح حسين939031821222050003

كلية التربية/جامعة سامراء385.0064.17اعدادية اسماء للبناتتطبيقيماريا عبد الباري احمد محمود939041821522077067

كلية التربية/جامعة سامراء385.0064.17اعدادية اسماء للبناتتطبيقينور طه علي عباس939051821522077080

كلية التربية/جامعة سامراء384.0064.00اعدادية اسماء للبناتادبينور عباس فاضل جسام939061821222077042

كلية التربية/جامعة سامراء384.0064.00اعدادية االصالح للبنينتطبيقيحسين فيصل غازي حامد939072221511016014

كلية التربية/جامعة سامراء384.0064.00اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيحاتم طاهر مزهر كوين939082221511017018

كلية التربية/جامعة سامراء383.0063.83ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيحيدر عبد الرضا حميد بطي939092221517001009

كلية التربية/جامعة سامراء383.0063.83اعدادية الحسين للبنينتطبيقيعلي كاظم عبيد دواي939102621511028035

كلية التربية/جامعة سامراء382.0063.67ثانوية المعتصم للبنينتطبيقيجبار برهان عباس جاسم939111821511078001

كلية التربية/جامعة سامراء382.0063.67اعدادية عمورية للبناتتطبيقيامنه ساجد هجيج بردي939121821522023007

كلية التربية/جامعة سامراء381.0063.50ثانوية الملوية للبناتتطبيقيآمال حسان عبد القادر حسن939131821522061002

كلية التربية/جامعة سامراء381.0063.50اعدادية بلدروز للبنينادبيحسن فالح حسن رحم939142121211007014

كلية التربية/جامعة سامراء381.0063.50ثانوية سامراء للبنينتطبيقيكرار ناظم فرحان عناد939152221511071021

كلية التربية/جامعة سامراء381.0063.50اعدادية العقبة للبناتتطبيقيآمنة اسعد والي عباس939162221522012001

كلية التربية/جامعة سامراء381.0063.50اعداديه الوهج للبنينتطبيقيقحطان عباس كريم غضبان939172421511030018

كلية التربية/جامعة سامراء380.0063.33اعدادية اسماء للبناتتطبيقيهديل غازي كريم حبيب939181821522077087
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كلية التربية/جامعة سامراء380.0063.33اعدادية النهروان المختلطةادبيمقداد عبد هللا محمد ساجر939192321217011022

كلية التربية/جامعة سامراء380.0063.33ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيبراء مطشر حسين عليوي939203121222014004

كلية التربية/جامعة سامراء379.0063.17ثانوية الجيل الجديد المسائية المختلطةادبيمصطفى احمد عوده حناده939211821217011031

كلية التربية/جامعة سامراء379.0063.17اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزهراء محمد علي محسن939221821222110009

كلية التربية/جامعة سامراء379.0063.17اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيعبد الرحمن سامي عبد الرحمن حمود939231821511036034

كلية التربية/جامعة سامراء379.0063.17ثانوية النسائي المختلطةادبيمصطفى عبد الستار حسين حسن939242121217022014

كلية التربية/جامعة سامراء379.0063.17اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيسامر عبد الحسن مدهوش كاطع939252221511055016

كلية التربية/جامعة سامراء379.0063.17ثانوية الرحمن المختلطةادبيسيف علي كافي حسن939262321217004015

كلية التربية/جامعة سامراء379.0063.17ثانوية أبناء الوطن المختلطةادبيمنتظر محمد عبيد عداي939272321217048030

كلية التربية/جامعة سامراء379.0063.17ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيمصطفى كتاب عبد الحر عبد الكاظم939282521211024023

كلية التربية/جامعة سامراء378.0063.00ثانوية الثوار المختلطةتطبيقيمنتظر ناظل زاير طاهر939292221517016007

كلية التربية/جامعة سامراء377.0062.83ثانوية الكرار المختلطةادبيطارق عامر احمد ابراهيم939301121217006005

كلية التربية/جامعة سامراء377.0062.83اعدادية الملوية المختلطةادبيهالة عبد الكريم محمد حسن939311821227007001

كلية التربية/جامعة سامراء377.0062.83الخارجياتادبيهند حمدان علي محمود939321821228050891

كلية التربية/جامعة سامراء377.0062.83اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيسفيان سعران محمد حسين939332021511019014

كلية التربية/جامعة سامراء377.0062.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيامين جبوري محمد عاجل939342521513031007

كلية التربية/جامعة سامراء376.0062.67اعدادية االبراهيمية للبنينادبيفرقان ابراهيم محمد سلطان939351821211001034

كلية التربية/جامعة سامراء376.0062.67اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيرامي عبد الستار ناجي محمود939361821511036024

كلية التربية/جامعة سامراء376.0062.67ثانوية الريان للبناتتطبيقيعائشة رعد حسن عباس939371821522085023

كلية التربية/جامعة سامراء376.0062.67ثانوية الثوار المختلطةادبيعلي مجيد قاسم لفتة939382221217016008

كلية التربية/جامعة سامراء376.0062.67اعدادية الصادق للبنينتطبيقييونس شنيور عبد علي درباش939392221511060039

كلية التربية/جامعة سامراء376.0062.67الخارجيونادبياحمد عبد االمير اسيود سرحان939402421218001037

كلية التربية/جامعة سامراء376.0062.67ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينتطبيقيعقيل قاسم عذير الزم939412621515005011

كلية التربية/جامعة سامراء375.0062.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحسين علي حسان عبد93942252051207011

كلية التربية/جامعة سامراء375.0062.50اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيسجاد قاسم عودة محمد939431121511033019

كلية التربية/جامعة سامراء375.0062.50اعدادية الجاحظ للبنينادبيحازم كريم حمد خميس939441821211079010

كلية التربية/جامعة سامراء375.0062.50ثانوية النسائم المختلطةادبيعباس مجيد احمد عبد هللا939452121217057005

كلية التربية/جامعة سامراء375.0062.50ثانوية التضامن المختلطةتطبيقياحمد عبد كاصد شدود939462221517001002

كلية التربية/جامعة سامراء375.0062.50اعدادية المؤمل للبنينادبياحمد حسين حاتم حسين939472321211046003

كلية التربية/جامعة سامراء375.0062.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين محمد جميل شائع939482821515001166

كلية التربية/جامعة سامراء374.0062.33ثانوية االسراء للبناتادبيدعاء غازي تايه خليفه939491821222050015

كلية التربية/جامعة سامراء374.0062.33ثانوية الحجاز المختلطةادبيرغده سعد هاشم دنان939501821227035008

كلية التربية/جامعة سامراء374.0062.33ثانوية الريان للبناتتطبيقيعال عمر طه ياسين939511821522085025
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كلية التربية/جامعة سامراء374.0062.33ثانوية سامراء للبنينتطبيقيمسلم جهاد شنشل دعداع939522221511071025

كلية التربية/جامعة سامراء374.0062.33ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيمحمود علي كوكان سويهي939532921515005036

كلية التربية/جامعة سامراء373.0062.17اعدادية عمورية للبناتادبيمنار شهاب احمد حمادي939541821222023039

كلية التربية/جامعة سامراء373.0062.17ثانوية الودق المختلطةتطبيقيهدى صبار محمد علوان939551821527038002

كلية التربية/جامعة سامراء373.0062.17ثانوية مأرب للبنينادبيسجاد حامد باقر مكي939562321211038013

كلية التربية/جامعة سامراء372.0062.00اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعلي حسين علوان محيط939571121511024027

كلية التربية/جامعة سامراء372.0062.00ثانوية العفاف للبناتتطبيقيعائشه زياد حميد علي939581821522086020

كلية التربية/جامعة سامراء372.0062.00ثانوية ابن يونس المختلطةادبيمحمد جمعه فاضل عباس939592121217032023

كلية التربية/جامعة سامراء372.0062.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعلي كامل يوير حايف939602221513041002

كلية التربية/جامعة سامراء372.0062.00اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيعلي حيدر علوان عمران939612421511028027

كلية التربية/جامعة سامراء372.0062.00اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيمحمد عبدالحمزة محمد نعمه939622621511023086

كلية التربية/جامعة سامراء371.0061.83اعدادية الجوالن للبنينادبيعمر صباح محمد صبخ939631121211036038

كلية التربية/جامعة سامراء371.0061.83ثانوية السبطين المختلطةادبيغيث جعفر محمد عباس939641821217053006

كلية التربية/جامعة سامراء371.0061.83اعدادية عمورية للبناتادبيهند نعمان حسن احمد939651821222023045

كلية التربية/جامعة سامراء371.0061.83ثانوية الجاحظ للبناتادبيساره فالح حسن حسين939661821222059005

كلية التربية/جامعة سامراء371.0061.83ثانوية مدينة السالم للبنينادبيعمر ساجد عاشور سندان939672121211023022

كلية التربية/جامعة سامراء371.0061.83االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسن عوده فليح راضي939682221511009010

كلية التربية/جامعة سامراء371.0061.83اعدادية االصالح للبنينتطبيقيحيدر خميس خضير جبير939692221511016016

كلية التربية/جامعة سامراء371.0061.83اعدادية االمامين العسكريين للبنينتطبيقيمحمد رياض حسين مهدي939702221511074014

كلية التربية/جامعة سامراء370.0061.67ثانوية القدس المختلطةادبيامين جاسم نوار حسين939711121217011002

كلية التربية/جامعة سامراء370.0061.67ثانوية الودق المختلطةتطبيقيرسول وسمي جمعة حمود939721821517038002

كلية التربية/جامعة سامراء370.0061.67اعدادية بلدروز للبنينادبيمصطفى محمد عبد المحسن عزيز939732121211007055

كلية التربية/جامعة سامراء370.0061.67ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيطيبه عمران صبار عايد939742321227015011

كلية التربية/جامعة سامراء370.0061.67اعدادية المشروع للبنينتطبيقيعلي هاني حسون عباس939752321511010022

كلية التربية/جامعة سامراء370.0061.67اعداديه الوهج للبنينادبياحمد حمزه كاظم حويش939762421211030002

كلية التربية/جامعة سامراء370.0061.67ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيحمزه حسين محمد عبد الساده939772521215009014

كلية التربية/جامعة سامراء369.0061.50اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيمحمد واثق قاسم حنتوش939781121511033040

كلية التربية/جامعة سامراء369.0061.50ثانوية دار السالم للبنينتطبيقيقاسم عامر ضاري مجباس939791821511081012

كلية التربية/جامعة سامراء369.0061.50ثانوية أبناء الوطن المختلطةادبيحسين محسن كزار بردي939802321217048005

كلية التربية/جامعة سامراء369.0061.50ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيكرار عادل عبد الكاظم شنشول939812521213025034

كلية التربية/جامعة سامراء369.0061.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيمصطفى حبيب نعمه جبار939822521213028018

كلية التربية/جامعة سامراء368.0061.33ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيناجي حسين حاضر محمد939831821511013021

كلية التربية/جامعة سامراء368.0061.33ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيرعد عبد الوهاب نجم عبد هللا939842121211074013
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كلية التربية/جامعة سامراء368.0061.33اعدادية االصالح للبنينتطبيقيكرار مطر مسير حسين939852221511016038

كلية التربية/جامعة سامراء368.0061.33اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيجعفر علي عبد الواحد حمود939862421511028003

كلية التربية/جامعة سامراء367.0061.17اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيعلي هادي ظاهر حمادي939871121211045100

كلية التربية/جامعة سامراء367.0061.17اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيعدنان خير هللا خلف رشيد939881821511036046

كلية التربية/جامعة سامراء367.0061.17اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيمحمد مجيد رشيد حسن939891821511036070

كلية التربية/جامعة سامراء367.0061.17ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عمر عبد هللا محمد939901821515006063

كلية التربية/جامعة سامراء367.0061.17اعدادية بلدروز للبنينادبيجهاد ضياء حاتم فواز939912121211007013

كلية التربية/جامعة سامراء367.0061.17اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيعلي رحمان حسن علوان939922121217028023

كلية التربية/جامعة سامراء367.0061.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمنتظر احمد زبون شلتاغ939932821511001203

كلية التربية/جامعة سامراء367.0061.17اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيباقر خضير كاظم برهان939942921511008010

كلية التربية/جامعة سامراء366.0061.00ثانوية المعتصم للبناتادبيثريا احمد ابراهيم محمود93995182022219009

كلية التربية/جامعة سامراء366.0061.00اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيسجاد محمد علي كاظم939962321215002096

كلية التربية/جامعة سامراء366.0061.00ثانوية الضحى المختلطةادبيسيف حيدر عبد الكاظم نعمة939972321217042004

كلية التربية/جامعة سامراء366.0061.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيمنتظر عمار شناوه ثعيلب939982421217008021

كلية التربية/جامعة سامراء366.0061.00ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيحيدر خشين خضير حسين939992621217023002

كلية التربية/جامعة سامراء365.0060.83ثانوية الودق المختلطةادبيسيف نزهان مزيون علي940001821217038004

كلية التربية/جامعة سامراء365.0060.83ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبيحسين وميض كنت جاسم940012221215015007

كلية التربية/جامعة سامراء365.0060.83اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيسجاد صبيح محمد صايل940022921211003028

كلية التربية/جامعة سامراء364.0060.67اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيمصطفى عماد عدنان خضير940031121211045120

كلية التربية/جامعة سامراء364.0060.67اعدادية تماضر للبناتادبيريم فالح حسن جاسم940042121222002028

كلية التربية/جامعة سامراء364.0060.67اعدادية الشوملي للبنينادبيمصطفى نايف قطران راهي940052321211042025

كلية التربية/جامعة سامراء363.0060.50اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيحيدر حسين ناجي ستار940062421211016011

كلية التربية/جامعة سامراء362.0060.33ثانوية العلم للبنينادبيمحمد غزوان صبري محمد940071821211018015

كلية التربية/جامعة سامراء362.0060.33اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد هللا ناظم طعمة احمد940082121211017029

كلية التربية/جامعة سامراء362.0060.33اعدادية النهضة للبنينادبيكرار احمد عبد الحسين منحوش940092221211045025

كلية التربية/جامعة سامراء362.0060.33ثانوية نور الياسري المختلطةادبيايهاب صالح طارق كاظم940102521217007005

كلية التربية/جامعة سامراء361.0060.17اعدادية السيوطي للبنينادبيعبد هللا عبد الرحمن هادي عبد940111121211046033

كلية التربية/جامعة سامراء361.0060.17ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيوسام ستار زعل جاسم940121821217026033

كلية التربية/جامعة سامراء361.0060.17ثانوية سامراء للبناتادبيايه عدي عايد ضاحي940131821222020003

كلية التربية/جامعة سامراء361.0060.17ثانوية الخيام للبناتادبينور عمار علي كريم940141821222051016

كلية التربية/جامعة سامراء361.0060.17ثانوية المعتصم للبناتادبيمروج ليث فارس خلف940151821222058021

كلية التربية/جامعة سامراء361.0060.17ثانوية آل بدير المسائية للبنينادبيعالء حسين علي سلمان940162421215009015

كلية التربية/جامعة سامراء360.0060.00ثانوية الهادي المسائية للبنينادبيليث حامد عايد محمو د94017182021350102
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كلية التربية/جامعة سامراء360.0060.00اعدادية اسماء للبناتادبيياسمين عبد الباسط ابراهيم عبد القهار940181821222077046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء535.0089.17ثانوية ذي قار للبناتادبيايات صباح عباس محمد940191821222068005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء527.0087.83ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيسجاد سرمد عبد غني940201221211015018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء511.0085.17ثانوية القلعة للبناتادبيرانيه علي وادي عباس940211821222036008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء510.0085.00ثانوية سامراء للبناتادبيهند وليد ابراهيم سلوم940221821222020030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء510.0085.00اعدادية النضال للبنيناحيائيعون باسم طالب حسان940232421411009042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء508.0084.67ثانوية الفرسان للبنيناحيائيسلطان حمادي ياسين حميدي940242521411003017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء505.0084.17ثانوية الودق المختلطةادبياياد ابراهيم محمد نصيف940251821217038001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء503.0083.83ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعالء فارس عبد هالل940262221413025068

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء502.0083.67اعدادية السيوطي للبنينادبيماهر عويد كاظم عبد940271121211046047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء502.0083.67ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعلي كامل عبيد راشد940282321415008107

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء501.0083.50اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه هادي عبد هللا راشد940292421424014076

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء500.0083.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهند مجيد حسين علي940302421422039232

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء499.0083.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي حسين عبد حسين940312521411012168

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء497.0082.83ثانوية الهدى للبناتادبيمريم فؤاد حسن علي940321821222103009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء494.0082.33ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيامير فراس حسين عبود940331121411049026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء491.0081.83االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الرحمن فتحي محمد فتحي940341721411007073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء490.0081.67ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيحسين سليم ناجي حسون940352321417043007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء488.0081.33ثانوية ذي قار للبناتادبيوفاء غضبان جواد نصيف940361821222068025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء486.0081.00اعدادية الدواية للبنيناحيائيمقتدى خضير عبد محمد940372221411023051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء486.0081.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينرجس احمد مكوار مهنا940382621422004137

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء486.0081.00ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيازهار محسن عطشان ذجر940392921422033001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء485.0080.83اعدادية عفك للبنيناحيائيعلي المرتضى محمد هادي ابيدي940402421411006052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء485.0080.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيأمنه جعفر حمزه راهي940412421422022001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء483.0080.50ثانوية ذي قار للبناتادبيفاطمه قاسم مزحم ساهي940421821222068016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء483.0080.50ثانوية الكوثر للبناتادبيسمر سعد علي جاسم940431821222095006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء481.0080.17اعدادية القدس للبنينادبيعلي ظاهر محسن هويش940442321211043050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء481.0080.17ثانوية نابلس المختلطةادبيمنتظر محمد سلمان راشد940452321217019014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء480.0080.00اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيطه لقمان جدوع مطلك940462121211027007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء475.0079.17اعدادية النصر للبنينتطبيقيمحمد توفيق عبد عباس940472421511034046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء475.0079.17ثانوية الميثاق المختلطةادبيعقيل محمد فرحان محيسن940482521217008003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء474.0079.00ثانوية االسراء للبناتادبيايناس حميد حسن جمعه940491821222050007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء472.0078.67اعدادية عمورية للبناتادبياالء خضير عباس نجم940501821222023003
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء472.0078.67اعدادية عمورية للبناتادبينبأ خليل ابراهيم ظاهر940511821222023040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء471.0078.50ثانوية الروابي المسائية للبناتادبيضحى حسن محمود باقي940522721226002023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء470.0078.33ثانوية أبناء الوطن المختلطةادبيعثمان خالد نكروز جاسم940532321217048014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء470.0078.33للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب ادبيحسين عبد الزهره عبد الحسين عبد940542421211032008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء469.0078.17اعدادية الهدى للبناتادبيرسل حربي طعيمه عبيد940552421222020021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء468.0078.00اعدادية الهدى للبناتادبيمريم جبار مطشر ناموس940562421222020052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء467.0077.83اعدادية اليمن للبنينادبيعلي تحسين علي حسين940571021211016028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء467.0077.83ثانوية عرفات المختلطةادبيخميس هادي داود حسن940582321217002003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء466.0077.67ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيعلي عدنان لفته حسون940592421217004019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء466.0077.67اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيبشار هادي راهي عبود940602921511008013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء465.0077.50ثانوية اكد للبنينادبيانور محمد مولود عبد هللا940611221211018004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء462.0077.00اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي حمادي ابتير موسى940622521217003021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء460.0076.67اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد الستار روكان زين العابدين براك940632121211037057

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء460.0076.67اعدادية نفر للبنينادبيمقتدى سرحان رشيد سلمان940642421211020032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء460.0076.67الخارجيونادبيبدر فاضل عكله عباس940652921218001102

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء459.0076.50اعدادية الدغارة للبناتادبيهدى حيدر عبد محمد940662421222027051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء458.0076.33ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيمحمد باسم محمد جاسم940671221211015038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء458.0076.33ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيعبد الرحمن محمد عطيه محيميد940681721211014019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء458.0076.33اعدادية البراءة للبناتادبيمريم حسن كاظم عبد940692121222004036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء457.0076.17اعدادية بابل للبناتادبيفاطمة كامل حومد خميس940702121222051041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء456.0076.00اعدادية الجواهري للبنينادبيانمار عامر يوسف عبد القادر940712021211015007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء456.0076.00ثانوية روناكي للبناتادبيبراء ضاري عبد حمود940723221222007002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء455.0075.83اعدادية النهضة للبنينادبيجابر عبد الرضا عليان ياسين940732221211045006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء455.0075.83اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيحسن جاسم محمد نشينش940742921211003016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء454.0075.67اعدادية العباسي للبنينادبيصهيب محمد عبد هللا رميض940752021211020022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء454.0075.67ثانوية الوركاء للبنينادبيحسين حاتم سلمان راضي940762321211030004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء454.0075.67اعدادية العراق للبنينادبيحسين علي حسين كاظم940772421211019006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء453.0075.50اعدادية عمورية للبناتادبيدلول جاسم محمد جمعه940781821222023013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء453.0075.50ثانوية الملوية للبناتتطبيقيطيبة حسن ابراهيم محمود940791821522061011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء453.0075.50اعدادية النهضة للبنينادبيحسين جاسب شالش شياع940802221211045009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء453.0075.50اعدادية الرجيبة للبنينادبيتوفيق غانم مهدي عبد الحسين940812721211007010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء453.0075.50اعدادية عين الحياة للبنينادبيسلطان راضي حمد عذافه940822921211007060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء452.0075.33ثانوية العدنانية للبناتادبيصفا عبد الكريم محمد عباس940832121222005024
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء452.0075.33ثانوية دار الندوة المختلطةادبيمهند باسم محمد كاطع940842221217015032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء452.0075.33ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمرتضى سامي كريم حسن940852721211009043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء452.0075.33اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيفارس مهدي صالح عبد هللا940862921211008047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء451.0075.17اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد قادر خضر خالد940872021211021062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء451.0075.17اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمرتضى قحطان عدنان حاتم940882121211059070

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء451.0075.17ثانوية الوركاء للبنينادبيحسين حامد عبد االمير خضير940892321211030005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء451.0075.17ثانوية آل بدير المسائية للبنينادبيمنصور حمزه عبد هللا موسى940902421215009031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء451.0075.17الخارجيونادبيعلي غانم حسن شكبان940912421218001483

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء450.0075.00ثانوية خير االنام للبنينادبيمصعب عبد السالم محمد معافي940921121211051017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء450.0075.00ثانوية الصديق للبنينادبياحمد عبد العزيز محمد حمد940931221211020007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء450.0075.00ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبيحمزة داخل عالوي داخل940942421211002011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء449.0074.83ثانوية االسراء للبناتادبيموده عبد الرحمن جهاد وحيد940951821222050039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء449.0074.83اعدادية العباسي للبنينتطبيقيعلي هاشم حسين خلف940962021511020005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء449.0074.83اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيخليل ارملي عبد الباري شيلوت940972921211008016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء449.0074.83اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيعمر هاشم محمد متعب940982921511023123

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء448.0074.67ثانوية الكرار المختلطةادبيفاروق سعود تركي ناهي940991121217006008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء447.0074.50ثانوية السالمية للبنينادبيمحمد موفق رمضان صالح941001721211072014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء447.0074.50ثانوية سرى من رأى للبنينادبيياسين نافع مولود خميس941011821211071059

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء447.0074.50اعدادية الشامية للبنينادبيميثم حسين رشيد غياض941022421211010056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء447.0074.50اعدادية العارضيات المختلطةادبيمحمد ناجح عيدان خطار941032421217003015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء447.0074.50اعدادية شيخ سعد للبنينادبيرسول لطيف تركي موسى941042621211017022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء446.0074.33اعدادية الرضوانية للبنينادبيبركات جاسم محمد مروح941051021211037011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء446.0074.33اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيمريم خالد حمادي ابراهيم941062121222010052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء446.0074.33ثانوية القاهرة المختلطةادبيمنتظر حامد محي مرزه941072321217009032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء446.0074.33ثانوية بلقيس للبناتادبينور جاسم محمد نعمة941082421222016023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء445.0074.17اعدادية صنعاء للبنينادبيامير محمد هادي محيسن941092321211011008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء445.0074.17اعدادية نور الحسين للبناتادبيتبارك ناجح عطيه عبد نور941102521222016031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء445.0074.17اعدادية الكسائي للبنينادبيعبد هللا خالد كند فرحان941112621211037024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء445.0074.17ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمحمد راضي سالم حاوي941122821211009052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء445.0074.17ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيفواز فطيسه عطشان ضجر941132921217007035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء444.0074.00ثانوية خير االنام للبنينادبيمحمد فليح علي سرحان941141121211051014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء444.0074.00ثانوية االزدهار المختلطةادبيحمزه احمد دحام حسين941152221217045006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء444.0074.00اعدادية سبأ المختلطةادبيحسين محمد عبد االمير عبد العزيز941162321217017002
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء444.0074.00اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيمحمد عبد الخالق كاظم عبد الحسن941172421215001020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء444.0074.00اعدادية االبراج للبنينادبيعمار فاضل طارق محمد941182521211023075

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء444.0074.00اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيوليد خالد ناظم عبد الباري941192921211008082

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء443.0073.83ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد عبد الناصر محمد جاسم941201221211020035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء443.0073.83ثانوية الريف المسائية المختلطةادبيحسام حسن محمد يوسف941211821217025018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء443.0073.83اعدادية مندلي للبنينادبيمصطفى صباح جميل مهدي941222121211033033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء443.0073.83اعدادية صنعاء للبنينادبيسجاد خزعل تركي هاشم941232321211011032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء443.0073.83اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيزهراء سعد جواد حريب941242421224005011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء442.0073.67اعدادية الوجيهية للبنينادبيكرار تعبان احمد منصور941252121211029041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء442.0073.67اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيحمزة عقيل عبد الكاظم جخم941262221211074015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء442.0073.67ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيهدى نزال صالح عبيد941272221224047010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء442.0073.67اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيمنار خضير حمزة عراك941282321222043042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء442.0073.67ثانوية النور للبناتادبيروان رحمن محمد جبار941292921222022065

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء441.0073.50اعدادية الوركاء للبنينادبيياسر عمار احمد حسين941301721211062020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء441.0073.50ثانوية االوس للبنينادبيعبدالحكيم نايف حسين نايف941312021211045036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء441.0073.50اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيصادق فليح كاظم عبود941322221211068058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء441.0073.50اعدادية المسيب للبنينادبيوالء نايف جاسم حسون941332321211009103

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء441.0073.50اعدادية صنعاء للبنينادبياحمد صباح طعيمة مهلهل941342321211011002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء441.0073.50ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمنير عماد علي محمد941352521213025045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء441.0073.50اعدادية الثبات للبنينادبيازهر سلمان كاظم حسين941362721211011007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء441.0073.50اعدادية الثبات للبنينادبيعلي حسين حمادي جابر941372721211011053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء440.0073.33ثانوية التآخي للبنينادبيسلطان علي جبار بدر94138292021018020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء440.0073.33ثانوية خير االنام للبنينادبييعقوب محمد عبد علي مول941391121211051021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء440.0073.33ثانوية الجنائن للبناتادبيتبارك حاكم كاظم زغير941402321222026004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء439.0073.17اعدادية اسد هللا للبنينادبياسماعيل علي عبد مجيد941412121211017006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء439.0073.17اعدادية الفاضالت للبناتادبيسبا اياد جليل عبد الستار941422121222013022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء439.0073.17ثانوية أبناء الوطن المختلطةادبيكريم طالب برتو سيبان941432321217048024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء439.0073.17اعدادية االصالة للبنينادبيمصطفى علي حسين علي941442621211035162

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء438.0073.00اعدادية بلدروز للبنينادبيسيف عباس حسين حسن941452121211007027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء438.0073.00اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيعلي عبد مسلم هادي حسن941462521211039025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء438.0073.00اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيمهدي حيدر حسن علي941472621213010031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء437.0072.83اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمحمد كاظم لهيد عطية941482321215003076

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء437.0072.83اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمنتظر محمد حمزه أرحيم941492921211001168
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء437.0072.83ثانوية العدالة للبنينادبيمحمد محسن راضي جياد941502921211014037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء436.0072.67ثانوية اسكي موصل للبنينادبيعبد هللا محمد مطيران خضير941511721211038015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء436.0072.67اعدادية اسماء للبناتادبيمنار عماد خلف عائد941521821222077038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء436.0072.67اعدادية حلب للبنينادبيسجاد سعد نغيمش عناد941532621211013053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء436.0072.67اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسن صاحب جبير حسين941542921211001024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء436.0072.67اعدادية االعتماد للبنينادبيعالء حسين كتيلي مطر941552921211005081

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء436.0072.67ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيعباس علي حفير محيل941562921217007025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء435.0072.50ثانوية االوس للبنينادبيعلي جمعه علي محمد941572021211045039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء435.0072.50اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمصطفى جبار جاسم الفي941582221211068101

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء435.0072.50اعدادية المحاويل للبنينادبيحسين محي فالح ناصر941592321211008018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء435.0072.50اعدادية المكاسب للبنينادبيسيف مهند صادق عبد الهادي941602721211001040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء435.0072.50اعدادية الرجيبة للبنينادبيحسين علي طاهر باقر941612721211007021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء435.0072.50اعدادية الثقلين للبنينادبيمنتظر هاشم سلمان جساب941622921211004167

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء434.0072.33ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيفاطمه قاسم حسن صبيح941632321224005005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء434.0072.33ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمحمد ميري حسن عبد941642521213025040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء434.0072.33اعدادية االعتماد للبنينادبيعقيل ماجد هاشم نور941652921211005080

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء433.0072.17اعدادية االصالة للبنينادبيحيدر غني حسون محمد941662621211035065

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء433.0072.17اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي كاظم مدلول عاشور941672921211005091

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء433.0072.17ثانوية الرضوان للبنينادبيحسن ناصر جبر حمدان941682921211012001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء432.0072.00ثانوية الصديق للبنينادبيمهند مشتاق فاضل عبد هللا941691221211020042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء432.0072.00اعدادية القرطبي للبنينادبيمحمد فاضل اسماعيل احمد941702121211051045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء432.0072.00ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيكوثر عبد الرسول جبر مزعل941712321227005009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء432.0072.00اعدادية السرور للبناتادبيزينب حيدر ناجي طاهر941722421222002021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء431.0071.83ثانوية الكرار المختلطةادبيفاطمه رياض عبد جاسم941731121227006011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء431.0071.83ثانوية الواقدي للبنينادبيعبد الرحمن محمد فرحان علي941741921211083023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء431.0071.83اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمحمد عدنان عطب بلبوس941752121215009073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء430.0071.67اعدادية المحاويل للبنينادبيحسن عمار جبار مزعل941762321211008012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء430.0071.67اعدادية خديجة للبناتادبيزينب رحيم فليح سفاح941772421222001018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء429.0071.50ثانوية النسائم المختلطةادبياحمد خالد مطشر كرمش941782121217057001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء429.0071.50اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيسجاد جبار عبد عويد941792221211049007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء429.0071.50اعدادية الشوملي للبنينادبيعباس ماجد علي عناد941802321211042012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء429.0071.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبياحمد حاكم جعفر كاظم941812521217006002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء429.0071.50اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمجيد رحيم عبادي خضر941822921211008058
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء428.0071.33اعدادية السيوطي للبنينادبيعلي عامر فخري علي941831121211046040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء428.0071.33ثانوية اشبيلية المختلطةادبيابراهيم عبد هللا روضان دخيل941842021217007001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء428.0071.33ثانوية بلقيس للبناتادبيانعام صالح جاسم ناجي941852121222017002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء428.0071.33اعدادية غماس للبنينادبيعيسى حمزه دخان حمادي941862421211011036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء428.0071.33ثانوية الدر المكنون للبناتادبيزهراء اسماعيل كاظم هاشم941872621222064009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء428.0071.33اعدادية الوالية للبناتادبيختام محمد فزع غزي941882921222009012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء427.0071.17ثانوية االسراء للبناتادبيمينا سعدون لطيف محمد941891821222050040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء427.0071.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى باسم متعب داود941902121211014076

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء427.0071.17ثانوية الصادق المختلطةادبيميثم ماجد حسون هادي941912321217006031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء427.0071.17ثانوية أبناء الوطن المختلطةادبيعزيز علي برتو سيبان941922321217048015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء427.0071.17ثانوية الرحمن المختلطةادبيرباب جابر غني حسون941932321227004002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء427.0071.17ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيرؤى عادل عبيد حسون941942321227015008

كلية اآلداب/جامعة سامراء391.0065.17اعدادية بلد للبنيناحيائياحمد صباح حسن سعدي941951821411006006

كلية اآلداب/جامعة سامراء387.0064.50اعدادية فدك للبناتاحيائيرباب علي عمر عبد941962121422067026

كلية اآلداب/جامعة سامراء387.0064.50ثانوية فضة للبناتاحيائيبنين لطيف شناوة مظلوم941972421422042009

كلية اآلداب/جامعة سامراء372.0062.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد كريم طاهر خليف941982221413021005

كلية اآلداب/جامعة سامراء372.0062.00ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيضحى جواد كاظم خضير941992221424044046

كلية اآلداب/جامعة سامراء371.0061.83اعدادية الحويجة للبنيناحيائيابراهيم اسعد حمد حسن942002021411019002

كلية اآلداب/جامعة سامراء370.0061.67اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيسجاد محمد غيدان حسن942011821411115074

كلية اآلداب/جامعة سامراء369.0061.50اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياحمد محمود جاسم حسين942022221411033026

كلية اآلداب/جامعة سامراء369.0061.50اعدادية المثنى للبنيناحيائيابراهيم جعفر ابراهيم عباس942032921411018001

كلية اآلداب/جامعة سامراء367.0061.17ثانوية المهند المختلطةتطبيقيوليد خالد عبد الستار محمود94204182051319012

كلية اآلداب/جامعة سامراء367.0061.17االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيفاطمة عبد هللا كاظم مهدي942052521424034016

كلية اآلداب/جامعة سامراء366.0061.00اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقياحمد جمال هالل ارحيل942061821511036004

كلية اآلداب/جامعة سامراء364.0060.67ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائياياد علي خليفة عذاب942072121411031004

كلية اآلداب/جامعة سامراء364.0060.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيتبارك موفق علي حسين942082121422049053

كلية اآلداب/جامعة سامراء364.0060.67اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيالمصطفى صبيح ثجيل طارش942092821511037010

كلية اآلداب/جامعة سامراء363.0060.50اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقياحمد عبد الحكيم عبد المقصود عبد العزيز942101821511061015

كلية اآلداب/جامعة سامراء362.0060.33ثانوية الريان للبناتتطبيقيعائشة فوزي عباس احمد942111821522085024

كلية اآلداب/جامعة سامراء362.0060.33اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعيسى علي عيسى عناد942122121411060105

كلية اآلداب/جامعة سامراء361.0060.17ثانوية التعاون للبنيناحيائيمحمد احمد ابراهيم خلف942131821411096007

كلية اآلداب/جامعة سامراء361.0060.17اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيمحمد حسن جبار كاطع942142721511008045

كلية اآلداب/جامعة سامراء360.0060.00اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيعجيبه صدام احمد حواس942151821422037006
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كلية اآلداب/جامعة سامراء360.0060.00ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيطه مهند ماجد ضايف942161821511029027

كلية اآلداب/جامعة سامراء360.0060.00اعدادية العباسي للبنيناحيائيصالح فيصل عبد محمد942172021411020067

كلية اآلداب/جامعة سامراء360.0060.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد دريول خليف942182221413012068

كلية اآلداب/جامعة سامراء360.0060.00اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين صاحب محمد ابراهيم942192321415002076

كلية اآلداب/جامعة سامراء359.0059.83ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمهند حسين جبار عبود942201221411013064

كلية اآلداب/جامعة سامراء359.0059.83ثانوية سامراء المسائية للبناتادبينورهان اسماعيل حميد محمد942211821226002083

كلية اآلداب/جامعة سامراء358.0059.67ثانوية سامراء للبناتادبيمريم احمد عبد هللا صالح942221821222020021

كلية اآلداب/جامعة سامراء358.0059.67اعدادية الروابط للبناتاحيائيحنين مزهر خلف هاشم942231921422092035

كلية اآلداب/جامعة سامراء358.0059.67ثانوية الهالل المختلطةادبيضرغام علي حديد حمزة942242321217010024

كلية اآلداب/جامعة سامراء357.0059.50ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيسيف الدين سعد خلف حسن942251821213005005

كلية اآلداب/جامعة سامراء357.0059.50ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيعبد العزيز عيسى عبد الرحيم حسين942261821217005003

كلية اآلداب/جامعة سامراء357.0059.50اعدادية اسماء للبناتادبيفرح مصطفى كمال احمد942271821222077033

كلية اآلداب/جامعة سامراء357.0059.50ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيقدس عبد عباس مزيد942282121222075016

كلية اآلداب/جامعة سامراء357.0059.50ثانوية المرادية المختلطةادبيرسول اسماعيل عطيه عكيب942292421217006005

كلية اآلداب/جامعة سامراء356.0059.33اعدادية االبراج للبنينادبيعلي صباح محمد حسوني942302521211023067

كلية اآلداب/جامعة سامراء355.0059.17ثانوية البيرق المختلطةادبيحسين عباس زيد عبد الحسين94231182021323003

كلية اآلداب/جامعة سامراء355.0059.17ثانوية دار الحكمة للبناتادبينغم محمد صالح ابراهيم942321821222102032

كلية اآلداب/جامعة سامراء354.0059.00ثانوية الصديق للبنينادبييوسف نجم عبد محمد942331221211020047

كلية اآلداب/جامعة سامراء354.0059.00ثانوية االسراء للبناتادبيغصون حميد علي صالح942341821222050031

كلية اآلداب/جامعة سامراء354.0059.00ثانوية ابن يونس المختلطةادبيعباس حسن خلف عبد942352121217032011

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء393.0065.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب رزاق اسماعيل طالب942362521422003276

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء382.0063.67ثانوية اريدو للبناتاحيائينور الهدى علي عبد الحسين كاظم942372221422032015

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء381.0063.50اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيامجد حميد محل خليفه942381821411036013

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء379.0063.17ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةاحيائيياسر يوسف خميس عبد942392921415004140

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء378.0063.00اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمؤمل قاسم جياد نفس942402221417073019

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء376.0062.67اعدادية اسماء للبناتتطبيقياسماء عبد الستار خضير أحمد942411821522077006

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء375.0062.50اعدادية العقبة للبناتاحيائيقدس حجام الزم بجاي942422221422012086

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء374.0062.33اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيجعفر حميد سلمان مالح942432921411019023

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء369.0061.50اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيعائشه عباس ناجي صايل942441821424014037

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء363.0060.50اعدادية الشوملي للبنينتطبيقيمرتضى صالح حسن غالي94245232051054013

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء363.0060.50اعدادية سكينة للبناتاحيائينبأ محمد عبد هللا فزع942462221422016157

كلية الطب/جامعة سومر599.0099.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعباس احمد عبد علي كاظم942472221413006086

كلية الطب/جامعة سومر599.0099.83اعدادية رملة للبناتاحيائيزينب دحام كاظم نغيش942482221422015057
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كلية الطب/جامعة سومر597.0499.51ثاتوية المتميزيناحيائيعبد العزيز قاسم داود ياسر942492621411040016

كلية الطب/جامعة سومر597.0099.50اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزينة جاسم محمد حسن942501421422002058

كلية الطب/جامعة سومر597.0099.50اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيذر ثائر عزيز حسن942511521411019011

كلية الطب/جامعة سومر597.0099.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء سعد قاسم خلف942521521422014121

كلية الطب/جامعة سومر597.0099.50ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسن احمد مطر عبد العالي942532221413004027

كلية الطب/جامعة سومر597.0099.50ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيمروه عمار ياسر طعيمه942542221424049064

كلية الطب/جامعة سومر597.0099.50للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيمنتظر رضا جعفر كركور942552521411029036

كلية الطب/جامعة سومر597.0099.50اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينسرين حسن عبد االئمه عبد الحسين942562521422035215

كلية الطب/جامعة سومر597.0099.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب وهاب عبد خاشي942572521424004610

كلية الطب/جامعة سومر597.0099.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايات حيدر كاظم جواد942582621424007016

كلية الطب/جامعة سومر597.0099.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد مجيد حميد942592621424007094

كلية الطب/جامعة سومر597.0099.50اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاتن كامل عبد الكاظم عبد942602721422021084

كلية الطب/جامعة سومر596.6899.45ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد عبد الحسين عبد الزهره عبد942612321411058091

كلية الطب/جامعة سومر596.6899.45ثانوية المتميزيناحيائيسجاد قحطان سوادي عبد الزهره942622521411030029

كلية الطب/جامعة سومر596.4099.40ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حمزه علي كاظم942632521424023076

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعلي يوسف جواد كاظم942641021411008035

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائياغاريد مخلص مولود سليمان942651921424006004

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيغدير محمد حسن جابر ضيدان942662221424005055

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيشفاعه حيدر ناهي جبار942672221424011042

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور الزهراء علي عبد الكريم ابراهيم942682221424051165

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيهاني احمد ماجد قاسم942692321411005150

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيمجتبى محمد عليوي لحيس942702321411006165

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحيدر حسن حمزه عباس942712321413016041

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين عماد جبار كاظم942722321413018070

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية عدن للبناتاحيائيفاطمه قاسم محمد جبر942732321422001076

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية الربيع للبناتاحيائينور الهدى هاني حسين عجيل942742321422022221

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرتاج حمزه عليوي محيميد942752321422033054

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية النجوم للبناتاحيائيشمس عادل رشيد مهدي942762321422054038

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية النجاة للبناتاحيائياماني اياد عبيس جاسم942772321422059008

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب احمد موسى عباس942782321422067047

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه كريم عبد علي حميد942792321424006261

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم اسعد كاظم شبيب942802321424006333

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد رضا محمد محسن942812421411042151
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كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا تحسين حمزه ظاهر942822421413013010

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمه حيدر خضير فليح942832421422001100

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبنين نجاح فاضل عبيس942842421422006034

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء نعمه كاظم جبير942852421422006097

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة مصطفى حمد جواد942862421422016117

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهبه عباس حميد حوجي942872421422030184

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد طه حسين942882421424023108

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي عادل عبود كاظم942892521411007254

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين حامد حسين حسن942902521413031149

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء راضي جواد كاظم942912521424004430

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر عدنان جبر عباس942922521424018142

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم فاضل عبد هللا محسن942932521424018198

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم مهند باشي حسن942942521424018210

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيبتول عبد المحسن سلمان عبد الساده942952521427003003

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية الكوت للبنيناحيائيزيد عامر بلحاوي جاسم942962621411001059

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء حسن مالح عناد942972621422004048

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية الصفا للبناتاحيائيزهراء غازي حسين ناصر942982621422015049

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائياساور هادي خليف كناد942992621424007009

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيريام محمد زايد سلمان943002621424007082

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد جعفر حيدر943012621424007107

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيزيد علي محمد هادي943022721411034091

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائياحمد خضير عباس صباح943032721411035001

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء علي رحيم عطيه943042721422003110

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33ثانوية الحرائر للبناتاحيائيحوراء احمد هاشم عبد943052721422027018

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائياسراء ميثم جواد كاظم943062721422035017

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيخديجه حيدر عبد االمير عزيز943072721422055056

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33الخارجياتاحيائيحنين شاكر عبد شنين كاظم943082721428050107

كلية الطب/جامعة سومر596.0099.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيعباس سعد حميد ابراهيم943092921411017147

كلية العلوم/جامعة سومر565.0094.17اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائييوسف جواد كاظم محي943101521411007190

كلية العلوم/جامعة سومر557.0092.83ثانوية المثنى للبنيناحيائيعباس جواد هاتف هادي943112221411030010

كلية العلوم/جامعة سومر557.0092.83اعدادية القوارير للبناتاحيائيزينب حيدر محسن نعيم943122221422085045

كلية العلوم/جامعة سومر556.0092.67اعدادية الحي للبناتاحيائيحوراء عماد علي جاسم943132621422036040

كلية العلوم/جامعة سومر547.0091.17اعدادية الشطرة للبناتاحيائيمنار سالم زغير عبيد943142221422046146
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كلية العلوم/جامعة سومر543.0090.50اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسن ثجيل دنوف نجم943152221411019031

كلية العلوم/جامعة سومر543.0090.50اعدادية رملة للبناتاحيائينور الهدى رحيم نعيم مطرود943162221422015110

كلية العلوم/جامعة سومر541.0090.17ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيساره ماجد فاضل ساجت943172221424047054

كلية العلوم/جامعة سومر538.0089.67ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهدى احمد بطي مطرود943182221422017053

كلية العلوم/جامعة سومر538.0089.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائينور الهدى ايوب هادي عباس943192221424008215

كلية العلوم/جامعة سومر537.0089.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمنى احمد عبد هللا حوار943202221424010209

كلية العلوم/جامعة سومر537.0089.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياية محمد نبيل سليم عاجل943212221424028023

كلية العلوم/جامعة سومر536.0089.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم احمد قاسم عبد هللا943222221413006100

كلية العلوم/جامعة سومر536.0089.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب نصير حسين حبش943232221424037054

كلية العلوم/جامعة سومر535.0089.17اعدادية النجاح للبنيناحيائيمؤمل ماجد حسن بدر943242221411057131

كلية العلوم/جامعة سومر535.0089.17ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيرباب خضير عباس عبد943252221424037025

كلية العلوم/جامعة سومر534.0089.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك خالد حسن موسى943262221422041024

كلية العلوم/جامعة سومر534.0089.00ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيابرار عباس قاسم عويد943272221424064009

كلية العلوم/جامعة سومر533.0088.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيبتول احمد كاظم دنان943282221424010036

كلية العلوم/جامعة سومر532.0088.67ثانوية بابل المختلطةاحيائيوسام كامل كريم شريف943292221417046031

كلية العلوم/جامعة سومر532.0088.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد العزيز محسن خليفه943302221424010220

كلية العلوم/جامعة سومر530.0088.33اعدادية البطحاء للبنيناحيائيعلي سعد جبار عبد943312221411008039

كلية العلوم/جامعة سومر530.0088.33ثانوية البدر المختلطةاحيائيحسين عبدالعالي صكبان علي943322221417006006

كلية العلوم/جامعة سومر529.0088.17ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيزهراء احمد حسين علي943331821422106012

كلية العلوم/جامعة سومر529.0088.17ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيوئام علي شخير ناصر943342221424011071

كلية العلوم/جامعة سومر528.0088.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة أحمد بطي مطرود943352221422017038

كلية العلوم/جامعة سومر527.0087.83اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمنتظر عقيل كريم جابر943362221411026144

كلية العلوم/جامعة سومر527.0087.83ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسن ربيع حسين علي943372221411064005

كلية العلوم/جامعة سومر527.0087.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيباقر رياض جبار صالح943382221413006021

كلية العلوم/جامعة سومر527.0087.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي زغير ذياب حذيه943392221413006129

كلية العلوم/جامعة سومر527.0087.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد عبادي علي حميدي943402221413023183

كلية العلوم/جامعة سومر527.0087.83ثانوية االكارم المختلطةاحيائيعباس كافي كامل سهر943412221417083016

كلية العلوم/جامعة سومر527.0087.83اعدادية العقبة للبناتاحيائيرقيه فاضل هاشم محمد943422221422012030

كلية العلوم/جامعة سومر527.0087.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتبارك علي حبيب عبيد943432721422035072

كلية العلوم/جامعة سومر526.0087.67اعدادية النجاح للبنيناحيائيمصطفى احمد فريخ مرزوك943442221411057153

كلية العلوم/جامعة سومر526.0087.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب حسين مجيد سلمان943452221424028105

كلية العلوم/جامعة سومر526.0087.67اعدادية العمارة للبنيناحيائيسجاد حسن زاير براك943462821411005057

كلية العلوم/جامعة سومر525.0087.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحيدر رحيم كريم عجيمي943472221413006049
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كلية العلوم/جامعة سومر524.0087.33اعدادية الفجر للبنيناحيائيعدنان قاسم راضي حسين943482221411029066

كلية العلوم/جامعة سومر524.0087.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيميعاد كامل عزيز سلمان943492221424017239

كلية العلوم/جامعة سومر524.0087.33ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيايه صالح حسن شمخي943502221426001100

كلية العلوم/جامعة سومر524.0087.33اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي يوسف جاسم عبد943512321411017101

كلية العلوم/جامعة سومر523.0087.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيطالب شاكر خير هللا جالوغ943522221413006084

كلية العلوم/جامعة سومر523.0087.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيعذراء لطيف ذرب علي943532221424010165

كلية العلوم/جامعة سومر522.0087.00اعدادية النهضة للبنيناحيائيعلي مهند محمد حسن943542221411045037

كلية العلوم/جامعة سومر521.0086.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين جابر جوده عجيمي943552221413006032

كلية العلوم/جامعة سومر521.0086.83اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائياخالص عدنان ثجيل ثويني943562221422055003

كلية العلوم/جامعة سومر520.0086.67ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيجهاد سلمان حيال مطير943572221413008009

كلية العلوم/جامعة سومر520.0086.67ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيكوثر كامل علي حسن943582221424037080

كلية العلوم/جامعة سومر520.0086.67اعدادية الرميثة للبنيناحيائيوطبان توفيق مرهج رومي943592921411016167

كلية العلوم/جامعة سومر519.0086.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمود عناد نعيثل عبد الخضر943602221413006187

كلية العلوم/جامعة سومر519.0086.50ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين علي ياسر943612221424017066

كلية العلوم/جامعة سومر519.0086.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين كريم حميد كاظم943622221424028039

كلية العلوم/جامعة سومر519.0086.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب محسن جبر سفيح943632221424028123

كلية العلوم/جامعة سومر518.0086.33ثانوية الميثاق للبنيناحيائيهديه وليد محمد عبد943642221421056027

كلية العلوم/جامعة سومر518.0086.33اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء باسم بري خضير943652221422007042

كلية العلوم/جامعة سومر518.0086.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحنان حيدر رصاص غافل943662221422017014

كلية العلوم/جامعة سومر518.0086.33اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفرح قيس مطرود مزعل943672221422047184

كلية العلوم/جامعة سومر518.0086.33اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيزهراء حسين علوان فرحان943682221422056016

كلية العلوم/جامعة سومر518.0086.33اعدادية السوق للبناتاحيائيايه وجدي حسن علي943692221422077025

كلية العلوم/جامعة سومر518.0086.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيابتهال رحيم منصور عاجل943702221424010011

كلية العلوم/جامعة سومر518.0086.33ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزينب حبيب خضير والي943712221424049038

كلية العلوم/جامعة سومر518.0086.33اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيرسل ريسان هاشم سهيل943722221427073006

كلية العلوم/جامعة سومر517.0086.17ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيفاضل حسين حنون طاهر943732221417069009

كلية العلوم/جامعة سومر517.0086.17اعدادية الناصرية للبناتاحيائيمريم صاحب جاسم جبر943742221422035060

كلية العلوم/جامعة سومر517.0086.17اعدادية الشطرة للبناتاحيائيليلى طارش مانع دغيم943752221422046137

كلية العلوم/جامعة سومر517.0086.17اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرسل راسم جباري لطيف943762221422057040

كلية العلوم/جامعة سومر517.0086.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عاشور عصواد943772221424010189

كلية العلوم/جامعة سومر517.0086.17ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزهراء جعفر هاشم عبدالكاظم943782221424067025

كلية العلوم/جامعة سومر515.0085.83اعدادية الشطرة للبناتاحيائيطف طالب محمد جواد943792221422046109

كلية العلوم/جامعة سومر515.0085.83ثانوية النرجس للبناتاحيائيزهراء محسن حزام سموم943802221422060027

4148 من 2860صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة سومر515.0085.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيرسل فاضل عبدهللا سلطان943812221424003055

كلية العلوم/جامعة سومر515.0085.83ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب اسعد مطر عبد943822221424011030

كلية العلوم/جامعة سومر514.0085.67اعدادية الغراف للبنيناحيائيحسن علي خبار عكش943832221411022017

كلية العلوم/جامعة سومر514.0085.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى اياد مالك حسن943842221413023206

كلية العلوم/جامعة سومر514.0085.67ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيمصطفى خلف عبدالرضا خافور943852221417048025

كلية العلوم/جامعة سومر514.0085.67ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيمريم عبداللطيف عبدالكريم حسين943862221424049068

كلية العلوم/جامعة سومر514.0085.67ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيرقية شعالن زعين منصور943872221424064017

كلية العلوم/جامعة سومر513.0085.50اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي حامد سعدون هادي943882221411031132

كلية العلوم/جامعة سومر513.0085.50اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيفاطمه حامد رشاد مونس943892221422053076

كلية العلوم/جامعة سومر513.0085.50اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائينور الهدى عمار كنبر حمود943902221427073030

كلية العلوم/جامعة سومر513.0085.50الخارجياتاحيائيزهراء رائد لطيف شهاب943912221428050238

كلية العلوم/جامعة سومر512.0085.33ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيرؤى محمد خلف كطن943922221424049025

كلية العلوم/جامعة سومر511.0085.17اعدادية رملة للبناتاحيائيسمر سليم نعيم عبد943932221422015074

كلية العلوم/جامعة سومر511.0085.17اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمصطفى حلو محمد فرج943942921411016148

كلية العلوم/جامعة سومر510.0085.00ثانوية المسعودي للبناتاحيائيتقى كريم عبد شالل943952321422020028

كلية العلوم/جامعة سومر509.0084.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر سليم عبد هللا عليوي943962221411003096

كلية العلوم/جامعة سومر509.0084.83اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزمن سعد وهيب عبيد943972221422055039

كلية العلوم/جامعة سومر509.0084.83اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء نعيم رزاق بشيت943982221422055047

كلية العلوم/جامعة سومر509.0084.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر عبد الحسين شمخي943992221424007034

كلية العلوم/جامعة سومر508.0084.67ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبد الحسين فليح944002221413008072

كلية العلوم/جامعة سومر508.0084.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيبنين عوده خليف طالع944012221424017034

كلية العلوم/جامعة سومر508.0084.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين علي ناهي رحمن944022221424028036

كلية العلوم/جامعة سومر508.0084.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحنين وسام سهيل عبد944032221424028051

كلية العلوم/جامعة سومر507.0084.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس عبد الحسين ناصر جاسم944042221411034199

كلية العلوم/جامعة سومر507.0084.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيدنيا عذاب محمد حمد944052221422044027

كلية العلوم/جامعة سومر507.0084.50ثانوية الوالية للبناتاحيائيحوراء حيدر طاووس عبد944062221422066053

كلية العلوم/جامعة سومر507.0084.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتبارك عبد الرزاق صالح عبد الهادي944072221422073019

كلية العلوم/جامعة سومر507.0084.50اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء علي نعيم كطل944082221422085038

كلية العلوم/جامعة سومر507.0084.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمنن وانس لفتة نعيمه944092221424028199

كلية العلوم/جامعة سومر507.0084.50ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائينيزك حسين كاظم جبار944102221424038024

كلية العلوم/جامعة سومر506.0084.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيعبد هللا عادل كاظم شمال944112221411062109

كلية العلوم/جامعة سومر504.0084.00اعدادية الفهود للبنينتطبيقيمهدي كاظم رحم علي944122221511042066

كلية العلوم/جامعة سومر495.0082.50ثانوية الكندي للبنينتطبيقيصدر الدين علي جبار ماضي944131621511063009
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كلية العلوم/جامعة سومر460.0076.67اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد حسن عليوي جري944142221511051016

كلية العلوم/جامعة سومر439.0073.17اعدادية التميز للبنينتطبيقيمراد علي حسين جساب944152221511077072

كلية العلوم/جامعة سومر436.0072.67ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيمنتظر وحيد ساري فرهود944161621515006035

كلية العلوم/جامعة سومر430.0071.67اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيزهراء ابراهيم قاسم مطر944172221527073012

كلية العلوم/جامعة سومر427.0071.17اعدادية الشباب للبنينتطبيقيمحمد بشير خلف عباس944182221511031015

كلية العلوم/جامعة سومر426.0071.00اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيحسين ياسر عذاب كاطع944192221511079010

كلية العلوم/جامعة سومر426.0071.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيخالد حامد سوادي فلفل944202421513010019

كلية العلوم/جامعة سومر425.0070.83ثانوية الوالية للبناتتطبيقيبنين عبد الحسن حاجم حماس944212221522066007

كلية العلوم/جامعة سومر424.0070.67اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحسين عبد العالي كصيل جابر944221621511033045

كلية العلوم/جامعة سومر424.0070.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسن خالد ابراهيم صالح944232221511012010

كلية العلوم/جامعة سومر424.0070.67اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيسجاد اياد صكبان عبد العالي944242521517006008

كلية العلوم/جامعة سومر423.0070.50اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد المهدي سلمان لعيبي حافظ944252821511001150

كلية العلوم/جامعة سومر421.0070.17اعدادية السالم للبنينتطبيقيعلي وليد حاجم فاخر944262221511015045

كلية العلوم/جامعة سومر419.0069.83اعدادية الغراف للبنينتطبيقيحيدر حامد صالح حسن944272221511022032

كلية العلوم/جامعة سومر418.0069.67اعدادية النيل للبناتتطبيقينور احمد رحم سلمان944282221522054025

كلية العلوم/جامعة سومر417.0069.50ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسن رحيم بلكت ضخر944291621513015010

كلية العلوم/جامعة سومر417.0069.50اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيحيدر ميثم جليل ابراهيم944302221511048027

كلية العلوم/جامعة سومر415.0069.17اعدادية الرفاعي للبنينتطبيقيحمزه حليم حسن خزعل944312221511026006

كلية العلوم/جامعة سومر415.0069.17اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحسين ضاري جابر حبيب944322221511060014

كلية العلوم/جامعة سومر415.0069.17الخارجياتتطبيقيفاطمه علي حسين فرحان944332621528050033

كلية العلوم/جامعة سومر415.0069.17ثانوية السراج للبنينتطبيقيفاضل عباس حسين ساجت944342821511026017

كلية العلوم/جامعة سومر413.0068.83ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيزينب موفق سالم عنصور944352221527001009

كلية العلوم/جامعة سومر412.0068.67اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيمصطفى جبير فهد صالح944362221511048064

كلية العلوم/جامعة سومر412.0068.67اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيميساء عبد الزهره جوده حسين944372221522036032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر519.0086.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء علي شنين هويل944382221422004148

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر518.0086.33ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسنين بشير فاضل شندي944392221413008013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر509.0072.67دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيعائشه فريدون رؤوف قاضي944402021422121036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر483.0080.50ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيشفاعة صالح عيسى صباح944412221424044045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر477.0079.50ثانوية نبع الحياة للبناتاحيائيوالء محمد عبدالعالي حسين944422221422069025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر477.0079.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيافراح عادل محسن رويس944432221424045027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر476.0079.33اعدادية رملة للبناتاحيائيبنين نصيف جاسم ساجت944442221422015015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر473.0078.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهدى عدنان سلطان حاجم944452221422039392

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر468.0078.00اعدادية االصالح للبنيناحيائيمحمد عبد الحكيم نغماش علي944462221411016050
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر468.0078.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم ناصر علي944472221413030072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر468.0078.00ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائينرجس عبدالحكيم ياسر سلمان944482221424056040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر466.0077.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيكافي حنون وريور عيسى944492221422041125

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر465.0077.50اعدادية تونس للبناتاحيائيمنار زاهي عبد سوادي944502221422007081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر461.0076.83ثانوية التحرير للبناتاحيائياديان سلمان حمادي حسين944512221422061001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر454.0075.67ثانوية االعمار للبنيناحيائيرضا علي عدنان عداي944522221411076010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر454.0075.67اعدادية النور للبناتاحيائيزينب عباس صهيل طعمه944532221422042180

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر453.0075.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينه اياد عبد الزهره مكطوف944542221422039232

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر453.0075.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم مخلد ضياء باشا944552221424008203

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر451.0075.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء رويح حسن جار هللا944562221424017092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر451.0075.17ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار حامد منشد944572221424037032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر451.0075.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد رحيم عناد944582621424012088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر450.0075.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي عباس محبس فرحان944592221411019133

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر449.0074.83ثانوية النبوغ للبناتاحيائيفاطمه جبار عبد راضي944602221422014036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر449.0074.83اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء شهيد يازع منادي944612221422043065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر448.0074.67ثانوية االعمار للبنيناحيائيرائد حسن وداعة صحن944622221411076009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر448.0074.67ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب بدر راهي برهان944632221424059021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر448.0074.67ثانوية الطف المختلطةاحيائيحنين جودان جاسم محمد944642221427060006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر447.0074.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبنين عقيل جبار فليح944652221422037013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر446.0074.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيابتهال علي طالب شكبان944662221422016003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر446.0074.33اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة عدي جبر خلف944672221422043123

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر446.0074.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيسما حيدر شناوه جاسم944682221424051096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر445.0074.17اعدادية الحدباء للبناتاحيائيحوراء نصير داخل محسن944692221422047051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر443.0073.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرفل علي محسن سلطان944702221422039132

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر443.0073.83اعدادية اور للبناتاحيائيشهد جابر ذياب ايدام944712221422040077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر442.0073.67ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعباس محمد حمود ثامر944722221413004088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر442.0073.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيآيات جميل ساهي عجيل944732221422039004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر442.0073.67اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد االمير حمود944742221422042134

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر441.0073.50اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمسلم رحمن كاطع دخيل944752221411048079

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر440.0073.33ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيحسن عبد الهادي اسماعيل جاسم944762421413013005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر439.0073.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس قاسم ميس ذبيح944772221411004208

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر439.0073.17ثانوية الصدرين المختلطةاحيائيعذراء خالد كشمر جبر944782221427003008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر439.0073.17ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيبيداء احمد كاظم محمد944792221427050004
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر439.0073.17الخارجياتاحيائيسجى مرتضى محمد جار هللا944802221428050309

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر438.0073.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي كاظم نعاس عبود944812221411003193

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر438.0073.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائيدعاء فيصل عبد متجي944822221422043045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر438.0073.00اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيامير حسن مجيد حسن944832721411028024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر438.0073.00اعدادية الوقار للبنيناحيائيسجاد عيسى جابر عيسى944842721411044057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر437.0072.83اعدادية النور للبناتاحيائيبيداء جاسم جعفر كريمش944852221422042061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر437.0072.83اعدادية الحدباء للبناتاحيائيبنين حيدر نعمه محمد944862221422047022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر436.0072.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين نعمان عبد عظام944872221411021063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر436.0072.67اعدادية الهبة للبناتاحيائيضحى محمد عطيه حسين944882221422018045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر436.0072.67اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيبراء فندي شعيث شاهين944892221422053022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر435.8872.65(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور البتول مهند كامل عبد الهادي944902521424018293

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر435.0072.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيبنين يوسف اسود سريح944911521422011042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر435.0072.50اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي محمد سلمان داود944922221411018119

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر435.0072.50ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيعلي قاسم مطلك امير944932221417050009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر435.0072.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ حسين نجم بدير944942221422041140

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر435.0072.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيايات ميثم عبد الرزاق جواد944952921422026010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر433.0072.17ثانوية الوالية للبناتاحيائينور حيدر جعفر صالح944962221422066198

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر433.0072.17اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد تقي صفاء حبيب حسين944972321411019151

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر433.0072.17ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينب جليل كريم سعيد944982321422058038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر432.0072.00ثانوية الغدير للبنيناحيائيجعفر صادق هيمان عواد944992221411006004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر432.0072.00ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيغدير ريسان خشان عزيز945002221427022020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر431.0071.83اعدادية األمل للبناتاحيائيرويده سليمان دحام مسرهد945011921422059050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر431.0071.83اعدادية الناصرية للبنيناحيائيسالم احمد سعد زبار945022221411002058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر431.0071.83اعدادية الوركاء للبناتاحيائيبنين جاسم محمد عزيز945032221422043024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر431.0071.83ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيامنه فالح حسن شيال945042221424039001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر430.0071.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحيدر حازم حميد امخور945052221411037059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر430.0071.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيدعاء حسين قادر طالب945062221422016053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر430.0071.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة جبار طاهر حولي945072221424054028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر430.0071.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء نعيم ثجيل شنين945082221424062039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر429.0071.50اعدادية الناصرية للبناتاحيائيماجدة عادل محسن عجيمي945092221422035059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر428.0071.33ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينب يوسف سعود ظاهر94510292042053068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر428.0071.33ثانوية الغدير للبنيناحيائيحسين رعد شالكة محمد945112221411006010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر428.0071.33ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب كامل صكر طعيمه945122221424047050
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر428.0071.33للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيايات حسن عبد حسون945132421422037004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر427.0071.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان قاسم علي945142221424062035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر426.0071.00اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعباس شنداخ راشد حسين945152221411011040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر426.0071.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس مجيد صعيب خليف945162221413023117

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر426.0071.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء ضياء حنون جبر945172221422004083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر426.0071.00اعدادية الهبة للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الكاظم زوير945182221422018051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر426.0071.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء عبد الرسول عبد الواحد حيدر945192221422041061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر426.0071.00ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائينجوى كريم عطيه عواد945202221424057036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر426.0071.00ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزينب محمود راشد صالح945212221424065028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر425.0070.83اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين محمد عبد الرحمن شاكر945221021411026092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر425.0070.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين ناجي جوني عجيل945232221411021062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر425.0070.83اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيحسن علي شعالن جبر945242221411048015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر425.0070.83اعدادية الوحدة للبناتاحيائيايالف ميثم ريكان عجيمي945252221422036009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر425.0070.83اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء حمود ناهي عاجل945262221422042131

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر424.0070.67اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين سلمان عبد هللا945272221422040054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر424.0070.67اعدادية عشتار للبناتاحيائيموج سمير جاسم محمد945282221422044094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر424.0070.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيزين العابدين صاحب مطر خباط945292621411001064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر424.0070.67اعدادية الرجيبة للبنيناحيائييوسف قاسم فيصل جابر945302721411007118

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر423.0070.50اعدادية االخاء للبنيناحيائيعباس ناصر داخل محمد945312221411035081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر423.0070.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب حافظ عبد الرضا عبد هللا945322221424008124

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر423.0070.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه جعفر صادق عبد الحسن945332221424010173

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر423.0070.50ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينور الهدى رياض كاظم علي945342221426001114

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر423.0070.50اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيفاطمه سعود حمود عبدالعزيز945352221427002012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر423.0070.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد عدنان جبار945362321413018268

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر423.0070.50اعدادية دجلة للبنيناحيائيعالء محسن عبد راضي945372621411020047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر423.0070.50اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمصطفى منعم كريم عايد945382921411022095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر422.0070.33اعدادية البصرتين للبنيناحيائيسجاد سالم دنيف شريف945392221411027067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر422.0070.33ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيلؤي صالح حسن شبوط945402221413030070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر422.0070.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايات حامد عبد الرضا شنيشل945412221422008013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر422.0070.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيوفاء محمد جواد خزعل945422221424005086

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر422.0070.33اعدادية النور للبناتاحيائيزينب عبد الحسين حسون عماره945432621422047055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر421.0070.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائياحمد عالء حسين خضير945441121411041010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر421.0070.17اعدادية القرنة للبنينتطبيقيحسين محمود ذياب نتيش945451621511026014
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر421.0070.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين احمد خفي نعيمه945462221422017008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر421.0070.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء صبحي كاظم جواد945472321424006114

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر420.0070.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر صبري كاظم945482321413018008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر420.0070.00اعدادية الحسينية للبنيناحيائيامير سامي فاضل حسون945492721411031012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر420.0070.00ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيحسين عبد العباس عبد الحسين عاجل945502721411045029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر419.0069.83اعدادية الشموخ للبناتاحيائينهى محسن ناصر منشد945512221422028169

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر419.0069.83ثانوية النزاهة للبناتاحيائيسكينة حسين حماي عليوي945522221422067009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر419.0069.83ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيبتول رحيم رشيد محي945532221424004013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر419.0069.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات حيدر جواد كاظم945542321422012030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر419.0069.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمحمد احسان علي مخيسير945552621411043086

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر418.0069.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة سعدون جودة صالح945562221424028163

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر417.0069.50ثانوية صفي الدين للبنيناحيائيسجاد رياض صبري كاطع945572221411053024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر417.0069.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيهند حامد جميل مجيد945582221422044115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر417.0069.50اعدادية الحدباء للبناتاحيائيختام عزيز طاهر عبد الواحد945592221422047053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر417.0069.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائيزهراء كاظم غريب عناد945602221422070017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر417.0069.50ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيغدير عباس كاظم كاطع945612221424044051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر417.0069.50ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعباس ليث عبد العباس خضر945622321413016059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر417.0069.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرغد محمد حنفوش جاسم945632321424006135

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر416.0069.33اعدادية السالم للبنيناحيائيحيدر عزيز مايح شاطي945642221411015053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر415.0069.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي صادق حمود خلف945652221411003184

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر415.0069.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد فالح عبد الحسن عوض945662221411004186

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر415.0069.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيهدى جاسم محسن حمدان945672221424017277

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر415.0069.17ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيسجى فاضل عواد شراد945682221424027036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر415.0069.17ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيآيات عبد االمير مراد كاظم945692321422067003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر413.0068.83ثانوية زنوبيا للبناتاحيائينجاح رجب بيومي احمد945702221422009102

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر413.0068.83ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيعلي تحسين حسن عبد945712321413019020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر413.0068.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عباس كاظم عبد الحسين945722321422044055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر413.0068.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه خالد كاظم صاحب945732421422026162

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر413.0068.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتبارك منير شناوه عبد علي945742421426001074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر413.0068.83اعدادية النور للبناتاحيائينرجس محمد شهاب حمد945752621422047099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر412.0068.67اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمحمد فراس معارج كريم945761621515002184

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر412.0068.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محمد كريم محمد945772221411004288

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر412.0068.67اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمحمد حسين هادي حمد945782221411018148
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر412.0068.67اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد عادل علي جار هللا945792221411031012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر412.0068.67اعدادية النور للبناتاحيائيزينب عزيز قاسم شنان945802221422042184

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر412.0068.67اعدادية غماس للبنيناحيائيمحمد علي حميد ابو علي عباس945812421411011049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر411.0068.50اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائياحمد ياسين حسب هللا كاظم945822121411060020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر411.0068.50اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمصطفى محمد جمعه بليل945832321411046170

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر406.0067.67ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيراشد طارق طالب راشد945841621515005070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر405.0067.50ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقييقين محسن حمض محمد945852221522009043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر404.0067.33ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيمصطفى طه محمود سبهان945861621513031024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر402.0067.00ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيحسين جاسم ابراهيم راضي945871621513097008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر401.0066.83اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيحال عزيز حزام اسويد945882221522045004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر398.0066.33اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين عطيه945891221511007037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر397.0066.17اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيسجاد كريم حجاي ناصر945902221515007042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر396.0066.00اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعلي سالم ريسان هادي945912221511011044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر395.0065.83اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيحسين فارس وحيد جبار945921621511055038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر395.0065.83اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحيدر حسن كميل كريم945932721511026052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر395.0065.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعباس عالوي خلف صبح945942821511007057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر391.0065.17اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيهاشم كنديل كحامي ساهر945952221511058062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر390.0065.00اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقينائل عادل عبد الحليم عبد المجيد945962221515001186

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر389.0064.83اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقياحمد حسين عباس عيدان945972221511058003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر387.0064.50اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيبشير جاسم عبد الواحد خلف945981221515007011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر386.0064.33اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيعلي كاطع رعوف بجاي945992621515010088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر385.0064.17ثانوية الهدى االهلية للبنينتطبيقياحمد مصطفى كامل عبد946002221513001001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر384.0064.00اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا كشيش لعيوس946011621511041079

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر382.0063.67اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعبد العزيز محمود ابراهيم محمد صالح946021621511006082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر382.0063.67اعداية التضحية للبنينتطبيقيمنتظر صباح نعيم حميد946031621511048196

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر382.0063.67اعدادية عفك للبنينتطبيقيمصطفى كريم قائد جريود946042421511006021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر382.0063.67اعدادية الشامية للبنينتطبيقيعبد العزيز موفق رحيم عزيز946052421511010023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر381.0063.50ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيمصطفى احمد اموري صليبي946062721511045050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر380.0063.33اعدادية األعراف للبنينتطبيقيحسين سلطان عبد الزهرة يونس946071621511058023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر380.0063.33اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيفاضل عباس طالب جاسم946082321517003043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر379.0063.17اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعز الدين رعد فاضل وادي946091021511015045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر379.0063.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبنينتطبيقيباقر فليح حسن بردي946102221513006001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر379.0063.17اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحسين جاسم كاظم راضي946112321511017016
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر379.0063.17اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقياحمد جالل سعد علي946122721511038002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر376.0062.67اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحيدر عبد االمير ريسان مشاي946131621511030015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر376.0062.67اعدادية االخاء للبنينتطبيقيعمار ناجي ذرب شكاحي946142221511035014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر376.0062.67اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيكرار علي رزاق شالل946152221515001130

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر375.0062.50اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيعلي سلمان نعيم علوان946162221515013038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر374.0062.33اعدادية االمين للبنينتطبيقيمصطفى هاشم بدو احمد946171821511014026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر374.0062.33اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيحاتم سلمان عطار سلطان946182621511004005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر373.0062.17اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد كاظم عبد الحسين جرجاك946192221511012073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر373.0062.17اعدادية التميز للبنينتطبيقيعبد الصمد جبار طبيج حسن946202221511077039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر372.0062.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتتطبيقيزهراء ثائر طالب أحمد946212221524008005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر371.0061.83اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيعبد المجيد صالح محمد جميل946221021511024017

كلية القانون/جامعة سومر568.0094.67ثانوية كاظم الغيظ المختلطةادبيعبد هللا جمعة عزيز كاطع946232221217020002

كلية القانون/جامعة سومر518.0086.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحوراء هويدي كريم عبيد946242221422017016

كلية القانون/جامعة سومر488.0081.33ثانوية الوالية للبناتاحيائيهدى حسن جبار عاشور946252221422066212

كلية القانون/جامعة سومر486.0081.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحوراء حسن جابر دخينه946262221424054012

كلية القانون/جامعة سومر484.0080.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمنتظر حسين عبيد علي946272221411012281

كلية القانون/جامعة سومر484.0080.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم خضير مظلوم خصاف946282221422039325

كلية القانون/جامعة سومر482.0080.33اعدادية النور للبناتاحيائيمنار فالح حسن ناصر946292221422042272

كلية القانون/جامعة سومر476.0079.33اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء جاسم سالم علي946302221422077086

كلية القانون/جامعة سومر474.0079.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين جبار صالح مهدي946312221411033075

كلية القانون/جامعة سومر474.0079.00ثانوية الجنات للبناتاحيائيزهراء غالب عبدهللا دخيل946322221422090028

كلية القانون/جامعة سومر473.0078.83اعدادية النور للبناتاحيائيرفل حكمت صعب حمود946332221422042107

كلية القانون/جامعة سومر472.0078.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيهبة هللا عباس فليح خطار946342221422016172

كلية القانون/جامعة سومر439.0073.17ثانوية االقتدار المختلطةادبيمرتضى سالم خلف جاسم946352221217010016

كلية القانون/جامعة سومر434.0072.33ثانوية الواثق المختلطةادبيحسين قاسم محمد سعدون946362221217025003

كلية القانون/جامعة سومر433.0072.17 تموز للبنين14اعدادية ادبيعباس احمد وارث رداد946372221211044015

كلية القانون/جامعة سومر433.0072.17اعدادية العالمة االميني للبنينادبيمرتضى حسين ابراهيم مطر946382221211048044

كلية القانون/جامعة سومر433.0072.17اعدادية عشتار للبناتادبيجنات علي عبد الكاظم حمد946392221222044006

كلية القانون/جامعة سومر432.0072.00اعدادية الرفاعي للبناتادبيرشا ستار سرحان جبر946402221222053019

كلية القانون/جامعة سومر430.0071.67ثانوية البينات للبناتادبيرسل مدلول وحيد زويد946412221222068010

كلية القانون/جامعة سومر429.0071.50ثانوية الضحى المختلطةادبيعلي وهاب فرحان عالوي946422221217085008

كلية القانون/جامعة سومر428.0071.33اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب جليل حسن عنكود946432221222011012

كلية القانون/جامعة سومر428.0071.33ثانوية الظفراالهلية للبناتادبييقين حسن فليح جمعه946442221224003007
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كلية القانون/جامعة سومر427.0071.17ثانوية الواثق المختلطةادبيمحمد فاضل حرب نجد946452221217025012

كلية القانون/جامعة سومر427.0071.17ثانوية المنار االهلية للبناتادبينرجس ضاحي طعيمة خالوي946462221224064007

كلية القانون/جامعة سومر425.0070.83اعدادية المثابرون للبنينادبيمحمد صادق راهي منصور كوين946472221211082073

كلية القانون/جامعة سومر423.0070.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد احمد عبد ضيدان946482221211012017

كلية القانون/جامعة سومر422.0070.33ثانوية سما ذي قار للبناتادبينور الزهراء طارق شريف اسماعيل946492221222088056

كلية القانون/جامعة سومر421.0070.17اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد امين عامر جواد كاظم946502221211005030

كلية القانون/جامعة سومر421.0070.17اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم مهدي عليوي بجاي946512221222037036

كلية القانون/جامعة سومر421.0070.17ثانوية الخمائل للبناتادبيعبير مزهر جاسم محمد946522221222070020

كلية القانون/جامعة سومر421.0070.17ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيشهد ناصر كاظم عريان946532221522088030

كلية القانون/جامعة سومر420.0070.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيوداد حيدر حسن عباس946542221222041031

كلية القانون/جامعة سومر419.0069.83اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعمار جبار ذياب فرج946552221211007041

كلية القانون/جامعة سومر419.0069.83اعدادية الكندي للبنينادبياحمد مناف ملبس محمد946562221211013005

كلية القانون/جامعة سومر419.0069.83ثانوية الفاطميات للبناتادبيرحمه حسن دنيف عبد علي946572221222023018

كلية القانون/جامعة سومر418.0069.67اعدادية االخاء للبنينادبيعلي ازهر شاكر شكاحي946582221211035025

كلية القانون/جامعة سومر418.0069.67ثانوية الحقيقة للبنينادبيمؤمل محسن كاظم رحيم946592221211047008

كلية القانون/جامعة سومر418.0069.67اعدادية الوركاء للبناتادبيتقى ناجي جايان عداي946602221222043015

كلية القانون/جامعة سومر416.0069.33ثانوية الروانق االهلية للبناتادبيزهراء عمار محسن يوسف946612221224061004

كلية القانون/جامعة سومر415.0069.17اعدادية السالم للبنينتطبيقيمصطفى حامد قاسم عبد946622221511015070

كلية القانون/جامعة سومر414.0069.00اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيعماد كاظم علي شبيب946632221211069040

كلية القانون/جامعة سومر414.0069.00اعدادية الوركاء للبناتادبيبراء حازم جاسم علي946642221222043012

كلية القانون/جامعة سومر413.0068.83ثانوية الحقيقة للبنينادبيعلي حسين جبار خليف946652221211047006

كلية القانون/جامعة سومر413.0068.83اعدادية المثابرون للبنينادبيابو الحسن عدنان لهمود حافظ946662221211082003

كلية القانون/جامعة سومر412.0068.67للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيابراهيم عبد الكاظم علي رميض946672221211065001

كلية القانون/جامعة سومر412.0068.67اعدادية الهبة للبناتادبيفاطمه طالب رحيم عبد النبي946682221222018012

كلية القانون/جامعة سومر411.0068.50االعدادية الشرقية للبنينادبيحيدر حسين عبد المحسن ناصر946692221211009013

كلية القانون/جامعة سومر409.0068.17اعدادية الشهداء للبنينادبيوليد علي محمد طبيج946702221211051028

كلية القانون/جامعة سومر409.0068.17ثانوية الفاطميات للبناتادبيتقى احمد ستار هويني946712221222023015

كلية القانون/جامعة سومر409.0068.17اعدادية الرفاعي للبناتادبيحوراء سعيد زغير حمد946722221222053015

كلية القانون/جامعة سومر408.0068.00ثانوية الجبايش للبنينادبيمحمد عقيل عدنان عبد الحسين946732221211041019

كلية القانون/جامعة سومر407.0067.83اعدادية الشباب للبنينادبيعباس ابراهيم كاطع نعيمه946742221211031026

كلية القانون/جامعة سومر407.0067.83ثانوية المعارف االهلية للبنينادبيمحمد عبد الخضر ناجي حسون946752221213047013

كلية القانون/جامعة سومر407.0067.83ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء محمد جاسم علك946762221222051017

كلية القانون/جامعة سومر406.0067.67اعدادية الكرمة للبنينادبينصر هللا احمد جاسم محمد946772221211037043
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كلية القانون/جامعة سومر406.0067.67ثانوية كاظم الغيظ المختلطةادبينمر صباح حسين ابراهيم946782221217020006

كلية القانون/جامعة سومر406.0067.67اعدادية الفجر للبناتادبيوجدان سعد طعيمه عليوي946792221222027019

كلية القانون/جامعة سومر406.0067.67اعدادية الرفاعي للبناتادبيزينب ستار حسين خليفه946802221222053027

كلية القانون/جامعة سومر404.0067.33ثانوية المستقبل االهلية للبناتتطبيقيدعاء فيصل عبد هللا عبيد946812221524008003

كلية القانون/جامعة سومر403.0067.17ثانوية الجوادين للبنينادبيحيدر عبد عرنوص حسوني946822221211014007

كلية القانون/جامعة سومر403.0067.17اعدادية المختار للبنينادبيعباس حسين علي عبد الحسين946832221211043061

كلية القانون/جامعة سومر403.0067.17ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيإنتظار حسن عبد الرزاق دفتر946842221522088002

كلية القانون/جامعة سومر402.0067.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيتقى جعفر حبيب محمد946852221222041009

كلية القانون/جامعة سومر402.0067.00اعدادية النور للبناتادبيايالف كاظم فرهود جلود946862221222042004

كلية القانون/جامعة سومر401.0066.83اعدادية الفرات للبناتادبيهدى فاضل شريف خزيعل946872221222002045

كلية القانون/جامعة سومر400.0066.67اعدادية الرفاعي للبنينادبيعباس رياض كامل ناهض946882221211026016

كلية القانون/جامعة سومر400.0066.67ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيمحمد سامي سهل كريم946892221217048013

كلية القانون/جامعة سومر399.0066.50اعدادية المختار للبنينادبيموسى ماجد ثامر كيطان946902221211043153

كلية القانون/جامعة سومر399.0066.50اعدادية سكينة للبناتادبيايات حسين صبار محيل946912221222016008

كلية القانون/جامعة سومر399.0066.50ثانوية الوالية للبناتادبينبأ مالك صافي عاكول946922221222066028

كلية القانون/جامعة سومر397.0066.17اعدادية المثابرون للبنينادبياياد سامي مزهر رداد946932221211082005

كلية القانون/جامعة سومر396.0066.00ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيمحمد مثنى عبد الكاظم عبد الحسن946942221217017033

كلية القانون/جامعة سومر396.0066.00ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيزين العابدين رزاق جبر ياسر946952221217048006

كلية القانون/جامعة سومر2396.0066.00خارجيون ادبينور الدين طالب كامل كزار946962221218002696

كلية القانون/جامعة سومر396.0066.00ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيضحى علي جياري عكاب946972221224050003

كلية القانون/جامعة سومر395.0065.83ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيكرار حيدر عبد هللا محمد946982221217017028

كلية القانون/جامعة سومر395.0065.83اعدادية البطحاء للبناتادبيصابرين مهدي يعقوب عبيد946992221222045056

كلية القانون/جامعة سومر394.0065.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيعذراء حميد جوده خضير947002221222041022

كلية القانون/جامعة سومر393.0065.50ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيعلي عادل جواد صالح947012221217017025

كلية القانون/جامعة سومر392.0065.33اعدادية المثابرون للبنينادبيحسين جواد جابر غركان947022221211082019

كلية القانون/جامعة سومر392.0065.33ثانوية التعاون المختلطةادبيمحمد علي عكله عنيد947032221217014011

كلية القانون/جامعة سومر392.0065.33اعدادية صدى النجاح للبناتادبيحوراء صالح مهدي مهاوش947042221222055014

كلية القانون/جامعة سومر391.0065.17ثانوية الغدير للبنينادبيحيدر عبد علي كاظم شنيار947052221211006014

كلية القانون/جامعة سومر391.0065.17اعدادية البطحاء للبنينادبيعبد الرحمن محمد حوشان جار هللا947062221211008031

كلية القانون/جامعة سومر391.0065.17اعدادية المثابرون للبنينادبيمصطفى عزيز عاجل كريدي947072221211082089

كلية القانون/جامعة سومر390.0065.00اعدادية النور للبناتادبيطيبه حسين شراد محمد947082221222042033

كلية القانون/جامعة سومر389.0064.83اعدادية الشموخ للبناتادبيزهراء شوقي كريم هادي947092221222028023

كلية القانون/جامعة سومر389.0064.83الخارجياتادبيايات محمد جخيور مهاجر947102221228050100
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كلية القانون/جامعة سومر389.0064.83الخارجياتادبيبلسم جاسم محمد طعمه947112221228050134

كلية القانون/جامعة سومر388.0064.67اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعباس بوهان داخل فخير947122221211068059

كلية القانون/جامعة سومر388.0064.67اعدادية الرفاعي للبناتادبيتبارك رسن محيسن هايم947132221222053012

كلية القانون/جامعة سومر387.0064.50اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبييحيى اسعد جاسم حامي947142221211007067

كلية القانون/جامعة سومر387.0064.50اعدادية الشباب للبنينادبيعلي عباس حسن عيسى947152221211031032

كلية القانون/جامعة سومر387.0064.50ثانوية الواثق المختلطةادبيضحى احمد كامل ساجت947162221227025010

كلية القانون/جامعة سومر386.0064.33اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمرتضى ناصر مطرود خضر947172221211007054

كلية القانون/جامعة سومر386.0064.33للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيحمزه خليل طاهر عوده947182221211065011

كلية القانون/جامعة سومر386.0064.33ثانوية الحبوبي المختلطةادبيرائد جواد عطية غازي947192221217056003

كلية القانون/جامعة سومر386.0064.33اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم احمد عبد ضيدان947202221222037034

كلية القانون/جامعة سومر385.0064.17اعدادية النجاح للبنينادبيحيدر جبار هاشم حلو947212221211057013

كلية القانون/جامعة سومر384.0064.00االعدادية الشرقية للبنينادبيمنتظر صبيح خضر محمد947222221211009039

كلية القانون/جامعة سومر384.0064.00الخارجياتادبيسكينه عظيم زوير عبود947232221228050387

كلية القانون/جامعة سومر380.0063.33اعدادية رملة للبناتادبيزينب حسن عطيه محي947242221222015033

كلية القانون/جامعة سومر380.0063.33ثانوية الوالية للبناتادبيحوراء موحان وعد عبد الحسن947252221222066007

كلية القانون/جامعة سومر379.0063.17اعدادية تونس للبناتادبيزهراء نعيم هوير هوي947262221222007018

كلية القانون/جامعة سومر378.0063.00ثانوية الضحى المختلطةادبيعباس علي حسين عبود947272221217085005

كلية القانون/جامعة سومر378.0063.00اعدادية الفرات للبناتادبيزينب حسن نعيم جهاد947282221222002025

كلية القانون/جامعة سومر378.0063.00اعدادية البطحاء للبناتادبيكوثر عبد الباقي صياد هزيز947292221222045070

كلية القانون/جامعة سومر377.0062.83اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعلي ضياء كاظم هادي947302221211007038

كلية القانون/جامعة سومر377.0062.83اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر عدي خشان ماجد947312221211012007

كلية القانون/جامعة سومر377.0062.83الخارجيونادبياحمد محمد موسى شويلي947322221218001137

كلية القانون/جامعة سومر377.0062.83اعدادية الفرات للبناتادبيبنين علي ناجي عبد الرضا947332221222002005

كلية القانون/جامعة سومر376.0062.67اعدادية الشباب للبنينادبيكرار علي عزيز حميدي947342221211031036

كلية القانون/جامعة سومر376.0062.67ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيمرتضى عبد االمير مظلوم حسين947352221217017034

كلية القانون/جامعة سومر376.0062.67اعدادية الرفاعي للبناتادبياسراء عبد الحسين وثيج ناصر947362221222053002

كلية القانون/جامعة سومر376.0062.67ثانوية الوالية للبناتادبيشكران علي عبد علي نجم947372221222066020

كلية القانون/جامعة سومر375.0062.50اعدادية النجاح للبنينادبيعقيل حميد ميس عطاهلل947382221211057027

كلية القانون/جامعة سومر375.0062.50اعدادية المثابرون للبنينادبيعباس سعيد حميد صكر947392221211082048

كلية القانون/جامعة سومر374.0062.33الخارجياتادبيسرى عالء عبد الوهاب مهدي947402221228050377

كلية القانون/جامعة سومر373.0062.17ثانوية الغدير للبنينادبيرسول صادق كاظم عباس947412221211006015

كلية القانون/جامعة سومر373.0062.17ثانوية الوالية للبناتادبيفاطمه حسن دخن رهش947422221222066023

كلية القانون/جامعة سومر372.0062.00اعدادية الشباب للبنينادبيعباس حميد خلف عزر947432221211031027
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كلية القانون/جامعة سومر372.0062.00اعدادية المختار للبنينادبيحسين رحمان فجر عويد947442221211043031

كلية القانون/جامعة سومر372.0062.00اعدادية مهد االنبياء للبنينادبييعقوب داخل وناس غيالن947452221211058009

كلية القانون/جامعة سومر371.0061.83اعدادية رملة للبناتادبينرجس محمد علي خضر94746222022115063

كلية القانون/جامعة سومر371.0061.83اعدادية الرفاعي للبناتادبيزينب اسعد سفيح عبد هللا947472221222053026

كلية القانون/جامعة سومر369.0061.50ثانوية اريدو للبناتادبيزهراء يوسف كامل عبد947482221222032020

كلية القانون/جامعة سومر368.0061.33اعدادية اليرموك للبنينادبيعباس علي حسن حمد947492221211005018

كلية القانون/جامعة سومر367.0061.17اعدادية الرفاعي للبنينادبيرسول شوقي علي شمخي947502221211026010

كلية القانون/جامعة سومر367.0061.17 تموز للبنين14اعدادية ادبيجعفر حمود رميض عريمش947512221211044006

كلية القانون/جامعة سومر367.0061.17الخارجيونادبيسجاد حميد جواد هاشم947522221218001670

كلية القانون/جامعة سومر367.0061.17ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيبراق رائد ابراهيم عجيل947532221224047001

كلية القانون/جامعة سومر365.0060.83اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعباس سعد نايف عويد947542221211007030

كلية الزراعة/جامعة سومر393.0065.50اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعلي حيدر محسن بندر947552221411080056

كلية الزراعة/جامعة سومر391.0065.17ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيشكران عمار لطيف كايم947562221422009074

كلية الزراعة/جامعة سومر384.0064.00اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيبتول سمير عناد عبيد947572221422053020

كلية الزراعة/جامعة سومر384.0064.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائياريج رحيم حمد بطي947582221424017004

كلية الزراعة/جامعة سومر377.0062.83ثانوية النبعة المختلطةاحيائيسيف عبد هللا مناحي جبير947592221417011014

كلية الزراعة/جامعة سومر376.0062.67ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيهاني حامد عجيل نعيثل947602221413012178

كلية الزراعة/جامعة سومر374.0062.33اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيكوثر جليل عبد هللا مريكن947612221422053083

كلية الزراعة/جامعة سومر373.0062.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيتبارك محسن عطية عرفج947622221424028046

كلية الزراعة/جامعة سومر372.0062.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمسلم محمد عبد الحسين عجه947632221413023203

كلية الزراعة/جامعة سومر372.0062.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيافراح مرتضى كريم محسن947642221424003007

كلية الزراعة/جامعة سومر371.0061.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى االمين محمد جباري مطر947652221411003309

كلية الزراعة/جامعة سومر371.0061.83اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيازل ريسان خيري حمادي947662221422053002

كلية الزراعة/جامعة سومر367.0061.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحوراء محمد طعيمه جاسم94767222042199027

كلية الزراعة/جامعة سومر367.0061.17اعدادية المرتضى للبنيناحيائياحمد هليل رسن جوده947682221411019016

كلية الزراعة/جامعة سومر367.0061.17اعدادية اور للبناتاحيائيبنين كامل محمد عواد947692221422040023

كلية الزراعة/جامعة سومر367.0061.17ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الحسين صبر947702221422051018

كلية الزراعة/جامعة سومر367.0061.17ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيبنين محمد شيحان حمد947712221424032006

كلية الزراعة/جامعة سومر367.0061.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب جالب عاجل منحوش947722221424036028

كلية الزراعة/جامعة سومر366.0061.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد دحام الفي طرار947732221413030076

كلية الزراعة/جامعة سومر366.0061.00اعدادية عشتار للبناتاحيائينور جبار فرحان عبد947742221422044104

كلية الزراعة/جامعة سومر366.0061.00اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيمكارم احمد عكله يحيى947752221422053092

كلية الزراعة/جامعة سومر364.0060.67اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد ياسر محسن طاهر947762221411031203
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كلية الزراعة/جامعة سومر364.0060.67اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسين سعد لهمود فزع947772221411046011

كلية الزراعة/جامعة سومر363.0060.50اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيحيدر الكرار حسين زهير كاظم947781321511021025

كلية الزراعة/جامعة سومر362.0060.33اعدادية رملة للبناتاحيائياسراء حسين زياره تقي947792221422015002

كلية الزراعة/جامعة سومر362.0060.33اعدادية القوارير للبناتاحيائيمريم هاتف فالح عيسى947802221422085091

كلية الزراعة/جامعة سومر362.0060.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب عامر حنون لفته947812221424017127

كلية الزراعة/جامعة سومر361.0060.17اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي محمد عكله كريم947822221411027112

كلية الزراعة/جامعة سومر361.0060.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينه هادي عبد الساده خلف947832221422017030

كلية الزراعة/جامعة سومر361.0060.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيدعاء رحيم ياسر عوده947842221422050075

كلية الزراعة/جامعة سومر361.0060.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيوفاء حميد زاير بطي947852221424028230

كلية الزراعة/جامعة سومر361.0060.17ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيميعاد عوده حلو راشد947862221424056038

كلية الزراعة/جامعة سومر360.0060.00ثانوية الغدير للبنينتطبيقيحيدر عبد علي مشاي عواد947872221511006013

كلية الزراعة/جامعة سومر359.0059.83اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيوساف هدهود محسن شذر947882221411048090

كلية الزراعة/جامعة سومر359.0059.83للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيطيبه احمد عيسى نعمه947892221422013055

كلية الزراعة/جامعة سومر359.0059.83اعدادية الوحدة للبناتاحيائينور رواء كريم ياسر947902221422036094

كلية الزراعة/جامعة سومر359.0059.83ثانوية الغدير للبنينتطبيقيسيف علي عبد االمير ابراهيم947912221511006017

كلية الزراعة/جامعة سومر358.0059.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء جبار عباس شغين94792222042153105

كلية الزراعة/جامعة سومر358.0059.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار سعد فيصل علي947932121411004114

كلية الزراعة/جامعة سومر357.0059.50اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيايه مجيد عبد هللا نجم947942121422032040

كلية الزراعة/جامعة سومر357.0059.50اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيعلي سلمان خصاف سلمان947952221411026090

كلية الزراعة/جامعة سومر357.0059.50اعدادية الشباب للبنيناحيائيمسلم مؤيد كاظم دنان947962221411031215

كلية الزراعة/جامعة سومر357.0059.50ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيسجاد سعد ورد بديوي947972221413004071

كلية الزراعة/جامعة سومر357.0059.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين حمد947982221424010113

كلية الزراعة/جامعة سومر357.0059.50اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيغدير هادي وعد شعالن947992221426002269

كلية الزراعة/جامعة سومر356.0059.33اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمالك عباس سعيد لفلوف94800222041005059

كلية الزراعة/جامعة سومر356.0059.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى عالء عبد الكريم خلف94801222051011072

كلية الزراعة/جامعة سومر356.0059.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبنين منشد حيال حاشوش948022221422073017

كلية الزراعة/جامعة سومر356.0059.33اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائياسماء حسن جاسم محمد948032221422075001

كلية الزراعة/جامعة سومر356.0059.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيغفران محمد ساجت عرمش948042221424028155

كلية الزراعة/جامعة سومر356.0059.33ثانوية االيمان المختلطةاحيائيهجران نعيم عبدالحسين جاسم948052221427004037

كلية الزراعة/جامعة سومر356.0059.33اعدادية االندلس للبنيناحيائيقاسم حسن عبد زيد دبيس948062321411033162

كلية الزراعة/جامعة سومر355.0059.17اعدادية النجاح للبنيناحيائيمرتضى حبط خليف ايدام948072221411057150

كلية الزراعة/جامعة سومر355.0059.17ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحيدر عودة بزيخ خلف948082221413031020

كلية الزراعة/جامعة سومر355.0059.17اعدادية السوق للبناتاحيائينبا عبد الرضا هادي عبد948092221422077225
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كلية الزراعة/جامعة سومر355.0059.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرايه نجم عبد شريف948102221424062022

كلية الزراعة/جامعة سومر354.0059.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صالح جواد كاظم948112221411004373

كلية الزراعة/جامعة سومر354.0059.00المختلطة (ع)ثانوية زين العابدين احيائيسجاد احمد جبار عودة948122221417064006

كلية الزراعة/جامعة سومر354.0059.00المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائياحمد كريم مذكور علي948132221417067001

كلية الزراعة/جامعة سومر354.0059.00اعدادية رملة للبناتاحيائيزهراء محمد كاطع سالم948142221422015052

كلية الزراعة/جامعة سومر354.0059.00ثانوية الخيرات المختلطةاحيائيمريم حسن كريم موسى948152221427030021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر504.0084.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين حسين عويد علي948162221424010046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر498.0083.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيغاده موسى جابر علي948172221422055077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر478.0079.67اعدادية العالمة االميني للبنينادبياحمد حميد جابر عوده948182221211048001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر466.0077.67ثانوية العاديات للبناتادبيزهراء تحسين عبد العزيز صبيح948192221222091011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر466.0077.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتادبيفاطمه احمد جبار شجر948202221224010008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر450.0075.00اعدادية الرفاعي للبناتادبيحوراء عبد مزعل كاظم948212221222053017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر449.0074.83ثانوية النبعة المختلطةاحيائيسعد حصيل لفتة معيلي948222221417011013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر445.0074.17اعدادية اور للبناتاحيائيمالك حسين علي خضير948232221422040111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر429.0071.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائييقين محمد كطان خضير948242221424010242

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر427.0071.17ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيصابرين خلف رهيف بجاي948252221424064033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر425.0070.83اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين سامي نعيم ياسين948262221411057030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر425.0070.83اعدادية رملة للبناتاحيائيكوثر نوري حني مجلي948272221422015098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر425.0070.83اعدادية الموفقية للبنينادبيجبار هادي جبار جاسم948282621211039016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر423.0070.50ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيمريم حسن عبد ربيع948292221424032041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر422.0070.33اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيحيدر علي رشيد مجيد948302221411026044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر419.0069.83اعدادية رملة للبناتاحيائيزهراء علي حربي عيدان948312221422015050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر416.0069.33اعدادية النجاح للبنينادبيعباس رسمي رحم عليوي948322221211057026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر416.0069.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيسجاد عبد زغير طعيمه948332221413006067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر414.0069.00اعدادية النصر للبنيناحيائيحيدر كاظم خلف محمد948342221411025038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر414.0069.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائياسراء حسن شعين عبيد948352221424010017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر413.0068.83ثانوية تبارك للبناتاحيائينور شالل عطيه شيال948362221422062036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر413.0068.83ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيفاطمة لفته طاهر علي948372221424064037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر412.0068.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء منذر بنيه شمخي948382221424010040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر411.0068.50اعدادية النجاح للبنيناحيائياحمد شاكر رسن كاظم948392221411057003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر411.0068.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي رشيد عداي عويز948402221411057100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر410.0068.33اعدادية الشطرة للبنيناحيائيسجاد شنان عبد هللا سلطان948412221411018073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر409.0068.17اعدادية النيل للبناتادبيزهراء مطشر حمود عرس948422221222054012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر409.0068.17اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزينب علي خماط عوده948432221422053058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر409.0068.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيجمانه باسم رشيد طعيمه948442221424010063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر406.0067.67اعدادية القوارير للبناتاحيائيجواهر ناجي صحن حبيب948452221422085018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر406.0067.67اعدادية القوارير للبناتاحيائيفرح حيدر عبد الرضا حسن948462221422085077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر406.0067.67اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء مالك غالي عبد948472421424015047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر405.0067.50اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينور عاصم محمد صالح رشيد948482021422008133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر404.0067.33اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبينور الهدى خوير خيون زغير948492221227073012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر404.0067.33اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمرام هاتف رشيد طعيمه948502221427073020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر403.0067.17اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيفاطمه عبد الزهره بليسم محمد948512221422053078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر403.0067.17اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيامجد رياض غركان طارش948522221511080010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر402.0067.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيخضير نجم خليف محمد948532221413006055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر402.0067.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسارة عبد الكريم عايز حسن948542221424007097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر401.0066.83اعدادية الزبير للبنينتطبيقينايف صالح دهش خليف948551621511032222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر401.0066.83اعدادية النيل للبناتادبيبنين هاشم كريم كاظم948562221222054003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر401.0066.83اعدادية القوارير للبناتادبيمريم غالي محمد هداد948572221222085026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر401.0066.83ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينور الزهراء جبار حمدان حسين948582221424037102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر401.0066.83اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيساره كريم عرار موسى948592221427073029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر400.0066.67ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعقيل رياض حمد عاجل948602221413030056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر399.0066.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي داخل شاكر كريم948612221411034232

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر399.0066.50ثانوية السعدية المختلطةاحيائيزهراء محمد فرج حمادي948622221427036001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر399.0066.50ثانوية العرفان المختلطةاحيائيبيداء كاظم عنيد تايه948632221427042011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر399.0066.50اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد علي جوحي جلوي948642821511010093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر398.0066.33ثانوية الصمود للبنيناحيائيمصطفى وليد خالد ضهد948652221411010045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر398.0066.33للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيسجاد عبد المهدي شطب شاكر948662221411065011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر398.0066.33ثانوية الشمم للبناتاحيائيغصون كاظم ياسر مفتن948672221422072034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر398.0066.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض شريف خصاف948682221424010109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر398.0066.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه نوري جميل حسين948692421424023109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر397.0066.17ثانوية العرفان المختلطةاحيائيمحمد رياض جمال عبد948702221417042028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر397.0066.17ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيمقتدى مالك فهد مهدي948712221417059038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر397.0066.17اعدادية الشموخ للبناتاحيائينبأ عماد ناصر خلف948722221422028167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر397.0066.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيزهراء خلف منشد صالح948732221422070016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر397.0066.17ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيبيداء ذياب عبد الحسين محسن948742221424042005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر397.0066.17اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيهبه محمد كاظم جابر948752621222004040
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر396.0066.00اعدادية الشموخ للبناتاحيائيسلوى سالم شنان كزار948762221422028111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر396.0066.00اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء فراس حسين علي948772221422048056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر395.0065.83اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيحميد راجي اسعود طلب948782221411058017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر395.0065.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيكرار سعيد دريول ساجت948792221413013142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر395.0065.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيانوار شمخي جبار حمدان948802221422011009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر395.0065.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمنار رعد جاسم محمد948812221422011060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر395.0065.83ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزينب مجيد رزاق خلف948822221422021007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر395.0065.83ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيفاطمه عماد حميد عبيد948832221424065038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر394.0065.67اعدادية صدى النجاح للبناتادبيرؤى حيدر فليح حسن948842221222055019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر394.0065.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهدى رفيع مطلق حمد948852221424005081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر393.0065.50اعدادية رملة للبناتادبيميالد كامل لفه عبد948862221222015059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر393.0065.50اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحيدر محمد مهدي حميد948872221415011047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر393.0065.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيرونق عالء حسن مجهول948882221422016062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر393.0065.50ثانوية الهدى للبناتاحيائيعذراء حسن ناجي مجيد948892221422033055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر393.0065.50اعدادية النور للبناتاحيائيموضي هاشم سمير خريبط948902221422042274

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر393.0065.50اعدادية النور للبناتاحيائينور اسماعيل كاظم عوده948912221422042286

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر393.0065.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينب سالم عيدان فياض948922221422044047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر393.0065.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزمن عادل محسن حسن948932221422050085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر393.0065.50ثانوية الطيبات للبناتاحيائيروان عالء الدين زيد محمد948942221422065036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر393.0065.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيرجوان مزهر عبد الحسين كاظم948952221424012058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر393.0065.50الخارجياتاحيائيزينب زيد علي صادق948962221428050274

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر392.0065.33اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزهراء باسم نعيم بري948972221222055025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر392.0065.33اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيباقر سالم شاكر صبر948982221411048010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر392.0065.33اعدادية االبرار للبنيناحيائيمنتظر محمد نجم عبد هللا948992221411070207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر392.0065.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيأيه هادي نعمه عبد علي949002221424037003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر392.0065.33اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيحنان قائد عبد الكاظم عبيد949012421424015024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر391.0065.17ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه كريم ميس فزع949022221422009089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر391.0065.17اعدادية رملة للبناتاحيائيفاطمه كريم خلف زعين949032221422015094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر391.0065.17اعدادية الفجر للبناتاحيائيفاطمه كاطع ساجت فزاع949042221422027050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر391.0065.17ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائياسعد رحيم محسن محمد949052421413011008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر391.0065.17اعدادية الموفقية للبنينادبيمحمد رشيد حميد محسن949062621211039114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر390.0065.00ثانوية االبتهاج المختلطةادبياحمد كريم كاظم روضان949072221217005001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر390.0065.00اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعلي ضياء نعيمه حسن949082221411007055
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر390.0065.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمرتضى سلمان باجي شذر949092221413030087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر390.0065.00اعدادية الناصرية للبناتاحيائيرقيه جمعه طالب حاجم949102221422035024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر390.0065.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة محمد حسين عبد هللا949112221422041119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر390.0065.00اعدادية النور للبناتاحيائيهدير احمد عواد جوده949122221422042315

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر390.0065.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائياسيل جواد طاهر شبيب949132221422043005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر390.0065.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائيمريم ناظم ناصر حسين949142221422065087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر390.0065.00ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عادل حسين سفيح949152221424024039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر390.0065.00ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيزهراء مصدق جعفر بلعوط949162221424064025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر390.0065.00ثانوية الغزالي المختلطةادبيمهدي محمود سعدون نبيج949172321217014034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر390.0065.00ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمحمد مراد كاظم عاشور949182521411031072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر389.0064.83اعدادية رملة للبناتادبيفاطمه محمد مجيد حمود949192221222015055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر389.0064.83اعدادية رملة للبناتاحيائيزهراء احمد هاشم حسين949202221422015040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر388.0064.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي حسين عبد الحسن منخي949212221411012135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر388.0064.67اعدادية الوحدة للبناتاحيائيهبات فيصل مسعد عطار949222221422036097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر388.0064.67اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمه علي منصور حسين949232221422047176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر388.0064.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيايات رهيف خلف شابث949242221422083024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر388.0064.67ثانوية البحتري المختلطةاحيائيسجى عبدهللا علوان عنيد949252221427012013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر387.0064.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسيف زهير خريبط جالب949262221411012095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر387.0064.50ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائينوره حسن وارد كسار949272221424038023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر387.0064.50ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيامنة حسين كاصد شيحان949282221427038003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر387.0064.50اعدادية االخاء للبنينتطبيقيجعفر رزاق حميد محمد949292221511035002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر387.0064.50اعدادية االصالة للبنينادبييونس كريم مطير ابيش949302621211035179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر386.0064.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيشفاء سجل فرحان نصار949312221422016104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر386.0064.33ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزهراء مانع رزاق علي949322221422029023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر386.0064.33اعدادية الحدباء للبناتاحيائييقين دلي حسين حاشوش949332221422047218

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر386.0064.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم محمد عبد علي949342221424010117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر386.0064.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيهديل احمد شعالن عليوي949352221424020143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر386.0064.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن جويد رحم949362221424037071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر385.0064.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر ناظم نعيم طاهر949372221411004158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر385.0064.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى انمار جاعد علي949382221413006198

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر385.0064.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيايمان حميد عبار خليف949392221422039059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر385.0064.17ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد انور منير مهدي949402321411056127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر385.0064.17اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب محمد غازي غدير949412421422014135
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر384.0064.00المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيحيدر خالد رحيم محسن949422221417061012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر384.0064.00اعدادية اور للبناتاحيائيفاطمه ماجد كاظم ضيدان949432221422040097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر384.0064.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائيدعاء كاظم عبد داود949442221422065031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر384.0064.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب عيسى هليل زويد949452221424017133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر384.0064.00اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء كريم ناصر جبر949462221426002260

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر384.0064.00اعدادية الموفقية للبنينادبيعباس نديم شحم عبود949472621211039060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر384.0064.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائياحمد كريم حميد حريج949482621411022009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر384.0064.00ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيزينب هاشم لعيبي محمد949492821522031025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر383.0063.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد عبد االمير عبد الحسن تقي949502221411005064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر383.0063.83ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء إبراهيم فرحان ياسر949512221422083096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر383.0063.83ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم محمد شراد949522221424039022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر383.0063.83ثانوية المعارف االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عصام ناصر مطشر949532221524050006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر383.0063.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسنين صادق معين عباس949542321411002036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر382.0063.67اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسين علي دحام هواد94955222041033043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر382.0063.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيدعاء عبد الحمزه لطيف شالل949562221422016054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر382.0063.67اعدادية الحدباء للبناتاحيائيسبأ حسن جاسم ساجت949572221422047130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر382.0063.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسجى حميد ياسر حسين949582221422050126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر382.0063.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيسجى عباس علي عويد949592221424062051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر382.0063.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائياحمد حامد كاظم عبد علي949602321413018005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر381.0063.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد نعيم مكطوف عكله949612221413023196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر381.0063.50اعدادية الشموخ للبناتاحيائيمريم ماجد خضير جاسم949622221422028154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر381.0063.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهديل صابر عيسى مجلي949632221422041161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر381.0063.50اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه كريم عبيد سعيد949642221422052078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر381.0063.50اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزهراء ماجد عبد الساده جار هللا949652221422053048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر381.0063.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب انغيمش جهاد رداد949662221422073063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر381.0063.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيايات مطر خليف عبد949672221424010031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر381.0063.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائياسراء عبد السميع ذياب عيسى949682221424020002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر381.0063.50ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائينورالهدى اسحاق علي كاظم949692221424059045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.0063.33االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيحيدر فاضل عباس خزعل949701621513025010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.0063.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن طالب عواد حسين949712221411013018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.0063.33اعدادية النجاح للبنيناحيائيمرتضى شيحان عواد جار هللا949722221411057152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.0063.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي جعفر صادق عبد الحسن949732221413006116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.0063.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيغدير اسعد فاضل ساجت949742221422011052
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.0063.33اعدادية الهبة للبناتاحيائيمنار ماهر جبار خضر949752221422018058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.0063.33اعدادية الوحدة للبناتاحيائيمرتجى تركي عبد هللا فليح949762221422036080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.0063.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور محمد جاسم خلف949772221422037098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.0063.33اعدادية النور للبناتاحيائيمنار جميل شفلوك عرابي949782221422042356

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.0063.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياخالص رزاق مسير مجهول949792221422050006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.0063.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيغدير غانم فليح حسن949802221422050141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.0063.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمه فارس خلف عزيز949812221422083222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.0063.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيبنين عماد غني حمد949822221424017033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.0063.33ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزينه محمد كطل هنيدي949832221424049046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.0063.33ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيمريم كريم غافل عطشان949842221424056035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.0063.33ثانوية التسامح المختلطةاحيائيالوليد خالد عبد الواحد كاظم949852321417051006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.0063.33اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيسامر حبيب عبيد سعد949862921411023043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر379.0063.17ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيقاسم سمير مجيد سلمان949872221417047028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر379.0063.17اعدادية رملة للبناتاحيائيدعاء عباس رسن جحيل949882221422015031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر379.0063.17ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيفاطمة محمد سوادي فرعون949892221422023057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر379.0063.17اعدادية الوركاء للبناتاحيائيمريم احمد حسين غياض949902221422043139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر379.0063.17ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء رياض مطشر عبد الرزاق949912221422066082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر379.0063.17اعدادية القوارير للبناتاحيائيحنان عبيد مرزوق مطير949922221422085019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر379.0063.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيايه علي خضير حمود949932221424036004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر379.0063.17ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائياية ليث قاسم موسى949942221424050007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر379.0063.17ثانوية السبطين المختلطةاحيائيمريم علي عبد عاتي949952221427078005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر379.0063.17ثانوية در الصفا المسائية االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الرحيم فاخر حسين949962221515019001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر379.0063.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب ستار زيدان خضير949972621422044035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر378.0063.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور رشيد كريم زاهي949982221424007167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر378.0063.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمريم كاظم عطية وداي949992221424012178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر378.0063.00ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيمنار عبد الهادي سلمان عبيد950002221522009036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر378.0063.00ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيدعاء ناصر سلمان فليح950012621424008014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر377.0062.83اعدادية رملة للبناتادبيانفال علي يونس عذافه950022221222015003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر377.0062.83ثانوية المصابيح للبناتادبيزينب كتاب غالي عطيه950032921222017028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر376.0062.67اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيمحمد مشتاق حسن علي950042221511033064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر375.0062.50اعدادية بردى للبناتتطبيقيأسماء حسين علي منشد95005222052163001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر375.0062.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتتطبيقيسرور كريم جخيور ضهيد950062221524008007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر374.0062.33اعدادية الغراف للبنينتطبيقيرسول بشير حميد عثمان950072221511022037
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر374.0062.33ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيحسين تكليف ياسر جبر950082221515010004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر374.0062.33اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقياسعد جمعه حاشوش عجه950092221517073006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر373.0062.17اعدادية الشباب للبنينتطبيقيعلي ناظم جخيور عباس95010222051033030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر373.0062.17اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمرتضى رحيم عطوان عبد هللا950112221511019038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر373.0062.17ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقياديان بشار شيال حسن950122221526001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر373.0062.17اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي محمد جمعه عباس950132821515001380

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر372.0062.00اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيكرار علي رشك جلوب95014282051022100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر372.0062.00اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيفاطمة عباس كاظم عبد العالي950152221522057019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر372.0062.00اعدادية المشكاة للبناتادبيدعاء كاظم غضبان جابر950162621222023009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر371.0061.83اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمصطفى حميد شريف عبد هللا950172221511011070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر371.0061.83اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيضحى طالب جبار عبد الحسين950182221526002071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر370.0061.67اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقياسماء مزاحم قاسم صالح95019222052170001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر370.0061.67اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعبد هللا عباس شريف مطر950202221511011038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر370.0061.67اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقينايف خضير خير هللا عبد950212221511048075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر370.0061.67ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيحسين فرج محمد عبد950222221513030011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر370.0061.67اعدادية الفرزدق للبنينادبيمهدي طارق طالب حسن950232321211039031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر369.0061.50اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيعباس عظيم نعمه عطشان950242221511059043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر369.0061.50اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيرقيه كاظم كامل نتيشون950252221522005004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر369.0061.50الخارجياتتطبيقيزهراء مدلول خريبط زويد950262221528050044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر368.0061.33ثانوية الغدير للبنينتطبيقيمحسن رحيم حسين طاهر950272221511006034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر367.0061.17ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقيحسين ثائر هالل عمران950282221513017002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر367.0061.17اعدادية الفاضالت للبناتادبيايه قصي عكاب نغميش950292621222012001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر366.0061.00اعدادية النجاح للبنينتطبيقيفارس ميزر نازول دوشان950302221511057020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر366.0061.00ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيعلي مجيد خواف ناهي950312221513030021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر366.0061.00ثانوية االصالح المسائيةتطبيقيسجاد علي نمنم نافل950322221515014012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر366.0061.00اعدادية السوق للبناتتطبيقيريام رائد سالم حاتم950332221522077006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر365.0060.83ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيعيسى حسن سعيد محمد950342221511041020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر365.0060.83اعدادية الفهود للبنينتطبيقيحسين عبد الوهاب خيون عباس950352221511042020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر365.0060.83اعدادية التميز للبنينتطبيقيمصطفى واثق محمد ابراهيم950362221511077079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر365.0060.83اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيدعاء نصر عبد الحسين عبد الخضر950372221526002026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر365.0060.83ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيمسلم حازم سالم عذاب950382521515003038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر364.0060.67ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر منتظر فاضل سعد950391621513021098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر364.0060.67اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمهدي كريم هاشم خلف950402221511038090
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر364.0060.67اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعلي حسين حاتم مايح950412221511079035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر364.0060.67اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمنتظر احمد حسين محمد950422221511080098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر364.0060.67ثانوية االصالح المسائيةتطبيقيمحسن شمخي جبار نايف950432221515014025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر364.0060.67اعدادية الموفقية للبنينادبيعمران محمد عواد عبد950442621211039102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر364.0060.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد كريم ثامر نجم950452821511001227

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر363.0060.50ثانوية الدعاء المختلطةتطبيقيجاسم عاتي مشاي مسير950462221517065001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر363.0060.50ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيفاطمه سالم رحم ثجيل950472221525002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر363.0060.50اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيهدى عباس غانم عباس950482221526002114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر361.0060.17اعدادية القوارير للبناتادبيفرح صالح بدر علي950492221222085024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر361.0060.17اعدادية االحرار للبنينادبيحسين جبار خضير ياسين950502621211018011

كلية التربية األساسية/جامعة سومر502.0083.67اعدادية رملة للبناتادبينرجس صالح عباس عربي950512221222015061

كلية التربية األساسية/جامعة سومر502.0083.67اعدادية رملة للبناتاحيائيزهراء عكار قاسم سمير950522221422015049

كلية التربية األساسية/جامعة سومر489.0081.50اعدادية صدى النجاح للبناتادبيهبة هللا محمد حنون كاظم950532221222055055

كلية التربية األساسية/جامعة سومر487.0081.17ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيانمار ريسان كريم مرار950542221424064010

كلية التربية األساسية/جامعة سومر475.0079.17اعدادية القوارير للبناتادبيمريم فالح علي سعدون950552221222085027

كلية التربية األساسية/جامعة سومر474.0079.00اعدادية القوارير للبناتادبيزهراء جواد كاظم حنظل950562221222085011

كلية التربية األساسية/جامعة سومر472.0078.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيدعاء محمد خضير صويلح950572221424012055

كلية التربية األساسية/جامعة سومر471.0078.50اعدادية القوارير للبناتادبيرفاد ياسر حسين جديد950582221222085009

كلية التربية األساسية/جامعة سومر465.0077.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي جابر عبد الرزاق عليخ950592221411021133

كلية التربية األساسية/جامعة سومر465.0077.50اعدادية القوارير للبناتاحيائيهدير خضير لفه عبد950602221422085104

كلية التربية األساسية/جامعة سومر464.0077.33ثانوية المنار االهلية للبناتادبيفاطمة كريم خلف عطية950612221224064006

كلية التربية األساسية/جامعة سومر462.0077.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعباس حيدر ريكان خيون950622221411037083

كلية التربية األساسية/جامعة سومر462.0077.00اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيدالل علوان فياض حامي950632221422053038

كلية التربية األساسية/جامعة سومر459.0076.50اعدادية الرفاعي للبناتاحيائينورهان شهاب نعيس كماش950642221422053105

كلية التربية األساسية/جامعة سومر459.0076.50ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيصفين عامر صعيب هادي950652221424056030

كلية التربية األساسية/جامعة سومر458.0076.33ثانوية العاديات للبناتادبيفاطمة تحسين عبد العزيز صبيح950662221222091024

كلية التربية األساسية/جامعة سومر457.0076.17اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيندى عاشور محل عزيز950672221525013006

كلية التربية األساسية/جامعة سومر455.0075.83اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعباس محمد حميد مسير950682221411046044

كلية التربية األساسية/جامعة سومر454.0075.67اعدادية رملة للبناتاحيائيزهراء احمد بنيان عيدان950692221422015039

كلية التربية األساسية/جامعة سومر452.0075.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء باسم محمد عباس950702221424017078

كلية التربية األساسية/جامعة سومر451.0075.17ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمقتدى خالد جبر زايد950712221413021061

كلية التربية األساسية/جامعة سومر451.0075.17اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيفاطمه محمد خير هللا مسير950722221427073028

كلية التربية األساسية/جامعة سومر450.0075.00اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقينور خالد عبد االمير ياسر95073222052170036
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر450.0075.00اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزينب فاضل زرزور مسعد950742221422031053

كلية التربية األساسية/جامعة سومر450.0075.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب حمودي حسن علي950752221422039201

كلية التربية األساسية/جامعة سومر449.0074.83اعدادية النصر للبناتاحيائيسارة يوسف حاصود عاصي950762221422052055

كلية التربية األساسية/جامعة سومر449.0074.83ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائياشراق خضير عباس حمد950772221424067002

كلية التربية األساسية/جامعة سومر448.0074.67ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيسالم حافظ خليف زايد950782221413021033

كلية التربية األساسية/جامعة سومر447.0074.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدنيا ثاير مزهر حسون950792221422004095

كلية التربية األساسية/جامعة سومر447.0074.50ثانوية االبتهال للبناتاحيائيفرقان عدنان علوان صالح950802221422051038

كلية التربية األساسية/جامعة سومر446.0074.33اعدادية الرفاعي للبناتادبيفاطمه نجم عبد مهدي950812221222053044

كلية التربية األساسية/جامعة سومر446.0074.33ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيمريم حميد فهد حسين950822221422029048

كلية التربية األساسية/جامعة سومر446.0074.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيدعاء عباس رميض تامول950832221424010084

كلية التربية األساسية/جامعة سومر445.0074.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد مطر محمد950842221424017053

كلية التربية األساسية/جامعة سومر444.0074.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب حيدر جهاد حسن950852221422004183

كلية التربية األساسية/جامعة سومر444.0074.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك راجي فيصل سمير950862221422050051

كلية التربية األساسية/جامعة سومر444.0074.00ثانوية السبطين المختلطةاحيائينوره نجم عبد محيسن950872221427078008

كلية التربية األساسية/جامعة سومر443.0073.83ثانوية االستبرق للبناتاحيائيتبارك جواد كاظم كحيوش950882221422083046

كلية التربية األساسية/جامعة سومر443.0073.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرقية عادل سلمان فيصل950892221424028073

كلية التربية األساسية/جامعة سومر443.0073.83ثانوية العرفان المختلطةاحيائياسماء داخل انعيمه رهيف950902221427042003

كلية التربية األساسية/جامعة سومر442.0073.67ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيياسين جابر سلمان مشدوه950912221413030105

كلية التربية األساسية/جامعة سومر442.0073.67اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيايات حبيب راضي علي950922221422031006

كلية التربية األساسية/جامعة سومر441.0073.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمه محمد عبود ناصر950932221422010109

كلية التربية األساسية/جامعة سومر440.0073.33اعدادية االصالح للبنيناحيائيسجاد سمير جوده شنون950942221411016020

كلية التربية األساسية/جامعة سومر440.0073.33ثانوية الصفا المختلطةاحيائيموسى عبدالزهره عبدالنبي يعقوب950952221417081021

كلية التربية األساسية/جامعة سومر440.0073.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور نعيم حسين كريم950962221422008117

كلية التربية األساسية/جامعة سومر438.0073.00اعدادية صدى النجاح للبناتادبيمالك حيدر عكله يحيى950972221222055052

كلية التربية األساسية/جامعة سومر438.0073.00ثانوية التحرير للبناتاحيائينرجس مهدي راشد مخلف950982221422061070

كلية التربية األساسية/جامعة سومر437.0072.83ثانوية النبوغ للبناتاحيائيحنين طالب جويعد محيسن950992221422014012

كلية التربية األساسية/جامعة سومر436.0072.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيحنان فالح صاحب عبيد951002221424017045

كلية التربية األساسية/جامعة سومر436.0072.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزهراء حكيم خريوت عبود951012221424036019

كلية التربية األساسية/جامعة سومر435.0072.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهدى حاتم سعيد فليح951022221422017054

كلية التربية األساسية/جامعة سومر435.0072.50اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء احمد خضير يوسف951032221422047071

كلية التربية األساسية/جامعة سومر435.0072.50اعدادية النيل للبناتاحيائيامنة صالح عبد العالي مناحي951042221422054012

كلية التربية األساسية/جامعة سومر435.0072.50ثانوية التحرير للبناتاحيائيايمان عبد الحسين كوالي عبد951052221422061010

كلية التربية األساسية/جامعة سومر434.0072.33اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين غني حسين خليل951062221411077059
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر434.0072.33ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمنار خليل هاشم كاظم951072221424030099

كلية التربية األساسية/جامعة سومر434.0072.33ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيايمان غانم عواد كاظم951082221424055005

كلية التربية األساسية/جامعة سومر433.0072.17ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الحسين صابر كشكول951092221424043057

كلية التربية األساسية/جامعة سومر433.0072.17ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيأالء كريم عكار راشد951102221424064004

كلية التربية األساسية/جامعة سومر432.0072.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيآيات حيدر مكي شهيب951112221424045008

كلية التربية األساسية/جامعة سومر431.0071.83اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين عبد وجفي جبار951122221411057035

كلية التربية األساسية/جامعة سومر431.0071.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيدنيا سعد ناصر عداي951132221422073037

كلية التربية األساسية/جامعة سومر431.0071.83اعدادية المصطفى للبناتتطبيقينور الهدى رشاد شعالن عنبر951142221522006045

كلية التربية األساسية/جامعة سومر430.0071.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد هللا طعيمه951152221413006102

كلية التربية األساسية/جامعة سومر430.0071.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيايمان كاظم عبد هللا زاير951162221424017020

كلية التربية األساسية/جامعة سومر430.0071.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيصفا مؤيد علوان عناد951172221424045182

كلية التربية األساسية/جامعة سومر430.0071.67ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزهراء هشام رزاق عباس951182221427048010

كلية التربية األساسية/جامعة سومر429.0071.50اعدادية النيل للبناتادبينجالء صبيح سوادي يوعان951192221222054021

كلية التربية األساسية/جامعة سومر427.0071.17ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمحمد طالب كريم شنيار951202221213030012

كلية التربية األساسية/جامعة سومر427.0071.17اعدادية الرفاعي للبناتادبيزهراء قيس ثامر راشد951212221222053023

كلية التربية األساسية/جامعة سومر425.0070.83ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء ناصر حسين عبيد951222221222051018

كلية التربية األساسية/جامعة سومر424.0070.67اعدادية النيل للبناتادبيزهراء حيدر عودة يوسف951232221222054010

كلية التربية األساسية/جامعة سومر422.0070.33اعدادية الرفاعي للبناتادبينور الهدى احمد عكله يحيى951242221222053046

كلية التربية األساسية/جامعة سومر422.0070.33الخارجياتادبييقين باسم عبد الصاحب الزم951252221228050721

كلية التربية األساسية/جامعة سومر422.0070.33ثانوية المعارج االهلية للبناتتطبيقيوالء محروس رهيف كاظم951262221524017011

كلية التربية األساسية/جامعة سومر422.0070.33اعدادية العراق للبنينادبيمحمد ثابت سامي محمد951272421211019018

كلية التربية األساسية/جامعة سومر421.0070.17اعدادية المثابرون للبنينادبيرسول فضيل غيدان مري951282221211082036

كلية التربية األساسية/جامعة سومر419.0069.83الخارجياتادبيرقيه داود سلمان زبيري951292221228050230

كلية التربية األساسية/جامعة سومر418.0069.67اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيبتول داخل زعيبل هزاع951302221227073001

كلية التربية األساسية/جامعة سومر417.0069.50ثانوية االقتدار المختلطةادبيعلي باسم لطيف حسين951312221217010012

كلية التربية األساسية/جامعة سومر415.0069.17اعدادية صدى النجاح للبناتادبيغاده عمار نزال جويد951322221222055041

كلية التربية األساسية/جامعة سومر413.0068.83ثانوية المنار االهلية للبناتادبيفاطمة علي فهد عبد هللا951332221224064005

كلية التربية األساسية/جامعة سومر413.0068.83ثانوية المعارج االهلية للبناتتطبيقيهدى حسين عكموش زماخ951342221524017009

كلية التربية األساسية/جامعة سومر412.0068.67ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيرسل هادي ناصر طربوش951352221524028009

كلية التربية األساسية/جامعة سومر410.0068.33اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيطيبه محمد عبد الحسن ياسين951362221527073014

كلية التربية األساسية/جامعة سومر407.0067.83اعدادية الغراف للبنينتطبيقيمحمد عنيد شريف حسين95137222051022056

كلية التربية األساسية/جامعة سومر407.0067.83ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيزهراء خليل جبر ابو لوخ951382221224047005

كلية التربية األساسية/جامعة سومر406.0067.67اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيزينب احمد عطية عبد951392221522057015
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر406.0067.67ثانوية الصباح المختلطةتطبيقياالء ثامر كريم شريف951402221527057006

كلية التربية األساسية/جامعة سومر405.0067.50اعدادية النيل للبناتادبيتبارك رياض تركي عايف951412221222054004

كلية التربية األساسية/جامعة سومر404.0067.33اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيهيثم رحيم كريمش خضر951422221511002078

كلية التربية األساسية/جامعة سومر404.0067.33اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيملتقى رفيع وطين منخي951432221527073016

كلية التربية األساسية/جامعة سومر403.0067.17ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيبنين خالد راضي هداد951442221524028003

كلية التربية األساسية/جامعة سومر401.0066.83اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيمحمد غالب ياسين عسكر95145222051039063

كلية التربية األساسية/جامعة سومر401.0066.83اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي هادي علوان جبار951462221511013058

كلية التربية األساسية/جامعة سومر400.0066.67اعدادية النجاح للبنينادبيكميل عدنان عبد الحسين جحيل951472221211057032

كلية التربية األساسية/جامعة سومر400.0066.67اعدادية رملة للبناتادبيحوراء محسن حسوني جاسم951482221222015021

كلية التربية األساسية/جامعة سومر399.0066.50ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيمحمد علي حسن عليوي951492221217017032

كلية التربية األساسية/جامعة سومر399.0066.50اعدادية الهبة للبناتادبيرسل غالب سبتي صبار951502221222018004

كلية التربية األساسية/جامعة سومر399.0066.50الخارجياتادبيزهراء سلمان جابر جوده951512221228050282

كلية التربية األساسية/جامعة سومر398.0066.33للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقيعلي صيوان ناصر فارس951522221511065012

كلية التربية األساسية/جامعة سومر398.0066.33اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيفاطمه خليل حسن رحيم951532221526002087

كلية التربية األساسية/جامعة سومر396.0066.00اعدادية الشطرة للبناتادبيايات داخل صحين دهش951542221222046001

كلية التربية األساسية/جامعة سومر395.0065.83اعدادية القوارير للبناتادبيفاطمه عنيفش اخشيش حمد951552221222085023

كلية التربية األساسية/جامعة سومر392.0065.33اعدادية الشباب للبنينادبيعبد هللا طالب كريم عزيز951562221211031030

كلية التربية األساسية/جامعة سومر392.0065.33اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيلطيفه حسين محسن مالح951572221227073008

كلية التربية األساسية/جامعة سومر391.0065.17اعدادية النيل للبناتادبيغدير إسماعيل خليف جبر951582221222054015

كلية التربية األساسية/جامعة سومر390.0065.00اعدادية الشطرة للبناتادبيايات رزاق هادي دعيم951592221222046002

كلية التربية األساسية/جامعة سومر388.0064.67اعدادية البطحاء للبناتادبيتبارك جاسم حسون مجبل951602221222045016

كلية التربية األساسية/جامعة سومر388.0064.67ثانوية تبارك للبناتادبيمريم حميد حيال محمد951612221222062018

كلية التربية األساسية/جامعة سومر388.0064.67اعدادية الفرزدق للبنينادبيحسن معين هادي حسن951622321211039011

كلية التربية األساسية/جامعة سومر383.0063.83اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيمصطفى حميد عبد غاوي951632221211074031

كلية التربية األساسية/جامعة سومر383.0063.83اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعزيز مهدي عوازه خضير951642921211003036

كلية التربية األساسية/جامعة سومر382.0063.67ثانوية االبتكار المختلطةادبيحسين عقيل محمد عبيس951652321217028003

كلية التربية األساسية/جامعة سومر382.0063.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمرتضى عبد الرزاق كاظم محمد951662521211021299

كلية التربية األساسية/جامعة سومر380.0063.33اعدادية الهدى للبناتادبيبنين فاضل جباري عبيد951672421222020011

كلية التربية األساسية/جامعة سومر377.0062.83ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيفاطمة عباس ساجت مريضي951682221226001014

كلية التربية األساسية/جامعة سومر377.0062.83الخارجياتادبيتماره علي حمود خريس951692221228050146

كلية التربية األساسية/جامعة سومر375.0062.50الخارجيونادبيحيدر جاسم محمد مجيبل951702221218001500

كلية التربية األساسية/جامعة سومر375.0062.50اعدادية صدى النجاح للبناتادبيايه عباس شوين حسن951712221222055008

كلية التربية األساسية/جامعة سومر373.0062.17اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبييوسف جميل ابراهيم عبد الوهاب951722221217002017
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر373.0062.17اعدادية النيل للبناتادبيليلى محسن سعيد حسين951732221222054018

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر511.0085.17اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزنابق سعيد مجباس عبيد951742221222055024

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر487.0081.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمريم ظاهر حبيب موسى951752221424051141

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر464.0077.33اعدادية رملة للبناتادبيفاطمه نوري هالل محسن951762221222015056

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر463.0077.17اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيرحاب رعد مشعان مزعل951772221527073009

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر461.0076.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيايناس احمد ثجيل دهيرب951782221424017021

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر460.0076.67الخارجياتادبيفاطمه سعد حكيم ناصر951792221228050487

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر453.0075.50ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيروان محمد ياسر رستم951802221424017071

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر451.0075.17ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيعذراء عبد الواحد مهاوش كصاد951812221424043072

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر450.0075.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيساره احمد ثجيل دهيرب951822221424017139

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر448.0074.67اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيامير صادق ساجت جابر951832221211007007

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر448.0074.67الخارجياتادبيمروه محمد نعمه زاير951842221228050519

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر439.0073.17اعدادية الكندي للبنينادبيعلي حتات خلف صبر951852221211013036

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر438.0073.00االعدادية الشرقية للبنينادبيمحمد علي فزع دعيم951862221211009034

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر435.0072.50اعدادية رملة للبناتادبيايات شاكر صياح بنيان951872221222015005

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر434.0072.33اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزينب جواد كاظم محي951882221222055032

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر433.0072.17اعدادية النيل للبناتادبيمنار صالح نعيم كعيم951892221222054020

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر427.0071.17اعدادية المنار للبنينتطبيقيعباس كامل كريمش كزار951902221511072010

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر420.0070.00اعدادية الوفاء للبناتادبيحوراء حسن غافل عبد951912221222057009

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر419.0069.83االعدادية الشرقية للبنينادبيعباس حميد جميل حنيش951922221211009019

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر418.0069.67اعدادية الفردوس للبناتادبيتبارك كاظم منصور جادر951932221222003004

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر409.0068.17اعدادية الفجر المختلطةادبيامير صباح محمد راشد951942321217007011

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر408.0068.00ثانوية العاديات للبناتادبيمنار فليح حسن كاطع951952221222091030

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر407.0067.83اعدادية شمس االمل للبنينادبيحيدر جميل عويد صيوان95196222021374006

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر404.0067.33ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيأمين احمد عمران موسى951972321217029002

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر396.0066.00اعدادية االمام للبنينادبيعباس خيري جابر راضي951982321211013017

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر393.0065.50اعدادية البطحاء للبنينادبيعباس عدنان عطشان نواد951992221211008029

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر392.0065.33اعدادية الشباب للبنينادبيحسين عادل رضا حبيب952002221211031013

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر392.0065.33ثانوية بيسان االهلية للبناتادبيضحى عمار سالم جمعه952012221224067007

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر391.0065.17ثانوية العاديات للبناتادبيهالة محمد محسن جبر952022221222091032

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر390.0065.00اعدادية الهبة للبناتادبيزهراء سعد عجيل مظلوم952032221222018007

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر388.0064.67ثانوية الوركاء للبناتادبيازل محمد سلمان عبود952042321222004002

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر387.0064.50اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيمنتظر صدام حسين خضر952052221215001115
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قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر386.0064.33ثانوية االقتدار المختلطةادبيعباس باسم خضير سرداح952062221217010009

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر384.0064.00ثانوية التسامح المختلطةادبيعلي عبد الحسن محمد دخين952072321217051008

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر382.0063.67اعدادية الشباب للبنينادبيمهدي عزيز لفتة جبار952082221211031059

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر378.0063.00اعداديه الوهج للبنينادبيحسين كاظم عبد دربي952092421211030012

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر375.0062.50اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعباس عاجل ناصر عبد952102221211068061

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر375.0062.50اعدادية رملة للبناتادبيبراق رعد عوده عجمي952112221222015010

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر374.0062.33اعدادية الكرمة للبنينادبيعلي محمد زويد عكموش952122221211037027

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر374.0062.33ثانوية دار الندوة المختلطةادبيحسين مانع كرم مهاوش952132221217015008

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر373.0062.17اعدادية الشطرة للبناتادبيهدى علي حسان اسود952142221222046027

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر371.0061.83اعدادية رملة للبناتادبيفاطمه زغير عباس ضاحي952152221222015051

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر371.0061.83اعدادية الرفاعي للبناتادبياالء حيدر شعالن الطيف952162221222053004

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر370.0061.67اعدادية الجواد للبنينادبيحسن مجيد كاظم جابر952172221211054008

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر370.0061.67اعدادية رملة للبناتادبيدنيا هاشم حسين كركوش952182221222015028

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر369.0061.50اعدادية الطبري للبنينادبيسجاد صباح بخيت ساهي952192321211047045

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر368.0061.33اعدادية صدى النجاح للبناتادبيهدى عبد الكريم عبد المهدي عبد الكريم952202221222055058

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر367.0061.17ثانوية االزدهار المختلطةادبيزهراء زري مصري نجم952212221227045006

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر366.0061.00اعدادية البطحاء للبناتادبيفاطمه علي حسين طارش952222221222045064

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر366.0061.00ثانوية بيسان االهلية للبناتادبيفاطمة حسين علوان عبيد952232221224067008

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر365.0060.83للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيياسر ستار عبد الجبار محمد امين952241221211016061

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر365.0060.83اعدادية الشهداء للبنينادبيمجتبى علي جوهر ضيدان952252221211051019

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر365.0060.83اعدادية النيل للبناتادبيفاطمة الزهراء سعد حجيل مخيلف952262221222054017

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر365.0060.83اعدادية الفجر المختلطةادبياحمد صالح محمد باني952272321217007005

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر364.0060.67اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعلي عبد االمير سلمان عبيد952282221211048035

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر364.0060.67اعدادية الجواد للبنينادبيمرتضى داود سلمان نجم952292221211054030

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر364.0060.67اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين غالب زايد عطيوي952302821211039038

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء526.0087.67ثانوية الرباب للبناتاحيائيمينا علي جواد كاظم952312321422075089

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء508.0084.67ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينب اركان راضي علي952322321422058037

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء507.0084.50اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد كشاش عبد هللا952332421424014020

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء494.0082.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهديل نبيل حليم عبد952342421422023167

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء492.0082.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمصطفى نوماس ناصر حسين952352421411013153

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء480.0080.00ثانوية بالدي المختلطةاحيائيمصطفى محمد حسين عليوي952362321417057023

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء478.0079.67اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائياحمد خلف محمد حميدي95237222041035006

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء478.0079.67ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيباقر جاسم محمود عبد952382321413016015

4148 من 2886صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء474.0079.00ثانوية االخوة المختلطةاحيائيتقى ضياء صافي ابراهيم952392321427040001

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء471.0078.50اعدادية عفك للبنيناحيائياحمد قاسم تومين وناس952402421411006005

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء471.0078.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء علي كاظم مهدي952412421422047111

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء467.0077.83اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعبد القادر عامر مخلف شاحوذ952421921411002024

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء460.0076.67اعدادية الحوراء للبناتاحيائيروان عالوي رحيم راضي952432421422026081

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء459.0076.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه عماد جابر شنان952442321422013176

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء459.0076.50للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب احيائيعلي محمد صالح جبار952452421411032039

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء457.7676.29اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد مهدي احمد امين952462721411028163

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء454.0075.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد رحيم حسين طراد952472321422012184

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء452.0075.33اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيتبارك عقيل سعد جمعه952482121422079024

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء444.0074.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيجنات احمد مهدي جابر952492621424002039

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء440.0073.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد باقر وسام جابر محمد952502421411048238

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء439.0073.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائياحمد علي حسين بلي952512321411002013

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء437.0072.83اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسين كريم حسين عبيد952522321417007054

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء436.0072.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمد المهدي عماد مطر صالح952532321411002198

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء434.0072.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عبد الباري غني مهاوش952542221411009122

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء434.0072.33اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيكريم محمد ربح كاظم952552621411027130

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء433.0072.17اعدادية االسراء للبنيناحيائيمصطفى عايد مخلف عبد952561021411011055

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء433.0072.17اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيداليا حسام محسن جاسم952572321427012023

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء431.0071.83للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيبنين عبد المهدي محسن عالوي952582321422047032

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء430.0071.67اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيحيدر جميل جراد مشتت952592921411003014

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء428.0071.33اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائينور الهدى كريم كاظم هادي952602421422025180

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمرتضى قاسم خضير محمد952612321411012152

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمريم محمد عيسى مهدي952622321422016090

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء426.0071.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايه احمد عبدالرضا حسن952632321424003012

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء425.0070.83ثانوية الوركاء للبناتاحيائيتبارك فاضل عبد الحميد نصر952642321422004013

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء425.0070.83اعدادية السنية للبناتاحيائينور احمد حسين كزار952652421422009314

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء425.0070.83ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيبشير سالم عبد زيد حمد952662521413030012

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء425.0070.83ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيايات عدنان كاظم محمد علي952672721422009012

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء425.0070.83اعدادية االندلس للبنيناحيائيزين العابدين علي شنيشل عبد علي952682821411008024

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء423.0070.50اعدادية حلب للبناتاحيائينور الهدى ماجد هاشم محمد952692421422014225

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء423.0070.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيرقيه صباح شاكر عبد952702421422024114

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء422.0070.33ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائياسيل اسعد حكمت حياوي952712221424050003
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قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء421.0070.17ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيجابر فياض خلف جنام952722221413042003

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء421.0070.17ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد حسين حسن952732221424050028

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء421.0070.17ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعلي عدنان عبد الساده عبد الحسين952742421413015021

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء420.0070.00اعدادية المهج للبناتاحيائيحوراء فلح حسن مفتن952751421422035016

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء418.0069.67ثانوية النهضة للبناتاحيائيشهد شريف ثامر مدلول952762221422034061

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء418.0069.67ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيمرتضى احمد عبد الكاظم بحلوك952772421417010035

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء417.0069.50اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي حامد علي راهي952782621411027096

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33ثانوية الرفعة للبناتاحيائيامنه سلمان عبد جاسم952792321422006006

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء414.0069.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيحيدر فاضل عبد المحسن حمزه952802321411020113

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء414.0069.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرانية سلمان والي كاظم952812421422023055

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء413.0068.83اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمحمد قيصر محمود سماوي952822321511061066

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء413.0068.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد علي عباس فاضل كاظم952832421411036287

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء413.0068.83اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين ناظم عبادي حمزة952842421422009064

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء412.0068.67اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم عباس علوان952852321411032034

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء411.0068.50اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا سلمان بريهي مزعل952862721415005051

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء410.0068.33ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل حميد عطيه952872421424020018

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء409.0068.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر حامد راضي كاطع952882421411036344

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء401.0066.83اعدادية االمام للبنينتطبيقيعلي امجد حميد عبيد952892321511013008

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء391.0065.17ثانوية الرحمن االهلية للبنينتطبيقيحيدر فراس عبد الخالق منديل952902421513016002

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء391.0065.17ثانوية السنية المسائية للبنينتطبيقيمؤمل عدنان قحطان رحمن952912421515010033

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء391.0065.17ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقياحمد رياض عبد االمير نعمه952922921513005001

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء528.0088.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم خالد عبد علي جاسم952932321422013434

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء485.0080.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد ايهاب محمد جهاد952942321411020304

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء481.0080.17اعدادية صنعاء للبناتاحيائيايات عماد سلمان صنكور952952421422006012

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء465.0077.50اعدادية البيان للبنيناحيائيمهيمن حسين جاسم محمد952962321411014167

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء464.0077.33اعدادية الديوانية للبناتاحيائينور وليد حسين عامر952972421422010124

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء462.0077.00ثانوية غزة للبناتاحيائيرقيه عبد الستار خضير جعفر952982421422007027

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء461.0076.83اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيانسام حمودي فاضل منفي952992421422025011

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء461.0076.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي عباس شراد جداع953002621411003142

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء460.0076.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيغيث رياض نعيم عيسى953012421411048214

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء453.0075.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيقاسم كريم ضويع سريجيل953021621411001114

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء451.0075.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى ربيع زهير جاسم953032521413031646

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء450.0075.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيميامين سعد عبد اللطيف رسول953042521424029037
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قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء448.0074.67للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيآالء سعد عيدان جاسم953052321422047001

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء447.0074.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب حيدر هاشم فاضل953062321422013251

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء443.0073.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر جعفر ارضيوي ردام953072921411020115

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء441.0073.50اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيزهراء محمود جوده حمادي953082321427003023

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء440.0073.33اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعباس ثامر بنيد حسون953092421411021037

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء440.0073.33ثانوية النور االهلية للبناتاحيائينور خليل جوشان سلمان953102421424018046

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء433.0072.17اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي جابر جهود عريبي953112421411013091

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء432.0072.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد عادل يونس عباس953122621411002112

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء431.0071.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياماني عماد عبد الكريم لعيبي953131621424022016

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء429.0071.50ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر عبد هللا قاسم953141621513110037

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء429.0071.50ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيتغريد جواد رمضان زعول953152321422063018

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء428.0071.33اعدادية المناذرة للبناتاحيائينورا ستار جابر شنان953162321422003151

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء428.0071.33ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيدعاء فليح حسن حداد953172321427005017

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيهديل عامر موسى عبد الجبار953182321424003225

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء425.0070.83اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين عبد الخالق فاضل عليوي953192221411077051

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء424.0070.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعباس جاسم فرهود عبد هللا953202421411015119

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء421.0070.17الخارجياتاحيائينورالهدى مازن حسن فرج953212521428050510

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء420.0070.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين عالوي خضر953222221411004243

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء420.0070.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيزينب سعد حميد حسون953232321422041094

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء420.0070.00اعدادية السجاد للبنيناحيائييعقوب سلمان جميل سعد953242421411047352

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء418.0069.67اعدادية االمام للبنيناحيائيعباس ماجد كاظم علوان953252321411013035

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء417.0069.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائيزيد فاضل مطرود سمين953262421411048126

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن ميثم علي حسين953272321411020068

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد هاني حسين راضي953282321411020347

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء كاظم جبار كاظم953292321422003067

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد االمير مراد953302321513018021

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء415.0069.17اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرقيه حاتم علوان عبود953312321422015061

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء415.0069.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشفق توفيق كريم عطية953322421422013171

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء415.0069.17اعدادية الشافعية للبناتاحيائيطيبه عادل عبد العظيم عباس953332421422017115

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء414.0069.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد امين جاهل عبد الحسن953342421411027039

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء414.0069.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيضحى رزاق كاظم راضي953352421422025128

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء411.0068.50ثانوية الوركاء للبنيناحيائيخالد فالح محسن فضل953362321411030013

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء411.0068.50اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيمنتظر فاهم ناجي عطيوي953372321511032054
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قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء411.0068.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيكرار محمد حمزه هندي953382421411047251

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء411.0068.50ثانوية الصديقة للبناتاحيائيانوار عقيل صاحب حسون953392421422044008

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء408.0068.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمجتبى ستار جبار حميد953402321411035041

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء391.0065.17اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي عباس حسين دويج953412721515001095

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء567.0094.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمنتهى عبد الرحمن عبد الجليل جبر953422321426001355

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء564.8494.14اعدادية الشموس للبناتاحيائيساره احمد محسن شاكر953432321422025051

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء558.0093.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائياّيه عالء كريم ناصر953442321422013015

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء558.0093.00اعدادية غزة للبناتاحيائيبنين حيدر جليل كريم953452721422034027

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء557.0092.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيدعاء كاظم جبار كاظم953462321422039067

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء556.0092.67ثانوية الفضائل للبناتاحيائيمريم علي حسين فرج953471421422019044

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء555.0092.50اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي احمد عبد الكريم عبد العباس953482321411016058

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء554.0092.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيهشام علي سعدون هادي953492321411006241

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء552.0092.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي حسين حميد عبد الحسن953502721411029068

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء551.0091.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرسل سليم محمد رحيم953512321422013162

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء549.0091.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيرسول سعدي حسن علي953522721411025086

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء548.4491.41ثانوية التحرير للبناتاحيائيتقى موسى محمد كاظم953532321422021030

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء548.0091.33ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائياحمد سلوان عباس قحط953542321413016004

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء548.0091.33ثانوية النجوم للبناتاحيائيسكينه جعفر صادق ساهي953552321422054037

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء547.0091.17اعدادية الزرقاء للبناتاحيائياتير محمد علوان حمزه953562321422032002

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء547.0091.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب لؤي جواد عبد الرضا953572421422028107

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء546.0091.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيقبس عادل مهدي سعيد953582321426001357

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء545.0090.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتقى كوثر عبيد حيدر953592321424006096

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء545.0090.83ثانوية السهول المختلطةاحيائيحنان محمد مزهر سالم953602321427050009

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء544.0090.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيجمانه حيدر نجاح عبود953612321422013124

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء543.0090.50اعدادية االرشاد للبنيناحيائيعلي غانم عباس رهيف953622821411040024

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء542.0090.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيامنه هيثم عبد الحسين شندل953632321422017019

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء542.0090.33ثانوية السهول المختلطةاحيائيدنيا سالم ميل مزهر953642321427050012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء540.0090.00ثانوية المربد المختلطةاحيائياحمد نهاد مطلك يوسف953651121417002004

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء540.0090.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيشفاء كريم حمزه حسين953662321424006239

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء538.0089.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة كريم تويه خشان953672921422024210

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء537.0089.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي نبيل مالك ملبس953682321413018199

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء537.0089.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرؤى رائد فخري ابراهيم953692321422012078

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء536.0089.33اعدادية السياب للبنيناحيائيامير صفاء كاظم حسون953701321411028014
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء536.0089.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحامد حسين رجاب راضي953712321413018034

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء536.0089.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسرور عذاب حسن جاسم953722321422044086

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء536.0089.33اعدادية السنية للبناتاحيائيكوثر جبار شنان عذاب953732421422009279

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء535.0089.17اعدادية دجلة للبناتتطبيقيايات سعيد حسين ثويني953742321522031006

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء534.0089.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي محمد حسين مطر953752321413018192

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء534.0089.00ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيعباس جامل عبد هللا شرهان953762321417053010

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء534.0089.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمروه علي وادي فرهود953772321422005085

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء532.0088.67اعدادية المدحتية للبنيناحيائياحمد رعد لفته حسون953782321411017002

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء532.0088.67اعدادية المناذرة للبناتاحيائيفاطمه غانم عبد هللا والي953792321422003124

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء532.0088.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائياّيات محمد اسماعيل محمود953802321422013009

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء531.0088.50اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحيدر مهدي كركز مزهر953812321411005046

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء531.0088.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائييقين جاسم محمد جبر953822321422051129

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء530.0088.33ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيمختار حسن سبتي عبد علي953832321411025042

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء530.0088.33ثانوية النيل للبنيناحيائيمحمد سعد فليح حسن953842321411029110

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء530.0088.33ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي كويت حميد محمد953852421413019022

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء529.0088.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعباس فالح مرزه علي953862321411002117

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء528.0088.00ثانوية الراية المختلطةاحيائياسماعيل ثامر محمد ابراهيم953872121417002003

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء527.0087.83ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسين زيدان خلف حميد953882221413031014

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء527.0087.83اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعلي عمار عبد اللطيف حسين953892321411001051

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء527.0087.83اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيهمام قيس هادي فاضل953902321411001090

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء527.0087.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي احسان كاظم جرد953912321411002135

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء527.0087.83اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمثنى كطران غاوي محمد953922321417003039

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء527.0087.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيخديجه عيدان طلب ساير953932321422018042

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء527.0087.83للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزهراء عالء خضير رحومي953942321422047064

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء527.0087.83ثانوية االفاق للبناتاحيائيزينب صالح جابر عاشور953952321422061045

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء527.0087.83ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيالهام اسعد فيحان كريم953962321427014002

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء527.0087.83ثانوية الطف المختلطةاحيائيفاطمه خليف عبد العباس جاسم953972321427032050

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء526.0087.67ثانوية الشهيد الصدر للبنيناحيائيحسين خضير عبيس مزعل953982321411059008

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء526.0087.67اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائييوسف يحيى شاكر عبد االمير953992321411063137

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء526.0087.67ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزهرة مؤيد صبار عباس954002321422037044

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء526.0087.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينه جمال محمد عبيد954012321422048073

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء526.0087.67ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيغيث عبد االمير عبد الحمزه زغير954022421411035040

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء525.0087.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمد سرحان شنياره حسن954032321411002203
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء525.0087.50اعدادية المدحتية للبنيناحيائيقاسم رحيم عليوي حسن954042321411017105

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء525.0087.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي عقيل عبد الحسين عبد هللا954052321411020229

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء525.0087.50اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيابراهيم جاسم محمد علي954062321415002001

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء525.0087.50اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيمحمد نومي شعالن عذاب954072321511012051

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء525.0087.50اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء فريد حميد عطش954082421422001063

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء524.0087.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين علي حسين كاظم954092321422017045

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء524.0087.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه نبيل عبد االمير محمد954102321422017247

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء524.0087.33ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيحنين عقيل كامل هادي954112321422063022

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء524.0087.33اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيفاطمه هادي جاسم دايش954122321427012064

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء524.0087.33اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيلمياء فالح نايف رشيد954132321427012067

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء524.0087.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد رسول رضا غريب954142721411029117

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء524.0087.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد محمود عبد محمد علي954152721411034216

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء523.0087.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيبسام علي حسين ناصر954162321411002025

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء523.0087.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمصطفى امين راشد امين954172321411002222

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء523.0087.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين سالم جبر جواد954182321411006043

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء523.0087.17اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيحسن خالد ماهر فهيم954192321411032009

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء523.0087.17ثانوية التراث للبنيناحيائينور علي حسين جراد954202321411050048

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء523.0087.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب احمد مجيد فليفل954212321422017150

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء523.0087.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمريم صادق غازي عبد954222321422027088

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء523.0087.17ثانوية الخلود للبناتاحيائيزهراء نافع سليم يحيى954232321422058036

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء523.0087.17ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيحنين رائد حسين راضي954242321427023003

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء522.0087.00ثانوية عدن للبناتاحيائيمريم عامر جبر بردان954252321422001080

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء522.0087.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيصفا ثامر عجيل وداي954262321424003146

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء522.0087.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء صادق خرموش جباره954272621424004072

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء521.0086.83ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائياحمد عباس محمد باقر954282221413004011

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء521.0086.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد وسام ثامر عبد الحسين954292321413018266

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء521.0086.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين حمزه عبيد عباس954302321424006044

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء520.0086.67اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم رحيم صالح954312121411005134

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء520.0086.67اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينب هاشم حسن عبد هللا954322121422011052

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء520.0086.67ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعباس محمد سليم حسن954332321413012031

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء519.0086.50ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء زهير حسين عبيد954342321422021050

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء519.0086.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيآيات باسم رحيم راشد954352321422039004

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء519.0086.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه مثنى خالد علي954362321422072250
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء519.0086.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين حمزه جاسم954372321424003166

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء519.0086.50ثانوية العمادية المختلطةاحيائيفاطمة احمد عباس على هللا954382321427055012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء518.0086.33اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمصدق خالد خليل ابراهيم954392321411017135

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء518.0086.33ثانوية التراث للبنيناحيائيزيد علي ثامر جالب954402321411050014

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء518.0086.33اعدادية المناذرة للبناتاحيائيبنين علي حسن علي954412321422003023

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء518.0086.33ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزينب عامر تايه حريز954422321422040030

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء518.0086.33ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائينبأ حسن هادي ساجت954432321422066047

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء518.0086.33ثانوية النخيل المختلطةاحيائيبيداء حسين ناصر حسين954442321427039008

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء518.0086.33الخارجياتاحيائيهدى ميثم هاتف بعيوي954452321428050380

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء518.0086.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسرور جميل فرهود مطير954462421422013168

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء517.0086.17ثانوية الطف المختلطةاحيائيكاظم محمد عوده عبد الزهره954472321417032024

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء517.0086.17للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيتبارك حيدر عبد الحسن حمزه954482321422047035

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء517.0086.17ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيجنات قحطان جياد عبد954492321424003046

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء517.0086.17اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيبنين حيدر حسن علي954502421422025025

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء517.0086.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيكوثر رحيم حسين جبر954512421422030152

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء516.0086.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمصطفى خالد جابر طاهر954522321411002226

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء516.0086.00اعدادية الطبري للبنيناحيائييعقوب يوسف حسين محمد954532321411047078

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء516.0086.00ثانوية االسراء المختلطةاحيائيعلي احمد حمزة ناصر954542321417049007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء516.0086.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيعال مزهر كاظم راضي954552321422022166

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء516.0086.00ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيفاطمه عقيل كاظم مهدي954562721424005020

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء515.0085.83اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسنين حيدر حسين علي954572321411019035

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء515.0085.83اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمنتظر خضير عباس مطرود954582321411046173

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء515.0085.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه عباس خليل اسماعيل954592321422005075

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء515.0085.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيصفا بهاء حمزه عبيد954602321422013329

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء515.0085.83اعدادية دجلة للبناتاحيائيتمني حيدر علي عوده954612321422031024

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء515.0085.83ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائياسراء ابراهيم فاضل كاظم954622321427015002

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء515.0085.83ثانوية النخيل المختلطةاحيائيفاطمه خضير شاكر محمد954632321427039029

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء515.0085.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيبنين باسل عزيز هارون954642421422024051

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء514.0085.67ثانوية السكري للبنيناحيائيحوراء حميد ابراهيم جعفر954652121421043006

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء514.0085.67اعدادية السالم للبنيناحيائيمقتدى حسن كاظم مطشر954662221411015165

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء514.0085.67اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب جمعه مطر كاطع954672321422002073

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء514.0085.67اعدادية المدحتية للبناتاحيائياديان هيثم حمزة فدغوش954682321422015002

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء514.0085.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب عباس علي منهل954692321422039125
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء514.0085.67اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيرسول علي حمود جبار954702421411028031

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء513.8885.65ثانوية بابل للبنيناحيائيمؤمل مثنى رزاق محمد954712321411056118

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء513.0085.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيجواد خالد عبيد جالب954722321411002027

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء513.0085.50اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمؤمل عباس فاضل كاظم954732321411017109

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء513.0085.50اعدادية الجامعة للبنيناحيائيسجاد عادل ياسر جالب954742321411061062

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء513.0085.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيسراب جابر حسن زغير954752321422018095

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء513.0085.50ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيحوراء حامد جاسم حميد954762321422019016

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء513.0085.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيدعاء عقيل محي عبيس954772321422062050

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء513.0085.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرقيه مشتاق جواد رسول954782321422072094

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء512.0085.33ثانوية عدن للبناتاحيائيساره عامر مرود حرجان954792321422001055

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء512.0085.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيذكرى ثامر حسين حمزه954802321422017087

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء512.0085.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن شياع954812321422018137

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء512.0085.33ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزينب بدر عبد الكاظم حمزه954822321422071063

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء512.0085.33ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائياسراء مشتاق طالب علي954832321427005002

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء512.0085.33اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيرقيه حسين عبدالحمزه سهيل954842321427012031

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء512.0085.33اعدادية خديجة للبناتاحيائيرقيه عبد الحسين نجم عبد954852421422001052

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء512.0085.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء عبد مهدي حريجه954862421422003091

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء512.0085.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب صالح مهدي جياد954872421422047133

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء512.0085.33اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيعلي طالب عباس حيوان954882921415002093

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء511.0085.17اعدادية النصر للبناتاحيائيمنال فاضل بنوان سلمان954892221422052087

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء511.0085.17اعدادية السدة للبنيناحيائيعباس بهيج عبيد مرزة954902321411016052

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء511.0085.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء باسم نجم عبيد954912321422022100

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء511.0085.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطفوف هادي جواد حسن954922321422044098

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء511.0085.17ثانوية بالدي المختلطةاحيائيمها ابراهيم عبيد مخيف954932321427057007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء511.0085.17اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد عطيه954942721422010039

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء510.0085.00اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسين علي حسين عناد954952221411027035

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء510.0085.00ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسين علي كاظم عبد علي954962321413016034

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء510.0085.00ثانوية المسعودي للبناتاحيائيتبارك علي حسن علي954972321422020025

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء510.0085.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائينور الهدى طارق ظاهر محمد954982321422047132

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء510.0085.00اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيانتظار محمد عليوي كاظم954992321427013003

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء509.0084.83اعدادية البحتري المختلطةاحيائيظافر مطلك جاسم محمد955001821417004010

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء509.0084.83اعدادية الهاشمية للبنيناحيائياحمد ماهر ماجد عبد زرزور955012321411019008

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء509.0084.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمرتضى حمزه حميد شاهين955022321413018269
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء509.0084.83ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيحسين علي هالل حسين955032321417016007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء509.0084.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الزهره هاشم محمد955042321424006297

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء509.0084.83ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيزينب عالء مهدي صالح955052321424012012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء509.0084.83ثانوية زهرة الفرات للبناتتطبيقيبنين حيدر زيدان عبد955062321522066001

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء508.0084.67اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينه حيدر عباس امير955072321422003086

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء508.0084.67اعدادية طليطلة للبناتاحيائيرقيه فاضل جميل جاسم955082321422017104

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء508.0084.67ثانوية االفاق للبناتاحيائيفاطمه يحيى حسين عبيد955092321422061066

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء508.0084.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيدنيا عقيل صالح حسين955102321422062054

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء508.0084.67اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيزهراء ماجد مهدي علي955112321427003022

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء507.0084.50اعدادية النبوة للبناتاحيائيايه سعد عبد النبي ياس955122121422055014

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء507.0084.50اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسن محمد جعفر عبد اللطيف955132321411005022

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء507.0084.50ثانوية التراث للبنيناحيائيزيد خالد عبيد جالب955142321411050013

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء507.0084.50ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي هادي عبيس عبد955152321413016075

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء507.0084.50ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيزين العابدين عدي عمار حسين955162321417016010

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء507.0084.50ثانوية الوركاء للبناتاحيائيآيه عدنان محمود مزعل955172321422004001

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء507.0084.50ثانوية الحلة للبناتاحيائيايات ظاهر حبيب حسين955182321422024007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء507.0084.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء سعد داخل محمد955192321422044053

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء507.0084.50اعدادية السنية للبناتاحيائياسراء محمد دحدوح محمد955202421422009007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء507.0084.50اعدادية ام عمارة للبناتاحيائينور الشمس احمد عبد زيد محمد955212721422010095

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء506.0084.33ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيحسن كريم كيطان كاشي955222321417046005

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء506.0084.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك مرزه بريهي صبيح955232321422012061

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء506.0084.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب هيثم حسن عبدهللا955242321422013280

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء506.0084.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء قاسم عباس حسن955252321422033041

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء506.0084.33ثانوية حلب للبناتاحيائيهند مهند محمد جابر955262321422053036

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء506.0084.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيهجران عبد  زيد حسين عبيد955272321424003220

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء506.0084.33ثانوية الصادق المختلطةاحيائيزهراء ماهل كاظم شنباره955282321427006018

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء506.0084.33ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزهراء شهيد محمد موسى955292421424025061

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء505.0084.17اعدادية الروافد للبنيناحيائيسالم سعيد حميد عبد الوهاب955301821411073041

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء505.0084.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيضرغام جواد حميد ابو سوده955312321411002108

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء505.0084.17اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعبد هللا علي حسين كاظم955322321411017081

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء505.0084.17اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي احمد ناظم ناصر955332321411019099

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء505.0084.17اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيرقيه حمزه عبيد حسون955342321422002052

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء505.0084.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه زيد رزاق جدوع955352321422012244
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء505.0084.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى عدنان عبدالحميد مهدي955362321422013496

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء505.0084.17اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء يوسف ابراهيم مشعل955372321422015085

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء505.0084.17اعدادية المدحتية للبناتاحيائيصفا علي بدر عبد الحسين955382321422015108

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء504.0084.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمصطفى حسن عناد عبد الحسين955392321411019192

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء504.0084.00ثانوية الحمزة الغربي للبنين الوقف الشيعياحيائيعبد المحسن كريم عباس جاسم955402321411071009

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء504.0084.00ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيحسن محمد صبر سعدون955412321417016005

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء504.0084.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير ليث عبدالكريم جاسم955422321422013356

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء504.0084.00ثانوية الخلود للبناتاحيائيحنين قاسم جدوع محمد955432321422058020

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء504.0084.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين علي حسين ديلي955442321424006056

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء504.0084.00اعدادية سومر للبنيناحيائيحسام سامي شاكر عبد955452421411004030

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء504.0084.00ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيحسن المي ناهي شليبه955462421417004007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء504.0084.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب عقيل عبد الهادي شاطي955472721422054167

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء503.0083.83اعدادية القاسم للبنيناحيائيسجاد طارق محسن عبد هللا955482321411006078

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء503.0083.83اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي صافي محسن كريم955492321411043032

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء503.0083.83اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمحمد فراس سعدي حمادي955502321411063102

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء503.0083.83اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعبد هللا علي حسين حمزه955512321417003028

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء503.0083.83ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيحسين عيسى محمد طعيمه955522321417005008

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء503.0083.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيختام مرزه عبد الحمزه مطلب955532321422022082

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء503.0083.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عبد الجبار ابو كطيفه محمد955542321422033102

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء503.0083.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيهبه علي كاظم سلطان955552321422050093

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء503.0083.83ثانوية الصادق المختلطةاحيائياسراء كاظم كزار عبد955562321427006006

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء503.0083.83اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الحسين جبر955572421422010056

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء503.0083.83ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزينب فاضل عباس حيدر955582721422050060

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء502.0083.67اعدادية الرمانة للبنيناحيائيغيث عبد السالم احمد محمود955591921411112075

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء502.0083.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين سعيد دغيم فليح955602321424003024

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء502.0083.67اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحسن عالوي عبد هللا عبد955612421411021011

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء502.0083.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيرجاء فرج نعيم بردان955622421422011074

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء502.0083.67اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسنين سجاد جواد كاظم955632721411032041

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء501.0083.50اعدادية البطحاء للبنيناحيائيكرار جواد نغيمش ظاهر955642221411008046

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء501.0083.50اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيزين العابدين محمد عبد االمير نايف955652321411005051

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء501.0083.50ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيمحمد حمزه عبد الساده اطراد955662321417063031

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء501.0083.50اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء رعد عبيس دوريع955672321422031041

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء501.0083.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيعذراء رعد عكش محمد955682421422008123
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0083.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياالء رياض زغير حسين955692221424028012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0083.33ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيضحى رحيم خليف ساجت955702221424050037

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0083.33اعدادية االندلس للبنيناحيائيعباس علي جاسم محمد955712321411033110

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0083.33ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعباس طعمة جاسم عبيد955722321413016058

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0083.33اعدادية المناذرة للبناتاحيائيمريم عباس كاظم دويح955732321422003134

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0083.33اعدادية المدحتية للبناتاحيائيايالف عبد الحمزة كاظم راضي955742321422015013

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0083.33اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء كاظم ياسر كاظي955752321422015082

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0083.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب احسان علوان اسماعيل955762321422017147

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0083.33ثانوية المسعودي للبناتاحيائيورده ياسر احمد اسماعيل955772321422020096

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0083.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء ابراهيم حسين موسى955782321422062065

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0083.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء ماهر محمد والي955792521422030060

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0083.33ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيبنين صدام حسين عبيد955802721422050017

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء499.0083.17ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيرحمه عماد احمد ناصر955811621424010025

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء499.0083.17ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيبشار غازي محسن عيدان955822321413003006

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء499.0083.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيشهد علي فرحان عبود955832321422017197

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء499.0083.17ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيغدير علي بسام عبد الكاظم955842321422071095

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء499.0083.17اعدادية المهيمن للبنيناحيائيصدر الدين علي حمد فرحان955852721411016066

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء498.0083.00ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائينور علي جعفر مرزه955862321422007081

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء498.0083.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير عباس فاضل عبد955872321422012219

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء498.0083.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيامنيه فاضل خضير شداد955882321422013049

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء498.0083.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء حسين نعمه شمخي955892321422048051

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء498.0083.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحيدر علي مجلي هويدي955902421417008028

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء498.0083.00اعدادية خديجة للبناتاحيائياستبرق غضبان جايش جاسم955912421422001001

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء498.0083.00اعدادية دمشق للبناتاحيائياديان محسن طاهر مسلم955922421422024007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء497.0082.83ثانوية الطف المختلطةاحيائيكرار حيدر عوده عبد الزهره955932321417032025

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء497.0082.83اعدادية البيادر المختلطةاحيائيعلي راسم غنيص حسون955942321417058031

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء497.0082.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسجى علي شنان جاسم955952321422005065

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء497.0082.83عدادية الثورة للبناتاحيائيبنين علي صالح مهدي955962321422011033

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء496.2882.71ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين رائد حافظ نايف955972321422021020

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء496.0082.67ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيتماضر فالح عبد الواحد صالح955982321422063019

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء496.0082.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمه محمد عباس حسن955992421422003151

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء494.0082.33اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيمريم حسين عليوي محي956002321522016050

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء486.0081.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقينور محمد حسين علوان956011121522044060
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء486.0081.00اعدادية كوثا للبنينتطبيقييحيى عباس حلوان جلوب956022321511040040

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء475.0079.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيهديل جمال مزعل هاتف956032321522072053

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء471.0078.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبنين ماجد كاظم عبد956042221522004005

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء463.0077.17اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيزين العابدين عماد عباس شهيد956052321511061023

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء462.0077.00ثانوية التراث للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبيس حسن956062321511050048

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء462.0077.00اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيمهند حسين علي دهروب956072721511008063

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء453.0075.50ثانوية النيل للبنينتطبيقيبشير محمد هادي زبار956082321511029007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء453.0075.50اعدادية التفوق للبنينتطبيقيامير فؤاد منادي مطوح956092421511042021

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء447.0074.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمحمد عماد عبد هللا جابر956101621511035123

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء438.0073.00اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيبنين سعدون جابر صابر956111621522012005

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء436.0072.67ثانوية األمامة للبنينتطبيقيعمار رشيد علي عاشور956122121511073016

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء433.0072.17اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد هادي حسان ردام956132921511025255

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحيدر طالب عبد الزهره جاسم956142421511037018

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء425.0070.83ثانوية الشهداء للبنينتطبيقيسعد علي مسلم ذنون956151721511114008

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء424.0070.67ثانوية النيل للبنينتطبيقيمحمد نديم حميزه عبد الرحمن956162321511029049

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء422.0070.33اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفرح مفيد سلمان كاظم956172421522047031

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء421.0070.17اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحسن علي جاسم كاظم956182321511017012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء421.0070.17اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيياسر عمار محمد علي حسين956192721511030113

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء418.0069.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيجواد كاظم راضي عايد956202221511004007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمجتبى احسان نعمه عبود956212321511003062

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء413.0068.83اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيأحمد تكليف حصموت عبد هللا956222921511022001

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء410.0068.33اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيكريم كاظم عبيد حمزه956232321511008044

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء409.0068.17ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيحسنين ماضي فيصل عنيد956241621513027013

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء406.0067.67اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمصطفى علي ساجت عذاب956252621511010062

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء406.0067.67اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمحمد نافع عبد خليفة956262921511016111

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء405.0067.50اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيحسين زمن رحيم حمزه956272321511031013

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء405.0067.50ثانوية التراث للبنينتطبيقيعباس عليوي زرار ياسر956282321511050021

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء405.0067.50ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيفاطمة عباس حمود عبيس956292321527030008

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء401.0066.83اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيعلي حميد نجم ثامر956302621511017072

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء401.0066.83ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيمحمد حسين عويز حمدان956312821517008025

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء398.0066.33اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيايات محمد جاسم عبد علي956322321522038004

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء398.0066.33اعدادية شط العرب للبناتتطبيقياسراء علي غازي لفته956332321522048001

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء397.0066.17ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيحسين علي راجي شلفاط956341621513063005
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء397.0066.17اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيعبد هللا قاسم زبال عبد هللا956352321511031030

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء397.0066.17اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمهيمن حيدر طالب علي956362321511061079

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء397.0066.17اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسجاد محمد صدام عذافة956372821511037049

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء396.0066.00عدادية الثورة للبناتتطبيقيمريم عماد جواد كاظم956382321522011055

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء395.0065.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيبنين عبد العالي عباس لفته956392421527008003

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء395.0065.83ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةتطبيقيجسام محمد جابر غطغوط956402821517012004

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء394.0065.67اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيمصطفى فليح حسن مزعل956412321511005051

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء394.0065.67ثانوية الحلة للبناتتطبيقيزهراء اسعد صبيح جواد956422321522024017

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء394.0065.67اعدادية دجلة للبناتتطبيقيحوراء احمد كاظم عبيس956432321522031012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء394.0065.67ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيوسام صدام جبار عبيد956442821511020112

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء393.0065.50اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي جبار هليل عباس956452821511015110

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء392.0065.33اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيعيسى محسن عبار خليف956462221511066010

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء391.0065.17اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيزينب عباس حسن جبوري95647272052071013

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء391.0065.17اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعلي داخل كريم جوير956482321511004040

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء390.0065.00اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيودق كاظم جلعاوي عبود956492421522013037

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء390.0065.00اعدادية دمشق للبناتتطبيقينور الهدى عبد الكريم حنين راضي956502421522024042

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء389.0064.83ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيغزوان محمد سلمان ثجيل956511621513070015

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء389.0064.83ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتتطبيقيميسرة زيد خالوي منديل956522421524010004

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء389.0064.83اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيمنتظر احمد نعمه جوده956532721511008056

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء388.0064.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقينور الهدى حيدر خضير عباس956542521522004087

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء387.0064.50اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيحسين عطشان شنيور كشام956552221511038020

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء387.0064.50الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين تطبيقيعباس نور هالل عنبر956562321511064014

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء386.0064.33اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقياحمد حسن عطشان جبار956572921511019001

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء386.0064.33ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيحسنين يحيى كاظم خنون956582921513002003

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء385.0064.17اعدادية الغراف للبنينتطبيقيحسن قاسم دايخ زياد956592221511022016

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء384.0064.00اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيمسلم حسين كاظم خشان956602521511010057

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء382.0063.67االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي غضبان حسين مزيعل956612221511009038

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء512.0085.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيزيد حسين جابر معتوك956622221411034151

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء500.0083.33اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسن عبد حمود شريدة956632921411018024

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء494.0082.33ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيحسين محمد عدنان طعمه956642821411020011

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء492.0082.00اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين عزيز مايع956652921411022073

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء491.0081.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور صباح محمد حسين956662221422039380

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء487.0081.17اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد عبد السالم احمد ابراهيم956672121411002011
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كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء484.0080.67ثانوية الباقر للبناتاحيائينبراس ضياء جابر علي956682321422029086

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء480.0080.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتبارك عبدالزهرة حمزة صالل956692321424003038

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء475.0079.17اعدادية العفاف للبناتاحيائياسراء طالب رحمن متعب956702421422048003

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء474.0079.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمحمد علي حسين حمزه956712321411012141

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء473.0078.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيطفوف عمران جابر جودة956722221424008167

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء471.0078.50اعدادية سومر للبنيناحيائيمرتضى هاشم سعيد مكصد956732421411004160

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء470.0078.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعمر محمد هادي صالح956742121411004108

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء470.0078.33اعدادية حلب للبناتاحيائيشمس الضحى صالح طالب حمزه956752421422014154

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء467.0077.83ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيبنين ماجد وحيد جاسم956762321422067019

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء466.0077.67ثانوية الهدى للبناتاحيائيبدور نعمه جبار عطار956772221422033012

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء466.0077.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائياصاله فاضل سوادي وادي956782321422005003

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء466.0077.67اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك علي عبد عباس956792421422005038

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء466.0077.67اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين غانم حميد حسن956802421422009055

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء465.0077.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن رشاد عبد الكريم مكي956812521413031121

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء464.0077.33اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الحمزه حسن956822321411061141

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء463.0077.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي ناظم ثجيل ضيدان956832221411013071

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء463.0077.17اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيكرار جبار مهلهل كايم956842221415013037

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء463.0077.17ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيهبه زيد حمزه حسن956852321422066052

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء463.0077.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرانيه محمد هادي عزيز956862621422013040

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء462.0077.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمهدي خلدون راضي دحام956871421411041109

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء462.0077.00اعدادية النيل للبناتاحيائيعيدة ثامر سمير غيزان956882221422054074

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء461.0076.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائياديان ياسين ابراهيم راجي956892321422013021

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء461.0076.83اعدادية النعمانية للبناتاحيائيبنين محمد حسن حمزه علي956902621422017028

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء459.0076.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائيجعفر عباس حسين حمزه956912421411048054

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء458.0076.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيامنه شاكر عبد الحسين رضا956922321422012027

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء457.0076.17اعدادية الداودي للبنيناحيائيمحمد علي حازم عبد فهد956931021411029033

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء457.0076.17ثانوية حمورابي للبنيناحيائيقاسم كاظم علوان بخيت956942721411012036

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء455.0075.83اعدادية الرباط للبناتاحيائينبأ حسين داود سلمان956951121422055077

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء455.0075.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسن علي حسين نصيف956962421411042029

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء455.0075.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرباب فارس علي محمد956972521422004248

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء454.0075.67ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيعلي محمود شاكر حسين956982321413011005

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء454.0075.67ثانوية الصالحية للبنيناحيائيعباس علي عبيس فضل956992421411017016

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء454.0075.67ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيساره عقيل مجيد حميد957002521424025033
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كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء453.0075.50اعدادية القدس للبنيناحيائيحسين علي عبد الباقي حسن957012321411043014

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء453.0075.50اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمصطفى عباس شاكر علي957022321415002306

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء453.0075.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهنا احمد عبدالزهره شكر957032321422072310

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء453.0075.50ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيغفران كاظم حاكم رشيد957042321427031005

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء452.0075.33ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيابرار عظيم ثجيل جاسم957052221424049001

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء452.0075.33اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد حسين لفتة عبيد957062421411044137

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء450.0075.00اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيسيف كاظم موسى رحيمه957072221411058029

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء449.0074.83ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيايمان فالح عبيد محمود957082321422023002

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء449.0074.83ثانوية الطف المختلطةاحيائيبنين حافظ جبار مغير957092321427032013

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء449.0074.83اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيجعفر احمد ناجي هادي957102421415007014

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء448.0074.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيحوراء فارس فرحان شالش957112221424008058

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء448.0074.67ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيزهراء جمال اسماعيل عبد957122321427005023

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء448.0074.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد نزار محي كاظم957132421411042170

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء446.0074.33ثانوية التراث للبنيناحيائيسالم كريم حسن جاسم957142321411050017

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء446.0074.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيعلياء صالح هاشم عبيد957152321422072212

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء446.0074.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيزياد رزاق هالل شاطي957162421411036117

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء445.0074.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد عليوي حسن957172321413018247

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء445.0074.17ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيعلي كامل كاظم حسين957182321417016012

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء445.0074.17ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيامنه حسين عبد العالي نعمه957192321422067007

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء444.0074.00اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيحوراء علي خميس شنان957202221422053036

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء443.0073.83ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيزينب علي حمزه حسين957212321424001007

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء443.0073.83اعدادية الصدرين للبنيناحيائياحمد كريم محمد مرزوك957222421411037014

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء442.0073.67ثانوية التحرير للبناتاحيائيحوراء عقيل كاظم محمد957232321422021034

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء442.0073.67الخارجيوناحيائيمسلم عداي هاني حميد957242421418001374

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء442.0073.67اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن محمد حسين957252721411007093

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء442.0073.67ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمة محمد حسين علوان957262721422047098

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء441.0073.50اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزينب عزيز دويج خفيف957272221422046088

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء441.0073.50اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمحمد يوسف شعالن عطشان957282421411001066

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء441.0073.50اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه رعد جواد علي957292421422010099

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء441.0073.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي سالم حبيب ظاهر957302521413031365

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء441.0073.50ثانوية الشجعان للبنيناحيائيحسين دريب هراطه محمد957312621411046006

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء440.0073.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينوره مهند طالب جواد957322321424006388

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء439.0073.17ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد ورش جعفر957332221413012145
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كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء439.0073.17اعدادية السنية للبناتاحيائيبتول خميس جابر عباس957342421422009033

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء438.0073.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب محسن موسى هندول957352321422044077

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء438.0073.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين كتاب عيدان عبيد957362321424006062

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء437.0072.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسما فاضل شريف صالح957372321422072174

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء436.0072.67الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين احيائيزين العابدين علي محمد حسين957382321411064008

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء436.0072.67ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيتبارك رسول عبد حسين957392321427005014

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء435.0072.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائيسجاد وليد كاطع سلطان957402221411037078

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء435.0072.50اعدادية الشوملي للبنيناحيائيغيث حسن عبد علي مطر957412321411042101

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء435.0072.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب هاشم حسين محيسن957422321422027055

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء435.0072.50للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائياسماء جاسم فيصل مدب957432321422047011

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء435.0072.50اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه عبد الرسول جفات كوس957442421422025147

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء434.0072.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسن حيدر جبار ملوح957452321411002031

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء434.0072.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعبير علي خضير جبر957462321422012208

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء434.0072.33اعدادية اليقظة للبناتاحيائيضحى علي جاسم عبيد957472321422014121

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء434.0072.33اعدادية الجواهري للبنيناحيائياسامة ماهر حمود عبيد957482421411013015

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء433.0072.17ثانوية االعمار للبنيناحيائيخالد أحمد سليمان علي957492221411076007

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء433.0072.17اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيايمان محمد علي مزعل957502321427012011

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء433.0072.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمنتظر حيدر عبد الكاظم عرد957512421411048309

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء433.0072.17اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء عدنان عبد الكاظم عبد957522521426001173

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء432.0072.00ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيزينب جابر عبد جاسم957532321427053008

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء431.0071.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين علي موسى حسين957542321411020091

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء431.0071.83اعدادية السنية للبناتاحيائيرقية جبار كريم طخاخ957552421422009115

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء431.0071.83اعدادية حلب للبناتاحيائيسهيله حسين راهي جبار957562421422014149

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء431.0071.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيدعاء علي حسين خطار957572721422048044

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء430.0071.67ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعلي نصير مزهر عبد957582221413040068

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء430.0071.67ثانوية النجوم للبنيناحيائيعبد هللا زكريا مهدي محمد957592321411026028

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء430.0071.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء موحان كاظم رحيل957602321422051054

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء428.0071.33ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد والي حذيه957612221413012162

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء428.0071.33ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيزهراء حامد نوري علي957622321424009007

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء428.0071.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيشهد علي جفات هبول957632721422014101

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيسعد رفيق غياض جبر957642221413012070

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد محسن عليوي957652221424038013

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيمحمد حيدر كوشي جاسم957662321411025038
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كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17اعدادية المناذرة للبناتاحيائيرقيه محمد عمران جمعه957672321422003052

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيآيه عمار مكي جبر957682321422017003

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيظفر عمر حسين حميد957692321422072207

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيدموع حليم شمران ورد957702321424003061

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17ثانوية كرميان للبناتاحيائيضحى عادل محمود نصيف957713221422001043

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء426.4871.08للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائينور سالم ناظم جبر957722421422037039

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء426.0071.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء طه مجيد مري957732221422046067

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء426.0071.00اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب شعالن شيال خشان957742421422002065

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء410.0068.33اعدادية الميمون للبنينتطبيقيزين العابدين عباس علي مجيد957752621511033018

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء396.0066.00ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيمصطفى سعيد شوين ناشور957762921515004153

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء393.0065.50اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعبد هللا محمد مسلم مهدي957772321511004032

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء391.0065.17ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيسيف الدين جعفر عبد الرسول موسى957781621517001047

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء391.0065.17اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحسن وليد صبري عبيد957792721511021024

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء390.0065.00اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيابرار ناظم هاشم جلوي957802921522006003

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء388.0064.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر جعفر خليل957812321513018020

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء384.0064.00اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعباس جبار ريسان شياع957822221511037042

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء384.0064.00اعدادية دمشق للبناتتطبيقيتبارك كريم منصور كاظم957832421522024006

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء384.0064.00اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمرتضى حيدر جاسم محمد957842721511038063

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء381.0063.50ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيعلي غالب خليف عبيد957852321515007078

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء381.0063.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيكميل حاكم عبد االمير عيدان957862521513013048

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء381.0063.50اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيجواد كاظم غانم زكر957872721511021016

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء380.0063.33ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيمهند احمد تالي دخيل957882521511031034

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء373.0062.17ثانوية االزدهار االهلية للبنينتطبيقيعمار محمد عبيد جمعة957892321513003007

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء371.0061.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي حسين راضي جابر957902421511036046

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء369.0061.50اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيمحمد عكار جاسم مطرود957912621515003062

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء368.0061.33الخارجياتتطبيقيزينب علي لفتة عبيس957922421528050042

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء366.0061.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيسجاد احمد سلمان جاسم957932321511012016

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء366.0061.00اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيمرتضى مهدي حسين ناصر957942321517003054

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء366.0061.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيايه اياد سليم صنيور957952321526001026

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء365.0060.83اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمصطفى فائز عبد الغني عزوز95796272051001142

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء365.0060.83اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينتطبيقيعلي فهد خليف جبر957972221511020011

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء365.0060.83ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيفرقان شهاب حميد صدام957982221522083031

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء365.0060.83الخارجيونتطبيقيمرتضى رحيم صاحب عبد الكريم957992721518001233
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كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء364.0060.67اعدادية التفوق للبنينتطبيقيحيدر طالب رحيم خليفه958002421511042043

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء364.0060.67اعدادية سكينة للبناتتطبيقيرسل كاظم علي محمود958012421522003006

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء362.0060.33اعدادية البيان للبنينتطبيقييوسف خضر عبد الحمزه مطلب958022321511014068

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء362.0060.33ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيضرغام احمد نعيمة حمزه958032921515004074

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء361.0060.17ثانوية الباقر للبنينتطبيقيعلي حسين معز شهيد958042321511037013

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء361.0060.17ثانوية التراث للبنينتطبيقيحيدر محسن علي حسين958052321511050014

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء361.0060.17الخارجياتتطبيقيزهرة حامد شاكر جاسم958062721528050072

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء360.0060.00اعدادية الفهود للبنينتطبيقيمرتضى عباس جخيور عباس958072221511042059

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء580.0096.67اعدادية الربيع للبناتاحيائيبنين علي سالم عبد االمير958082321422022048

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء579.0096.50ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايه حسن فالح هادي958092921424003015

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء578.0096.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيشهد رزاق حمزه راشد958102321422072182

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء573.0095.50اعدادية الفاو للبناتاحيائيبنين محمد يحيى ابراهيم958112321422035027

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء569.0094.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء صالح كاظم خلف958121121422017078

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء569.0094.83اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد ابراهيم يوسف جواد958132621411012139

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء568.0094.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم حيدر عبد االمير كاظم958142721422033281

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء567.9694.66ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيبنين رائد حاتم دوس علي958151521422017008

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء567.0094.50ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائييمامه محمد صبحي صالح958161921422127016

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء567.0094.50ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزينب ناجي علي جبر958172221424065029

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء566.0094.33ثانوية المأمون للبناتاحيائينور الهدى حسن حمزه عبد الواحد958181021422034070

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء566.0094.33ثانوية االستقالل للبناتاحيائيدانية عقيل حسن علي958191321422006015

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء564.0094.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عامر نعمه سلمان958202521424004446

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء562.0093.67إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحسن وليد خالد عبد االمير958211421411015102

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء561.0093.50اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيعلي احمد سعيد هادي958221721411057034

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء559.0093.17اعدادية الكندي للبنيناحيائينور الدين احمد عبد الوهاب عبد الرزاق958231021411019132

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء559.0093.17ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيإبراهيم مؤيد اسماعيل حسين958241821417020001

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء558.0093.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائيساره محمد صبحي محمد958251721422051071

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء558.0093.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمؤمل محمد ياس خضير958262321411020290

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء557.8892.98ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفوزيه وليد عباس عبد الحسن958271421422055043

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء557.8092.97(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينرجس عباس علي عبد الرضا958282521424018283

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء556.4092.73ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيآيات صفاء علي حسين958292321422077005

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء556.0092.67اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد باقر حسن عزيز درويش958301321411012109

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء556.0092.67ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعلي اكبر حسين هادي ناصر958312921413005039

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء555.0092.50اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيرونق حسين مردان روستم958321421422059026
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء555.0092.50اعدادية النهروان للبنيناحيائيمرتضى كاظم مطر معيضد958331521411018056

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء555.0092.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى نجم عبد عطيه958342521413013315

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء555.0092.50ثانوية االصالة للبناتاحيائيميمن سمير عبد الحسين عليوي958352821422002102

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء554.0092.33اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب صهيب هادي عيسى958362621422025094

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء552.0092.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمة كامل عبدالحسن راضي958372921422001131

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء551.0091.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينور الهدى ثائر عبد زيد حبيب958382321422045127

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء551.0091.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيصادق حيدر نعمه محمد رضا958392521411033060

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء550.0091.67اعدادية االنصار للبنيناحيائيوسام انور صبيح عبد علي958401321411003120

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء549.0091.50اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء ياسين خضر عباس958412321422022132

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء549.0091.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرنا فارس كاظم شياع958422521424013031

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء549.0091.50اعدادية القدس للبناتاحيائيهدى طالب كريم هاشم958432621422033192

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء548.0091.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمة ناصر كاظم عويز958441621424018026

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء548.0091.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه عادل جاسم محمد958452721422037238

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء547.0091.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيكوثر حسين دمن راضي958462221422017046

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء547.0091.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهدى احسان رشيد اسماعيل958472321422013527

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء546.0091.00ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد رافد جبار زغير958482221413060105

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء546.0091.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهاله عاصم هادي علوان958492321422013524

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء546.0091.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفرح عبد الكريم عبد اليمه علي958502321422027082

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء546.0091.00ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيايناس حسين هادي حسين958512321422063010

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء546.0091.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد مسلم خضير بري958522421411013135

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء546.0091.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه حسين خضير عباس958532721422035253

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء545.0090.83ثانوية النجوم للبناتاحيائيغدير حيدر وناس عبد958542321422054043

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء545.0090.83ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي حنون رحيم958552321424003207

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء545.0090.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيغيث مهند صالح جعفر958562621411001125

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء544.0090.67ثانوية الظفر االهلية للبنيناحيائيعلي حسن فياض خلف958571021413024003

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء544.0090.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء زهير سلمان محمد958582321422048055

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء544.0090.67ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيزينب أسعد مهدي هادي958592721422009044

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء543.0090.50ثانوية النجوم للبنيناحيائيياسر عامر صاحب عبد958602321411026071

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء543.0090.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين حميد بدران ياسر958612321422013080

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء542.0090.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمحمد حسن جواد كاظم958622321511002054

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء542.0090.33ثانوية حمورابي للبنيناحيائيمشتاق احمد هادي محمد958632721411012042

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء542.0090.33اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم عباس958642721422021096

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء541.0090.17ثانوية اور المختلطةاحيائيشفاء عبد الواحد رحيم حبيب958652121427016024
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء541.0090.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيقاسم سلمان متعب ضيهود958662321411002180

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء541.0090.17ثانوية النجوم للبناتاحيائيالنا حسين عبد الرزاق عباس958672321422054051

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء540.0090.00اعدادية االنام للبناتاحيائيزهراء علي جبار محمد958682121422045031

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء540.0090.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمرتضى غانم ساهي عيال958692621411019067

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء539.0089.83اعدادية الوجيهية للبنيناحيائياحمد فائق محمد عطية958702121411029007

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء539.0089.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي عباس حسين عمران958712321411020224

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء539.0089.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيايات عبد المحسن مسلم عبد المحسن958722321422027013

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء539.0089.83ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائينور حيدر احمد عبيد958732321424011016

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء538.0089.67اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمسلم علي حسن عزيز958742321411004069

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء538.0089.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي مهند عبد الرضا مهدي958752321411020249

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء538.0089.67ثانوية الباقر للبناتاحيائيساره حيدر حميد علي958762321422029056

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء538.0089.67اعدادية دجلة للبناتاحيائيمحاسن شاكر حامد عبيد958772321422031079

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء538.0089.67ثانوية الطف المختلطةاحيائيشهد لفته عبد االمير عبيد958782321427032042

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء538.0089.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهاجر حسن عبد شندل958792421424023137

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء537.0089.50اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيقاسم حسن علي جاسم958802321411012118

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء537.0089.50ثانوية االخوة المختلطةاحيائيزيد كاظم حسن عبد الحسين958812321417040012

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء537.0089.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة باسم صالح محمد958822321422045102

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء537.0089.50ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيزينب حاتم علي حسون958832321422063042

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء537.0089.50ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيرفاه كاظم نجم عبد هللا958842421427014004

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء537.0089.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر مجاهد راضي جبار958852521413031507

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء536.0089.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياسراء فرزدق صبحي حسين958862121422013006

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء536.0089.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيشهد خالد شاكر عبدالحسن958872321422072181

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء536.0089.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة امين داود محمد958882421422024239

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء535.0089.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيآيات عز الدين جهاد سهر958892221422039011

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء535.0089.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد كريم نعمه عبد958902321413018259

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء535.0089.17ثانوية االنفال المختلطةاحيائيكرار حيدر غالب غويم958912321417030014

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء535.0089.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيضحى عباس خضير عباس958922321422012195

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء535.0089.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء محمد هادي محرج958932321422033093

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء535.0089.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب ماجد عبد كاظم958942421422013144

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء535.0089.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين علك عمير958952921411020223

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء534.0089.00اعدادية المأمون للبنيناحيائياحمد محمد علي صالح مهدي958961021411006005

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء534.0089.00اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد حسن958972321411001067

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء534.0089.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيكريم حيدر عبد الحسن حمزه958982321411002189
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء534.0089.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيفاتن حيدر جاسم سلمان958992321422047100

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء534.0089.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسارة عبد الرحمن صالح نمر959002421422013155

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء534.0089.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم عقيل كنو وناس959012421422023175

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء534.0089.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيعذراء سعد ادعين جودة959022421422024228

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء534.0089.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيبنين حسين علي شعالن959032421422044014

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء533.0088.83اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائييوسف يحيى ذياب جاسم959041121411015124

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء533.0088.83ثانوية الغدير للبنيناحيائيمحمد خالد حمود برد959052221411006051

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء533.0088.83اعدادية المكاسب للبنيناحيائيحسن عباس رحيم ابراهيم959062721411001017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء533.0088.83ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيبشرى هيثم درو جاسم959072721422009015

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء532.0088.67اعدادية النهضة للبنيناحيائيحيدر حسين زغيرون جحيل959082221411045021

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء532.0088.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم عبد هاشم959092621411001189

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء503.0083.83ثانوية التراث للبنينتطبيقيسجاد محمد طالب خشه959102321511050018

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء489.0081.50اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيايات محمد ثجيل عيسى959112221522003003

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء480.0080.00ثانوية راهب بني هاشم المختلطةتطبيقيعباس سلمان عباس عبيد959122421517004005

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء474.0079.00ثانوية الباقر للبنينتطبيقيحسين عباس فرهود حسون959132321511037006

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء472.0078.67اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمقتدى الصدر رعد تركي كريم959142621511014084

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء459.0076.50ثانوية السالم للبنينتطبيقيعقيل رمضان علي حسين959152821511004031

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء456.0076.00اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيايات عبد العظيم جاسم نفاوه959162321522045003

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء455.0075.83اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحسين طالل عبد األمير حسن959172721511032018

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء455.0075.83اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسين عبد الرضا كريم محمد959182921511019025

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء450.0075.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيحسين علي سعدون جواد959192321513018009

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء448.0074.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عليوي جعفر959202321511007059

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء445.0074.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيروناك ميسان حمزه هاشم959212321522012010

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء443.0073.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيفائق االمين ستار سهر عبد959222321511003056

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء443.0073.83اعدادية اسماء للبناتتطبيقيهدى نعمه جفات حرمس959232421522011034

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء442.0073.67ثانوية الدر االهلية للبنينتطبيقياحمد جاسم رسن لفته959242221513024001

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء441.0073.50اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيانور ناصر حسين حمزه959252721511033028

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء438.0073.00اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيحسن جبر لفته عبود959262221511046011

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء438.0073.00ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمحمد غالب يلود بياد959272221513025036

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء437.0072.83اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمجتبى ابراهيم جرمد فهد959282221511038068

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء433.0072.17اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيضرغام عبد االمير جبار رشم959291421511028034

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء433.0072.17ثانوية در النجف االهلية للبناتتطبيقيعسل محمد عبد اللطيف حسين959302521524031001

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء432.0072.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيكرار عبد هللا علي فرحان959312321513018027
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء432.0072.00اعدادية غزة للبناتتطبيقيوئام عالء حسين اليج959322721522034063

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء431.0071.83ثانوية الباقر للبنينتطبيقيعلي حسين علي عبيد959332321511037012

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء428.0071.33ثانوية الدر االهلية للبنينتطبيقيقصي جبار زياد عباس959342221513024013

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء428.0071.33ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي صابر عسكر959352221513025035

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء428.0071.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد حيدر عباس حسن959362321511007005

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيحسين علي جاسم حمود959372321511061017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء424.0070.67اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيعلياء طالب جابر ضبع959382321522017033

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء424.0070.67ثانوية زهرة الفرات للبناتتطبيقيزهراء حيدر عباس رجب959392321522066004

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء423.0070.50ثانوية الباقر للبنينتطبيقيمحمد علي جاسم عبد عيدان959402321511037017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء422.0070.33ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى صالح محمد حسن عبد959411621513052031

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء538.0089.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيزيد رشيد حميد عبود959422321411002080

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء537.0089.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمينا حسن عبدالرحمن حسون959432321422072282

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء527.0087.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيالفضل علي عبد علي959442321413018022

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء508.0084.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره فاضل ناظم جواد959452321422012161

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0084.50ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيمرتضى فرحان ناصر حسين959462321417026037

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0084.50اعدادية الفاو للبناتاحيائيطيبه صالح محمد عبيس959472321422035091

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء504.0084.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين محمد علي شمران959482321422044021

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء497.0082.83ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيزينب صالح كاظم عبد عون959492321427053009

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء494.0082.33ثانوية التحرير للبناتاحيائيشكران علي خضير هاني959502321422021081

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء491.0081.83ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيغسق عالء هادي خضير959512321422019051

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء484.0080.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمروه حسين فاضل فهد959522321422013423

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء477.0079.50اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزينب ماجد جفات حسين959532421422010074

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء474.0079.00ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائياسماعيل شامل ماشي هراطة959542321417023001

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء471.0078.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآمنه محمد عبد الحسين احمد959552321422012002

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء468.0078.00ثانوية الدستور للبنيناحيائيمرتجى حمزه سالم كاظم959562321411018045

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء467.0077.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين ثامر محمد حسن959572321411007038

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء466.0077.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد عباس رضا عبيد959582321411020325

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء466.0077.67ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيفاطمة داخل صبر حسن959592321427037010

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء465.0077.50ثانوية الحلة للبناتاحيائيزهراء ازهر محمد علي عبد هللا959602321422024026

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء463.0077.17اعدادية القدس للبنيناحيائيامير علي عباس كاظم959612321411043005

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء463.0077.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة عدنان كامل عبود959622421422013203

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء458.0076.33ثانوية الطف المختلطةاحيائيزهراء هيثم ناصر حسين959632321427032033

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء457.0076.17اعدادية الفيحاء للبنيناحيائياحمد علي صبار حسين959642321411005009
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كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء453.0075.50اعدادية المدحتية للبنيناحيائيقاسم جالل احمد حسن959652321411017103

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء452.0075.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم عباس عبداالمير مخيف959662321422013438

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء452.0075.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرقيه سهيل عبدالحسين جعفر959672321422072093

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء451.0075.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى عباس ناظم نايف959682321411020368

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء450.0075.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور علي سلمان عبود959692321422012300

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء448.0074.67اعدادية الشموس للبناتاحيائيزهراء حيدر كاظم حسن959702321422025035

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء447.0074.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه محمد هادي عبد959712321422018139

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء446.0074.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عمار رحيم عبيس959722321424006299

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء443.0073.83ثانوية دار المعارف األهلية للبنيناحيائيحسين فاضل عبد الحسن فياض959731121413004008

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء443.0073.83ثانوية المجد للبنيناحيائياحمد بهاء شاكر عبيس959742321411065001

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء443.0073.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيوئام صباح حسن ناجي959752321422017305

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء443.0073.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرسل عمران عيسى عبيد959762321422050028

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء443.0073.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء علي عبيد ثعبان959772321424006118

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء442.0073.67اعدادية الفاو للبناتاحيائيعذراء باسم جواد عبيد959782321422035094

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء441.0073.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين هشام كاظم رسن959792321411007057

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء441.0073.50ثانوية الفضائل للبناتاحيائيبنين علي حسن عبيد959802321422036012

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء441.0073.50ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيزهراء نسيم جبار كاظم959812321424009011

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء440.5673.43اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيياسين عبد الحسين عبود سهيل959822721411028201

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء440.0073.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبة رشيد شهيد حسين959832321422012201

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء439.0073.17اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيريام ياس سوادي زغير959842321426001113

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء438.0073.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي مجيد حميد عبود959852321411002168

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء437.0072.83ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء خلف رزوقي جواد959862321422075035

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء437.0072.83ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرونق راسم عبد حنظل959872321424003076

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء436.0072.67اعدادية الفلق للبنيناحيائياحمد حسين جدعان يعقوب959882121411022004

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء436.0072.67ثانوية الجنائن للبناتاحيائيروان سعيد مهدي سالم959892321422026020

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء435.7272.62ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم علي مشتت خادم959902321422077093

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء435.0072.50ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسين نزار صباح رشيد959911321411019055

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء435.0072.50اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمصطفى سلمان حسين صعيب959922321411063117

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء435.0072.50ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيفاطمة حسين عبد الزهرة هادي959932321422063066

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء435.0072.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه ظاهر محسن عبادي959942521424019081

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء435.0072.50اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيسماح واثق فيصل عبيس959952721422010065

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء434.0072.33اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمصطفى ياسر حسن علي959962321411019202

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء434.0072.33ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيزين العابدين فريد حسن ناصر959972321411052009

4148 من 2909صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء434.0072.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي خضير عباس عباده959982721411034140

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء434.0072.33انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيريام هشام ضياء عبد االمير959993021427041030

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء433.0072.17ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيحنين عامر كامل كريم960002321427009011

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء432.0072.00ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيسيف الدين حسنين جواد حميد960012321415007038

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء432.0072.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد حسان960022321422017118

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء432.0072.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيمريم عدي رضا محمد960032321422075080

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء431.0071.83اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي حسين عبد كاظم960042321411005081

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء431.0071.83اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيسيف اثير كاظم ناصر960052321411041040

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء431.0071.83ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد مناف تركي شخير960062321413002037

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء431.0071.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيبتول خالد ابراهيم وناس960072421422024041

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء430.0071.67اعدادية شط العرب للبنيناحيائيامير عبد هللا عثمان ثامر960081321411035008

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء430.0071.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي محسن نعمه960092521413031574

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء429.0071.50الوقف الشيعي- ثانوية االمام الجواد  للبنين احيائيرضا عبد هللا طالب محمود960101421411032003

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء429.0071.50ثانوية العامل للبنيناحيائيضياء الدين محمود عريبي عيدان960112321411023014

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء429.0071.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب محمد جواد حسن960122321422015094

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء429.0071.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيامير سليم عباس جاسم960132721411034023

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء429.0071.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيغدير بدري عزيز خضير960142721422037210

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء428.0071.33اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيرحاب حسون علي عبيد960152121424004009

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء428.0071.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيرسل احمد عبد الكريم محمود960162321422017093

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسين محسن علي لفته960172321411042044

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيسجاد نعمه فاضل حسن960182321413016051

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء426.0071.00اعدادية بلد للبنيناحيائيعبد علي عبد الزهرة عبد علي مهدي960191821411006083

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء426.0071.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه مصطفى حسن كاظم960202321422033151

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء426.0071.00اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد وسام عدنان عبد الحسن960212421413008050

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء426.0071.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحيدر محسن عبود كاظم960222521413023043

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء426.0071.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى محمد محسن محمد960232721411034245

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء425.4470.91ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد بركان جبير جالب960242321411056004

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء425.0070.83اعدادية النجاح للبنيناحيائيسمندل علي نعمة محمد960251421411026040

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء425.0070.83اعدادية البيان للبنيناحيائيعباس حيدر صبيح عباس960262321411014082

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء425.0070.83اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي خريبط فاضل حسين960272321411019112

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء425.0070.83ثانوية السهول المختلطةاحيائيبنين عواد كريم عالوي960282321427050006

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء425.0070.83ثانوية المرادية المختلطةاحيائيامجد عبيد اسماعيل شرف960292421417006002

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء424.0070.67اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيسيف الحق حسام كاظم حمادي960301421411029019
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كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء424.0070.67ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيسجاد حسين قاسم حسن960312121411040012

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء424.0070.67ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيحسن صادق صبار عبدالحسن960322321411049007

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء424.0070.67ثانوية الثريا للبناتاحيائيهبه رياض طالب جبيح960332321422069022

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء424.0070.67ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيتقى كريم هاتف بعيوي960342321424009004

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء423.0070.50اعدادية الكرامة للبنيناحيائيحيدر حسين مزهر محيسن960352421411001020

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء423.0070.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيمريم حليم عبد الحسين طوفان960362421426001291

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء422.0070.33اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعلي فالح حسن عبد 960372321411001052

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء422.0070.33اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسن خضير عبيس حسون960382321411033032

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء422.0070.33ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيسرى فائز كاظم حسين960392321422019039

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء422.0070.33ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيمريم حارث شاكر حسين960402521424025056

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء421.0070.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد حسين علوان محسن960412221411062178

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء421.0070.17ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمحمد ابراهيم كاظم محمد علي960422321411070057

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء421.0070.17اعدادية الزيتون للبنيناحيائيطه توفيق جابر ترف960432421411015117

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء421.0070.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد وسام موحد عبادي960442421411047296

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء421.0070.17اعدادية المباهلة للبنيناحيائييونس سامي نجيرس جوده960452721411008080

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء420.0070.00ثانوية البدور للبناتاحيائيأسراء خضر علي جبر960462321422010001

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء420.0070.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيايات محمد عاجل عناد960472421422016006

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء420.0070.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيدعاء صادق كاظم حسن960482421422016042

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء419.0069.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب علي خليل اسماعيل960492321422005057

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء419.0069.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس حسين عباس جوده960502421411027045

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء419.0069.83اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمصطفى عالء ارحيم عايد960512421411037203

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء419.0069.83ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيهدى حاكم عمران موسى960522421427020059

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء418.0069.67اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد سعد عيدان مزعل960532321411005118

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء418.0069.67عدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه ياس سوادي زغير960542321422011160

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء418.0069.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي حسين960552321422013384

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء418.0069.67اعدادية دجلة للبناتاحيائيبنين حسين كفيش كاظم960562321422031013

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء418.0069.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيايثار فاضل عبيد خضير960572421422004017

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء418.0069.67اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين حسين ناصر كاظم960582421422026028

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء418.0069.67ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه فارس ناصر مراد960592421424003055

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء418.0069.67اعدادية االحرار للبنيناحيائيعوف محمد علي داود سلمان960602621411018058

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء418.0069.67اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيشيماء كاظم جدوع علي960612721422021072

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء417.0069.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيتبارك رحمن كريم عبد الحسين960622421422006037

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء417.0069.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب مرتضى محمد عبد960632721422054176
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كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي عبيد رمضان محسن960642321411017098

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33عدادية الثورة للبناتاحيائيبنين وليد شاكر عبدهللا960652321422011036

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33ثانوية الباقر للبناتاحيائيبتول حيدر احمد عبد960662321422029008

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33ثانوية اآلمال للبناتاحيائينرجس حمزه حمود حبيب960672321422042066

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33ثانوية الرباب للبناتاحيائيمريم سهيل جاسم جواد960682321422075079

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيامنه حسين حمزة عليوي960692321424003005

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33اعدادية النور للبناتاحيائينبأ وحيد عبيد مرهون960702421422005177

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي كاظم عبد960712521415006026

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء415.4469.24اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيصالح خليل ابراهيم دهالوي960722721411028078

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء415.0069.17اعدادية المدحتية للبناتاحيائيقمر محمود حاكم حميد960732321422015133

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء415.0069.17ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب ناجح كاظم اسماعيل960742321422075048

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء415.0069.17ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتاحيائيرسل منعم نور حسوني960752421424022003

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء415.0069.17اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمصطفى حسام محمود اسماعيل960762721411021111

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء415.0069.17اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرقيه مهدي مطر علي960772721422048052

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء414.0069.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب حسين علي احمد960782321422043077

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء414.0069.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيساره ثائر عطيوي تركي960792321422072160

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء414.0069.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين مضر امين عباس960802421411036094

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء414.0069.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب سالم عبد عباس960812521426001434

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء412.0068.67اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد رضا حمزه عبد960822321411005116

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء412.0068.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك حسنين جاسم كاظم960832321422013099

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء412.0068.67اعدادية المدحتية للبناتاحيائيايات عباس طالب موسى960842321422015009

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء412.0068.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمنتظر محمد عبد هادي960852421411015252

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء412.0068.67اعدادية نفر للبنيناحيائيمنتظر عدنان رحيم بديهي960862421411020055

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء412.0068.67اعدادية الدغارة للبناتاحيائيطيبه مكي محمد حسون960872421422027165

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء412.0068.67اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين قاسم حسن رباط960882721411032063

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء411.0868.51اعدادية بغداد للبناتاحيائيسمر حارث عبد االمير محمد960891321422001172

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء411.0068.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسن يسري حسن حسن960901421411026022

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء411.0068.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد مشتاق عبد المطلب عبيد960912321411020343

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء411.0068.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى محمد محسن طاهر960922321422012168

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء411.0068.50ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيديمه محمد نوري جميل960932321422023014

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء411.0068.50اعدادية الشموس للبناتاحيائيزهراء احمد عوده علوان960942321422025032

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء411.0068.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين قاسم مهدي عبود960952321422072055

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء411.0068.50اعدادية السرور للبناتاحيائيدعاء هاشم ناصر حريجه960962421422002032

4148 من 2912صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء411.0068.50اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين حمزه احمد رحيم960972621411014043

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء411.0068.50اعدادية القدس للبناتاحيائيهدى عالوي عطين صايل960982621422033193

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء410.0068.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيمصطفى كمال جواد محمد96099232041006175

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء410.0068.33ثانوية عدن للبناتاحيائيزينب حازم حميد عبد961002321422001049

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء410.0068.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيرتاج فالح حسن عبد اللطيف961012421422024102

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء426.0071.00اعدادية المعرفة للبناتاحيائيمريم خالد كاظم رمام961021621422020053

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء409.0068.17ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيياسين عبد اللطيف صبر برير961032321413002049

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء403.0067.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسن عباس حميد مرهج961042321411006032

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء403.0067.17اعدادية االمام للبنيناحيائياحمد محمد عبد الخضر منسي961052321411013003

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء398.0066.33ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد عبد الساده961062321413002024

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء388.9664.83ثانوية التحرير للبناتاحيائياميمه حيدر محي عناد961072321422021005

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء386.0064.33ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه هادي حمزه صالح961082321422006089

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء385.0064.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيعباس اسامه عزت مالك961092321411020159

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء385.0064.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسين خضير عباس961102521413028073

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء384.0064.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمنتظر حسين كاظم هاشم961112321411046172

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء384.0064.00ثانوية المجد للبنيناحيائيحسين علي عبد زيد ناجي961122321411065013

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء384.0064.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور الهدى صباح جاسم محمد961132321422005095

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء383.0063.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي عباس رسن961142321424006192

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء380.0063.33ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيسلمان حميد صاحب جاسم961152321417014019

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء380.0063.33ثانوية الرفعة للبناتاحيائينور امير غازي عبيد961162321422006098

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء379.0063.17للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيطيبه رعد علي حسين961172321422047092

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء378.0063.00ثانوية االخوة المختلطةاحيائيكاظم جودت عبد الكاظم جواد961182321417040024

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء378.0063.00ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزهراء عقيل حسين سعود961192321422042029

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء378.0063.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائياطياف حسين هادي محمود961202321422048011

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء377.0062.83ثانوية االعالم للبنيناحيائيعباس سعيد مردان هيجل961212321411069019

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء377.0062.83ثانوية الوركاء للبناتاحيائيهديل خضير شاكر محمد961222321422004059

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء377.0062.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغاده عباس زغير عليوي961232321422051094

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء377.0062.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء رضوان علي هادي961242321424006172

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء376.0062.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي الرضا فارس كريم حمزه961252321411020197

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء376.0062.67اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحسين محمد حسين محيسن961262321411046043

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء376.0062.67ثانوية االعالم للبنيناحيائيمؤمل ابراهيم عريبي كاطع961272321411069033

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء376.0062.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين هشام محمد لفته961282321424006069

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء375.0062.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرانيا اركان إبراهيم مرهج961292321422008022
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء374.0062.33اعدادية الجوالن للبنيناحيائيعلي سعدي جاسم هاشم961301121411036048

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء374.0062.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه يحيى حبيب شعالن961312321422062152

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء374.0062.33ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيرفيف عالء حسين كاظم961322321427005019

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء374.0062.33اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد عبد 961332521422035094

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء373.0062.17اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيروان باسم راهي ساهي961342321422032029

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء373.0062.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحنان عبيد عجم محميد961352321422039056

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء373.0062.17ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيهدى حيدر جعفر عبد علي961362321422066053

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء372.0062.00ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيعلي سعد كتاب عبد961372321417037017

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء372.0062.00ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزهراء علي مجلي شاني961382321422030030

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء371.0061.83ثانوية النيل للبنيناحيائيزيد عباس هاتف حمزه961392321411029049

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء371.0061.83اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمنتظر معن عبد هادي961402321417012155

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء371.0061.83اعدادية المناذرة للبناتاحيائيايمان عالء عبد الحسين حمزه961412321422003014

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء371.0061.83عدادية الثورة للبناتاحيائينور احمد جاسم محمد961422321422011189

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء371.0061.83اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمة علي حسن علي961432321422041154

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء371.0061.83ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيحنين زيد باقر هاشم961442321424005017

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء371.0061.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيام البنين علي حمزه صالح961452321424006013

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء371.0061.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب علي محمد معيوف961462321424006220

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء371.0061.83اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيسجى حسين علوان حسين961472321427012046

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء371.0061.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء قاسم حمزة جميل961482421422013120

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء371.0061.83اعدادية دمشق للبناتاحيائينبأ صالح مهدي كريم961492421422024303

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء370.0061.67ثانوية الرباب للبناتاحيائيرقيه محمد علي كويخ96150232042147028

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء370.0061.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيكرار احمد فخري حسن961512321411020278

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء370.0061.67ثانوية الباقر للبنيناحيائياحمد علي حسين كاظم961522321411037007

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء370.0061.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره رزاق صاحب سلمان961532321422033112

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء370.0061.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم محمد عبد الحسن لطيف961542321422072271

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء370.0061.67ثانوية الصديقة للبناتاحيائيعلياء سمير عبود فرحان961552421422044066

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء369.0061.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيسجاد ضرغام رؤوف عبد االمير961562321411002099

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء369.0061.50ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيحيدر علي خليل ابراهيم961572321413002015

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء369.0061.50اعدادية الربيع للبناتاحيائيتبارك سالم حوم حمزة961582321422022057

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء369.0061.50اعدادية الشموس للبناتاحيائيساره عالء كامل علي961592321422025053

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء369.0061.50للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيايات نذير احمد كاظم961602321422047019

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء369.0061.50اعدادية شط العرب للبناتاحيائياسماء محمد عبدالرضا كاظم961612321422048009

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء369.0061.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء حازم علي حطحوط961622321422072112
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء369.0061.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيضي محمد حسون شالوك961632321424006257

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء369.0061.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس رياض كاظم موحان961642421411047167

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء369.0061.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيساره حاتم كامل صليل961652421422006116

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء369.0061.50اعدادية الديوانية للبناتاحيائيمريم احمد جميل عبد961662421422010111

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء369.0061.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسراء ابراهيم عيسى سلمان961672421422013004

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء369.0061.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيمسلم حاتم عبد الزهره جواد961682721411034230

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء369.0061.50ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيساره زهير نعمه محمد961692721422012038

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء368.0061.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعبد هللا حسين علي عبد علي961702321411002124

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء368.0061.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد حمزة حسن حميد961712321411006183

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء368.0061.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيمرتضى صبري جواد كاظم961722321411020357

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء368.0061.33ثانوية مأرب للبنيناحيائيمحمد حسين باسم راهي عبيد961732321411038055

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء368.0061.33اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمحمد عامر حسين حمزه961742321411061116

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء368.0061.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحنين باسم مريح حداوي961752321422033037

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء368.0061.33ثانوية الرباب للبناتاحيائيطيف مهند جواد كاظم961762321422075063

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء368.0061.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ ياسين سعدون مجبل961772321424006355

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء368.0061.33ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيبنين كريم حسون عالوي961782321427005010

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء368.0061.33ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيمنار محمد مهدي كاظم961792321427053016

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء367.0061.17اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسن خالد حسن عباس961802321411017018

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء367.0061.17ثانوية المجد للبنيناحيائيعبد الكريم محمد كريم عبود961812321411065034

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء367.0061.17ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيمصطفى ناجي عبد حسين961822321417016019

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء367.0061.17ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيحسين ثامر حسين كاظم961832321417037006

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء367.0061.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغفران حسين حلبوص حمزه961842321422012224

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء367.0061.17اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمه نمير عباس محمد961852321422032081

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء367.0061.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيدعاء حسام فخري عبود961862321422062049

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء367.0061.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمروه رافد فيصل عباس961872321422072259

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء367.0061.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرتاج صالح مهدي كاظم961882321424006124

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء367.0061.17اعدادية السنية للبناتاحيائيرقية رحمن حسن عبيد961892421422009117

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء366.0061.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي يحيى حسن كاظم961902321411006126

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء366.0061.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي احمد واوي عيدان961912321411017087

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء366.0061.00ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيقاسم كريم عبد الحسين كريم961922321417053020

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء366.0061.00ثانوية الحلة للبناتاحيائيزينب حسين علي كزار961932321422024038

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء366.0061.00ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائياستبرق نصر كريم عبد عون961942321427023001

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء366.0061.00ثانوية التوحيد المختلطةاحيائينغم حسين حوم حسن961952321427037019
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء366.0061.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء علي حسين حمادي961962421422024151

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء365.0060.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد حيدر رزاق سالم961972321411007168

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء365.0060.83اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي حسن عبيس عبيد961982321411012081

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء365.0060.83ثانوية االنفال المختلطةاحيائيحسين ميثم محمد حسن961992321417030005

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء365.0060.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة فائق عبد االله معارج962002321422044118

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء365.0060.83اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعمار حميد عبد المجيد كريم962012321511020059

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء365.0060.83ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيايات صاحب حسين حمزه962022321522006004

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء365.0060.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد فاضل عباس عبد962032421411027006

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء365.0060.83اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب فاضل هادي رحيم962042421422025099

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء364.0060.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيحيدر جمال كاظم حمزه962052321411020108

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء364.0060.67ثانوية النجوم للبنيناحيائيمرتضى نبيل محمد عبد الرضا962062321411026064

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء364.0060.67للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيكاظم عباس عبيد راشد962072321411062048

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء364.0060.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيرائد عظيم علي عبيد962082321413018092

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء364.0060.67اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمنتظر عدنان عبد الكاظم راضي962092321417003055

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء364.0060.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب حسين طالب راضي962102321422005053

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء364.0060.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائينوره حازم عباس ناصر962112321422005097

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء363.0060.50ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيعماد عطيه كاري كزار96212242041171016

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء363.0060.50اعدادية البيان للبنيناحيائيسجاد حمزه حسين علي962132321411014069

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء363.0060.50ثانوية االنفال المختلطةاحيائيعذراء كريم تماوي مدور962142321427030017

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء363.0060.50اعدادية الغدير للبنيناحيائيمؤمل عباس جواد كاظم962152421411045085

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء362.0060.33اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيرسل زهير عباس عمران96216232052124021

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء362.0060.33ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمرتضى حمزه نعيم سوادي962172321411070071

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء362.0060.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيكرار رشيد خضير شغناب962182321413018221

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء362.0060.33ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيمصطفى فراس هاشم جواد962192321417037029

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء362.0060.33اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحوراء كريم طعمه عبيس962202321422039065

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء362.0060.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين حسين حمزه علوان962212321424006041

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء362.0060.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد محمود حسن962222321424006190

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء362.0060.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمنتظر عبد االيمة كاظم عبيده962232321511007121

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء362.0060.33اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيكرار محمد فاضل محمد962242421411024041

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء362.0060.33اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين جميل محسن علوان962252421422009044

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء362.0060.33ثانوية الشذرات للبناتاحيائيايات عبد الزهره جبوري حسين962262921422015007

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء361.0060.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرنا وليد مجيد عبد علي962272221422039138

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء361.0060.17اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين حامد عبد راضي962282321411034006
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء361.0060.17عدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء احمد سالم ربيط962292321422011075

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء361.0060.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيامنه قيس وهاب عبيد962302321422035015

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء361.0060.17ثانوية الفضائل للبناتاحيائيعال صالح هادي عباس962312321422036046

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء361.0060.17اعدادية الرباب للبناتاحيائيتبارك رياض كاظم عباس962322421422004039

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء361.0060.17ثانوية تبارك المختلطةاحيائيبنين فاضل حسن عبد962332421427012002

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء360.0060.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيحوراء ربيع ابراهيم مالك962342321422017069

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء360.0060.00ثانوية اآلمال للبناتاحيائيوسناء عبدالملك حمود حسن962352321422042072

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء360.0060.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب خضير مرزوك حمزة962362421422016078

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء359.0059.83ثانوية النيل للبنيناحيائياحمد راضي ناصر حسين962372321411029003

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء359.0059.83اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائياحمد عبد الساده هادي عبد962382321411063006

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء359.0059.83ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيفالح فالح حسن كريم962392321411067020

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء359.0059.83ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيحسين ناصر حسين مزعل962402321417015005

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء359.0059.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيصفا عباس عمران حسين962412321422027067

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء359.0059.83ثانوية الفضائل للبناتاحيائيفاطمه احمد حسين حمزه962422321422036048

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء359.0059.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهبة اركان جوده كاظم962432321422051126

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء359.0059.83الخارجياتاحيائيهبه عباس فاضل نصيف962442321428050369

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء359.0059.83اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيعلي حسن سعيد عبود962452321511061042

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء359.0059.83اعدادية السرور للبناتاحيائيآيات محمد كاظم والي962462421422002006

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء358.0059.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي خالد دوازة علي962471121511041095

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء358.0059.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمنتظر عباس خضير محمد962482321411002239

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء358.0059.67اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيزيد عواد ضاري مصحف962492321411031029

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء358.0059.67اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمرتضى سلمان حسين صعيب962502321411063110

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء358.0059.67ثانوية البقيع المختلطةاحيائيمحمد كرار خير هللا حاتم962512321417045011

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء358.0059.67اعدادية المناذرة للبناتاحيائينور علي يوسف عيسى962522321422003147

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء358.0059.67ثانوية الباقر للبناتاحيائينور الهدى محمد عباس جابر962532321422029088

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء358.0059.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبتول حسين هادي حسن962542321424006035

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء358.0059.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك مهدي محمد هاشم962552421422008035

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء358.0059.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور حيدر عبد مسلم ابو حمود962562521426001367

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء357.0059.50للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيبنين حيدر محمد عباس962572321422076011

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء357.0059.50ثانوية العامل للبنينتطبيقيحسين طالب يوسف عجوب962582321511023004

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء357.0059.50اعدادية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد جسام كاظم962592321513009003

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء357.0059.50اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيالحسين عبد الرحمن عباس ادعين962602321515002026

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء356.0059.33اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيحسن عدنان جرو عطى هللا962612321517012006
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء355.0059.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسالم حيدر سالم عزيز962622321511003031

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء355.0059.17اعدادية دجلة للبناتتطبيقيزينه حميد فيحان عبيد962632321522031022

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء354.0059.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقينور طه ابراهيم عواد962641221522007027

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء354.0059.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمجتبى احمد عدنان عبود962652321511020064

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء354.0059.00ثانوية مصباح الهدى للبنينتطبيقيحسين علي سالم عبد962662321517025009

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء512.0085.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة واثق مهدي كايم962672421422047224

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء509.0084.83اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي هيثم عطيه كاظم962682221411002103

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء484.0080.67ثانوية قباء للبناتاحيائينور باسم جاسم صبر962692321422070051

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء469.0078.17اعدادية الكفل للبنيناحيائيعلي عباس عبد هللا حمود962702321411028050

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء458.0076.33اعدادية القوارير للبناتاحيائيايمان صباح حذيه كطل962712221422085012

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء458.0076.33اعدادية السنية للبناتاحيائيتبارك ستار عبد الجبار لفته962722421422009071

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء451.0075.17اعدادية حلب للبناتاحيائيبنين محمد خضير فضل962732421422014044

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء449.0074.83اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي محمد شهد وهد962742521411009200

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء448.0074.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد كاظم اليج شويل962752221411012240

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء447.0074.50اعدادية البراق للبنيناحيائياحمد ميثاق هبيوي وارد962761521411002003

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء447.0074.50ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسن سالم حامد متعب962772421411014016

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء446.0074.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين حسن نايف عوده962782221411019047

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء444.0074.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل جاسم غالي بدن962792421422028058

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء444.0074.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائياالء عبد علي غيالن عطيه962802521422003042

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء442.0073.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب راضي جاسم جياد962812321422062098

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء442.0073.67ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عبد هللا ناجي962822421413003012

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء435.0072.50ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيحوراء اسعد حسين جاسم962832321422063023

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء429.0071.50اعدادية خولة للبناتاحيائيرتاج خالد وثيق عبد962842421422021018

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائياحالم رحمان علي حسن962852321422038002

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء426.0071.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي صفاء غني محمد962862321411020221

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء426.0071.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء عادل نايف كاظم962872521422022445

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء425.0070.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيزيد تحسين حسن صالح962882321411002078

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء425.0070.83للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزهراء كاظم جاسم عبد962892321422047068

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء425.0070.83ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيغفران جابر ريكان راهي962902321427062006

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء424.0070.67ثانوية التحرير للبناتاحيائيسجى احسان عليوي حلبوص962912221422061045

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء424.0070.67اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمصطفى عالء قاسم عبد هللا962922321411001085

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء424.0070.67ثانوية الصديق للبنيناحيائيمهند وسيم صفوك غثوان962932321411024053

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء424.0070.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيالزهراء حمزه حسين عبدهللا962942321424003004
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء424.0070.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد جعفر نعمه هاشم962952421411048241

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء424.0070.67اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم عليوي962962421415004216

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء423.0070.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور مرتضى حمزه ناهي962972321422072292

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء422.6470.44ثانوية التحرير للبناتاحيائيوسر مثنى فاضل جواد962982321422021134

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء422.0070.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيمنتظر احمد حسين هراطه962992321411007200

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء422.0070.33اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزهراء حيدر فالح علوان963002321427012035

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء422.0070.33اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمريم احمد مهدي محمد963012721422039178

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء421.0070.17اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الرزاق عبود963022321411019197

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء421.0070.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسن علي حسين هادي963032421411037033

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء421.0070.17اعدادية الكوت للبنيناحيائييونس تقي يونس علي963042621411001224

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء420.0070.00ثانوية الرقيم للبناتاحيائيهدى محسن ضيهود مهدي963052721422005062

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء419.0069.83اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيابوالحسن علي عجيل مسلم963061521411006001

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء419.0069.83اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرقيه علي كتاب رباط963072321422015065

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء419.0069.83اعدادية الشموس للبناتاحيائيزهراء رحيم جبار حمود963082321422025036

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء418.0069.67ثانوية الباقر للبناتاحيائيبنين حمزه نايف سهيل963092321422029014

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء418.0069.67اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء رافد خضير فرحان963102421422026086

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء417.0069.50ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعلي عباس صبار مهدي963112321411070041

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء417.0069.50اعدادية الفاو للبناتاحيائيام كلثوم جعفر دفار علي963122321422035012

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء417.0069.50ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيطيبه حرب اسماعيل عطشان963132321422078016

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء417.0069.50ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه ناصر حسين عبود963142721422038066

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء417.0069.50ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزينب صدام حسين حسن963152721422050057

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيفؤاد كاظم عايز فالح963162221415011088

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبنين جبار جياد هدام963172321422062023

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيايمان وهاب رزاق جاسم963182321427003006

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيحوراء حيدر يونس فنفون963192421422024085

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب ثائر نعيم ابو سوده963202421424023062

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء414.0069.00ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيعباس عبد هللا عبد المحسن عزيز963212221413042015

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء414.0069.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيليلى هاشم حسين جعفر963222321424007013

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء414.0069.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الرضا خليبص بدر963232421424014047

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء413.0068.83اعدادية الشعب للبناتاحيائيمريم احمد ياسر سلمان963241321422022144

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء413.0068.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيساره ثائر عبد الحسن محمد963252321422022147

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء412.0068.67ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيبركات حيدر حميد كريم96326232042134003

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء412.0068.67ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيشمس قصي صاحب ناجي963272321422071083
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء412.0068.67ثانوية الطف المختلطةاحيائيزينب حسن زبالة علي963282321427032035

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء412.0068.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء حاتم علي بادي963292421426001085

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء411.0068.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائينهى حميد جواد كاظم963302321422039217

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء411.0068.50اعدادية شط العرب للبناتاحيائينغم موسى مهدي حسين963312321422048122

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء410.0068.33اعدادية المناذرة للبناتاحيائيمريم حسين حسن جاسم963322321422003132

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء410.0068.33اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينهى عادل حسين سلطان963332321422045125

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء410.0068.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينبأ عباس شاكر عبيس963342321422062168

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء410.0068.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتقى محمد ملوح حميد963352321424006097

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء410.0068.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمالك محمد عبد الحسين جديع963362421422006157

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء409.0068.17ثانوية الرباب للبناتاحيائيضي عباس فاضل ابراهيم96337232042147056

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء409.0068.17ثانوية الجنائن للبناتاحيائينور الهدى حسن نجم عبد963382321422026090

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء409.0068.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرسل شعبان علي جاسم963392321422051029

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء409.0068.17ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد عبد العباس بديوي963402421424002038

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء408.6868.11ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي حسن خليل ابراهيم963412321411058053

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء407.0067.83اعدادية المؤمل للبنيناحيائيصادق مهدي نصر زغير963422321411046072

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء407.0067.83ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيحسين وحيد عيدان خليف963432321417047007

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء407.0067.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمالك عبد الرحيم حسين موسى963442321422012282

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء407.0067.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء شاكر حسن علي963452321422044035

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء407.0067.83ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائينور الهدى حمزه فليح حسن963462321427005041

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء407.0067.83ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد هادي زبالة963472421424010007

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء406.0067.67اعدادية اليقظة للبناتاحيائيمنى قاسم حربي فرمان963482321422014153

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء406.0067.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين جاسم عبيد عبود963492321422051011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء406.0067.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهبه احمد سوادي فارس963502421422015150

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء406.0067.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم عمر عبد الجليل عبد الكريم963512421422030159

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء406.0067.67اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيايه عبد الحسين ثابت جعاز963522721422055019

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء405.0067.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه فخري محمد فضيل963532321422012206

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء405.0067.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه باسم عبدالحسين راضي963542321422014134

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء405.0067.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيضحى حامد ضيغم تمر963552321422015109

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء405.0067.50اعدادية طليطلة للبناتاحيائيضحى جواد كاظم طراد963562321422017206

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء405.0067.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايات حسني نعمه عريعر963572421424023011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء404.0067.33اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمصطفى علي خضير جبر963582321411019196

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء404.0067.33اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الزهره حسن963592321422022134

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء403.0067.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير محي عيدان علي963602321411020039
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء403.0067.17ثانوية التراث للبنيناحيائيحسين علي عبد صالح963612321411050010

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء403.0067.17اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفداء الحسين زهير نجم عبد963622421422027195

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء403.0067.17اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمنتظر سعد صاحب هادي963632721411017051

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء403.0067.17ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه مفيد صبري عاشور963642721422047106

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء402.0067.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائياّيات عبد الرضا نور عبيس963652321422013008

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء402.0067.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم عالء محمدحسن عبود963662321422051111

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء402.0067.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيختام نعيم عبود سلمان963672421424025041

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء401.0066.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيأزهار نعمان عبادي عبيد963682321422033001

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء401.0066.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرفل عباس حمزه صالل963692321422033060

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء401.0066.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء عامر عباس شمران963702521422022447

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء400.0066.67اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء هاشم صبر ضاحي963712221422028091

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء400.0066.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيحوراء عقيل محي عصفور963722421422047070

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء399.0066.50ثانوية الخيرات المختلطةاحيائيرؤى هاشم شكاحي كصاد963732221427030011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء399.0066.50ثانوية الرباب للبناتاحيائيمنار وسام سليم جابر963742321422075085

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء399.0066.50ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيهدى نبيل مخيف مجيد963752321427031008

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء398.0066.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبنين عالوي نهر عويد963762321422048022

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء398.0066.33اعدادية نفر للبنيناحيائيحسين علي ناصر عواد963772421411020021

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء397.0066.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد عيدان963782321422013379

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء397.0066.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور محمد جاسم علوان963792321422044148

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء397.0066.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور احمد طالب كاظم963802321424006362

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء397.0066.17ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيرفالء مالك كامل راضي963812321427015009

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء397.0066.17اعدادية المصطفى للبنيناحيائيصادق كاظم شويع عذاب963822421411012031

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء397.0066.17اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين حسين عزيز صلف963832421422009048

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء397.0066.17اعدادية الديوانية للبناتاحيائيتقى حسين جاهل جرد963842421422010029

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء397.0066.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيباقر علي نعيم منشد963852521411009046

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء396.0066.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيابراهيم مثنى عيسى عباس963862321411027001

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء396.0066.00اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك عبد حميد جاسم963872421422005037

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء396.0066.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائينور وليد جواد كاظم963882721422009087

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء395.0065.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء حامد حمزه حسين963892321422014064

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء395.0065.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيغفران دريد حسين علي963902321422017227

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء395.0065.83اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمنتظر ميثم جفات كاظم963912421411008187

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء395.0065.83اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمقتدى فاضل عباس محمد963922421411015244

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء395.0065.83ثانوية حمورابي للبنيناحيائيابراهيم حيدر جاسم موسى963932721411012001
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء394.0065.67اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعالء حسين كامل هظيم963942321411046089

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء394.0065.67ثانوية االنبار المختلطةاحيائيمحمد جابر فداوي كطان963952321417061014

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء394.0065.67اعدادية المناذرة للبناتاحيائيدعاء رضا عزيز حسين963962321422003040

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء394.0065.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيدعاء حسين خليل علي963972321422005032

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء394.0065.67اعدادية اليقظة للبناتاحيائينورالهدى قاسم رحم زغير963982321422014165

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء394.0065.67اعدادية طليطلة للبناتاحيائيآيات فاضل عباس عبد الساده963992321422017024

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء394.0065.67ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيسبا محسن خرباط سموم964002621422064016

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء393.0065.50اعدادية االندلس للبنيناحيائيمنتظر غنام جياد سبع964012321411033225

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء393.0065.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك سامي كشيش عباس964022321422013105

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء393.0065.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيأيه حسين ناهي عبد الحسين964032321422033003

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء393.0065.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور الهدى قاسم حمادي عراك964042321424003209

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء393.0065.50ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيناديه جهاد صالح عبيد964052321427005039

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء393.0065.50ثانوية الكندي للبنيناحيائيعلي كاني محمد راضي964062421411029037

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء393.0065.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار سامي محسن كاظم964072421411036242

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء393.0065.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيعقيل عداي جدوع غافل964082421411047182

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء392.0065.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسماح كريم رشيد مرهج964091421422065186

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء392.0065.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيياسر فالح هادي حسون964102321411002254

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء392.0065.33ثانوية النجوم للبنيناحيائيعلي حمزه محمد صالح عبد الحسن964112321411026033

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء392.0065.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى علي كاظم حمود964122321422012167

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء391.0065.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء حسين موسى محمد964132321422044034

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء391.0065.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه راضي جاسم جياد964142321422062143

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء391.0065.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيعبد هللا سليم عبد الرزاق محمد964152421411042094

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء391.0065.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايات عيسى محمد سلمان964162421422015011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء391.0065.17اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيوالء عبد الكريم خلف سلمان964172621422032091

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء390.0065.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى عباس خليل بخيت964182321411020367

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء390.0065.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبتول مرزه بريهي صبيح964192321422012038

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء390.0065.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب فاضل حمزة سلمان964202321422015091

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء390.0065.00اعدادية حيفا للبناتاحيائيحنين صالح عبد المهدي حمادي964212321422046011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء390.0065.00ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيبنين ماجد كامل مجيد964222321427031002

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء390.0065.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيذهب صافي دعبول عمران964232421427008053

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء389.0064.83عدادية الثورة للبناتاحيائيمريم شاكر خماط خادم964242321422011167

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء389.0064.83الخارجياتاحيائيحنين ميثم طعمه مزهر964252321428050086

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء388.0064.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيكرار حيدر منجل سعيد964262221411062153
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء388.0064.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائياسماء عباس كزار محمد964272321422008004

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء388.0064.67اعدادية كوثى للبناتاحيائيآيه جاسم حسين مهدي964282321422073017

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء388.0064.67اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيبنين ناهض عطيه عباس964292321427003008

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء388.0064.67ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيفاطمة نعيم عبد زيد حسين964302321427054010

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء387.0064.50اعدادية النجاح للبنينتطبيقيزيد عبد جبر مهنا96431142051027029

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء387.0064.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد فالح هادي عبد الساده964322321411007179

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء387.0064.50ثانوية التراث للبنيناحيائياحمد جواد مهدي عمران964332321411050001

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء387.0064.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم حيدر جاسم حسن964342321422012278

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء387.0064.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء طالب عطيه مهنه964352321422014072

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء387.0064.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيايمان حسن كامل حمزه964362321422015014

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء387.0064.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين سعد جريو دايش964372321422018026

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء387.0064.50اعدادية دجلة للبناتاحيائيموج محمد عبد الحسين ابراهيم964382321422031085

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء387.0064.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيهبه عبد الرضا محمد كريم964392321422062175

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء387.0064.50ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيغيداء عامر جبر منجل964402321427044025

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء386.0064.33اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد الكاظم عبد هللا96441232041019082

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء386.0064.33اعدادية حطين للبنيناحيائيمحمد عزيز خضير فرحان964422321411022025

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء386.0064.33اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحيدر علي قاسم حسن964432321411061047

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء386.0064.33ثانوية ذي قار للبنيناحيائياحمد حسن نصر حسن964442321411070001

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء386.0064.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حسن كاظم سالم964452321422013205

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء386.0064.33اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين رضا عبد الحسن عبد الحسين964462321426001046

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء386.0064.33اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرسل حنون كاظم جالب964472321426001086

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء386.0064.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيصفاء سلمان خضير برع964482421422030120

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء386.0064.33اعدادية الصباح للبناتاحيائيفاطمة عقيل كاظم حسين964492521422007088

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء385.0064.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي ازهر خليل جاسم964502321411020192

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء385.0064.17ثانوية الباقر للبنيناحيائيعلي وليد خالد محسن964512321411037053

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء385.0064.17ثانوية الحلة للبناتاحيائيزهراء حامد هادي اعطيه964522321422024028

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء385.0064.17ثانوية النجوم للبناتاحيائيتبارك عادل عبد الرزاق عبد الرضا964532321422054016

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء385.0064.17ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسن علي عبد سوادي964542421417020016

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء385.0064.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات ظافر علي عبد الحمزه964552521422022102

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء384.0064.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائياحمد رافع هادي كاظم964562321413018011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء384.0064.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيمينا عماد حسن مهوال964572321422075090

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء384.0064.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيغفران سنان غانم حسن964582321424003159

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء384.0064.00للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب احيائيامير حسن علي سعدون964592421411032005
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء383.0063.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء سعد عبيد عبد964602321422014069

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء383.0063.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه منصور صالح منصور964612321422033153

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء383.0063.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيمرتضى ازهر حميد فرج964622621411002118

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء383.0063.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين ناظم عنيد خليفة964632921411020106

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء382.0063.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي رزاق نعيم لطيف964642221411009085

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء382.0063.67اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيشاكر حسن جبار رخت964652321411005059

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء382.0063.67ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمحمد علي عدنان منجي964662321411070065

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء382.0063.67اعدادية الحوراء للبناتاحيائيطيف رضا محمد علي ناجي964672321422027071

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء382.0063.67ثانوية الكفاح للبناتاحيائيبنين عقيل حسين مزعل964682321422037015

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء382.0063.67ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه حسب هللا خريبط عبود964692321422075070

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء382.0063.67اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء يوسف عبد اللطيف حسن964702721422055118

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء381.0063.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعباس جواد كاظم عبيد964712321411002110

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء381.0063.50اعدادية البيان للبنيناحيائيحيدر فزع جياد ياسين964722321411014056

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء381.0063.50ثانوية النجوم للبنيناحيائيحسن فؤاد اسود عبد الحسن964732321411026011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء381.0063.50اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعباس رحيم غضبان سبع964742321411046075

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء381.0063.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيساره ميثم نجم عبد964752521422024083

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء380.0063.33اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي اياد يحيى جابر964762321411004034

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء380.0063.33اعدادية الكفل للبنيناحيائيكاظم خليل عبيس حمادي964772321411028058

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء380.0063.33اعدادية االندلس للبنيناحيائيمصطفى سعد عبد حلواص964782321411033220

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء380.0063.33ثانوية البشائر للبنيناحيائيسجاد محمد حمزة مهدي964792321411057020

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء380.0063.33ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيابراهيم سعد حامد كاظم964802321417026001

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء380.0063.33اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب سعد عبد الجاسم غزال964812321422002076

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء380.0063.33ثانوية النجوم للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين تكليف علوان964822321422054027

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء380.0063.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم حكم علي طاهر964832321424006334

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء380.0063.33ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيرانية رحمن غضيب فرعون964842321427046007

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء380.0063.33للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب احيائيعبد هللا اياد حطحوط عبيد964852421411032031

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء380.0063.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيامنه فاضل جابر عبد964862421422015004

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء378.0063.00اعدادية البيان للبنينتطبيقيمرتضى عاجل فاضل عبد المحسن964872321511014059

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء378.0063.00اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيحيدر عدنان حواس عوفي964882721511008020

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء375.0062.50اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيحسين علي رحمان مجيد964892321517003015

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء363.0060.50ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيسجاد عبد الزهره فرحان ناصر964902821511012026

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء362.0060.33اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمحمد فراس جاسم محمد964912521511033032

كلية الطب/جامعة نينوى700.00100.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائييسرى ريبوار احمد امين964922021422087177
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كلية الطب/جامعة نينوى699.0099.83اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد طارق فائق محمد964932021411089129

كلية الطب/جامعة نينوى699.0099.83اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيهيوا عادل احمد عز الدين964942021411089167

كلية الطب/جامعة نينوى699.0099.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيجوبى خان توانا محمد علي964952021422084046

كلية الطب/جامعة نينوى699.0099.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيخوشى سالم صابر حمد امين964962021422084053

كلية الطب/جامعة نينوى699.0099.83اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيكانيله سام طاهر عمر964972021422087130

كلية الطب/جامعة نينوى699.0099.83اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيداليا بختيار لطيف رضا964982021422100017

كلية الطب/جامعة نينوى699.0099.83ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيفاطمه الزهراء نجدت نجات محمد964992021422112062

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.67اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد خالد حميد احمد965002021411087096

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد فريدون عثمان محمد965012021411088027

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيانس محمد رحيم محمد965022021411088042

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيشاد فاخر حسن فتاح965032021411088069

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيشازاد خطاب عمر محمد965042021411088070

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.67ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيدانيا دارا عبد هللا حسن965052021422081008

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيده ريا اسو ابراهيم احمد965062021422084063

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيسارا صباح صابر حمد امين965072021422084095

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسندس عماد عادل محمد965082021422087099

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشادي علي غضنفر حسين965092021422087106

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيكوثر بهاء الدين امين حسن965102021422087131

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.67ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيبنان امين حسين عبد هللا965112021422112027

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.67ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيرؤيا سهيل طلعت علي965122021422112037

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.67ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيمالك مؤيد توفيق رفيق965132021422112073

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.50اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيهوزان جنكي محمد نامق965142021411094056

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.50اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيمحمد كوران احمد قادر965152021417056024

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائينور يونس كاويس محمد965162021422087158

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائينيكا دلير خالد وهاب965172021422087161

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.50ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين كامل احمد محمود965182021422095092

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيجاوان يوسف عثمان محمد965192021422084044

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسوز زياد عبيد علي965202021422098089

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.50ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيزينب حازم خليل توفيق965212021422112042

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.50ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيهاجر فاضل مهدي صادق965222021422112087

كلية الطب/جامعة نينوى601.00100.17اعدادية اليمن للبناتاحيائيفاتن ادريس محمد عسكر965231721422008130

كلية الطب/جامعة نينوى601.00100.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفرح وائل عبد هللا جاسم965241721422041097

كلية الطب/جامعة نينوى601.00100.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيشروق علي ابراهيم سالم965251721422054162
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كلية الطب/جامعة نينوى601.00100.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره وليد حازم عبد الرزاق965261721422055110

كلية الطب/جامعة نينوى601.00100.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيصبا فيصل غازي عاكوب965271721424008051

كلية الطب/جامعة نينوى601.00100.17ثانوية الخصم للبناتاحيائيفاطمه محمد سلمان عجاج965281821422115035

كلية الطب/جامعة نينوى600.88100.15ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الرحمن عمار احمد حسن965291721411022060

كلية الطب/جامعة نينوى600.80100.13ثانوية المتميزات االولىاحيائيبراء محمد بشير محمود965301721422004031

كلية الطب/جامعة نينوى600.80100.13اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاطمة فارس محمد علي965311721422061209

كلية الطب/جامعة نينوى600.68100.11ثانوية المتميزات االولىاحيائيدعاء صفاء الدين عبد الكريم يونس965321721422004039

كلية الطب/جامعة نينوى600.68100.11ثانوية اليقظة للبناتاحيائيهالة نجاح فرهاد عبد هللا965332021422032095

كلية الطب/جامعة نينوى600.64100.11اعدادية االندلس للبناتاحيائيمنى عبد المجيد ابراهيم عباس965341721422054238

كلية الطب/جامعة نينوى600.48100.08ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح الدين حسين علي965351721424018023

كلية الطب/جامعة نينوى600.40100.07ثانوية المتميزات االولىاحيائينبأ محمد حازم جاسم965361721422004150

كلية الطب/جامعة نينوى600.40100.07ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمر قتيبة جاسم محمد965372021411040056

كلية الطب/جامعة نينوى600.40100.07ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيعائشه طارق محمد سعيد يحيى965383121422009115

كلية الطب/جامعة نينوى600.36100.06اعدادية االندلس للبناتاحيائيايالف زياد محمود عثمان965391721422054042

كلية الطب/جامعة نينوى600.36100.06اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعبير حامد احمد شاهر965401721426001372

كلية الطب/جامعة نينوى600.12100.02اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيامين زياد فيصل حسن965411721411011049

كلية الطب/جامعة نينوى600.12100.02اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي قحطان قاسم اسماعيل965421721411011146

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن عمار حمد عزيز965431721411008187

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى سالم يوسف عواد965441721411008379

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد عامر فتحي فاضل965451721411017145

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيسلوان امشوح مالح سلطان965461721411026063

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية بحزاني للبنيناحيائيديار فالح حسن نعمان965471721411058032

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيميرون رعد بهنام كرومي965481721411067028

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00ثانوية وردك للبنيناحيائيمريوان عبد الكريم فتح هللا محمود965491721411071025

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعباس اسماعيل ياسين مال هللا965501721413007026

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز حسين ايوب محمد965511721413023014

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00ثانوية فايدة للبنيناحيائيايناس عبد جاسم علي965521721421091008

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيآمنه أياد شيت صالح965531721422003016

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية سارة للبناتاحيائيفيحاء هاني زبير سلطان965541721422019068

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائياية احمد عبد هللا جاجان965551721422020012

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسدره رافع عبد النافع حسين965561721422041070

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية زينب للبناتاحيائيامنه حامد نجم عبد هللا965571721422053011

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية االندلس للبناتاحيائينور سامر عبد الملك محمد صالح965581721422054259
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كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور سنان رمزي فائق965591721422055186

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيامنه صدام هاشم محمد965601721422056010

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيجمانة نبيل عبد هللا علي965611721422056038

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية التحرير للبناتاحيائينبأ محمد وريد حسين965621721422063056

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية مؤتة للبناتاحيائيدعاء حازم عبد هللا علي965631721422068028

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبدريه طارق سالم حسين965641721422072020

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم قائد مجيد قادر965651721424010026

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00ايسر- الخارجيات احيائيجهان اياد جهاد يعقوب965661721428060068

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن علي احمد زوبع965672021411001110

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا حسين حكمت عمر965682021411001123

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائياسامة فالح علي قادر965692021411013016

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيهمام مهند حميد محسن965702021411024068

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00ثانوية العراق للمتميزيناحيائيهمام احمد عبد عيسى965712021411040086

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائياحمد محمد عزيز محمود965722021413020006

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيتاره مؤمن فاضل امين965732021422019041

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائينور فالح مجيد عبد هللا965742021422019116

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائياالء احمد عبد االمير محمد امين965752021422022005

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00ثانوية هاجر للبناتاحيائينورس جرجيس عبد حمادي965762021422048030

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيامنة محمد علي محمد965772021424012008

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00ثانوية اربيل للبنيناحيائينور الدين نجيب فرحان حميد965783121411005039

كلية الطب/جامعة نينوى600.00100.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياحمد عامر زكي عبد965793121417008008

كلية الطب/جامعة نينوى599.9299.99اعدادية االندلس للبناتاحيائياروى رعد محمد سعيد عبد965801721422054019

كلية الطب/جامعة نينوى599.6899.95اعدادية االندلس للبناتاحيائيبراءه عبد العزيز محمد مصطفى965811721422054054

كلية الطب/جامعة نينوى599.6899.95اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسراء زياد عبد الغني احمد965821721422061137

كلية الطب/جامعة نينوى599.6499.94اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى مقبل يونس حمد965831721411023121

كلية الطب/جامعة نينوى599.6099.93ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره يزن احمد يونس965841721422004087

كلية الطب/جامعة نينوى599.6099.93ثانوية المتميزات االولىاحيائيفاطمه انمار عبد العزيز مجيد965851721422004123

كلية الطب/جامعة نينوى599.3699.89ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيسناء علي احمد اسماعيل965863321427014016

كلية الطب/جامعة نينوى599.3699.89ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيماريانا توني شليمون ايشو965873321427014027

كلية الطب/جامعة نينوى599.2899.88اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايه ظاهر صديق معروف965881721422061033

كلية الطب/جامعة نينوى599.2499.87اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاطمه عباس محمد سعيد خضر965891721422061213

كلية الطب/جامعة نينوى599.2099.87اعدادية الطالئع للبناتاحيائيحنين مؤيد ابراهيم سلو965901721422061071

كلية الطب/جامعة نينوى599.1299.85ثانوية المتميزات االولىاحيائيظفر عمار ياسين احمد965911721422004110

4148 من 2927صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة نينوى599.0899.85ثانوية المتميزين االولىاحيائيغيث عامر بشير يحيى965921721411022097

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد المؤمن عبد هللا يونس عبد هللا965931721411008227

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد حكمت يونس صالح965941721411008313

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمروان ذياب عزيز علي965951721411008368

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83اعدادية الراية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الجبار حمو965961721411025101

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83ثانوية بازوايا للبنيناحيائيمحمد موفق توفيق يونس965971721411063024

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائييوسف فواز احمد شيت965981721413013066

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيعائشه عادل حسين علي965991721422002207

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيفاطمة محمد ذاكر سالم عبد هللا966001721422002220

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيهنا مصطفى محمد علي مصطفى966011721422002307

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83ثانوية الموفقية للبناتاحيائياسراء شاكر سلطان حسن966021721422037005

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيرحمه طارق سالم ذنون966031721422057071

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83ثانوية القادسية للبناتاحيائيمريم داود سالم اسماعيل966041721422066046

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83اعدادية مؤتة للبناتاحيائيمودة وليد عزيز محمد966051721422068082

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء فارس احمد عبد هللا966061721424003023

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيسجى عبد الكريم احمد قصاب966071721424013060

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيبتول رؤوف داود سلمان966081821426001005

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيراسان كامران عثمان قادر966092021411001083

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد علي محمود عبد هللا966102021411039020

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83اعدادية الواسطي للبناتاحيائيرسل صبار مرزوق عجاج966112021422003034

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيزينب رؤف محمد رشيد966122021422030023

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83ثانوية هاجر للبناتاحيائيقبس جرجيس عبد حمادي966132021422048024

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة عادل ابراهيم عيسى966142021424005064

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد فارس عادل داود966153121411008111

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيرنين حسام عاشور ريحان966163121422001022

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتبارك عبد حمد صالح966173121422009038

كلية الطب/جامعة نينوى599.0099.83للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيهمام عجاج خضر خلف966183321411001090

كلية الطب/جامعة نينوى598.9699.83ثانوية العراق للمتميزيناحيائيهيثم عماد يحيى نجم966192021411040087

كلية الطب/جامعة نينوى598.9699.83ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد هللا فراس عبد الرحمن عزيز966203121417008028

كلية الطب/جامعة نينوى598.5699.76ثانوية المتميزات االولىاحيائيعائشه معمر سمير سعدون966211721422004118

كلية الطب/جامعة نينوى598.5299.75اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعامر خليل ابراهيم منديل966221721415001232

كلية الطب/جامعة نينوى598.4899.75ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايمان يونس خليل يونس966231721426002145

كلية الطب/جامعة نينوى598.4499.74ثانوية المتميزاتاحيائياية احمد يوسف سلطان966241421422027019
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كلية الطب/جامعة نينوى598.4499.74ثانوية المتميزات االولىاحيائيرهام محمود هاشم عبد العزيز966251721422004058

كلية الطب/جامعة نينوى598.3699.73اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب ابراهيم اسماعيل يونس966261721422061114

كلية الطب/جامعة نينوى598.3699.73ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيعبد الواحد حسام الدين عبد الواحد حسام966273321417007008

كلية الطب/جامعة نينوى598.3699.73ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيسلسبيل عنيزان عوين شريدا966283321427014014

كلية الطب/جامعة نينوى598.1299.69ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيبسمه انس سعيد محمد علي966291721424003010

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيديمه رعد عبد الحافظ يحيى966301421424003012

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد مظفر محسن شاكر966311721411007141

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيرضوان زياد رافع حمدون966321721411011082

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيمصطفى عمار عبد هللا سلطان966331721411016060

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد سالم اسماعيل966341721411020036

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67ثانوية اشوا للبنيناحيائيمحمد جمعه علي حسين966351721411136009

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد عثمان محمد عبد966361721413013048

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائيشهد محمد صباح عبد القادر966371721422002182

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67ثانوية الحوراء للبناتاحيائيحسينه علي هادي محسن احمد966381721422007022

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67اعدادية اليمن للبناتاحيائيهاجر محفوظ محمد حسين966391721422008160

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67اعدادية سارة للبناتاحيائييارة عامر نمرود قرياقوس966401721422019087

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67اعدادية تلعفر للبناتاحيائيكلستان هواس سليمان محمد966411721422032134

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدالل زياد خلف محمود966421721422055055

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67اعدادية االصمعي للبناتاحيائيوئام عبد الهادي عبد الكريم احمد966431721422056159

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67اعدادية المربد للبناتاحيائيمسره رافد محمد صالح قاسم966441721422058099

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسما زياد عبد الجبار حميد966451721422061143

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67اعدادية مؤتة للبناتاحيائيبراء ياسر عاصف مولود966461721422068022

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67ثانوية القوارير للبناتاحيائيهناء عبد علي محمد966471721422071074

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيمريم صدام صباح عبدالرزاق966481721422080078

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيرقيه سعد خلف احمد966491721422093011

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيرحمه غانم محمد سلطان966501721424010012

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67ايسر- الخارجيات احيائيتقى طارق رشيد خلف966511721428060061

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67اعدادية المروءة للبنيناحيائيعبد القادر مجول صبار احمد966521821411024022

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمحمد سيروان محمد صالح966532021413020028

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67اعدادية االزدهار للبناتاحيائيساره عصام عمر مجيد966542021422019074

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67اعدادية نور العراق للبناتاحيائيساره مخيبر بكر سليم966552021422036052

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67اعدادية البيداء للبناتاحيائينور محمد ياسين عبد هللا966562021422037111

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67ثانوية الهناء للبناتاحيائياغادير حمد حسن حماده966572021422057008
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كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67ثانوية موطلو للبناتاحيائيمريم يشار عز الدين احمد966582021422075036

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائياسماء فتيان جبوري خللو966593021427041005

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67ثانوية سيوان للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد عبد السالم محمود966603121411001017

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد الملك ياسر محمد حسين966613121417008029

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينور هللا صالح ادهم عبد هللا966623121422009162

كلية الطب/جامعة نينوى598.0099.67ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيبراء جاسم محمد خليل966633321422005009

كلية الطب/جامعة نينوى597.9699.66ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائينورا عصام مجيد أمين966642021422017073

كلية الطب/جامعة نينوى597.8899.65ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيوسام فراس موفق محمد966651721413013063

كلية الطب/جامعة نينوى597.8499.64ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيآية تيمور زين العابدين محمود966662021422017004

كلية الطب/جامعة نينوى597.7699.63ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا لؤي عبد الهادي مصطفى966672021411040042

كلية الطب/جامعة نينوى597.6099.60ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيعمر زيدان خلف خضر966683321417007009

كلية الطب/جامعة نينوى597.5699.59ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيناديه محمد نامق حسن966691721424007010

كلية الطب/جامعة نينوى597.3699.56ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد هللا احمد صبحي محمد صالح966701721411022068

كلية الطب/جامعة نينوى597.1299.52ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد ابراهيم علي خليل966712021411040008

كلية الطب/جامعة نينوى597.0499.51ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيايهم قصي حاجم محمد966723121417008013

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيقتيبة عامر ايوب عيسى966731721411008291

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى عبد االله يونس محمد966741721411008382

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد ذنون يونس حمادي966751721411018014

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية االمين للبنيناحيائيزيد ثائر احمد نزال966761721411019016

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50ثانوية امام غربي للبنيناحيائيعامر جاسم احمد جاسم966771721411046030

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية بحزاني للبنيناحيائيكرم بشار سليمان كمو966781721411058055

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيعبد هللا باسل منير عبودي966791721411067017

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية تلكيف للبنيناحيائيايمن عمار محمد حامد966801721411080011

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياوس رغدان مصيب سليمان966811721415002476

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50ثانوية حكنة للبنيناحيائيدعاء خلف علي حسين966821721421101004

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيهاجر عزام غانم فتحي966831721422048120

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية زينب للبناتاحيائيساره عبد الرحيم خليل محمد طاهر966841721422053077

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرشد وضاح احمد حامد966851721422056054

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيصفيه هالل طارق احمد966861721422057122

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيدنيا ذنون يونس حسين966871721422080027

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيجيهان محمد جاسم محمد966881721424001008

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيآمنه معن موفق نايف966891721424003002

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيكنانة جمال اسماعيل احمد966901721424012021
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كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيزهور فاروق عمر اسماعيل966911721424024023

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيرائد عبد عطيه حسين966921821411057010

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50ثانوية عائشة للبناتاحيائيحواسم عيدان حسون حميد966931821422022039

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50ثانوية اشور للبناتاحيائيسحر علي صالح عبود966941821422078074

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الحكيم احمد جمعة966952021411001183

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى سمير جاسم سلمان966962021411001236

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد لؤي ناجي خزعل966972021411039147

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم علي حسين966982021422022033

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية نور العراق للبناتاحيائيتبارك ساجد شكر محمد966992021422036026

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيجرو رسول محمد مصطفى محمد شريف967002021424007003

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد حسين محمد علي سلطان967012721411037096

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيحسن فارس حسن طه967023121417008017

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينور الهدى جاسم حسون علي967033121422009163

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهبه محمد عمار زهير رؤوف967043121422009173

كلية الطب/جامعة نينوى597.0099.50اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيناجي حجي حمه علي967053321417003074

كلية الطب/جامعة نينوى596.8899.48اعدادية االندلس للبناتاحيائيزمرد رعد محمد سعيد عبد967061721422054116

كلية الطب/جامعة نينوى596.8499.47اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبة احمد شكر محمود967071721422061172

كلية الطب/جامعة نينوى596.8499.47ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزهراء نور الدين محمود خالد967082021422017031

كلية الطب/جامعة نينوى596.7699.46اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب يلماز وهب الياس967091721422054132

كلية الطب/جامعة نينوى596.6899.45ثانوية المتميزين االولىاحيائيوسام وعد ذنون يونس967101721411022140

كلية الطب/جامعة نينوى596.6899.45ثانوية المتميزات االولىاحيائيمروه عمار عبد السالم مصطفى967111721422004132

كلية الطب/جامعة نينوى596.6499.44ثانوية المتميزين االولىاحيائيطه احمد طه قاسم967121721411022053

كلية الطب/جامعة نينوى596.6099.43ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى عمر عبد الغني توفيق967131721411022132

كلية الطب/جامعة نينوى596.5699.43ثانوية الفردوس االهلية للبنيناحيائينامق عمر نامق حسن967141721413026008

كلية الطب/جامعة نينوى596.5299.42ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا ياسين فاضل ياسين967151421411005057

كلية الطب/جامعة نينوى596.5299.42ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيمحمد عمار محمد شيت رشيد967161721413017006

كلية الصيدلة/جامعة نينوى686.0098.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيئاالن ادريس مردان امين967172021411087002

كلية الصيدلة/جامعة نينوى686.0098.00ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد نوزاد هاوار محمد967182021411099003

كلية الصيدلة/جامعة نينوى686.0098.00ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيشارة جاسم بكر حمد967192021422086030

كلية الصيدلة/جامعة نينوى686.0098.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائينور صباح جهاد جمعه967202021422087156

كلية الصيدلة/جامعة نينوى686.0098.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا نجاة جاسم محمد967212021422099046

كلية الصيدلة/جامعة نينوى686.0098.00دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيبايان سيروان مصطفى محمد967222021422121011

كلية الصيدلة/جامعة نينوى590.9298.49ثانوية المتميزين االولىاحيائيعمر هاتف فاضل خليل967231721411022096
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كلية الصيدلة/جامعة نينوى589.6098.27ثانوية المتميزاتاحيائيحنين ياسر سليم محمد رؤوف967241421422027045

كلية الصيدلة/جامعة نينوى589.0098.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الكريم محمد دبو عسو967251721411008207

كلية الصيدلة/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية سارية للبنيناحيائياسامه خالد اخليف جاسم967261721411018037

كلية الصيدلة/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيمحمد حمد جاسم محمد967271721411074021

كلية الصيدلة/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية المتميزين الثانيةاحيائيعبيده معن بدر حسين967281721411192008

كلية الصيدلة/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب حميد جاسم موسى967291721422007049

كلية الصيدلة/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية عين سفني للبناتاحيائيفالنتين مراد خلف علي967301721422029032

كلية الصيدلة/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزهراء محمد وليد حازم967311721422056070

كلية الصيدلة/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية الخصم للبنيناحيائيصباح قحطان موالن حماده967321821411015062

كلية الصيدلة/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية البيداء للبناتاحيائيسه رو صابر محمد أمين967332021422037067

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.8898.15ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسين يعرب يحيى الياس967341721411022042

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.8898.15ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم محمد صالح علي محمد صالح967351721424003043

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.4498.07ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسين انور صالح حمد967361721411022041

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.3298.05اعدادية االندلس للبناتاحيائيسدرة وعد هللا علي مصطفى967371721422054147

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.2498.04ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمحمد عمار عبد الغني عبد العزيز967383121417008044

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.2098.03اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد عبد العزيز محمد علي الياس967391721411011022

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0898.01ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيماسة اياد حمدي عبد هللا967403121422009134

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0898.01ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيمريم سلوان كمال توفيق967413321427014031

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيياسر عمار حازم محمد967421721411011254

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية دار السالم للبنيناحيائيغياث فارس يونس حسين967431721411023091

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد وليد موسى حسن967441721411024061

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية امام غربي للبنيناحيائيمحمد نعمان عبد حمود967451721411046055

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية بحزاني للبنيناحيائينوار خضر الياس خدر967461721411058066

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيبهنام سهيل بهنام يوسف967471721411067004

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيسامر فاضل عبد االحد يعقوب967481721411067011

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيعمر رياض ياسين موسى967491721411074016

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيوعد هللا شاكر محمود خضر967501721411134128

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية الرجاء للبنيناحيائيسعيد وليد سعيد يونس967511721411165017

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيبديع نزار عزيز احمد967521721413007011

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيريان هفال الياس خدر967531721417013030

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيدنيا احمد حميد عبدهللا967541721422002088

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور احمد سالم كردي967551721422002282

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيهناء علي اصغر قنبر مصطفى967561721422007122
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كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيسراء محمد صالح محمد967571721422008104

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمرح غسان شمعون داود967581721422020080

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيسارة عبد المحسن عزيز الياس967591721422032092

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيسعدة خليل ابراهيم احمد967601721422032101

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية الفراتين للبناتاحيائيحال طارق صبري شاهر967611721422036037

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية زينب للبناتاحيائينوره ظافر رفاعي شويت967621721422053151

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيبان نزار يونس مجيد967631721422054049

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنين احمد غائب منصور967641721422055048

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية المربد للبناتاحيائيشيماء شرهان علي حسن967651721422058065

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيمريم محمد خالد عبد هللا967661721422059050

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية حمص للبناتاحيائيآمنه محمد محمود نجم967671721422069004

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية القوارير للبناتاحيائيمالك وسام مشعل علي967681721422071063

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيشيماء حازم عيسى صوان967691721422080057

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية الضحى للبناتاحيائينوره محمد يونس محمد967701721422081061

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيدانية محمد حازم حمدون967711721424008017

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى مصطفى حسين مصطفى967721721424008045

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيايات احمد عبد القادر محمد جميل967731721424013015

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعلي حسين خلف حمد967741821411047051

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمود حامد زيدان خلف967751821411047076

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيفارس احمد شيت احمد967761821411057017

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياسامه عدنان خليفه احمد967771921413009021

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيعهد طالل فرحان حمادي967781921424002011

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعمر علي حسن علي967792021411013071

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد عثمان مصطفى جوامير967802021411055070

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيافنان محمد مولود نعمت967812021422037012

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسازان كاوان سعدون عبد هللا967822021422042029

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية النصر للنازحاتاحيائيهبه وليد خضر مصطفى967832021422064035

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعبد القادر محمد خاير محمود967842121411032071

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية  التعايش للبناتاحيائيآيه معاد صالح سنجار967853121422013004

كلية الصيدلة/جامعة نينوى587.9697.99ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينه ليث مسعود صالح967862021422017037

كلية الصيدلة/جامعة نينوى587.8897.98ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيساره ناظم قاسم اسماعيل967871721424013059

كلية الصيدلة/جامعة نينوى587.8097.97اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيابراهيم محمد نجيب توفيق نجيب967881721415002462

كلية الصيدلة/جامعة نينوى587.6097.93ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيرؤيا امداد صالح محي الدين967892021422017024

4148 من 2933صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة نينوى587.4897.91اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور سعد ثامر عبد الرحمن967901721422061271

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى480.0080.00اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيزهراء نوفل احمد نوري967911721522061037

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى467.0077.83اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم بالل عبد العزيز967921721511026055

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى462.0077.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحيم حاتم ذنون يونس967931721511008039

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى460.0076.67ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيهيفاء محمود ادريس محمود967941721524003005

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى457.0076.17االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الكريم اسماعيل سعيد اسماعيل967951721511008040

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى457.0076.17اعدادية الزهور للبنينتطبيقيفواز طالل فواز علي967961721511015039

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى456.0076.00ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيابراهيم نزار علي عبد هللا967971721513013002

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى454.0075.67اعدادية االندلس للبناتتطبيقيشهد عدي يونس عزيز967981721522054018

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى453.0075.50اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيعائشه شامل صبحي حميد967991721522002020

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى452.0075.33ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقيهبه وليد حيدر سليمان968001721522028013

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى449.0074.83اعدادية اليمن للبناتتطبيقيحنان محمد احمد شحاذة968011721522008014

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى447.0074.50اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيابراهيم احمد محمود ابراهيم968021721511147003

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى437.0072.83ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد كامل عوده968032221513035051

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى435.0072.50ثانوية الزاوية للبناتتطبيقيرغد عطا هللا جمعة احمد968041721522011004

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى431.0071.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمهند عمار موفق احمد968051721511011117

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى431.0071.83اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقينادية فارس نجم صالح968063321522002027

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى430.0071.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعمر خالد خليل محمد968071721511017080

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى430.0071.67ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينتطبيقيحامد صالح حلبوس غضبان968081721511053004

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى430.0071.67اعدادية االبداع للبنينتطبيقيسيف سعد حازم علي968091721511202008

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى430.0071.67ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقييمان محمد يحيى عطية968103121511008064

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى429.0071.50اعدادية االبداع للبنينتطبيقيمحمد نائف حامد عبد هللا968111721511202025

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى426.0071.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيشيريناز شاكر احمد محمد968123321522002019

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى424.0070.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد هللا ناجي اكرم ناجي968131721511017067

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى423.0070.50اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيعبد هللا عواد شاكر احمد968141721511147027

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى423.0070.50ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقيتبارك موفق محمود اسماعيل968151721522028004

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى423.0070.50اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيلينا جميل حسن محمد968161721522080030

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى423.0070.50اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعد هاشم عواد968173121511003041

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى422.0070.33اعدادية الحود للبنينتطبيقيمعتصم خلف احمد عبد هللا968181721511040024

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى422.0070.33اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيرياض شهاب احمد الياس968191721511113012

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى421.0070.17ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيياسين احمد ياسين محمد968201721511044011

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى420.0070.00ثانوية المحلبية للبنينتطبيقيعثمان عبد القادر محمد يوسف968211721511055010

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى419.0069.83اعدادية الزهور للبناتتطبيقيطيبة معتز حازم محمد علي968221721522057017
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قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى418.0069.67اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد فخري ابراهيم مصطفى968231721511028045

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى416.0069.33ثانوية االمل للبنينتطبيقيعبد الرزاق حاتم عبد الرزاق ابراهيم968243121511002021

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى413.0068.83اعدادية بروانة للبنينتطبيقيمحمود عبد العزيز سبتي لطوفي968251921511066035

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى412.0068.67اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمصطفى طالل صالح متعب968261721511026078

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى411.0068.50اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمدثر حيدر محمد علي شريف968271721511020065

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى409.0068.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقييحيى نوار اكرم ناجي968281721511017127

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى409.0068.17ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتتطبيقيرزان مازن فؤاد عبد968291721524001004

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى409.0068.17ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيعماد عدنان طه احمد968303321517015009

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى408.0068.00ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيصادق عبد علي مثكال راشد968312921515006088

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى407.0067.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيأنفال محمد صالح احمد محمد صالح968321721522003001

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى406.0067.67اعدادية الزهور للبنينتطبيقييونس زياد يونس عبد هللا968331721511015060

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى406.0067.67اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعبد الكريم قصي عبد الكريم ناصر968341721511146009

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى405.0067.50اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرقه نزار طالل حامد968351721522055019

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى404.0067.33اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد عمار محمد سعيد يحيى968361721515001186

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى403.0067.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقييونس عبد الرحمن يونس حسين968371721515002503

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى403.0067.17ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيمريم هرمز يوسف ميخائيل968383121522003023

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى401.0066.83اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبد الرحمن فيصل حامد عبد الرحمن968391721511134035

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى400.0066.67ثانوية حكنة للبنينتطبيقيبشار احمد حمو ابراهيم968401721511101004

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى400.0066.67ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد سليم عبد المجيد968413121511008029

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى399.0066.50االعدادية الغربية للبنينتطبيقيياسين زياد عبد هللا فتحي968421721511007055

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى398.0066.33ثانوية الحود الفوقاني للبناتتطبيقيزهراء صالح فرج يوسف968431721522093008

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى395.0065.83اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيجالل محمد كاظم نايل968441121511046003

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى395.0065.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمنتصر ريسان كاظم دنكي968452221511019042

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى394.0065.67اعدادية االبداع للبنينتطبيقيحسام علي محمد عزبه968461721511202005

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى394.0065.67ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبد هللا غسان جناب حمد968473121511008031

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى393.0065.50اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيمصطفى محمد خليل جالل968481721511147043

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى392.0065.33اعدادية االحرار للبنينتطبيقيعلي عزيز جخر عوده968492621511018020

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى391.0065.17اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيسجاد علي ناصر محمود968501121511025033

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى391.0065.17اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمصطفى حكمت دحام شيت968511721511023049

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى391.0065.17ثانوية المجد للبنينتطبيقيعبد هللا حامد حسن نصيف968522321511065020

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى580.6896.78ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينور محمد وضاح محمود968531721424003051

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى568.0094.67للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيرائد احمد خلف رشكو968543321411001030

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى564.0094.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزبيده احمد حبيب محمد968551721422002123
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قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى564.0094.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائياحمد عمار حسن حسين968563321411001008

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى562.6493.77ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيحنين احمد محمد حامد968571721424003012

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى558.0093.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسرى خالد حسام الدين حسون968581721422002167

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى558.0093.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيفاطمه اكرم عبد علي968591721422002221

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى558.0093.00اعدادية المربد للبناتاحيائينعم الرحمن نشوان احمد حامد968601721422058106

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى557.5692.93اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيياسمين وعد هللا فاضل عبد968611721426001369

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى556.0092.67اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيرفعت ناظم امين محمد968621721411133020

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى555.0092.50اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيغادة وعد هللا ابراهيم داود968633321422002079

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى554.0092.33ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيخنساء عبد المالك حمود نجم968641721424024007

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى553.0092.17اعدادية بحزاني للبنيناحيائيخديده حسين علي جندو968651721411058028

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى552.0092.00ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائييوسف عايد مرموص دايح968663121417010010

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى551.0091.83ثانوية حكنة للبنيناحيائيوضاح خالد حسيب الياس968671721411101027

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى549.0091.50ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبيدة احمد حسن محمد968681721413013037

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى548.0091.33ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم نصيف عياده968693121411008102

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى547.4891.25ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعائشة قاسم طاهر قاسم968703321427014024

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى547.0091.17اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعلي عمر سفيان محمود968711721411024042

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى547.0091.17ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد عباس حسين علي968721721413025010

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى546.0091.00اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيساالر جمال مجيد عبو968731721411057023

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى544.0090.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائيملك محمد ساطع عبد الغني968741721422002255

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى544.0090.67ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد الحميد ماجد حميد سلطان968753121417008024

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى543.0090.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن ذنون سعيد968761721411011021

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى543.0090.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيسما انس سمير ذنون968771721422057105

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى543.0090.50ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائيسيروان نايف سعدي علي968783121415001034

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى541.0090.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيهنا االرقم ماجد عبد المحسن968791721422061291

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى540.0090.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء علي ابراهيم علي968802521424004255

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى539.1289.85ثانوية المتميزات االولىاحيائيآمنه نزار انور عزالدين968811721422004009

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى539.0089.83اعددية الفاو للبناتاحيائيزبيده خالد سالم محمد968821721422006073

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى539.0089.83اعدادية سارة للبناتاحيائيفيان ابراهيم ماميق سلطان968831721422019067

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى538.0089.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى عدي أنور إبراهيم968841721411011232

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى538.0089.67اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيدنيا علي عبد المنعم احمد968851721422042063

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى538.0089.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيدانيه قصي حامد علي968861721422054074

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى538.0089.67ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائياحمد محمد فخري رحومي968873121417010002

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى537.0089.50اعدادية النيل للبنيناحيائيعمر محمود مصطفى ابراهيم968881721411027050
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قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى537.0089.50اعدادية الكفاح للبناتاحيائيطيبه عمار ممدوح احمد968891721422051088

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى536.0089.33اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزينب فارس هاشم حامد968901721422002136

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى536.0089.33ثانوية االنامل للبناتاحيائياسماء خالد ياسين فرحان968912121422091002

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى535.3689.23اعدادية االندلس للبناتاحيائينور محمد حسين داود968921721422054264

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى535.0089.17للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيمحمد خليل تمر جردو968933321411001070

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى534.8489.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحكم رائد خالد حسين968941721411008116

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى533.8888.98ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعائشة صفوان ادريس احمد968953121427008042

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى533.0088.83ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيسهى عماد محمد امين عفدو968963321427008027

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى532.0888.68ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيهبة احمد عبد الوهاب خطاب968971721424001046

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى532.0088.67اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيسجاد مهند شاكر محمود968981721411057027

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى532.0088.67اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيرودا باسم ابلحد نوح968991721422020035

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى531.0088.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسناء موفق شريف ذنون969001721422055116

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى531.0088.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم هيثم احمد ايوب969011721422063053

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى531.0088.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيساره سلوان غانم محمد969023121422009088

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى530.5688.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عبد المنعم احمد عبد العزيز969031721411008332

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى530.0088.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن عبد الرزاق عبد هللا عبد الرزاق969041721411008106

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى529.0088.17اعدادية زينب للبناتاحيائيتماره عثمان محمد منير سعيد969051721422053037

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى529.0088.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيايه حسين حسن هالل969061721422054046

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى529.0088.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيصفا محفوظ صالح حسين969071721422061167

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى529.0088.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعائشه ثائر سالم يونس969081721422061189

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى528.0088.00اعدادية زينب للبناتاحيائيسرى عدنان فيصل فتحي969091721422053087

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى528.0088.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايه ريان اكرم بكر969101721422061046

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى527.0087.83ثانوية الروابي للبناتاحيائيهيام ناصر حميد سلمان969112121422056117

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى527.0087.83ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيمحمد رعد محمد محمود969123121417010008

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى526.7287.79اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيلمى لؤي توفيق حميد969131721422042133

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى504.0084.00اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيبيادر احمد سهل احمد969141721522061014

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى494.0082.33اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيرامي حسين سليمان حسن969151721515001074

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى494.0082.33اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد خميس969163121511003079

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى489.0081.50اعدادية االندلس للبناتتطبيقينبأ حسان منيب احمد969171721522054035

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى487.0081.17اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمؤمن رامي عبد الرزاق محمد969181721511135044

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى487.0081.17اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيبراء صالح محمود سعيد969191721522056006

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى487.0081.17ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيازهر حاتم خلف عطيه969202021517007003

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى486.0081.00اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيابراهيم سعدي جهاد كرجي969211721511010001
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قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى486.0081.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزينب عبد الناصر جاسم محمد969221721522057014

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى484.0080.67ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقياحمد عز الدين سالم حميد969233121511008003

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى483.0080.50ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيمحمود صالح نجم عبد هللا969242021517007018

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى481.0080.17اعدادية الشهاب للبنينتطبيقياسامه نشوان احمد محمد969251721511134013

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى481.0080.17اعدادية االندلس للبناتتطبيقيمريم عماد صبحي صالح969261721522054029

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى480.0080.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن علي حسين969271721515002351

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى479.0079.83اعدادية االندلس للبناتتطبيقيهاجر كامل عبد الجبار حميد969281721522054040

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى478.0079.67اعدادية حمص للبناتتطبيقيآمنه طالل الياس مجيد969291721522069002

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى477.0079.50اعدادية الحود للبنينتطبيقيعبد الكريم احمد حسين هزاع969301721511040013

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى474.0079.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيمؤمن محمد عبد الهادي عبد السالم969313321511001026

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى473.0078.83اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيمنا فوزي محمد علي احمد969321721522061055

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى472.0078.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيبشار عمار عبد الباري عبد العزيز969331721511001013

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى643.0091.83ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائياسن كول جودت كاظم موسى969342021422112020

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى582.3697.06اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم بشار ادريس اسماعيل969351721422054214

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى579.0096.50اعدادية تل علي للبنيناحيائياحمد محمد ابراهيم محمد969362021411030003

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى579.0096.50انقرة-مدارس الفرات االهلية تركيااحيائيمريم أحمد فاضل ابراهيم969373021427046006

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى578.0096.33ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مثنى اكرم دحام969381721413003003

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى578.0096.33ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائياسماء الزم عباس جمعه969391721424001004

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى577.0896.18االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد ياسر عبد الجبار احمد969401721411008057

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576.8896.15االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن ريان شكري محمود969411721411008179

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576.0096.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائياوس زياد صالح مصطفى969421721411008070

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576.0096.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيطيبة عمر عادل سلطان969431721422042106

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576.0096.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب عزيز اكرم عزيز969441721422055093

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى575.4095.90ثانوية المتميزين االولىاحيائيعلي حذيفه سعيد احمد969451721411022085

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى575.0095.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيديمه ثامر وعد هللا اسماعيل969461721422002091

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى574.0095.67ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائينور منهل صديق علي969471721424001043

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى573.0095.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائييمان مروان احمد شهاب969481721411008446

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى573.0095.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيمينا محمد واصل محمد علي969491721422057168

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى572.7295.45االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحارث سعد هللا غانم محمود969501721411008088

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى572.0095.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائينمير عمار ياسين احمد969511721411011249

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى571.0095.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب عامر محمود عزيز969521721422003086

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى570.0095.00ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيعلي ظاهر جميل صالح969531721413018005

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى570.0095.00اعدادية زينب للبناتاحيائيمينه اسامه احمد حسين969541721422053133
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قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى570.0095.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيصفا معن ذنون قاسم969551721422061170

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى569.5294.92اعدادية دار السالم للبنيناحيائيغانم احمد غانم ابراهيم969561721411023090

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى569.0094.83اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياية ظاهر جميل صالح969571721426001379

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى568.0094.67ثانوية المزرع للبنيناحيائيعبير خالد علي مختار969581721421163019

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى568.0094.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهيا عمار عبد هللا يوسف969591721426001384

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى567.0094.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا باسل غانم عبد969601721411008209

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى566.0094.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي حسين محمد حسين969611721411008252

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى562.6093.77ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيعاليه عبد الكريم سليم علي969621721424013076

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى562.0093.67ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيشدن محمد سالم غانم969631721424024029

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى561.8093.63ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيعائشه زياد خير الدين ابراهيم969641721424010021

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى559.8093.30ثانوية المتميزين الثانيةاحيائيحسن يحيى خليل يونس969651721411192001

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى559.7693.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور مقداد محمود مال علي969661721422061279

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى559.0093.17اعدادية االصمعي للبناتاحيائيفاطمة مصلح حسين محمد969671721422056114

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى559.0093.17للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيحسين منهل سناء هللا صالح969683321411002008

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى558.0093.00ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيناحيائيعبدهللا احمد طارق محمود969691721413022004

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى558.0093.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينة محمد اخضير حمود969701721424008037

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى557.0892.85اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيجابر صباح محمد خليف969711721411011059

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى557.0092.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد ياسين طه969721721411008182

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى557.0092.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمر عبد هللا عبد االله محمود969731721411017119

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى557.0092.83ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيعمر خالد يحيى حسو969741721413017004

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى557.0092.83ثانوية سد الموصل للبناتاحيائيغفران خالد ابراهيم خلف969751721422028016

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى557.0092.83للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيمصطفى ظافر محسن جدوع969762521411029033

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى556.0092.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغفران سليمان سالم محمد969771721422055140

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى554.7292.45ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائييونس ياسر مال هللا عزيز969781721413013068

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى554.5292.42ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيامين عمر شكيب عبد الباقي969793121411008022

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى554.1692.36ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمينا مثنى محمود مجيد969803321427007015

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى554.0092.33االعدادية الغربية للبنيناحيائيحسان احمد خضير محمد969811721411007045

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى554.0092.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن قصي حسين علي969821721413025004

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى553.0092.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيساره سالم ابراهيم احمد969831721422054140

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى552.7692.13اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاطمة بشار شيت محمد969841721422061205

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى552.4492.07ثانوية المتميزات االولىاحيائيهاجر وليد خالد محمد969851721422004160

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى551.0891.85ثانوية المتميزين االولىاحيائييوسف ايمن قتيبه زكي969861721411022149

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى551.0091.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائيملك هيثم سعيد محمد969871721422061252
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قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى550.6091.77ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيزكريا محمد سمير سامي969881721413013021

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى550.0091.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائيتبارك عبد حميد محمود969891721422002058

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى550.0091.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرهف خليل ابراهيم احمد969903121422009073

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى549.0091.50اعدادية المسيب للبنيناحيائيمصطفى معين سلمان معتوك969912321411009150

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى549.0091.50اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعيسى عمر عيسى حمد969923321417004043

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى548.0091.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحذيفه محمد عوني محمد علي969931721411008100

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى548.0091.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الغني صالح969941721411017129

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى532.0088.67اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيسيف سعد وعد هللا الياس969951721511134030

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى529.0088.17اعدادية حمص للبناتتطبيقيمريم رضوان عبد هللا نجم969961721522069019

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى527.0087.83االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعمر محمود فتحي محمود969971721511007038

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى524.0087.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد هللا نعمان صالح احمد969981721511011052

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى518.0086.33اعدادية االندلس للبناتتطبيقيأمنة زياد سعد هللا عبد هللا969991721522054001

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى515.0085.83اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقييوسف طه خضر برهو970001721515002492

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى513.0085.50اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيربيع ابراهيم يونس خضر970011721511080009

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى512.0085.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيفنر بسمان نبيل يحيى970021721511011072

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى506.0084.33اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيابراهيم انور محمد ياسين970031721511134001

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى506.0084.33اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيريم فراس حازم يونس970041721522055021

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى505.0084.17ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد الرزاق احمد970051621513072024

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى505.0084.17اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعبد الرحمن كريم محمد علي970061721511023023

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى505.0084.17اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيروز إبراهيم نوئيل رفو970071721522018007

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى501.0083.50اعدادية حمص للبناتتطبيقيطيبه محمد احمد رؤوف970081721522069014

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى499.0083.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد الرحمن نصرت صالح يونس970091721511011043

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى499.0083.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد العزيز معاذ عبد هللا نجم970101721511011045

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى499.0083.17اعدادية موصل الجديدة للبناتتطبيقيهالة ياسر عبد هللا فتحي970111721522048018

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى495.0082.50اعدادية النيل للبنينتطبيقيإبراهيم عبد الحافظ احمد علي970121721511027001

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى494.0082.33ثانوية الدنج للبنينتطبيقيزينه احمد جاسم صالح970131721521214005

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى490.0081.67ثانوية حكنة للبنينتطبيقيماجد راغب احمد حسين970141721511101014

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى550.0091.67اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيايوب عبد الوهاب علي سليمان970151921411020008

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى544.0090.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسديل يحيى علي يحيى970161721422003098

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى530.0088.33اعدادية المكاسب للبنيناحيائيامير محمد حسين عبد970172721411001010

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى529.0088.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيوسام حسن محمد عايد970181721411026209

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى529.0088.17ثانوية المكوك للبنيناحيائياحمد محمد صالح رجب970191721411051009

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى528.0088.00اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبيده تحسين دحام ظاهر970201721415002463
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قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى527.0087.83اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد نظير احمد يونس970211721411028087

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى523.0087.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمثنى احمد الياس علي970221721411026151

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى523.0087.17اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمصطفى عزيز حسن علي970231821411032132

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى521.0086.83ثانوية زمار للبناتاحيائيافاق فتحي يونس ابراهيم970241721422030010

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى521.0086.83ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيتمارة عادل محمود حمد970251721424013028

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى521.0086.83ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيهمام طه ياسين محيمد970262021417011029

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى520.0086.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييوسف مهند فيصل صالح970271721411017195

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى519.0086.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا علي اكرم قاسم970281721411008216

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى519.0086.50ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد عبد الناصر مال هللا جاسم970293121411008009

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى519.0086.50للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائياحمد زياد عبد الغني يوسف970303321411001006

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى518.4886.41ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمود صالح الدين احمد فتحي970311721411022120

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى517.0086.17اعدادية الراية للبنيناحيائيغازي وعد هللا عبد الغني محمد970321721411025069

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى517.0086.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيماريا قاسم احمد قاسم970331721422041102

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى516.2886.05ثانوية المتميزين االولىاحيائياحمد ياسر احمد يونس970341721411022013

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى516.0086.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسميه صباح محمود علي970351721422061147

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى515.0085.83االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصعب صالل ياسين مصطفى970361721411007161

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى515.0085.83ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيأمير احمد سالم عزيز970373121411008001

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى512.0085.33ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيديما نشوان يونس محمد970383121422009058

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى511.5685.26ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياسامه مظفر عبد الكريم زيدان970391721413013010

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى511.0085.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد عمار حازم يحيى970401721411011202

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى509.0084.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيآيه محمد محمود نايف970411721422002017

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى509.0084.83ثانوية الرفل للبناتاحيائيعبير عبد المنعم خلف حمود970421821422064017

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى508.0084.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيضياء الدين احمد حسن ابراهيم970431721411008160

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى508.0084.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائينبا بسام محمد صالح مصطفى970441721422061258

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى508.0084.67ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيعبد الحميد مهدي محمد عبود970451821411085009

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى508.0084.67ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيمحمد سلمان خطاب عمران970462121417047014

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى508.0084.67ثانوية الغزالي المختلطةاحيائياحمد حمزه عويز عطية970472321417014002

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى507.3284.55ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمنه هللا علي حيدر سعد علي970483321427007012

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى507.1284.52االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد حارث سلطان عبو970491721411008023

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى505.0084.17ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد صفاء سعد ريكان970503121411008106

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى505.0084.17الثانوية العالمية المتحدة المختلطة االهليةاحيائيصبا سلوان غانم احمد970513221427004001

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى504.0084.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسماء خزعل ذيبان جابر970521721422003007

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى504.0084.00اعدادية التحرير للبناتاحيائياالء اياد حسن محمد امين970531721422063003
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قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى502.0083.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيشيماء خالد محمد نجم970541721424011087

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى501.0083.50ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيعباس حسن نشمي مخيلف970552621417015006

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى500.0083.33اعدادية بعشيقة للبنيناحيائياحمد ياسر محمود علي970561721411057003

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى500.0083.33اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد المنعم احمد صالح عطية970571721415001111

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى500.0083.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشيماء فخري محمد جميل احمد970581721422045121

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى499.3683.23االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد اشرف عبد الرحيم ايوب970591721411008304

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى498.0083.00اعدادية بحزاني للبنيناحيائيرغيد كفاح خليل خدر970601721411058034

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى497.0082.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيزيد مروان محمود الياس970611721411011087

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى496.0082.67ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيأبراهيم سعيد بالل موسى970621721411157001

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى496.0082.67اعدادية النور للبناتاحيائيرسل فاضل محي حسين970632421422005068

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى496.0082.67ثانوية أوات للبناتاحيائيزبيده هالل جبار حمد970643121422007017

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى495.0082.50اعدادية الريف للبنيناحيائياحمد خضير مسير بديوي970651221411026002

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى495.0082.50ثانوية خانصور للبنيناحيائيالهام احمد حجي حسين970661721421203003

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى495.0082.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفرح حميد محمد كعود970671721422061215

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى494.0082.33اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيسامر كرم غانم خضر970681721411057026

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى494.0082.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسمر طه حميد حسين970691721422045104

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى494.0082.33ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيريم ماهر محمد سعيد خضر970703121427008030

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى493.0082.17اعدادية الزهور للبنيناحيائيزهد شهاب فتاح احمد970711721411015033

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى493.0082.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمصطفى سعيد علي عبد القادر970721721411020072

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى492.0082.00اعدادية القيارة للبناتاحيائيهبة سالم ظاهر عبيد970731721422013097

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى492.0082.00ثانوية اشور للبناتاحيائينور شيت ابراهيم حديد970741821422078135

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى492.0082.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيشيمأ باسم حسن نجم970752121422010091

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى491.0081.83ثانوية القلعة للبنينتطبيقيامجد خزعل ضاري محمود970761821511055006

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى461.0076.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيابراهيم رفعت محمد سعيد يحيى970771721511002001

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى455.0075.83اعدادية قرطبة للبناتتطبيقينبأ معن عادل ابراهيم970781721522002031

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى441.0073.50اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيزيد محمد صالح عبود970791721515002159

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى441.0073.50اعدادية الزهور للبناتتطبيقينور فارس سالم عبد970801721522057026

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى439.0073.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد باسل عباس مجيد970811721511011082

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى435.0072.50اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد الحكيم حمد هللا حمد عويد970821921511020028

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى433.0072.17اعدادية القيارة للبناتتطبيقياية خليل ابراهيم حسين970831721522013002

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى432.0072.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمها جاسم غائب منصور970841721522055039

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى427.0071.17اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقييوسف هشام سند عبد الرزاق970851621511039112

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى424.0070.67ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيمحمد عبد الكريم نواف سالم970861921517006010
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قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى423.0070.50اعدادية النهضة المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد حميد صالح970871821515002040

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى416.0069.33اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيعال اسماعيل جميل اسماعيل970881721522056025

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى416.0069.33ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيانور حاتم خلف عطيه970892021517007004

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى413.0068.83اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيهمام عمر حمد فتيخان970901921511007062

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى408.0068.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد هللا عمار صالح  الدين مجيد970911721511017065

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى408.0068.00اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيغيث عبد هللا جاسم محمد970921921511020046

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى406.0067.67ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيانور دويش متعب عبد هللا970931821513004004

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى403.0067.17اعدادية اليرموك للبنينتطبيقييزن ظاهر موسى حسين970941721511003033

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى403.0067.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيايسر عبد العزيز سعود رفاعي970951921511069018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى583.0097.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسعد مروان مأمون شاكر970961721411008150

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى533.4088.90اعدادية االندلس للبناتاحيائينور بشار شاكر مصطفى970971721422054256

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى527.0087.83ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيآيات منصور مريع علوان970982621424010003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى509.0084.83اعدادية زينب للبناتاحيائيموج قصي غانم سعيد970991721422053132

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى494.0082.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم انس عبد االله محمود971001721422054212

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى491.0081.83ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيشيماء عماد حمد حسين971012021427011009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى490.0081.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحذيفه محمد محمود عبد هللا971021721411008101

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى489.0081.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد العزيز مروان عبد العزيز امين971031721411008203

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى488.0081.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيكرم احمد موفق جاسم971041721422057144

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى488.0081.33اعدادية االمين للبنيناحيائياحمد محمد غصون عبد الوهاب971053121411003006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى487.0081.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياميمه ميسر جميل عرمان971061721422003019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى486.0081.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيساره فالح يحيى احمد971071721424013058

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى485.0080.83اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيفاطمه حاتم عوده حمود971081721522055035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى481.0080.17ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيزبيده عماد محمد نوري ياسين971093121422001027

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى479.0079.83اعدادية المنصور للبنيناحيائيسيف سعد ياسين خضر971101021411026115

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى478.0079.67ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز ميسر محمد علي971111721413013028

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى477.0079.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف حميد مجيد محمود971121721411008450

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى476.0079.33ثانوية تل واعي للبنيناحيائيفاطمه محمد عبد هللا ابراهيم971131721421034022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى475.0079.17اعدادية سومر للبناتاحيائياسيل سمير عباس عبد هللا971141721422079008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى475.0079.17ثانوية المآرب للبناتاحيائيايمان حسين ابراهيم عطيه971151821422111004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى475.0079.17ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعبيدة ثائر غانم حمدون971163121411008071

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى474.0079.00ثانوية كنجان للبناتاحيائيلجين ليث نافع ابلحد971173121422010011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى473.0078.83ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيبشارة مؤيد دانيال شابا971181721413025003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى473.0078.83ثانوية بعاجة للبناتاحيائيزينه شيت جرجيس سعيد971191821422099025
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى470.0078.33اعدادية دهوال المختلطةاحيائيخيال خيري رشو حسين971201721417009009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى466.0077.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيطيبه باسم يونس مصطفى971211721422057125

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى465.0077.50اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيفاروق محمد داود ايوب971221721415002291

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى463.0077.17اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمسرة علي اسماعيل حسين971231721422056132

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى463.0077.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم محمد ناظم محمود971241721422061237

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى463.0077.17ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعبد الملك عاصم اسماعيل خليل971253321417014014

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى461.0076.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسبأ احمد جمعه محمد971261721422049102

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى459.0065.50اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا ارام شيرزاد علي971272021411094036

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى458.0076.33اعدادية زينب للبناتاحيائيحنان صالح محمد صالح971281721422053040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى458.0076.33اعدادية زينب للبناتاحيائيروز قيس ابراهيم ياسين971291721422053061

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى457.0076.17اعدادية عين سفني للبنيناحيائيمحمد ثامر فاضل عباس971301721411093022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى453.0075.50ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيميادة ناظم احمد حسن971313321422003036

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى450.0075.00اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيايه رياض حازم يونس971321721422022035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى449.0074.83اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيليث حسين احمد ياسين971331821411004067

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى449.0074.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمصطفى نبيل رجب لطيف971341821413014063

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى449.0074.83اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي صالح كامل عبد971352321411033145

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى444.0074.00ثانوية السعادة للبناتاحيائيزينة علي محمد علي971361821422069019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى441.0073.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايه مزهر حسين عويد971371721422061049

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى440.0073.33ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعبيده اسماعيل ابراهيم علي971381721411096045

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى439.0073.17ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرحيق عمر سالم جارو971391721424013039

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى437.0062.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيزينه ر كامل احمد سعيد971402021411089073

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى437.0072.83ثانوية سيوان للبناتاحيائيرغده لبيب سعيد ناصر971413121422004017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى436.0072.67اعدادية المستقبل للبنينتطبيقييوسف عبد الموجود عبد الواحد سلطان971421721511024048

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى433.0072.17اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيهدار محسن احمد عبد هللا971433321422002125

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى432.0072.00اعددية الفاو للبناتاحيائيتمارة خالد ثامر حمد971441721422006042

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى432.0072.00ثانوية السالم للبنيناحيائيانس علي ابراهيم علي971451821411039008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى431.0071.83ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيمريم مهدي صالح يوسف971461721424020011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى430.0071.67اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد هللا صفوان جاسم محمد971471721411027038

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى429.0071.50اعدادية االندلس للبناتتطبيقيشهد عبد الباري عبد الحليم مهدي971481721522054017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى428.0071.33ثانوية الفراتين للبناتاحيائيامنه عبد الواحد رشيد صالح971491721422036011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى427.0071.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيدينا احمد يونس قاسم971501721422002092

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى426.0071.00اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمؤمن فراس فؤاد محمد971511721411023093

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى426.0071.00ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيزكريا سعد غانم صالح971521721413018002
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى426.0071.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيغفران طه بجاي عبار971531721422061200

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى424.0070.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيندى خالد كامل ذنون971541721422001096

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى424.0070.67ثانوية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه رشيد محمود جلوب971552121422035068

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى419.0069.83اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعلي خالد ابراهيم خليل971561721411023076

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى419.0069.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر موسى كاظم هليل971572221411003100

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى418.0069.67ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا قيدار عبد الرحمن عبد هللا971583221411004042

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى417.0069.50ثانوية القادسية للبناتاحيائيزينب احسان محمود مرعي971591721422066029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى415.2069.20اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحسن وائل حازم ذنون971601721411011070

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى415.0069.17ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد هشام عمر محمود971613121511008054

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى414.0069.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا حسين اسماعيل حسين971621721411028052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى414.0069.00ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيرند خالد حامد نعمان971631721424001022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى412.0068.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينه فراس خالد عبد العزيز971641721422057093

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى412.0068.67اعدادية الخصم للبنيناحيائيمهند عبد الواحد جمعه حسين971651821411015124

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى412.0068.67ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيانس فائز عبد الكريم توفيق971663121411008023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى411.0068.50ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعلي ليث يحيى سليمان971671721513023015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى408.0068.00ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيمالك فراس خليل ابراهيم971681721424007009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى407.0067.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى عبد الباري عبد الهادي محمد971691721411012093

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى406.0067.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيذنون شامل ذنون حامد971701721411011081

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى404.0067.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيسالم رغيد سعيد فتحي971711721411011089

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى404.0067.33ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائياحمد جليل صاحب صيهود971722221413027001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى404.0067.33ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيساره ثائر سالم احمد971733121427009005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى401.0066.83ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمريم فاضل علي موسى971743121422009143

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى397.0066.17اعدادية برطلة للبنينتطبيقيرهيد فادي بطرس متي971751721511065020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى396.0066.00اعدادية دمشق للبنيناحيائيلقمان حيدر سالم خضر971761721411146022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى395.0065.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن رائد عبد الغني سليمان97177172041017094

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى394.0065.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشهد زيد احمد محمد971781721422061154

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى394.0065.67ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيعمر احمد محمد عمر971791721511038029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى394.0065.67ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائييوسف دريد يعقوب يوسف971803321417014029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى393.0065.50اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد هللا غازي عبد المنعم اسماعيل971811721411003076

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى393.0065.50للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيعبد الرحمن حسين محمد محمود971823321411002024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى392.0065.33اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد غالب يحيى حميد971831721411015111

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى392.0065.33اعدادية االبداع للبنيناحيائيمحمد عدي رياض محمد971841721411202016

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى391.0065.17ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيمروان قادر حمد خلف971851821413022012
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى390.0065.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيوسيله محمود كتو يوسف971863321427002113

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى389.0064.83ثانوية الشهداء للبنيناحيائييونس عبد الغني يونس عبد هللا971871721411114027

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى389.0064.83ثانوية المستقبل المختلطةاحيائيفاطمة سمير سامي خلف971881821427012002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى388.0064.67اعدادية الجامعة للبنيناحيائيرسول ناجح حسون حسين971892321411061049

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى388.0064.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمنتظر علوان راضي علوان971902521413013342

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى388.0064.67ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيسلوى مصطفى راسم مصطفى971913321427014041

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى387.0064.50اعدادية سارية للبنيناحيائيكرم رعد ياسين كرموش971921721411018174

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى387.0064.50اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيفؤاد انصيف جاسم لفته971931821411005030

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى385.0064.17اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعلي حسين ذنون يونس971941721411050067

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى385.0064.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد طالل مرعي حساني971951721515002025

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى384.0064.00اعددية الفاو للبناتاحيائيآمنه محمد شيت قاسم971961721422006005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى384.0064.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره عمر لقمان ياسين971971721422055105

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى384.0064.00اعدادية دجلة للبنيناحيائيحسين علي صادق جمعة971982621411020020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى383.0063.83ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمصطفى عماد حكمت محمد971993121411008122

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى382.0063.67ثانوية المنصور االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر مزاحم رشيد972001221413007004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى382.0063.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي احسان غانم محمود972011721411008251

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى382.0063.67اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيايوب عماد رفيق مجيد972022021511001016

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى382.0063.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين اسماعيل عبد فارس972032321413018054

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى381.0063.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا قيس عبد هللا خضر972041721411008221

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى381.0063.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحارث مثنى طارق صديق972051721411017037

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى380.0063.33للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقييوسف ابو بكر عبد الجبار محمد97206332051001052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى380.0063.33اعدادية دار السالم للبنيناحيائيحسن نذير حسن جبو972071721411023033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى380.0063.33ثانوية القوارير للبناتاحيائيصهباء محمود حامد عبد هللا972081721422071049

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى380.0063.33للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيعبد هللا اسامة عبد الغني عباس972093321511001017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى379.0063.17ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيودق سرحان جمعه علوان972102521424025066

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى378.0063.00اعددية الفاو للبناتاحيائيآية اياد محمود يحيى972111721422006008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى378.0063.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي قصي محمد حسين972121721515002268

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى378.0063.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي حمزه عبيد عبيس972132321411035033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى377.0062.83اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعمر وليد محمد بشير يحيى972141721411023088

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى377.0062.83اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيايهاب صباح محمد احمد972151721411050022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى376.0062.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيميساء علي حازم طه972161721422054243

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى376.0062.67ثانوية القادسية للبناتاحيائيقمر طه كنعان طه972171721422066043

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى376.0062.67اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحسان احمد محمد شيت احمد972181721515002113
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى376.0062.67اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد كامل جبر زامل972192621411012159

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى375.0062.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد هللا عادل صالح جرجيس972201721511012040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى375.0062.50اعدادية الربيع للبناتاحيائيسهاد محيسن صكب مصحب972212321422022154

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى375.0062.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيآمنه مسلم عبدعلي عبدالحسين972222321422072002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى375.0062.50اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب داخل فضل نعيمه972232621422016119

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى375.0062.50ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيريتا سرمد انيس داود972243121522003009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى374.0062.33اعدادية الزهور للبناتاحيائياروى عمار انيس حسين972251721422057004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى374.0062.33اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى قاسم فاضل ناجي972261821411006151

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى374.0062.33ثانوية بردى للبنيناحيائيعلي محمد محمود شهاب972272121411081053

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى374.0062.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه حسن محمود محمد972282121422013112

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى373.4862.25ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمصطفى عبد الحليم احمد علي972292121411020050

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى373.0062.17اعدادية الراية للبنيناحيائيعمر احمد صديق حمدي972301721411025062

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى373.0062.17ثانوية خانصور للبنيناحيائيماهره بكر حمد قاسو972311721421203038

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى373.0062.17ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينبأ عبد الكريم مال هللا حسن972321721424013103

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى373.0062.17اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمد سامي كاظم محمد صالح972331721511012056

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى372.0062.00اعدادية الحود للبنيناحيائياسراء فرج محمود عيسى972341721421040001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى372.0062.00ثانوية القادسية للبناتاحيائيمريم عبد المحسن صبري جمعه972351721422066048

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى372.0062.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيأمنه باسل ادريس خليل972361721522055002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى371.0061.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيطه محمد احمد إبراهيم972371721411008167

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى371.0061.83اعدادية الزهور للبنيناحيائيمصطفى نوفل ادريس حسن972381721411015128

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى371.0061.83اعدادية اشور للبنيناحيائيسهم هيثم خضر يوسف972391721411138021

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى370.0061.67اعدادية الرضواني للبنيناحيائيعبد هللا رائد محمد شيت972401721411147052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى370.0061.67اعدادية القيارة للبناتاحيائيمنى صالح حسن رجب972411721422013076

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى370.0061.67اعدادية حمص للبناتاحيائيايات وليد محمد حامد972421721422069016

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى369.0061.50اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبدالرحمن محمد محمود مخلف972431721411024028

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى369.0061.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيضحى مؤيد عطيه حسن972441721422081040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى368.0061.33اعدادية الحكمة للبنيناحيائييوسف ابراهيم جاسم محمد972451721411009133

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى368.0061.33اعدادية المربد للبناتاحيائيرحمه شامل عادل عبدالوهاب972461721422058037

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى368.0061.33اعدادية حمص للبناتاحيائيهاجر عالء جاسم محمد972471721422069103

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى368.0061.33اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيهبه وعد حبش احمد972481721422080093

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى368.0061.33اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرفل عدي يوسف سلطان972491721426001125

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى368.0061.33ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقياسماعيل عالء اسماعيل عبد972503121517008005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى367.0061.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيهبة رغيد موفق محمد972511721422061286
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى367.0061.17اعدادية بروانة للبنيناحيائيعبد هللا محمد عايد وسمي972521921411066015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى367.0061.17اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمعتز مصطفى محمد يونس مصطفى972532021511001093

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى367.0061.17ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيسرى حسن رهيف عجيل972542221424057020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى367.0061.17اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحسين ثجيل عودة كزهور972552821511010013

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى366.0061.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد وسام ادريس حسيب972561721411017160

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى366.0061.00اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد بسام ذنون يونس972571721411018006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى366.0061.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيزغلول نجوان زغلول ادريس972581721411028033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى366.0061.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيامال احمد سالم غانم972591721426001034

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى364.0060.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيخليل شامل حازم حمدون972601721511011021

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى363.0060.50ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيبشار جنان نافع يوسف97261312051101003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى363.0060.50اعدادية القدس للبنينتطبيقيمحمد صرد مصعب رشيد972621021511014105

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى363.0060.50اعدادية الوقار للبنينتطبيقيمصطفى جوده محمد هاشم972632721511044104

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى362.0060.33اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيسيف الدين مهند محمود خلف97264202051211003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى362.0060.33اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعمر محمد سالم احمد972651721511028038

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى362.0060.33اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيرشد محسن عبد الجبار يونس972661721526001037

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى362.0060.33ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيعبد هللا ناجي محمد مهدي972671821517016014

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى361.0060.17اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد محمد ذنون مرعي97268172051028014

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى361.0060.17ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعمار ياسر احمد ذنون972693121511008040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى361.0060.17اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيساره زينل سلطان حسن972703321522002013

كلية القانون/جامعة نينوى543.0090.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيهيا هيثم حيدر محمد972711721422057195

كلية القانون/جامعة نينوى508.0084.67اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيانس عائد سليمان طلب972721721215001022

كلية القانون/جامعة نينوى507.0084.50اعدادية الراية للبنينادبيمحمد عبد هللا نجم عبد هللا972731721211025060

كلية القانون/جامعة نينوى496.0082.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي عادل فاضل محمد972741721411008254

كلية القانون/جامعة نينوى492.0082.00اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيذكرى طه صالح خلف972751721422022059

كلية القانون/جامعة نينوى490.0081.67ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيبرجون حسن عبد هللا حجي972761721411208004

كلية القانون/جامعة نينوى481.0080.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهوى شحاذه حميد عجيل972771721426001142

كلية القانون/جامعة نينوى480.0080.00للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  ادبيمحمد عبد الكريم محمد يوسف972783321211002009

كلية القانون/جامعة نينوى479.0079.83اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيقاسم ريان حازم قاسم972791721411057043

كلية القانون/جامعة نينوى479.0079.83ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيعائشة محمد جاسم محمد972801721422074051

كلية القانون/جامعة نينوى479.0079.83ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيمصطفى حسن حسين يحيى972813321417014025

كلية القانون/جامعة نينوى467.0077.83اعدادية الخنساء للبناتادبيدجانه مسلط محمود مسلط972821721222041012

كلية القانون/جامعة نينوى464.0077.33ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيايناس غازي محمود عثمان972831721222067008

كلية القانون/جامعة نينوى456.0076.00اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمود محمد احمد يونس972841721211009080

4148 من 2948صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة نينوى456.0076.00ثانوية المزرع للبنينادبيمحمود عبد الباسط محمود عثمان972851721211163013

كلية القانون/جامعة نينوى455.0075.83االعدادية المركزية للبنينادبيسالم زيد عبد الجبار جاسم972861721211002018

كلية القانون/جامعة نينوى455.0075.83اعدادية االمجاد للبنينادبيسعد خالد محمد خطاب972871721211026023

كلية القانون/جامعة نينوى455.0075.83اعدادية بحزاني للبنينادبييزن سعد كدي خدر972881721211058018

كلية القانون/جامعة نينوى455.0075.83ثانوية تل الهوى للبنينادبيعامر محمد احمد تركي972891721211167005

كلية القانون/جامعة نينوى455.0075.83ايمن- الخارجيون ادبياياد حازم محمد حسون972901721218001215

كلية القانون/جامعة نينوى455.0075.83اعدادية تلعفر للبناتادبيلقاء علي محمد امين عبد هللا972911721222032026

كلية القانون/جامعة نينوى454.0075.67اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمد عزي زهير فتاح972921721211009075

كلية القانون/جامعة نينوى454.0075.67ثانوية المنار للبنينادبيمحمد احمد منصور محمود972931721211088007

كلية القانون/جامعة نينوى453.0075.50ثانوية البعاج للبنينادبيعناد محمد اعميان افنيسان972941721211045071

كلية القانون/جامعة نينوى453.0075.50اعدادية بحزاني للبنينادبياحمد منيف اسعد خلو972951721211058002

كلية القانون/جامعة نينوى453.0075.50اعدادية قرطبة للبناتادبيزينب يونس ذنون يونس972961721222002018

كلية القانون/جامعة نينوى452.0075.33اعدادية صفية للبناتادبيدينا محمد عادل محمد972971721222062018

كلية القانون/جامعة نينوى452.0075.33ثانوية االخوة للبناتادبيميرنا صباح وديع سليمان972981721222104015

كلية القانون/جامعة نينوى451.0075.17اعدادية الحكمة للبنينادبيمصطفى سعدي محمد علي972991721211009083

كلية القانون/جامعة نينوى451.0075.17ثانوية بعويزة للبنينادبيكاظم أحمد محمد كاظم973001721211079012

كلية القانون/جامعة نينوى451.0075.17اعدادية زينب للبناتادبيامينه ناظم محمد سعيد عباس973011721222053008

كلية القانون/جامعة نينوى451.0075.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عادل توفيق احمد973021721511017052

كلية القانون/جامعة نينوى450.0075.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيمحمد جمال فيصل عبد الهادي973031721211050037

كلية القانون/جامعة نينوى450.0075.00اعدادية ابن االثير للبناتادبياية محمد زكي صبري973041721222042009

كلية القانون/جامعة نينوى450.0075.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيمالك منهل يونس يوسف973053321222002050

كلية القانون/جامعة نينوى449.0074.83اعدادية االمين للبنينادبيزيد مظفر غريب طه973061721211019008

كلية القانون/جامعة نينوى449.0074.83ثانوية بازوايا للبنينادبيمحمد علي رمضان خطاب973071721211063013

كلية القانون/جامعة نينوى449.0074.83اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعمر عبد هللا حسين علي973081721211133020

كلية القانون/جامعة نينوى449.0074.83اعدادية زينب للبناتادبيهاله خالد عز الدين عبد القادر973091721222053052

كلية القانون/جامعة نينوى449.0074.83ثانوية التميز االهلية للبناتادبيايناس عباس مجيد داود973101721224012002

كلية القانون/جامعة نينوى448.0074.67ثانوية خورسيباط للبنينادبيمحمد عباس جار هللا عزيز973111721211209018

كلية القانون/جامعة نينوى448.0074.67ثانوية الفراتين للبناتادبيهجران محمد فاضل عوض973121721222036049

كلية القانون/جامعة نينوى447.0074.50اعدادية الزهور للبنينادبيعالء نشوان يونس خليل973131721211015016

كلية القانون/جامعة نينوى447.0074.50اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيعبد الكريم وليد عبد الكريم مطرود973141721211016014

كلية القانون/جامعة نينوى447.0074.50اعدادية تلعفر للبنينادبينديم علي محمد جرجيس973151721211110019

كلية القانون/جامعة نينوى2447.0074.50الخارجيون ايمن ادبينوار سعد سالم حمدون973161721218002598

كلية القانون/جامعة نينوى446.0074.33ثانوية المكوك للبنينادبيناهض نايف محمود علي973171721211051048
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كلية القانون/جامعة نينوى446.0074.33ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيعدنان سالم مولود جدوع973181721211053012

كلية القانون/جامعة نينوى446.0074.33اعدادية االبداع للبنينادبيمحمد سالم خالد احمد973191721211202023

كلية القانون/جامعة نينوى446.0074.33اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيعائشة ثامر غانم رشاد973201721222048051

كلية القانون/جامعة نينوى446.0074.33اعدادية التحرير للبناتادبيرحمه احمد جاسم محمود973211721222063005

كلية القانون/جامعة نينوى444.0074.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيمصطفى صالح عبد الوهاب احمد973221721211011045

كلية القانون/جامعة نينوى444.0074.00اعدادية الزهور للبنينادبيعبد الرحمن مروان عبد محمد973231721211015014

كلية القانون/جامعة نينوى444.0074.00اعدادية المستقبل للبنينادبيزياد محمد يونس عبد هللا973241721211024005

كلية القانون/جامعة نينوى444.0074.00ثانوية تلكيف للبناتادبيرحمه يشار احمد قاسم973251721222025011

كلية القانون/جامعة نينوى443.0073.83اعدادية االمين للبنينادبيمحمد رضوان زكي سليمان973261721211019027

كلية القانون/جامعة نينوى443.0073.83ثانوية امجلجة للبنينادبيسراي يونس سراي معيوف973271721211100004

كلية القانون/جامعة نينوى443.0073.83ثانوية بئر الحلو للبنينادبيصفية طه احمد ذياب973281721221189003

كلية القانون/جامعة نينوى442.0073.67اعدادية المستقبل للبنينادبيجالل محفوظ طه محمد973291721211024002

كلية القانون/جامعة نينوى442.0073.67اعدادية ابن االثير للبناتادبيوسن خالد مال هللا سلطان973301721222042088

كلية القانون/جامعة نينوى442.0073.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيآيه احمد علي احمد973311721224008001

كلية القانون/جامعة نينوى441.0073.50اعدادية المستقبل للبنينادبيحسين فواز علي عطو973321721211024003

كلية القانون/جامعة نينوى441.0073.50ثانوية المأمون للبناتادبيفاطمه خضير فرج محمد973331721222082027

كلية القانون/جامعة نينوى441.0073.50ثانوية االمل للبناتادبيفرح احمد حمدان محمد973343121222011015

كلية القانون/جامعة نينوى440.0073.33اعدادية االندلس للبناتادبيمريم خالد سليمان عبد973351721222054024

كلية القانون/جامعة نينوى440.0073.33اعدادية االصمعي للبناتادبيشدن محمود شكر محمود973361721222056030

كلية القانون/جامعة نينوى440.0073.33االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيياسر عامر عبد هللا امين973371721511008103

كلية القانون/جامعة نينوى440.0073.33اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيحمزه داؤود سالم حسن973381721511134022

كلية القانون/جامعة نينوى439.0073.17اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد خورشيد خضر خورشيد973391721211062015

كلية القانون/جامعة نينوى439.0073.17اعدادية االبداع للبنينادبيحذيفه محمد طاهر فاضل خضر973401721211202012

كلية القانون/جامعة نينوى439.0073.17اعدادية زينب للبناتادبينور كريم شاكر محمود973411721222053050

كلية القانون/جامعة نينوى438.0073.00اعدادية االمجاد للبنينادبيمصطفى احمد سالم طه973421721211026068

كلية القانون/جامعة نينوى438.0073.00ثانوية حمام العليل للبنينادبيمصطفى عبد الرحمن محمد جاسم973431721211032036

كلية القانون/جامعة نينوى437.0072.83اعدادية سارية للبنينادبيعماد احمد صالح خضر973441721211018046

كلية القانون/جامعة نينوى437.0072.83اعدادية الكندي للبنينادبيكرم عمر صالح فاضل973451721211021033

كلية القانون/جامعة نينوى437.0072.83ثانوية تلول ناصر للبنينادبيمحمد ممدوح سالم صالح973461721211036021

كلية القانون/جامعة نينوى437.0072.83اعدادية الشهاب للبنينادبيغيث غني صالح محمد973471721211134064

كلية القانون/جامعة نينوى437.0072.83اعدادية ابن االثير للبناتادبيدعاء جاسم احمد سليمان973481721222042021

كلية القانون/جامعة نينوى436.0072.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيحارث عامر خضير احمد973491721211005013

كلية القانون/جامعة نينوى436.0072.67اعدادية الحود للبنينادبياحمد سعدي صالح حمد973501721211040001
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كلية القانون/جامعة نينوى436.0072.67ثانوية مجمع برزان للبنينادبيعبد الهادي ضحوي نمر منصور973511721211098011

كلية القانون/جامعة نينوى436.0072.67ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبييوسف صدام حسين محمد973523321217001017

كلية القانون/جامعة نينوى435.0072.50ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعبد الرحمن احمد ليلي معاشين973531721211105008

كلية القانون/جامعة نينوى435.0072.50ثانوية االخوة للبنينادبيعمر أنمار عبد الغني فتحي973541721211197004

كلية القانون/جامعة نينوى434.0072.33ثانوية البعاج للبنينادبيغازي سيف الدين بايج برجس973551721211045075

كلية القانون/جامعة نينوى434.0072.33اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد هللا صالح سلطان خضير973561721211134044

كلية القانون/جامعة نينوى434.0072.33اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيخالد لطيف محل حمود973571721215002078

كلية القانون/جامعة نينوى434.0072.33ثانوية الثورةللبناتادبيموده فواز حامد عبد هللا973581721222047025

كلية القانون/جامعة نينوى434.0072.33اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيايمان محمد عمير محيمد973591721222048010

كلية القانون/جامعة نينوى434.0072.33ايسر- الخارجيات ادبيرفل علي عطيه حسين973601721228060167

كلية القانون/جامعة نينوى433.0072.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيامير عثمان دحام عبد هللا973611721211020005

كلية القانون/جامعة نينوى433.0072.17اعدادية النيل للبنينادبيابراهيم رعد مولود زبير973621721211027001

كلية القانون/جامعة نينوى433.0072.17ثانوية بئر الحلو للبنينادبيعبد الواحد احمد ضمر طه973631721211189010

كلية القانون/جامعة نينوى433.0072.17اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيمريم كسار ولي كسار973641721222020015

كلية القانون/جامعة نينوى432.0072.00اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمد علي جاسم محمد973651721211026063

كلية القانون/جامعة نينوى432.0072.00ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيعمر غازي علي محمد973661721211041009

كلية القانون/جامعة نينوى432.0072.00ثانوية الثورةللبناتادبيساره هاني عبد اللطيف محمود973671721222047014

كلية القانون/جامعة نينوى431.0071.83ثانوية اصفية االولى للبنينادبيمحمود محمد محمود برجس973681721211035014

كلية القانون/جامعة نينوى431.0071.83اعدادية الرسالة للبناتادبياالء فتحي كريم علي973691721222049009

كلية التمريض/جامعة نينوى672.0096.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد سيروان اسماعيل سعيد973702021411089126

كلية التمريض/جامعة نينوى658.0094.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيحنان روستم عباس كريم973712021422084049

كلية التمريض/جامعة نينوى651.0093.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيهازه ادريس محمد رحيم973722021422087164

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.83ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيكنار رفعت عبيد نامق973732021422081022

كلية التمريض/جامعة نينوى643.0091.83ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائياسن اسماعيل عمر محمد973742021422112019

كلية التمريض/جامعة نينوى642.0091.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيني مجيد نوري حمه يار973752021422087118

كلية التمريض/جامعة نينوى641.0091.50دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيكوردستان احمد رشيد برغش973761821422107072

كلية التمريض/جامعة نينوى585.0097.50اعدادية االبداع للبنيناحيائيعلي هيثم احمد علي973771721411202012

كلية التمريض/جامعة نينوى579.6496.61اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد عدنان قاسم اسماعيل973781721411011197

كلية التمريض/جامعة نينوى579.0096.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيوليد إبراهيم علي ابراهيم973791721411008430

كلية التمريض/جامعة نينوى579.0096.50اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيشريف مدحت شريف يوسف973801721411010024

كلية التمريض/جامعة نينوى579.0096.50ثانوية المزرع للبنيناحيائيعبد القادر محمد هادي حسين973811721411163010

كلية التمريض/جامعة نينوى579.0096.50اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيمحمود جميل بشار خلف973823321417003063

كلية التمريض/جامعة نينوى579.0096.50اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيميفان جميل مراد جردو973833321417003073
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كلية التمريض/جامعة نينوى578.0096.33االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد ياسين محمد طه973841721411007143

كلية التمريض/جامعة نينوى578.0096.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيظافر سالمه حسن مطلك973851721411008169

كلية التمريض/جامعة نينوى578.0096.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمدلول رمان سفاح حواس973861721411008367

كلية التمريض/جامعة نينوى578.0096.33ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد رجب محمد عمر973871721411096066

كلية التمريض/جامعة نينوى578.0096.33اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الخالق كردي اسماعيل973881721415002475

كلية التمريض/جامعة نينوى578.0096.33اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمكرم عنز خلف عتو973893321417004063

كلية التمريض/جامعة نينوى578.0096.33ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيماهر الزكين خدر مردوس973903321417011039

كلية التمريض/جامعة نينوى577.0096.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيقاسم محمد حسين صالح973911721411026138

كلية التمريض/جامعة نينوى577.0096.17اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمعمر سامي محمد عباس973921721415002474

كلية التمريض/جامعة نينوى577.0096.17ثانوية العال المختلطةاحيائيعلي حسن صالح محمد973933121417006016

كلية التمريض/جامعة نينوى576.0096.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعالء عبد داود ياسين973941721411008250

كلية التمريض/جامعة نينوى576.0096.00اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيحسين ابراهيم حسين علي973951721411016015

كلية التمريض/جامعة نينوى576.0096.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد كريم ولي عبد973961721411028085

كلية التمريض/جامعة نينوى576.0096.00اعدادية بحزاني للبنيناحيائيفتيان كميران حسين حسن973971721411058052

كلية التمريض/جامعة نينوى576.0096.00ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيمحمد كمال احمد سرحان973983321417001019

كلية التمريض/جامعة نينوى576.0096.00ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيرياض قاسم حمو حجي973993321417011014

كلية التمريض/جامعة نينوى575.5695.93ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمحمد ضياء صبر عبيد974002921411021029

كلية التمريض/جامعة نينوى575.4095.90االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر ناظم خلف صالح974011721411008275

كلية التمريض/جامعة نينوى575.0095.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيهيثم محمد يونس ابراهيم974021721411008425

كلية التمريض/جامعة نينوى575.0095.83اعدادية الزهور للبنيناحيائيحسن محسن يوسف حسن974031721411015027

كلية التمريض/جامعة نينوى575.0095.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي غانم محمود معيوف974041721411021035

كلية التمريض/جامعة نينوى575.0095.83اعدادية الصديق للبنيناحيائيابراهيم احمد نوري محمود974051721411028003

كلية التمريض/جامعة نينوى575.0095.83ثانوية باقرتة للبنيناحيائيفالح عزيز قادر حمادي974061721411078012

كلية التمريض/جامعة نينوى575.0095.83ثانوية االمام علي للبنيناحيائياسامة حسن احمد محسن974071821411013002

كلية التمريض/جامعة نينوى575.0095.83اعدادية عنه للبنيناحيائيأحمد ماهر عمر عزاوي974081921411021002

كلية التمريض/جامعة نينوى575.0095.83ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيمحمود طلب حمادي هالل974092121411074023

كلية التمريض/جامعة نينوى575.0095.83ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيمحمد االمين نوري سامي عناد974103121417010007

كلية التمريض/جامعة نينوى566.0094.33ثانوية الرحاب للبناتاحيائيشهد محمد خليف حسن974111921422078041

كلية التمريض/جامعة نينوى561.0093.50اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيلقاء احمد عبدهللا حسن974121721422009080

كلية التمريض/جامعة نينوى561.0093.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور الهدى جابر احمد زيدان974131721422049180

كلية التمريض/جامعة نينوى561.0093.50اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزهراء بشار احمد منصور974141721422080037

كلية التمريض/جامعة نينوى561.0093.50ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيرباب عماد حازم محمود974151721424001015

كلية التمريض/جامعة نينوى561.0093.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء حسن فتحي مجول974161721424011031

4148 من 2952صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التمريض/جامعة نينوى561.0093.50اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيامنة محمد حسن علي974171821422057023

كلية التمريض/جامعة نينوى561.0093.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهديل محمد ابراهيم عباس974182121422092103

كلية التمريض/جامعة نينوى561.0093.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك سمير صاحب خلف974192321424006080

كلية التمريض/جامعة نينوى560.0093.33ثانوية المنار للبنيناحيائيايمان عبد هللا عبد الجبار عبد القادر974201721421088001

كلية التمريض/جامعة نينوى560.0093.33ثانوية بادوش للبناتاحيائياجوان حسين حمد خلف974211721422077001

كلية التمريض/جامعة نينوى560.0093.33ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيبراءة خليل احمد ابراهيم974221721424010006

كلية التمريض/جامعة نينوى559.0093.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه احمد ادريس احمد974231721422003126

كلية التمريض/جامعة نينوى559.0093.17اعدادية القيارة للبناتاحيائيايمان صالح مهدي صالح974241721422013020

كلية التمريض/جامعة نينوى559.0093.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيريتا كامل توما زورا974251721422018016

كلية التمريض/جامعة نينوى559.0093.17اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيرنده خليل سليمان محمد سعيد974261721422022075

كلية التمريض/جامعة نينوى559.0093.17اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرغد احمد حسن محمد974271721422048037

كلية التمريض/جامعة نينوى559.0093.17اعدادية الكفاح للبناتاحيائينور شامل ابراهيم عبد974281721422051134

كلية التمريض/جامعة نينوى559.0093.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره محمد صالح نوري974291721422055106

كلية التمريض/جامعة نينوى559.0093.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر فراس هشام نوري974301721422055201

كلية التمريض/جامعة نينوى559.0093.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيسجى علي عبد ابراهيم974311721422057099

كلية التمريض/جامعة نينوى559.0093.17اعدادية المربد للبناتاحيائيرحمه دحام جاسم محمد974321721422058036

كلية التمريض/جامعة نينوى559.0093.17ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائيوسن فياض عبد الجواد وهاب974331721422091028

كلية التمريض/جامعة نينوى559.0093.17ثانوية المحبة للبناتاحيائيزينب تحسين عثمان سليمان974343121422008015

كلية التمريض/جامعة نينوى559.0093.17ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيعلياء نبيل حسين علي974353121422009118

كلية التمريض/جامعة نينوى558.0093.00ثانوية الثورةللبناتاحيائينور محمود محمد احمد974361721422047074

كلية التمريض/جامعة نينوى558.0093.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائينور عزام عبد الكريم مصطفى974371721422052063

كلية التمريض/جامعة نينوى558.0093.00ايمن- الخارجيات احيائيميادة موفق يوسف احمد974381721428050159

كلية التمريض/جامعة نينوى558.0093.00ثانوية باغداكول للبناتاحيائياية علي نوري محمد974392021422012008

كلية التمريض/جامعة نينوى558.0093.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيراوية ضامئ خليل جوامير974402021422015040

كلية التمريض/جامعة نينوى558.0093.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائينبأ محمد خليل ابراهيم974412121422085246

كلية التمريض/جامعة نينوى558.0093.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيجمانه كامل لطيف عبود974423121422009048

كلية التمريض/جامعة نينوى558.0093.00ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائياسراء احمد كامل عبدالوهاب974433121422014007

كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايمان عبد الوهاب خلف علي974441721422003026

كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83اعدادية حمام العليل للبناتاحيائينمارق احمد سلمان احمد974451721422009095

كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيعائشه قيس عبد اللطيف مصطفى974461721422020064

كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمها عبد الجواد حسن خالد974471721422042152

كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائينور سالم غانم محمد974481721422048114

كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83ثانوية القوارير للبناتاحيائيمريم عباس محمد حسن974491721422071061
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كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائياالء اسماعيل محمد عبد هللا974501721424012001

كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفرح احمد حامد هادي974511721426001376

كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيتبارك احمد خلف محمود974521821422044004

كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83اعدادية البخاري للبناتاحيائيامنه وضاح ابراهيم محمد974531821422080004

كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيصفيه صباح نور الدين ظاهر974541821422109015

كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83ثانوية حطين للبناتاحيائينور فخر الدين محمد حميد974552021422031091

كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83اعدادية نور العراق للبناتاحيائيحوراء خليل ناظم حسن974562021422036030

كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائينسرين حسين احمد محمد974572021424012044

كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائياسماء ابراهيم خلف حسن974582021427067002

كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83اعدادية المنارة للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم ولي عبد الجبار974592121422018057

كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيغسق احمد حسين علي974602521422011054

كلية التمريض/جامعة نينوى556.0092.67اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزينب ربيع بكر محمود974611721422048052

كلية التمريض/جامعة نينوى556.0092.67ثانوية المأمون للبناتاحيائيهند ناظم محمود عطا هللا974621721422082080

كلية التمريض/جامعة نينوى556.0092.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم حسين علي يونس974631721424008064

كلية التمريض/جامعة نينوى556.0092.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيحياة محمد صبيح حسين974641921422012059

كلية التمريض/جامعة نينوى556.0092.67اعدادية هيت للبناتاحيائيوداعه ياسر امين مصلح974651921422060113

كلية التمريض/جامعة نينوى556.0092.67ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيميمونه رياض عبد حميد974661921427037038

كلية التمريض/جامعة نينوى556.0092.67ثانوية المسعودي للبناتاحيائيروز عماد جهاد عباس974672321422020042

كلية التمريض/جامعة نينوى555.0092.50ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيسعديه عامر احمد محمد974681721421177011

كلية التمريض/جامعة نينوى555.0092.50ثانوية الحوراء للبناتاحيائيحميده خليل عاشور موسى974691721422007024

كلية التمريض/جامعة نينوى555.0092.50ثانوية الفراتين للبناتاحيائيفاطمة محمد عويد سلطان974701721422036085

كلية التمريض/جامعة نينوى555.0092.50ثانوية الفراتين للبناتاحيائيورقاء عبد احمد محمد974711721422036124

كلية التمريض/جامعة نينوى555.0092.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرزان عمار ادريس مجيد974721721422056053

كلية التمريض/جامعة نينوى555.0092.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيهاجر جاسم خلف احمد974731721422057187

كلية التمريض/جامعة نينوى555.0092.50ثانوية القادسية للبناتاحيائيريم سفيان غانم سليمان974741721422066026

كلية التمريض/جامعة نينوى555.0092.50اعدادية الروافد للبناتاحيائيشهد نزار حمود تركي974751921422062055

كلية التمريض/جامعة نينوى555.0092.50اعدادية منوليا للبناتاحيائيساره هالل صالح هالل974762021422021019

كلية التمريض/جامعة نينوى555.0092.50ثانوية الصفوة للبناتاحيائيجهان احمد كمال جمعه974772021422025013

كلية التمريض/جامعة نينوى555.0092.50اعدادية الخالدات للبناتاحيائيتقى باسم محمد نعمه974782721422007022

كلية التمريض/جامعة نينوى555.0092.50انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيبيداء عبد الستار عباس محمد974793021427041017

كلية التمريض/جامعة نينوى554.0092.33ثانوية مهد للبنيناحيائيسلوى لقمان ابراهيم عباس974801721421094007

كلية التمريض/جامعة نينوى554.0092.33ثانوية الثورةللبناتاحيائينبأ عمار محمد حسين974811721422047068

كلية التمريض/جامعة نينوى554.0092.33اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيوردة وليد محمد حميد974821721422048124
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كلية التمريض/جامعة نينوى554.0092.33اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره اياد هيثم عبد هللا974831721426001366

كلية التمريض/جامعة نينوى554.0092.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك يحيى حمادي كريم974841821422072022

كلية التمريض/جامعة نينوى554.0092.33اعدادية نور العراق للبناتاحيائيشيماء سامي رؤوف محمد974852021422036063

كلية التمريض/جامعة نينوى553.0092.17اعدادية الفاروق للبناتاحيائيمنال رافع ذكي عبد القادر974861021422037073

كلية التمريض/جامعة نينوى553.0092.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيايه حسين فياض وسمي974871421422003014

كلية التمريض/جامعة نينوى553.0092.17ثانوية تل واعي للبنيناحيائيايباء مجبل سليمان منصور974881721421034006

كلية التمريض/جامعة نينوى553.0092.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيآمنه صبري محمد طاهر عبد هللا974891721422003017

كلية التمريض/جامعة نينوى553.0092.17ثانوية القوش للبناتاحيائيعذراء عامر جرجيس يونس974901721422027006

كلية التمريض/جامعة نينوى553.0092.17ثانوية الفراتين للبناتاحيائيمنتهى ناظم كامل عزيز974911721422036097

كلية التمريض/جامعة نينوى553.0092.17ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيحسنى حسيب مصطفى محمد974921721422040009

كلية التمريض/جامعة نينوى553.0092.17ثانوية الثورةللبناتاحيائيمريم احمد فتحي عبد هللا974931721422047061

كلية التمريض/جامعة نينوى553.0092.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسرى علي اسماعيل ابراهيم974941721422061141

كلية التمريض/جامعة نينوى553.0092.17ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم عادل خضير جدوع974951721424003040

كلية التمريض/جامعة نينوى553.0092.17ثانوية التراث للبناتاحيائيسهام كنعان عراك احمد974961821422118010

كلية التمريض/جامعة نينوى553.0092.17اعدادية األمل للبناتاحيائيقطوف خلف عبود حمادي974971921422059095

كلية التمريض/جامعة نينوى553.0092.17ثانوية ام وهب للبناتاحيائيفاطمه عبد الحميد عبوش خلف974982021422118017

كلية التمريض/جامعة نينوى552.2492.04ثانوية المتميزات االولىاحيائيغاده احمد سالم احمد974991721422004120

كلية التمريض/جامعة نينوى552.0092.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبراء حارث عبد الغني ابراهيم975001721422003030

كلية التمريض/جامعة نينوى552.0092.00اعدادية بحزاني للبناتاحيائينور خيري جمعه صادق975011721422016046

كلية التمريض/جامعة نينوى552.0092.00ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيفاتن فاضل عباس مرعي975021721422040033

كلية التمريض/جامعة نينوى552.0092.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهدى احمد خضر محمد975031721422045198

كلية التمريض/جامعة نينوى552.0092.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيامل حميد سليمان عبد هللا975041721422057022

كلية التمريض/جامعة نينوى552.0092.00اعدادية مؤتة للبناتاحيائيسهى ياسر محمدطاهر ذنون975051721422068052

كلية التمريض/جامعة نينوى552.0092.00ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيرسل عبد هللا حسين علي975061721424010013

كلية التمريض/جامعة نينوى552.0092.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيليلى حازم محمد جمعه975071721424013086

كلية التمريض/جامعة نينوى552.0092.00ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيبسمه جاسم حبير فياض975081721424016005

كلية التمريض/جامعة نينوى552.0092.00اعدادية بلد للبناتاحيائيمريم بشار احمد عبد هللا975091821422017120

كلية التمريض/جامعة نينوى552.0092.00ثانوية االمالي للبناتاحيائيايه حميد حمد عصفور975101921422075010

كلية التمريض/جامعة نينوى552.0092.00ثانوية هاجر للبناتاحيائيدعاء حميد احمد علي975112021422048006

كلية التمريض/جامعة نينوى552.0092.00ثانوية الصباح للبناتاحيائيشيرين ضياء عبد الهادي امين975122021422078033

كلية التمريض/جامعة نينوى552.0092.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد الخالق سلطان حمادي975132021424012045

كلية التمريض/جامعة نينوى552.0092.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيسارة محمد عزت قدوري975142121422003060

كلية التمريض/جامعة نينوى552.0092.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمريم زيد سهام صالح975153121422009140
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كلية التمريض/جامعة نينوى552.0092.00ثانوية الكوير للبناتاحيائيرحمه احمد عبد محمد975163121422018007

كلية التمريض/جامعة نينوى551.0091.83ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيشيماء حسين علي حسن975171721422005053

كلية التمريض/جامعة نينوى551.0091.83اعدادية سارة للبناتاحيائيسكينة محمد سعيد الياس قاسم975181721422019049

كلية التمريض/جامعة نينوى551.0091.83اعدادية سارة للبناتاحيائيماري كامل سعيد بطرس975191721422019075

كلية التمريض/جامعة نينوى551.0091.83ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيعلياء علي كوثر زينل975201721422040030

كلية التمريض/جامعة نينوى551.0091.83ثانوية البحيرة للبناتاحيائيساره صباح فهد علي975212121422031021

كلية التمريض/جامعة نينوى550.0091.67ثانوية االعتماد للبناتاحيائيزهراء عباس عطا لفته975221421422067029

كلية التمريض/جامعة نينوى550.0091.67ثانوية امام غربي للبنيناحيائياحباب علي محمود محمد975231721421046001

كلية التمريض/جامعة نينوى550.0091.67اعدادية عين سفني للبناتاحيائيهدى شكر محمد امين اسماعيل975241721422029041

كلية التمريض/جامعة نينوى550.0091.67ثانوية الفراتين للبناتاحيائيايمان مسلم علي ابراهيم975251721422036023

كلية التمريض/جامعة نينوى550.0091.67ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيفاطمه مسلم ادريس بكدش975261721422040034

كلية التمريض/جامعة نينوى550.0091.67اعدادية زينب للبناتاحيائيايه زياد صالح سمو975271721422053028

كلية التمريض/جامعة نينوى550.0091.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنه خالد محسن محمد975281721422061027

كلية التمريض/جامعة نينوى550.0091.67اعدادية مؤتة للبناتاحيائيزينب صهيب ذنون يونس975291721422068046

كلية التمريض/جامعة نينوى550.0091.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عادل عبد القادر احمد975301721426001345

كلية التمريض/جامعة نينوى550.0091.67ثانوية اشور للبناتاحيائياماني حسين خلف خالد975311821422078016

كلية التمريض/جامعة نينوى550.0091.67ثانوية االنبار للبناتاحيائييقين خالد عبد اللطيف ابراهيم975321921422016096

كلية التمريض/جامعة نينوى550.0091.67اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيهبه شنيف محمد عنفوص975332121422003115

كلية التمريض/جامعة نينوى550.0091.67اعدادية اور للبناتاحيائينور الزهراء حيدر فاضل راضي975342221422040120

كلية التمريض/جامعة نينوى550.0091.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيقمر فاضل جعفر صادق975352521424018132

كلية التمريض/جامعة نينوى549.0091.50ثانوية قره تبه عرب للبنيناحيائيريام ابراهيم محمود محمد975361721421207004

كلية التمريض/جامعة نينوى549.0091.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزبيدة عمر عبد الغني محمد شيت975371721422056066

كلية التمريض/جامعة نينوى549.0091.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيمنار ذنون يونس جمعه975381721422057161

كلية التمريض/جامعة نينوى549.0091.50اعدادية البخاري للبناتاحيائيافنان حمد حسين خلف975391821422080002

كلية التمريض/جامعة نينوى549.0091.50 نيسان للبنات9ثانوية احيائيحنان محمد صالح خلف975402021422002011

كلية التمريض/جامعة نينوى549.0091.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم مزهر عبد975412321424006305

كلية التمريض/جامعة نينوى549.0091.50اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائينور ابراهيم عبيد عباس975422521424003042

كلية التمريض/جامعة نينوى548.0091.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء محمد امجد هجر975431721422041012

كلية التمريض/جامعة نينوى548.0091.33ثانوية المحبة للبناتاحيائيرحمة عدنان صالح محمد975443121422008012

كلية الطب/جامعة الفلوجة605.00100.83اعدادية الياقوت للبناتاحيائيمريم رعد نوري محمود975451921422109086

كلية الطب/جامعة الفلوجة604.00100.67اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيرؤى خليل صالح محمد975461921422053044

كلية الطب/جامعة الفلوجة604.00100.67اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيملك مصطفى محمد غربي975471921422053124

كلية الطب/جامعة الفلوجة604.00100.67اعدادية النهضة للبناتاحيائيايه عمار رياض طه975481921422055022
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كلية الطب/جامعة الفلوجة603.00100.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيخديجه عمار محمد جايد975491921424010042

كلية الطب/جامعة الفلوجة602.00100.33ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد بالل محمد احمد975501921413009007

كلية الطب/جامعة الفلوجة602.00100.33ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيمنال عماد نواف مجبل975511921422082023

كلية الطب/جامعة الفلوجة602.00100.33ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعائشه ايوب صالح لواص975521921427037029

كلية الطب/جامعة الفلوجة601.00100.17اعدادية الرصافي للبنيناحيائيسالم بشار ياسين صالح975531921411012020

كلية الطب/جامعة الفلوجة600.00100.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيانس بالل محمد احمد975541921413009026

كلية الطب/جامعة الفلوجة600.00100.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرحيق انس حميد عباس975551921422037021

كلية الطب/جامعة الفلوجة600.00100.00اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيماريا حسن هزاع فياض975561921422039083

كلية الطب/جامعة الفلوجة600.00100.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيتبارك جمال عطيه حمود975571921422052025

كلية الطب/جامعة الفلوجة599.8099.97الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيياسر نهاد علي كرم975581021411002115

كلية الطب/جامعة الفلوجة598.6899.78ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمرام اياد معاني عبود975591121422069053

كلية الطب/جامعة الفلوجة598.2899.71الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا احمد عسكر نجف975601021411002053

كلية الطب/جامعة الفلوجة598.0099.67الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعيسى مؤيد عبد الحميد عبد المجيد975611021411028073

كلية الطب/جامعة الفلوجة598.0099.67المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزهراء هيثم علي محمد975621021422003056

كلية الطب/جامعة الفلوجة598.0099.67ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيعبله عمر فؤاد احمد975631021422006025

كلية الطب/جامعة الفلوجة598.0099.67ثانوية فلسطين للبناتاحيائينبأ عامر عثمان نعيم975641021422032038

كلية الطب/جامعة الفلوجة598.0099.67اعدادية العامرية للبناتاحيائيزينب محمد عبد المحسن فيصل975651021422036073

كلية الطب/جامعة الفلوجة598.0099.67ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزينه زكي علي عبد975661021424013036

كلية الطب/جامعة الفلوجة598.0099.67اعدادية تطوان للبنيناحيائياحمد عمر عبد الكريم حسناوي975671121411017011

كلية الطب/جامعة الفلوجة598.0099.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمينا عبد الحسين مولى سلمان975681121422014126

كلية الطب/جامعة الفلوجة598.0099.67ثانوية الزهور للبناتاحيائيمنار محمد خضير محمد975691121422019026

كلية الطب/جامعة الفلوجة598.0099.67ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيهبة خالد عبيد حمود975701121422037045

كلية الطب/جامعة الفلوجة598.0099.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائيهبه جمال شاكر حميدان975711321422015123

كلية الطب/جامعة الفلوجة598.0099.67اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد قاسم حمادي داود975721921411009216

كلية الطب/جامعة الفلوجة598.0099.67اعدادية الرصافي للبنيناحيائياحمد مزهر حميد توفيق975731921411012012

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.1299.52ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمنسر طريف فالح غني975742321411058122

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0899.51ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا رائد عبد الحميد عثمان975751321411019105

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيمهند محمد عبد عويد975761021411019131

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيأنوار عالوي كاظم عطيه975771021422029003

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيشذى خالد متعب عرسان975781021422045032

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيانس امجد علي قنديل975791121411031004

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيزيد هاشم عدنان محمد975801121411041047

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اعدادية هند للبناتاحيائيمينا صبار غضبان راضي975811121422020064
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كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اعدادية المستقبل للبناتاحيائيميس احمد ياس خضير975821121422036048

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائيميس حسين صبار جسام975831121422060060

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين كريم خزعل جبر975841221411027048

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيريام فاضل محمد عباس975851221422004023

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيجنان كريم شهاب احمد975861221422025036

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيساره صالح يوسف محمود975871321422024058

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين سلمان قاسم احمد975881421411020029

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اعدادية التسامح للبناتاحيائيشروق عباس سلمان جياد975891421422012080

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب عدي سامي زغير975901421422023019

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائياحمد محمد سالم كاظم975911821413012006

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اعدادية الرصافي للبنيناحيائييوسف هادي احمد فرحان975921921411012062

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اعدادية النهضة للبناتاحيائيرفل فتاح علي نايل975931921422055046

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيلينا مهند نعيم شكر975941921422057116

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيطيبه سعد سالم عبد الكريم975951921424010095

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيعائشه قاسم مرعي عواد975961921426001301

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اعدادية المعارف للبنيناحيائيانس عبد الملك علي عبد الحميد975972121411005020

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعباس حسن جاسم محمد975982121411007067

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اعدادية ديالى للبنيناحيائيعلي ناهض علي عباس975992121411012133

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائياحمد عبد اللطيف صالح مهدي976002121411060013

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرسل صدام عبد هللا رشيد976012121422079039

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمقتدى زهير جبر داخل976022321411058117

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيأثير عبد الكاظم عباس عبود976032421411036001

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0099.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزينب حسن محمد شكر976043121422009083

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.9699.49ثانوية المتميزاتاحيائيورود ثائر اسماعيل ابراهيم976051321422032111

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.8499.47ثانوية المتميزاتاحيائيمالك رضا عبد المنعم محمد حسن976061321422032094

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.8499.47ثانوية المتميزيناحيائيعلي قاسم عبد الكاظم عباس976072421411041083

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.6899.45ثانوية المتميزيناحيائيحيدر محمد عبد الزهره عبد الوهاب976081421411005034

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.6899.45ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا ليث جاسم عفات976091421411005054

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.6099.43الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيرامي وليد عبد الصاحب سلمان976101021411002023

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.6099.43الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييمان محمد عبد القادر محمد976111021411002117

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.6099.43الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيزبيده مصطفى عبد الحميد حسين976121021422018065

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.5699.43ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيرسل رشيد مجيد صباح976132121422007017

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.5299.42الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم محمد علي برتو عبد هللا976141021411002001

4148 من 2958صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.5299.42ثانوية المتميزاتاحيائياصاله وائل خالد عبد الرحمن976151121422047002

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.3699.39الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائييوسف سعدون اسليمان ابراهيم976161121411038050

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.3299.39ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد الرحمن رافع هاشم مصطفى976171121411010040

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.2899.38الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيفادي باسل رسول حسن976181121411038033

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.2099.37ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيهاله اسامه عباس احمد976191221422028117

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.1299.35اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الزهراء رائد ناظم حسن976201321422001310

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0099.33ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمريم فراس شاكر محمود976211021422008112

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0099.33اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء حسين فرهود عبيس976221121422021052

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0099.33ثانوية عشتار للبناتاحيائيامل حيدر علي فليح976231121422027004

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0099.33أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيالزهراء عبد الكريم عون جواد976241221422021004

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0099.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي احمد ناصر كريم976251321411010089

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0099.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم سعد عبد هللا عبد السادة976261321422001268

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0099.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء محمد عادي جاسم976271321422039106

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0099.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه وسام غازي عبد الكريم976281421422044026

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0099.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور الهدى احمد رابح معارج976291421422044196

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0099.33ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيفاطمه لؤي كامل جمعه976301421424005029

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0099.33اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيتبارك يوسف مصلح سعيد976311921422053031

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0099.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرنا نوري كامل عبد976321921424010058

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0099.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيصفا قيس حامد فندي976331921424010091

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0099.33ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيغسق سرمد حميد شكر976342321422019050

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0099.33اعدادية حيفا للبناتاحيائينبأ توفيق هاشم مرزة976352321422046037

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0099.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتقى عباس عبد السادة جبر976362421422023041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة591.0098.50اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمصطفى فواز خلف حمد976371921411006048

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة585.0097.50اعدادية هيت للبناتاحيائيزهراء زيدان عبد سرحان976381921422060045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة584.0097.33اعدادية الروافد للبناتاحيائيرحمه طه كريم سبتي976391921422062026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة583.0097.17اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيساره عبد الرحمن حمادي حسن976401921422057070

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة582.0097.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيميسم مناف عبد هللا عزالدين976411921422062081

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة581.0096.83ثانوية النبأ للبناتاحيائيايات باسم سالم عثمان976421621422040004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة581.0096.83ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمريم وليد خالد رشيد976431921427037037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة579.0096.50ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيملك قيس صالح محمد976441921422065036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة577.0096.17اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيتيسير باسم هندي عبود976451921422052030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة577.0096.17اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيدعاء جمال موحد صالح976461921422052037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة576.0096.00اعدادية العال للبناتاحيائيمريم عبد القادر محمد عواد976471921422019053
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة576.0096.00ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيتبارك صالح حمود خليفه976481921422081031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة575.0095.83اعدادية القائم للبناتاحيائييقين فوزي خضير عباس976491921422010219

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة575.0095.83ثانوية العدل للبناتاحيائينبأ يعقوب بزيع فرحان976501921422038033

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة574.0095.67اعدادية الياقوت للبناتاحيائيتبارك عبد الرحمن فليح حسن976511921422109024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة573.0095.50اعدادية األمل للبناتاحيائياية محمد محمود عبد976521921422059022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة571.0095.17اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيسارة ناصر عبد الرحيم فرحان976531921422026041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة571.0095.17اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيهمسه سعد عامر نصيف976541921422053159

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة571.0095.17اعدادية الروافد للبناتاحيائيساره صدام عبد الحميد بديوي976551921422062041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة571.0095.17ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيشمس محمود عايش جروان976561921424010085

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة570.0095.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيارشد محمد ياسين عبد الرزاق976571921411015012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة570.0095.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيغصون مؤيد حميد توفيق976581921422061049

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة569.0094.83اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمصعب اياد رجب مهدي976591021411017077

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة569.0094.83اعدادية الروافد للبناتاحيائيتيماء باسم محمد جراد976601921422062020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة569.0094.83ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيهدير مصطفى عايش جروان976611921424010166

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة568.0094.67اعدادية البتول للبناتاحيائيهبه ياسين حمد عبد976621121422013137

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة568.0094.67اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيطيبه محمد حسين عواد976631921422057094

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة568.0094.67اعدادية الروابط للبناتاحيائينور نعيم محمد عباس976641921422092113

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة567.0094.50ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيحنين ارحيم حسين عبود976651921427037010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة566.0094.33ثانوية الفردوس للبناتاحيائيهدى احمد اسماعيل ارميض976661021422008134

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة566.0094.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيجهاد هشام اسماعيل حمدان976671921422061018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة566.0094.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيساره محمد حسين علي976681921424010079

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة565.0094.17ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيآيه عالء عبد الغفور عسكر976691921422065003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة565.0094.17ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرحمة صالح مهدي صالح976701921424010050

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة564.0094.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائينور سعد ناهي مزعل976711121422060064

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة563.0093.83اعدادية التقى للبناتاحيائياسراء موفق عبد هللا محمود976721121422012004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة563.0093.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيزينة زاهد خلف عبد هللا976731921422014048

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة563.0093.83ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيحفصه مصطفى عسكر حسن976741921427037008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة562.0093.67ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائياميمه وليد جواد قمر976751921422065010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة561.0093.50ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيجميل نزار جميل محمد سعيد976761921413009031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة561.0093.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايه شاكر بردان فراس976771921422037008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة561.0093.50اعدادية الوثبة للبناتاحيائيريم رامي ابراهيم سلمان976781921422058040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة560.0093.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيسرور جاسم محمد ناصر976792421422047162

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة559.0093.17ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيتبارك محمد هويدي عبد976801921422002004
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة559.0093.17ثانوية االنبار للبناتاحيائيتبارك فهمي محمد عواد976811921422016021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة559.0093.17اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيضحى باسم سليم طعمه976821921422057085

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة559.0093.17اعدادية األمل للبناتاحيائيايالف حسن ثابت صالح976831921422059023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة559.0093.17اعدادية هيت للبناتاحيائيسهير ضياء عواد كردي976841921422060058

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة559.0093.17ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيصبا سعدي شاكر محمود976851921427037025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة559.0093.17ثانوية الشمس للبناتتطبيقيعال جمعه خليفه نواف976861921522126013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة558.0093.00اعدادية هيت للبناتاحيائيمالك احمد ابراهيم محمد976871921422060088

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة558.0093.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيسماح طه عبد هللا محمود976881921422062047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة557.0092.83اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيزينب ثامر محمد عبد هللا976891921422053061

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة557.0092.83ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيعذراء سليم ابراهيم جاسم976901921424010101

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة556.0092.67اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد هللا اسماعيل محمد رجا976911921411009131

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة556.0092.67اعدادية القائم للبنيناحيائيياسين سعيد محمود خلف976921921411023126

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة555.0092.50ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيهبه مجيد حميد غضيب976931421422051026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة555.0092.50اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمحمد جمال اسماعيل احمد976941921411012047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة555.0092.50اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيهيام حسين عالوي عواد976951921426001309

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة554.0092.33ثانوية الرجاء للبناتاحيائيدعاء ابراهيم علي حمدان976961921422024020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة554.0092.33اعدادية العرفان للبناتاحيائيمنار احمد زيدان خلف976971921422030044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة554.0092.33ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء صباح خلف حمد هللا976981921422047022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة554.0092.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيافنان محمد لطيف جاسم976991921422057006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة554.0092.33ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيايه جميل مطر غدير977001921427037005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة554.0092.33اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيجالل فاضل عباس مهدي977011921511028009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة553.0092.17اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيطيف عدي حاتم عبد الرزاق977021921411011043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة553.0092.17اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيصالح الدين حسين زبير ثلج977031921411013019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة553.0092.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائياستبرق ماهر عبد الستار رشيد977041921422014007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة553.0092.17ثانوية المقاصد للبناتاحيائيرسل عباس علي محمد977051921422070012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة552.0092.00اعدادية القائم للبناتاحيائيرحاب عبد خشان مخلف977061921422010071

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة552.0092.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيمريم ياسر محمود سرحان977071921422014088

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة552.0092.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيورود جمال عباس فرحان977081921422014110

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة552.0092.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيعلياء عبد المنعم جبير فرج977091921422057099

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة552.0092.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيازهار احمد عوده علي977101921422089002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة551.0091.83اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيعبد الملك حامد جدوع حسون977111021411024025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة551.0091.83اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيهدايه شهاب احمد عباس977121921422039116

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة551.0091.83اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمريم احمد عبد هللا محمد977131921422057121
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة551.0091.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيطيبه حامد خلف عبد977141921422089119

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة551.0091.83اعدادية الروابط للبناتاحيائيزينب احمد كاهي حمود977151921422092056

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة550.0091.67ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيايه عبد الرحيم عبدهللا عالوي977161921422031003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة550.0091.67ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيآيات سعدون عبد فرحان977171921424010003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة549.0091.50اعدادية الخالدية للبنيناحيائيحسين حماد فاضل حماد977181921411007041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة549.0091.50اعدادية العال للبناتاحيائيرسل احمد عزام حمادي977191921422019028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة549.0091.50اعدادية الخالدية للبناتاحيائينبأ محمد خلف محمد977201921422049062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة549.0091.50اعدادية الروافد للبناتاحيائيجوان مراون شاكر جاسم977211921422062021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة548.0091.33اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعمر محمد كامل عساف977221921411092057

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة548.0091.33ثانوية الخمائل للبناتاحيائيروان عباس حمد عباس977231921422014042

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة548.0091.33اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيفاطمه سالم حمد محل977241921422053104

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة548.0091.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمالك محمد حاتم محمد977251921424010135

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة547.0091.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين علي عبد الكريم عطيوي977261021411026090

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة547.0091.17ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيبنين نعيم عادل جوده977271021422024005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة547.0091.17ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيمنار عيسى فاضل احمد977281921422023077

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة547.0091.17اعدادية العرفان للبناتاحيائياماني حكمت عبود محمد977291921422030005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة546.0091.00اعدادية القدس للبنيناحيائيسليمان رشيد نعمه عبد977301021411014036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة546.0091.00اعداية المعراج للبناتاحيائيهنده محمد مرهون حمادي977311021422031122

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة546.0091.00ثانوية الرجاء للبناتاحيائيانفال ناجي فرحان حميد977321921422024011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة546.0091.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيزينه سامي عوده حمادي977331921422042031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة546.0091.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيغفران هيثم ياسين عبد الرحمن977341921422057104

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة546.0091.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد قيصر خلف داخل977352521411012268

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة546.0091.00ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيماريا محمد عبد الواحد فياض977363121427010019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة545.0090.83ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيرغد خالد عدنان ابراهيم977371121424008014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة545.0090.83اعدادية العلم النافع للبنيناحيائياحمد سالم محمد امين977381921411092008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة545.0090.83اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيرونق علي احمد سلمان977391921422053058

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة545.0090.83اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيمها مصطفى عبد حميد977401921426001305

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة544.0090.67اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيهشام محمد حامد صالح977411921411045019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة543.0090.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائيهنادي مؤيد مجيد رشيد977421921422014109

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة543.0090.50اعدادية هيت للبناتاحيائيتقى معاذ فتحي عبد977431921422060021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة543.0090.50اعدادية هيت للبناتاحيائيسجى ابراهيم علي حماد977441921422060054

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة543.0090.50ثانوية البدور للبناتاحيائيايات علي حسين عباس977451921422119004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة542.0090.33ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائياحمد سالم مدهللا محمد977461921413006002
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة541.0090.17ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائياسامه عصام جبر مجيد977471921417037004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة541.0090.17اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينبا جبار عباس حسين977481921422053134

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة541.0090.17اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيميسره محمد علي احمد977491921422057129

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة540.0090.00ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيريم محمد عبد صالح977501121424013010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة540.0090.00اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد عدنان فرحان حمادي977511921411007013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة540.0090.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه بالل شكري شفيق977521921422040015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة540.0090.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيرنيم المالئكه عدنان عادل ابراهيم977531921422057056

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة540.0090.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرواء ذياب حمد برجس977541921422061030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة539.0089.83ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيعبير عماد فيصل حماد977551921422087060

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة539.0089.83ثانوية سمية للبناتاحيائيشروق عمر صالح حماد977561921422098004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة539.0089.83اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيغيث سعد هويدي فرحان977572721411030087

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة538.0089.67اعدادية الرصافي للبنيناحيائيجابر صفاء جابر احمد977581921411012016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة538.0089.67اعدادية الروافد للبناتاحيائيصبا عبد الرحمن عواد حردان977591921422062058

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة538.0089.67ثانوية الكواكب للبناتاحيائيايالف باسم احمد خضر977601921422072008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة538.0089.67اعدادية الروابط للبناتاحيائيايمان هشام محسن تركي977611921422092017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة538.0089.67ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمريم فالح حماد علي977621921424010128

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة538.0089.67ثانوية العبور للبناتتطبيقيايمان غريب شرقي فياض977631921522086022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة537.0089.50ثانوية الخضراء للبناتاحيائيمروه خالد ابراهيم مسلم977641021422007041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة537.0089.50اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعثمان جالل شفيق جاسم977651921411002031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة537.0089.50اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيطيبه صالح محمد امين عبد977661921422057091

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة537.0089.50ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيمريم احمد عالوي عبد977671921422087070

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة537.0089.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائياستبرق فيصل سلمان عبد977681921424010010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة536.0089.33اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيالفاروق خالد فاروق عبد الغفور977691921411015016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة536.0089.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيفاطمة زياد جاسم عبد977701921422057107

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة536.0089.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيفالح حامد عبد فرحان977711921513016013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة535.0089.17اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيبثينه علي محمد خلف977721921422053024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة535.0089.17اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمريم صبحي علي عبد977731921422057123

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة535.0089.17ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيرغد عبد الحميد تميم خلف977741921424003027

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة534.0089.00ثانوية االنبار للبناتاحيائيزينه سمير عبد عطاهللا977751921422016044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة534.0089.00اعدادية األمل للبناتاحيائيحنين داود حبيب مخلف977761921422059036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة534.0089.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفاطمه خليل ابراهيم عبد977771921424010111

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة533.0088.83اعدادية الرمانة للبنيناحيائيرائد طالل ابراهيم محمد977781921411112035

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة533.0088.83ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد المهيمن سعد ياسين طه977791921413009067
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة533.0088.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبان مهند سعدون محمد977801921422037010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة532.0088.67اعدادية الرضوانية للبنيناحيائييوسف فراس شكر يوسف977811021411037062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة532.0088.67اعدادية عنه للبنيناحيائيصالح قيس صالح محمد977821921411021019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة532.0088.67اعدادية العرفان للبنيناحيائيمحمد عماد محمد رشيد977831921411029033

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة532.0088.67اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيزينب مظهر نافع محمود977841921426002183

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة531.0088.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائيغفران احمد صادق حمادي977851921422014071

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة531.0088.50اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينور عبد الرحمن كريم محمد977861921422053145

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة531.0088.50اعدادية الشيماء للبناتاحيائيليلى باسم محمد خليل977871921422061055

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة531.0088.50ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيقمر فرحان عويد فرحان977881921422082020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة531.0088.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيسحر حامد فرحان سعود977891921422089089

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة531.0088.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيأمنه محمد حسين صالح977901921424010001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة530.0088.33ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد خالد عواد عبد977911921413009009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة530.0088.33اعدادية هيت للبناتاحيائيمنار تحرير سامي محمد977921921422060090

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة530.0088.33ثانوية النصر للبناتاحيائيمريم غسان محمد مبارك977932021422035051

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة529.0088.17اعدادية البخاري للبنيناحيائيايمن سعيد فهد مخلف977941921411101022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة529.0088.17اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبدهللا سعد مطر شيخ977951921411101070

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة529.0088.17ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب فراس حمود علي977961921422040010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة529.0088.17اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيهالة زياد شكر محمود977971921422052128

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة529.0088.17اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيورود ثائر علي جاسم977981921422052137

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة529.0088.17اعدادية تل علي للبنيناحيائيحسين علي حسين علو977992021411030007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة528.0088.00اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيبراء حامد جاسم علي978001921411009054

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة528.0088.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيهدى مزهر الفي علي978011921422012196

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة528.0088.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيساره احمد جميل راضي978021921422037029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة528.0088.00ثانوية االغالبة المختلطةتطبيقيانس وليد جاسم ويس978031921517003002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة527.0087.83اعدادية الحقالنية للبنيناحيائياسامه سعدي مرشد ياسين978041921411020003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة527.0087.83اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعالء خالد جاسم محمد978051921411112066

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة527.0087.83اعدادية جنين للبناتاحيائيرقيه جابر عياد عبيد978061921422013028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة527.0087.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيايه خميس سمير عبد978071921422014019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة527.0087.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيمنى ثائر صالح مهيدي978081921422014090

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة527.0087.83ثانوية العبور للبناتاحيائيساره عبد هللا محيسن معيوف978091921422086066

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة527.0087.83ثانوية الشفق للبناتاحيائيسفانه ايهاب نافع عبد978101921422106036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة527.0087.83ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيرفل خميس عباس زيدان978111921422136011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة527.0087.83ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيغفران صالح هادي حمزه978122321427018011
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة526.0087.67اعدادية المربد للبنيناحيائيعمر صديق بتال حوران978131921411056045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة526.0087.67ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمصطفى كريم صبري كريم978141921413009109

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة526.0087.67اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينور الهدى خالد هالل مصلح978151921422052122

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة526.0087.67اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيصابرين سامي جليل شعالن978161921422053086

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة526.0087.67اعدادية الوثبة للبناتاحيائيهبه رحيم احمد نوفل978171921422058100

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة526.0087.67اعدادية هيت للبناتاحيائيسهاد فراس عبد اللطيف حسين978181921422060057

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة526.0087.67اعدادية الروافد للبناتاحيائيآمنه يوسف جميل دويح978191921422062005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0087.50اعدادية القدس للبنيناحيائييوسف خالد حسن حمودي978201021411014104

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0087.50اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيسبأ جمال خليل هاشم978211021422027051

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0087.50اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيضحى عدي خضير عباس978221121422016047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0087.50ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيفاطمه احمد مهدي سالم978231521426001203

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0087.50اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمصطفى مشتاق خضير سليمان978241921411043033

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0087.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائيابراهيم مؤيد ابراهيم ناصر978251921411065137

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0087.50اعدادية بروانة للبنيناحيائيبكر داود علي نجم978261921411066007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0087.50اعدادية جنين للبناتاحيائيتبارك علي محمد فريح978271921422013019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0087.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيايه صالح احمد نايف978281921422089029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0087.50اعدادية الياقوت للبناتاحيائيعائشه بشار كريم شاكر978291921422109073

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0087.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينور ياسر حسن علي978301921424010158

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0087.50اعدادية الرميله للبنينتطبيقيأكرم حامد برزان جاسم978311921511003001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0087.50اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد اكرم صباح جبار978322121411051106

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة524.0087.33ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيميسم كاظم جمعة دحبوش978331021422045053

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة524.0087.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيطيبه حازم سلمان احمد978341121422016050

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة524.0087.33االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيعلي محمد فالح فزع978351921411010031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة524.0087.33ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيفاطمه مزهر سليمان عبد978361921422066044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة523.0087.17اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيياسر خضير حمود اسماعيل978371921411009267

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة523.0087.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيالهام يوسف محمد جسام978381921422089014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة523.0087.17اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيديار علي احمد مراد978392121411077007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة523.0087.17ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيطه عبد الباسط مكي شاكر978403121511008024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة522.0087.00ثانوية الرواد للبنيناحيائياالمين محمد جواد كاظم978411221411021002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة522.0087.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد فاضل علي خلف978421721413023030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة522.0087.00اعدادية كبيسة للبنيناحيائيمصطفى صالح ياسين كسار978431921411017015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة522.0087.00اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيزينه احمد خلف عجاج978441921422039052

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة522.0087.00اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيشهد رحيم ابراهيم محمد978451921522042038
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة522.0087.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحيناحيائيحبيب محمد سلمان حبيب978462021411070011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة521.0086.83اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمد سعد صبار شيحان978471921411011088

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة521.0086.83اعدادية العبيدي للبنيناحيائيعبد هللا جمال احمد منور978481921411024043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة521.0086.83ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنيناحيائيفهد توفيق محمود سليمان978491921413011013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة521.0086.83اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائينرمين خالد عيدان مخلف978501921422012182

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة521.0086.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائينبأ ابراهيم جاسم عبد هللا978511921422037055

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة521.0086.83اعدادية الوثبة للبناتاحيائيسهام سعد موسى سلمان978521921422058052

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0086.67ثانوية الخضراء للبناتاحيائيايه احمد حسين صالح978531021422007006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0086.67ايمن- الخارجيات احيائيفاطمه احمد محمديونس فارس978541721428050127

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0086.67اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيهمام ماجد حميد محيسن978551921411009261

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0086.67اعدادية الرصافي للبنيناحيائيسامي علي سامي فرحان978561921411012021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0086.67اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيمحمد سعدون رحيم هتيمي978571921411098051

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0086.67ثانوية قريش للبناتاحيائيهبه طه برجس عزالدين978581921422022100

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0086.67ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائينور حاتم ديان ذهب978591921424006045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0086.67ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيفرقان ابراهيم حماد جوهان978601921427037034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0086.67اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمحمد عالء محمد ناجي978612921511016108

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة519.0086.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائيهدى محمد عيسى حمد978621921422014107

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة519.0086.50ثانوية الطموح للبناتاحيائياسماء ياسين كاظم فرحان978631921422090001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة519.0086.50اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيابراهيم عبد العزيز جبير دغيث978641921511017006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة519.0086.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيشهد حيدر عبودي حنتوش978652521422003335

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة518.0086.33ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائياسالم رشيد لطيف صالح978661021422012002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة518.0086.33ثانوية عشتار للبناتاحيائيسجى باسم ابراهيم راشد978671121422027033

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة518.0086.33اعدادية الرميله للبنيناحيائياسيد اثير عواد جمال978681921411003015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة518.0086.33ثانوية الخمائل للبناتاحيائيطيبه عبد هندي صالح978691921422014067

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة518.0086.33اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيعائشه حسام عباس اسود978701921422039067

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة518.0086.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيبلقيس امجد حميد سليمان978711921422057024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة518.0086.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيخديجه سفيان مجيد سرحان978721921422057032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة518.0086.33ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزينب محمد عطية صالح978731921422081065

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة518.0086.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيسميره ستار فاضل حمد978741921422087045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة518.0086.33ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيرغد عقيل عبد الحمزه حسين978752421427022013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة517.0086.17ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيالزبير علي نجم عبد هللا978761021417003006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة517.0086.17ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزينب ناصر محمد سلمان978771921422081066

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة517.0086.17ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبناتاحيائيهدى فالح حسن حسين978782021424011021
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة516.0086.00ثانوية األرض الطيبة للبناتاحيائيتبارك مالك محمد عبد978791021422042003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة516.0086.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائياسامه نصير عبد الواحد بحر978801121411041016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة516.0086.00ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيمالك هدالن هندي صالح978811921422107035

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة516.0086.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيآيات محمد مشعان عبد هللا978821921424010004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة515.0085.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيشهد أنس مليك عطيه978831921422011076

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة515.0085.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيرنا احمد عبد هللا صالح978841921422014038

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة515.0085.83ثانوية قريش للبناتاحيائيهاجر محمد عذاب حمد978851921422022098

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة515.0085.83اعدادية الياقوت للبناتاحيائيايات غالم عبد هللا عباس978861921422109009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة515.0085.83ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيهبة صالح هادي فهد978871921427037044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة515.0085.83اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيساره سالم لطيف جاسم978882121422003064

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة515.0085.83ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب رحيم محمد يويرج978892221424035031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة514.0085.67اعدادية البطولة للبناتاحيائيآمنه عدنان صبار عبد978901021422028002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة514.0085.67ثانوية الفرات للبناتاحيائينور الهدى باسم محمد عبد العزيز978911921422011132

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة514.0085.67ثانوية الخمائل للبناتاحيائيغفران حميد ناجي عبد978921921422014074

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة514.0085.67اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائياطياف خليل ابراهيم حمد978931921422057004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة514.0085.67اعدادية األمل للبناتاحيائيتقى مروان محمد بكر978941921422059034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة514.0085.67اعدادية األمل للبناتاحيائيطيبه هيثم احمد عبد978951921422059088

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة514.0085.67اعدادية هيت للبناتاحيائييقين ياسر حمدي جميل978961921422060121

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة514.0085.67ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيسجاد صالح وحيد عوده978972421417004014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة513.0085.50اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيليث فراس حمزه هادي978981121411025099

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة513.0085.50اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيحسين عوني حسين رحيم978991921411020015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة513.0085.50اعدادية هيت للبنيناحيائياحمد حمد عواد لطيف979001921411025003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة513.0085.50ثانوية البيادر للبنيناحيائيناصر محمد سليمان عليوي979011921411091039

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة513.0085.50اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينورالهدى عمر غانم فرحان979021921422053148

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة513.0085.50اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيهاله داود سليمان عبيد979031921422053152

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة512.2485.37الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد مؤيد عبد هللا حمودي979041021411002007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة512.0085.33اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيسميه اياد سعيد احمد979051921422053079

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة512.0085.33ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقينور صباح مجبل فرحان979061921524010007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة511.0085.17اعدادية البتول للبناتاحيائياستبرق جمال عواد عبيد979071121422013008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة511.0085.17اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيايالف حقي اسماعيل جياد979081921422053017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة510.0085.00ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيحسين خيري شاكر حمود979091921413003006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة510.0085.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيهاجر جميل خلف محمد979101921422011134

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة510.0085.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيفاطمه حاتم حميد خلف979111921422014080
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة510.0085.00اعدادية األمل للبناتاحيائيبشرى شاكر حميد حسن979121921422059030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة510.0085.00اعدادية األمل للبناتاحيائيساره عبد الرزاق مصلح عابد979131921422059066

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة510.0085.00اعدادية الياقوت للبناتاحيائيرقيه ماجد جاسم عبد هللا979141921422109045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة509.0084.83اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعبد الشكور سامي اسماعيل مخلف979151921411006024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة509.0084.83اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد القادر احمد علي نصر هللا979161921411099019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة509.0084.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيتغريد باسم محمد عبد العزيز979171921422011037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة509.0084.83ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيجنان محمود حسن عباس979181921422087024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة509.0084.83ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيامنه قاسم محمد فياض979191921427001003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة509.0084.83اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيساره علي فاضل حردان979201921522012027

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة508.0084.67اعدادية المأمون للبنيناحيائييوسف رعد عبد المجيد سعيد979211021411006062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة508.0084.67ثانوية بالل للبنيناحيائيبكر سعدون احمد منصور979221021411021012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة508.0084.67ثانوية الخضراء للبناتاحيائيرقية فايق مجيد عبد اللطيف979231021422007020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة508.0084.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائياحمد محسن علي زيدان979241921411065019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة508.0084.67ثانوية السنابل المختلطةاحيائيمحمد ثابت محمد عكله979251921417012005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة508.0084.67اعدادية القائم للبناتاحيائياثار ناصر جاسم بدوي979261921422010015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة508.0084.67اعدادية االطهار للبنيناحيائيجعفر نجم عبد كبر979272221411032006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة507.0084.50ثانوية دار السالم للبنيناحيائيأحمد عادل مصلح فرج979281921411049001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة507.0084.50ثانوية النور للبناتاحيائيغفران رافع خميس خليفه979291921422100020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة507.0084.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيزينب ظافر عباس حمادي979301921424010070

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة507.0084.50اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيضحى طه صبار مجول979311921522012033

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة507.0084.50اعدادية مندلي للبنيناحيائيعمر محمد مصلح حسين979322121411033071

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة507.0084.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائياسعد عبد اللطيف يوسف لطوف979332521413028005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة506.0084.33ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيالياس محمد عثمان حمود979341421417001001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة506.0084.33ثانوية الخمائل للبناتاحيائيرقية خالد خليفه مخيبر979351921422014036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة506.0084.33اعدادية الحقالنية للبناتاحيائياوراد حاتم عبد الرزاق حمد979361921422042007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة506.0084.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيعائشه يوسف احمد شالل979371921422089130

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة506.0084.33اعدادية التقدم للبنينتطبيقيعمار محمود ياسين عبد979381921511062024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة506.0084.33اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيحاتم عبد الكريم احمد عطية979392021411024012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة506.0084.33اعدادية البطحاء للبنيناحيائيمقتدى حسان عبد النبي جاسم979402221411008057

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة505.0084.17ثانوية المجد المختلطةاحيائيفاطمه حميد حنتوش علي979411021427006003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة505.0084.17اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد علي عبد هللا محمد979421921411007015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة505.0084.17اعدادية حديثة للبنيناحيائيرامي مثنى حمدان عباس979431921411019029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة505.0084.17اعدادية القائم للبناتاحيائيساره جليل صبري رجا979441921422010104
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة505.0084.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيفرقان هيثم سلمان محمد979451921422014084

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة505.0084.17ثانوية الشموخ للبناتاحيائيضحى علي عبد سرحان979461921422025030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة505.0084.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيايالف قحطان موسى شالل979471921422089025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة505.0084.17اعدادية زنكورة للبنينتطبيقياسماعيل عبد فاضل منصور979481921511032005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة505.0084.17ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائياحمد عقيل حسن سهر979492221413048006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة505.0084.17ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيمنتظر حيدر شاكر كحط979502321417004042

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة504.4484.07الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيايه ستار اسماعيل محمد979511021422018023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة504.0084.00ثانوية راوة للبناتاحيائيهاله جمال رجب ياس979521921422009063

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة504.0084.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيبراء محمود جاسم محمد979531921422014021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة504.0084.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيسراب معاذ ابراهيم جسام979541921422014056

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة504.0084.00ثانوية االنبار للبناتاحيائيهبه قاسم عبد هالل979551921422016094

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة504.0084.00ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسبأ جمال ناصر حسين979561921422081068

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة503.0083.83اعدادية االسراء للبنيناحيائييوسف حاتم محمود محيميد979571021411011063

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة503.0083.83اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيامجد جليل ابراهيم عبو979581921411040015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة503.0083.83ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيشيماء مخلف يوسف جاسم979591921422121014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة503.0083.83ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيفاطمه صالح الدين عبد السالم داود979601921427002006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة503.0083.83الخارجياتاحيائيمها فاضل عواد ابراهيم979611921428050234

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة502.0083.67اعدادية سارة للبناتاحيائيآيه وعد هللا عبد هللا حسين979621721422019002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة502.0083.67ثانوية الخمائل للبناتاحيائيساره صالح خلف حمد979631921422014051

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة502.0083.67ثانوية الرياحين للبناتاحيائيزينة قاسم حمد علي979641921422050033

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة502.0083.67اعدادية الروابط للبناتاحيائيصفا عبد الرزاق دلف مهيدي979651921422092076

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة502.0083.67ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائينذير هاشم كريم حسين979662321417046038

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة501.0083.50ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيمصطفى صباح خضير عباس979671021415002057

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة501.0083.50اعدادية الباهلي المختلطةاحيائياحمد صدام بدر عزيز979681821417006001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة501.0083.50اعدادية القائم للبناتاحيائيصفا رائف عبد الجبار اسود979691921422010134

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة501.0083.50ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيهاله عبد القادر رجه خلف979701921422081126

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة501.0083.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيصبا حيدر مهدي حسين979711921422089111

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة501.0083.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيايات ياسين محمد رجا979721921424010020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة501.0083.50ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد دلي حمادي979731921515005060

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة500.0083.33ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيصبا ناظم عبد مشعان979741021422045037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة500.0083.33اعدادية عائشة للبناتاحيائيتبارك فاضل محمد رشيد979751121422023016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة500.0083.33اعدادية العدل للبنيناحيائيزياد وليد فرج ثابت979761921411018008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة500.0083.33اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيصفا حميد فهد مخلف979771921422012127
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة500.0083.33ثانوية الخمائل للبناتاحيائيشهد مجيد حمادي عطشان979781921422014063

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة500.0083.33اعدادية الروافد للبناتاحيائيرشا سلمان عبد الكريم عيد979791921422062032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة500.0083.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمصعب وائل عبد االمير كاظم979802421417008084

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة499.0083.17اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعمر لؤي احمد دريدح979811921411006034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة499.0083.17ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد خماس سلمان979821921413015004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة499.0083.17اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيسجى ليث علي محمد979831921422026046

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة499.0083.17اعدادية األمل للبناتاحيائيتبارك اسماعيل حسن عبد979841921422059032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة499.0083.17ثانوية العبور للبناتاحيائينور كاظم شاحوذ حميد979851921422086138

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة499.0083.17ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد لطيف احمد979861921424010035

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة498.0083.00ثانوية بالل للبنيناحيائياحمد حاتم عبد حداوي979871021411021004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة498.0083.00اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائيمعاذ حامد فياض خلف979881921411054017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة498.0083.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيامل خليفه منير عبود979891921422012024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة498.0083.00اعدادية الوثبة للبناتاحيائيماريه محمود داود حميد979901921422058078

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة498.0083.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيايوب صالح حامد ناصر979912121411033009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة498.0083.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيصافي غمازي سوادي زنبور979922921411020170

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة497.0082.83اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيسفيان سعدي عفات محمد979931921411020020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة497.0082.83اعدادية العرفان للبنيناحيائيعمر ناجي احمد عواد979941921411029028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة497.0082.83اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيسرمد عبد ابراهيم احمد979951921411041035

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة497.0082.83اعدادية الرمانة للبنيناحيائيادهام سبهان خليف حمود979961921411112016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة497.0082.83اعدادية الرمانة للبنيناحيائيوليد ماهر خضر جاسم979971921411112100

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة497.0082.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيساره سالم ياسين خضير979981921422014050

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة497.0082.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيغفران حميد عبيد علي979991921422014073

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة497.0082.83اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيغفران منصور حسين عبود980001921422039075

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة497.0082.83ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيريم عقيل ثابت عبد الفتاح980011921427037017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة496.0082.67اعدادية القائم للبنيناحيائيعثمان عبد الباسط امين بدر980021921411023056

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة496.0082.67اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائيفالح حسن علي خلف980031921411069030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة496.0082.67اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعبد هللا عبد السالم احمد محمود980041921411112062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة496.0082.67ثانوية الخمائل للبناتاحيائيناديه ثامر سعود احمد980051921422014095

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة496.0082.67ثانوية الخمائل للبناتاحيائييقين سعدي خليل عبيد980061921422014115

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة496.0082.67اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمريم رستم حردان محمد980071921422057122

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة496.0082.67ثانوية العبور للبناتاحيائيكريمه عبد محمد مد هللا980081921422086108

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة496.0082.67ثانوية االنفال للبناتاحيائيندى كمال محيميد مطر980091921422089183

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة496.0082.67ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيرفيف عبد الناصر ياس عاشور980101921424006014
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة496.0082.67ثانوية منارة عنه للبناتتطبيقينمارق نامق نجيب مشهد980111921522110016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة496.0082.67اعدادية كميت للبنينتطبيقيعباس قوجان رحم سلمان980122821511014037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة495.0082.50اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيحمزه عبد الكريم رشيد خلف980131921411040020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة495.0082.50اعدادية الوثبة للبناتاحيائينريمان ياسر حامد عالوي980141921422058093

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة495.0082.50اعدادية الروافد للبناتاحيائينبأ مجيد حسام محمد980151921422062083

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة495.0082.50ثانوية االمالي للبناتاحيائيرؤى مطلوب مخلف عيسى980161921422075019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة495.0082.50اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيعبير محمود كاظم نبت980171921426001299

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة495.0082.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيمنتظر جواد كاظم خليل980182421411047329

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة494.0082.33ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيايه صدام تركي عنزي980191021422017002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة494.0082.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحيدر عصام محسن لفتة980201121411041040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة494.0082.33اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعثمان حامد عليوي غزاي980211921411040044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة494.0082.33ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيعثمان محمد فواز محمد980221921417002009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة494.0082.33اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيهبه خالد عبد الستار عبد الرحمن980231921422052129

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة494.0082.33اعدادية األمل للبناتاحيائيهدى مكي عبد هللا عبد980241921422059122

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة494.0082.33ثانوية االغالبة المختلطةتطبيقيعبد هللا حامد عبد هللا شيحان980251921517003005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة494.0082.33ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمجتبى فارس خضير عبد980262221413012138

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة493.0082.17اعدادية الرشيدية للبنيناحيائياحمد يونس نجم عبد هللا980271721411050017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة493.0082.17اعدادية الروافد للبناتاحيائيرسل سلمان عبد الكريم عيد980281921422062029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة493.0082.17اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيهاجر حيدر عراك رزيج980292321427013027

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة492.0082.00اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيعبد هللا اياد عبد هللا حمد980301121411031014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة492.0082.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائياستبرق حامد زيدان حسين980311121422060003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة492.0082.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرسل صالح عالوي حمادي980321921422052043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة492.0082.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيغصون عبد الغفار عنيد عجيل980331921422089140

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة492.0082.00اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسين عبد االمير عبد المهدي ابراهيم980342721411037032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة491.0081.83ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد السالم بهاء قادر عبود980351921413009053

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة491.0081.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيمريم سعيد صبيح عواد980361921422011114

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة490.0081.67اعدادية بروانة للبناتتطبيقينبأ سعد علي ابراهيم980371921522020022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة490.0081.67اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمنتظر فاضل غافل شويلي980382621511010066

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة488.0081.33اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقيعفاف عمار خضير وهيب980391921522053011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة486.0081.00اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيمريم محمد فرحان عبد980401921522012046

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة485.0080.83اعدادية راوه للبنينتطبيقيصهيب غنام محمد بنيان980411921511022019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة483.0080.50اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقياسامه علي عجمي صالح980421021511024005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة481.0080.17اعدادية االيمان للبنينتطبيقيموسى جاسم هالل خليفة980431921511063010
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة480.0080.00ثانوية العبور للبناتتطبيقيسهى نوري رجب هدار980441921522086058

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة480.0080.00ثانوية منارة عنه للبناتتطبيقيمسرى محمود عبد الغني سعيد980451921522110014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة479.0079.83اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيابو بكر محمود شهاب حشاش980461921511012001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة479.0079.83اعدادية التقدم للبنينتطبيقيقتيبة عليوي حسين محمد980471921511062031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة479.0079.83اعدادية النهضة للبناتتطبيقيايه أياد ابراهيم صالح980481921522055003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة479.0079.83ثانوية التكاتف للبناتتطبيقيطيبه حكيم حسن ظاهر980491921522094005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة478.0079.67اعدادية الروافد للبناتتطبيقيمنتهى ستار محمد ابراهيم980501921522062037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة476.0079.33ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقييونس عويد خضير يوسف980511021517003018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة476.0079.33ثانوية العبور للبناتتطبيقيناره خليل ابراهيم خلف980521921522086088

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة476.0079.33ثانوية البيان للبنينتطبيقياحمد رائد صالح مهدي980532721511040007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة475.0079.17اعدادية هيت للبناتتطبيقيريام فؤاد مخيبر محيسن980541921522060019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة474.0079.00اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمحمد خلف احمد منور980551921511024062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة474.0079.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمصطفى محمد زغير عوده980562921511025276

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة473.0078.83ثانوية البغدادي للبنينتطبيقياحمد هيثم شاكر خضير980571921511067004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة472.0078.67اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيفاضل عبود حمود خلف980581921511024051

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة471.0078.50اعدادية الزيتون للبنينتطبيقياحمد عبد السالم كريم خلف980591921511004011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة469.0078.17اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيتبارك عماد احمد حميد980601921522052006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة469.0078.17ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيصباح بدر عبد الحسين ياس980612721511041021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة468.0078.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعمر ابراهيم عبود فاضل980622021511039056

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة465.0077.50ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيشيرين خالد عبد هللا مهدي980631021524012003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة463.0077.17اعدادية الجوالن للبنينتطبيقياحمد موسى هاشم نوفل980641121511036005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة463.0077.17اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيعبد الرحمن عادل ثميل سرحان980651921511017017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة463.0077.17اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيشروق صباح حماد مدلل980661921522052021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة461.0076.83ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيعبد هللا ضحوي شكر محمود980671021517003009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة461.0076.83اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقياحمد مازن عبد الغني حمود980681921511070007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة461.0076.83اعدادية الكوثر للبناتتطبيقينبأ فاضل عباس شمران980691921522037021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة461.0076.83اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيسميه تركي محمود عزيز980701921522052019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة460.0076.67ثانوية الفرات للبناتتطبيقيسرى زكي رفاعي عالوي980711921522011026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة460.0076.67اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقييقين سرمد عبد الجليل عبد العزيز980721921522042062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة457.0076.17اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيمحمد عادل عنزي علي980731921511112057

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة456.0076.00اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيليلى علي حافظ محمد980741621522046028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة455.0075.83ثانوية الشهامة المختلطةتطبيقيعواد مبارك عواد عبد980752021517024012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة453.0075.50اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيمنتهى عايد الفي علي980761921522012047
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة452.0075.33اعدادية النهضة للبناتتطبيقيتبارك الرحمن عالء حسين عالوي980771921522055005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة451.0075.17اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمزهر عادل ابراهيم محمد980781921511019069

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة451.0075.17اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد عزيز سليمان980791921511099019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة451.0075.17اعدادية الصدر للبنينتطبيقيسجاد شهاب احمد محمد980802021511006015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة450.0075.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيايمن بزيع ابراهيم خليل980811021511014028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة449.0074.83اعدادية العامرية للبناتتطبيقيسندس كريم مخلف عبد هللا980821021522036022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة449.0074.83اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمحمد عبد اللطيف عالوي خضر980831721511001039

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة449.0074.83اعدادية القائم للبنينتطبيقيبهاء الدين احمد عبد سويد980841921511023008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة448.0074.67اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعلي عبد محمد سودان980851921511054016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة448.0074.67اعدادية االوفياء للبنينتطبيقييوسف ماجد جاسم صالح980861921511077047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة448.0074.67اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيانور صالح سريح فاضل980872221511008005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة447.0074.50اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقياحمد صالح سعيد جاسم980881721511010003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة447.0074.50اعدادية التقدم للبنينتطبيقيمروان احمد خلف فرحان980891921511062037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة447.0074.50اعدادية غماس للبنينتطبيقيعلي حسين شعالن هادي980902421511011024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة442.0073.67اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيطه محمد جاسم محمد980911921511024029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة441.0073.50ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيالحسن عبد الرحمن كريم عبد الرحمن980921921515005007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة438.0073.00اعدادية الرصافي للبنينتطبيقياحمد علي محيبس بصري980931921511012009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة438.0073.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمد شاكر محمود شهاب980941921511015062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة438.0073.00ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياحمد جسام محمد عنزي980951921511044001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة437.0072.83اعدادية الجوالن للبنينتطبيقيحسن خالد عبيد اسماعيل980961121511036011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة435.0072.50ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيمحمد ماهر مفلح فيحان980971921511081027

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة435.0072.50اعدادية المستقبل الزاهر للبنينتطبيقيعلي سمير هادي سلمان980982121511058020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة434.0072.33اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيمروان جميل خلف عكوب980991921511009045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة434.0072.33ثانوية العبور للبناتتطبيقيمنال بهجت عطيه فياض981001921522086080

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة434.0072.33اعدادية المأذن المسائية للبناتتطبيقينسيبه احمد شهاب حمد981011921526001051

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة434.0072.33اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد عناد كاظم981022321511008027

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة433.0072.17اعدادية الروافد للبناتتطبيقيزينب احمد جاسم معروف981031921522062025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة432.0072.00اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيمصطفى ماجد كاظم سالم981041121511025076

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة431.0071.83ثانوية االمالي للبنينتطبيقيأسعد ثابت مناور علي981051921511038002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة431.0071.83ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعثمان رائد مهدي نده981061921511093026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة430.0071.67ثانوية األمامة للبنينتطبيقيحسن خلف سلمان حسين981072121511073004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة429.0071.50اعدادية األمل للبناتتطبيقييقين سعدون عبد نايف981081921522059016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة428.0071.33اعدادية راوه للبنينتطبيقيعبد هللا وليد عبد الحميد رديف981091921511022024
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة427.0071.17اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيعبد الرزاق محمد عبد حمد981101021511037019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة425.0070.83ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيحيدر كريم جاسم كزار981112221513040012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة423.0070.50اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيبالل طارق دغش حمادي981121921511070013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة423.0070.50ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيحوراء جمال مخلف غضيب981131921527023001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة420.0070.00ثانوية ابن البيطار للبنينتطبيقيسيف صلبي هندي صالح981141921511117003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة419.0069.83ثانوية النخيل االهلية للبناتتطبيقيطيبه خليل جواد كاظم981151921524014004

كلية القانون/جامعة الفلوجة567.0094.50اعدادية الرصافي للبنينادبيياسر عامر هاتف عبد الرزاق981161921211012051

كلية القانون/جامعة الفلوجة538.0089.67ثانوية الحرية للبناتادبيمنار مجيد عبد الحميد عبد الجليل981171921222056028

كلية القانون/جامعة الفلوجة534.0089.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعماد عمر سعدون علي981181921211011025

كلية القانون/جامعة الفلوجة527.0087.83ثانوية النبوغ للبنينادبيحيدر عامر كريم حماد981191921211039009

كلية القانون/جامعة الفلوجة497.0082.83ثانوية الكراغول للبنينادبيطه علي عمير حمادي981201921211089011

كلية القانون/جامعة الفلوجة494.0082.33اعدادية وادي العقيق للبناتادبيصفا حسام داود سليمان981211921222039028

كلية القانون/جامعة الفلوجة488.0081.33اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيزامل محمد علي محمد981221921211098007

كلية القانون/جامعة الفلوجة483.0080.50اعدادية األمل للبناتادبيهدى محمد حاسب نصيف981231921222059060

كلية القانون/جامعة الفلوجة479.0079.83اعدادية الياقوت للبناتادبيزهراء عدنان مجيد توفيق981241921222109015

كلية القانون/جامعة الفلوجة473.0078.83اعدادية الكرمة للبنينادبيياسر منعم حسن علي981251921211065053

كلية القانون/جامعة الفلوجة473.0078.83اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعبد الرحمن فؤاد علي زهراب981261921211070027

كلية القانون/جامعة الفلوجة473.0078.83اعدادية الخالدية للبناتادبيايه رياض عبد فيحان981271921222049003

كلية القانون/جامعة الفلوجة467.0077.83ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعلوان سامي كردي عبد981281921211096027

كلية القانون/جامعة الفلوجة463.0077.17اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياحمد مصطفى ماجد سعود981291921411009025

كلية القانون/جامعة الفلوجة462.0077.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائييوسف رائد هالل كردي981301921413009121

كلية القانون/جامعة الفلوجة460.0076.67اعدادية الفلوجة للبناتادبيايه صالح عدنان رشيد981311921222052012

كلية القانون/جامعة الفلوجة460.0076.67اعدادية الوثبة للبناتادبيحنين طاهر يوسف جميل981321921222058006

كلية القانون/جامعة الفلوجة458.0076.33ثانوية النبوغ للبنينادبيعبد الكريم عامر كريم حماد981331921211039014

كلية القانون/جامعة الفلوجة458.0076.33اعدادية الفلوجة للبناتادبياسماء احمد حسين علي981341921222052007

كلية القانون/جامعة الفلوجة455.0075.83ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه محمود مطلك فارس981351921222056020

كلية القانون/جامعة الفلوجة450.0075.00ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيبلسمان عادل ابراهيم محمد981361921222087003

كلية القانون/جامعة الفلوجة448.0074.67اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيعمر حاتم حسين عبد981371921211041025

كلية القانون/جامعة الفلوجة447.0074.50ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيمحمد سمير شالل عبد981381921211096041

كلية القانون/جامعة الفلوجة447.0074.50اعدادية وادي العقيق للبناتادبيايه خلف عبد محمود981391921222039012

كلية القانون/جامعة الفلوجة446.0074.33اعدادية النعيمية للبنينادبيوليد خالد غزال دهموش981401921211100039

كلية القانون/جامعة الفلوجة442.0073.67اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيبراء عبد الهادي شرقي خليفه981411921211040008

كلية القانون/جامعة الفلوجة442.0073.67ثانوية دمشق للبنينادبيدلف مصطفى فرحان فتيح981421921211052010
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كلية القانون/جامعة الفلوجة442.0073.67ثانوية دجلة للبناتادبيزينب محمد حبيب تركي981431921222083012

كلية القانون/جامعة الفلوجة442.0073.67ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيافنان صفاء عفتان محمد981443121222014002

كلية القانون/جامعة الفلوجة441.0073.50اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمصطفى علي حسين عبد981451921211040034

كلية القانون/جامعة الفلوجة441.0073.50ثانوية دار السالم للبنينادبيبالل حماد حسين نايل981461921211049006

كلية القانون/جامعة الفلوجة440.0073.33اعدادية جعفر الطيار للبنينادبياحمد مجيد حميد هاشم981471921211054003

كلية القانون/جامعة الفلوجة440.0073.33اعدادية الكرمة للبنينادبيهشام فاضل عباس سليمان981481921211065049

كلية القانون/جامعة الفلوجة440.0073.33اعدادية الخوارزمي للبنينادبييوسف سعد عبيد علوان981491921211070059

كلية القانون/جامعة الفلوجة440.0073.33اعدادية سومر االدبية للبنينادبيرامي ياسر زكي صالح981501921211104027

كلية القانون/جامعة الفلوجة440.0073.33ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيعوف عبد الرحمن فياض خلف981511921215010108

كلية القانون/جامعة الفلوجة440.0073.33اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيرسل علي عبد مهيدي981521921222068009

كلية القانون/جامعة الفلوجة439.0073.17ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيمصطفى عبيد عواد سليمان981531921215005163

كلية القانون/جامعة الفلوجة438.0073.00ثانوية الرجاء للبناتادبيصفا سعد محسن عجيل981541921222024018

كلية القانون/جامعة الفلوجة437.0072.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيمحمد ظافر عزاوي حمد981551921211026031

كلية القانون/جامعة الفلوجة437.0072.83اعدادية االوفياء للبنينادبيحيدر رزاق احمد حسين981561921211077018

كلية القانون/جامعة الفلوجة437.0072.83ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيجيهان عادل ابراهيم محمد981571921222087005

كلية القانون/جامعة الفلوجة437.0072.83اعدادية الياقوت للبناتاحيائيمريم عماد شالل حامد981581921422109088

كلية القانون/جامعة الفلوجة436.0072.67ثانوية التهذيب للبنينادبيربيع دخيل ابراهيم رميض981591921211014004

كلية القانون/جامعة الفلوجة436.0072.67ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيفيصل غازي ناجي عبد981601921215016025

كلية القانون/جامعة الفلوجة434.0072.33ثانوية الوطن للبنينادبيرسول جبار حمزة حسين981611921211094010

كلية القانون/جامعة الفلوجة434.0072.33اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيعبد هللا احمد عدنان أنصيف981621921211098011

كلية القانون/جامعة الفلوجة434.0072.33اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيمحمد شاكر محمد مغير981631921211098027

كلية القانون/جامعة الفلوجة434.0072.33اعدادية العرفان للبناتادبيسفانه حاتم جبار هوال981641921222030018

كلية القانون/جامعة الفلوجة434.0072.33اعدادية حديثة للبناتادبيدعاء عبد الباقي ابراهيم علي981651921222063019

كلية القانون/جامعة الفلوجة434.0072.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيطيبه عامر عبود فياض981661921222087017

كلية القانون/جامعة الفلوجة434.0072.33الخارجياتادبيامنة فالح عواد سليم981671921228050089

كلية القانون/جامعة الفلوجة433.0072.17اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيحيدر محمود محجوب سليمان981681921211098004

كلية القانون/جامعة الفلوجة433.0072.17اعدادية حديثة للبناتادبيأية عبد المجيد حسن حميد981691921222063008

كلية القانون/جامعة الفلوجة433.0072.17ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيماب مثنى مجهد جيجان981701921422044022

كلية القانون/جامعة الفلوجة432.0072.00اعدادية الحسين للبنينادبيرائد مشتاق عفتان درج981711921211118002

كلية القانون/جامعة الفلوجة431.0071.83ثانوية الرشاد للبنينادبييوسف صباح يونس وهيب981721921211050045

كلية القانون/جامعة الفلوجة429.0071.50اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمحمد ليث فرحان فياض981731921211011037

كلية القانون/جامعة الفلوجة429.0071.50اعدادية التقدم للبنينادبياحمد جواد كاظم شارع981741921211062006

كلية القانون/جامعة الفلوجة429.0071.50اعدادية هيت للبناتادبيساره موفق عبد الجبار رجه981751921222060018
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كلية القانون/جامعة الفلوجة429.0071.50ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيرواء عمار نواف مهدي981761921222066016

كلية القانون/جامعة الفلوجة428.0071.33اعدادية الصقالوية للبنينادبيمحمد خميس فتيخان سرحان981771921211028033

كلية القانون/جامعة الفلوجة428.0071.33ثانوية المعرفة للبنينادبيهارون حابس محمد جزاع981781921211033010

كلية القانون/جامعة الفلوجة427.0071.17اعدادية غرناطة للبنينادبيعبد الخالق صالح محمد علي981791921211043022

كلية القانون/جامعة الفلوجة427.0071.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيزيد عبد الستار فيصل ابراهيم981801921211069029

كلية القانون/جامعة الفلوجة427.0071.17ثانوية ابي تمام للبنينادبيعلي زبن عواد شيحان981811921211074016

كلية القانون/جامعة الفلوجة426.0071.00ثانوية الحارث للبنينادبيمرتضى عواد عباس عبد هللا981821921211035025

كلية القانون/جامعة الفلوجة426.0071.00اعدادية اليسر للبنينادبيعلي جبار عبد احمد981831921211061013

كلية القانون/جامعة الفلوجة426.0071.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيفهد امجد عبد الكريم علي981841921211069060

كلية القانون/جامعة الفلوجة425.0070.83اعدادية غرناطة للبنينادبيمحمد جبير محمود عمير981851921211043046

كلية القانون/جامعة الفلوجة425.0070.83ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيعبد هللا محمد خضير عباس981861921215025071

كلية القانون/جامعة الفلوجة424.0070.67اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمهند تحسين عليوي عباس981871921211011048

كلية القانون/جامعة الفلوجة424.0070.67ثانوية االغالبة المختلطةادبياوس خالد عبد الستار حردان981881921217003002

كلية القانون/جامعة الفلوجة423.0070.50اعدادية عنه للبنينادبيمحمد فاروق فرحان عبد981891921211021024

كلية القانون/جامعة الفلوجة423.0070.50ثانوية دجلة للبناتادبيرواء اسماعيل شارد غانم981901921222083011

كلية القانون/جامعة الفلوجة423.0070.50اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد حمد981911921411028046

كلية القانون/جامعة الفلوجة422.0070.33اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيعمر احمد خلف مضعن981921921211098019

كلية القانون/جامعة الفلوجة422.0070.33اعدادية سومر االدبية للبنينادبيسبتي عزيز حميد عبد الجبار981931921211104029

كلية القانون/جامعة الفلوجة422.0070.33اعدادية الحقالنية للبناتادبيهدى عبد اللطيف مجيد محمود981941921222042040

كلية القانون/جامعة الفلوجة421.0070.17اعدادية الفتوة للبنينادبيعلي داود سالم حمد981951921211064021

كلية القانون/جامعة الفلوجة421.0070.17ثانوية االمين للبنينادبيحسين انور كامل عبد هللا981961921211075009

كلية القانون/جامعة الفلوجة421.0070.17اعدادية االوفياء للبنينادبيعمار نواف عبد حسن981971921211077039

كلية القانون/جامعة الفلوجة421.0070.17اعدادية االوفياء للبنينادبينور الدين احمد فالح حسن981981921211077080

كلية القانون/جامعة الفلوجة421.0070.17ثانوية البيادر للبنينادبيهمام جمال نواف علي981991921211091044

كلية القانون/جامعة الفلوجة421.0070.17اعدادية العلم النافع للبنيناحيائييحيى زياد طارق كامل982001921411092082

كلية القانون/جامعة الفلوجة420.0070.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمصطفى فاضل علي حسين982011921211011044

كلية القانون/جامعة الفلوجة420.0070.00ثانوية البيادر للبنينادبيضرغام حميد جياد عودة982021921211091017

كلية القانون/جامعة الفلوجة420.0070.00ثانوية البيادر للبنينادبيمحمد سعيد صلبي عودة982031921211091029

كلية القانون/جامعة الفلوجة420.0070.00اعدادية هيت للبناتادبيهاجر صائب مخلد احمد982041921222060036

كلية القانون/جامعة الفلوجة420.0070.00ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيمروه صبار احميد عبد982051921222134018

كلية القانون/جامعة الفلوجة420.0070.00ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيايه محمد عبد طابور982061921422081025

كلية القانون/جامعة الفلوجة419.0069.83اعدادية العرفان للبنينادبياسامه طه فرحان شهاب982071921211029005

كلية القانون/جامعة الفلوجة419.0069.83ثانوية دمشق للبنينادبيحكم ابراهيم جسام حمد982081921211052008
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كلية القانون/جامعة الفلوجة419.0069.83اعدادية الشموخ للبنينادبيامجد محمد نافع عيد982091921211053007

كلية القانون/جامعة الفلوجة419.0069.83ثانوية الزهاوي المختلطةادبياحمد جبار هوير حمادي982101921217010001

كلية القانون/جامعة الفلوجة419.0069.83ثانوية التسامح للبناتاحيائيبلسم محمد عبد الجبار محمد982111921422085009

كلية القانون/جامعة الفلوجة419.0069.83اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيفهد محمد صبار ربيع982121921511069069

كلية القانون/جامعة الفلوجة411.0068.50اعدادية الرميله للبنينتطبيقيمحمد احمد برزان جاسم982131921511003032

كلية القانون/جامعة الفلوجة411.0068.50اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيمنذر محمود خلف حمادي982141921511013047

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة552.0092.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد جمعه محمد صالح982151921411101104

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة499.0083.17اعدادية األمل للبناتاحيائيسجال حسن غازي مغامس982161921422059071

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة486.0081.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيتبارك قيس خليل صالح982171921424010032

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة472.0078.67ثانوية الوثبة للبناتاحيائيهبه عماد جاسم عبيد982181021422023037

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة472.0078.67ثانوية الرمادي للبنيناحيائيحذيفة عصام محمود عبد982191921411001022

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة471.0078.50اعدادية المنصور للبنيناحيائييوسف حازم ابراهيم سرهيد982201021411026263

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة468.0078.00اعدادية الوثبة للبناتاحيائيفاطمه ابوبكر خالد حامد982211921422058070

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة465.0077.50اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائياسحاق طه ثامر محمد982221021411032004

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة462.0077.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد الرزاق نوري حسين حمادي982231421411010019

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة460.1676.69ثانوية االنبار للبناتاحيائيليى شهاب احمد محمد982241921422016074

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة460.0076.67اعدادية االصيل للبناتاحيائيمروه ماهر عبد الحميد رشيد982251121422005065

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة460.0076.67اعدادية الوثبة للبناتاحيائيهاجر جميل حسن علي982261921422058099

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة459.0076.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد جاسم عبد الباقي جاسم982271321411010129

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة454.0075.67اعدادية العرفان للبنيناحيائيعالء مؤيد علي عنتر982281921411029024

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة452.0075.33ثانوية المأمون للبناتاحيائيسرى احمد سلمان عباس982291021422034035

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة452.0075.33اعدادية االمال للبناتاحيائيضواهن عبد الجبار عبد هللا وشل982301121422011089

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة452.0075.33ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيحذيفة اسعد فرهود عناد982313221411004027

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة451.0075.17ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيايالف مثنى عبد الوهاب صالح982321921422065011

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة449.0074.83ثانوية االنتصار للبناتاحيائيفاطمة ضي محمد خضير982331221422042015

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة448.0074.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد صالح علي سرحان982342021411007056

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة445.0074.17اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه نصير ساهي اسماعيل982351321422031146

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة443.0073.83اعدادية االعظمية للبناتاحيائيرؤى سعيد فاضل محمد982361321422004033

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة443.0073.83اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائياسامه قيس حميد عالوي982371921411013009

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة443.0073.83اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيامير محمد عراك عناد982382621411054011

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة442.6073.77المنصور- ثانوية المتميزات احيائيروان رمزي محمد جاسم982391021422003045

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة442.0073.67اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيجلنار صباح حسين رميض982401921422052032

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة441.0073.50اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم خليفه982411921411071001
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كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة440.0073.33اعداية المعراج للبناتاحيائينمارق ناجي بدوي مصيخ982421021422031106

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة439.0073.17ثانوية بالل للبنيناحيائيعمر ابراهيم محمد ابراهيم982431021411021024

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة439.0073.17اعداية المعراج للبناتاحيائيرانيه ابراهيم علي خلف982441021422031029

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة439.0073.17ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيشيماء ياسر ابراهيم مرعي982451121422071028

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة438.0073.00ثانوية الخضراء للبناتاحيائيسجى علي حاتم خلف982461021422007029

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة437.0072.83اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن عمار مصلح مهدي982471021411020090

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة435.8872.65ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائياحمد وسام محمد حسن982481121411042007

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة434.0072.33الخارجيوناحيائيمصطفى سعد خليل عبود982491221418001148

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة434.0072.33ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيرشا ثوري حمد نومان982501921427011005

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة433.0072.17ثانوية ذات النطاقين للبنيناحيائياحمد حامد فرحان صالح982511921411078001

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة433.0072.17ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيمالذ عبد الفتاح محمود طعان982521921422087073

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة432.0072.00اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمصطفى قاسم محمد عبد982531921411012055

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة431.0071.83ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيمجاهد باسم كيف مريود982541421411051041

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة430.0071.67ثانوية االمين للبنيناحيائيابوبكر صباح محمد ملحم982551921411075001

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة429.0071.50اعدادية البطولة للبناتاحيائياالء رحيم حسين عبيد982561021422028014

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة429.0071.50اعدادية االمال للبناتاحيائيخنساء مازن محمد احمد982571121422011032

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة429.0071.50ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيهمام عادل هادي حمادي982581921413009115

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة428.0071.33اعدادية الخالدية للبنيناحيائيسيف مهند عبدالخالق خليفه982591921411007049

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة428.0071.33اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينور عالء محمود كريم982602121422003110

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة426.0071.00ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائياكرم حسين علي اسماعيل982611121411034013

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة426.0071.00اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد هللا سهيالن مخلف مجول982621921411003045

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة426.0071.00اعدادية العبيدي للبنيناحيائيشجاع اسعد صالح بنيان982631921411024032

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة426.0071.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيضي جواد كاظم بجاي982642221422061048

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة425.0070.83ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيحمزة سعدون حمزة غثوان982651121417004001

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة424.0070.67ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيزيد ياسر عبد صباح982661921413009041

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة422.0070.33ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمالك محمد نزار عبد المجيد982671121422069064

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة420.0070.00اعدادية حماة للبناتاحيائيحنين علي حسين يوسف982681121422025050

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة420.0070.00ثانوية القصواء للبناتاحيائيرشا عصام محمد محمود982691221422051044

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة420.0070.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيفداء علي عبد الستار سلمان982701921422057111

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة419.0069.83اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد الملك احمد علي هيل982711021411009031

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة418.0069.67ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيرنا ناظم صبار عثمان982721121422003030

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة418.0069.67اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمصطفى احمد عليوي عباس982731921411009233

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة416.0069.33اعدادية الحضارة للبناتاحيائينور كريم خضير داود982741021422026092
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كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة415.0069.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء لفته حمزه محسن982751121422015037

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة412.0068.67ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيسجى ليث بتال دحام982761021422006018

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة411.0068.50اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيمحمد جبار سلمان حسين982771121411020058

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة411.0068.50اعدادية خانقين للبنيناحيائيحيدر اكرم عبد هللا إبراهيم982782121411011034

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة410.0068.33اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائياحمد جبار نصار علي982791921411060002

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة409.0068.17اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرفل عباس فاضل حسين982801021422037023

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة409.0068.17ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيمريم فالح مطلك شتران982811021422045051

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة409.0068.17ثانوية عشتار للبناتاحيائيساره يوسف صالح عواد982821121422027029

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة408.0068.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياحمد سلمان إبراهيم احمد982832021411024005

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة408.0068.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائياالء عامر شكير محمد982842621422013009

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة407.0067.83اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيابرار ذاكر حميد عبد982851921422057001

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة407.0067.83اعدادية النهضة للبنيناحيائيسجاد داخل كريم صالح982862221411045027

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة406.0067.67اعدادية المأمون للبنيناحيائيمحمد عبد القادر سلمان عباس982871021411006048

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة405.0067.50ثانوية الفردوس للبناتاحيائيايات حسين رداد حسين982881021422008013

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة405.0067.50اعدادية حماة للبناتاحيائيافنان مصطفى كامل نوري982891121422025009

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة405.0067.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد سمير عبد هندي982901921411009202

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة405.0067.50اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعبد االله عطا هللا جسام محمد982912121411008073

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة405.0067.50ثانوية الفاروق للبنيناحيائيحسن اسماعيل علي خلف982922121411062006

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة405.0067.50اعدادية العزيزية للبنيناحيائيسجاد زيدان خلف محمد982932621411014083

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة404.0067.33ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمبين عبد نجم عبد982941221413004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة527.0087.83اعدادية العبيدي للبنينادبيمهدي صالح محسن حمدان982951921211024046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة524.0087.33ثانوية الخمائل للبناتاحيائيهدى علي خليفه مخيبر982961921422014106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة523.0087.17اعدادية الفلوجة للبناتادبيآيات خليل حمد دهموش982971921222052005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة520.0086.67ثانوية شعاع المعرفة للبنينادبيعلي سعد عبد احمد982981921211110013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة489.0081.50اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائينور طه ياسين عبد الرحمن982991921422057141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة484.0080.67اعدادية الروابط للبناتاحيائيمضاوي طارش ذياب عداي983001921422092103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة482.0080.33ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيعمر صالح حسن فياض983011921215002159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0077.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيحميد تركي محمود عزيز983021921211011014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة461.0076.83اعدادية الكوثر للبناتادبيميمونه عبد الرزاق محمد عبد983031921222037022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة460.0076.67اعدادية العبيدي للبنينادبيحمد هللا جاسم محمد محسن983041921211024016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة460.0076.67اعدادية النهضة للبناتادبيطيبه نبيل محمد سلوم983051921222055046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة457.0076.17للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيهيثم قحطان عدنان عبد الغفور983061221211016060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة452.0075.33اعدادية العرفان للبنينادبياحمد سعيد عبد جاسم983071921211029002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة447.0074.50اعدادية الكرمة للبنينادبيمصطفى حافظ عبيد مهيدي983081921211065046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة438.0073.00اعدادية الخلد للبنينادبيابراهيم غازي عزيز حميد983091021211034001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة437.0072.83ثانوية شرحبيل بن حسنة المختلطةادبيحبيب عباس عبد جاسم983101921217029002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة436.0072.67اعدادية الياقوت للبناتادبيغسق نجيب محفوظ عبد الرزاق983111921222109028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة436.0072.67ثانوية ام البنين للبناتادبيربيعه جاسم محمد عباس983121921222146006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة433.0072.17ثانوية بالل للبنينادبياحمد سعود احمد اسود983131021211021001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة433.0072.17اعدادية الفلوجة للبناتادبيمأب فوزي عبد هللا نايف983141921222052043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة433.0072.17ثانوية الحرية للبناتادبيرسل نايف فيصل حماد983151921222056007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة430.0071.67اعدادية جنين للبناتادبيضحى عباس جواد كاظم983161921222013019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة430.0071.67اعدادية العرفان للبناتادبيمريم محمود حمادي خلف983171921222030033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة430.0071.67اعدادية الفلوجة للبناتادبيهيام سالم سعدي جياد983181921222052059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة429.0071.50اعدادية المثنى للبنينادبيعلي ياسين عباس سلمان983191021211022079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة428.0071.33ثانوية التكاتف للبناتادبيايه عباس فرحان خلف983201921222094006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة428.0071.33ثانوية النخيل المختلطةادبيبشرى عبد الكريم ذياب سرحان983211921227015002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة427.0071.17اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعلي حسين علي سكران983221021217009019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة427.0071.17ثانوية الحرية للبناتادبيتبارك سفيان خلف عوده983231921222056005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة426.0071.00اعدادية الكرمة للبنينادبياحمد جمعة علي عبيد983241921211065004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة426.0071.00ثانوية الجوهرة للبناتادبيخلود عبد حمادي علي983251921222116005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة426.0071.00ثانوية العهد الجديد للبناتادبيطيبه هادي محمد عباس983261921222121021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة425.0070.83اعدادية المصطفى للبنينادبيمهند كامل فرحان حسن983271021211017088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة425.0070.83اعدادية الوثبة للبناتادبيرفيف انور عبد هللا صالح983281921222058010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة422.0070.33اعدادية الكوثر للبناتادبيسبأ عادل حماد مهيدي983291921222037014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة422.0070.33اعدادية الروابط للبناتادبيدعاء احمد فرحان نجم983301921222092018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة421.0070.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرفل حميد فرحان جاسم983311921422037026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة419.0069.83اعدادية الخلد للبنينادبيخالد وليد طالب هدهود983321021211034013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة417.0069.50ثانوية عنه للبناتتطبيقيآيات مثنى عبد الوهاب صالح983331921522064002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة416.0069.33اعدادية األمل للبناتاحيائيأيه حمد شهاب أحمد983341921422059004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة416.0069.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيتبارك عبد هللا سرحان مرزوك983352221422039092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة415.0069.17ثانوية ابي غريب للبناتادبيمريم صباح جبوري علوان983361021222029032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة415.0069.17ثانوية الوفاق للبناتادبيشيماء جاسم محمد جاسم983371221222022041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة414.0069.00اعدادية االمين للبنينادبيعبد الجبار سعد عبد الجبار حسين983381021211018013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة414.0069.00اعدادية النهضة للبناتادبيختام جاسم محيميد فيحان983391921222055018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة413.0068.83ثانوية الحرية للبناتادبيمريم احمد سعيد عزيز983401921222056026
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة412.0068.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيضحى سالم نجاد كسوب983411021422013053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة412.0068.67اعدادية البلد االمين للبنينادبياحمد سعد محمد مهدي983421121211031005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة412.0068.67اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيصفا مصطفى محمد فرحان983431921426001303

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة411.0068.50اعدادية األمل للبناتادبيايه سعدون طه ظاهر983441921222059012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة411.0068.50ثانوية الشهابي للبناتادبيغفران سعد نجم عبد هللا983451921222117006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة410.0068.33اعدادية الرضوانية للبنينادبيعمر سعد احمد غركان983461021211037034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة410.0068.33اعدادية الصقالوية للبنينادبيعلي حكمت محمد فهد983471921211028025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة409.0068.17ثانوية الشموس للبنينادبيعائشة مشعل حميد زعال983481821221107006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة409.0068.17اعدادية العرفان للبنينادبيعباس سهيل عباس حمادي983491921211029010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة409.0068.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعبد الحميد عزت أحميد جدوع983501921211069038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة409.0068.17اعدادية الكوثر للبناتادبيسبأ امين عبد هللا نايف983511921222037013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة408.0068.00ثانوية الكندي للبنينادبيخطاب رياض خالد عايد983521121211039006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة407.0067.83ثانوية المبدعات للبناتادبيأصاله ضياء فاضل محل983531021222046001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة407.0067.83ثانوية وهران للبنينادبيحاتم وليد حاتم عبيد983541921211048003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة407.0067.83اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيعثمان احمد خلف مضعن983551921211098013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة407.0067.83اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيعبد هللا احمد علي محمد983561921215007064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة406.0067.67ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبيعلي محمد احمد عبد983571921215018015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة406.0067.67ثانوية الخمائل للبناتادبياسيا سعد عواد عباس983581921222014003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة406.0067.67اعدادية الفلوجة للبناتادبيفرح عدي محمد مطلق983591921222052042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة405.0067.50اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعبد هللا خليل محمد علوان983601021211035020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة405.0067.50اعدادية العرفان للبناتادبيتبارك زياد محمد عبيد983611921222030007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة405.0067.50اعدادية الكوثر للبناتادبينور الهدى مثال عكاب عبد الهادي983621921222037026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة404.0067.33اعدادية المثنى للبنينادبيحسن حكمت هادي علي983631021211022034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة404.0067.33اعدادية الكرمة للبنينادبياحمد اسود صغير حمد983641921211065002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة404.0067.33اعدادية العرفان للبناتادبيفاطمه خليل عبد هللا حسن983651921222030030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة403.0067.17اعدادية الرضوانية للبنينادبيضياء ثامر فاضل حمزة983661021211037021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة403.0067.17ثانوية الحرية للبناتادبيوفاء سعدي عناد عبد الغفور983671921222056035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة403.0067.17اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيسجا خالد ابراهيم سلمان983681921422039054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة402.0067.00ثانوية االنفال للبناتادبيأنفال عامر علي عبد983691921222089003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة402.0067.00ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنيناحيائيعبد اللطيف حمدي عبد اللطيف خليل983701921413015006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة401.0066.83ثانوية بالل للبنينادبيعبد العزيز ناجي فياض حمد983711021211021019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة401.0066.83اعدادية الفارس العربي للبنينادبيقصي عبد هللا جاسم حسن983721921211013022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة401.0066.83ثانوية النبوغ للبنينادبياحمد هادي محمد حسين983731921211039004
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة401.0066.83ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيعمر حسين علي حمود983741921215002155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة401.0066.83اعدادية العرفان للبناتادبيعائشة سليمان حسين عالوي983751921222030026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة401.0066.83اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيآيه عبد الستار سعود علوان983761921522037002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة400.0066.67اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمثنى يحيى مكوار جسام983771021211035035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة400.0066.67اعدادية غرناطة للبنينادبيعلي احمد عبد حمادي983781921211043032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة400.0066.67ثانوية القدوة الحسنة للبناتادبيعايدة عبد هللا ذياب حمد983791921222107008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة399.0066.50ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيمصطفى رشيد سرحان مشوط983801921215025122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة399.0066.50اعدادية العرفان للبناتادبياسراء محمد سالم سرحان983811921222030002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة399.0066.50اعدادية حديثة للبناتادبياخالص رشيد حسين عبد الرحيم983821921222063003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة399.0066.50اعدادية جنين للبناتاحيائيسرور محمد كريم وحيد983831921422013040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة399.0066.50اعدادية العرفان للبناتاحيائيطيبه علي سامي فرحان983841921422030037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة399.0066.50ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيزينب عماد جاسم علي983853221422005026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة398.0066.33اعدادية الميثاق للبنينادبيحيدر ماهر حامد روضان983861921211006013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة398.0066.33الخارجيونادبياحمد شهاب احمد محمد983871921218001124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة398.0066.33اعدادية النهضة للبناتادبيزهراء محمود عباس فياض983881921222055026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة398.0066.33جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركياادبيانس اياد عويد سويدان983893021217043002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة397.0066.17اعدادية االوفياء للبنينادبيرسول عبد السالم بدري جاسم983901921211077021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة397.0066.17اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعبد الرحمن محمد مخلف حسين983911921211099023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة397.0066.17اعدادية النعيمية للبنينادبيمحمد صبري عبد مضعن983921921211100032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة397.0066.17ثانوية جبهة للبنينادبياحمد عيد زيدان مهيدي983931921211115004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة397.0066.17ثانوية قريش للبناتادبيندى محمد احمد ابراهيم983941921222022028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة396.0066.00االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيأواب فوزي عبد هللا نايف983951921211010001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة396.0066.00اعدادية السالم للبنينادبيعمر قاسم عبد هللا عليوي983961921211058025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة396.0066.00اعدادية الفتوة للبنينادبيمحمد ريسان فرحان عبد983971921211064027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة396.0066.00اعدادية الكرمة للبنينادبيهيثم عامر فخري عباس983981921211065052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة396.0066.00ثانوية االمين للبنينادبيعبد هللا قاسم عواد عبد983991921211075012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة396.0066.00اعدادية جابر بن حيان للبنينادبياسحاق محمد عالوي خليفة984001921211098002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة396.0066.00ثانوية االغالبة المختلطةادبيسيف الدين عماد جبار عباس984011921217003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة396.0066.00اعدادية جنين للبناتادبيسجى فريح احمد حمد984021921222013013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة396.0066.00اعدادية الفلوجة للبناتادبيحنين محمد عبد الجبار سهيل984031921222052016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة396.0066.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيدانيه ابراهيم حامد فتحي984041921422057034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة395.0065.83ثانوية الكندي للبنينادبيسجاد خالد عايد طالل984051121211039008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة395.0065.83ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنينادبيحذيفه زياد اسماعيل عبد984061921211008004
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة395.0065.83اعدادية سومر االدبية للبنينادبيأنس محمد شاكر نعمان984071921211104014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة395.0065.83ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيعمر محمد علي علوان984081921215010105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة395.0065.83ثانوية العهد الجديد للبناتادبيرفيده عارف هادي فهد984091921222121011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة394.0065.67اعدادية العبيدي للبنينادبيحسن مرعي حسن محسن984101921211024015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة394.0065.67اعدادية العرفان للبنينادبيمحمد بندر حماد مرعي984111921211029018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة394.0065.67ثانوية النبوغ للبنينادبيمحمد عدي حاتم عبد هللا984121921211039023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة394.0065.67اعدادية الياقوت للبناتادبيهبه محمد كردي عبد984131921222109037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة394.0065.67اعدادية الروابط للبناتاحيائيصفا سعيد محمود محل984141921422092075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة393.0065.50اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيبسام حميد علي عجيل984151921211069016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة393.0065.50ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعبد المهيمن سعدون بحيص كياص984161921211096025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة393.0065.50ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيمصطفى عزيز عباس حديد984171921215010170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة393.0065.50اعدادية الوثبة للبناتاحيائيميسره محمد حسين عبد984181921422058084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة392.0065.33اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبياحمد خضر علي حسين984191121211054007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة392.0065.33اعدادية راوه للبنينادبيايهم ناصر مصطفى دعبول984201921211022003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة392.0065.33اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيسراقة محمد ثابت خليل984211921211069030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة392.0065.33اعدادية سومر االدبية للبنينادبيأكرم قيصر صيفي اسماعيل984221921211104012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة392.0065.33ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيحمد فرحان حسين حمد984231921217011005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة392.0065.33ثانوية الحرية للبناتاحيائيزهراء خميس ابراهيم حمود984241921422056017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة391.0065.17اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيعبد هللا امين ناصر حسان984251021215001069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة391.0065.17ثانوية التهذيب للبنينادبيعلي جاسم محمد حسين984261921211014008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة391.0065.17ثانوية السنابل المختلطةادبيمحمد قاسم عفريت سمران984271921217012006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة391.0065.17ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيعذراء عيدان زعال فيحان984281921222029009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة391.0065.17اعدادية العرفان للبناتادبيحنان عمر علي ابراهيم984291921222030009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة391.0065.17ثانوية الحرية للبناتادبيهال عبد هللا غازي مغامس984301921222056034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة391.0065.17اعدادية األمل للبناتادبيفرح محمد حسين تايه984311921222059050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة391.0065.17اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد خالد مجبل علي984321921411065102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة391.0065.17ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيتبارك مخلص دهام مهنا984331921424005002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة390.0065.00ثانوية مأرب المختلطةادبيرامي مهدي سرداح عنفوص984341021217007007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة390.0065.00ثانوية النساف المسائية للبنينادبيثامر بشير نوري مشوح984351921215024008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة390.0065.00ثانوية جبة المختلطةادبيابن الدن عبد السالم عبد هللا احمد984361921217040002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة390.0065.00اعدادية الفلوجة للبناتادبيرويده جمعه لطيف عباس984371921222052023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة390.0065.00ثانوية االغالبة المختلطةادبيحياة صالح اسماعيل نكا984381921227003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة390.0065.00اعدادية الروابط للبناتتطبيقيرويده خليل ابراهيم سليمان984391921522092020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة389.0064.83اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعبد هللا رزاق عبد حرج984401121411015054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة389.0064.83ثانوية الرواد للبنيناحيائيعمر عباس خضير فليح984411221411021006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة389.0064.83اعدادية اليسر للبنينادبينسيم حميد جميل رشيد984421921211061017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة389.0064.83اعدادية الحسين للبنينادبيجاسم محمد مهيدي صالح984431921211118001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة388.0064.67اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيابراهيم عبد السالم ابراهيم مصطفى984441921211011001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة388.0064.67ثانوية المعرفة للبنينادبيرسول ياسين جهاد عبيد984451921211033005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة388.0064.67اعدادية التقدم للبنينادبيعمر صباح جبير خلف984461921211062043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة388.0064.67اعدادية الكرمة للبنينادبياسامه نعيم حسن علي984471921211065010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة388.0064.67ثانوية االمين للبنينادبيسيف محمد خلف احمد984481921211075011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة388.0064.67اعدادية الياقوت للبناتادبياميره سمير جميل خلف984491921222109004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة388.0064.67ثانوية البدور للبناتادبيرواء حاتم شكر محمود984501921222119010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة388.0064.67ثانوية ابن رشد للبناتادبيسميه محمد رشيد هذال984511921222140005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة388.0064.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد حسين علي حسين984522421411036128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة387.0064.50اعدادية االسراء للبنينادبيعزالعرب عادل مغير خلف984531021211011019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة387.0064.50اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا علي طالب هاشم984541021511013086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة387.0064.50ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيأمين رشيد عباس محمد984551121417001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة387.0064.50ثانوية الحارث للبنينادبيماجد حميد عراك ساجر984561921211035020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة387.0064.50اعدادية السالم للبنينادبيمحمد عبد محمد حمد984571921211058031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة387.0064.50اعدادية العال للبناتادبياسراء ابراهيم هادي عبد الرزاق984581921222019002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة387.0064.50ثانوية مؤتة للبناتادبييقين سالم عجمي طه984591921222046036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة387.0064.50اعدادية الرطبه للبنيناحيائيمحمود عبد الحميد علي محمد984601921411068014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة387.0064.50ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيمريم عامر عبود فياض984611921422087072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة387.0064.50اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيعلي عز الدين عبد هللا علوان984621921511077025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة386.0064.33اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيمصطفى صباح عواد برغش984631021211010043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة386.0064.33اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيعمار زعيان عبد هللا شحاذه984641921211060018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة386.0064.33ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيجاسم فرحان حسين حمد984651921217011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة386.0064.33ثانوية دار السالم للبنيناحيائيهاني كمال يعقوب عبد الجبار984661921411049012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة386.0064.33ثانوية الحداثة للبناتاحيائيسارة عادل مجيد نايف984672121422026013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة385.0064.17اعدادية الخلد للبنينادبيرشيد ماهر رشيد هتيمي984681021211034016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة385.0064.17اعدادية الخلد للبنينادبيمصطفى طارق عباس صالح984691021211034050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة385.0064.17ثانوية النبوغ للبنينادبيحمزه رحيم عوده حمادي984701921211039008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة385.0064.17اعدادية اليسر للبنينادبيمحمد جبار عبد احمد984711921211061014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة385.0064.17ثانوية النساف المسائية للبنينادبيمبارك احمد فاضل عبيد984721921215024028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة384.0064.00اعدادية اجنادين للبناتادبيبتول حسين علي عبيد984731021222038004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة384.0064.00اعدادية غرناطة للبنينادبيعز الدين فالح محمد علي984741921211043031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة384.0064.00ثانوية الرحمة للبنينادبيعبد هللا محمود مهدي حسون984751921211055010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة384.0064.00اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعمر عامر بليص حمادي984761921211099038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة384.0064.00الخارجيونادبياحمد علي حماد محمود984771921218001180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة384.0064.00ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيغفران حسين علي عايد984781921222029010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة384.0064.00اعدادية النهضة للبناتادبيجنان محمد خضر عكاب984791921222055016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة383.0063.83ثانوية المناهل األهلية للبناتادبيدعاء احمد ناصر حسين984801021224001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة383.0063.83اعدادية االيمان للبنيناحيائيمتعب رشيد شيخان هراط984811921411063017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة383.0063.83اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعبد الستار شهاب احمد علي984821921511070019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة382.0063.67اعدادية الخلد للبنينادبيوليد ستار حاتم سلطان984831021211034054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة382.0063.67ثانوية المعرفة للبنينادبيحامد فيصل احمد صالح984841921211033004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة382.0063.67ثانوية ابي تمام للبنينادبيعناد احمد عبد هللا عزيز984851921211074018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة382.0063.67ثانوية الواقدي للبنينادبيمحمد عماد محمد رماح984861921211083041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة382.0063.67ثانوية الزهاوي المختلطةادبيياسين عامر جاسم محمد984871921217010015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة382.0063.67اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيشهد ثامر فياض علي984881921222068021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة382.0063.67اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحميد مهيدي صالح984891921511043046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة381.0063.50اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعثمان خليل ابراهيم مخلف98490192041011079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة381.0063.50اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيهديل هيثم ياسين فياض984911021222027081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة381.0063.50اعدادية العامرية للبناتاحيائيتماره لؤي حسين سلمان984921021422036033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة381.0063.50ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيرسول شهاب احمد حسن984931221511013016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة381.0063.50اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعمر عبد حماد عبد هللا984941921211011028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة381.0063.50اعدادية الرصافي للبنينادبيمهند خليل ابراهيم موسى984951921211012047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة381.0063.50اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيعبد الرحمن إسماعيل سلمان حمادي984961921211054016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة381.0063.50اعدادية اليسر للبنينادبييوسف جمال رشيد صالح984971921211061018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة381.0063.50اعدادية الروابط للبناتادبيهيفاء نايف نجم جاسم984981921222092051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة381.0063.50ثانوية بردى للبناتادبيرشا رحيم محمد عبد هللا984991921222114005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة381.0063.50ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيهيام ناهل ابراهيم حماد985001921422132053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة380.0063.33اعدادية الفجر الجديد للبنينادبياحمد عبد الباسط صالح خضير985011021211032002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة380.0063.33ثانوية ابن االرقم للبنينادبيرياض احمد مجيد عبيد985021921211057002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة380.0063.33اعدادية االوفياء للبنينادبيمحمد مظفر حسن جواد985031921211077062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة380.0063.33ثانوية جبهة للبنينادبيبالل علي محمد صالح985041921211115006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة380.0063.33ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيصادق علي صالح سالم985051921215025055
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة380.0063.33اعدادية الروابط للبناتادبيانفال حميد عطيه عواد985061921222092005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة380.0063.33ثانوية الشفق للبناتادبيعائشة فراس مانع وارد985071921222106027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة380.0063.33اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيالزبير خالد جاسم محمد985081921411009039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة379.0063.17ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمحمد حمدان رشيد حسن985091121217001041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة379.0063.17ثانوية المعرفة للبنينادبيعبد الرحمن علي حمد اسماعيل985101921211033006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة379.0063.17ثانوية عمر المختار للبنينادبيخطاب عمر ياسين احمد985111921211059007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة379.0063.17ثانوية ابي تمام للبنينادبيياسر عبد هللا شيحان عبد هللا985121921211074029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة379.0063.17اعدادية ابن النفيس للبنينادبياحمد عبد المنعم بديوي حسين985131921211099004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة379.0063.17اعدادية النهضة للبناتادبيورده ماجد عبود احمد985141921222055069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة379.0063.17ثانوية البدور للبناتاحيائيبراء علي حمادي شلش985151921422119005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة378.0063.00اعدادية الحقالنية للبنينادبيأسامه راجي عبد الجبار طالع985161921211020002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة378.0063.00ثانوية الحارث للبنينادبيقيس غافل عبد هللا خلف985171921211035019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة378.0063.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيرامي كاظم جواد كاظم985181921211069027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة378.0063.00اعدادية الفلوجة للبناتادبيساره عالوي ذياب حمادي985191921222052027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة378.0063.00ثانوية التكاتف للبناتادبيغفران سامي محمود فرحان985201921222094015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة378.0063.00ثانوية الواقدي للبنيناحيائيمحمد رحيم معسر صحن985211921411083023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة378.0063.00اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد الحميد حمود985221921511077023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة377.0062.83اعدادية االسراء للبنينادبيعمر خليل علي حسون985231021211011025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة377.0062.83ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيتبارك جمال محمود محمد985241021422017005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة377.0062.83اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد حسام عبد الرزاق فرمان985251321211034003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة377.0062.83اعدادية الخوارزمي للبنينادبيحسام محمد عيفان مشوح985261921211070014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة377.0062.83اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيغزوان سعدون فزع كاظم985271921411098044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة377.0062.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيضحى فالح دشر معله985282221422004231

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة376.0062.67اعدادية المثنى للبنينادبيبالل فياض عوض نايف985291021211022029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة376.0062.67اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيصهيب عادل فرحان جمعه985301921211069035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة376.0062.67اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيمحمد مجيد جلوي خلف985311921211069063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة376.0062.67ثانوية الفرات للبناتادبيهناء وليد دحام مطلك985321921222011063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة376.0062.67ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائيامجد محمد حمزه محمود985332321411051003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة375.0062.50ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائينور قصي حبيب عبد الهادي985341121422003089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة375.0062.50اعدادية سيناء للبنينادبيمحمد احمد حمد هللا رجا985351321211018045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة375.0062.50اعدادية بروانة للبنينادبيعادل داود سلمان ظاهر985361921211066016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة375.0062.50اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعبد هللا محمد عبد هللا غزاي985371921211069047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة375.0062.50اعدادية الكوثر للبناتادبيضحى طارق عبد الجبار ذيبان985381921222037020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة375.0062.50اعدادية هيت للبنينتطبيقياثير محسن جاسم حمادي985391921511025005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة375.0062.50ثانوية النخيل االهلية للبناتتطبيقيضحى سليمان عبد حمود985401921524014003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة374.0062.33اعدادية المثنى للبنينادبيحسن هادي محمود مطر985411021211022035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة374.0062.33ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيبراء مجيد محيسن عذاب985421021222041003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة374.0062.33اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعمر يعقوب يوسف محمد985431121511025059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة374.0062.33اعدادية غرناطة للبنينادبيرامي ياسر خليفة مهدي985441921211043018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة374.0062.33اعدادية الفتوة للبنينادبيبراء حافظ ابراهيم شبيب985451921211064010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة374.0062.33ثانوية الخالدية المسائيةادبيشاكر فالح مطرود درج985461921215030016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة374.0062.33ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيخديجه صفاء يحيى عبد القهار985471921424011017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة374.0062.33ثانوية النجاح للبنينتطبيقياكرم حامد مضعن درب985481921511113001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة373.0062.17اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيايهم صالح ابراهيم اسود98549192051012013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة373.0062.17اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمحمد صالح جالل مخلف985501921211031032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة373.0062.17اعدادية غرناطة للبنينادبيعبد هللا محمد خلف عطا هللا985511921211043026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة373.0062.17ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيعبد هللا قاسم مصطفى خلف985521921215002123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة373.0062.17اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيوسام محمد خضير محمد985531921511011063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0062.00اعدادية اليمن للبنينتطبيقيهمام مروان شوكت عبد الكريم98554102051016082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0062.00اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمحمد جمعه حسون ابراهيم985551021211035037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0062.00ثانوية اإلرادة المختلطةادبيعرسان خميس محمود يوسف985561021217005022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0062.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيريم عماد احمد عيدان985571021222012019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0062.00ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقياسراء محسن حسين علي985581021526002003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0062.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيكريم محمد طعمه فيصل985591121211045109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0062.00ثانوية الحارث للبنينادبياحمد عدنان محمد خلف985601921211035005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0062.00ثانوية الحارث للبنينادبيضياء هالل محمد فيصل985611921211035011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0062.00اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمحمد ثامر جالل حماد985621921211070043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0062.00ثانوية ابي تمام للبنينادبيمحمد احميد خلف محمد985631921211074023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0062.00ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيشوكت ماجد عبد عالوي985641921215010052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0062.00ثانوية السنابل المختلطةادبيعمر طارق زعيان ناصر985651921217012003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0062.00اعدادية الروافد للبناتادبيايثار سهمي حميد خنيفر985661921222062003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0062.00ثانوية االهرام للبناتادبيتمارة طارق ياسين فياض985671921222091006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0062.00االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيخالد وليد خالد حسين985681921411010015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0062.00اعدادية األمل للبناتاحيائيفرقد سعد ياسين عطيه985691921422059094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة371.0061.83اعدادية الرضوانية للبنينادبيمصطفى صالح محمد سعود985701021211037050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة371.0061.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعمار كريم مشكور مهدي985711021511022037
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة371.0061.83اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيعلي عباس حسين علوان985721021511035015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة371.0061.83ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيشيماء طالب عبد هللا عيسى985731021527004008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة371.0061.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيطيبه فوزي مخلف حسين985741221422004041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة371.0061.83ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيسجى ماجد حميد جاسم985751221522015009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة371.0061.83اعدادية الخالدية للبناتادبيداليا محمود علي ثامر985761921222049008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة371.0061.83اعدادية العدل للبنينتطبيقيمحمد لبيد رجا احمد985771921511018017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة371.0061.83اعدادية هيت للبنينتطبيقيزيد سعدي مجبل عبد985781921511025035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة370.0061.67ثانوية الغفران المختلطةادبيياسر علي سليمان عبود98579102021150018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة370.0061.67اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيمحمد خليل حميد حسين98580192041013047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة370.0061.67ثانوية السالم للبنينادبيعبد الستار مؤيد غني جسام985811021211030006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة370.0061.67اعدادية الخلد للبنينادبيعبد جالل عبد هيل985821021211034032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة370.0061.67اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيابو بكر هالل ابراهيم حمدان985831021511032001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة370.0061.67االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيرياض عالء محمد حسون985841921211010021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة370.0061.67ثانوية الحارث للبنينادبيمحمد حميد مسعر ساجر985851921211035022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة370.0061.67ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيمصطفى صباح عكل مسلط985861921215005162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة370.0061.67ثانوية المعرفة للبناتادبينبأ يوسف مشرف عذاب985871921222036024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة370.0061.67اعدادية الرميله للبنيناحيائياحمد شاكر محمود عواد985881921411003006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة370.0061.67اعدادية الفجر للبنيناحيائياحمد علي حماد خليفه985891921411037002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة370.0061.67اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد عبد حنوش صكر985901921411040065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة370.0061.67اعدادية هيت للبناتاحيائيجنات مروان شعالن عبد القهار985911921422060026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة370.0061.67اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعثمان فواز مطر صالح985921921511043028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة370.0061.67ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيحسن علي عبد ساير985931921511109005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.1261.52المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمنة هللا فالح محمد صالح985941021422003129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0061.50اعدادية الرافدين للبنينادبيسعد مهدي مهنه عوده985951021211009018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0061.50اعدادية المصطفى للبنينادبيرحيم موفق رحيم مخلف985961021211017024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0061.50اعدادية االسراء للبنيناحيائيعباس قيس علي محمد985971021411011022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0061.50اعدادية القدس للبنيناحيائيحارث محمود نعمة خضير985981021411014017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0061.50الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيياسين مصطفى صاحب عبد الستار985991021511028019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0061.50أعدادية الفاطميات للبناتادبيأمنه هيثم مهدي صالح986001221222021001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0061.50ثانوية دار السالم للبنينادبيمصطفى ابراهيم حسن عبد الجبار986011921211049025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0061.50اعدادية سومر االدبية للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم عبد الرزاق986021921211104001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0061.50اعدادية الفتوة للبنيناحيائيعلي محمد فريح عطيوي986031921411064016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0061.50ثانوية النجاح للبنيناحيائيوليد خالد عليوي ظاهر986041921411113010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0061.50ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيايات هاشم محمود عبد986051921422087015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0061.50اعدادية العدل للبنينتطبيقيعادل نزار ساجد عبد القهار986061921511018007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0061.50اعدادية المربد للبنينتطبيقيعلي محمود فرج مدهر986071921511056023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0061.50اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيمحمد قحطان يحيى حسين986081921511064037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0061.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيامواج صباح جدوع حسن986092321422038014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة368.0061.33اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيحامد رشيد عباس حمادي986101021217011004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة368.0061.33اعدادية راوه للبنينادبيمحمد فاضل مزعل محمد986111921211022029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة368.0061.33اعدادية اليسر للبنينادبياحمد جاسم محمد دخن986121921211061001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة368.0061.33اعدادية الصقالوية للبنيناحيائييونس ابراهيم رحيم ريحان986131921411028055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة368.0061.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيهديل جمال حامد فرحان986141921422087088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة368.0061.33ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيفاطمه شحاذه هاشم محمد986151921427028018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة368.0061.33اعدادية السالم للبنينتطبيقيأسامه منعم حمد حريش986161921511058001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة367.0061.17اعداية المعراج للبناتادبيزينب عدنان عواد عبد هللا986171021222031033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة367.0061.17اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمرتضى عدي مولود عبيد986181021511020248

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة367.0061.17اعدادية االحرار للبنينادبيعثمان احمد دحام عبد الرحمن986191921211005025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة367.0061.17اعدادية عنه للبنينادبيعمر حمود مطر علي986201921211021016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة367.0061.17ثانوية دار السالم للبنينادبيعالء وسام الخطيب هشام ضياء الدين986211921211049015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة367.0061.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعثمان عبد الرحمن علي حسين986221921211069052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة367.0061.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيبتول طالب حميان صبار986231921422004002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة367.0061.17اعدادية األمل للبناتاحيائيايه حكيم محمد جاسم986241921422059026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة367.0061.17ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيميعاد احمد فياض طالل986251921422087076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة367.0061.17ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيرقيه حسن جاسم حمادي986261921422123010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة367.0061.17اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيفاطمه مجيد سليمان طعمه986271921426001203

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة367.0061.17اعدادية السالم للبنينتطبيقيمصطفى فيصل صالح نايل986281921511058039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة367.0061.17اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقياسيل حسن اسماعيل سلمان986291921522053001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة366.0061.00اعدادية القدس للبنينادبيعبد هللا محمود نعمة خضير986301021211014042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة366.0061.00اعدادية المثنى للبنينادبياحمد مقداد عبد محمد986311021211022019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة366.0061.00اعدادية الطارق للبنينادبيمحمد عمر ناظم حسن986321021211038024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة366.0061.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد احمد حسين علي986331021511009028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة366.0061.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيانور قحطان فاضل محمد986341121211052020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة366.0061.00ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيميثم سالم علي حمادي986351221211004040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة366.0061.00ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيعلي جواد غانم علي986361421411051031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة366.0061.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيانور اسعد حمد جواد986371921211026008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة366.0061.00ثانوية الحارث للبنينادبيمحمد طالب علي عفات986381921211035024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة366.0061.00ثانوية الواقدي للبنينادبيمعاذ عباس جدوع سرحان986391921211083045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة366.0061.00اعدادية الميثاق للبنيناحيائيهشام عالء احمد هالل986401921411006050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة366.0061.00ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيجبار عبد جبار حسين986411921417001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة366.0061.00اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيحازم جمعة مزبان عواد986421921511032008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة366.0061.00ثانوية هناء الشيباني للبناتتطبيقيسماح وليد عبد الكريم عبد الجليل986431921522034004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة366.0061.00ثانوية بحركة للبنينتطبيقيمحمد محمود داود سعود986443121511010016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة365.0060.83اعدادية زنكورة للبنينادبيمحمد ياسين علي خلف986451921211032046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة365.0060.83ثانوية الزهاوي المختلطةادبيمراد صبار زيدان خلف986461921217010012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة365.0060.83اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيأيهم عبد الستار حمد علي986471921411009001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة365.0060.83ثانوية راوة للبناتاحيائيميقات ضياء عناد شاكر986481921422009058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة365.0060.83اعدادية النهضة للبناتاحيائيمريم زهير سعيد عباس986491921422055106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة365.0060.83ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيانعام بشير شهاب احمد986501921422087013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة365.0060.83ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيهدى نجم عبد هللا خلف986511921424001036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة365.0060.83اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد صالح986521921511007049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة365.0060.83اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيعثمان كريم حسين جاسم986531921515007073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة365.0060.83ثانوية مؤتة للبناتتطبيقيفاطمه جاسم محمد ذياب986541921522046010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة365.0060.83ثانوية عنه للبناتتطبيقينور وعد عزيز صبري986551921522064033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة365.0060.83اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد علي حيدر سرحان جبار986562421411008157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعبد الرزاق علي كطيف معيدي986571021217009016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67اعدادية االخالص للبناتاحيائيغاده احمد حسين علوان986581121422046079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمود طه عبد الجبار كاظم986591121511017127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد خضير986601121511022043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67ثانوية الخلود للبناتادبيوسناء عقيل علي حسين986611221222012033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنينادبيمصطفى ماجد حمد حماد986621921211008016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيامجد احريز خماس خليفه986631921211069008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67اعدادية الخوارزمي للبنينادبيابراهيم عبد هللا كوكز فرج986641921211070005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67اعدادية الخوارزمي للبنينادبيسامي عزيز ابراهيم علي986651921211070020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67اعدادية سومر االدبية للبنينادبيابراهيم خليل يوسف زايد986661921211104002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبيقيس محمد جسام جرو986671921215018020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67ثانوية النخيل المختلطةادبيضياء شريف احمد شالل986681921217015008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67اعدادية عنه للبنيناحيائيداود ماهر عمر عزاوي986691921411021017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيعائشه احمد حميد روكان986701921422052083
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيمريم بشار فرحان عبد اللطيف986711921422052108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67اعدادية هيت للبناتاحيائياسيا احمد عايد حمد986721921422060007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67ثانوية النور للبناتاحيائيفاطمه صبري نده عطية986731921422100021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67ثانوية زبيدة للبناتاحيائيلقاء مهند عبد سليمان986741921422142010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيمريم ياسر صبار ناصر986751921426001228

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67اعدادية راوه للبنينتطبيقيابو بكر عبد الخالق حسون علي986761921511022002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسين علي عبد986771921511043021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0060.67ثانوية سيوان للبنينادبيحمزه راجي مجيد محمد986783121211001008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة363.0060.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبراء مجبل تمكين كاطع986791121422017024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة363.0060.50اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيتسنيم محسن عبود كشكول986801321422005008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة363.0060.50اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمحمود جاسم محمد عواد986811921211011040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة363.0060.50اعدادية االوفياء للبنينادبيمحمود خالد محمود نغيمش986821921211077064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة363.0060.50ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيبان احمد خليل جاسم986833221422005005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة362.0060.33اعدادية العامرية للبنيناحيائيحمزه صالح خلف حسين986841021411020059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة362.0060.33اعدادية النعيمية للبنيناحيائيحارث احمد ابراهيم محمد986851921411100001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة362.0060.33ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيشهد ياسر خلف عبيد986861921422023057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة362.0060.33ثانوية الحبانية للبناتاحيائيسفانه حاتم محمد درويش986871921422051015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة362.0060.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيرانيه ياسين احمد عبد986881921422087035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة362.0060.33اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيزبيدة زياد غانم احمد986891921426001110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة361.0060.17اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد الرحمن هشام عز الدين رشيد986901021411006029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة361.0060.17اعدادية القدس للبنيناحيائيعبد هللا رائد عبد هللا محمد986911021411014055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة361.0060.17ثانوية الخلود للبناتاحيائيمروه لطيف مطر حسين986921221422012047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة361.0060.17اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياحسان عبد الرحمن حمادي شمهود986931921411009011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة361.0060.17ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد خليفه سليمان داود986941921413011016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة361.0060.17اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينجاة خالد حميد حسين986951921422052121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة361.0060.17اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائياسراء عبد الجبار عبيد حسين986961921422053003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة361.0060.17اعدادية النهضة للبناتاحيائيزينب ثامر فتيخان عبود986971921422055056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة360.9660.16الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييوسف حسن عبد الفتاح منير986981021411002119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة360.0060.00اعدادية القائم للبناتاحيائيحنان احمد محيسن عداي986991921422010051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة360.0060.00ثانوية قريش للبناتاحيائيشهد حسين يوسف ابراهيم987001921422022056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة360.0060.00ثانوية الرجاء للبناتاحيائينضال عدنان عجاج خليف987011921422024076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة360.0060.00اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائياحمد محمد جاسم محمد987022121411072005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة360.0060.00ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائينوفل عبد الكريم درويش ابراهيم987032321413003044
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كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة494.0082.33ثانوية مأرب المختلطةادبيمحمود سعدي برغش يونس987041021217007018

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة470.0078.33ثانوية النخيل المختلطةادبيرواء خباص دبي مرهون987051921227015003

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة455.0075.83ثانوية النخيل المختلطةادبيوالء خباص دبي مرهون987061921227015009

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة447.0074.50ثانوية النخيل المختلطةادبيلمياء خباص دبي مرهون987071921227015007

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة430.0071.67ثانوية الجوهرة للبناتادبينور الهدى خليل ابراهيم علي987081921222116019

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة417.0069.50اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيزهراء هاشم خيري مخلف987091921222012042

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة407.0067.83ثانوية الزهرة البيضاء للبناتادبيهيفاء خلف زويد شيحان987101921222132024

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة398.0066.33اعدادية العامرية للبناتاحيائيرحمه كيالن عبد الجبار عباس987111021422036050

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة395.0065.83اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمحمد عبد الستار شفيق علي987121921211011034

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة2388.0064.67خارجيون ادبيعمر محمد عبد هللا عباس987131921218002783

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة381.0063.50اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيعلي عثمان عبيد مصلح987141021511032016

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة381.0063.50اعدادية المستقبل للبناتاحيائيمنار مرتضى محمد صالح987151121422036045

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة377.0062.83ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد هللا حسين علي فارس987161121411034048

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة371.0061.83اعدادية المأذن المسائية للبناتادبيجنان حميد علي حمادي987171921226001041

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة366.0061.00ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيياسر نعمه فاضل فياض987181021517003016

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة365.0060.83ثانوية الشموخ المختلطةادبيشذى طارق نجم عطا هللا987191021227008001

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة365.0060.83ثانوية الوطن للبنينادبيامين معن دهام حسين987201921211094003

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة365.0060.83اعدادية وادي العقيق للبناتادبيحنين عباس جاسم فياض987211921222039014

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة362.0060.33ثانوية الشباب للبنينتطبيقيمحمود شاكر مجيد حميد987221021511023016

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة362.0060.33ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقيعمر عبد المنعم طه حمادي987231921515006042

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة361.0060.17اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيبراء شاكر محمد جساب987241021511009009

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة360.0060.00ثانوية الرجاء للبناتاحيائيورقاء رعد طالب علوان987251921422024085

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة360.0060.00ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيهيام طلب عباس علي987261921422087090

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية603.80100.63(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى عبد االله داود سلمان987272521424004692

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية602.68100.45(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه لفته فايز كاظم987282521422022370

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية602.00100.33ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمقتدى علي حسين كريم987292521413030109

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية601.20100.20ثانوية المتميزاتاحيائيهبه عباس كاظم محمد987302521422013101

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية601.00100.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي عقيل فاهم محمد علي987312421413010067

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية601.00100.17اعدادية االمير للبناتاحيائيمسار محمد حسناوي شويع987322521422021147

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية601.00100.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه حسين حمودي مجيد987332521424004700

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية600.60100.10اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمرتضى فارس عباس عبد الهادي987342521411009303

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية600.12100.02ثانوية المتميزاتاحيائيهدى علي رزاق حسن987352521422013104

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية600.00100.00ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائينذير احمد حسن عبد الزهرة987362521413011025
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كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية600.00100.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى تحسين علوان ناموس987372521413031598

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية600.00100.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيابرار حسن علي جاسم987382521424004037

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية600.00100.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبراق ابراهيم كاظم عبد هللا987392521424004134

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية600.00100.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبراق عبد الحسين حسين زنكور987402521424004136

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية600.00100.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرسل ناظم جواد مسلم987412521424004316

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية600.00100.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حسين هادي عبد الحسين987422521424004414

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية600.00100.00ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيأفياء محمد محسن جابر987432521424012001

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية600.00100.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغفران فارس عبد االمير موسى987442521424018001

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية600.00100.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه محسن نعمه حسن987452521424018100

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية600.00100.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيديمه فالح حسن رحيم987462521424019030

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية600.00100.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء ستار رحيم كاظم987472521424030053

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.2899.88ثانوية المتميزاتاحيائيشهد حيدر عبد العباس حمود987482521422013057

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.2899.88(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عاد امين عبيد987492521424018068

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.2099.87للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيزهراء ناجح يحيى عبد987502421422037022

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.1699.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعباس قاسم محمد مظلوم987512521413033071

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمجتبى هيثم محمد عبود987522221413036043

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسين ماجد كاظم حمزه987532421413010027

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء طه علي طه987542421424009023

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائييوسف احمد مهدي كاظم987552521411012330

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيحسين محمد رضا جاسم987562521411041014

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83ثانوية ايليا االهلية للبنيناحيائييوسف حيدر سالم محمد987572521413008018

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيباقر مهدي هادي عباس987582521413031095

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد صالح هادي987592521413031635

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائييوسف جميل عبود سلمان987602521413031732

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيهبه محمود صالح شاكر987612521422001206

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم عالء حميد سعيد987622521422003507

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء رزاق عباس مالك987632521422011033

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83اعدادية االمير للبناتاحيائيتقى رضا حسين ادريس987642521422021026

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائينور الزهراء عبد الرسول ناصر عبود987652521422023050

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحنين عاصف محمد حسون987662521424004236

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرواء عامر عبد الحسين عبد مسلم987672521424004379

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عبد االمير ماضي بردان987682521424004453

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء محمد ناجي مجيد987692521424004512
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كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيكوثر زيد جميل موسى987702521424011070

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه خلف مكطوف خلف987712521424014261

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر جواد عبد987722521424014309

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمروه خضير عبد جباري987732521424018154

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم سالم محمد كاظم987742521424018174

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى حامد حسين حسن987752521424018372

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائييقين ليث عبد الحسن جاسم987762521424018401

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي محمد علي اسماعيل987772521424022159

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599.0099.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهاجر سعد كحيط عبود987782521426001430

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.8499.81(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائييسر عبد الرسول علي كاظم987792521424018396

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.5699.76ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين وسام نافع مكي987802521413031192

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.5299.75ثانوية المتميزيناحيائيياسين عبد هللا كريم جليل987812521411030085

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.4499.74ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد تقي اسامه عبد الوهاب عبد هللا987821321411019152

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.4499.74ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتقى حسين محمود جاسم987832321422077020

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.4499.74ثانوية الذرى للمتميزيناحيائييحيى اسماعيل خليل حسوني987842721411039103

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.4099.73زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيسجاد عامر عبد هللا سلمان987851421411008041

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.3699.73زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمصطفى عدنان عبد الجبار عامر987861421411008088

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.3299.72ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسين علي عبد الحسين عبد هللا987871521411012021

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.0099.67اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيباقر محمود رسول مطلك987881121411019013

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.0099.67ثانوية سومر للبناتاحيائيفاطمة ثامر اموري عباس987891421422008096

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.0099.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمنار احمد حسين علول987902221424007153

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.0099.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه رحيم علي صياح987912421422011166

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.0099.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينه حسن عبد علي كاظم987922421422047290

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.0099.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحكيم عالء ناجح مهدي987932521413031195

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.0099.67ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيزينب نصير حسين نجم987942521424012011

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.0099.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمة مصطفى شاكر نعمه987952521424018013

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.0099.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرفل عباس محمد هندي987962521424019033

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.0099.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء رسول اسماعيل مجيد987972521424019045

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.0099.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيمريم جواد عبد الحسين علوان987982521424030118

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.0099.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائينبأ عبد الحسين محمد طبك987992621422037096

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.0099.67مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين احيائيطيبه حسن جبار طاهر988003021427035010

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية597.8899.65ثانوية المتميزيناحيائيعبد السالم مسلم نجم عبد988012521411030032

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية597.8499.64(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياالء علي تكليف راضي988022521424004073
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كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية597.8499.64ثانوية الذرى للمتميزيناحيائياحمد فالح مصطفى مهدي988032721411039007

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية597.7299.62(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيام البنين محمد خضير عباس988042521422022084

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية597.6899.61ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه ضياء عبد العزيز عبد الرسول988052721422043065

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية597.6099.60للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيدنيا علي فنجان كاظم988062421422037013

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية603.00100.50اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيمريم سمير رزاق محمد حسن988072521422011068

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية600.00100.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي احمد نجم عبد االمير988082521413013183

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية596.0099.33ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب حيدر محمود محمد988092521424011046

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية594.0099.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياحمد صالح مسلم هاشم988102521413030005

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية593.0498.84ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد حسن عزيز988112521424022091

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية593.0098.83ثانوية عدن للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبد الواحد حسين988122321422001075

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية593.0098.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيذر عبد الرحيم عبد الرزاق كاظم988132521413031209

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية593.0098.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عقيل حمادي عبيس988142521424004466

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية592.7698.79(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيآيه سامر عبد االمير جابر988152521422022029

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية592.0098.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايناس نبيل حسين ويس988162421424023016

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية592.0098.67ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد علي سامر عبد االمير رحيمه988172521413030085

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية592.0098.67ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائينور اليقين عمار طالب ابراهيم988182521424012024

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية592.0098.67الخارجيوناحيائيكرار حميد عبدالسيد خابط988192621418001223

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية591.0098.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحليم فيصل خلخال988202521413024069

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية591.0098.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي بسام سامي علي988212521413031340

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية591.0098.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيآيه زهير جواد عبد هللا988222521422004006

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية591.0098.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه محمد هادي عالوي988232521422040250

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية591.0098.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره علي موسى ياسين988242521424004630

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية591.0098.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر عدي محسن محمد جواد988252521424018143

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية590.8498.47ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه انور عبد علي حسن988262521422013068

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية590.8498.47(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرانيا فالح رزاق جعفر988272521424004295

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية590.2098.37ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء احمد محمد كاظم988282521422013031

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0098.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيسعيد كريم سعيد محمد988292521411012125

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0098.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائياحمد مجيد سعيد عبيد988302521413024002

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0098.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عظيم جبر عبود988312521413024051

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.4098.23ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي احمد رضا رشيد988321521411012046

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0498.17ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد علي حسين هادي كرم988332321411058099

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيامنه جبار كاظم طخيخ988341121424013002

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17اعدادية العزة للبناتاحيائيياسمين حيدر ياسين جاسم988351221422036092
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كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17اعدادية المقدادية للبناتاحيائياشكان حسين محمود حسين988362121422050011

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17ثانوية الفراقد للبناتاحيائيسلسبيل حاتم حمود حسين988372121422058040

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17اعدادية المنار للبنيناحيائيمؤمل ميثم عواد محمد988382221411072053

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم محمد ناصر كاظم988392321411006148

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد حسين علي حميد هادي988402521411005137

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيعبد هللا سليم وهاب سعيد988412521413005022

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمرتضى كريم محمد زاير988422521413011021

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي ظافر فاضل مهدي988432521413031371

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى سمير جابر هذال988442521413031602

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب مرتضى مكي عبد الحسين988452521422010194

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17ثانوية الضحى للبناتاحيائيايات رضا عبد الحسن مزهر988462521422042005

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايات محمد طه حسين988472521424004100

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حسين داخل غانم988482521424004411

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعلياء حيدر هادي سلمان988492521424004716

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد مطشر متعب988502521424023046

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17الخارجياتاحيائيايالف حيدر كمال جبر988512521428050053

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17اعدادية التحرير للبنيناحيائيسجاد محمد مصطاف كريم988522621411002048

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه مشتاق صادق رستم988532621422031108

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب احمد كريم ذياب988542621424007116

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0098.17اعدادية الثورة للبنيناحيائيمنتظر حازم محمد جواد جوده988552821411001119

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية588.9298.15ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيصباح صفاء صباح ناصر988562021413020015

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية588.8098.13(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيلينا محمد جاسم محمد988572521422040303

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية588.7298.12ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزينب علي عبد الكاظم شغاتي988581321422049051

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية588.3698.06ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حسن ماضي جبر988591421422027071

كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0090.17اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيبه هره لطيف عبد القادر نجم الدين988602021427056019

كلية التمريض/جامعة تلعفر630.0090.00ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيكول ناز مؤيد اكرم عمر988612021422112064

كلية التمريض/جامعة تلعفر629.0089.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيئاميز نافع فاتح سعيد988622021422084002

كلية التمريض/جامعة تلعفر626.0089.50اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان محمد عدنان عبيد988632021422093020

كلية التمريض/جامعة تلعفر586.0097.67اعدادية تلعفر للبناتاحيائيفاطمة خليل جاسم محمد988641721422032126

كلية التمريض/جامعة تلعفر585.0097.50ثانوية الحوراء للبناتاحيائيخديجه حسين عبد هللا قنبر988651721422007028

كلية التمريض/جامعة تلعفر584.0097.33ثانوية سيوان للبنيناحيائيعماد سامي سليمان مصطفى988663121411001025

كلية التمريض/جامعة تلعفر579.0096.50اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعلي احمد علي احمد جاسم988671721411026109

كلية التمريض/جامعة تلعفر579.0096.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي محمد مصطفى زين العابدين988681721411115095
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كلية التمريض/جامعة تلعفر575.0095.83اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد هللا فرحان جاسم طلك988691721411104038

كلية التمريض/جامعة تلعفر575.0095.83اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيهفال سليمان ناصر خلف988703321417002086

كلية التمريض/جامعة تلعفر574.0095.67اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعلي اسماعيل ابراهيم اسماعيل988711721411001039

كلية التمريض/جامعة تلعفر574.0095.67االعدادية الغربية للبنيناحيائيعالء سالم وعد هللا داؤد988721721411007095

كلية التمريض/جامعة تلعفر574.0095.67ثانوية فايدة للبنيناحيائيعمر محمد خليل عبد هللا988731721411091039

كلية التمريض/جامعة تلعفر574.0095.67اعدادية عوينات للبنيناحيائيبدر عبود شاهر دهلوس988741721411103007

كلية التمريض/جامعة تلعفر574.0095.67ثانوية البوير للبنيناحيائيفتحي محمد حسو علي988751721411194015

كلية التمريض/جامعة تلعفر574.0095.67ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيشهاب احمد كتي قاسم988761721411208015

كلية التمريض/جامعة تلعفر574.0095.67اعدادية الرواد للبنيناحيائيعلي اياد طارق فرج988772021411021072

كلية التمريض/جامعة تلعفر574.0095.67ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيعبد الرحمن حمدان علي حسين988782021417007011

كلية التمريض/جامعة تلعفر574.0095.67اعدادية الرياحي للبنيناحيائييونس حسن محسن قاسم988792721411033196

كلية التمريض/جامعة تلعفر574.0095.67اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيكريم ميرزا عمر محمود988803321417002066

كلية التمريض/جامعة تلعفر573.0095.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسعد رضوان احمد محمد988811721411008149

كلية التمريض/جامعة تلعفر573.0095.50اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الوهاب امين اسماعيل سلطان988821821411032079

كلية التمريض/جامعة تلعفر573.0095.50اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد مهدي علي حسين988831821411032124

كلية التمريض/جامعة تلعفر573.0095.50اعدادية غطفان للبنيناحيائيمقتم خالد ثلج احمد988841821411038026

كلية التمريض/جامعة تلعفر573.0095.50ثانوية عدن للبنيناحيائييوسف محمد زين العابدين حسين988852021411055103

كلية التمريض/جامعة تلعفر573.0095.50اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيياسر عمار ياسر محمد988862121411058053

كلية التمريض/جامعة تلعفر573.0095.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين محمد مالك جوده988872521413013099

كلية التمريض/جامعة تلعفر572.0095.33اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعلي عبادي محمد يونس علي988881721411050069

كلية التمريض/جامعة تلعفر572.0095.33ثانوية سنجار للبنيناحيائيماهر حجي ميرزه عاصي988891721411206060

كلية التمريض/جامعة تلعفر572.0095.33ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائينذير خلف شمو احمد988901721411208025

كلية التمريض/جامعة تلعفر572.0095.33اعدادية العاصفة للبنيناحيائيحيدر حمد صالح خلف988911821411032033

كلية التمريض/جامعة تلعفر572.0095.33اعدادية اشور للبنيناحيائياسامه محمود طابور خلف988921821411070009

كلية التمريض/جامعة تلعفر572.0095.33اعددية غرناطة للبنيناحيائيعبد الرحمن خلف جاسم محمد988931821411104027

كلية التمريض/جامعة تلعفر572.0095.33اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيسيف علي حسين ابراهيم988941921411098022

كلية التمريض/جامعة تلعفر572.0095.33ثانوية عدن للبنيناحيائييوسف عبد العظيم علي رضا988952021411055101

كلية التمريض/جامعة تلعفر572.0095.33اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين عبد االمير عبد الحميد حسين988962121411028021

كلية التمريض/جامعة تلعفر571.0095.17اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد الوهاب احمد الياس حمدان988971721411003082

كلية التمريض/جامعة تلعفر571.0095.17ثانوية المحلبية للبنيناحيائيمحمد فريد حسين عبد القادر988981721411055014

كلية التمريض/جامعة تلعفر571.0095.17ثانوية المحلبية للبنيناحيائيمصطفى خالد هاشم محمد علي988991721411055018

كلية التمريض/جامعة تلعفر571.0095.17ثانوية بازوايا للبنيناحيائيحسين يوسف عز الدين يونس989001721411063006

كلية التمريض/جامعة تلعفر571.0095.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد قاسم محمد يونس989011721411115012
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كلية التمريض/جامعة تلعفر571.0095.17اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمعاذ فيصل احمد صالح989021721411147098

كلية التمريض/جامعة تلعفر571.0095.17ثانوية الحوراء للبناتاحيائيهديل تحسين علي دبو989031721422007121

كلية التمريض/جامعة تلعفر571.0095.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد كريم محمد حسين989042021411001027

كلية التمريض/جامعة تلعفر571.0095.17ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائياحمد ياسين محسن علي989052021413002007

كلية التمريض/جامعة تلعفر571.0095.17اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائينزهان اسماعيل خليل عالوي989062021417014034

كلية التمريض/جامعة تلعفر571.0095.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيسامي نوماس جويريد نغماش989072521411008142

كلية التمريض/جامعة تلعفر571.0095.17اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيشهاب خلف فارس خلف989083321417002045

كلية التمريض/جامعة تلعفر570.0095.00ثانوية المزرع للبنيناحيائيفتحيه مروان محمد سعيد يوسف989091721421163021

كلية التمريض/جامعة تلعفر562.0093.67ثانوية الحوراء للبناتاحيائيصبريه كاظم علي محمد989101721422007073

كلية التمريض/جامعة تلعفر559.0093.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائيتيميه اسماعيل عبد الرزاق امين989111721422032048

كلية التمريض/جامعة تلعفر558.0093.00ثانوية النصر للبناتاحيائيبثينه عواد جاسم غائب989122021422035010

كلية التمريض/جامعة تلعفر555.0092.50ثانوية الحوراء للبناتاحيائيشيماء محمد هادي محمد امين989131721422007072

كلية التمريض/جامعة تلعفر553.0092.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب فرحان ذنون فتحي989141721424008035

كلية التمريض/جامعة تلعفر553.0092.17ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيمريم صخر سلمان احمد989152021422013032

كلية التمريض/جامعة تلعفر552.0092.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيحليمه عباس الياس حمو989161721422032053

كلية التمريض/جامعة تلعفر551.0091.83اعدادية المقدادية للبناتاحيائيانهار حسن متعب طعمه989172121422050026

كلية التمريض/جامعة تلعفر551.0091.83ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيمنتهى محمد علي احمد989182121424002020

كلية التمريض/جامعة تلعفر550.0091.67اعدادية الحجرات للبناتاحيائينياز راكان عزاوي حميد989192121422020128

كلية التمريض/جامعة تلعفر550.0091.67اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزينب هيثم حسب هللا سلمان989202121422047059

كلية التمريض/جامعة تلعفر549.0091.50ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمه احمد محمد يونس محمد989211721422012071

كلية التمريض/جامعة تلعفر549.0091.50ثانوية العياضية للبناتاحيائيمروه يونس رشيد يونس989221721422031047

كلية التمريض/جامعة تلعفر549.0091.50اعدادية الرباب للبناتاحيائيرقيه حسين عباس ناهي989232421422004059

كلية التمريض/جامعة تلعفر549.0091.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيقطر الندى كريم طالب عبد االمير989242421427008145

كلية التمريض/جامعة تلعفر549.0091.50ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيضحى امين حمد خضر989252521424025035

كلية التمريض/جامعة تلعفر548.0091.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيندى جاسم محمد غزال989261721422049173

كلية التمريض/جامعة تلعفر548.0091.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرنده طه صالح حسون989271721422055072

كلية التمريض/جامعة تلعفر548.0091.33ثانوية حطين للبناتاحيائيالفا اسو كاكه رش صادق989282021422031078

كلية التمريض/جامعة تلعفر548.0091.33ثانوية همسة للبناتاحيائيفادية طلعت محمود فارس989292021422054028

كلية التمريض/جامعة تلعفر548.0091.33اعدادية النبوة للبناتاحيائيطيبه حميد ناجي حسين989302121422055094

كلية التمريض/جامعة تلعفر548.0091.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيازهار عباس فاهم صاحب989312321422012014

كلية التمريض/جامعة تلعفر548.0091.33اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب حيدر حاتم جاسم989322521422001089

كلية التمريض/جامعة تلعفر548.0091.33اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء فؤاد مصدف جاسم989332721422018093

كلية التمريض/جامعة تلعفر547.0091.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيهاجر مهدي صالح احمد989341721422002298
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كلية التمريض/جامعة تلعفر547.0091.17ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب غائب عابد محمد989351721422007055

كلية التمريض/جامعة تلعفر547.0091.17اعدادية حمص للبناتاحيائيمريم سالم عبد هللا خالد989361721422069081

كلية التمريض/جامعة تلعفر547.0091.17ثانوية عائشة للبناتاحيائيزينب عدنان حميد حميد989371821422022072

كلية التمريض/جامعة تلعفر547.0091.17ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيعائشة منهل درويش هناوي حسين989382021422020044

كلية التمريض/جامعة تلعفر547.0091.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيطيبه ياسين حامد كاظم989392321422050058

كلية التمريض/جامعة تلعفر547.0091.17ثانوية االصول المختلطةاحيائيسجى عباس جاسم جوده989402321427033012

كلية التمريض/جامعة تلعفر547.0091.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير هاشم حسين صالح989412521424004730

كلية التمريض/جامعة تلعفر546.0091.00اعدادية القيارة للبناتاحيائيهبة ابراهيم اسماعيل محمد989421721422013096

كلية التمريض/جامعة تلعفر546.0091.00اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيالماس محمد رضا بكتش989431721422015006

كلية التمريض/جامعة تلعفر546.0091.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيهاله عباس علي حسين989441721422032166

كلية التمريض/جامعة تلعفر546.0091.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرحمه طارق عبد المجيد عمر989451721422052019

كلية التمريض/جامعة تلعفر546.0091.00ثانوية المآرب للبناتاحيائيايمان خلف جاسم محمد989461821422111005

كلية التمريض/جامعة تلعفر546.0091.00ثانوية البسمة للبناتاحيائينور صباح عيد ضعن989472021422016055

كلية التمريض/جامعة تلعفر546.0091.00ثانوية الصباح للبناتاحيائيزهراء رياض احمد حسن989482021422078020

كلية التمريض/جامعة تلعفر546.0091.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيهبه عبد السالم كريم عبد هللا989492121422003116

كلية التمريض/جامعة تلعفر546.0091.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيسبأ قحطان عبد هللا حميد989502121422010075

كلية التمريض/جامعة تلعفر546.0091.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمه عبد السالم جبر شالش989512221422010105

كلية التمريض/جامعة تلعفر546.0091.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب رياض عبد الكاظم حمزة989522321422033101

كلية التمريض/جامعة تلعفر546.0091.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين عباس كريم عبد الحسن989532321424006051

كلية التمريض/جامعة تلعفر546.0091.00اعدادية الحي للبناتاحيائينبأ عالء راضي يعكوب989542621422036133

كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0090.83اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيهاجر بنيان يوسف عبوش989551721422009101

كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0090.83اعدادية تلعفر للبناتاحيائيهدى محمد ياسين محمد989561721422032171

كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0090.83ثانوية منارة شبك للبناتاحيائينشوه عماد عون خضر989571721422040043

كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0090.83ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيشهد يوسف ادريس جرجيس989581721422084046

كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0090.83ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائيصفا عدنان محمد عبد هللا989591721422091017

كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0090.83ثانوية سنوني المختلطةاحيائيسامية دخيل الياس حسن989601721427010050

كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0090.83ثانوية اليعربية للبناتاحيائينهاد اعبيد عيسى خلف989611821422100053

كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0090.83ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيمنار غسان حسن صالح989622021427012031

كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0090.83اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيسبأ محمد ابراهيم علي989632021427021013

كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0090.83اعدادية الشطرة للبناتاحيائيشهد عالء خليل حاجم989642221422046105

كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0090.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآيات غايب عبيد رعيد989652321422044001

كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0090.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرشا جابر هادي جعفر989662421422027077

كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0090.83للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائينور نعمان ناجي عايز989672421422038023
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كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0090.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء سمير عبد علي عاجل989682521424004439

كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0090.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عطا هللا نعاس مهدي989692921424004075

كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0090.83ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينهاد حميد خلف حسن989703221422006035

كلية التمريض/جامعة تلعفر544.0090.67ثانوية تل واعي للبنيناحيائيفاطمه عبد هللا خلف حسين989711721421034021

كلية التمريض/جامعة تلعفر544.0090.67ثانوية ابو وني للبنيناحيائيفاطمة جاسم احمد محمد989721721421196010

كلية التمريض/جامعة تلعفر544.0090.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشيخه صالح ذنون يونس989731721422055119

كلية التمريض/جامعة تلعفر544.0090.67ثانوية سنوني المختلطةاحيائيشمي ناصر برجس خدر989741721427010067

كلية التمريض/جامعة تلعفر544.0090.67اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيامينة فرحان خالد صالح989751821422057025

كلية التمريض/جامعة تلعفر544.0090.67ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيتبارك عدي جسام محمد989761921424010031

كلية التمريض/جامعة تلعفر544.0090.67ثانوية الشهباء للبناتاحيائيهيام ذياب هالل عبد هللا989772021422007084

كلية التمريض/جامعة تلعفر544.0090.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه عباس هللا ويردي بهرام989782021422038051

كلية التمريض/جامعة تلعفر544.0090.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء نجم عبد هللا علي989792621422004056

كلية التمريض/جامعة تلعفر543.0090.50اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه فاتك عليوي هادي989801321422031141

كلية التمريض/جامعة تلعفر543.0090.50ثانوية مهد للبنيناحيائيازدهار خضر بكر خديده989811721421094001

كلية التمريض/جامعة تلعفر543.0090.50اعدادية سارة للبناتاحيائيمريم محمد علي حسين989821721422019079

كلية التمريض/جامعة تلعفر543.0090.50اعدادية تلعفر للبناتاحيائيدولت غازي عبد الكريم يوسف989831721422032067

كلية التمريض/جامعة تلعفر543.0090.50ثانوية الفراتين للبناتاحيائيتقوى فارس عبد محمد989841721422036034

كلية التمريض/جامعة تلعفر543.0090.50ثانوية القادسية للبناتاحيائيمروه بشار سالم سعيد989851721422066044

كلية التمريض/جامعة تلعفر543.0090.50اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيدعاء ناهي محمد علي989861721422080024

كلية التمريض/جامعة تلعفر543.0090.50ثانوية عوينات للبناتاحيائيمنايف خضير عواد هادي989871721422088029

كلية التمريض/جامعة تلعفر543.0090.50ثانوية السعادة للبناتاحيائيهيفاء جاسم محمد رمل989881821422069051

كلية التمريض/جامعة تلعفر543.0090.50ثانوية البسمة للبناتاحيائيبراء اسود صبار سامي989892021422016018

كلية التمريض/جامعة تلعفر543.0090.50اعدادية القدس للبناتاحيائيتبارك ثامر خلف حسن989902121422021018

كلية التمريض/جامعة تلعفر543.0090.50اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيايه ابراهيم مطر حبيب989912121422032033

كلية التمريض/جامعة تلعفر543.0090.50ثانوية تدمر للبناتاحيائيامنة سعيد علي سلمان989922121422041001

كلية التمريض/جامعة تلعفر543.0090.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب رعد ليلو عباس989932121422092045

كلية التمريض/جامعة تلعفر543.0090.50اعدادية حلب للبناتاحيائيعفاف قاسم عبد وناس989942421422014167

كلية التمريض/جامعة تلعفر543.0090.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حاتم ناهي محيسن989952521424023034

كلية التمريض/جامعة تلعفر542.0090.33ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيافراح حسن عبد هللا ناصر989961721421208003

كلية التمريض/جامعة تلعفر542.0090.33اعدادية زينب للبناتاحيائياشرقت ابراهيم شعبان حمود989971721422053004

كلية التمريض/جامعة تلعفر542.0090.33اعدادية المربد للبناتاحيائياكرام حسين علي احمد989981721422058008

كلية التمريض/جامعة تلعفر542.0090.33اعدادية دهوال المختلطةاحيائييسرى هادي الياس داود989991721427009027

كلية التمريض/جامعة تلعفر542.0090.33اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرقيه صالح ثابت فرحان990001921422058037
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كلية التمريض/جامعة تلعفر542.0090.33ثانوية فاطمة للبناتاحيائينغم وسام مهدي احمد990012121422016111

كلية التمريض/جامعة تلعفر542.0090.33اعدادية السنية للبناتاحيائياسماء نزار تايه حسين990022421422009011

كلية التمريض/جامعة تلعفر542.0090.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفضه كرار خضير علي990032521422040276

كلية التمريض/جامعة تلعفر542.0090.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم صدام عبد الحسين كاظم990042621424013073

كلية التمريض/جامعة تلعفر542.0090.33اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشاهه علي عبد هللا فندي990053321427004038

كلية التمريض/جامعة تلعفر542.0090.33ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيجوزه خيرو خديده حمد990063321427011002

كلية التمريض/جامعة تلعفر541.7290.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينرجس حيدر فنجان حسين990071321422039254

كلية التمريض/جامعة تلعفر541.0090.17ثانوية االخوة للبناتاحيائيهدى عبيد جرجيس ابراهيم990081721422104054

كلية التمريض/جامعة تلعفر541.0090.17اعدادية فلسطين للبناتاحيائينور ناصح محمد بابا990092021422038069

كلية التمريض/جامعة تلعفر541.0090.17اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيتبارك ابراهيم كريم داود990102121422003025

كلية التمريض/جامعة تلعفر541.0090.17ثانوية الزمر للبناتاحيائيحوراء وليد جواد كاظم990112121422036024

كلية التمريض/جامعة تلعفر541.0090.17ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائينوره وسام محمد خلف990122121422074121

كلية التمريض/جامعة تلعفر541.0090.17اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيسحر سعيد عباس سلمان990132121422079080

كلية التمريض/جامعة تلعفر541.0090.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيتقى وليد كاطع مخرب990142221424063017

كلية التمريض/جامعة تلعفر541.0090.17ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء كاظم فليح حسن990152321422001044

كلية التمريض/جامعة تلعفر540.0090.00الخارجياتاحيائيفاطمه نزار سعيد لوج990161621428050404

كلية التمريض/جامعة تلعفر540.0090.00ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمة عدنان سليمان مصطفى990171721422012067

كلية التمريض/جامعة تلعفر540.0090.00اعدادية المربد للبناتاحيائياسراء دحام جاسم محمد990181721422058003

كلية التمريض/جامعة تلعفر540.0090.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيعذراء علي عبد الرحمن داود990191821422022096

كلية التمريض/جامعة تلعفر540.0090.00ثانوية اشور للبناتاحيائيساره علي صالح عبود990201821422078070

كلية التمريض/جامعة تلعفر540.0090.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهالة ابراهيم احمد حمد990212021424005091

كلية التمريض/جامعة تلعفر540.0090.00اعدادية النبوة للبناتاحيائيريام طالل حسين ابراهيم990222121422055043

كلية التمريض/جامعة تلعفر540.0090.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيطيبه عبد الرحمن راضي شيال990232221422046110

كلية التمريض/جامعة تلعفر540.0090.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيناجين رشيد هرون عليوي990242321422017264

كلية التمريض/جامعة تلعفر540.0090.00ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق حسن حمزه990252321422030028

كلية التمريض/جامعة تلعفر540.0090.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب هادي مطلك داود990262321426001161

كلية التمريض/جامعة تلعفر540.0090.00اعدادية المودة للبناتاحيائيتبارك رشيد فاضل مذبوب990272621422008016

كلية التمريض/جامعة تلعفر540.0090.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيوصال قاسم عبد الحسن امير990282621424002156

كلية التمريض/جامعة تلعفر540.0090.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيزينب مسلم كمر علوان990292721422009051

كلية التمريض/جامعة تلعفر539.0089.83اعدادية تلعفر للبناتاحيائيزينب صالح سعيد حسن990301721422032080

كلية التمريض/جامعة تلعفر539.0089.83ثانوية دمشق للبناتاحيائيغصون هزبر عبد محمد990311821422043070

كلية التمريض/جامعة تلعفر539.0089.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه احمد خلف سالم990322021422051057

كلية التمريض/جامعة تلعفر539.0089.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيضحى احمد نافع توفيق990332121422092065
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كلية التمريض/جامعة تلعفر539.0089.83اعدادية الفاو للبناتاحيائيسجى رياض عبد الحكيم جبار990342321422035085

كلية التمريض/جامعة تلعفر539.0089.83ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزهراء علي مدلول محمد990352321422071054

كلية التمريض/جامعة تلعفر539.0089.83اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيغدير طرخان انعيمه عبيد990362421424015064

كلية التمريض/جامعة تلعفر539.0089.83ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيافراح جاسم محمد عبيد990372621427008002

كلية التمريض/جامعة تلعفر538.0089.67ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيوالء عبد االله فتحي محمود990381721421038011

كلية التمريض/جامعة تلعفر538.0089.67ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسهام عبد االمير عباس خلف990391721422007068

كلية التمريض/جامعة تلعفر538.0089.67اعدادية المحمرة للبناتاحيائيفاطمة مهدي رضا حسين990401721422023084

كلية التمريض/جامعة تلعفر538.0089.67ثانوية زمار للبناتاحيائيهدى سعد محمود حسين990411721422030103

كلية التمريض/جامعة تلعفر538.0089.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيريم فتحي احمد علي990421721424011072

كلية التمريض/جامعة تلعفر538.0089.67ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائياستبرق مالك دحام عبد هللا990432321427015001

كلية التمريض/جامعة تلعفر538.0089.67ثانوية الضحى المختلطةاحيائيحوراء سالم فاضل امينه990442321427042005

كلية التمريض/جامعة تلعفر538.0089.67ثانوية الصفوه للبناتاحيائيزينب حسين حميد عبد990452421422043024

كلية التمريض/جامعة تلعفر538.0089.67ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائينرجس حسين عزيز عبد990462521424028023

كلية التمريض/جامعة تلعفر538.0089.67ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائينور الهدى عماد جاسم شغيل990472521424029039

كلية التمريض/جامعة تلعفر538.0089.67ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائياسماء محمود مراد علو990483321422003001

كلية التمريض/جامعة تلعفر537.0089.50ثانوية خانصور للبنيناحيائيسناء سليمان ابراهيم كارس990491721421203025

كلية التمريض/جامعة تلعفر537.0089.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيساره هاشم مهدي صالح990501721422001056

كلية التمريض/جامعة تلعفر537.0089.50ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه وهب يونس قاسم990511721422007092

كلية التمريض/جامعة تلعفر537.0089.50اعدادية حمام العليل للبناتاحيائينور عبدهللا حنش عبد المجيد990521721422009099

كلية التمريض/جامعة تلعفر537.0089.50ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيسندس محسن امين قدو990531721422012055

كلية التمريض/جامعة تلعفر537.0089.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائينهى عبد الستار محمد صالح990541721422045184

كلية التمريض/جامعة تلعفر537.0089.50ثانوية عائشة للبناتاحيائيسماهر جمعه صادق حسين990551821422022081

كلية التمريض/جامعة تلعفر537.0089.50ثانوية الحمائم للبناتاحيائيسدير علي عبد الكاظم راهي990562121422033039

كلية التمريض/جامعة تلعفر537.0089.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء مؤيد سامي خميس990572121422048042

كلية التمريض/جامعة تلعفر537.0089.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيضحى حيدر جبر محيسن990582221422037061

كلية التمريض/جامعة تلعفر537.0089.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيسماح عادل صبر خليوي990592221424030066

كلية التمريض/جامعة تلعفر537.0089.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم لفته عبدالحسين990602221424045141

كلية التمريض/جامعة تلعفر537.0089.50ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيزهراء فرحان هادي عبيد990612321427018009

كلية التمريض/جامعة تلعفر537.0089.50ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيبشرى الياس قاسم حمر990623321427008009

كلية التمريض/جامعة تلعفر536.0089.33اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيايات قاسم دهيم حسن990631221422050013

كلية التمريض/جامعة تلعفر536.0089.33ثانوية الموفقية للبناتاحيائيزهراء عباس داود سليمان990641721422037022

كلية التمريض/جامعة تلعفر536.0089.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياالء محمد غانم احمد990651721424011016

كلية التمريض/جامعة تلعفر536.0089.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء حسين براك علوان990662121422046054
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كلية التمريض/جامعة تلعفر536.0089.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيليلى حسين علي محمد ياسين990672221424003138

كلية التمريض/جامعة تلعفر536.0089.33ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمالك عدي ستار جواد990682221424044067

كلية التمريض/جامعة تلعفر536.0089.33اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمه حسن قنبر سليمان990692721422045117

كلية الزراعة/جامعة تلعفر411.0068.50اعدادية تلعفر للبناتاحيائيزينب خليل عبد الجليل حسين990701721422032085

كلية الزراعة/جامعة تلعفر396.0066.00اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيحمده بشار عزيز ابراهيم990711721522032012

كلية الزراعة/جامعة تلعفر367.0061.17ثانوية حكنة للبنيناحيائيعبد الرحمن زياد خلف عثمان990721721411101010

كلية الزراعة/جامعة تلعفر361.0060.17ثانوية الشهداء للبناتاحيائينور حسين علي احمد990731721422090020

كلية الزراعة/جامعة تلعفر360.0060.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيحلوه يونس محمد حسين يونس990741721422023016

كلية الزراعة/جامعة تلعفر357.0059.50اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين باسم محمد مهودر990751221411007029

كلية الزراعة/جامعة تلعفر355.0059.17ثانوية االصالة للبناتتطبيقيغفران علي فالح حسن990762821522002043

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر572.0095.33اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيصقر محمد علي احمد990771721411005040

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر501.0083.50انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيوالء عبد الجبار حسن علي990783021427041077

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر500.0083.33ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيمروه عبد الواحد خضر وهب990791721422012083

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر498.0083.00ايمن- الخارجيات تطبيقيطوعة حسين اسماعيل علي990801721528050033

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر497.0082.83اعدادية العياضية للبنيناحيائيحسين علي خضر الياس990811721411107018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر496.0082.67اعدادية تلعفر للبناتاحيائيعائشه عماد عبد الرحيم صالح990821721422032119

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر465.0077.50اعدادية المحمرة للبناتاحيائينزدار نجيب قنبر مصطفى990831721422023115

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر462.0077.00انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيريم عبد الجبار حسن علي990843021427041032

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر457.0076.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائيشهد عباس امين عباس990851721422032113

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0074.67ثانوية العياضية للبناتاحيائيبشرى عماد محمد سليمان990861721422031017

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر439.0073.17اعدادية تلعفر للبناتتطبيقينهلة ذنون محمد يونس990871721522032032

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0072.67ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيمنال مصطفى محمد مصطفى990881721422012087

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر433.0072.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي فاضل زين العابدين خضر990891721411115089

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر433.0072.17ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفردوس جواد جمعه عيسى990901721422007093

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر432.0072.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيشهربان نايف سليمان داود990911721422023069

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر431.0071.83ثانوية المأمون للبناتاحيائياسراء فيصل صالح محمود990921721422082008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر430.0071.67ثانوية سنوني المختلطةادبيقوال الياس ابراهيم حسين990931721217010019

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر430.0071.67ثانوية االخوة للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم عمر عبد الكريم990941721411197029

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر430.0071.67ثانوية العياضية للبناتاحيائيشيماء عامر مسلم وهب990951721422031038

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر429.0071.50اعدادية تلعفر للبناتاحيائيكنانة عاصم محمد يونس حمو990961721422032135

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر422.0070.33ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائيإسماعيل أسامة محمود عزيز99097202041032001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر422.0070.33ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيفاطمة علي هادي محسن محمد990982721422012058

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر421.0070.17اعدادية تلعفر للبناتادبيفاطمة اسماعيل الياس خضر990991721222032022
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر421.0070.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائيعائشه حازم محمد يونس حمو991001721422032118

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر418.0069.67اعدادية زمار للبنيناحيائيهيثم عبد الرحمن حسن صالح991011721411095113

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر418.0069.67ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيمنار مجيد حسين علي991021721422012086

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر416.0069.33ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيبارق حسن علي فارس991031121411034018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر415.0069.17اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيسناء صالح سعيد حسن991041721522032021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر414.0069.00اعدادية تلعفر للبناتادبيمريم زياد طارق سعيد991051721222032029

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر414.0069.00ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيمحمد محمود محمد محمود991061721411109034

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر414.0069.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيخديجه يحيى محمد سعيد يونس991071721422007030

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر412.0068.67اعدادية تلعفر للبناتاحيائيمنى خير الدين سعيد ابراهيم991081721422032145

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر409.0068.17ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيدعاء جعفر محمد يونس محمد991091721422012024

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر408.0068.00ثانوية خانصور للبنيناحيائيعثمان محسن مراد ملكو991101721411203026

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر408.0068.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعمار يحيى سعدو محمد991113221411005011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر407.0067.83ثانوية االزاهير للبنيناحيائيمصطفى زهير محمد علي سعيد991121721411162026

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر404.0067.33ثانوية البعاج للبنينادبيمحمود عبد هللا زوبع عكله991131721211045096

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر404.0067.33اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيبسملة احمد حمزه حسن991141721522032011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر403.0067.17ثانوية الموالي للبنينادبياحمد فتحي احمد ثالج991151721211054003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر401.0066.83اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمرتضى هادي محمد شبيب991162321417007184

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر400.0066.67اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعامره موسى فارس احمد991173321427004044

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر399.0066.50اعدادية الرضواني للبنينادبيحمد عبيد حمد حمدوش991181721211147031

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر399.0066.50ثانوية المزرع للبنيناحيائياسراء فاضل ابزار زينل991191721421163002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر399.0066.50ثانوية الشهداء للبناتاحيائيريم صباح رشيد خليل991201721422090006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر399.0066.50ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيدلكش حميد رزو عبدو991213321417006008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر397.0066.17ثانوية ابليج للبنينادبيعمر خطاب صالح ياسين991221721211199021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر397.0066.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عبد سالم عروش991231721411008333

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر397.0066.17ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائياسيل حبيب عباس عزيز991241721422012006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر396.0066.00اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعمر محمد حمد محمد991251721411110044

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر396.0066.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيفاطمه علي خضر يونس991261721422023091

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر396.0066.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيسفيان قاسم صالح قاسم991273321417003035

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر395.0065.83اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعباس ياسين مصطفى خضر991281721411164053

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر394.0065.67اعدادية المحمرة للبناتادبينركز قاسم حيدر قاسم99129172022252019

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر394.0065.67اعدادية اليرموك للبنينادبيقحطان احمد محمد حمود991301721211003069

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر394.0065.67اعدادية تلعفر للبناتادبيزهره محمد طاهر ادهم991311721222032010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر393.0065.50اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيجاسم صالح جاسم محمد991321721215002062
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر393.0065.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائيدلشاد دخيل سليمان حسن991331721417010018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر392.0065.33اعدادية الجزيرة للبنينادبيعباس جعفر حسين علي991341721211113008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر392.0065.33 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائياحمد كرو جردو عزيز991353321411003003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر391.0065.17االعدادية الغربية للبنيناحيائيياسين ناصر مصطفى ناصر991361721411007166

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر391.0065.17اعدادية العياضية للبنيناحيائياسامة احمد مصطفى علي991371721411107007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر390.0065.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمود وجيه عبدهللا محمد991381721411134123

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر390.0065.00ثانوية الرجاء للبنيناحيائيحسن شهاب احمد محمد991391721411165011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر390.0065.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسن وليد عبد الحسين رزيج991402221411070032

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر389.0064.83اعدادية سارية للبنيناحيائيلؤي محمد احمد ابراهيم991411721411018178

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر389.0064.83ثانوية خانصور للبنيناحيائيشهله خديده خلف سعيد991421721421203027

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر389.0064.83ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيليلى جعفر صالح يونس991431721422012079

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر388.0064.67ثانوية قره تبه عرب للبنيناحيائيصالح عزت محمود محمد991441721411207004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر388.0064.67اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسيف سالم سيدو باسي991453321417002042

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر387.0064.50ايمن- الخارجيات ادبيجمانة عبدالجبار فخرالدين علي خان991461721228050068

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر387.0064.50اعدادية الحكمة للبنيناحيائيسعد هاشم حسين حمزة991471721411009046

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر387.0064.50ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيمحمد اسماعيل حسين جمعه991481721411111020

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر387.0064.50ثانوية العياضية للبناتاحيائيزينة شريف طاهر حمو991491721422031033

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر386.0064.33اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائينازدار نواف غريب خضر991503321427010021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر385.0064.17اعدادية تلعفر للبنينادبيفاروق مدحت محمد يونس مصطفى991511721211110013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر385.0064.17اعدادية الرضواني للبنينادبيمصطفى يونس حسن عباس991521721211147105

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر385.0064.17اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيحميد محمد فتحي حسن991531721411050042

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر385.0064.17ثانوية المحلبية للبنيناحيائيمحمد سعيد زبير عبد الرحمن991541721411055013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر385.0064.17اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياكرم فلح اكرم شاكر991551721415001034

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر385.0064.17ثانوية حكنة للبنيناحيائيفيان الياس محمد مراد991561721421101011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر385.0064.17ثانوية تلعفر المسائية للبنيناحيائيشهر بان احسان احمد حسين991571721425003011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر384.0064.00ثانوية الشهداء للبناتاحيائيزينب هادي عبد الغني خضر991581721422090009

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر383.0063.83ثانوية عين الحصان للبنينادبيعلي عبد الهادي صالح خليل991591721211124017

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر383.0063.83اعدادية تلعفر للبنيناحيائيصادق صباح حسين احمد991601721411110025

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر383.0063.83اعدادية العراق المختلطةاحيائياكرم سعيد مجمان موسو991611721417002007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر382.0063.67اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمهند محسن احمد محمود991621721411003156

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر382.0063.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيجابر فراس غائب نوح991631721411115024

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر382.0063.67اعدادية تلعفر للبناتاحيائيريمة حسين محمد حسن991641721422032079

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر382.0063.67اعدادية تلعفر للبناتاحيائيناريمان نافع عبد الجبار عباس991651721422032147
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر382.0063.67اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيايمان فاضل توفيق ابراهيم991661721522032010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر382.0063.67ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيياسر جبار محمود محجوب991672021413017032

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر381.0063.50ثانوية الجرن للبنينادبيفارس ماجد عبد حليتان991681721211029028

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر381.0063.50ثانوية بعويزة للبنيناحيائياحسان نهاد مصطفى محمد991691721411079004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر381.0063.50اعدادية زمار للبنيناحيائيمحمد عبد هللا حميدي خلف991701721411095089

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر381.0063.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائيفؤاد شكر حسو بكر991711721417010048

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر381.0063.50ثانوية حكنة للبنيناحيائيرنا ماهر اوسف حمو991721721421101007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر381.0063.50اعدادية المحمرة للبناتاحيائيفاطمه محمد صادق جعفر اسماعيل991731721422023092

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر380.0063.33ثانوية ابليج للبنينادبيعلي خالد صالح علي991741721211199018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر380.0063.33اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعبد هللا اسماعيل محمد عبد الرحمن991751721411110031

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر380.0063.33اعدادية الشهاب للبنيناحيائيفاضل احميد علي جاسم991761721411134096

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر380.0063.33اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائينواف نهير سلطان عويد991771721411164109

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر380.0063.33اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحيدر محمد كامل جواد991782421411037073

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر380.0063.33اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيديما خيرو جندي سيفو991793321427003027

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر379.0063.17اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيحاتم عبد سليمان علي991801721215001034

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر379.0063.17ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيحسين سليمان عائد علي991811721411124007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر379.0063.17للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيماهر خيري حمو ميرو991823321411002037

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر378.0063.00ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيمانع رشيد عناد جدوع991831721215010024

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر378.0063.00اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيعبد هللا عبد الرزاق ياسين حمدي991841721411073013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر378.0063.00اعدادية العياضية للبنيناحيائيمحمد نجيب اسماعيل علي991851721411107077

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر378.0063.00اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيعبير عادل محمد طاهر احمد991861721422022113

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر378.0063.00ثانوية الشهداء للبناتاحيائيفاطمة اسعد قاسم قلي991871721422090013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر378.0063.00ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيحسام عظيم نعمة حسين991882421417022006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر378.0063.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيزيري ختو جامو خليل991893321427004024

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر377.0062.83اعدادية تلعفر للبناتادبيبتول خليل عبد الجليل حسين991901721222032004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر377.0062.83اعدادية تلعفر للبناتادبيزينب خالد محمد ابراهيم991911721222032013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر377.0062.83اعدادية تلعفر للبناتادبيعتاب عامر خضر يونس991921721222032020

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر377.0062.83ثانوية الشهيد اسماعيل طالباحيائيسفيان محمد علي خضر991931721411131004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر377.0062.83اعدادية الحجرات للبناتاحيائياسراء ناظم ابراهيم نصيف991942121422020008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر377.0062.83اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائينذير الياس حسين سعدون991953321417002079

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر377.0062.83اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيهيثم حجي يوسف نمر991963321417003081

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر376.0062.67ثانوية الجرن للبنينادبيوعد محمود محمد عادي991971721211029040

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر376.0062.67ثانوية البعاج للبنينادبيصادق علي حسن احمد991981721211045038
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر376.0062.67اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيماجد زهير صالح جبيل991991721411050088

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر376.0062.67اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمصطفى محمد جميل حسين حسين992001721411113045

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر376.0062.67اعدادية سومر للبناتاحيائياسراء عامر ثامر عبد992011721422079005

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر376.0062.67اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمرتضى محمد يونس قدو992021721511113033

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر376.0062.67ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطةاحيائيعلي سالم حسن علي992032121417021020

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر376.0062.67ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيماهر جردو اوصمان جتو992043321417006016

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر376.0062.67اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيفهيمه خلف احمد حسن992053321427003052

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر376.0062.67ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائينوفه سليمان علي محو992063321427011030

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر375.0062.50اعدادية العياضية للبنيناحيائيمحمد صالح سهمي محمد صالح خضر992071721411107068

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر375.0062.50اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيجعفر محمد باقر بيرم الياس992081721411113006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر375.0062.50ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيطالل محمد علي عزام حسين992091721411124012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر375.0062.50ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيناجي حجي نايف رشو992101721411208024

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر375.0062.50اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعماد قحطان ارحيل ناصر992111721415001127

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر375.0062.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائيقوال ابراهيم محمود غانم992121721417010055

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر375.0062.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائيكالو علي خلف ميرزا992131721417010056

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر375.0062.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسجى فيصل خليل ابراهيم992141721422001058

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر375.0062.50ثانوية الفجر العربي المسائيةتطبيقيمحمد ياسين ابراهيم محمد992151721515005047

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر375.0062.50ثانوية الرفعة للبناتاحيائيرسل اركان كاظم حمزه992162321422006036

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر375.0062.50ثانوية الرفاه للبناتاحيائيفاطمة حبيب حسين علي992172721422044066

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر375.0062.50ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيزيد تحسين حسن حرموش992183321417011017

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر374.0062.33اعدادية تلعفر للبنينادبيمحمد عزيز محمد امين عزيز992191721211110015

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر374.0062.33اعدادية ابن البيطار للبنينادبياحمد سعود نوري حيدر992201721211133004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر374.0062.33ثانوية ابليج للبنينادبيرامي فارس عويد ابراهيم992211721211199008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر374.0062.33ثانوية ابليج للبنينادبيعادل عدنان محمد عايد992221721211199014

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر374.0062.33ثانوية الموالي للبنيناحيائيبدر الدين عبد هللا احمد خليف992231721411054005

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر374.0062.33اعدادية الرشيدية للبناتاحيائياية عبد المجيد فاضل ابراهيم992241721422022026

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر374.0062.33اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيريم جمال حسين محمد992251721426001130

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر373.0062.17اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد هللا جاسم محمد خليف992261721211147054

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر373.0062.17اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد صالح حسن عبد هللا992271721411110057

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر373.0062.17اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرنده ميشو خلف حسين992281721422015032

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر372.0062.00ثانوية الجرن للبنينادبيمحمود عبد هللا محمد سلطان992291721211029032

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر372.0062.00اعدادية زمار للبنينادبيبالل ميسر الياس بلو992301721211095008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر372.0062.00ثانوية كاخرتة للبنينادبيعمار طه الياس علي992311721211213015

4148 من 3007صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر372.0062.00اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيرؤى حسن نايف طه992321721222048018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر372.0062.00اعدادية دهوال المختلطةاحيائيهيثم حجي كبو كني992331721417009024

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر372.0062.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزينب عادل خليل غائب992341721422023045

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر372.0062.00ثانوية العياضية للبناتاحيائينبال باسل طاهر وهب992351721422031054

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر372.0062.00ثانوية العياضية المسائية للبنينتطبيقيريان طه الياس فارس992361721515011002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر372.0062.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيماجد محمد ماجد عبد هللا992372621411012137

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر372.0062.00انقرة-مدارس الفرات االهلية تركياتطبيقيمصطفى فالح محمد عزام992383021517046005

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر372.0062.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيعلي الياس حجي اسماعيل992393321411003033

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر372.0062.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمراد حسن الياس اومر992403321417004060

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر372.0062.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيمنال طالل مرزا ابراهيم992413321427003058

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر371.0061.83اعدادية الزهور للبنيناحيائيمصطفى سبهان عبد المحسن عبد السالم992421721411015123

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر371.0061.83ثانوية المزرع للبنيناحيائيانتصار عبد الغني مختار زينل992431721421163005

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر371.0061.83ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه احمد حيدر غايب992441721422007086

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر371.0061.83ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيكريمه اسماعيل محمد يونس محمد992451721422012077

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر371.0061.83ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمصطفى طعمه كهو دحام992462221413025124

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر371.0061.83ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيمروه شفان اوصمان محمود992473321427011025

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر370.0061.67اعدادية الشهاب للبنينادبيحسن احمد محمد حسن992481721211134017

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر370.0061.67اعدادية سارية للبنيناحيائيياسين جاسم محمد حسين992491721411018228

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر370.0061.67ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيمحمد حماد حنش شينو992501721411098022

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر370.0061.67ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيحسين زين العابدين حسين قوجة992511721415013006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر370.0061.67اعدادية دهوال المختلطةاحيائيأميره سعيد الياس قاسم992521721427009002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر370.0061.67ثانوية الكسك للبنينتطبيقيمزهر طه احمد عبد هللا992531721511108021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر369.0061.50ثانوية الجرن للبنينادبيعلي عبد الواحد فتحي عبوش992541721211029021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر369.0061.50اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعباس فاضل عباس خضر992551721411135030

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر369.0061.50ثانوية خانصور للبنيناحيائيزهره صبري الياس عجم992561721421203022

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر369.0061.50اعدادية زينب للبناتاحيائياالء عبد هللا حسن عبد هللا992571721422053008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر369.0061.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائيسهيلة سعدو حسن شمو992581721427010059

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر369.0061.50ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن يازع992592221424060031

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر368.0061.33ثانوية السيبة للبناتتطبيقيشهد نجم عبود حسن992601621522074008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر368.0061.33ثانوية وردك للبنيناحيائيعلي محمد احمد محمد علي992611721411071018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر368.0061.33اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيدلشاد درويش حامو حسين992623321417004018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر367.0061.17ثانوية الجرن للبنينادبيعمر عادل عطا هللا محمد992631721211029025

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر367.0061.17اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيغانم محمد مرعي حشاش992641721215001113
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر367.0061.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييونس حسين قاسم محمد992651721215002317

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر367.0061.17ثانوية ابو ماريا المسائية للبنينادبيمحمد ابراهيم خضر محمد992661721215017009

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر367.0061.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعبد العزيز غائب موسى ياسين992671721411115073

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر367.0061.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر فليح حسن علوان992682121411009207

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر367.0061.17اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمنتظر قاسم محمد عطيه992692621411011223

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر366.0061.00ثانوية الشورة للبنينادبيزين العابدين محمد احمد منصور992701721211033007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر366.0061.00ثانوية المحلبية للبناتادبيعزيزه مسلم محمد يونس ابروش992711721222017012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر366.0061.00اعدادية دهوال المختلطةاحيائيحاتم حجي بدل مهمد992721721417009006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر366.0061.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائييمامة زبير محسن حسن992731721422045208

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر365.0060.83اعدادية العياضية للبنينادبيحمودي محمد توفيق حمو مصطفى992741721211107008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر365.0060.83اعدادية زمار للبنيناحيائيحمزة ابراهيم عبد هللا حسين992751721411095037

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر365.0060.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرانيا فارس صالح محمد992761721422049064

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر365.0060.83اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيريفان رياض يونس شريف992771721426001129

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر365.0060.83اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيسالم عبد احمد محمد علي992783121417001018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر364.0060.67ثانوية كاخرتة للبنينادبيسالم علي خضر علي992791721211213009

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر364.0060.67اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيجاسم محمد جميل عباس محمد992801721411164007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر364.0060.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيسفيان احمد عطيه خلف992811721415002159

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر364.0060.67ثانوية سنجار للبناتاحيائيجيالن جالل صالح علي992821721422010008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر364.0060.67ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيسبهان سعد محمود حسين992831721511096001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر364.0060.67ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيحسين سالم رمضان فتاح992843121411007005

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر363.0060.50اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيزهره غالب احمد عاشور99285172052252012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر363.0060.50اعدادية االبداع للبنينادبيمحمد اكرم مسلم احمد992861721211202021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر363.0060.50ثانوية الفضيلة للبناتادبينور الهدى شوقي محمود ياسين992871721222052036

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر363.0060.50اعدادية الرشيدية للبنيناحيائياحمد جميل محمد صالح صالح992881721411050006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر363.0060.50اعدادية صفية للبناتاحيائيسندس نجم عبد هللا حسن992891721422062027

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر363.0060.50ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيساره عبدالسالم عبدالغني شوقي992901721422067048

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر363.0060.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائينصره شمو حسن جردو992911721427010099

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر362.0060.33اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد عبد السالم فتحي احمد992921721411009018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر362.0060.33اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد حسين محمد دخيل احمد992931721411164086

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر362.0060.33ايمن- الخارجيات احيائيعائشة عبدالجبار حسن علي992941721428050118

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر362.0060.33ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيوقاص محمود مطر احمد992951821411009076

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر362.0060.33اعدادية الحدباء للبناتاحيائيحوراء علي اليذ زمزير992962221422047048

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر362.0060.33ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيوسام اسماعيل سعدو محمد992973221411005017
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر361.0060.17اعدادية الشافعي للبنينادبيبشار محمود عزيز أحمد992981721211135006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر361.0060.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيفاطمه جواد كاظم ناصر992992921222016115

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر360.0060.00ثانوية امجلجة للبنينادبيهادي علي مصطفى ارحيل993001721211100014

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز576.0096.00ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيأمين راضي جاسم مجلي993011621511065002

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز568.0094.67اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الوهاب عبد الهادي محمد993021621511040041

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز567.0094.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق محمد شناوة شاتي993031621513059055

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز567.0094.50ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيشهد احمد كريم جويد993041621522055023

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز567.0094.50الخارجياتتطبيقيضحى جاسم بهلول عنيد993051621528050339

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز566.0094.33ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعلي سالم عبد العظيم محمد993061621513047023

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز565.1694.19اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيسجاد ستار جبار بداي993071621511068020

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز565.0094.17اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمرتضى جليل جبار حسن993081621511014073

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز565.0094.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي ناجح مهدي يوسف993091621513071093

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز564.0094.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيرسول عباس جوالن رشك993101621511018050

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز564.0094.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمعد جبار عبد الخالق عبد الحسين993111621513006109

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز564.0094.00اعدادية البسمة للبناتتطبيقيفاطمة عبد العظيم خميس هاشم993121621522080042

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز563.0093.83اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسين نوري عطية حسين993131621511017046

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز563.0093.83ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقياحمد مالك خلف مطرود993141621513113002

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز563.0093.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقياحمد رافد موفق محمد كامل993151621513123001

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز563.0093.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعمار اسعد غبيش كشيش993161621513123036

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز563.0093.83اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزهراء عادل عبد السيد ماضي993171621522014019

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز563.0093.83اعدادية الوثبة للبناتتطبيقينور الهدى صفاء ابراهيم عبد لكريم993181621522065032

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز563.0093.83اعدادية البسمة للبناتتطبيقيآية مازن فرحان عبود993191621522080006

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز563.0093.83ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيكوثر سعد حسن جاسم993201621524010023

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز563.0093.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقينور الهدى سجاد حمزه ابراهيم993211621524062041

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز562.0093.67اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد نزار عبد الزهره مهدي993221621511034147

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز562.0093.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيدعاء رياض صبار حسين993231621522009012

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز562.0093.67اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيشهد صباح باهش رماثي993241621522021023

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز562.0093.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيدنيا محمد محسن زويد993251621524072007

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز561.0093.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الرؤوف حسن حمود993261621513006019

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز561.0093.50اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه منذر صدام خلف993271621522003026

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز561.0093.50ثانوية النبأ للبناتتطبيقيزينب ماجد حسين علي993281621522040016

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز561.0093.50الخارجياتتطبيقيفاطمه ياسر جاسم كرنوت993291621528050406

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز561.0093.50اعدادية كميت للبنينتطبيقيغيث خماس فرحان جبر993302821511014055
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قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز560.0093.33اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمرتضى رعد عودة سعد993311621511037091

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز560.0093.33ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمنور عبد الحسين محمد محسن993321621513010054

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز560.0093.33ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيزهراء ظاهر جحف عبيد993331621524066015

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز560.0093.33اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيمصطفى بهاء الدين بدر مكطوف993342521511026036

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز559.8493.31اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقياحمد محمد جبر صبر993351621511068005

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز559.0093.17ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعباس ماجد حميد عباس993361621513027037

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز559.0093.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحيدر عبد الشهيد ناصر حسين993371621513071043

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز559.0093.17اعدادية البسمة للبناتتطبيقيزينب علي حميد شاوي993381621522080031

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز559.0093.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيافنان احمد سوادي جعفر993391621526002097

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز558.0093.00اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقياحمد جبار عباس حسين993401621511047002

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز558.0093.00اعدادية المعقل للبناتتطبيقيمريم رافد علي كزار993411621522014049

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز558.0093.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيجمانه اثير فاضل محمد993421621522054014

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز558.0093.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيعذراء رعد كاظم حميدي993431621524022026

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز558.0093.00ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقياالء جميل قاسم سعدون993441621524029002

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز558.0093.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيمنار سمير عبد الحليم شنان993451621524061022

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز558.0093.00اعدادية التميز للبنينتطبيقيعلي محمد صالح موسى993462221511077050

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز558.0093.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى عالوي محيسن هاشم993472821511001190

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز588.0098.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيصبا عبد الخالق كريم سلمان993481621522058049

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز586.0097.67ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعباس عبد الحسن متليك محسن993491621513108011

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز585.0097.50ثانوية النبأ للبناتتطبيقيافراح وصفي كامل راضي993501621522040006

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز584.0097.33ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيمحمد يوسف محمد خليفه993511621513031021

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز584.0097.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي مزهر عوفي شغيدل993521621513123034

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز583.0097.17ثانوية الموانئ للبنينتطبيقياحمد وصفي طاهر شايع993531621511053004

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز583.0097.17ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى علي يعقوب مذخور993541621513014040

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز583.0097.17ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيزهراء كريم جاسم جبر993551621524005010

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز582.0097.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيسيف الدين محمود شاكر هاشم993561621513123025

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز582.0097.00ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزينب مرتضى كامل حاوي993571621524051022

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز581.0096.83اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمد طالب قاسم محمد993581621511045075

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز580.0096.67اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقياحمد رائد عبد الصمد مرتضى993591621511076003

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز580.0096.67ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيعلي اسامة علي بكر993601621513008012

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز580.0096.67اعدادية غزة للبناتتطبيقيغدير أحمد عبد اللطيف نمر993611621522034038

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز579.0096.50اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد هيثم حمد ابراهيم993621621511011116

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز579.0096.50ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيزينب احمد حرفش حسين993631621522044025
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قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز579.0096.50ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيحوراء صادق اسماعيل جبر993641621524028014

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز578.0096.33اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين علي هليل موسى993651621511011044

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز578.0096.33ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد فاخر طاهر باشط993661621513022074

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز577.0096.17اعدادية اليرموك للبنينتطبيقياحمد عبد هللا نعمه عفج993671621511031005

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز577.0096.17اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعبد هللا سعدون فالح وهيم993681621511038033

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز577.0096.17ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيمهدي ميثم عبد الحسين حميد993691621513018015

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز575.0095.83ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيعال خالد عاشور عبد الحسين993701621524051025

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز574.0095.67ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيكرار ميثاق موسى عيسى993711621513060024

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز573.0095.50اعدادية غزة للبناتتطبيقينبأ مؤيد حمود عطيه993721621522034048

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز572.0095.33اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيبنين تحسين هجول لعيبي993731621522021009

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز571.0095.17اعدادية العباس للبنينتطبيقيعبد الرزاق احمد عبد الرزاق مجيد993741621511046078

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز571.0095.17ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقييوسف فراس طه عبد علي993751621513110079

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز571.0095.17ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيهاجر خليل ابراهيم ياسين993761621524038027

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز570.4095.07اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيحسن فالح عبد الحسن علي993771621511068008

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز570.0095.00اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيناصر حسن موحان حبيب993781621511045090

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز570.0095.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد صفاء جواد فرج993791621513123045

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز570.0095.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيعلياء حسين عبد الهادي ظاهر993801621522036054

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز569.0094.83اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد كريم مهدي ناهي993811621511034005

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز569.0094.83اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيامجد محمد علي يوسف مطلك993821621511038006

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز569.0094.83اعدادية االعالم للبنينتطبيقيايمن عادل عبد الودود قاسم993831621511041009

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز569.0094.83ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيكرار محمد زبون سلمان993841621513078034

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز569.0094.83اعدادية البيان للبناتتطبيقيعذراء احمد نعمة عبود993851621522048017

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز569.0094.83اعدادية االريج للبناتتطبيقيدعاء كامل صالح شنيخر993861621522062008

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز569.0094.83اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي باسم محمد حسين عبد علي993872721511035043

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز568.0094.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمؤمن حازم مشعل عبد هللا993881621511001206

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز568.0094.67اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمرتضى باسم عبد اللطيف كنعان993891621511006163

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز568.0094.67اعدادية الرسول للبنينتطبيقيجالل محمد جالل جبار993901621511052016

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز568.0094.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيجميل بداي حميد نغيمش993911621513006009

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز568.0094.67ثانوية الرافدين االهلية للبناتتطبيقيرؤى علي عبد الجبار محمد993921621524016001

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز568.0094.67ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقياسراء رمضان احمد زكي عبد الجليل993931621524050003

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز568.0094.67ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيزينه عباس موحان خنجر993941621524066021

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز602.96100.49اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيسجاد حسن خليل ابراهيم993951621511068019

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز601.00100.17ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد جاسم علي993961621513022046
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قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز601.00100.17ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيرؤى عثمان فالح سويلم993971621524051011

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز600.00100.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد صالح حمود993981621524010015

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز598.6899.78ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيمجتبى ماجد حسك عبد الحسن993991621511003007

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز598.6899.78ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد باقر قاسم مردي وحيد994002821511023009

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز598.0099.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين محسن لفته سويري994011621511001077

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز598.0099.67ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد حيدر عبد الرضا خلف994021621513022066

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز597.0099.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين عبد العزيز فنجان994031621511001168

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز597.0099.50ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيشيماء عجيل شويطر ثامر994041621524048012

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز596.0099.33ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي ماجد عبد الحسين كرم علي994051621513015044

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز596.0099.33ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيحسين عبد الواحد أبراهيم مهدي994061621513110017

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز596.0099.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيزينه احمد كاظم وادي994071621524072019

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز595.0099.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد السيد حيدر عبد السيد راضي994081621511001129

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز595.0099.17اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي نايف عاصي رشم994091621511020071

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز595.0099.17ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيصادق عدنان عبد هللا حسين994101621511036008

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز595.0099.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيعلي مازن محمد ياسين994111621513055036

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز595.0099.17ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيلبابه حكيم زغيرون بكي994121621524051031

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز593.0098.83ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيساره مطر كاظم لفته994131621524051023

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز593.0098.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيايه نزار عبد االمير عبد هللا994141621524072004

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز592.0098.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيصادق محمد رضا لفته خليل994151621511001118

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز592.0098.67اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمنتظر هادي صالح علي994161621511027074

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز592.0098.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن ماجد سلطان عسكر994171621513006015

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز592.0098.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمصطفى صالح مهدي جاسم994181621513071132

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز592.0098.67ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيحيدر هاني جابر محمد994191621513110023

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز592.0098.67اعدادية غدير خم للبناتتطبيقياماني عون عوده صالح994201621522084004

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيالزهراء مهند كاظم يوسف994211621524072002

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقينور رياض محمد حسن994221621524072035

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز591.0098.50ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيعباس صفاء أحمد عبد الرحمن994231621511065010

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز591.0098.50ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد صباح حمود سعيد994241621513015053

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز591.0098.50اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزهراء علي حمود لفتة994251621522014020

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز590.0098.33اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيحبايب فؤاد كاظم علي994261621522054015

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز590.0098.33اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيايه قصي عبد السالم عبد القادر994271621522076008

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز590.0098.33ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقينبأ حيدر مجيد عبود994281621524010028

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز590.0098.33ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيدعاء ستار جبر صحن994291621524050007
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قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز590.0098.33ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيزينب أمجد عبد هللا عبد الحسين994301621524066018

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز589.0098.17اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعقيل فيصل كامل حسن994311621511041051

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز589.0098.17اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحسين وليد عبد االمير موسى994321621511051043

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز589.0098.17ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيمحمد امين بهلول خريبش994331621511074048

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز589.0098.17ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيمحمد خلف حميد محمد994341621513110068

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز589.0098.17ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيسرور ميثاق عبد االمير علي994351621524026017

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز589.0098.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمنتظر تحسين عبد الزهره جبر994362821511001204

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز588.2098.03ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيروان يعرب قحطان حميد994371621524072013

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز588.0098.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد حسن عبد الكاظم حمود994381621511029070

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز588.0098.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيسجاد عبد الرزاق حسن عباس994391621511034077

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز588.0098.00ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمحمد طالل علي حسين994401621513007026

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز588.0098.00اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفاطمة رحيم حسون راضي994411621522016031

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز588.0098.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقينبأ جالل حنون عيسى994421621524024042

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز584.0097.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمهدي باسم عبد كحيط994432221411003344

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز583.0097.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين حسن994441621424072135

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز582.0097.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكرار عقيل عبد المحسن حسن994452221411003223

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز581.0096.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيسكينه محمد طالب دشر994461621424011086

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز580.4096.73االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم محمد علي حسين994471621411001003

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز579.0096.50اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء نبيل كامل محيي994482221422002060

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز578.0096.33اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي جون زغير حياوي994491221411028091

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز578.0096.33اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزهراء مجيد زهراو عبيد994501621422094026

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز577.0096.17اعدادية المعقل للبنيناحيائيمجتبى جواد جاسم محمد994511621411018042

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز577.0096.17ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيساره عالء عبد االمير عبد الرضا994521621424007033

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز577.0096.17ثانوية االقصى للبناتاحيائيرقيه عبد الكريم علي زيني994532821422021007

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز576.0096.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيامل عباس حسين مشحوت994541621424024006

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز576.0096.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه عدنان هاشم محمد994551621424072213

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز576.0096.00ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيدعاء يحيى كامل سلمان994562221424046009

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز575.0095.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمسلم عدنان خضير يعقوب994571621411001172

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز575.0095.83ثانوية سفوان المسائية للبنيناحيائيحسن فالح فاضل خلف994581621415006005

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز575.0095.83االهلية للبنين.ع.ثانوية الحسن المجتبىاحيائيعباس فاضل خلف محمد994592221413043018

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز574.8895.81ثانوية المتميزيناحيائيمقتدى حازم عبد الزهره حسين994602821411023051

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز573.0095.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمالك علي خيري عبود994611621424011135

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز572.0095.33اعدادية السيدية للبنيناحيائيعلي حسين حمزه علي994621121411004148
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كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز572.0095.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد منذر صالح جابر994631621413123140

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز572.0095.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر حسن كريم برهان994642521413031688

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز572.0095.33ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائينبا فالح اطعيمه اجويعد994652821422030045

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز571.0095.17ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفرح فراس نادر عبد هللا994661621424008037

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز571.0095.17اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمحمد حمزه مجيد كاظم994672321411012137

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز571.0095.17ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيتبارك عبد الحسن كوكز علوان994682621422002006

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز570.0095.00ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي حسين كاطع عبد الساده994691621413021040

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز570.0095.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتقى هاشم حسين عبيد994701621424024027

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز569.0094.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيفضل هللا وسمي عيدان سلمان994711621413071032

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز569.0094.83ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائينرجس محمد عبود حسن994721621422056030

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز569.0094.83اعدادية البتول للبناتاحيائيبنين حسين عبد علي حسن994731621422066006

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز568.0094.67اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيرواء ياسر حسن ياسر994741621422076025

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز568.0094.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيفدك حسين داخل راضي994752221422016136

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز568.0094.67اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعمار محمد جاسم صبيح994762421411038069

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز567.0094.50اعدادية االبتسامة للبناتاحيائياسراء سعد نوري اسحاق994771621422076002

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز567.0094.50اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمهند محمد عبد السيد خابط994782621411038084

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز566.0094.33اعدادية االكرمين للبنيناحيائيابراهيم مجيد عبد الكريم لفتة994791621411017002

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز566.0094.33ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيالمجتبى عبدالمحسن صالح ماجد994801621413035001

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز566.0094.33ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيرباب طالب كاظم عكار994811621424066014

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز566.0094.33اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيبشير احمد محمد رشيد994822121411003028

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز566.0094.33اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين شمخي جبار نعيمه994832221411002035

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز566.0094.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى اثير فاضل علي994842521413031633

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز565.0094.17ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيبسهيه ياسين محمد رصافه994851021422017004

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز565.0094.17ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء وليد احمد محمد994861621424026023

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز565.0094.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيشهد عالء حسين علي994871621426002126

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز565.0094.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد سيف غانم حسن994881721411008325

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز565.0094.17اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعثمان ستار هادي حسن994892121411036023

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز565.0094.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيمرتضى ستار عبد السادة روضان994902321411006203

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز563.0093.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم عباس حسين محيسن994911621422012061

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز563.0093.83ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيحنين محمد حسن راضي994921621424007018

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز563.0093.83ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيزهراء فؤاد عبد هللا مزعل994931621424056007

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز562.0093.67اعدادية الهارثة للبناتاحيائيمريم قاسم خلف فياض994941621422021092

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز561.0093.50اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب شهيد خشان فياض994952821422009079
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كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز560.0093.33اعدادية العشار للبناتاحيائيبنين حسين علي سعيد994961621422053028

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز560.0093.33ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء علي عاتي حسن994972821422001047

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز560.0093.33مدرسة بابل العراقية االهلية في رومانيا بوخارستاحيائيمحمد علي عمار علي حسين994983021417014008

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز559.0093.17ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيعلي ناصر ياسين شريف994991621413052014

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز559.0093.17ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيحوراء عباس محمد جاسم995001621422041010

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز558.0093.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيسبأ حسين هاشم نهير995011621424051084

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز558.0093.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب باسم جبير خصاف995022221422083139

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز558.0093.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيميثم اسعد مالك حسين995032421411036357

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز558.0093.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيشاهيناز قاسم حبيب شنين995042921422025086

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز557.0092.83ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسن خالد عربي مراد995052221413031011

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز557.0092.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهدى جاسم خلف حسن995062721422054317

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز556.0092.67ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيزين العابدين كاظم بنيان محسن99507162041497022

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز556.0092.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيايمان مناف مبارك محسن995081621422051023

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز556.0092.67ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيآيات ناظم يوسف سالم995091621424005004

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز556.0092.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب علي جابر عوده995102521422004446

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز555.0092.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيغدير قاسم كريم ديري995111621424011096

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز555.0092.50اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيكرار عبد السالم عباس عيسى995121621511020080

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز555.0092.50ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد عبد هللا995131621513054006

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز555.0092.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين عبد الكريم صاحب عبد الكريم995142721411034054

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز555.0092.50ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيظفار غسان سعدون مطلك995152821424001015

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز555.0092.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين علي بلعوط حسن995162821511005049

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز554.0092.33اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمحمد قاسم عبد الحسين عباس995171621511041081

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز553.0092.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيزهير بهاء عبد الرزاق جري995181621413123059

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز553.0092.17ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمها احمد جابر عطوان995191621424010088

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز553.0092.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك منصور عبد الرزاق مطر995201621424072049

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز553.0092.17اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمؤمن عبد القادر يوسف محمد995211921411004036

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز553.0092.17اعدادية النور للبناتاحيائيبسمله مازن سلمان كاظم995222221422042333

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز553.0092.17ثانوية الصباح المختلطةتطبيقينبأ قاسم محمد عبد العباس995232221527057019

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز553.0092.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد ثائر اسماعيل ماضي995242521411009251

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز553.0092.17اعدادية العمارة للبناتاحيائيحنين وليد خزعل سلمان995252821422009041

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز552.7692.13ثانوية المتميزاتاحيائيبان مضر خزعل سلمان995262821422029006

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز552.0092.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحوراء بشار قاسم سلمان995271621424072062

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز552.0092.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيأحمد علي حسن فالح995281621513022004
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كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز552.0092.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعيد حميد باهض995292221424007121

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز551.0091.83اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه جبار صادق عبود995301621422053097

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز551.0091.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء لؤي حاتم شاكر995311621424038025

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز551.0091.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنت الهدى حميد شريف حاتم995321621424072033

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز551.0091.83اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه عالء عبد الحسين مريعي995331621522043061

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز551.0091.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيحسين علي حسن عبد عون995342521511008046

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز551.0091.83اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي محمود حاكم عناد995352721411026136

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0091.67اعدادية الهدى للبناتاحيائينور جهاد رجب عبد الرسول995361621422003054

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0091.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيندى محمد خضير حسن995371621424024107

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0091.67اعدادية الشهداء للبنينتطبيقياحمد عبيد مصاول بشاره995381621511015006

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0091.67ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيحسن فالح حسين عامر995391621513010009

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0091.67ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيناصر حيدر ناصر عبيد995401621513010056

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0091.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيحوراء عبد الحسين بشير كاطع995411621524024012

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0091.67اعدادية كربالء للبنيناحيائياسحاق صبار علوان حسين995422221411034041

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0091.67ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيشهد نبيل جبار صاحب995432921424002029

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز549.0091.50اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيزينب عالوي حسين علي995441621422009034

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز549.0091.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد حسين علي محسن995452221411003260

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز549.0091.50اعدادية التميز للبنيناحيائيايمن علي حسين صبخه995462221411077021

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز549.0091.50ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي شاكر شياع995472221424007075

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز549.0091.50اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياحمد عالء زهير محمد995482521411009020

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز548.0091.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيبنين فرحان خلف طاهر995491621422079011

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز548.0091.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء ستار شبوط شريده995501621424024045

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز548.0091.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد غالب ياسين موسى995511621511001241

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز548.0091.33ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه مجلس عبد حريز995522821422015089

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز547.0091.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمسلم عادل جواد جاسم995531621413055028

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز547.0091.17ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي صالح عايد راشد995541621513010047

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز547.0091.17اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيفاطمه رحيم عويد دراغ995551621522026028

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز547.0091.17للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى تطبيقيزهر اء موحان علي كاظم995561621522095002

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز547.0091.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيمنى عادل عبد هللا عبد الرزاق995571621524061023

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز547.0091.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب رياض خالد فارس995582221424008134

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز546.0091.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيشهد ارشيد عناية مراد995591621422038046

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز546.0091.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد احمد ظاهر مهدي995601621511018114

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز546.0091.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين جبار حسين995612221422004138
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كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز546.0091.00ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء صباح مصاول مسلم995622221422009042

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز546.0091.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيطيبه عدي محمد علي995632221424042048

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز546.0091.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامجد احمد عيدان كاظم995642521413013030

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز546.0091.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائياالء ثامر نجم عبد هللا995652621422037007

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز546.0091.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير مطير شريجي995662821422012122

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز545.0090.83ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمحمد عالء كريم محمد995672821411012029

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز544.0090.67اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيحسين أمير حامد سمير995681621415007015

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز544.0090.67ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء حسين حمود غضيب995691621422068019

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز544.0090.67ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرقيه ميثم عبد الحسن زعيل995701621422071037

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز544.0090.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد غياض مزعل995711621424024020

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز544.0090.67اعدادية األعراف للبنينتطبيقيعلي عبد الستار جابر خلف995721621511058058

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز544.0090.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيمريم قاسم عبد الحسن فالح995731621522009035

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز544.0090.67ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيهدى فائق زغير بتور995741621524044026

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز544.0090.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عوده خزعل طاهر995752221411004278

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز544.0090.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمة محمد تقي مهدي جودي995762521424018012

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز544.0090.67اعدادية جصان للبنيناحيائيأحمد علي فيصل دعدوش995772621411036001

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز544.0090.67ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيزيد حميد علي كاظم995782821511006025

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز544.0090.67ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيكاظم راضي منيزل حويش995792821511019055

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز543.0090.50االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيكرار جاسم خليف بدير995801621413025012

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز543.0090.50اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزهراء حسين علوان ناهي995811621422094022

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز543.0090.50ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزهراء مجيد جيجان حاجم995821621424002023

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز543.0090.50اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد رمضان جابر شديد995831621511032178

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز543.0090.50اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمجتبى محمد عويد جحيل995842221411018137

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز543.0090.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعباس عيسى محمد هالل995852221411021109

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز543.0090.50ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيكرار علي حسين دمدوم995862221413004118

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز543.0090.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسن حسين جاسم حمزه995872621411011028

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز542.0090.33ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم احمد عايش عبد هللا995881621424057045

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز542.0090.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه صفاء حسين علي995891621424072024

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز542.0090.33اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين علي محسن كامل995901621511034050

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز542.0090.33ثانوية الرمادي للبنيناحيائيليث حامد جمعه علي995911921411001060

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز542.0090.33اعدادية السالم للبنيناحيائيمرتضى عواد عجاج محمد995922221411015152

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز542.0090.33ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق مجيد مطشر عامر995932221413015030

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز542.0090.33ثانوية االشراق للبناتتطبيقيضحى جميل جخيور نجم995942221522063016
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كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز542.0090.33اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيأحمد مرتضى عباس سعيد995952821511002001

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز541.0090.17ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيتبارك فؤاد عبد الكريم ياسين995961621424010018

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز541.0090.17ثانوية تراث االجيال االهلية للبنينتطبيقيسجاد لقمان كاظم انتيش995971621513103004

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز541.0090.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكاظم جواد كاظم عبد995982221411003216

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز540.0090.00اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيمحمد مازن كريم مكي995991421415002035

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز540.0090.00االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائياحمد عادل سالم غالي996001621413025001

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز540.0090.00ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيرفاه حامد جميل جاسم996011621422041011

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز540.0090.00اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه عقيل حاتم جخيور996021621422053105

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز540.0090.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيزين العابدين حسن جميل عماره996031621511034071

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز540.0090.00اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمرتضى عبد الوهاب محمد خضير996041621517006067

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز540.0090.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسجى سالم مكي ابراهيم996052221424045171

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز540.0090.00ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيسجاد رحيم عزيز محمد996062221513035031

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز540.0090.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيامير نصير فليح حسن996072521411010022

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز540.0090.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيسلسبيل حسن علي جواد996082721422021066

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز540.0090.00ثانوية دجلة للبنيناحيائيعباس سعد عبد الحسين يونس996092821411011034

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز540.0090.00ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيكرار حسون اليج جبر996102821511019057

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز540.0090.00اعدادية اليمامة للبناتتطبيقينور عبد الجبار كريم حسن996112821522013049

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز539.0089.83اعدادية القرنة للبناتاحيائيمريم عبد الجبار شاكر فرج996121621422005050

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز539.0089.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيشوك سامي حمد مناحي996131621424028038

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز539.0089.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيابراهيم عبد الرحيم حسين يونس996141621511001002

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز539.0089.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى عباس سالم محمد996152221411003322

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز539.0089.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين ناصر حسين عليوي996162221413013052

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز539.0089.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيآالء عبد الباري عباس عبد الواحد996172221424001001

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز539.0089.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمؤتمن احمد كاظم وهام996182421413018105

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز539.0089.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين مرتضى جاسم هادي996192421422011040

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز539.0089.83اعدادية الهندية للبنيناحيائيعبد هللا ماهر يوسف جهاد996202721411032105

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز539.0089.83اعدادية العمارة للبناتتطبيقيسارة حسن هامل جعفر996212821522009042

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز538.0089.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعمار حيدر مسلم حمادي996221621411001110

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز538.0089.67ثانوية النبأ للبناتتطبيقيفضيلة قيصر عبد هللا جادر996231621522040023

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز538.0089.67اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحمداوي انور حمداوي علوان996242621411012052

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز537.8089.63اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد علي حسين جاسم عبيد996252321411020331

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز537.4089.57ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزهراء احمد حسن علي996261621422056011

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز537.0089.50اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمصطفى محمد جفات شاوي996271421511041035
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كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز537.0089.50ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيابراهيم زهير نجم تايه996281621513018001

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز537.0089.50اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيايات مشتاق عبد الحسين عباس996291621522024005

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز537.0089.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسن علي عوده حسين996302221413013029

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز537.0089.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين مبلط عجه996312221422004139

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز537.0089.50ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيكرار وسام جبل عاشور996322421513010049

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز537.0089.50ثانوية دجلة للبنيناحيائياحمد علي مري مونس996332821411011003

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز536.0089.33ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيزينب عدنان جبار جاسم996341621424027016

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز536.0089.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين انور فاضل جعفر996351621511001103

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز536.0089.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيامين احمد مرداس جبر996362221413004022

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز536.0089.33ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيحسين احمد مشاوش كاظم996372221413015008

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز536.0089.33ثانوية العامل للبنينتطبيقيعلي احمد علي ياسين996382321511023015

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز535.4489.24ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد الباقر وائل ثابت كاظم996392321411056126

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز535.0089.17اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقياحمد علي حسين حمدان996401621511033010

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز535.0089.17اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيساره علي حسين علي996411621522035039

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز535.0089.17اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيحنين علي عريبي دخيل996421621522038009

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز535.0089.17اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيساجر فالح محمد شعبان996431921511040012

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز535.0089.17اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعلي عبد الغفور احمد حسين996442121411029055

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز535.0089.17ثانوية االخالص المختلطةاحيائيعلي رحيم جبر غانم996452221417032008

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز535.0089.17االهلية للبنين (ع)اعدادية دار الزهراءاحيائيمحمد باقر ابراهيم جبر كاطع996462521413006011

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز535.0089.17ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيرقيه خالد عبد الحسين علي996472721424005007

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز535.0089.17اعدادية العمارة للبناتاحيائينوره عبد عطيه محمد996482821422009145

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز535.0089.17اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن علي جبار محمد996492921411017057

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز535.0089.17اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا صباح خالوي عالج996502921511022048

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز534.0089.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيروان علي عبد الزهرة موسى996511621424019011

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز534.0089.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء مراد عوده طاهر996522221422039188

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز534.0089.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء قصي عبد االمير محمد996532221424005030

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز534.0089.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه عادل عبيد خضير996542221424017196

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز534.0089.00اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحيدر احمد قاسم حسين996552221511039025

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز534.0089.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيامنة رضا عطية وروير996562921422024023

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز533.0088.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيعطاء عماد كاظم محسن996571621422061021

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز533.0088.83اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين حمود فرهود ضباب996582221411002029

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز533.0088.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة نبيل فيصل عمير996592221424007138

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز533.0088.83ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيعلي خلف جبار محيسن996602221513023014
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كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز532.0088.67اعدادية األعراف للبنينتطبيقيعباس كامل عويد مثكال996611621511058046

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز532.0088.67ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيجاسم مكي جاسم عوده996621621511075003

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز532.0088.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد باقر عقيل جاسم خلف996631621513123041

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز532.0088.67ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيحوراء حامد عبد الرزاق محي996641621526001056

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز532.0088.67اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيمريم صفاء صبيح عبد االمير996652721522048036

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز531.0088.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين سرحان حسن996661621511001015

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز531.0088.50اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيسالم صالح نسيم مفتن996671621511020041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية515.0085.83اعدادية قرة قوش للبنينادبيعبد المسيح خالد داود يوحنا996681721211067011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية506.0084.33اعدادية سارة للبناتادبيمريم نجيب سوالقا توما996691721222019022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية497.0082.83اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقيميالد ناجي خضر فرنسو996701721511067018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية469.0078.17ثانوية الخوارزمي للبناتادبينهال محمد باقر محمد996713121222015009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية437.0072.83اعدادية االمين للبنينادبيمحمد فتحي اسماعيل جميل996723121211003054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية435.0072.50ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيحسن علي زيدان احمد996731921215002058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية430.0071.67ثانوية شرق دجلة للبنينادبيعبد الرحمن عواد علي طعمة996742021211031014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية427.0071.17ثانوية شرق دجلة للبنينادبياسامه موسى صالح ابراهيم996752021211031002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية417.0069.50اعدادية قرة قوش للبنينادبيبهنام نمرود بهنام كرومي996761721211067005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية416.0069.33اعدادية سارة للبناتادبيارلين خالد يوسف شابا996771721222019001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية414.0069.00ثانوية المكوك للبنينادبيمحمد عبد الغفار خضر عبد996781721211051039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية408.0068.00ثانوية اصفية االولى للبنينادبيعبد الرحمن ابراهيم علي عبد هللا996791721211035007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية408.0068.00اعدادية العباسي للبنينادبينشوان خلف خضر عزيز996802021211020051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية406.0067.67اعدادية حمام العليل للبناتادبيزهراء نصيب عبد الكريم احمد996811721222009035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية400.0066.67ثانوية تل واعي للبنيناحيائيعمر صالح مطلك حويج996821721411034019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية400.0066.67ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيمينا متي موسى إبلحد996833121522003024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية399.0066.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرنين فارس جرجيس يعقوب996841721422018014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية398.0066.33اعدادية حمرين للبنيناحيائيميثم علي عبد اسود996853121411004043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية390.0065.00اعدادية القرطبي للبنينادبيعمر مشتاق دوهان محمود996862121211051041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية388.0064.67ثانوية السالمية للبنينادبيعبد الرحمن اكرم محمد علي996871721211072006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية388.0064.67اعدادية ابن االثير للبناتادبيهديل جاسم حسين علي996881721222042087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية386.0064.33اعدادية برطلة للبنينادبيعلي حازم تقي موسى996891721211065026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية385.0064.17ثانوية المحبة للبناتاحيائيمريم مسلم كريم سليم996903121422008025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية384.0064.00ثانوية البعاج للبنينادبيمحمد عبد حمد حجيم996911721211045089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية383.0063.83اعدادية االندلس للبناتادبيرحمه حسن محسن سعيد996921721222054015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية383.0063.83ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيرنين أياد متي يعقوب996933121522003008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية382.0063.67ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيحاجم حماد غضيب حوران996941721215010007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية381.0063.50ثانوية تل سروال للبنينادبيرباح حماده خضر احميد996951721211056005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية381.0063.50ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعبد الحكيم احمد قنبر سليمان996961721513025005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية380.0063.33اعدادية بعشيقة للبناتادبيشهد عماد حامد محمود996971721222015019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية380.0063.33ثانوية وردك للبنيناحيائيرنا عدنان خضر سليم996981721421071005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية380.0063.33اعدادية الوحدة للبناتاحيائيعذراء اسماعيل عبد المهدي ناهي996992221422036067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية379.0063.17اعدادية الشافعي للبنينادبيأسامة طالل خليل توفيق997001721211135001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية379.0063.17اعدادية الرضواني للبنينادبييونس علي حميد عبد997011721211147121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية378.0063.00اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي عباس زهير عباس997021421511050053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية378.0063.00اعدادية سارة للبناتادبيحنين سعد سوالقا توما997031721222019005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية378.0063.00ثانوية المحبة للبناتاحيائيبيداء حسن هاشم حسن997043121422008009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية377.0062.83اعدادية قرة قوش للبنينادبيسافيو ثامر عازر يعقوب997051721211067009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية377.0062.83اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيصفاء طه سلطان خضر997061721222080030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية377.0062.83ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيحازم قاسم ناصر رشو997071721411208005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية377.0062.83ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمريم عبد المطلب علي عبد997082121421016026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية376.0062.67اعدادية برطلة للبنينادبيمحمد عادل فاضل مجيد997091721211065036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية376.0062.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيعائشه الياس خضر عكله997101721422049128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية375.0062.50ثانوية بعويزة للبنينادبيعمر علي عكلة محمد997111721211079010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية375.0062.50اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفخري حسن شمو كشتر997123321417002060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية374.0062.33اعدادية النور للبنيناحيائيسجاد اكرم حسين محمد علي997131221411023062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية374.0062.33اعدادية تل عبطة للبنينادبيصهيب حسين خليف صالح997141721211061016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية374.0062.33ايسر- الخارجيون ادبيراكان حيدر الياس حيدر997151721218010266

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية374.0062.33اعدادية سارية للبنيناحيائيابراهيم محمد جاسم محمد997161721411018001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية374.0062.33اعدادية برطلة للبنيناحيائيعلي فاضل عباس احمد997171721411065047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية374.0062.33اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد يونس مصطفى محمد997181721411164097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية374.0062.33ايسر- الخارجيون تطبيقييوسف سامي الياس متي997191721518010156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية373.0062.17اعدادية برطلة للبنينادبيحسين جاسم سياف مصطفى997201721211065014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية373.0062.17اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيزيد علي عباس حيدر997211721411164036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية372.0062.00ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيمريم زياد عبد هللا محمد997221121426005029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية372.0062.00ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيمحمد صالح مرعي حسن997231721215015105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية371.0061.83ثانوية البعاج للبنينادبيمحمود ايوب محمد حمو997241721211045095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية371.0061.83اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيمحمد صالح احمد عمر997251821211086040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية371.0061.83اعدادية تل علي للبنينادبيعبد الرحمن ياسين احمد مرعي997262021211030019
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية370.0061.67ثانوية المزرع للبنينادبيمازن محمد يونس علي997271721211163011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية369.0061.50ثانوية اصفية االولى للبنينادبيعمر اسماعيل ابراهيم سليمان997281721211035011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية369.0061.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيذياب عامر مهنى وحش997291721411005031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية369.0061.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمؤمن عبد الصمد محمود شيخ اسالم997301721511008071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية369.0061.50ثانوية شايستة للبناتادبينور الهدى فراس فتحي محمود997313121222005019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية369.0061.50ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيطه ميسر عبد العزيز محمد علي997323321417014010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية368.0061.33اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيسامان هاجيج خليل خدر99733172051060027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية368.0061.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمريم عبد الكريم عباس طاهر997341121422016068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية368.0061.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيفراس زياد طارق محسن997351721211001052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية368.0061.33اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيصباح رحيم عبد االمير رمضان997362921211008028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية367.0061.17ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيساره حامد كامل محمد997371221422019042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية367.0061.17اعدادية شط العرب للبنينادبيحكيم حسن حمد صالح997381321211035029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية365.0060.83اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمد حسام محمد حسين997391321511015054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية365.0060.83اعدادية بعشيقة للبناتادبيخمائل بركات خضر يوسف997401721222015008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية365.0060.83اعدادية خزنة للبنيناحيائيعمار يوسف جمعه خضر997411721411064044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية365.0060.83اعدادية المسار المختلطةاحيائيسجاد محمد قند شلوحي997422221417043028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية365.0060.83اعدادية الموفقية للبنينادبيمنتظر ستار عباس حسن997432621211039135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية364.0060.67اعدادية النورين للبنيناحيائينوري جاسم محمد حسين997441421411004037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية364.0060.67اعدادية سارة للبناتاحيائيديانا أمجد يوسف عبدهللا997451721422019026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية364.0060.67اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيشهد حسن حمادي محمد997461721422080054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية364.0060.67ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيراشيل جورج شابا بولص997471721425013005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية363.0060.50ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيسعد مجيد مصطفى الياس997481721411111008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية362.0060.33ثانوية العراق للبنينادبياحمد محمد داود سلومي997491421211036002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية362.0060.33ثانوية البعاج للبنينادبيعامر عباس فاضل حسين997501721211045045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية362.0060.33اعدادية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد عامر محمود طه997511721413028001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية362.0060.33ثانوية الشجرة للبنيناحيائيابراهيم خلف احمد دودح997522021411048001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية362.0060.33ثانوية المحبة للبناتادبيشيماء عبد الهادي صديق ابراهيم997533121222008005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية360.0060.00ثانوية ابليج للبنينادبيهادي فالح عائد خضر997541721211199032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية360.0060.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمروان سالم سعدو علي997551721411001065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية360.0060.00اعدادية برطلة للبنيناحيائيعلي غازي فيصل عبد الكريم997561721411065046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية360.0060.00ثانوية شاقولي للبنيناحيائيعلي حسين ذنون يونس997571721411070019

كلية التربية/جامعة الحمدانية524.0087.33ثانوية الموفقية للبناتاحيائياالء علي عاشور حمزة997581721422037007

كلية التربية/جامعة الحمدانية521.0086.83اعدادية الهويرة المختلطةادبيايوب فتحي محمود مصطفى997593121217002005
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كلية التربية/جامعة الحمدانية499.0083.17ثانوية سنجار للبنيناحيائيكاميران سيدو صالح سيدو997601721411206059

كلية التربية/جامعة الحمدانية497.0082.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمهند ياسر عيدان صالح997611721411008410

كلية التربية/جامعة الحمدانية497.0082.83اعدادية برطلة للبنيناحيائياندي الياس ابراهيم متي997621721411065005

كلية التربية/جامعة الحمدانية493.0082.17اعدادية سارة للبناتادبيكوثر حسن علي فتاح997631721222019018

كلية التربية/جامعة الحمدانية492.0082.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيشهد محمود محمد حميد997641721422020059

كلية التربية/جامعة الحمدانية485.0080.83 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيسالم حجي حمد صفر997653321411003022

كلية التربية/جامعة الحمدانية484.0080.67اعدادية سارة للبناتادبيريام نزار شابا منصور997661721222019008

كلية التربية/جامعة الحمدانية483.0080.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد عبد الرحيم يونس فارس997671721411115010

كلية التربية/جامعة الحمدانية482.0080.33اعدادية بعشيقة للبنينادبيعبد هللا علي احمد رشيد997681721211057007

كلية التربية/جامعة الحمدانية480.0080.00اعدادية الراية للبنينادبيخالد ابراهيم سالم حامد997691721211025022

كلية التربية/جامعة الحمدانية473.0078.83ثانوية منارة شبك للبنينادبيموسى كاظم قاسم عزيز997701721211066024

كلية التربية/جامعة الحمدانية472.0078.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيغفران محمد صالح يوسف997711721522003027

كلية التربية/جامعة الحمدانية470.0078.33اعدادية الفرقان للبنيناحيائيفارس عامر حميد يونس997721721411115099

كلية التربية/جامعة الحمدانية468.0078.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيايه وعد محمد فتحي997731721522003008

كلية التربية/جامعة الحمدانية466.0077.67ثانوية سنوني المختلطةاحيائيسعد صبري شمو خلف997741721417010029

كلية التربية/جامعة الحمدانية462.0077.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيبتول يوسف قنبر جمعه997751721222020003

كلية التربية/جامعة الحمدانية461.0076.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساندرا نشوان حازم ججي997761721422018024

كلية التربية/جامعة الحمدانية460.0076.67اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمهند ذنون يونس إسماعيل997771721411104072

كلية التربية/جامعة الحمدانية460.0076.67اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقيدونيفان باسم خضر شعيا997781721511067006

كلية التربية/جامعة الحمدانية459.0076.50اعدادية االمين للبنيناحيائيلؤي جاسم محمد سلطان997791721411019039

كلية التربية/جامعة الحمدانية459.0076.50اعدادية سارة للبناتاحيائيمريانا نجم عبد هللا ميخا997801721422019077

كلية التربية/جامعة الحمدانية459.0076.50 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائياميره جندي محو حسين997813321421003004

كلية التربية/جامعة الحمدانية458.0076.33اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيرهام حازم صالح احمد997821721422059020

كلية التربية/جامعة الحمدانية457.0076.17اعدادية سارية للبنينادبيمصطفى نزار فتحي سلطان997831721211018072

كلية التربية/جامعة الحمدانية456.0076.00للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيعماد بكر خلف بابير997843321411002030

كلية التربية/جامعة الحمدانية456.0076.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيسعدون حجي سيتو بوبو997853321417003032

كلية التربية/جامعة الحمدانية455.0075.83 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيامجد قاسم رشو موسى997863321411003007

كلية التربية/جامعة الحمدانية454.0075.67اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد الحق محمد محمود حميد997871721411027033

كلية التربية/جامعة الحمدانية453.0075.50ثانوية المصطفى للبنينادبيمهدي جواد محسن قاسم997881721211075034

كلية التربية/جامعة الحمدانية453.0075.50اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد هللا فتحي خضير حسين997891721411023066

كلية التربية/جامعة الحمدانية452.0075.33اعدادية العراق المختلطةاحيائيزوزان عسكر ايزدين دوقو997901721427002026

كلية التربية/جامعة الحمدانية451.0075.17ثانوية المصطفى للبنينادبيخليل ابراهيم خليل مجيد997911721211075012

كلية التربية/جامعة الحمدانية450.0075.00اعدادية العراق المختلطةاحيائيعلي عجاج ابراهيم حبش997921721417002047
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كلية التربية/جامعة الحمدانية450.0075.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيانور خلف حجي حيدر997933321217004001

كلية التربية/جامعة الحمدانية449.0074.83ثانوية الكسك للبنيناحيائيعبد الكريم عثمان محمد وهب997941721411108011

كلية التربية/جامعة الحمدانية449.0074.83ثانوية ابو وني للبنيناحيائيصبيح احمد محمد جنديل997951721411196010

كلية التربية/جامعة الحمدانية448.0074.67اعدادية الرضواني للبنيناحيائيطه رياض عيسى صبار997961721411147045

كلية التربية/جامعة الحمدانية448.0074.67ثانوية الموفقية للبناتاحيائيزينب مهدي قمبر خليل997971721422037031

كلية التربية/جامعة الحمدانية447.0074.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزيد اسامه جاسم محمد997981721411008139

كلية التربية/جامعة الحمدانية447.0074.50اعدادية االمين للبنيناحيائيجهاد عواد ذياب عبو997991721411019009

كلية التربية/جامعة الحمدانية447.0074.50ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيفتحي يونس فتحي محمد998001721411177015

كلية التربية/جامعة الحمدانية447.0074.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيرحيق عبدهللا قاسم يحيى998011721422054091

كلية التربية/جامعة الحمدانية447.0074.50اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيحسين مجول عبد هللا حميد998023121417001014

كلية التربية/جامعة الحمدانية446.0074.33اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيعبد العزيز رافع خضير محمد998031721211005039

كلية التربية/جامعة الحمدانية446.0074.33ثانوية الموالي للبنيناحيائيعبد الكريم شامل محمود علي998041721411054013

كلية التربية/جامعة الحمدانية445.0074.17اعدادية عين سفني للبنيناحيائيشهاب مراد حجي بركات998051721411093017

كلية التربية/جامعة الحمدانية444.0074.00اعدادية زمار للبنيناحيائيطارق عبد ذياب علي998061721411095056

كلية التربية/جامعة الحمدانية443.0073.83ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيجعفر عبد المحسن يوسف عباس998071721411066011

كلية التربية/جامعة الحمدانية443.0073.83اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيشمو بركات شمو عيدو998083321417002044

كلية التربية/جامعة الحمدانية442.0073.67ثانوية النركزلية للبنينادبيميثاق احمد رمضان حميدي998091721211175016

كلية التربية/جامعة الحمدانية441.0073.50ثانوية المصطفى للبنينادبيأحمد حكمت احمد حسن998101721211075001

كلية التربية/جامعة الحمدانية441.0073.50اعدادية اشور للبنيناحيائيعلي اكبر محمد نجف عاشور998111721411138028

كلية التربية/جامعة الحمدانية440.0073.33ثانوية بازوايا للبناتاحيائيزينب عباس رجب خطاب998121721422070013

كلية التربية/جامعة الحمدانية439.0073.17اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيعادل جاسم خديدا يوسف998133321217002010

كلية التربية/جامعة الحمدانية438.0073.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد سعد عزيز محمود998141721411026005

كلية التربية/جامعة الحمدانية438.0073.00اعدادية سارة للبناتاحيائيفلورا ماهر سامي يوسف998151721422019066

كلية التربية/جامعة الحمدانية437.0072.83ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيياسر هاشم كريم احمد998161721411066057

كلية التربية/جامعة الحمدانية437.0072.83ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمروه ازهر عبد الجبار محمود998171721422067067

كلية التربية/جامعة الحمدانية436.0072.67اعدادية مؤتة للبناتادبيندى زينل جهاد حسين998181721222068040

كلية التربية/جامعة الحمدانية436.0072.67اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيسيف عمر فخر الدين محمد علي998191721411010022

كلية التربية/جامعة الحمدانية436.0072.67ثانوية الموالي للبنيناحيائيياسر عبد السالم ابراهيم محمد علي998201721411054026

كلية التربية/جامعة الحمدانية436.0072.67اعدادية برطلة للبنيناحيائيمحمد جميل تقي خضر998211721411065059

كلية التربية/جامعة الحمدانية436.0072.67اعدادية تلكيف للبنيناحيائياحمد سالم احمد علي998221721411080003

كلية التربية/جامعة الحمدانية436.0072.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيديانا مؤيد سالم توما998231721422018010

كلية التربية/جامعة الحمدانية436.0072.67اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيضحى محمد جعفر يونس998241721422020063

كلية التربية/جامعة الحمدانية436.0072.67ثانوية االحسان للبناتاحيائيزينب فيصل محمود محسن998251721422089008

4148 من 3025صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية/جامعة الحمدانية436.0072.67 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيسيفي الياس احمد حسين998263321421003019

كلية التربية/جامعة الحمدانية435.0072.50ثانوية بازوايا للبناتاحيائيزهراء محمد علي عباس998271721422070011

كلية التربية/جامعة الحمدانية435.0072.50ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعباس فاضل عباس جميل998282321411030022

كلية التربية/جامعة الحمدانية434.0072.33ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعبد الحسين نافع حامد خليل998291721411066028

كلية التربية/جامعة الحمدانية434.0072.33ثانوية خانصور للبنيناحيائيوهاب احمد حجي حسين998301721411203057

كلية التربية/جامعة الحمدانية434.0072.33اعدادية الفتوة المختلطةادبيامواج وعد احمد عمير998313121227001002

كلية التربية/جامعة الحمدانية434.0072.33اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيباكيزه سيدو حسن قاسم998323321427002008

كلية التربية/جامعة الحمدانية433.8872.31ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيقاسم عبد االله محمد علي حسن998333121411008091

كلية التربية/جامعة الحمدانية433.0072.17اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيرياض عبد السالم ابراهيم احمد998341721411073008

كلية التربية/جامعة الحمدانية433.0072.17ثانوية سنوني المختلطةاحيائيدنيا حجي ميشو خضر998351721427010038

كلية التربية/جامعة الحمدانية432.0072.00اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيجرجيس عبد هللا جرجيس يونس998361721411133015

كلية التربية/جامعة الحمدانية431.0071.83ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمود راسم جار هللا فارس998371721413025026

كلية التربية/جامعة الحمدانية430.0071.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياحمد رجب محمد فتحي998381721411005006

كلية التربية/جامعة الحمدانية430.0071.67اعدادية دهوال المختلطةاحيائيشرف دخيل حجي خديدا998391721417009015

كلية التربية/جامعة الحمدانية430.0071.67اعدادية تلعفر للبناتاحيائينور ايمان عفان جميل خضر998401721422032156

كلية التربية/جامعة الحمدانية430.0071.67ثانوية الموفقية للبناتاحيائيحوراء حسن نقي نجف998411721422037012

كلية التربية/جامعة الحمدانية429.0071.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد هللا جاسم محمد احمد998421721411005051

كلية التربية/جامعة الحمدانية429.0071.50اعدادية الشهاب للبنيناحيائياياد ثابت محمد صالح ضيفان998431721411134020

كلية التربية/جامعة الحمدانية429.0071.50اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى طالل هالل حديد998441721415002388

كلية التربية/جامعة الحمدانية428.0071.33اعدادية الحكمة للبنينادبيغسان سالم رمضان عبد هللا998451721211009062

كلية التربية/جامعة الحمدانية428.0071.33اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد العزيز عبد هللا علي خزعل998461721211062007

كلية التربية/جامعة الحمدانية428.0071.33اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريانا سرمد ناريمان يوسف998471721522018018

كلية التربية/جامعة الحمدانية428.0071.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيدنيا ايزدين مراد خلف998483321422002035

كلية التربية/جامعة الحمدانية427.0071.17اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيبالل خالد حميد محمد شيت998491721211001014

كلية التربية/جامعة الحمدانية427.0071.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد فواز حميد ونيس998501721411026178

كلية التربية/جامعة الحمدانية427.0071.17ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيعبد هللا احمد حسن محيميد998511721411053029

كلية التربية/جامعة الحمدانية427.0071.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعذراء سمير بهنان منصور998521721422018031

كلية التربية/جامعة الحمدانية427.0071.17اعدادية الراية للبنينتطبيقيعبد هللا عمار حسن علي998531721511025037

كلية التربية/جامعة الحمدانية426.0071.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيأزل علي حمود هالل998541721422049001

كلية التربية/جامعة الحمدانية426.0071.00ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيمريم ياسين صالح اخضير998551721424024037

كلية التربية/جامعة الحمدانية426.0071.00ثانوية الشجرة للبنيناحيائيابراهيم وداي عبد المجيد محمد998562021411048002

كلية التربية/جامعة الحمدانية425.0070.83ثانوية الدراويش للبنيناحيائيمحمد علي حميد حيدر998571721411155026

كلية التربية/جامعة الحمدانية425.0070.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياسماء محمود محمد عبدهللا998581721422001005
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كلية التربية/جامعة الحمدانية425.0070.83ثانوية تلكيف للبناتاحيائينهال صالح عبد هللا علي998591721422025061

كلية التربية/جامعة الحمدانية425.0070.83اعدادية العراق المختلطةاحيائيمارينا عسكر ايزدين دوقو998601721427002050

كلية التربية/جامعة الحمدانية425.0070.83 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيعزير ملحم حسن خلف998613321411003031

كلية التربية/جامعة الحمدانية424.0070.67اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيهاله ولي زينل سليمان998621721222020017

كلية التربية/جامعة الحمدانية424.0070.67اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمدين خالد جرجيس عبد هللا998631721411026190

كلية التربية/جامعة الحمدانية424.0070.67ثانوية المحلبية للبنيناحيائيعبد الغني محمد فتحي حمزه998641721411055006

كلية التربية/جامعة الحمدانية424.0070.67ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيمحمد خلف عبد هللا علي998651721411148049

كلية التربية/جامعة الحمدانية424.0070.67ثانوية االزاهير للبنيناحيائيحسن علي اصغر مسلم حيدر998661721411162006

كلية التربية/جامعة الحمدانية424.0070.67ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيوعد محمد سليمان عبدالقادر998671721411195014

كلية التربية/جامعة الحمدانية424.0070.67ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعبد الرحمن سالم ادريس سليمان998681721411200008

كلية التربية/جامعة الحمدانية424.0070.67ثانوية سنجار للبناتاحيائيحنان مروان قاسم رشو998691721422010010

كلية التربية/جامعة الحمدانية424.0070.67انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيمحمد خالد محمد صالح سعيد998703021417041051

كلية التربية/جامعة الحمدانية423.0070.50ثانوية سنجار للبنينادبيهيثم نواف عزيز كبعو998711721211206010

كلية التربية/جامعة الحمدانية423.0070.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيعمره طه ميسر هادي998721721422002214

كلية التربية/جامعة الحمدانية423.0070.50اعدادية المحمرة للبناتاحيائيحوراء علي محمد مختار998731721422023019

كلية التربية/جامعة الحمدانية423.0070.50ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينجمه لؤي مؤيد عبد هللا998741721422067078

كلية التربية/جامعة الحمدانية422.0070.33ثانوية العريج للبنينادبيعبد الرحمن صالح غزال ادعيجل998751721211031016

كلية التربية/جامعة الحمدانية422.0070.33ثانوية شاقولي للبنيناحيائيحر حروش حازم جاسم998761721411070007

كلية التربية/جامعة الحمدانية422.0070.33ثانوية الشهداء للبنيناحيائيريان رضا حيدر رضا998771721411114012

كلية التربية/جامعة الحمدانية422.0070.33اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد اللطيف طه محمد998781721415001171

كلية التربية/جامعة الحمدانية422.0070.33اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرونق وليد جابر عبيد998792321426001104

كلية التربية/جامعة الحمدانية421.0070.17اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد هللا احمد حسن خلف998801721411003074

كلية التربية/جامعة الحمدانية421.0070.17اعدادية الزهور للبنيناحيائيمصطفى داود سالم محمد سعيد998811721411015121

كلية التربية/جامعة الحمدانية421.0070.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيطيبه ياسر محمد يحيى998821721422057127

كلية التربية/جامعة الحمدانية421.0070.17اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيرامي راغب عبد هللا جاسم998831721511147011

كلية التربية/جامعة الحمدانية420.0070.00اعدادية الحكمة للبنينادبيهزبر جاسم خضر محمد998841721211009089

كلية التربية/جامعة الحمدانية420.0070.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائييونس عباس حسين عبدالجبار998851721411024067

كلية التربية/جامعة الحمدانية420.0070.00اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيقاسم خديده ابراهيم خلف998861721411057042

كلية التربية/جامعة الحمدانية420.0070.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيحليمه محسن درويش يوسف998873321427003019

كلية التربية/جامعة الحمدانية419.0069.83اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيقتيبة صفاء الدين حامد علي998881721211001054

كلية التربية/جامعة الحمدانية419.0069.83اعدادية الزهور للبنينادبيفتحي عبد ياسين حلبوص998891721211015019

كلية التربية/جامعة الحمدانية419.0069.83ثانوية البعاج للبنينادبيعبد العزيز احمد قاسم اسماعيل998901721211045047

كلية التربية/جامعة الحمدانية419.0069.83اعدادية الصديق للبنيناحيائينواف خلف خضر عبد998911721411028093
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كلية التربية/جامعة الحمدانية419.0069.83اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعمر محمد ارميض محمد998921721411133036

كلية التربية/جامعة الحمدانية419.0069.83ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيامينه خالد محمد خالد998931721422012010

كلية التربية/جامعة الحمدانية419.0069.83ثانوية الموفقية للبناتاحيائينور غازي طه زينل998941721422037060

كلية التربية/جامعة الحمدانية418.0069.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيعمر احمد الياس خضير998951721211005045

كلية التربية/جامعة الحمدانية418.0069.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد عبد الرحيم يونس فارس998961721411115123

كلية التربية/جامعة الحمدانية417.0069.50اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيعالء ميسر عباس حامد998971721211016015

كلية التربية/جامعة الحمدانية417.0069.50ثانوية العريج للبنينادبيسعد يوسف غزال ادعيجل998981721211031010

كلية التربية/جامعة الحمدانية417.0069.50اعدادية الرشيدية للبنينادبيعناد محمد جليل حسين998991721211050030

كلية التربية/جامعة الحمدانية417.0069.50ثانوية المكوك للبنينادبيمحمد حازم احمد عبد هللا999001721211051033

كلية التربية/جامعة الحمدانية417.0069.50اعدادية الزهور للبنيناحيائياحمد علي خليف عطيه999011721411015013

كلية التربية/جامعة الحمدانية416.0069.33اعدادية حمام العليل للبناتادبيهاجر سالم حمود حسن999021721222009070

كلية التربية/جامعة الحمدانية415.0069.17ثانوية النركزلية للبنينادبيمحمد طه احمد حسين999031721211175014

كلية التربية/جامعة الحمدانية415.0069.17ثانوية سنوني المختلطةادبيناجي حاجو مراد خلف999041721217010026

كلية التربية/جامعة الحمدانية415.0069.17اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياسيل علي خطاب حسين999051721222001004

كلية التربية/جامعة الحمدانية415.0069.17ثانوية وردك للبنيناحيائيصالح حازم محمود صالح999061721411071015

كلية التربية/جامعة الحمدانية415.0069.17ثانوية المزرع للبنيناحيائيامجد عبد هللا فتحي محمود999071721411163005

كلية التربية/جامعة الحمدانية415.0069.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهبة بهنام خضر عبوش999081721422018054

كلية التربية/جامعة الحمدانية415.0069.17اعدادية الرياض للبنيناحيائيفارس جالل ياسين سليمان999092021411022035

كلية التربية/جامعة الحمدانية414.0069.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيغربي انور غربي ختالن999101721211005047

كلية التربية/جامعة الحمدانية414.0069.00ثانوية بازوايا للبنينادبيمؤمن فهمي حسن مجيد999111721211063011

كلية التربية/جامعة الحمدانية414.0069.00اعدادية ربيعة للبنينادبيسعد حماد مطير عواد999121721211104034

كلية التربية/جامعة الحمدانية414.0069.00ثانوية ابليج للبنينادبيانمار عبد الحافظ حميد حماد999131721211199004

كلية التربية/جامعة الحمدانية414.0069.00ثانوية كاخرتة للبنينادبيخضر طه خضر علي999141721211213008

كلية التربية/جامعة الحمدانية414.0069.00اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيخالد محمود جاسم محمد999151721215001044

كلية التربية/جامعة الحمدانية414.0069.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيحازم عبد ذياب حسن999161721411007043

كلية التربية/جامعة الحمدانية414.0069.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد المؤمن عواد عالوي حسن999171721411007088

كلية التربية/جامعة الحمدانية414.0069.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيموسى عادل ايوب محمد علي999181721411026204

كلية التربية/جامعة الحمدانية414.0069.00اعدادية النهروان المختلطةاحيائيصادق عباس غازي عيدان999192321417011035

كلية التربية/جامعة الحمدانية413.0068.83ثانوية البعاج للبنينادبيجالل طالل طالب احمد999201721211045017

كلية التربية/جامعة الحمدانية413.0068.83اعدادية تل عبطة للبنينادبيفائز فرحان حميدان سليمان999211721211061029

كلية التربية/جامعة الحمدانية413.0068.83ثانوية وردك للبنيناحيائيمحمد مجيد فرحان عبدهللا999221721411071024

كلية التربية/جامعة الحمدانية413.0068.83اعدادية العراق المختلطةاحيائيصباح ابراهيم خلف مراد999231721417002041

كلية التربية/جامعة الحمدانية412.0068.67االعدادية المركزية للبنينادبيعمر حسين صالح علي999241721211002024
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كلية التربية/جامعة الحمدانية412.0068.67اعدادية االمجاد للبنينادبيايمن فالح حسن عماش999251721211026014

كلية التربية/جامعة الحمدانية412.0068.67ثانوية تل الشعير للبنينادبيابراهيم محمد عبد هللا عيسى999261721211052001

كلية التربية/جامعة الحمدانية412.0068.67اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيهاجر طلب حسين نجم999271721422048118

كلية التربية/جامعة الحمدانية412.0068.67ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيانعام خلف سلو اوصمان999283321427008005

كلية التربية/جامعة الحمدانية411.0068.50ثانوية الشهيد اسماعيل طالبادبيصفوان هالل احمد خضر999291721211131006

كلية التربية/جامعة الحمدانية411.0068.50اعدادية الغزالني للبنينادبيمحمد ثائر ابراهيم محمد999301721211212011

كلية التربية/جامعة الحمدانية411.0068.50اعدادية دهوال المختلطةاحيائيزيري حامد جولي اوصمان999311721427009015

كلية التربية/جامعة الحمدانية411.0068.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيغسان مهدي ابوحميد جالب999322921411020250

كلية التربية/جامعة الحمدانية411.0068.50اعدادية الهويرة المختلطةادبياحمد طه فتحي ياسين999333121217002001

كلية التربية/جامعة الحمدانية410.0068.33ثانوية البوسيف للبنينادبيأسامه طه يوسف جاسم999341721211030001

كلية التربية/جامعة الحمدانية410.0068.33اعدادية عوينات للبنينادبيمازن صدام محسن متعب999351721211103025

كلية التربية/جامعة الحمدانية410.0068.33ثانوية النركزلية للبنينادبييونس محمد فتحي جاسم999361721211175017

كلية التربية/جامعة الحمدانية410.0068.33اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيوطبان سالم محمد مروح999371721215001161

كلية التربية/جامعة الحمدانية409.0068.17اعدادية اليرموك للبنينادبيصباح عبد العزيز عبيد حسين999381721211003041

كلية التربية/جامعة الحمدانية409.0068.17ثانوية حمام العليل للبنينادبيعلي ياسين علي يونس999391721211032025

كلية التربية/جامعة الحمدانية409.0068.17ايسر- الخارجيون ادبيعمر محمود فطاس اسود999401721218010558

كلية التربية/جامعة الحمدانية409.0068.17اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيايمان حمادي فتحي عبد الرحمن999411721222001007

كلية التربية/جامعة الحمدانية409.0068.17ثانوية العوسجة للبنيناحيائيعبد هللا سعد جاسم محمد999421721411049005

كلية التربية/جامعة الحمدانية409.0068.17اعدادية برطلة للبنيناحيائيحسن حسين علي خضر999431721411065009

كلية التربية/جامعة الحمدانية409.0068.17ثانوية القبة للبنيناحيائيمحمد علي محمد صادق عباس999441721411077037

كلية التربية/جامعة الحمدانية409.0068.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرجاء خلف محمود نجم999451721422049065

كلية التربية/جامعة الحمدانية409.0068.17ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيشاهه قاسم خليل خدر999463321427008029

كلية التربية/جامعة الحمدانية408.0068.00اعدادية اليرموك للبنينادبيريسان عطا هللا جاسم محمد999471721211003033

كلية التربية/جامعة الحمدانية408.0068.00اعدادية الراية للبنينادبيعمر محمود عايد رمضان999481721211025044

كلية التربية/جامعة الحمدانية408.0068.00ثانوية المزرع للبنينادبييونس سالم يونس مصطفى999491721211163014

كلية التربية/جامعة الحمدانية408.0068.00ايمن- الخارجيون ادبيعامر سعدو الياس عيسى999501721218001726

كلية التربية/جامعة الحمدانية408.0068.00اعدادية قرطبة للبناتادبيغسق عمار ابراهيم محمود999511721222002027

كلية التربية/جامعة الحمدانية408.0068.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعمر علي فضل ابراهيم999521721511026060

كلية التربية/جامعة الحمدانية408.0068.00اعدادية الهويرة المختلطةادبيحسن احمد حمد قدير999533121217002008

كلية التربية/جامعة الحمدانية408.0068.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيهناء قاسم اسماعيل نعمت999543321427002107

كلية التربية/جامعة الحمدانية407.0067.83ثانوية البوسيف للبنينادبيعبد هللا ضياء وعد حسين999551721211030008

كلية التربية/جامعة الحمدانية407.0067.83ثانوية المحلبية للبنينادبيفوزي ابراهيم احمد خضر999561721211055015

كلية التربية/جامعة الحمدانية407.0067.83ثانوية النركزلية للبنينادبياحمد علي احمد عبد هللا999571721211175003
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كلية التربية/جامعة الحمدانية407.0067.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائيجمال علي حمود هالل999581721411003029

كلية التربية/جامعة الحمدانية407.0067.83ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائييوسف طه عبيد علي999591721411053047

كلية التربية/جامعة الحمدانية407.0067.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم انور شاكر متي999601721422018040

كلية التربية/جامعة الحمدانية407.0067.83اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياالء مجيد ناصر احمد999611721422048008

كلية التربية/جامعة الحمدانية407.0067.83اعدادية الفتوة المختلطةادبيريم حبش محمد عويد999623121227001005

كلية التربية/جامعة الحمدانية407.0067.83 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيشيماء شمو مراد رشو999633321421003022

كلية التربية/جامعة الحمدانية406.0067.67ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيهاله جواد كاظم جاسم999641221422016020

كلية التربية/جامعة الحمدانية406.0067.67ثانوية الجرن للبنينادبيمهند حسين علي هالل999651721211029038

كلية التربية/جامعة الحمدانية406.0067.67ثانوية الموالي للبنينادبيمحمد حسين علي حمود999661721211054017

كلية التربية/جامعة الحمدانية406.0067.67ثانوية وردك للبنينادبيمحمد عارف نوري تحسين999671721211071009

كلية التربية/جامعة الحمدانية406.0067.67ثانوية عين الحصان للبنينادبياحمد شهاب احمد سليمان999681721211124001

كلية التربية/جامعة الحمدانية406.0067.67ايسر- الخارجيون ادبيحسان ماجد محسن بشير999691721218010188

كلية التربية/جامعة الحمدانية406.0067.67ثانوية منارة شبك للبنيناحيائييعقوب محمد عبد هللا سلطان999701721411066058

كلية التربية/جامعة الحمدانية406.0067.67ثانوية ابليج للبنيناحيائيخالد غائب حماد مدلي999711721411199003

كلية التربية/جامعة الحمدانية406.0067.67ثانوية سنوني المختلطةاحيائيسردار سليمان ابراهيم حسن999721721417010028

كلية التربية/جامعة الحمدانية406.0067.67اعدادية سارة للبناتاحيائيعذراء خالد داود خضر999731721422019058

كلية التربية/جامعة الحمدانية406.0067.67ثانوية الطيبات للبناتاحيائيرقيه محمد جاسم معله999742821422045014

كلية التربية/جامعة الحمدانية406.0067.67اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيايمن ياسين احمد قاسم999753321217002003

كلية التربية/جامعة الحمدانية405.0067.50اعدادية الرشيدية للبنينادبياكرم صدام حسن عبد هللا999761721211050006

كلية التربية/جامعة الحمدانية405.0067.50اعدادية الشهاب للبنينادبييوسف الياس حسين محمد999771721211134090

كلية التربية/جامعة الحمدانية405.0067.50ثانوية العدلة للبنينادبيعبد الناصر خليل عفاص طه999781721211171010

كلية التربية/جامعة الحمدانية405.0067.50ثانوية سنجار للبنينادبيفراس عباس حسن حسين999791721211206006

كلية التربية/جامعة الحمدانية405.0067.50ثانوية االزاهير للبنيناحيائيحسن تحسين احمد ذنون999801721411162005

كلية التربية/جامعة الحمدانية405.0067.50اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيسجى خليل مختار محمد999811721422020055

كلية التربية/جامعة الحمدانية404.0067.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمود ميسر نافع جاسم999821721411002038

كلية التربية/جامعة الحمدانية404.0067.33اعدادية العياضية للبنيناحيائيمحمد عبد السميع عبد الغفور زين العابدين999831721411107070

كلية التربية/جامعة الحمدانية404.0067.33اعدادية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد عامر محمود طه999841721413028005

كلية التربية/جامعة الحمدانية404.0067.33ثانوية سنوني المختلطةاحيائينسرين عادل شيفان محما999851721427010097

كلية التربية/جامعة الحمدانية403.0067.17اعدادية الرشيدية للبنينادبيقدامة محسن محمود احمد999861721211050034

كلية التربية/جامعة الحمدانية403.0067.17اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيمريم سعد حمدون محمد999871721222001032

كلية التربية/جامعة الحمدانية403.0067.17ثانوية االمل للبنيناحيائيمحمد حاتم جبير سلمان999883121411002025

كلية التربية/جامعة الحمدانية402.0067.00اعدادية اليرموك للبنينادبيعمر حامد جاسم بلو999891721211003061

كلية التربية/جامعة الحمدانية402.0067.00اعدادية الراية للبنينادبياحمد شاكر محمود محمد999901721211025003
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كلية التربية/جامعة الحمدانية402.0067.00ثانوية البعاج للبنينادبيسامي عامر قاسم اسماعيل999911721211045031

كلية التربية/جامعة الحمدانية402.0067.00اعدادية ابن االثير للبناتادبياية احمد صالح حسين999921721222042007

كلية التربية/جامعة الحمدانية402.0067.00ثانوية قادية المختلطة للنازحينادبيفهد حجي غربي عبد هللا999933321217006006

كلية التربية/جامعة الحمدانية401.0066.83ثانوية وردك للبنينادبيدلشاد عباس احمد حميد999941721211071005

كلية التربية/جامعة الحمدانية401.0066.83ثانوية وردك للبنينادبيرائد خليل ابراهيم علي999951721211071006

كلية التربية/جامعة الحمدانية401.0066.83اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيخزعل عماد خزعل احمد999961721411010017

كلية التربية/جامعة الحمدانية401.0066.83اعدادية البرغلية للبنيناحيائيعيادة محمد احمد خضر999971721411106020

كلية التربية/جامعة الحمدانية401.0066.83اعدادية الشافعي للبنيناحيائيفؤاد خليل محمد صالح حمزة999981721411135052

كلية التربية/جامعة الحمدانية401.0066.83ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيرياض الياس قاسم يوسف999993321417006012

كلية التربية/جامعة الحمدانية400.0066.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبياحمد ليث نوفل محمد1000001721211005006

كلية التربية/جامعة الحمدانية400.0066.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيشاهر صايل سالم عبو1000011721211005030

كلية التربية/جامعة الحمدانية400.0066.67اعدادية سارية للبنينادبيامير فالح حسن موسى1000021721211018013

كلية التربية/جامعة الحمدانية400.0066.67ثانوية منارة شبك للبنينادبيسجاد كاظم قاسم عزيز1000031721211066010

كلية التربية/جامعة الحمدانية400.0066.67اعدادية ابن االثير للبناتادبيجهينة نشوان سالم جميل1000041721222042019

كلية التربية/جامعة الحمدانية399.0066.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيهيثم محمدعلي يونس حامد1000051721211005062

كلية التربية/جامعة الحمدانية399.0066.50اعدادية الحكمة للبنينادبيانور عبدالعزيز نايف احمد1000061721211009019

كلية التربية/جامعة الحمدانية399.0066.50اعدادية الرضواني للبنينادبياحمد نجمان الياس خدر1000071721211147011

كلية التربية/جامعة الحمدانية398.0066.33اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيمحمد عبد الحافظ مصطفى محيميد1000081721211016027

كلية التربية/جامعة الحمدانية398.0066.33اعدادية االمين للبنينادبيفهد عدي فاضل احمد1000091721211019020

كلية التربية/جامعة الحمدانية398.0066.33اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيايمن محمد يوسف صالح1000101721211020008

كلية التربية/جامعة الحمدانية398.0066.33ثانوية الشورة للبنينادبيبرزان عبد القادر سراج نامس1000111721211033006

كلية التربية/جامعة الحمدانية398.0066.33ثانوية ازهيليلة للبنينادبيسامي مزهر احمد محمد1000121721211182012

كلية التربية/جامعة الحمدانية397.0066.17ثانوية اصفية االولى للبنينادبيعلي خلف محسن صالح1000131721211035010

كلية التربية/جامعة الحمدانية397.0066.17اعدادية الرشيدية للبنينادبيباسم محمد عبيد خلف1000141721211050009

كلية التربية/جامعة الحمدانية397.0066.17ثانوية القصر للبنينادبيبنيان ياسين صابر احمد1000151721211185002

كلية التربية/جامعة الحمدانية396.0066.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد الرحمن محمود محمد حسن1000161721211001033

كلية التربية/جامعة الحمدانية396.0066.00اعدادية االمين للبنينادبيعز الدين محمد شيت احمد1000171721211019018

كلية التربية/جامعة الحمدانية396.0066.00ثانوية االخوة للبنينادبيعمر جالل محمد حسن1000181721211197005

كلية التربية/جامعة الحمدانية396.0066.00ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيعدوان عبد هللا محمود عدوان1000191721217012013

كلية التربية/جامعة الحمدانية395.0065.83ثانوية امام غربي للبنينادبيضياء محمد عبد العزيز سلطان1000201721211046009

كلية التربية/جامعة الحمدانية395.0065.83اعدادية برطلة للبنينادبياحمد مهند حسين علي1000211721211065007

كلية التربية/جامعة الحمدانية394.0065.67ثانوية الجرن للبنينادبيعبد هللا حمد عبد هللا حميد1000221721211029019

كلية التربية/جامعة الحمدانية394.0065.67اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحسن زهير هاشم زبير1000231721211133011
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كلية التربية/جامعة الحمدانية394.0065.67اعدادية ابن االثير للبناتادبيهبه زينو ذنون يونس1000241721222042082

كلية التربية/جامعة الحمدانية393.0065.50اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد الرحمن محمد شاكر محمود1000251721211001031

كلية التربية/جامعة الحمدانية393.0065.50اعدادية الراية للبنينادبيفهد عبد هللا رمضان خلف1000261721211025047

كلية التربية/جامعة الحمدانية393.0065.50اعدادية ربيعة للبنينادبييزن رمضان محمد سليمان1000271721211104075

كلية التربية/جامعة الحمدانية393.0065.50اعدادية الرضواني للبنينادبيرضوان محمد حسن حسين1000281721211147035

كلية التربية/جامعة الحمدانية393.0065.50اعدادية سومر للبنينادبيمحمد رحيم شاكر عبد الكريم1000292421211004064

كلية التربية/جامعة الحمدانية392.0065.33ثانوية الشروق للبنينادبيمحمد عبد هللا احمد عبد هللا1000301721211205008

كلية التربية/جامعة الحمدانية392.0065.33اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيريان ابراهيم احمد محمود1000311721215001050

كلية التربية/جامعة الحمدانية392.0065.33اعدادية سارة للبناتادبياسفار غالب متي بطرس1000321721222019002

كلية التربية/جامعة الحمدانية392.0065.33اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيمرام نشوان خيري خدر1000331721522015012

كلية التربية/جامعة الحمدانية392.0065.33اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيعامر عيدو رشو باجو1000343321217004005

كلية التربية/جامعة الحمدانية391.0065.17اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيحسن فالح ادريس مجيد1000351721211012006

كلية التربية/جامعة الحمدانية390.0065.00اعدادية االمين للبنينادبيمحمد وليد برجس محمد صالح1000361721211019031

كلية التربية/جامعة الحمدانية390.0065.00اعدادية الراية للبنينادبييوسف احمد حسين ضاحي1000371721211025082

كلية التربية/جامعة الحمدانية390.0065.00ثانوية حمام العليل للبنينادبينزال علي سلطان حسن1000381721211032037

كلية التربية/جامعة الحمدانية390.0065.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيمحمد حسين صالح حسن1000391721211050038

كلية التربية/جامعة الحمدانية390.0065.00اعدادية السيد حمد للبنينادبيمثنى فالح علي عويد1000401721211073013

كلية التربية/جامعة الحمدانية390.0065.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيطالل برجس كتي بروكه1000413321217002009

كلية التربية/جامعة الحمدانية390.0065.00 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيثامر بوكو ابراهيم عمر1000423321217009003

كلية التربية/جامعة الحمدانية389.0064.83اعدادية اليرموك للبنينادبيعبد هللا خالد حسين علي1000431721211003052

كلية التربية/جامعة الحمدانية389.0064.83اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد احمد رجى عجاج1000441721211003073

كلية التربية/جامعة الحمدانية389.0064.83ثانوية الشورة للبنينادبيصباح سالم فاضل محمود1000451721211033008

كلية التربية/جامعة الحمدانية389.0064.83ثانوية بادوش للبنينادبيعبد الوهاب رياض جالل مصطفى1000461721211156017

كلية التربية/جامعة الحمدانية389.0064.83ثانوية ابليج للبنينادبيسالم علي احمد محمود1000471721211199009

كلية التربية/جامعة الحمدانية389.0064.83ثانوية سنجار للبنينادبيمروان فارس خديده مطو1000481721211206008

كلية التربية/جامعة الحمدانية389.0064.83ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيشهد سعد غانم علي1000491721222067026

كلية التربية/جامعة الحمدانية389.0064.83اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقينوجين اسامه سالم الياس1000501721522015018

كلية التربية/جامعة الحمدانية388.0064.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيعبد الرحمن محمود عبد سلطان1000511721211005036

كلية التربية/جامعة الحمدانية388.0064.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمحمود يونس سلطان جبر1000521721211005059

كلية التربية/جامعة الحمدانية388.0064.67اعدادية الكندي للبنينادبيسيف محمد محمود احمد1000531721211021017

كلية التربية/جامعة الحمدانية388.0064.67ثانوية البعاج للبنينادبيانور احمد قاسم اسماعيل1000541721211045009

كلية التربية/جامعة الحمدانية388.0064.67ثانوية كنهش للبنينادبيقتيبه صدام عبد العزيز عيدان1000551721211076007

كلية التربية/جامعة الحمدانية388.0064.67ثانوية ابليج للبنينادبيمدين عبد الرحيم علي جاسم1000561721211199027
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كلية التربية/جامعة الحمدانية388.0064.67ثانوية خورسيباط للبنينادبيمحمد عصمت حمو احمد1000571721211209019

كلية التربية/جامعة الحمدانية388.0064.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيفاطمة حكمت صديق ابراهيم1000583321222002042

كلية التربية/جامعة الحمدانية387.0064.50اعدادية الراية للبنينادبيعلي عمر عواد محمد1000591721211025041

كلية التربية/جامعة الحمدانية387.0064.50اعدادية النيل للبنينادبيسيف الدين صالح جاسم حلبوص1000601721211027022

كلية التربية/جامعة الحمدانية387.0064.50ثانوية امام غربي للبنينادبيعلي سامي غافل محمد1000611721211046020

كلية التربية/جامعة الحمدانية387.0064.50اعدادية سارة للبناتادبيرانيا ربيع سالم سوالقا1000621721222019007

كلية التربية/جامعة الحمدانية387.0064.50اعدادية المربد للبناتادبيبسمه عامر عباس بالل1000631721222058005

كلية التربية/جامعة الحمدانية387.0064.50ايسر- الخارجيات ادبينوت دحام محمود جماد1000641721228060423

كلية التربية/جامعة الحمدانية387.0064.50اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيبان صبري عبد االحد يلدا1000651721522018004

كلية التربية/جامعة الحمدانية387.0064.50اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيفرهاد قاسم خضر خفشي1000663321217002015

كلية التربية/جامعة الحمدانية386.0064.33اعدادية البرغلية للبنينادبيرافع طه جاسم شاهر1000671721211106008

كلية التربية/جامعة الحمدانية386.0064.33ثانوية ابي ماريه للبنينادبيخالد محمد حسن علي1000681721211109007

كلية التربية/جامعة الحمدانية386.0064.33ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيعبد هللا ضامد صالح عبد هللا1000693121217007015

كلية التربية/جامعة الحمدانية385.0064.17اعدادية الحكمة للبنينادبيحسن محمود عبد هللا حسن1000701721211009024

كلية التربية/جامعة الحمدانية385.0064.17ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبياحمد عبد هللا جرو احمد1000711721211014004

كلية التربية/جامعة الحمدانية385.0064.17ثانوية المكوك للبنينادبياحمد علي محمد علي1000721721211051004

كلية التربية/جامعة الحمدانية385.0064.17ثانوية كاخرتة للبنينادبيابراهيم حسين محمد طه1000731721211213001

كلية التربية/جامعة الحمدانية385.0064.17اعدادية هل اتى للبنينادبيكاظم حسين جعفر علي1000742521211036048

كلية التربية/جامعة الحمدانية385.0064.17ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيايديل ثائر شمعون حنا1000753121522003002

كلية التربية/جامعة الحمدانية384.0064.00اعدادية الكندي للبنينادبيدريد علي توفيق يونس1000761721211021012

كلية التربية/جامعة الحمدانية384.0064.00ثانوية العوسجة للبنينادبيعمر حامد مطلك معيد1000771721211049010

كلية التربية/جامعة الحمدانية384.0064.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعلي رعد محمود حكيم1000781721215002159

كلية التربية/جامعة الحمدانية384.0064.00اعدادية الفتوة المختلطةادبياحمد ناظم غافل محمد1000793121217001002

كلية التربية/جامعة الحمدانية384.0064.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبياحالم سليمان خلف سليمان1000803321227004001

كلية التربية/جامعة الحمدانية383.0063.83ثانوية حمام العليل للبنينادبيحارث راكان احمد حسن1000811721211032008

كلية التربية/جامعة الحمدانية383.0063.83ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيعيسى سويد عيسى صبار1000821721215010020

كلية التربية/جامعة الحمدانية381.0063.50اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد مظفر طه فتاح1000831721515002400

كلية التربية/جامعة الحمدانية380.0063.33للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيعيسى عبد العظيم حمزة عبد الجبار1000843321511001024

كلية التربية/جامعة الحمدانية378.0063.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيماريان مخلص اسحق بهنام1000851721522018016

كلية التربية/جامعة الحمدانية374.0062.33اعدادية الراية للبنينتطبيقيمحمد غانم داود مهيدي1000861721511025052

كلية التربية/جامعة الحمدانية374.0062.33ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمؤمل محمد جاسم معله1000872821511011108

كلية التربية/جامعة الحمدانية374.0062.33ثانوية بحركة للبنينتطبيقياياد فقي عمر احمد1000883121511010004

كلية التربية/جامعة الحمدانية368.0061.33اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيبتول خالد سفر بولص100089172052247002
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كلية التربية/جامعة الحمدانية368.0061.33اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيبرزان محمد محمود اخضير1000901721515002089

كلية التربية/جامعة الحمدانية367.0061.17اعدادية بحزاني للبناتتطبيقيكرستين نواس حاجي بكر1000911721522016014

كلية التربية/جامعة الحمدانية364.0060.67ثانوية المنار المسائية المختلطةتطبيقيحيدر هاني قمبر خليل1000921721515013003

كلية التربية/جامعة الحمدانية363.0060.50اعدادية برطلة للبنينتطبيقينور علي ذياب نجم1000931721511065042

كلية التربية/جامعة الحمدانية363.0060.50اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيعلي عاشج جياد عبد1000941921511112043

كلية التربية/جامعة الحمدانية362.0060.33اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقينورا بسام سالم حنون1000951721522015020

كلية التربية/جامعة الحمدانية361.0060.17اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيحسام غازي ذنون يونس1000961721511164004

كلية التربية/جامعة الحمدانية361.0060.17ثانوية االمل للبنينتطبيقيعيسى وعد هللا عيسى محمد1000973121511002026

كلية التربية/جامعة الحمدانية360.0060.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيزياد طارق محمد رشيد1000981721511017038

كلية التربية/جامعة الحمدانية360.0060.00اعدادية االبداع للبنينتطبيقييوسف محمود مال هللا محمد علي1000991721511202030

كلية التربية/جامعة الحمدانية360.0060.00اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيفاطمه عبد الحسن غانم محيسن1001002821522012037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية558.0093.00ثانوية البعاج للبنينادبيعلي حميد سلطان عباس1001011721211045065

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية550.0091.67اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسعد نايف جوكي علو1001023321417004027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية546.0091.00ثانوية عين الحصان للبنينادبيجالل خالد جاسم محمد1001031721211124006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية544.0090.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم فريد دانيال يوئيل1001043321422001007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية530.0088.33ثانوية سنوني المختلطةادبيعلي الياس عيدو حمو1001051721217010015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية525.0087.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيديما غيث دانيال شابا1001063121422009056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية521.0086.83ثانوية المحبة للبناتادبيبسمة غانم إلياس جيشني1001073121222008003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية520.0086.67اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيهادي مسلم احمد حسن1001081721411164110

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية518.0086.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبيداء علي حسين احمد1001091721422041028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية517.0086.17اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيهيبه خليل خدر شفان1001103321427002110

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية514.0085.67اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيثريا ازاد سليمان برو1001113321227010002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية513.0085.50اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد محمد طه علي1001121721211003009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية513.0085.50اعدادية تلكيف للبنينادبيمحمد احمد محمد نزال1001131721211080029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية513.0085.50اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبياميرة احمد خلف ابراهيم1001143321227004003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية512.0085.33ثانوية اصفية االولى للبنينادبييوسف صالح وسمي كرمان1001151721211035016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية512.0085.33ثانوية وردك للبنينادبياسد رازي حسين سلمان1001161721211071002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية511.0085.17اعدادية الحكمة للبنينادبيجوهر اسود علي سعيد1001171721211009022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية511.0085.17اعدادية الرشيدية للبنينادبياسامه نايف محمد احمد1001181721211050004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية511.0085.17اعدادية زمار للبنينادبياحمد ياسين جاسم محمد1001191721211095004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية511.0085.17اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيوعد سعيد مشكو رفو1001203321217003011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية510.0085.00ثانوية السالمية للبنينادبيعبد هللا وعد هللا عبد هللا سلطان1001211721211072011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية509.0084.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيحارث راكان وعد هللا فتحي1001221721211005012
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية509.0084.83اعدادية الرسالة للبناتادبيبلسم غسان حازم عبد1001231721222049019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية508.0084.67ثانوية عين الحصان للبنينادبيمصطفى عبد هللا خلف خضر1001241721211124022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية508.0084.67ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبيوليد حميد محمد عبد هللا1001251721211184010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية508.0084.67اعدادية بلقيس للبناتادبيخوله احمد يونس محمد1001261721222055018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية507.0084.50اعدادية الكفاح للبناتادبيمالك ياسر سعدون عبد هللا1001271721222051050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية506.0084.33اعددية الفاو للبناتادبيرحمة فراس محمد جاسم1001281721222006022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية505.0084.17اعدادية زينب للبناتادبيساره جاسم محمد جاسم1001291721222053034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية504.0084.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيناصر خضر علي عواد1001301721215002287

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية503.0083.83ثانوية المصطفى للبنينادبييونس احمد حديد سليم1001311721211075039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية503.0083.83اعدادية الزهور للبناتادبيساره خميس فتحي جاسم1001321721222057025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية501.0083.50اعدادية تلعفر للبناتادبيدنيا داود سليمان محمد1001331721222032007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية500.0083.33اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمد عبد خضر عزيز1001341721211026062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية500.0083.33ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيظفر حسين محمد صالح1001351721222084027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية499.0083.17اعدادية اليرموك للبنينادبيقصي عبد الستار عبد هللا حسن1001361721211003070

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية499.0083.17اعدادية سارية للبنينادبياسماعيل ابراهيم محمود عبد1001371721211018011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية499.0083.17ثانوية الفراتين للبناتادبيغفران ابراهيم داؤد شاحوذ1001381721222036037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية498.0083.00ايمن- الخارجيات ادبيحنين عبدالكريم محمود حيو1001391721228050082

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية498.0083.00ايسر- الخارجيات ادبياقبال نذير محمد خطاب1001401721228060032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية497.0082.83اعدادية سارية للبنينادبييونس اسعد محمد سليم1001411721211018081

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية497.0082.83اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل حبيب خضر1001421721511113030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية496.0082.67ثانوية امجلجة للبنينادبيفايز فرحان خضير عباس1001431721211100009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية496.0082.67اعدادية الرسالة للبناتادبيشدن ناصر جاسم عبد1001441721222049049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية496.0082.67اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيصونيا سليمان برو كتو1001453321227010008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية495.0082.50اعدادية الهويرة المختلطةادبيمحمد مهدي صالح خلف1001463121217002020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية493.0082.17ثانوية بازوايا للبنينادبيصفوان لقمان شريف هاجد1001471721211063005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية492.0082.00ثانوية حمام العليل للبنينادبيباسم محمد عالوي حسون1001481721211032007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية491.0081.83اعدادية الرضواني للبنينادبييوسف باسل عبد الرحمن سعيد1001491721211147117

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية490.0081.67اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد حامد طه علي1001501721211003076

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية490.0081.67ثانوية المزرع للبنينادبيحياة حمزة عثمان مختار1001511721221163001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية489.0081.50ثانوية بازوايا للبنينادبيعلي عرب نصر هللا صالح1001521721211063009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية488.0081.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينادبيمحمود حسين عبد القادر موسى1001531721213005005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية487.0081.17اعدادية مؤتة للبناتادبيرحمة هاشم محي الدين حسن1001541721222068015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية487.0081.17اعدادية حمص للبناتادبيشيماء محمد بشير قاسم محمد1001551721222069026
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية486.0081.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيدعاء علي اكبر جمعه1001561721222020005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية486.0081.00ثانوية المأمون للبناتادبيزينب سعيد عبود بالل1001571721222082018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية486.0081.00اعدادية الهويرة المختلطةادبيسفيان ناظم صالح مرعي1001583121217002011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية485.0080.83اعدادية ربيعة للبنينادبيعبد هللا رشيد نزال دليمان1001591721211104050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية484.0080.67اعدادية النيل للبنينادبيشريف وعد هللا شريف حسين1001601721211027024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية484.0080.67ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيغفران فائق عبد صابر1001612221524043018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية483.0080.50اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي حسين صالح محمد1001621721211003056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية481.0080.17للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  ادبياحمد عجيب خضر محمد1001633321211002002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية480.0080.00ثانوية البعاج للبنينادبياحمد دبو غضيب حوران1001641721211045001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية480.0080.00ثانوية بادوش للبنينادبيعيسى ابراهيم رجب حسين1001651721211156023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية479.0079.83اعدادية اليرموك للبنينادبيهاشم يعقوب محمود محمد1001661721211003097

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية479.0079.83اعدادية حمرين للبنينادبياسامه علي صالح عباس1001673121211004003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية477.0079.50ثانوية المصطفى للبنينادبيوليد خالد ذنون جاسم1001681721211075038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية477.0079.50اعدادية االندلس للبناتادبيمريم عمار قاسم يحيى1001691721222054026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية476.0079.33ثانوية المصطفى للبنينادبيهيثم عالء علي سلطان1001701721211075036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية476.0079.33اعدادية ابن االثير للبناتادبيمريم احمد ذنون يونس1001711721222042069

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية601.00100.17للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيساره وسيم حسن علي1001722221422013048

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية600.36100.06ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحيدر حسين لفته حسين1001731221411001030

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية600.00100.00ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمود علي فاروق محمود1001741121411010081

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية600.00100.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيرفقه نضال كريم عطيه1001751121422021040

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية600.00100.00ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيشيماء محمود يوسف عبد هللا1001761121422039040

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية600.00100.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيفاطمة احمد حسن عبد هللا1001771121422040114

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية600.00100.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيورده رعد جواد محمد1001781221422007066

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية600.00100.00ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيغفران محمد بدر عبد هللا1001791221422020033

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية600.00100.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمالك عبد الغني خليفه محمود1001801321422039231

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية600.00100.00ثانوية سومر للبناتاحيائيمريم ناظم علوان عطيه1001811421422008113

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية600.00100.00ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيهبه صالح عطا صالح1001821421422055056

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية600.00100.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن جاسب جلود1001832421424014029

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.8499.97المنصور- ثانوية المتميزات احيائيديما علي هادي كاظم1001841021422003032

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.8099.97ثانوية المتميزيناحيائياحمد نسيم كريم محمود1001851321411016021

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.7699.96ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيام البنين باسم قاسم سلمان1001861321422043011

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.6899.95زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياثير علي حسين عبار1001871421411008002

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.5299.92ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيجعفر ازهر طاهر جعفر1001881321411019043
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كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.3699.89ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطه جمال عبد هللا امين1001891321411019077

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0899.85ثانوية المتميزاتاحيائيزمزم مصعب عصام عبد المطلب1001901121422047029

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83المنصور- ثانوية المتميزات احيائيافنان محمد عبد المنعم مصطفى1001911021422003008

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83ثانوية الفردوس للبناتاحيائيأمينه احمد ابراهيم وسمي1001921021422008002

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83ثانوية النضال للبناتاحيائييم بشار عبد االمير ضيف هللا1001931021422020061

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايه حيدر عبد الغني موسى1001941021422033020

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم سالم طالب جميل1001951021424013056

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيياسمين زياد قدوري علي1001961021424013073

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمقتدى معن نوار عبد هللا1001971121411019107

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائينور الدين باسم محمد سرهيد1001981121411034086

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيباقر حسن هادي فاضل1001991121411049030

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيفرح قاسم علي رضا1002001121422006149

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياديان محمد حمود عيدي1002011121422017008

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيسرى عصام علي ناصر1002021121422018042

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيتقى عادل محمود عبد1002031121422039012

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83اعدادية التعاون للبناتاحيائيصفا احسان كامل عبد1002041121422040097

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83اعدادية النور للبنيناحيائيكاظم جواد كاظم موسى1002051221411023111

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي االمير حسين فؤاد جواد1002061321411010091

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83اعدادية سيناء للبنيناحيائيعلي قاسم باني ناصر1002071321411018016

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83ثانوية االعتدال للبناتاحيائيتبارك مجيد حميد حمود1002081321422008011

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب بهاء عبد الحسين جبار1002091321422014047

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83ثانوية الرشيد للبناتاحيائيمرام فليح حميد ديوان1002101321422020041

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرغد معتز طه عبد الكريم1002111321422029026

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيطه اركان جحيل غازي1002121421411019049

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83ثانوية االمال للبناتاحيائيزينب هيثم جبر نقي1002131421422041101

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء فرحان سلمان صحو1002141421422063022

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيفرح ضياء ابراهيم علي1002151421422068092

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينبأ احمد كريم حسن1002161421422068113

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83اعدادية بلد للبنيناحيائياحمد يوسف شاكر ناصر1002171821411006012

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83اعدادية حديثة للبنيناحيائيفادي منصور طالب خلف1002181921411019058

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيهنادي مهند دولت هادي1002191921424006051

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيامنه اتيال غازي سعيد1002202021424013005

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن هابيل حسن عليوي1002212121411004037
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كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83اعدادية المعارف للبنيناحيائيصهيب قاسم مجيد صالح1002222121411005055

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين حيدر منخي جبر1002232221411002030

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر علي خميس عابدين1002242221413006170

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي حاتم محيميد راشد1002252221413023127

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0099.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيرقيه محمد كامل محمد1002262421422024121

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.9699.83ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد مصطفى داود محمد علي1002271021413012005

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.9699.83ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمصطفى حسين حطيحط حميدي1002281221411001087

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.9699.83زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيياسر ليث ابراهيم حسن1002291421411008094

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.9299.82الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمرام جليل ابراهيم اسعد1002301021422018112

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.8899.81ثانوية المتميزيناحيائيمحمد فلح كمال رشيد1002311321411016100

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.8899.81ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين فاضل عبد1002322221424051048

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.8499.81ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء رزاق مجهول عذاب1002331421422027072

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.8099.80المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسما ماجد عبد سعيدان1002341021422003084

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.8099.80ثانوية المتميزاتاحيائيسنن محمد ابراهيم عيدان1002351321422032056

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.7699.79المنصور- ثانوية المتميزات احيائيدانه دري عدنان حسن1002361021422003023

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.7299.79ثانوية االمل للمتميزاتاحيائينور ناظم عبد الكريم سبهان1002371321422049094

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.7299.79ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد هللا يوسف محمد سعيد1002382321411056081

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.6899.78ثانوية المتميزاتاحيائيرحمه عالء احسان سلوم1002391321422032030

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.6899.78ثانوية المتميزاتاحيائيلينا اسامه حسام جوده1002401321422032086

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.6899.78ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيبلسم عدنان خضير صالح1002411421422055007

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية594.0099.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيديار ابراهيم هادي محمود1002421021422036044

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.6498.94المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزينه جالل محسن هادي1002431021422003066

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.6098.93المنصور- ثانوية المتميزات احيائيساره ميثم حميد صالح1002441021422003078

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.6098.93الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيامنه سعد جمعه عبد السالم1002451021422018019

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.5698.93ثانوية المتميزاتاحيائيمنار حيدر عبد االله عبد الرحمن1002461421422027138

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.5698.93اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيازهر بسيم محمد رضا علي1002472721411028019

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.4498.91الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيايه فائز ساجد مصطفى1002481021422018025

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.2098.87ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيتقى حسين محمد خميس1002491121422069009

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83ثانوية النبوغ للبناتاحيائيرانيا عمار مدلول ناجي1002501021422016007

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83اعدادية بغداد للبناتاحيائينور جمال سهيل عبود1002511021422035112

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائينجم الدين عبد هللا نجم عبد هللا1002521121411008045

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83اعدادية الجوالن للبنيناحيائيعثمان حسين محمد وحش1002531121411036045

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83الخارجيوناحيائيمهدي صالح عبدالحسين سلمان1002541121418001211
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كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83ثانوية العزة للبناتاحيائيساره علي جبار عبد الساده1002551121422001023

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزينب عبد الرسول مجيد داود1002561121422008056

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم جعفر صادق حاتم1002571121422017159

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83ثانوية زبيدة للبناتاحيائيفرح سرحان محمد مشعان1002581121422042077

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد المهدي فؤاد كاظم جوي1002591421411014119

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيايه عبد الغفار خلف منصور1002601421422016007

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيزهراء حسن فيصل جعفر1002611421422020011

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى قحطان فؤاد حرفش1002621421422062144

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيرقيه عادل عيسى عريبي1002631421424005011

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيمعصومه صادق صكبان جاسم1002641421424016030

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83اعدادية النجاة للبناتاحيائيضحى عادل ريسان جبار1002651521422003095

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيتقى عصام اصغر كاظم1002661521422014058

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرند سمير مزهر مكي1002671621424072086

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد اياد هاشم محمد1002681921413009086

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعيسى محمد عبد فرحان1002691921413016019

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيخديجه رائد عبد العباس لطيف1002701921424010040

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83اعدادية بلدروز للبنيناحيائيسجاد عبد الجليل ابراهيم اسماعيل1002712121411007055

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرسل اشرف نعمان سلمان1002722121422008046

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83ثانوية اليرموك للبناتاحيائيرنده سالم منشد جالي1002732121422035027

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء رياض نجم رحيم1002742121422044039

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم حاتم عباس1002752121422049048

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم وائل هادي عبد االمير1002762121422049221

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائييقين احسان هادي رشيد1002772621424004153

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيعبد العزيز كاظم حسن رباط1002782721411036025

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.5298.75ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينورس معتز سامي حمود1002791521422017064

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.4898.75ثانوية المتميزاتاحيائيايه اياد عبد الكريم غائب1002801321422032005

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.4498.74الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى عصام جعفر حسن1002811021411028106

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.3698.73ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائييوسف باسم حمودي طاهر1002821221411001104

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.2898.71الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعلي ايمن محمد رجب1002831021411002065

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب نجم عبد صاحب100284272042058202

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67اعدادية العامرية للبنيناحيائياواب عبد الرحمن يونس صالح1002851021411020034

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67ثانوية فلسطين للبناتاحيائيأيه مصطفى طارق مجيد1002861021422032002

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيزكريا عبد الجبار ضيدان خضير1002871121411015034
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كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيحيدر عبد الرحمن غازي مجهول1002881121411019032

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيحسن محمد مزعل خزعل1002891121411022012

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67اعدادية الجوالن للبنيناحيائيعبد العزيز احمد حسن نده1002901121411036037

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائييسر رحاب هشام مهدي1002911121422003092

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيمريم محمد محسن صالح1002921121422007065

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67اعدادية االمال للبناتاحيائينبا احمد علي حمد1002931121422011138

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67اعدادية البتول للبناتاحيائينوره نجاح عبد هللا حبيب1002941121422013133

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم ميثم سهام داود1002951121422018062

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67ثانوية الزهور للبناتاحيائينبأ احمد شهاب احمد1002961121422019029

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيزينب اسامة حمادي كريم1002971121422048040

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيياسمين ياسر حسام عبد الرحمن1002981121422048109

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67ثانوية القصواء للبناتاحيائيروان عصام خماس احمد1002991221422051051

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67ثانوية المناهل للبناتاحيائيحوراء عبد الجليل علي حسين1003001321422046018

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمريم عماد خلف علي1003011421422015115

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67ثانوية جوهرة بغداد االهلية للبناتاحيائيمينا صفاء خليل اسماعيل1003021421424034008

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67اعدادية المآثر للبناتاحيائيمريم صباح ثامر عباس1003031521422011187

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد طارق يحيى محمد1003042121411021058

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهدى بشار رفعت رشيد1003052121422013152

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67اعدادية النصر للبنيناحيائيسجاد عليوي موسى عبيد1003062221411025047

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد شاكر حسن1003072221413004143

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس جبر حسين نجم1003082221413023109

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب علي وعيوع صياح1003092221424028119

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيقاسم محمد حسين جاسم1003102321411001059

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيدالل عالوي جاسم حميد1003112621422013038

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائياسراء عبد االمير حسن كزار1003122621424004006

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيصفا جواد علي فالح1003132621424015105

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.9696.16ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر ناصر غالي يوسف1003142521422013100

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0096.00اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعلي حسن عبد الحمزه اسود1003152721415005119

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم574.0095.67ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيزهراء محمد طارق احمد1003161021422012023

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم573.0095.50ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيرند حسن حول علي1003171221424006021

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم573.0095.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيجنات مثنى صبيح حميد1003181521422014065

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم570.0095.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائيليلى محمد علي محمد1003191021422037065

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم570.0095.00ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائياية ماضي عودة نده1003202321424012004
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم569.0094.83اعدادية العال للبناتاحيائيفاطمه جالل شفيق جاسم1003211921422019048

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم567.0094.50اعدادية التقى للبناتاحيائيفرح رعد عبيد منيخ1003221121422012098

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم566.0094.33ثانوية عشتار للبناتاحيائيمالك رياض عبد الحسين عنيد1003231121422027055

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم564.0094.00اعدادية البتول للبناتاحيائيزينب قاسم حمود عطيه1003241121422013063

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم564.0094.00ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبناتاحيائيمريم عبد هللا عز الدين عبد هللا1003252021424011017

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم564.0094.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشما علي حسن كاظم1003262521424004663

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم563.0093.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم شريف حياوي حمود1003272621422013104

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم562.0093.67إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمحمد صادق قاسم رستم1003281421411007083

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم562.0093.67اعدادية الحقالنية للبنيناحيائياياد محي محمد علي1003291921411020007

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم560.0093.33اعدادية السويس للبنيناحيائيسجاد اثير فخري مهدي1003301321411006021

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم559.0093.17اعدادية القناة للبناتاحيائينور حارث ابراهيم احمد1003311321422003092

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم559.0093.17اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمنار اياد علي لفته1003321521422001128

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم558.0093.00ثانوية اسماء للبناتاحيائيزينب ياس خضير حسين1003331121422035018

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم558.0093.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد خليل ابراهيم1003341121424014033

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم558.0093.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب عقيل قاسم عبود1003351521422014155

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم556.0092.67ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيمريم محمد جاسم محسن1003361421424022021

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم556.0092.67اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيطه محمد موفق عبد هللا محمد1003371921411009100

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم555.0092.50ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيابرار شاكر عبد الرسول رضا1003381221424006002

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم555.0092.50إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمرتضى فاضل عباس رحمه1003391421411016154

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم555.0092.50اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمريم فراس عبد الحسن جاسم1003401421422015116

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم555.0092.50ثانوية االعتماد للبناتاحيائيبتول رشيد محيسن جودة1003411421422067007

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم554.0092.33ثانوية اليرموك للبناتاحيائيهاله اياد فخري عبد الحسين1003421021422011036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم554.0092.33اعدادية اغادير للبناتاحيائينبأ محمد قاسم سجاد1003431121422038104

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم554.0092.33ثانوية االالء للبناتاحيائيايه زياد اسماعيل شهاب1003441121422059001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم554.0092.33ثانوية الزهراء للبناتاحيائينور الزهراء قحطان كريم مراد1003451321422021062

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم553.0092.17ثانوية الزقورة للبناتاحيائيعائشه سعيد يوسف ضيف1003461121422065013

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم553.0092.17اعدادية اليقظة للبنيناحيائيسجاد عبد الستار شالل داخل1003471421411027052

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم553.0092.17ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيشمس محمد سلوم محمد1003481421422031017

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم553.0092.17اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعلي عدنان حميد محمد1003492721411016086

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم552.0092.00الخارجياتاحيائيمنار جذول خليف عيدان1003501421428050358

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم552.0092.00اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزهراء مشتاق طالب عباس1003511821422045080

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم552.0092.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيرويدا احمد خطار سعد1003522721422033116

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم551.0491.84ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي نبيل سامي يحيى1003531221411001062
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم551.0091.83اعدادية العامرية للبناتاحيائياسيه سليم نصيف لطيف1003541021422036013

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم551.0091.83ثانوية ايالف للبناتاحيائيايه محمد سامي احمد1003551421422038009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم551.0091.83اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائياحمد سعد ولي علي باشا1003561521411019003

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم550.0091.67اعدادية القدس للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا محمد اكرم عبد الرزاق1003571021411014089

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم549.0091.50اعدادية العزة للبناتاحيائيبتول احمد مبدر هادي1003581221422036016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم549.0091.50اعدادية الخصم للبنينتطبيقيصالح الدين عياش حسين فندي1003591821511015034

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم548.0091.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم طارق ابراهيم لطيف1003601021422035097

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم548.0091.33ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم مصطفى سعيد سلمان1003611021424013060

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم548.0091.33اعدادية حطين للبناتاحيائيزينب مصطفى كامل حنتوش1003621321422027059

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم548.0091.33اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعبد هللا عدنان عبد هللا مهدي1003632021411015033

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم548.0091.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائييقين عمر عبد هللا مخيف1003642321422043164

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم548.0091.33ثانوية النضال للبناتاحيائيام البنين حسين وحيد حسان1003652821422001005

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم547.0091.17اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيبسمه جالل كريم عبد الرحمن1003661121422016012

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم546.0091.00ثانوية االنفال للبناتاحيائينور رياض فاضل الفي1003671021422019135

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم546.0091.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائياسراء علي محمد فرحان1003681021422027002

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم546.0091.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشهد وسام صبحي مصطفى1003691021422033107

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم546.0091.00اعدادية زينب للبناتاحيائيرجاء عبد االمير داخل محمد1003701421422043081

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم546.0091.00اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيسجاد حاتم غدير عباس1003711621511024019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم546.0091.00اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد اياد جعفر عبد هللا1003721821411006122

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم546.0091.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزهراء حسان ناصر حسين1003732321422050035

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم545.0090.83اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسجاد رعد فاضل علي1003741021411009019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم545.0090.83اعدادية عدن للبناتاحيائينبا ماللك لطيف عكله1003751321422030079

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم545.0090.83اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيوسام حسين احمد عباس1003762121411003164

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم544.0090.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم مهدي عطوان مايع1003771121422017176

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم544.0090.67ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائياية سعد موسى حسين1003781221424006005

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم544.0090.67اعدادية النور للبنينتطبيقياحمد محمد محسن جابر1003791221511023005

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم544.0090.67اعدادية تماضر للبناتاحيائيعال جبار اسعد معله1003802121422002099

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم544.0090.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين صادق صاحب مجيد1003812721411034050

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم544.0090.67ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيعلي محمد حسن صالح1003822821411035025

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم543.0090.50اعدادية االمال للبناتاحيائيشهد احمد طه سلمان1003831121422011078

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم543.0090.50اعدادية االمال للبناتاحيائيصبا عبد الرحمن حسين خضير1003841121422011085

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم543.0090.50اعداديه االنوار للبناتاحيائياصاله طه حسين خلف1003851121422026005

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم543.0090.50اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي مذري حسين عبود1003861321411008088
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم543.0090.50ثانوية الفضائل للبناتاحيائيايه صباح جبار كاظم1003871421422019008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم543.0090.50ثانوية الدر االهلية للبنينتطبيقيحسين عالء حسن تايه1003882221513024006

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم543.0090.50ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيحنين فرزدق عباس شمران1003892621424015035

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم542.2890.38ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى ستار جبار عيسى1003901321411032086

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم542.0090.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيريان كريم عبيد عنبر1003911021422035050

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم542.0090.33ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيميس عيسى احمد نايف1003921221422015049

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم542.0090.33اعدادية المهج للبناتتطبيقيرسل رعد ناجي عبود1003931421522035012

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم542.0090.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد صفاء علي حسين1003942321411005122

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم542.0090.33ثانوية حلب للبناتاحيائيغدير سعيد محمد كاظم1003952321422053023

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم542.0090.33اعدادية المسيب للبناتتطبيقيمنار خليل منصور خضير1003962321522041032

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم541.0090.17اعدادية القدس للبنيناحيائيايمن عبد العزيز محمد صالح1003971021411014015

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم541.0090.17اعدادية هند للبناتاحيائييقين علي جالب شحتون1003981121422020076

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم541.0090.17ثانوية المربد المختلطةاحيائيسراج عبد السالم هاشم غافل1003991121427002010

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم541.0090.17ثانوية القصواء للبناتاحيائياالء كتاب حامد عبد الغفور1004001221422051011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم541.0090.17اعدادية العزة للبناتتطبيقيغدير محمد حايف جواد1004011221522036029

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم541.0090.17اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيزيد محمد حمزة حزيم1004021421411019041

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم541.0090.17اعدادية الوفاء للبناتاحيائيامل محمود عباس عبود1004032921422004007

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم540.0090.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء احمد حسن مجيد1004041021422035026

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم540.0090.00ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيريام مهند حسن معله1004051121422031013

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم540.0090.00ثانوية األزل االهلية للبناتاحيائيايه فراس عبد الرؤوف حنتش1004061221424007003

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم540.0090.00اعدادية حطين للبناتاحيائيمريم حيدر عيسى موسى1004071321422027093

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم540.0090.00اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيزينب كريم عبد هللا حميدي1004081321522035020

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم540.0090.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيرقيه علي جادر عبد الحسين1004092721422055076

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم540.0090.00ثانوية صدى الطف للبنيناحيائياحمد عوده حنون جيجان1004102821411035002

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم539.0089.83مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةاحيائيجوان محمد ضياء طه1004111021421007002

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم539.0089.83ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقيتمار فارس جمعه مشكور1004121021513002007

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم539.0089.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيايات علي منخي سالم1004131221422024009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم539.0089.83اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين رحيم حاتم محيبس1004141421411020027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم539.0089.83ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائينور الهدى مهدي احمد مهدي1004151421422020023

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم539.0089.83اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزينب رزاق سماري عوده1004161521422015064

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم539.0089.83اعدادية الفجر للبنينتطبيقينجاح حسن حزام ربيد1004172221511029095

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم539.0089.83اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد حميد محمد عواد1004182921411016119

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم539.0089.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين دعيم وحيد سوادي1004192921422003025
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم538.0089.67ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيزهراء رؤيد كامل سلمان1004201021422012020

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم538.0089.67اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمحمود احمد عباس حميد1004211121411019092

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم538.0089.67اعدادية السياب للبنيناحيائيقاسم محمد عبد الحمزة عزيز1004221321411028083

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم538.0089.67اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعمر رياض قاسم عليوي1004232121411001070

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم538.0089.67ثانوية االصالة للبناتاحيائيايه عباس زهراو عنيد1004242821422002021

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم537.0089.50ثانوية البخاري للبناتاحيائينبأ جاسم احمد علوان1004251221422027060

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم537.0089.50اعدادية الحرية للبناتتطبيقينور حسنين عامر رزوقي1004261221522026074

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم537.0089.50ثانوية المودة للبناتاحيائيفرح عمار عبدال حسن1004272121422042043

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم537.0089.50اعدادية الجزائر للبنيناحيائيسجاد فرزدق حسن صالح1004282321411034018

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم536.0089.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب طالب عبد الحسن طليب1004291221422026126

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم536.0089.33ثانوية المتميزيناحيائيليث حسين خلف حسن1004301321411016087

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم536.0089.33اعدادية االعظمية للبناتاحيائياسيل خالد عبد هللا حمد1004311321422004011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم536.0089.33اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيايه عبد الواحد نشمي جبر1004321521422010008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم536.0089.33اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيسجى ماجد شنيشل سعيد1004331521422010094

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم536.0089.33اعدادية تماضر للبناتاحيائيزينب مهند جميل عبد1004342121422002067

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم536.0089.33ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيبان عبد الكريم كاظم جواد1004352121422071003

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم536.0089.33اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي عبد الكريم سلمان عمران1004362221411018113

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم536.0089.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفرح قاسم جبر طاهر1004372521422003468

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم535.9289.32ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسن غني غافل جبر1004381221411001023

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم535.0089.17ثانوية الفردوس للبناتاحيائيهبه عبد الناصر عبد المنعم عباس1004391021422008133

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم535.0089.17اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيفاطمه عمر عبد المجيد احمد1004401121522041048

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم535.0089.17ثانوية المشاهده للبناتاحيائينور صدام طه عبد1004411221422001044

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم535.0089.17ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيمحسن سعدون جاسم مروه1004422321417048028

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم535.0089.17عدادية الثورة للبناتاحيائينور طالب فليح حسن1004432321422011193

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم534.0089.00ثانوية عشتار للبناتاحيائيمروه سايح طارق غثوان1004441121422027050

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم534.0089.00اعدادية السبطين للبنيناحيائيمنتظر عالء كامل جواد1004451221411022070

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم534.0089.00اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمصطفى مشتاق عبد رسن1004461221411027165

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم534.0089.00ثانوية التكامل األهلية للبنيناحيائيحسين محمد جعفر جواد1004471221413001003

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم534.0089.00اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمرتضى حلو سالم خضر1004481521411003077

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم534.0089.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور الهدى ستار صبر سالم1004491521422001138

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم534.0089.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيبنين حازم جاسم محيبس1004501521422015026

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم534.0089.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينبأ مصطفى كمال عبد الباقي1004512121422003104

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم534.0089.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمرتضى عدنان هادي عبد1004522221411034364
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم534.0089.00ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيكرار عبد الحسين ماشي صيوان1004532221513035055

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم533.0088.83ثانوية القصواء للبناتاحيائيعائشه محمود عبد مناجد1004541221422051089

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم533.0088.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور علي منصور فرطوس1004551321422040231

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم533.0088.83اعدادية القناة للبناتتطبيقيمروه عيسى عبد الوهاب مجيد1004561321522003026

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم533.0088.83اعدادية عائشة للبناتاحيائيطيبه امجد زهير غضبان1004571421422010132

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم533.0088.83اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمه حسين كاظم جاسم1004582221422047171

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم533.0088.83اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيمحمد صحن محسن ايدام1004592221511079054

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم533.0088.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمة حيدر حسن محمد1004602321422022174

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم533.0088.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسن علي نافع صداعي1004612921511018036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم532.0088.67ثانوية الفردوس للبناتاحيائيزينب أمجد فاضل ابراهيم1004621021422008052

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم532.0088.67اعدادية الرحمن للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم حمزه1004631021422021026

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم532.0088.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيغفران قحطان عدنان اسماعيل1004641321422001205

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم532.0088.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيآالء كريم عزيز يوسف1004652221424017001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم532.0088.67اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي كاظم عبيد ضاري1004662321411040113

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم532.0088.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحنين مخلد صالح جبار1004672421426001081

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم531.0088.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد صالح داود سلمان1004681021411026207

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم531.0088.50اعدادية اغادير للبناتاحيائيشمس احمد جاسم وحيد1004691121422038066

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم531.0088.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب حسين علي رضا1004701221422026123

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم531.0088.50اعدادية الشروق للبنينتطبيقياحمد كاظم حسين صالح مجيد1004711221511029008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم531.0088.50اعدادية ام القرى للبناتاحيائيتقوى رحمن ناصر حسين1004721421422015028

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم531.0088.50اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيمريم محي محمد علي1004731921422042060

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم531.0088.50ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيصفا احمد سعدون كاظم1004742321424015014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم530.0088.33ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيتبارك عماد خليل حمادي1004751221422015009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم530.0088.33اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقيرقية عالء حسين حسون1004761221522029006

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم530.0088.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر عماد كاظم محمد1004772221413023076

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم530.0088.33ثانوية التضامن المختلطةاحيائيرضا علي طراد معاون1004782221417001016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم530.0088.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين رأفت طه موسى1004792321411007042

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم529.0088.17ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيايمان نزار طارق احمد1004801021422039007

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم529.0088.17ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمحمد طارق تركي كاظم1004811221411040102

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم529.0088.17اعدادية الشعب للبناتاحيائيساره عبد الرحمن خضير ناهي1004821321422022100

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم529.0088.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائياية عالء كاظم جالب1004832221424007015

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم529.0088.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسيف نعمان عبيد عبود1004842621411012074

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم528.0088.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيسجاد حميد حسين عباس1004851121411025057
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم528.0088.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيزينب علي رحيم حسين1004861121422061024

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم528.0088.00ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيبسمه بالل علي عبد1004871121426002044

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم528.0088.00اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيايه باسم حميد غانم1004881221522017009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم528.0088.00ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيمحمد رعد علي صالح1004891821417077056

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم528.0088.00اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيحامد ثائر قاسم سعيد1004902121411037019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم528.0088.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيارتضاء نصر هللا نعمه حسين1004912221422006001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم528.0088.00اعدادية التحرير للبنيناحيائياحمد علي صالح غني1004922621411002009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم528.0088.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء حيدر توفيق حسن1004932721422033085

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.3287.89ثانوية المتميزيناحيائيسجاد اياد زغير عناد1004941321411016048

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.1687.86الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد صالح هاشم حامد1004951021411002087

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.1687.86ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد عضيد نجم عبد1004961121411010073

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.0087.83اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائييحيى قتيبه عبد الرزاق ابراهيم1004971121411005064

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.0087.83اعدادية الروافد للبنيناحيائيمحمد ثائر علوان عبد السالم1004981121411024047

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.0087.83ثانوية المشاهده للبناتاحيائيزينب فائز ياسين محمود1004991221422001019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.0087.83اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيعلي قحطان عدنان ابراهيم1005001321411022058

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.0087.83اعدادية الكرامة للبناتتطبيقييقين ماجد عبود عباس1005011421522044034

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.0087.83اعدادية النجاة للبناتاحيائيزينب عباس فيصل علي1005021521422003078

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.0087.83اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيحوراء كاظم اخربيط قاسم1005031521422013023

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.0087.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيود احمد نعمه كاظم1005041521422014334

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.0087.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيمسلم ابراهيم حيال حسان1005052221513036026

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.0087.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء سعود سلمان عيدان1005062321422062075

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.0087.83اعدادية النعمانية للبناتاحيائيمريم علي دالي مايود1005072621422017158

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم526.5287.75ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسين باسل جاسم محمد1005081521411012017

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم526.0087.67اعدادية االسراء للبنيناحيائيمحمد سعدي حمادي حسين1005091021411011051

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم526.0087.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيرفيده عويد طه خلف1005101021422013032

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم526.0087.67اعدادية الحضارة للبناتاحيائيهبه كريم علي حسين1005111021422026095

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم526.0087.67ثانوية السياب للبناتتطبيقيفاطمه رائد طارق كاظم1005121021522002029

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم526.0087.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهنده لؤي عباس علي1005131321422014110

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم526.0087.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائينضال احمد نعمه فارس1005142321422050081

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم526.0087.67ثانوية النيل للبنينتطبيقيمحمد علي عبيس صالح1005152321511029047

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم525.0087.50اعدادية الشاكرين للبنيناحيائياكرم سهيل نجم عبد هللا1005161121411028004

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم525.0087.50اعدادية االمال للبناتاحيائيغفران محمد منعم سلمان1005171121422011101

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم525.0087.50اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيرملة فراس مكطوف عبودي1005181121422022013
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم525.0087.50اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيباقر جبار عنكود سلمان1005191221411027023

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم525.0087.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم كاظم عباس جواد1005201221422038042

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم525.0087.50اعدادية القناة للبناتاحيائيسنا انس تحسين عبد القادر1005211321422003054

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم525.0087.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياساور مؤيد محمد زكي محمد علي1005221321422014004

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم525.0087.50ثانوية حنين للبناتاحيائيمروه نشات محمد علي جواد1005231321422028067

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم525.0087.50اعدادية النهوض للبنيناحيائيمنتظر قاسم محمد مطر1005241421411039191

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم525.0087.50ثانوية حضر موت للبنيناحيائيمحمد خضير مخلف عواد1005251821411028027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم525.0087.50ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقياحمد جاسم بدر منشد1005262221513036001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم525.0087.50اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيباسم عكار مويرد جباره1005272621411010016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم524.0087.33ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيعلي محمد سرحان عباده1005281121417004003

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم524.0087.33اعدادية هند للبناتاحيائيايه حازم مهدي عبد1005291121422020007

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم524.0087.33اعدادية حماة للبناتاحيائيمريم مؤيد عدنان عباس1005301121422025155

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم524.0087.33اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيمصطفى جاسم محمد جبر1005311121511022045

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم524.0087.33إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعبد الرحمن علي عباس غزاي1005321421411013028

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم524.0087.33ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيفاطمه ضياء عباس مرعي1005331421422058028

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم524.0087.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيعذراء علي خلف كاطع1005341521422008143

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم524.0087.33اعدادية المقدادية للبنيناحيائيطه رعد محمود كريم1005352121411038027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم524.0087.33اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزهراء احمد قاسم ياسين1005362421522047017

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم524.0087.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه كاظم عيدان حمد1005372621422013094

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم523.0087.17اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمريم صدام كريم جهاد1005381321422011084

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم523.0087.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء محمد عباس محمد1005391321422014044

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم523.0087.17اعدادية فدك للبناتاحيائيحوراء عادل عبد الرزاق عباس1005401421422006041

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم523.0087.17ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينور رويس مطرود لعيبي1005412221424037106

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم523.0087.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه زياد طارق خضير1005422321422038091

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم523.0087.17اعدادية الشعلة للبنيناحيائيفؤاد هالل عرنوص جابر1005432421411007045

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم523.0087.17اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعبد اليمه راجي جابر حريجه1005442421411008115

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم523.0087.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمعصومة نعمت عدنان نعمه1005452821422013115

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم522.0087.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيسناريا ابراهيم هاشم شيحان1005461021422019069

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم522.0087.00اعدادية التقى للبناتاحيائيفاطمة نصيف جاسم حسوني1005471121422012095

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم522.0087.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيسما عمر طالب احمد1005481221422025077

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم522.0087.00اعدادية المهج للبناتاحيائينور الهدى منير عباس محمد1005491421422035065

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم522.0087.00اعدادية المهج للبناتاحيائيهدى حيدر حسين دينار1005501421422035072

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم522.0087.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمريم محمد صاحب رهيف1005512221424028189
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم522.0087.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمصطفى عماد كامل عكله1005522521413005040

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم522.0087.00اعدادية القوارير للبناتاحيائينبأ خضر زعيان ابراهيم1005532721422015152

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم522.0087.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي عبد الزهرة عمارة كاظم1005542721511029040

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم521.5286.92ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيابراهيم بسام حميد عبود1005551121411042001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم521.0086.83اعدادية الداودي للبنيناحيائياحمد محمود عبد القادر محمد1005561021411029004

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم521.0086.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيرقيه عبد الكريم عبد فياض1005571021422013033

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم521.0086.83اعدادية الحضارة للبناتاحيائيايمان صالح عوده خضير1005581021422026009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم521.0086.83اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيحيدر الكرار ماجد حميد خزعل1005591321411009008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم521.0086.83اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيامير علي عبد الحسين خلف1005601421411028010

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم521.0086.83اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيفاطمه رشيد كاظم جبر1005611421422063064

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم521.0086.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيميساء هادي كريم نوماس1005622321422022207

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم520.0086.67ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيبنين غسان تايه عبود1005631021422045012

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم520.0086.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائينورة توفيق عيسى فرج1005641121422006190

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم520.0086.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيهبه حيدر بشير شلتاغ1005651121422006197

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم520.0086.67اعدادية االخالص للبناتاحيائيايه علي كاظم هاشم1005661121422046014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم520.0086.67اعدادية الزوراء للبنيناحيائيعلي عبد الكاظم علي حسن1005671221411006019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم520.0086.67اعدادية الشعب للبناتاحيائيبان يوسف ديوان حافظ1005681321422022024

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم520.0086.67اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمنتظر محمود شاكر عليوي1005691321511022095

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم520.0086.67اعدادية الفداء للبناتاحيائياسراء مالك عباس مطلب1005701421422033007

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم520.0086.67اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعلي نجم مشط هليل1005711421511027058

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم520.0086.67ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيمقداد احمد عبد الغفور خضر1005721721415015053

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم520.0086.67اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيوجدان خميس مرشد شلفاط1005732121424004027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم520.0086.67اعدادية القوارير للبناتاحيائياسماء حبيب خضير عبد1005742721422015007

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم519.0086.50اعدادية المصطفى للبنيناحيائيفارس عبد هللا عبيد خلف1005751021411017061

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم519.0086.50اعدادية العامرية للبناتاحيائيمنار قتيبه خليل عبد هللا1005761021422036123

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم519.0086.50اعدادية اجنادين للبناتاحيائيوديان فراس محل حمود1005771021422038128

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم519.0086.50اعدادية االعظمية للبناتاحيائيدانيه محمد محمود سلمان1005781321422004030

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم519.0086.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء هادي عطوان نوار1005791521422005058

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم519.0086.50اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائينور الهدى صالح حسن مخيلف1005801521422015136

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم519.0086.50ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيدريد حسن صالح عبد هللا1005812021411046015

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم519.0086.50اعدادية تماضر للبناتاحيائيزهراء علي نجم مهدي1005822121422002063

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم519.0086.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين كريم علي راضي1005832221413013050

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم519.0086.50ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيحسين سالم جاسم محمد1005842321413019010
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم519.0086.50اعدادية المناذرة للبناتاحيائيرتاج محمد شاكر عبد عون1005852321422003043

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.4886.41ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيليث رعد علي عفات1005861321411032058

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.1686.36ثانوية المتميزيناحيائيحسين أحمد عبد الحسين عريبي1005871321411016037

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.0086.33اعدادية القدس للبنيناحيائيطارق بشير محمد عباس1005881021411014039

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.0086.33ثانوية االنفال للبناتاحيائينورس عامر فرحان حسن1005891021422019137

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.0086.33اعدادية االخالص للبناتاحيائيتبارك عادل جبار سوادي1005901121422046021

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.0086.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيبنين نبيل خلف عبود1005911121422048012

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.0086.33أعدادية الطارمية للبنيناحيائيسيف الدين عماد علي محمود1005921221411019039

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.0086.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيرقيه حسين سعيد حميد1005931221422024059

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.0086.33ثانوية المناهل للبناتاحيائيفاطمه مثنى ابراهيم محمد1005941321422046063

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.0086.33اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرغد جاسم فاضل عباس1005951821422071044

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.0086.33اعدادية الرياض للبنيناحيائيحسين احمد نجم مخلف1005962021411022013

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.0086.33ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمجتبى حاتم كريم هادي1005972321417006039

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.0086.33الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى احيائيجاسم محمد جاسم علوان1005982421411039004

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.0086.17اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيالمنتظر عالء الدين محمد محمود1005991121411008010

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.0086.17اعدادية ابابيل للبناتاحيائيابابيل احمد خليل محمد1006001121422045001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.0086.17اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيبندر عدنان خميس مشعل1006011121511033008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.0086.17اعدادية االعظمية للبناتاحيائيروان شهاب احمد سمير1006021321422004041

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.0086.17إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيسجاد نبيل جواد كاظم1006031421411013020

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.0086.17اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيسما سامي حسن فرج1006041421422057124

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.0086.17الخارجياتاحيائيمروه حسين ضاري سبع1006051421428050335

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.0086.17اعدادية بلد للبنيناحيائيجعفر برير علي لفته1006061821411006027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.0086.17ثانوية عائشة للبناتاحيائيافنان مشتاق عدنان ابراهيم1006071821422022010

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.0086.17اعدادية منوليا للبناتتطبيقيوسن باسم محمد توفيق1006082021522021027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.0086.17اعدادية المرتضى للبنيناحيائيامين مسلم جاسم كاظم1006092221411019020

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.0086.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيواثق ناظم هندي شحيل1006102221413036060

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.0086.17ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائييوسف مصطفى كمال صالح1006112321413012082

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.0086.17ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد محي كاظم1006122421413007011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم515.0085.83اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقياحمد مالك عبد سلطان1006131121511025007

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم513.0085.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيايمان طه ياسين مخيفي1006141021522012002

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم513.0085.50ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيسجاد علي عزيز بتال1006152421513010027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم512.0085.33ثانوية الرماح العوالي للبنينتطبيقيسجاد احمد ابراهيم كاظم1006161821511050005

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم511.0085.17ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيحسن مالك عبد حسون1006172121517032004
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم511.0085.17للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقيعلي حيدر باجي سلمان1006182221511065011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم510.0085.00اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيصالح هادي صالح مهدي1006192021511003033

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم510.0085.00اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعباس علي عصفور ضايف1006202721511033075

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم509.0084.83اعدادية عنه للبنينتطبيقيابراهيم حسين عبد الجليل ابراهيم1006211921511021003

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم507.0084.50اعدادية بغداد للبناتتطبيقيكوثر قحطان رحمان نور محمد1006221321522001049

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم507.0084.50الخارجيونتطبيقيايمن شاكر فارس طليب1006231921518001054

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم507.0084.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيزهراء معن حشف عبد الحسين1006242721522025016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم506.0084.33ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيتبارك يونس محمد بريس1006251121522007004

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم506.0084.33اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيحسين سمير محمد حميد1006261421511006024

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم505.0084.17اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمحمد عبد الرزاق نجم سمير1006271121511028032

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم505.0084.17ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيمريم محمد حمادي جاسم1006281221522035031

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم505.0084.17ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقييوسف حسين مطر دبعون1006292321517014036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم505.0084.17اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيمنتظر قاسم بدوي صالح1006302421511028044

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم504.0084.00اعدادية النور للبنينتطبيقيكرار فاضل علي طالب1006311221511023082

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم504.0084.00ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيعباس سالم كاظم حسين1006322821511035031

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم502.0083.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد حيدر حسين يونس1006332121511004035

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم501.0083.50ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقيهمام مثنى دينار عبد الرزاق1006341021513001008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم501.0083.50اعدادية العزة للبناتتطبيقينور الزهراء حيدر محمد سعيد عبد الكريم1006351221522036043

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم501.0083.50اعدادية االمامين العسكريين للبنينتطبيقيغفار عدنان حامي جبر1006362221511074009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم501.0083.50ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيمقتدر سالم حمدان جويد1006372821511013037

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم500.0083.33ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيعلي حمد جاسم محمد1006382021517007014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم499.0083.17اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد سعود1006391021511016074

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم499.0083.17اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن فاروق عالء الدين عبد المحسن1006401121511005040

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم499.0083.17اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي باسم رشيد عبد1006411221511022072

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم498.0083.00ثانوية السياب للبناتتطبيقيداليا بالل فرحان روضان1006421021522002010

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم496.0082.67اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعثمان احمد محمد الحج1006431021511009021

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم496.0082.67ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتتطبيقينور الهدى سمير وحيد حميدي1006441021524011004

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم496.0082.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيعباس غالب مفتن صالح1006452221513036014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم495.0082.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيحسن سعدون عبعوب حطاب1006461521511017015

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم494.0082.33اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمنتظر عباس طعيمة جبر1006472221511005083

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم494.0082.33ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيعلي غالب يلود بياد1006482221513025027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم493.0082.17اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء لؤي جبار عبيد1006491321522040038

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم544.0090.67اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفاطمه رعد احمد سلمان1006501021422037056
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم514.0085.67ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائيمرتضى فالح ابراهيم عباس1006512321411051018

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم497.0082.83اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي عالء هاني عباس1006522121411002105

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم494.0082.33اعدادية االمال للبناتاحيائيايه علي محمود جاسم1006531121422011022

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم484.0080.67ثانوية الثوار للبنيناحيائيعلي عمار عبد الغني عواد1006541121411012034

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم483.0080.50ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائيسيف ماهر حميد حسين1006551121411035011

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم478.0079.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم صابر1006561121422006146

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم478.0079.67ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائينبأ عامر عبد الكاظم هاشم1006571121422048097

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم477.0079.50اعدادية اجنادين للبناتاحيائيهيا فاروق شعبان عبود1006581021422038127

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم476.0079.33اعدادية النهار للبناتاحيائيزهراء حيدر عباس عمران1006591121422056024

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم474.0079.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيامجد جواد كاظم خضير1006602221411034048

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم473.0078.83ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيآيات فاضل عباس علي1006611021422010001

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم473.0078.83ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيتبارك طه ياسين عبد هللا1006621121422048013

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم472.0078.67اعدادية بلد للبناتاحيائيعذراء محمد عبد هللا ظاهر1006631821422017100

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم471.0078.50ثانوية مؤتة للبناتاحيائيرند رعد سعدي حسين1006641121422050013

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم470.0078.33ثانوية الكراده االهليه للبنيناحيائيسيف مهند عبد الزهرة مهدي1006651421413020006

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم468.0078.00اعدادية العراقي للبنيناحيائيعلي هادي علي حسين1006661021411005021

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم468.0078.00االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد منير قاسم عبد الوهاب1006671321411010017

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم467.0077.83اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين كاظم عاصي سلمان1006682621411014056

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم467.0077.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد شاكر شبل1006692621424007171

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم467.0077.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيدينا ضرغام وهيب كاظم1006702821422003038

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم466.0077.67اعدادية البتول للبناتاحيائيصيب صادق مزهر حسين1006711121422013078

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم465.0077.50اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعبد هللا فارس محمد حمزه1006722321411061075

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم464.0077.33اعدادية التعاون للبناتاحيائيشهد عالء عبد الكريم نجم1006731121422040093

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم460.0076.67ثانوية السجى للبناتاحيائيحوراء جميل حمودي شاكر1006741121422063007

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم460.0076.67اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيسكينة مهند عبد الكريم جواد1006752121422029026

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم459.0076.50اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيتبارك عمار عبد العباس حسن1006761421422068026

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم458.0076.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيانفال رحمان عبد هللا حمد1006771921422057013

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم457.0076.17اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيمروه عالء حنش جعفر1006781221422050103

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم456.0076.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيشهد احمد عداي مطلب1006791121422060041

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم456.0076.00اعدادية االنام للبناتاحيائيزهراء عبد اللطيف عباس احمد1006802121422045030

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم455.0075.83ثانوية الفاروق للبنيناحيائيبكر ابراهيم محمد حسن1006812121411062005

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم454.0075.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيابراهيم سليمان علي صالح1006821721511001002

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم454.0075.67اعدادية النور للبناتاحيائيميالد الهدى كريم حمدان ادميج1006832621422047094

4148 من 3051صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم452.0075.33اعدادية القوارير للبناتاحيائيآيات عادل علي حطاب1006842721422015015

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم450.0075.00اعدادية النهار للبناتاحيائيسجى صباح نظيف جبر1006851121422056041

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم450.0075.00اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي عباس حسين جميل1006861321411028070

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم450.0075.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي محمد كريم عبد هللا1006872521413031577

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم449.0074.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه محمد صاحب ضيول1006881221422017132

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم448.0074.67اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيايسر حمزه طالع زكري1006891121422021010

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم448.0074.67ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيصفا محمد نجم عبد هللا1006901121422037024

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم447.0074.50اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيزين العابدين خضير حسان عسكر1006911321411012059

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم446.0074.33اعدادية المثنى للبنيناحيائيعقيل عمران عبد  جبر1006921021411022050

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم446.0074.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائيافنان احمد جبر عداي1006931321422040014

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم445.0074.17اعدادية المحبة للبنيناحيائيباقر فؤاد عباس عبد الصاحب1006941121411003006

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم445.0074.17اعدادية االنام للبناتاحيائيسوزان قاسم محمد غالم1006952121422045041

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم444.6474.11ثانوية المتميزاتاحيائيتقى عبد الخالق مهدي علي1006961121422047014

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم444.0074.00اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيخباب عماد احمد كركوز1006972121411029034

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم443.8873.98الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحيدر مهند سامي جليل1006981021411028028

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم443.0073.83اعدادية العامرية للبناتاحيائيشمس محمد حمود فؤاد1006991021422036085

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم443.0073.83ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيصفيه حسن كاظم حسين1007001121422071030

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم443.0073.83اعدادية النور للبنيناحيائيحسين ماجد حميد نجم1007011221411023052

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم442.0073.67اعدادية حطين للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد دنان1007021321422027016

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم442.0073.67إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي سعيد صبري ابو الماش1007031421411015078

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم441.0073.50ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيحنين عصام مدحت طه1007041121422037011

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم440.5673.43ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيحوراء عماد صادق جاسم1007051221422028021

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم440.0073.33اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزهراء محمد مهدي صالح مهدي1007061321422015052

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم440.0073.33اعدادية حطين للبناتاحيائيحوراء فؤاد علي حسين1007071321422027021

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم440.0073.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائينور الدين علي عباس عبد1007081521411005158

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم440.0073.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتاره عصام رشيد حسين1007092121422048026

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم440.0073.33اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيزين العابدين احمد كاظم سرحان1007102321417003018

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم438.0073.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائياحمد نجم خضير عبيد1007111121411041014

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم438.0073.00اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد حسين كاطع عبيد1007121421411039145

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم438.0073.00ثانوية ميسلون االهلية للبنيناحيائيكاظم محمد حمودي عبد1007131421413012005

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم437.8872.98المنصور- ثانوية المتميزات احيائيريم احمد غالب توفيق1007141021422003051

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم437.3272.89االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر فؤاد فاهم هادي1007151321411010045

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم437.0072.83اعدادية الفاروق للبناتاحيائيساجده وليد حسين علي1007161021422037039
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم437.0072.83اعدادية النصر للبناتاحيائيهدى علي صطام عباس1007171221422031266

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم437.0072.83ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعلي باسل علي عزت1007181821411031071

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم437.0072.83اعدادية الوثبة للبناتاحيائيايه ساهر محمود سليمان1007191921422058020

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم436.0072.67اعدادية الطارق للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد اللطيف اسماعيل1007201021411038009

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم436.0072.67ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم نافع هوبي ارزوقي1007211121422008103

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم435.0072.50اعدادية العامرية للبناتاحيائيسما واثق شاكر حمد1007221021422036078

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم435.0072.50ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيعلي حسين علي عبد المحسن1007231221417001038

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم434.0072.33اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائياسمهان خضير عبيس فرهود1007241121422006007

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم434.0072.33ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائيمصطفى خالد عبد الخالق علي1007251421413027017

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم434.0072.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسن كاظم عاصي سلمان1007262621411014035

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم433.0072.17اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيفاطمه احمد كريم مري1007271021422027083

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم433.0072.17اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه صبري غياض سلمان1007281521422001118

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم433.0072.17ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيايه سعدون نوري شهاب1007291921422132009

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم433.0072.17ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيدعاء امير علوان مرزه1007302321422052013

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم433.0072.17اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيساره باقر صادق داود1007312521422001110

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم432.0072.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمالك واثق خميس عطيه1007321421422036057

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم432.0072.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيعبد الرزاق محمد عبد الرزاق عبد الحميد1007332621511027025

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم431.0071.83اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد صبار علي موسى1007341021411013123

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم431.0071.83اعدادية النهار للبناتاحيائيساره امير اسماعيل لطف هللا1007351121422056038

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم431.0071.83اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيجاسم رعد حسين خميس1007361421411028014

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم431.0071.83اعدادية الناصرة للبناتاحيائيتبارك علي كاظم مظلوم1007371421422056023

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم431.0071.83اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيمصطفى حمد محمود جاسم1007382021411002057

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم430.0071.67اعدادية حماة للبناتاحيائيرسل ماجد خضير عباس1007391121422025069

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم430.0071.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيرفل محمد كريم امين1007401421422028025

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم430.0071.67اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمنار محمد صبحي ظاهر1007411421422057182

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم430.0071.67ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسنين معمر محسن زويد1007422221413060028

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم430.0071.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيمالك وسام جاسم جواد1007432721422033305

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم429.0071.50ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمالك محمود عبد الوهاب سعيد1007441021422009092

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم429.0071.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيموج حيدر حقي فرج1007451321422014098

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم429.0071.50اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيايات عباس علي قمبر1007461421422002016

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم429.0071.50اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء عزيز حسن جوده1007471421422006076

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم429.0071.50اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيحسين خالد جاني حسن1007481521511006015

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم428.0071.33اعدادية السبطين للبنيناحيائيأحمد حسن خزعل وهاب1007491221411022001

4148 من 3053صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم428.0071.33ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائينور الهدى فؤاد حاتم عبد االمير1007502721422009082

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم427.0071.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهاجر حيدر حسن سلمان1007511321422029063

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم427.0071.17اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفرقان جاسم محسن جبر1007521421422057161

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم427.0071.17اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيايهم سرمد رزوقي محمد1007531821411115021

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم427.0071.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيعبد هللا حسين فليح غافل1007542621411001094

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم426.0071.00ثانوية المروة للبناتاحيائيسجد مثنى حمدان جميل1007552121422069020

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم425.0070.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيهاجر منير علي جواد1007561221422026250

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم425.0070.83اعدادية الكفل للبنيناحيائيمرتضى علي عبد الحمزه حميدي1007572321411028063

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم424.0070.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي بسام فوزي محمد1007581021411026164

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم424.0070.67اعدادية ابابيل للبناتاحيائيرسل حيدر شاكر مهدي1007591121422045008

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم424.0070.67اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيزينب علي عباس عبد1007601221422050064

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم424.0070.67اعدادية الجهاد للبنيناحيائيصاحب مهدي احمد كوثر1007612021411003045

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم424.0070.67اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي نهاد كاظم بردان1007622221411027116

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم424.0070.67اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيسجاد سعود بدر علي1007632621411011079

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم424.0070.67ثانوية زرباطيه المختلطةاحيائيمعتز مهدي صالح حزيم1007642621417018004

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم423.0070.50ثانوية اليرموك للبناتاحيائيرونق عمار ستار غفوري1007651021422011019

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم423.0070.50اعدادية حطين للبناتاحيائيايه مهدي صالح هندي1007661321422027009

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم422.0070.33ثانوية الوثبة للبناتاحيائيرقيه حسين رزاق عبد1007671021422023012

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم422.0070.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيافنان علي ساجت عاصي1007681221422026008

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم421.0070.17اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد مجيد سمير عبد1007691021411013011

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم421.0070.17اعدادية القدس للبنيناحيائيعبد الرحمن ضياء عبد اللطيف سالم1007701021411014046

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم421.0070.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيفاطمه خالد خليفه حسن1007711021422019088

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم421.0070.17اعدادية البتول للبناتاحيائيرسل طارق سامي نصيف1007721121422013051

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم421.0070.17اعدادية التضحية للبناتاحيائيحوراء اياد عبد علي ياس1007731221422010008

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم421.0070.17اعدادية بلد للبناتاحيائيمنار منير سعيد محسن1007741821422017130

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم420.0070.00ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيشهد قاسم محسن حسان1007751121422037021

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم420.0070.00الخارجيونتطبيقيمحمد منتصر كمال محمد1007761121518001309

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم420.0070.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد وسام جبار نعيثل1007771321413017040

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم420.0070.00اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيزين العابدين ستار عباس كاظم1007781521511004027

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم419.0069.83اعدادية الصدرين للبنيناحيائيرمضان مجدي رمضان محمد1007791221411007059

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم419.0069.83ثانوية المناهل للبناتاحيائينعيمه ناصر عطيه راشد1007801321422046082

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم419.0069.83ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيدنيا طارق عبد شاهين1007812221424061012

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم419.0069.83اعدادية الكفل للبنيناحيائيسجاد عامر عبد الكاظم عبد الحمزه1007822321411028032
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم418.0069.67اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيكوثر عبد الرزاق احمد علي1007831321522004032

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم418.0069.67ثانوية الحرية للبناتاحيائيسمر محمد مطر عباس1007841921422056021

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم418.0069.67اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد فراس طاهر محمد تقي1007852721411038110

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم417.8069.63اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عبد السالم صبيح علي1007861321422001211

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم417.0069.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه عبد المنعم هادي عبيد1007871121422014100

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم417.0069.50ثانوية التجدد للبناتاحيائيماريا عمر مجبل ردام1007881221422037027

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم417.0069.50ثانوية العهد الجديد المسائية للبنيناحيائيهاني غازي محمد علي احمد1007891321415010023

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم417.0069.50اعدادية فدك للبناتاحيائيتبارك فاضل عبد العباس طواش1007901421422006028

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم417.0069.50اعداية الهدى للبناتاحيائيكوثر صالح عبد الكريم رومي1007911421422013052

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم417.0069.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسبأ هيثم ابراهيم محمود1007922121422009102

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم416.0069.33اعدادية الجمهورية للبناتاحيائياسماء سالم عيسى مطلب1007931121422009004

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم416.0069.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيجوان سعدون عبد علي مصطفى1007941221422026059

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم416.0069.33اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد العظيم فالح حسن خماس1007951321411001049

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم416.0069.33اعدادية الفرقان للبنيناحيائيكرار حيدر داود سلمان1007961421411050060

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم416.0069.33اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقياحمد وليد غافل لهمود1007971421515002025

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم416.0069.33ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيحمزه صالح مجيد محمود1007981821411118010

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم416.0069.33للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيمحمد خالد جاسم حمود1007992221411065017

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم416.0069.33ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزينب احمد كريم صدام1008002321422019034

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم415.0069.17ثانوية النبوغ للبناتاحيائيشمس خالد خلف محمد1008011021422016015

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم415.0069.17ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه خالد عبد هللا صهال1008021221424006048

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم415.0069.17اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء عامر عنوان شناوه1008031421422002043

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم415.0069.17اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيمحمد سعد خلف محل1008041821411037044

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم415.0069.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيسجاد هيثم علي حسون1008052421411042077

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم415.0069.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيساره علي حسين راضي1008062621422017105

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم415.0069.17اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيحيدر ستار زغير مطلب1008072721411007040

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم414.0069.00ثانوية الفردوس للبناتاحيائيتبارك مصطفى عباس علي1008081021422008024

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم414.0069.00ثانوية ام سلمة للبناتاحيائينشور عمار عبد الكريم احمد1008091021422015058

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم414.0069.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيايه علي عبد الحسين هادي1008101321422039030

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم414.0069.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيسارة باسل غازي عبد الحسين1008111421422012078

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم414.0069.00اعدادية المهج للبناتاحيائيمريم حسام محمد حسن1008121421422035054

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم414.0069.00اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء حسين عبد خلف1008131421422043108

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم414.0069.00ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيمهدي محمد طارش جاسم1008141621511075059

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم413.4468.91ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمصطفى غني غافل جبر1008151221411001090
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم413.0068.83ثانوية زبيدة للبناتاحيائيطيبه علي محسن عكار1008161121422042066

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم413.0068.83اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيبراء احمد مطيلب إبراهيم1008171321522025005

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم413.0068.83ثانوية نور االبداع االهلية للبنيناحيائياحمد عامر عبد الستار عبد المهدي1008181421413031001

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم413.0068.83اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيضيف هللا رحيم صويجان ابراهيم1008191921411009096

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم413.0068.83اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيغادة جاسم محمد محل1008201921422042048

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم412.0068.67اعدادية الخضراء للبنيناحيائيياسر محمد جواد حسين1008211021411013149

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم412.0068.67ثانوية الجبل للبنيناحيائيسجاد صالح حسين مصلح1008222121411035015

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم412.0068.67اعدادية االندلس للبنيناحيائيايمن حسين مهدي جاسم1008232321411033019

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم411.0068.50ثانوية الحكمة للبناتاحيائيداليا زياد طارق علي1008241021422025018

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم411.0068.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائييوسف عباس علي ناصر1008251121411041167

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم411.0068.50ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيازل انمار موفق رشيد1008261121424013001

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم411.0068.50اعدادية الشروق للبنيناحيائياحمد عباس علي خميس1008271221411029006

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم411.0068.50إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمهدي ناصر صبر محسن1008281421411021103

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم411.0068.50ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمحمد جبار محمد حافظ1008291421413002028

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم411.0068.50اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعباس باسم جويد كاظم1008302221411019099

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم411.0068.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد سعد جبار محمد1008312821511005127

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم410.0068.33اعدادية العامرية للبناتاحيائيشهد نبيل صابر عبد الكريم1008321021422036090

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم410.0068.33ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيضحى غازي خلف حرج1008331121422008077

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم410.0068.33ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيمحمود محمد محمود كاظم1008341421411051044

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم410.0068.33اعدادية الكسائي للبنيناحيائيماهر محمد جودة فلي1008352621411037032

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم410.0068.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء علي جواد عيسى1008362721422048062

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم410.0068.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن ثابت فاضل حسوني1008372921411017049

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم409.0068.17اعدادية عدن للبناتاحيائيمريم احمد فاضل عباس1008381321422030062

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم409.0068.17الخارجياتاحيائيزهراء حسين عبد الجليل حسين1008391321428050072

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم409.0068.17اعدادية الشعب للبناتتطبيقيمريم محمود محمد سعيد نور الدين1008401321522022046

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم409.0068.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره عدنان جبر فرج1008411521422007119

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم409.0068.17اعدادية المناهل للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم مجيد حميد1008422621422043052

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم408.7268.12الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا محمد كاظم احمد1008431021411002059

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم408.0068.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيديانا ماهر قيس داود1008441121422014040

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم408.0068.00إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيحسين ماجد عبد الكريم هللا داد1008451421411021027

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم408.0068.00اعدادية النهوض للبنيناحيائيرعد عبد المحسن ناصر عباس1008461421411039057

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم408.0068.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد عدنان جدوع كاظم1008471421511015100

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم407.0067.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيتقى فاضل مهدي حاوي1008481221422026056
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم406.0067.67اعدادية العامرية للبناتاحيائيسناء شهاب احمد ابراهيم1008491021422036082

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم406.0067.67اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد عامر سعدي صالح1008501021511013009

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم406.0067.67اعدادية السيدية للبنيناحيائيمصطفى سنان فاضل حميد1008511121411004122

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم406.0067.67ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفاطمه صباح علي محمود1008521921424010112

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم405.0067.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينه محمد طه ابراهيم1008531121422017105

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم405.0067.50ثانوية ام سلمة للبناتتطبيقيدنيا عمران سالم ثامر1008541221522016007

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم405.0067.50اعدادية ام البنين للبناتاحيائينور الهدى عامر عبد الجبار طاهر1008551321422011098

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم405.0067.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء رعد حسين رحمه1008561521422011098

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم405.0067.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبد الهادي عبد ابو سوده1008572521413033164

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم404.0067.33ثانوية الخلود للبناتاحيائيساره غسان عبد الرحمن حسن1008581221422012030

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم404.0067.33ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائينبأ حسن هادي عبد علي1008591421422058039

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم404.0067.33اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيعلي حسين شخير شحيت1008601421511006055

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم404.0067.33اعدادية راوه للبنينتطبيقياحمد عبد السالم شفيق حماد1008611921511022004

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم404.0067.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين احمد ذرب كبر1008622221413023044

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم404.0067.33اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي حسين ابراهيم علي1008632721511033091

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم403.0067.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفيء محمد عبد الستار حمود1008641021422033141

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم403.0067.17ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيعبير حسين احمد محمود1008651421422031019

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم402.0067.00ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتتطبيقييسر حسين فالح محمد1008661421524005013

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم401.0066.83ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقيعلي عيسى ابراهيم داود1008671421513012005

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم401.0066.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيهشام جابر هاشم شالف1008681521511011136

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم400.0066.67اعدادية السياب للبنينتطبيقيباقر محمد جعفر جبر1008691321511028023

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم400.0066.67ثانوية سومر للبناتتطبيقيزهراء باسم لطيف ياسين1008701421522008026

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم400.0066.67ثانوية العامل للبنينتطبيقيعلي هيثم عبيد مطرود1008712321511023019

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم398.0066.33اعدادية العامرية للبناتتطبيقيروان سعيد محمود احمد1008721021522036017

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم398.0066.33اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي حسين ياسين محمد1008731221511027089

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم397.0066.17اعدادية الخالص للبنينتطبيقياحمد صباح احمد صالح100874212051002002

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم397.0066.17اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيزين العابدين سعدي سليم حسين1008751021511013051

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم397.0066.17ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزهراء وليد عبد اللطيف حسن1008761121522015023

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم397.0066.17اعدادية الزهور للبناتتطبيقيطيبة حامد ورور جرو1008771421522016017

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم396.0066.00ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقياحمد مهند جاسم حمودي1008781321513008001

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم396.0066.00ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيايه رعد سعدون محمود1008791321522006003

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم395.0065.83ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيزهراء عدنان عبد هللا جابر1008801021522024009

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم395.0065.83اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيزهراء احمد عباس منصور1008811121522006027

4148 من 3057صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم395.0065.83اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيطيبه عدنان عبد الجبار عاتي1008821121522006041

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم395.0065.83ثانوية النظامية للبنينتطبيقيجمال ليث علي حسين1008831421511002004

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم394.0065.67اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي عماد محمود سلمان1008841121511018045

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم394.0065.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزهراء حيدر وادي كاظم1008851121522017026

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم394.0065.67ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقيايالف ستار جبار سفيح1008861421526002007

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم393.0065.50ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيسجى كرار حميد درويش1008871221522035019

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم392.0065.33ثانوية االحرار للبنينتطبيقيعبيده عمار حبيب احمد1008881121511043013

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم391.0065.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي السجاد حسين رحيم عداي1008891121511041088

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم391.0065.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمحمد كاظم حسين كلف1008901221511005034

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم390.0065.00اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي مجيد راهي عبيد1008911021511008052

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم390.0065.00اعدادية اليمن للبنينتطبيقيابراهيم عدنان عبد الجبار عبد هللا1008921021511016002

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم389.0064.83اعدادية الصفا للبنينتطبيقياحمد صفاء غانم جاسم1008931321511027004

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم389.0064.83اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيمحمد نجم عبد مهدي1008942221511048062

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم388.0064.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيياسر عامر جاسم محمد1008951021511019116

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم388.0064.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعمر خالد جبار داود1008961121511015087

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم388.0064.67ثانوية عشتار للبناتتطبيقياية سالم عبيد مزهر1008971121522027003

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم388.0064.67اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيطه عبد المنعم عباس محسن1008981221511006026

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم388.0064.67اعدادية حطين للبنينتطبيقيحيدر ستار مذبوب هارف1008992321511022007

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم570.0095.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمروه نجيب خيري محمد1009001021422009076

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم508.0084.67ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائياسيل سلمان زغير جابر1009012921424004010

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم493.7282.29ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد عماد عواد عباس1009021021413012031

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم493.0082.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايه عالء خضير عطيه1009032321424006028

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم490.0081.67اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيايه عبد المنعم فاضل عوده1009041421422068015

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم484.0080.67ثانوية السجدة للبناتاحيائيفاطمه سعد مهدي صالح1009051121422054022

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم484.0080.67اعدادية الوالء المختلطةاحيائيعمر عبد هللا محمد صالح1009062121417039012

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم482.0080.33اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد هللا احمد جليل حسن1009071121411005028

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم481.0080.17اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيكوثر احمد عبد القادر مطر1009081921422042055

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم478.0079.67اعدادية القاسم للبنيناحيائيزين العابدين كاظم عودة كاظم1009092321411006073

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم476.0079.33اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء حسن مرعيد كاظم1009101221422013043

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم474.0079.00اعدادية عدن للبناتاحيائيزهراء بشير عباس حسين1009111321422030033

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم473.0078.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي رعد عبد الجبار احمد1009121021411019077

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم471.0078.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحوراء عبد الكاظم هتلر طشحيل1009132221422073030

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم470.0078.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيندى علي بدر كرم هللا1009141521422007187
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم469.0078.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور محمد جواد كاظم1009152421422015149

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم467.0077.83اعدادية اغادير للبناتاحيائيمينا هيثم منصور دارا1009161121422038102

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم464.0077.33ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيمحسن جبار خلف محمد1009172221417050011

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم462.0077.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمريم حيدر حربي محمد1009181321422017134

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم461.0076.83اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيحسين محمد حميدي علوش1009191121411019030

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم461.0076.83اعدادية الفاو للبناتاحيائيحوراء حيدر هادي لطيف1009202321422035035

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم460.0076.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه عالء عبد الوهاب عبد الرزاق1009211021422035012

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم458.0076.33ثانوية السياب للبناتاحيائيمريم عالء حبيب شناوه1009221021422002086

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم458.0076.33اعدادية القدس للبناتاحيائيمنار عادل جواد كاظم1009232621422033165

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم457.0076.17ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيضحى محمد سعدي مجيد1009241021524012004

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم456.0076.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيجعفر كاظم عبد الحمزه مطر100925242041003052

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم456.0076.00ثانوية االنفال للبناتاحيائينبأ مهدي سهيل خلف1009261021422019126

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم456.0076.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيتبارك فارس خليل ابراهيم1009271121422015018

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم456.0076.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب حمزه جفجير سلمان1009282321422045062

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم455.0075.83ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء عدي خليفه يحيى1009291321424007004

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم455.0075.83اعداية الهدى للبناتاحيائيمديحه عالء فاضل عبود1009301421422013055

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم452.0075.33اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمحمد صادق بشير زبون شلش1009311021411008046

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم452.0075.33اعدادية النهار للبناتاحيائيبنين سعد علي حسين1009321121422056014

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم452.0075.33ثانوية المعالي للبناتاحيائيرانيا جاسم مطلك عبود1009331421422054008

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم452.0075.33اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الجبار خضر مصطفى1009341721411115109

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم451.0075.17اعدادية ام البنين للبناتاحيائيتبارك صالح عبد الرسول امين1009351321422011017

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم450.0075.00اعدادية فدك للبناتاحيائيفرقان اسعد بهجت محمد1009361421422006132

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم449.0074.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيغدير علي مهدي صالح1009372121422049178

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم448.0074.67ثانوية الضحى للبناتاحيائينور الزهراء محمد عطيه سلمان1009381421422023041

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم446.0074.33اعدادية الشماسية للبنيناحيائيخضر سالم تركي علوان1009391321411021020

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم445.0074.17اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحسنين مجيد حاتم مجيد1009402521411005035

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم444.0074.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه صمد حسين زالو1009412021422051061

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم443.0073.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور صالح الدين يوسف مخيبر1009421321422040228

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم443.0073.83ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيرقيه نصر مجيد لفته1009431421424012005

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم442.0073.67ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمريم سعد عبد هللا صالح1009441021422009081

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم442.0073.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيايه هاشم خضير حمود1009451121422006028

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم442.0073.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيميار عبد اللطيف عبد الرحمن شهيب1009461121422014124

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم442.0073.67اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيسما عصام عبد الكريم عبد هللا1009471421422063047
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم441.0073.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور الهدى صادق كريم محمد1009482221424001101

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم440.0073.33اعدادية النهار للبناتاحيائيشهد فراس عبد االله رضا1009491121422056048

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم440.0073.33ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيزهراء فرحان خزعل وداعه1009501421426002002

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم440.0073.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيهدى حسين جابر عباس1009512421422016144

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم439.0073.17اعدادية االمال للبناتاحيائيشيماء احمد زيد محمد1009521121422011084

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم439.0073.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياحمد عماد موسى ماهود1009531321413017004

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم438.0073.00اعدادية الشماسية للبنيناحيائيتمار جعفر منير عاشور1009541321411021006

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم437.0072.83ثانوية الفردوس للبناتاحيائيانفال مهيمن خالد ظاهر1009551021422008012

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم436.0072.67ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائيحمزة ستار جبار زامل1009561421413027003

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم434.0072.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيابراهيم خضير عبد المحسن مصلح1009571021411026003

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم434.0072.33اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمه حسن خلف شكير1009581421422009117

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم434.0072.33ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيغدير يوسف علي محمد صالح1009591421422021014

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم434.0072.33ثانوية ايالف للبناتاحيائيمريم ستار جبر عبد1009601421422038076

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم434.0072.33اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيضحى حسين علي جعونه1009611421422057133

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم434.0072.33ثانوية النابغة الذبياني للبنيناحيائيعبد الحميد الطيف جاسم محمد1009621821411080014

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم434.0072.33اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائييوسف سامي حمدي مطلك1009631921411013054

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم433.0072.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى قحطان يعرب سعيد1009642121411014163

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم432.0072.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمروه فارس محمد علي عبد1009652421422022136

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم431.0071.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيصفا واثب هادي عبد االمير1009661221422026169

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم431.0071.83ثانوية االسوار للبناتاحيائييمام عمار مجيد طابور1009671321422007057

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم431.0071.83الخارجياتاحيائيزينة سعدي حميد عبد1009682321428050186

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم431.0071.83اعدادية الخالدات للبناتاحيائيروى محمد حسن عباس1009692721422007033

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم430.0071.67اعدادية السياب للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد الستار منير1009701321411028058

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم430.0071.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيُعال محمد عبد الحسين محمد1009711421422016059

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم429.0071.50اعدادية االخالص للبناتاحيائينور عماد حسين عبود1009721121422046128

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم428.0071.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيميمونه عبد السالم عبد الرحمن رشيد1009731021422019121

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم428.0071.33اعدادية التقى للبناتاحيائيمريم علي محمد عبود1009741121422012110

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم427.0071.17ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيايه امير سعيد مصطفى1009751221422035004

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم427.0071.17اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمة علي حامد ياسين1009761421422043198

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم426.0071.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب خضير عباس خضير1009771221422038023

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم426.0071.00اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي عبد الخالق توفيق عكله1009781321411008080

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم426.0071.00ثانوية المهيري للبنيناحيائيسراج الدين محمد نايف محمد1009792021411029012

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم425.0070.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيمؤمن يحيى علوان حسين1009802221411034308
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم425.0070.83اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمرتضى حسين تايه راهي1009812321411001074

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم423.0070.50اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعلي فائز ناصر حسين1009822321411041064

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم421.0070.17اعدادية القدس للبناتاحيائيزمن احمد جاسم شناوه1009832121422021037

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم420.0070.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا ماجد قاسم ابراهيم1009841021411026153

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم420.0070.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيدنيا حيدر عباس داود1009851421422044055

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم420.0070.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيامنيه محمد فخري عبدالحميد1009862321422018009

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم419.0069.83ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطةاحيائيبيداء عبد الواحد علوان موسى1009872121427021006

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم419.0069.83اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى ستار جابر محمود1009882721411034241

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم418.0069.67اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه خلدون جبار كريم1009891321424010024

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم418.0069.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء حسين مهدي صالح1009902121422049099

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم417.0069.50اعدادية النور للبنيناحيائيباقر احمد عبد الواحد عباس1009911221411023028

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم417.0069.50ثانوية الرياحين للبناتاحيائيايه خالد علوان سلمان1009921221422039006

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم417.0069.50ثانوية االعتدال للبناتاحيائيبراق صادق احمد المراد1009931321422008007

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم417.0069.50اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيحمزه احمد عبد الشافي جبير1009941921411020016

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم417.0069.50اعدادية القاسم للبنيناحيائيحيدر علي حسين هراطه1009952321411006062

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم416.0069.33اعدادية الفجر للبنيناحيائيعبد السالم عمر دحام احمد1009961921411037008

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم416.0069.33اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعلي هيثم حسن رزن1009972221511079045

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم415.0069.17ثانوية االنوار للبناتاحيائينبأ صالح حسن حبيب1009981221422023053

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم415.0069.17اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيوجدان يونس حنون مطر1009991321424010038

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم413.0068.83اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفضيله انس حسين عبد هللا1010001421422032073

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم413.0068.83اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيحسين اركان حميد عبد1010012221511037027

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم412.0068.67اعدادية البسالة للبناتاحيائينور خالد يحيى احمد1010021321422016086

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم411.0068.50اعدادية االخالص للبناتاحيائيفاطمه اسامه يوشه عجيل1010031121422046086

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم410.0068.33اعدادية االصيل للبناتتطبيقيساره زياد نجيب عرب1010041121522005014

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم410.0068.33ثانوية االسوار للبناتاحيائيزينب خزعل طالب خزعل1010051321422007027

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم409.0068.17ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيجنان سليمان حمادي ختالن1010061021522017002

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم408.0068.00اعدادية المنصور للبنيناحيائياثير محمد عبد الجبار كاظم1010071021411026011

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم408.0068.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيحسين علي محمد عبد هللا1010081321511002023

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم407.0067.83ثانوية الربيع للبناتاحيائيمريم حربي جبار نصيف1010091221422002016

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم406.0067.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيسما حسن مهنا شهاب1010101221422026152

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم405.0067.50اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعمر احمد صالح حمادي1010111021511016057

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم405.0067.50ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيحنين كاظم سرحان شلش1010121421422052016

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم405.0067.50ثانوية االصالة للبناتاحيائيام الهدى محمد كاظم شمخي1010132821422002006
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم404.0067.33اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيرقيه محمد حاكم كريم1010141121422021044

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم404.0067.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيمالذ رياض فخري احمد1010151321422001290

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم404.0067.33اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيلينا غانم عبد المجيد هندي1010161921422052103

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم404.0067.33اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى عقيل شهاب مبروك1010172121411011112

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم404.0067.33اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيرسول احمد فاضل كريم1010182621511014020

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم403.0067.17اعدادية الفداء للبناتاحيائيهدى صفاء عباس علوان1010191421422033132

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم403.0067.17اعدادية كربالء للبناتاحيائينمارق ميثم حسين احمد1010202721422033324

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم402.0067.00ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقينور الهدى حسين فرج كعيد1010211121522039030

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم401.0066.83ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقيمريم عارف سعود رحيم1010221021526002030

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم401.0066.83اعدادية االصيل للبناتتطبيقيسمية عبد هللا خضير عباس1010231121522005018

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم401.0066.83إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمنتظر فليح حسن هاشم1010241421511007081

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم400.0066.67اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي عدنان جواد كاظم1010251421511026053

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم400.0066.67ثانوية البيان للبنينتطبيقيكرار فهد سهر حسين1010262721511040048

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم399.0066.50اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمحمد صباح سعيد قهرمان1010271521511016056

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم398.0066.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسين عبد الواحد شنون عجيل1010281121511041036

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم398.0066.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمحمد راضي جبار شريف1010291121511041130

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم398.0066.33اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد امين عدنان جمعة1010301421511039096

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم397.0066.17اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي عمار سعيد عبد الرضا1010311221511022084

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم397.0066.17ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيسيف علي غائب عباس1010321421511001017

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم397.0066.17إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعلي محمد جاسم محمد1010331421511007056

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم397.0066.17اعدادية الفكر للبناتتطبيقيزينب نعيم شنيشل عبد هللا1010341521522016030

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم396.0066.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمصطفى اسماعيل خليل عبد هللا1010351121511015124

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم396.0066.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزهراء طارق ناجي حسن1010361321522002022

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم394.0065.67اعدادية العامرية للبناتتطبيقيرغد محمد راضي راهي1010371021522036015

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم394.0065.67ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيديما مازن باسل ناجي1010381321522039011

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم393.0065.50ثانوية االنفال للبناتتطبيقينجالء احمد مهدي صالح1010391021522019038

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم393.0065.50اعدادية اغادير للبناتتطبيقيتيماء عبد هللا محي عبد هللا1010401121522038009

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم393.0065.50اعدادية يافا للبناتتطبيقياالء سعد عريبي جاسم1010411321522031003

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم393.0065.50اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيمريم جبار حسن علي1010421421522032033

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم392.0065.33اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقييوسف حسن فليح فرحان1010431121511008079

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم392.0065.33اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيكاظم مشتاق كاظم عذار1010441121511019066

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم392.0065.33اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقياحمد عبد الواحد هادي ابراهيم1010451221511027006

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم392.0065.33اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيعلي السجاد عبد الرسول خزعل حسين1010461421511029033
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم392.0065.33اعدادية نفر للبنينتطبيقيعباس ستار عليوي صكبان1010472421511020011

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم391.0065.17اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيساره احمد باقر هادي1010481321522015024

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم390.0065.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسن علي صكبان محمد1010491021511026028

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم390.0065.00اعدادية التسامح للبناتتطبيقييسر فراس محمد حسن1010501421522012061

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت563.0093.83اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد خالد عليوي براك1010512121411005005

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت563.0093.83اعدادية السرور للبناتاحيائيدنيا عالء هاشم يوسف1010522421422002034

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت561.4093.57ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينب عماد مالك عبد الرضا1010532021422017034

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت551.0491.84ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد فارس كليبان علي1010541021413012003

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت548.0091.33ثانوية العزة للبناتاحيائيسجى ناصر محسن خضير1010551121422001025

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت547.0091.17ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائييوسف عمار مزهر محمود1010561821413006015

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت546.0091.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيروعه رضوان عبد عزال1010571121422014054

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت543.0090.50اعدادية السيدية للبنيناحيائيعمار اسعد احميد جاسم1010581121411004085

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت543.0090.50اعدادية الناصرة للبناتاحيائيشهد صفاء فالح عبد الكاظم1010591421422056065

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت543.0090.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيغدير ثائر عليوي عبد االمير1010602321422038084

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت543.0090.50اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمنتظر نعيم عبد الواحد عبد الخضر1010612921411016159

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت543.0090.50انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيشهد محسن حليم حسين1010623021427041048

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت542.2490.37اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعمار قصي هالل جاسم1010631021411017053

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت541.0090.17اعدادية عنه للبنيناحيائيعبد هللا حارث عبد الرزاق شاكر1010641921411021028

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت539.0089.83اعدادية السيدية للبنيناحيائيمقتدى موفق خلف غانم1010651121411004130

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت539.0089.83ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيايه مهند نزار علي1010661321424007002

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت539.0089.83اعدادية النجاة للبناتاحيائيبنين خلف زويد رحم1010671521422003017

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت537.0089.50ثانوية حطين للبناتاحيائيسلسبيل فراس عبد الرزاق جعفر1010681021422004021

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت536.0089.33ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيايه مهند خليف محمود1010691121422007007

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت536.0089.33ثانوية دجلة للبناتاحيائينرجس وليد محمد حسن1010701421422014099

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت535.0089.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد مضر عباس سلمان1010711021411026218

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت534.0089.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيماريام سهاك مراد سيمون1010721421422014079

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت534.0089.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائيرقيه علي كريم محيسن1010731421422056039

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت534.0089.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيندى احمد خلفه عبيد1010742321422072284

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت533.0088.83ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرقيه علي عبيد حمد1010751321422024036

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت533.0088.83اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينور سعد حسن سيف هللا1010762121422003107

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت532.5688.76ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى لؤي اسامه عبد المجيد1010771321411019175

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت532.4088.73ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزهراء سعد عبود محمد1010781521422017021

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت532.0088.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيساره حسن رباط حسن1010791021422033090
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قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت531.0088.50ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي احمد فاروق محمود1010801121411049070

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت531.0088.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيطيبه عبد الكريم اسماعيل ابراهيم1010811121422014083

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت531.0088.50ثانوية الرمادي للبنيناحيائيصطام حكيم سليمان مشعان1010821921411001030

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت531.0088.50اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء حيدر يحيى عكار1010832221422042135

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت531.0088.50ثانوية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا امير عبد الكريم حسن1010842321411024057

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت530.0088.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيايه رائد عبد الوهاب حمودي1010851021422019020

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت529.0088.17ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيحنين ايوب كامل عمران1010861221424005005

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت529.0088.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمنار صالح الدين داود خانه1010871521422014280

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت528.0088.00ثانوية دار الحكمة األهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي قاسم فرحان عبد هللا1010881021413009006

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت528.0088.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيصفا انعام محمد حسين1010891321422001189

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت527.1687.86ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمقتدى عادل غازي ناجي1010901321411019183

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت527.0087.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيفرح حيدر عزيز سبتي1010911021422035084

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت527.0087.83اعدادية بغداد للبناتاحيائينور عزام محمود مهدي1010921021422035115

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت527.0087.83ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيدانية عبد الرحمن زين العابدين عسكر1010931121422048020

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت527.0087.83اعدادية عنه للبنيناحيائيعبد الجبار فارس عبد الرزاق شاكر1010941921411021022

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت527.0087.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيدالل احمد كنوش احمد1010951921422011044

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت527.0087.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين علي عبدهللا حسن1010962221411033091

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت527.0087.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيايات منصور عبد الحسن حسون1010972721422037026

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت507.0084.50ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقيزينب عبيد هبسي فرحان1010981221522011012

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت505.0084.17اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيمريم تقي كاظم شرهان1010991421522065066

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت503.0083.83اعدادية الحرية للبناتتطبيقيسجى محمد حسين رشيد1011001221522026037

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت502.0083.67اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيمحمد علي قاسم هاشم1011011521511013056

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.0082.50اعدادية العزة للبناتتطبيقيمريم محمد هادي مجيد1011021221522036041

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت492.0082.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياسامه ابراهيم محمد صالح1011031021511013016

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت491.0081.83اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمحمد اسعد نجم عبد هللا1011042221511080082

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت490.0081.67اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيجعفر هادي جاسم عباس1011051421511017026

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت490.0081.67اعدادية جصان للبنينتطبيقيمحمد حسنين هادي مطلك1011062621511036022

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت489.0081.50ثانوية الخلود للبناتتطبيقينور صادق شمال خلف1011071221522012022

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت487.0081.17ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيفاطمة صبحي عبد الحميد محمد1011081121522048025

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت486.0081.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيزيد حيدر عبد المحسن سعيد1011091021511026041

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت486.0081.00ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيهبه طارق سالم محمد1011101421522058028

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت484.0080.67اعدادية السويس للبنينتطبيقيعمار مظفر غضبان داود1011111321511006055

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت483.0080.50ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيشمس وسام حسن مصطفى1011121421522040015
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قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت523.0087.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيعسل فراس اسعد محمد جواد1011131421422014067

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت520.0086.67ثانوية االيالف للبناتاحيائيفاطمه خماس غافل عذافة1011141021422022022

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت515.0085.83ثانوية الحكمة للبناتاحيائيايه سعد شرقي موسى1011151021422025005

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت514.0085.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيايمن ليث راسم محمد1011161021411026056

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت513.0085.50اعدادية الخضراء للبنيناحيائياسيد عالء عبد هللا محمود1011171021411013021

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت513.0085.50ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيبنين عباس حامد احمد1011182221424050012

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت510.2885.05الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيرامي غسان سامي عبد الحميد1011191021411028030

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت509.0084.83ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيبنين حاتم بداي نعيمه1011201321426001015

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت507.6484.61اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الوهاب عالء وهاب موجد1011211021411026158

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت506.0084.33اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيسلسبيل ستار جبر محمد1011221421422063046

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت505.0084.17ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائيسما محمد صالح عبد الرزاق احمد1011231021424003005

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت500.4883.41الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحسين علي يونس ذيبان1011241021411028024

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت499.0083.17ثانوية الثوار للبنيناحيائيخالد جمال عبد الناصر عبد هللا1011251121411012012

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت497.0082.83اعدادية االصيل للبناتاحيائيزهراء حيدر رحيم الزم1011261121422005034

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت496.4482.74المنصور- ثانوية المتميزات احيائيأمنيه قيس قاسم حرز1011271021422003003

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت496.0082.67ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيتبارك يونس جميل سلمان1011281121422007014

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.0082.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحمزه هاتف حمزه سلمان1011292521413023039

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت494.3282.39ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد رعد حمدان ظاهر1011301321411019154

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت494.0082.33اعدادية سكينة للبناتاحيائينرجس عادل شالل مساعد1011312221422016158

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت493.0082.17الخارجيوناحيائيحسين سلمان تويلي منخي1011321321418001040

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت489.0081.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا مكي عبد فرج1011331021411026155

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت488.0081.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفرقان محمد عادل محمد1011341321422039196

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت485.4880.91المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم صفاء كمال عبد الكريم1011351021422003118

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت484.0080.67اعدادية النور للبنيناحيائيحسن صفاء علي شاتي1011361221411023036

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت483.0080.50اعدادية المستقبل للبناتاحيائيغدير ايهاب محمد جاسم1011371121422036028

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت482.0080.33اعدادية التقى للبناتاحيائيابرار احمد رديف داود1011381121422012002

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت482.0080.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيوداد مازن محمود صالح1011391321422039287

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت481.0480.17ثانوية المتميزيناحيائيعبد المقتدر جابر رستم علي1011401321411016069

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت481.0080.17ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيبراء انور علوان جالب1011412221424050010

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت480.0080.00اعدادية السياب للبنيناحيائيعبد الرحمن نافع جبار خلف1011421321411028050

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت480.0080.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيانوار عباس علي شهيب1011432721422021007

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت477.0079.50ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسين خالد رزاق لفته1011442221413012039

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت476.0079.33ثانوية السالم للبنيناحيائياحمد علي صبار جبر1011451021411030001
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قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت476.0079.33اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيلبنى عبد الرحمن وحيد محمد1011461121422006153

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت476.0079.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيامين احمد حسين علي1011471321511010018

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت476.0079.33ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيرقيه ثامر علي حسين1011482121426001011

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت475.0079.17إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيابراهيم قاسم محمود محمد1011491421411014002

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت474.0079.00اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيرقية وليد كاظم عذاب1011502721522035009

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت473.6878.95ثانوية المتميزيناحيائيمنتظر عطا عبد الحسين موسى1011511421411005115

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت473.0078.83ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيحوراء باسم كاظم عباس1011521221424006018

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت472.0078.67اعدادية الزهور للبناتاحيائينور احمد عبد الزهره جاسم1011531221422024177

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت471.0078.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه حسام نبيل حميد1011542721422033238

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت470.0078.33اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقياحمد عدنان ابراهيم عطية1011551121511025006

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت470.0078.33اعدادية البشير للبنيناحيائيحسين محمد جليل نعمة1011561421411033007

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت470.0078.33اعدادية الحقالنية للبناتاحيائياميمه حميد محمد هادي1011571921422042006

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت470.0078.33اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين صالح هادي حسن1011582221415011028

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت470.0078.33اعدادية الوحدة للبناتاحيائيزهراء علي عبد الشهيد صالح1011592221422036038

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت468.8478.14ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيقطر الندى علي قيس ناجي1011601321422043104

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت468.0078.00ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيزهراء ليث عباس شكر1011611421424014023

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت467.0077.83ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيفرح علي بدر حسين1011621321522039043

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت464.0077.33اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيعلي نصير فخري حميد1011631221511006034

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت462.0077.00اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد اشرف خويلد صديق1011641321511005062

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت461.0076.83ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيريام يحيى رسول عبد هللا1011651321522006013

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت458.0076.33اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين حيدر محمد مهدي1011661621511020024

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت450.0075.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمصطفى يونس محمد هاشم1011671121511006157

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت448.0074.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد ليث علي ابراهيم1011681021511026123

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت448.0074.67اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيحيدر اسماعيل فرج حسين1011691121511002018

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت446.0074.33ثانوية السياب للبناتتطبيقيلبنى ابراهيم لطيف محمد1011701021522002033

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت442.6473.77اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمصطفى ضمير جابر عبدالعباس1011712721511028050

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت441.8873.65ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيمحمد باسم خلف جار هللا1011721021513012007

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت441.0073.50ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيمينا اسعد عزيز هادي1011731021524013006

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت584.0097.33ثانوية حنين للبناتاحيائيمريم عمار محمد فاضل ابراهيم1011741321422028069

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت582.8497.14ثانوية المتميزاتاحيائيميسم فضل عباس محسن1011751421422027142

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت582.0097.00اعدادية خديجة للبناتاحيائياالء رياض فضيل مرحب1011762421422001007

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت578.8496.47ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي فؤاد جواد مسير1011771321411032051

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت576.0096.00ثانوية المبدعات األهلية للبناتاحيائيرقيه فارس محل شخير1011781321424012003
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كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت574.0095.67اعدادية القدس للبناتاحيائيانوار سلمان نعمه سلمان1011792621422033014

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت573.0095.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيمينا اسامه داود ابراهيم1011801421422014091

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت572.0095.33اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيذو الفقار احمد جالل خليل1011811321411029018

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت572.0095.33اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيابراهيم علي حسين حسن1011821421411019002

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت568.4094.73ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحيدر ميثم صبيح هادي1011831221411001034

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت566.0094.33ثانوية ام ابيها للبناتاحيائينبا محمد غالب عامر1011841521422019017

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت565.0094.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيياسر محمد رحيم قاسم1011851321413017050

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت565.0094.17ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائييقين جاسم هاشم فنجان1011861421424014054

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت561.0093.50ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيميسم صفاء صالح احمد1011871121422048090

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت561.0093.50ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيتبارك طه ياسين صالح1011881521422019003

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت558.0093.00ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيصفا موسى نايف عميره1011892321424009013

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت557.0092.83ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيآيات محمد عبد علي مهدي1011901021422010002

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت557.0092.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهاجر علي احمد شهاب1011911021422033191

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت557.0092.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيتبارك هاشم محمد صالح1011921421422003024

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت557.0092.83الثانوية الشرقية للبناتاحيائيساره الهادي حامد عبد النبي1011931421422030023

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت557.0092.83اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد قاسم عبد الرضا عواد1011942721411016109

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت554.0092.33اعدادية طوبى للبنيناحيائيعلي حسين علي ضاحي1011952121411076056

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت552.0092.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيحوراء باسم نجم عبد هللا1011961121422006050

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت552.0092.00اعدادية التقى للبناتاحيائيفاطمة جواد كاظم جبر1011971121422012087

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت552.0092.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيبراء جبار عبد الكاظم عبد هللا1011981121422046017

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت552.0092.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمنن مصطفى علي ناصر1011991321422039235

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت551.0091.83اعدادية المعارف للبنيناحيائيطه مصطفى نعمان عيدان1012002121411005057

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت550.0091.67ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفرح اركان صبحي محمد1012011321422024096

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت549.0091.50ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيصفا خالد محمود احمد1012021121427001019

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت549.0091.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيسرى احمد مزهر كاظم1012031321422017097

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت549.0091.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيشمس مخلد مهدي صالح1012041321422039157

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت548.0091.33اعدادية التضحية للبناتاحيائيبنين مصطفى محمد ابراهيم1012051221422010007

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت547.0091.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين صالح عبد علي حسين1012062321411020081

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت546.0091.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيضي عيسى عبد زيد حسن1012071121422021091

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت546.0091.00إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعمار قيس ضعيف محل1012081421411009118

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت545.0090.83اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيسالي نوح علي فياض1012091321422035068

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت545.0090.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب حسن باسم كاظم1012102721422038041

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت544.0090.67ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيتبارك مصطفى عبد الرحمن شاكر1012111121422007013
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كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت544.0090.67اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد ثائر محسن عبد الكريم1012122321411007002

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت544.0090.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيميس علي عبدهللا رشيد1012132321422013467

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت543.0090.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه عبد الحليم نوري حسن1012141321422001071

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت542.0090.33ثانوية الفوز للبناتاحيائينازك وليد عبد الرزاق فرمان1012151321422023063

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت542.0090.33اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائينور فاتح سعيد عبد المسيح1012161421422032090

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت541.0490.17ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن رائد عبد االله جبوري1012171321415007027

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت541.0090.17ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيساره محمد شمخي جبر1012181321426001046

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت541.0090.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسمر طالب محسن كاظم1012191421422036036

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت541.0090.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب اسماعيل بديوي دهش1012202421422024162

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت541.0090.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة جاسم محمد ابراهيم1012212821422013088

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت539.0089.83ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيدانية مازن جميل محمد امين1012221021422012012

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت539.0089.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء رضا ناجي عاجل1012231321422001060

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت539.0089.83اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمصطفى عادل حسين خليل1012241421411019126

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت539.0089.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبراق علي نور محمد1012252321422044017

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت539.0089.83ثانوية قبلة االحرار للبناتاحيائيتبارك عيسى عبد هللا احمد1012262621422051008

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت538.8089.80اعدادية النجاح للبناتاحيائيجنات ظافر عبد الرضا عبد الرسول1012272721422037061

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت538.1289.69ثانوية المتميزين االولىاحيائييوسف ماهر محسن شاكر1012281721411022151

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت538.0089.67ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيشهد صباح مهدي عبد الحسين1012291021422024019

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت538.0089.67اعدادية بغداد للبناتاحيائينور اسعد محمود غليم1012301021422035110

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت538.0089.67اعدادية االخالص للبناتاحيائيرنا عادل عبادي حسن1012311121422046035

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت538.0089.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيزين العابدين عمار باسم عبد الرزاق1012322221411003107

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت538.0089.67ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان بديوي عبد االمير1012332721424006017

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت537.0089.50اعدادية التسامح للبناتاحيائيجيهان منير سمين شكر1012341421422012028

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت536.0089.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيبان احسان علي عباس1012352021424014005

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت535.2089.20ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيلطيفه هشام خليل جرجيس1012361421422055046

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت535.0089.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائينوران ناصر حسين علي1012371121422044086

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت535.0089.17ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيكمال عبد الرسول عبد الحسين حمودي1012381221413003009

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت534.0089.00ثانوية األزل االهلية للبناتاحيائيدانيه حسين ياسين محمد1012391221424007012

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت534.0089.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسين علي اسامه عبد الكريم1012401421413016007

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت534.0089.00ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائينور الزهراء حسام حسن جودي1012411421424010033

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت534.0089.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسين رحمن عبد الرضا محمد1012422321417007041

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت533.0088.83ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمآب ماجد عبد الحميد خضير1012431021422009073

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت533.0088.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الحسن كريم ديوان1012441521411011154
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كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت533.0088.83اعدادية الرميثة للبناتاحيائياالء جميل مراد بطوش1012452921422027024

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت532.0088.67ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيصفا فاضل عباس محمود1012461021422015029

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت532.0088.67اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمحمد باقر حسن فليح عبد الحسين1012472821411021039

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت531.0088.50اعدادية النور للبنيناحيائيرضا محمد سالم معيدي1012481221411023060

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت531.0088.50ثانوية القحطانية للبنيناحيائيمحمد صفاء شهاب احمد1012491821411103012

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت531.0088.50ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقية احمد طالب جواد1012502521424022058

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت531.0088.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد حسن حسين علي جواد1012512621411001152

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت530.0088.33اعدادية الداودي للبنيناحيائياحمد كمال طاهر راشد1012521021411029003

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت530.0088.33اعدادية النصر للبناتاحيائييسر كريم عفلوك محمد1012531221422031270

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت529.0088.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيرانيا خلدون خميس عبد1012541021422013024

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت529.0088.17اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيمصطفى عمار احمد محمد1012551121411008039

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت529.0088.17اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد احسان سند عكرب1012561221411023122

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت529.0088.17اعدادية شط العرب للبنيناحيائيجعفر محمد علي باقر1012571321411035011

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت529.0088.17اعدادية النجاة للبناتتطبيقيرقيه حيدر علي محسن1012581521522003014

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت529.0088.17اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد حسين علي عبد الرضا محمد1012591821411006127

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت529.0088.17اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيطيبه سرمد سعدي جبار1012602121422009134

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت529.0088.17ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزهراء عبد الودود عبد الستار محمود1012613121422009081

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت528.0088.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيبكر فائز صالح محمود1012621021411013032

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت528.0088.00اعدادية البيان للبناتاحيائيهديل عامر عيدان علي1012631021422014090

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت528.0088.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيروان فراس جاسم حمودي1012641021422033063

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت528.0088.00اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد مهدي كرم مهدي1012652121411060126

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت528.0088.00ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم خضير عاجل1012662521424025025

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت528.0088.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب ضياء الدين جليل سالم1012672621422016124

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت528.0088.00ثانوية بحركة للبنينتطبيقياحمد رشيد محمود رشيد1012683121511010002

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت488.7281.45الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيبالل ياسر ماجد صالح1012691021511002005

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت486.0081.00ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد يوسف ربيع1012701021513002010

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت479.0079.83اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين رعد وناس بدن1012711321511035019

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت470.0078.33ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيفاطمه عبد العظيم سعيد عبد1012721421522028023

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت468.0078.00ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيبنين مجيد حسين علي1012731221522015003

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت465.0077.50ثانوية السياب للبناتتطبيقيدعاء رعد جدعان فيحان1012741021522002011

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت464.0077.33ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيمصطفى اياد جاسم محمد1012751121513007017

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت462.0077.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحيدر احمد عباس سيد1012761321511012036

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت455.0075.83اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياتطبيقيعمار امجد نجم الدين علي1012773021517028013
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كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت454.0075.67ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيرزان ايمن مجيد جاسم1012781021522012006

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت453.0075.50اعدادية الفوز للبناتتطبيقييقين علي حمود صنهير1012791221522013039

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت452.0075.33اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي عادل محمود علي1012801421511017081

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت451.0075.17اعدادية الشروق للبنينتطبيقينوح عبد المهدي نوري عبد المهدي1012811221511029108

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت451.0075.17اعدادية الحرية للبناتتطبيقيمالك محسن ابراهيم عون1012821221522026063

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت449.0074.83اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيمريم نهاد محمد فرج1012831321522004036

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت447.0074.50اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيزينب عبد العزيز نصر ارحيم1012841121522022011

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت447.0074.50اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيمصطفى مروان عبد اللطيف علي1012851921511009049

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت446.0074.33ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيعلي طارق محمد حمد1012862121511062017

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت443.0073.83ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيمصطفى احمد هادي مدلول1012871021511003039

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت443.0073.83اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيمحمد قاسم حسين عواد1012882721511016025

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت442.0073.67ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيايات كريم صدام جعفر1012891121526001004

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت442.0073.67اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيشمس عادل عدنان عبد الرحمن1012901421522057023

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت440.0073.33اعدادية التقى للبناتتطبيقيتبارك حسن عبد هللا كرير1012911121522012013

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت440.0073.33اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيابراهيم محمد قاسم شاتي1012921421511047001

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت439.0073.17اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد قاسم طه يالس1012931421515002198

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت520.0086.67اعدادية الناصرية للبنيناحيائيسيف وسام ناصر حسين1012942221411002062

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت504.0084.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعمر احمد هجهوج شياع1012952221413023150

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت485.8080.97المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرغد عالء حاتم عبد الكريم1012961021422003037

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت476.0079.33ثانوية السياب للبناتتطبيقيرفل جاسم محمد حرجان1012971021522002015

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت463.0077.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء ثامر نجم عبد هللا1012981121422017073

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت463.0077.17ثانوية بابل للبنيناحيائيمرتجى كاظم محمد حسن1012992321411056148

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت461.0076.83اعدادية التقى للبناتاحيائيمودة مهدي كامل منصور1013001121422012118

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت461.0076.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيشكران سمير جابر صابر1013011521422005077

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت457.0076.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيدعاء صديق ميره اكبر1013021521422005031

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت456.0076.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائياسماء شهاب احمد خماس1013031421422036006

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت456.0076.00ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيفاطمه ثائر خضير محمد1013042321424015018

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت453.0075.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد الملك يعرب عطا عريبي1013051021411019067

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت453.0075.50ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيسرى عباس حمدان حسين1013061321422024063

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت453.0075.50ثانوية تدمر للبناتاحيائيغصون عبد الرسول موسى عبد1013072121422041010

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت452.0075.33ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيفاطمه حيدر دهلوز عوده1013081421422020017

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت451.0075.17اعدادية التضحية للبناتاحيائينور الهدى غسان مطر عذيب1013091221422010044

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت450.0075.00اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائياحمد مهند قاسم محمد حسن1013101421411018011
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كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت449.0074.83اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياصالة زاهر خطاب عمران1013112121422047004

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت448.0074.67اعدادية المأمون للبنينتطبيقيبدر مهند احمد وهيب عبد الرزاق1013121021511006012

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت448.0074.67اعدادية السرور للبناتاحيائينور الحسين جالل يحيى عبد الهادي1013132721422006032

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت446.0074.33ثانوية السياب للبناتتطبيقينور صالح مهدي هادي1013141021522002038

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت446.0074.33اعدادية حيفا للبناتاحيائياسيل عماد خضير عباس1013152321422046004

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت445.0074.17ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمريم عمر حسين رجا1013161021422008110

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت445.0074.17اعدادية االخالص للبناتاحيائياسراء عبد الجبار خزعل طالع1013171121422046005

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت445.0074.17اعدادية ام القرى للبناتاحيائيرسل ابراهيم غني محمد1013181421422015043

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت445.0074.17ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعلي موفق صباح شعيب1013193221411004055

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت444.0074.00االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد محمد طه محمد زكي1013202921411020019

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت443.0073.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيحفصه عالء ابراهيم محمد1013211021422013017

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت443.0073.83ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائينرجس شامل حمودي علي1013221121422003087

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت442.0073.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسؤدد سمير كريم عبود1013231321422039128

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت441.0073.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسجود طارق حميد ناشور1013241321422039139

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت441.0073.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن عباس محمد1013251521411011169

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت440.0073.33ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعبد الرحمن نزار فاضل عبد محسن1013261121411049064

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت440.0073.33اعدادية العقاد للبنيناحيائياحمد خالد ابراهيم جاسم1013271221411028007

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت440.0073.33ثانوية القصواء للبناتاحيائيفرقان حسام محمد محمود1013281221422051098

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت437.0072.83اعدادية النور للبنيناحيائيعلي فالح حسن عبد1013291221411023108

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت436.0072.67اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسين صالح مهدي كريم1013301221411028040

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت436.0072.67اعدادية الكاظمية للبناتاحيائينور الهدى اسعد حسن عبد الرسول1013311221422029073

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت436.0072.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيعبير حافظ صالح عابر1013321321422014067

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت435.0072.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيمنار اياد محسن جاسم1013331021411026245

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت435.0072.50ثانوية الفردوس للبناتاحيائيالرا مصطفى فالح حسن1013341021422008098

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت435.0072.50اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك كاظم جميل عبد1013351221422017041

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت435.0072.50اعدادية المهج للبناتاحيائيزينب عمار كوار شريف1013361421422035030

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت434.0072.33ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيزينه علي ابراهيم حسين1013371221426002038

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت434.0072.33اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمرتضى عمار لفته حسن1013381421411020098

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت433.0072.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا ليث فاروق صالح1013391321411010083

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت433.0072.17اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيامير اسامه محمد حسن1013402421511048006

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت432.0072.00اعدادية بغداد للبناتاحيائينور باسم بريسم عطوان1013411321422001316

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت431.0071.83ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر ناصر كريم1013421221424006009

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت431.0071.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيتبارك ستار جبار كاطع1013431421422065068
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كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت430.0071.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيمالك مازن لفته نعمه1013441221422026229

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت429.0471.51الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا بالل فالح نعمان1013451021411028046

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت429.0071.50اعدادية التعاون للبناتاحيائيسلسبيل عادل ابراهيم علي1013461121422040086

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت429.0071.50ثانوية ايالف للبناتاحيائيزهراء خلدون عبد الوهاب حسن1013471421422038031

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت428.0071.33اعدادية البسالة للبناتاحيائيزهراء كاظم علي حسين1013481321422016037

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت428.0071.33اعدادية البسالة للبناتاحيائيود عدي صبحي نوري1013491321422016093

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت428.0071.33 تموز للبنات14ثانوية احيائيايالف سعد فخري يونس1013501421422007006

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت428.0071.33اعدادية الفكر للبناتاحيائيسجى سلمان محسن شلش1013511521422016061

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت428.0071.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحسن عزيز محمد جالل1013522521411005029

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت427.0071.17اعدادية الكرخ للبناتاحيائيكوثر مهدي غائب صالح1013531021422001034

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت427.0071.17اعدادية الزوراء للبنيناحيائيليث عادل جبار حسن1013541221411006023

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت427.0071.17أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيمريم العذراء سالم جبار عبد الرضا1013551221422021065

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت426.7671.13الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيزين العابدين عادل علي مهدي1013561021411028032

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت426.0071.00اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيزينب عماد خلف فياض1013571321422009036

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت426.0071.00ثانوية نبع الحياة للبناتاحيائيهبه حسين علي سعدون1013582221422069024

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت426.0071.00اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمصطفى حسين جلوب كاظم1013592721411021112

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت426.0071.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيمنار يحيى سليم مصطفى1013602721422033308

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت424.0070.67اعدادية االعظمية للبناتاحيائيداليا عماد مجيد ابراهيم1013611321422004026

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت423.9270.65ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيمريم سلوان عبد هللا رؤوف1013621021426004065

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت423.0070.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيأحمد زياد طارق كاظم1013631121511041002

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت423.0070.50ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيزينب خالد كاظم عبد1013641321422010021

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت423.0070.50ثانوية الفوز للبناتاحيائيتبارك زياد طارق ابراهيم1013651321422023013

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت423.0070.50ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيديار ماجد كاطع حسن1013661421424022007

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت423.0070.50ثانوية نجد المختلطةاحيائيمحمد بالسم محمد عبد الرزاق1013671821417048005

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت422.0070.33اعدادية العامرية للبناتتطبيقيهند صالح مهدي جاسم1013681021522036047

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت422.0070.33اعدادية فدك للبناتاحيائيهاجر باسم لطيف عبد المهدي1013691421422006173

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت421.8070.30ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن منعم رضوان علي1013701321411019093

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت421.0070.17ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمريم علي محسن حمد1013711121422048077

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت421.0070.17ثانوية النعمان للبناتتطبيقيمريم مصطفى عباس احمد1013721321522026011

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت421.0070.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه سلمان وادي هاشم1013731521422014220

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت421.0070.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيرضوان صباح نوري اصالن1013742721411025093

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت421.0070.17اعدادية العمارة للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد جعفر ياسين1013752821411005072

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت420.0070.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد العزيز احمد حميد عبد الرزاق1013761021411019057
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كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت420.0070.00ثانوية السياب للبناتاحيائيحوراء حيدر حسن منصور1013771021422002021

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت420.0070.00ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيفضة احمد جاسم مطشر1013781221424006051

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت420.0070.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعال علي عبد الجبار سعد1013791421422062097

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت419.0069.83اعدادية الطارق للبنينتطبيقيعالء نوري عبد ابراهيم1013801021511038012

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت419.0069.83اعدادية ابابيل للبناتاحيائيشمس صباح نوري ذياب1013811121422045019

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت419.0069.83اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيطاهره وصفي مسلط مهدي1013821221422007043

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت419.0069.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيبنين قيس سعد عبد الرضا1013831221422026042

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت418.0069.67اعدادية السبطين للبنيناحيائيحسين صالح نوري اسماعيل1013841221411022019

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت418.0069.67الخارجياتاحيائيزينب علي محمد مزبان1013851221428050119

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت418.0069.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب مالك علوان ناصر1013861321422001149

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت418.0069.67اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيساره عدي هاشم تبان1013871421522057018

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت417.0069.50اعدادية العقاد للبنيناحيائيسجاد عادل شريف علي101388122041031076

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت417.0069.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد الرحمن حسين علي اربيع1013891021411019054

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت417.0069.50ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقيحنين ابراهيم طاهر كريم1013901221526001007

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت416.0069.33اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمصطفى فالح عبيد خليف101391232041173167

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت416.0069.33اعدادية الزوراء للبنيناحيائيحيدر باسم محمد حسين علي1013921221411006013

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت416.0069.33ثانوية البحيرة للبناتاحيائياالء نزار عبد الكريم حنش1013932121422031009

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت414.0069.00اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمجتبى عالء محسن خليف1013941221511028143

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت414.0069.00ثانوية االعتدال للبناتاحيائيزهراء جمال علوان سلمان1013951321422008021

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت414.0069.00اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيغفران مؤيد كامل سرحان1013961421522056010

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت413.0068.83ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقيامير باسم صاحب جليل1013971021513001004

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت413.0068.83اعدادية النور للبنيناحيائيسجاد باسم جاسم كاطع1013981221411023064

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت413.0068.83اعدادية البشير للبنينتطبيقيسجاد صائب حسين خضير1013991421511033029

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت412.0068.67اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعثمان شكر محمود ابراهيم1014001021411013094

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت412.0068.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيامير سالم جميل عبد الوهاب1014011121411041019

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت412.0068.67اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيبنين محمد عبد الرضا خواف1014021321522017007

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت412.0068.67اعدادية الفردوس للبناتتطبيقياسراء سعد جميل اسماعيل1014031321522040006

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت412.0068.67إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسن محمد يونس سلمان1014041421411015025

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت412.0068.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعبد السالم عادل عباس جسام1014051821411020025

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت411.0068.50ثانوية حنين للبناتاحيائيهدى هاشم محمد حيدر1014061321422028085

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت411.0068.50اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمصطفى محمد حردان حسن1014071321511012125

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت411.0068.50اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسين صالح حمد صالح1014082321411009034

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت411.0068.50ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيميمونه عبد الهادي عبود ناصر1014092321424013046
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كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت410.0068.33اعدادية االصيل للبناتاحيائيزينب امير عبد الرحمن لعيبي1014101121422005039

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت410.0068.33اعدادية العزة للبناتاحيائيزهراء حامد عبد المجيد هادي1014111221422036041

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت410.0068.33ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقيتبارك مسلم هادي عبد الوهاب1014121221522011005

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت410.0068.33الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيفيد مهند محمد حسين1014131421522030025

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت409.0068.17ثانوية اليرموك للبناتتطبيقينور الهدى محمد منذر سليم1014141021522011018

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت409.0068.17ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائيالحسن رعد جلوب عبد النبي1014151421413027001

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت408.0068.00ثانوية المنصور األهلية للبناتتطبيقيفي علي مسلم علي1014161021524002003

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت408.0068.00اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيساره عمر جاسم صالح1014171321522015026

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت408.0068.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزينب جبار عبد جواد1014181521522001018

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت407.6467.94ثانوية المتميزينتطبيقيعلي قتيبه حميد رشيد1014191321511016016

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت407.5667.93ثانوية الهادي للمتميزيناحيائياحمد عبد الناصر حسن وداي1014202421411049002

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت407.0067.83اعدادية السبطين للبنيناحيائيمحمد ميثم محمد ناهي1014211221411022059

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت407.0067.83اعدادية جرير للبناتتطبيقيمالك مقداد نعيم عبد هللا1014221221522008032

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت407.0067.83ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقيزينب احمد ستار ناجي1014231221522011011

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت407.0067.83اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد باقر سجاد حسين عباس1014241321511021067

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت407.0067.83ثانوية اليمامة المسائية للبناتتطبيقيشكران ثائر وهب محمد1014251421526006011

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت406.7267.79ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياسامه سمير عبد الستار صالح1014261321411019030

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت406.0067.67ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيسعاد لؤي شامل محمد1014271021522012015

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت406.0067.67ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعلي منهل كاظم محمد كاظم سعودي سعيد1014281221413003008

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت406.0067.67اعدادية االنصار للبنيناحيائياحمد علي كريم عبيد1014291321411003010

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت405.0067.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينبأ ستار ناصر عبد الحسين1014301421422065281

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت404.0067.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيرسل رافد حسن جبار1014311221422024053

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت403.0067.17اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيعبيدة عمر زهير عبد الهادي1014321021511033023

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت403.0067.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيامجد وسام امجد سعيد1014331121411041018

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت403.0067.17الخارجياتاحيائيمروة باقر علي هاشم1014341221428050191

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت403.0067.17اعدادية النور للبنينتطبيقيمحمد عادل عبد الحسن علي1014351221511023099

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت403.0067.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحمزة محمد حسين خشان1014361321411012052

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت403.0067.17اعدادية القناة للبناتاحيائينرجس عدنان جاسم حسن1014371321422003090

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت403.0067.17اعدادية السدة للبناتاحيائيزهراء حسين عبيد ناصر1014382321422034028

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت403.0067.17ايوو- المدرسة العراقية الدولية في الصين احيائيفاطمه كاظم مطشر محسن1014393021427013007

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت402.0067.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه نجم عبد هللا نديم1014401021422006030

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت402.0067.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائينور حاتم كافي احمد1014411021422011034

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت402.0067.00اعدادية الحق المبين للبناتتطبيقيفاطمه علي حمزة حسين1014421221522050023
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كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت402.0067.00ثانوية االقصى للبنيناحيائيمحمد سعد حسن علي1014431321411026039

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت402.0067.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيطيبه امجد جاسم حلو1014441421422012083

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت402.0067.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيسجاد حسن زعاطي عبادي1014452821411001046

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت401.0066.83ثانوية الزهور للبناتتطبيقيرحاب عبد الستار مصطفى راشد1014461121522019008

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت401.0066.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيآيات محمد بنوان حيدر1014472821522018003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.83اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف نوزاد نجيم داوود1014482021411087150

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.83اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبلند ساالر عبد الستار محمد1014492021411089039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.83ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد حسين احمد محمد1014502021415016084

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.83ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيريزين شكور عبد الكريم صالح1014512021422080026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.83اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء غازي نوري محي الدين1014522021422087117

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.83 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيمريم يحيى حسن محمد صالح1014532021422094073

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.83ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيهاوناز غازي كريم رشيد1014542021422095083

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.83اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيشنو لطيف محمد امين عبد الكريم1014552021422100050

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.83ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيبه سوز كاظم علي غفور1014562021422108014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.83دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيشادي صفر محمد نجيب محمد نوري1014572021422121032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.83ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيايه خليل تحسين كريم1014582021426005046

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.83اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيأشنا ولي حويز كريم1014592021427056007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.67اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمصطفى خطاب عمر عثمان1014602021411080051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد لقمان خورشيد صالح1014612021411089138

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.67ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الوهاب احمد عبد الوهاب عبد القادر1014622021411093021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.67ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائينيركز جوهر عزيز عبد هللا1014632021422081031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيدينا فايق توفيق فرج1014642021422084070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيالفه عز الدين مصطفى حمة رضا1014652021422084131

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيآرام سردار احمد رحيم1014662021411088008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيبلند محمد رشيد مجيد1014672021411088052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد المؤمن كامران ستار سعيد1014682021411088082

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيميران يعقوب محمد فاتح نجم1014692021411088149

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيالفين عبد هللا محمد عبد هللا1014702021422084133

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء حسن امين جبار1014712021422087114

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساكار جالل فاتح احمد1014722021422098083

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.50ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائينورا حسين جاسم كريم1014732021422101015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.50ثانوية ئولكر للبنات تركمانياحيائيسمية نوزاد اكبر حسين1014742021422111013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيالن جهاد عمر حمد1014752021422080044
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائياشنا نوزاد سعيد قلندر1014762021422087018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيهناسه عبد االمير عبد هللا غيب هللا1014772021422087169

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.50دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيايالف ابراهيم عبد الصمد فتح هللا1014782021422121008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية588.0098.00اعدادية تازة للبنيناحيائيحسين علي قحطان حسن1014792021411018007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية588.0098.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيدانيه خليل ابراهيم علي1014802121422003034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية بحزاني للبنيناحيائيأنس نواف خلف خدر1014811721411058001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ثانوية زمار للبناتاحيائياسراء شكري محمد نصر هللا1014821721422030006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينور عمر وليد خالد1014831721424018041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية اسماء للبناتاحيائينورس ناطق احمد شبيب1014841821422077165

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيحذيفة نقيب عبد الجادر خليل1014851921411020011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيانور نبيل انور صالح1014862021411001051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائيأفنان عبد الرزاق نعمت رؤوف1014872021422019002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83 اذار للبنات11اعدادية احيائيايه وليد علي بهجت1014882021422034002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية البيداء للبناتاحيائيايه رياض عواد حمودي1014892021422037020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية البيداء للبناتاحيائيالفه صباح نجم الدين امين1014902021422037082

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ثانوية المنزلة المختلطةاحيائينجوى علي خلف علي1014912021427012036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.6897.78اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيالهام طارق محمد بكر1014922021422008018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيعبد هللا احمد محمد عبد1014931721411053030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعبد هللا يعقوب محمد يعقوب1014941721411110034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيعبد هللا ياسين زعالن عضيب1014951721411152022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيمحمد ايوب يوسف ابراهيم1014961721415004044

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيايمان احمد طاهر مجيد1014971721422067017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبة نبراس غانم عيدان1014981721424008056

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية بيجي للبنيناحيائيعبد هللا خالد علي حماد1014991821411007016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعفان محمد خلف جعدان1015001821411009036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيمالك محمد حسين ضامن1015011821422007035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيلمياء حسين محمد طياوي1015021821423009008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه وليد سامي ياسين1015031821424006068

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد علي صبري اسعد1015042021411005069

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية الصدر للبنيناحيائيرضا حسين محمد حسن1015052021411006029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد محمود بالل1015062021411013049

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية الحسينية للبنيناحيائيحارث طالب أحمد صالح1015072021411032004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيرقيه زهير حبيب يونس1015082021422018031
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية النصر للبناتاحيائيدعاء جبار محمود شهاب1015092021422035013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيساره اسو محمد سعيد قادر1015102021424007006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد ثائر طارق علي1015113221411005014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.8497.64ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحيدر علي قيس عبد الكافي1015122021411040027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.2897.55اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم هادي جرجيس عبد هللا1015131721422054227

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.1297.52ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي حسين علي حقويردي1015142021411040048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50أعدادية الطارمية للبنيناحيائيحمزة مجبل احمد حبيب1015151221411019029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية السالمية للبنيناحيائيعلي عبد هللا صالح محمد1015161721411072013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيابراهيم بسام ابراهيم عواد1015171821411004002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية السالم للبنيناحيائيابراهيم عبد العزيز خضير مزعل1015181821411039002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية عمورية للبناتاحيائياسراء امجد سعد احمد1015191821422023004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيميمونه اشرف شاهين ياسين1015201821422034025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الستار توفيق صالح1015211821424005018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائينور ثائر تركي عبد الكريم1015221821424011012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا حسين جميل1015232021411001242

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد حمدي نجم علي1015242021411005060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيمراد توركيش محمد امين1015252021411010026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياسامه نايف راكان مسير1015262021411024007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيخليل ربيع شعبان حسين1015272021413002018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيمصطفى احمد عبد هللا عبد1015282021417011027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيعواد يوسف عواد خلف1015292021417014029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيأمنة غسان دعدوش شايع1015302021422010001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيدالل احمد حاتم ظاهر1015312021422015037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيمالك طارق محمد عبد هللا1015322021422015081

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية البسمة للبناتاحيائياسيل علي فتاح عواد1015332021422016005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائياسراء شاهين اكبر علي1015342021422019012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمينا سنان عدنان فتح هللا1015352021422022047

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمه عبد المعين شبيب حمد1015362021422030040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيئه سكاله علي كمال صمد1015372021422038002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيايه حسين عبد الغفور محمد1015382021422051020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمحمد حازم كريم احمد1015392121411029070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمحمد يوسف حمد محمد1015402121411037099

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيعبد السالم موفق علي حسون1015412121411072021
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية الوالء المختلطةاحيائيمحمد حسين جهاد روان1015422121417039016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية العرفان المختلطةاحيائيبراء رياض احمد خلف1015432121427075004

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.33اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى شهاب احمد مصطفى1015442021411089149

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.33ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيكلينه نبيل جبار بيروز1015452021422101013

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيراستي سركوت صابر علي1015462021411088060

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيشادى اسعد صمد حسين1015472021422084114

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيحنان نعمان عثمان علي1015482021422084050

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيئاكو مردان رحمان رحيم1015492021411088006

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.17ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد نوزاد هاوار محمد1015502021411099020

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيروزه بختيار محمد نوري1015512021422084075

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساكار صالح الدين عبد السالم محمد1015522021422098085

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائينما ساالر حسين حسن1015532021422084152

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.83اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشه نكه عزيز ابراهيم سمين1015542021422087111

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.67ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان عبد العزيز بابا علي قادر1015552021422095019

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية584.9297.49اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينور محمد نور الدين عز الدين1015562021422008136

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيبراء هادي منصور محمد1015571021422045011

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية االمالي للبنيناحيائيزيد شعالن حسين خلف1015581921411038020

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائياسامة ييلماز نور الدين عز الدين1015592021413020009

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبناتاحيائيساره كنعان صباح علي1015602021424011012

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية جلوالء للبنيناحيائيقتيبة احمد عبد خليل1015612121411009224

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.6497.27الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيزيد علي عبد الحسين كاظم1015621121411038018

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية النصر للبناتاحيائيشاليا لقمان حكمت خورشيد1015632021422035035

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبناتاحيائيايه ايدن نوري عباس1015642021424011003

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياستبرق رياض حميد حسن1015652121422013005

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيبتول عبد الرحمن علي مرزه1015662121422044016

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.2097.03ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينه محمد محمود شاكر1015672021422017038

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد خضر احمد خلف1015681821411032113

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00ثانوية االمالي للبنيناحيائياحمد كريم حمود اسود1015691921411038004

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية الصدر للبنيناحيائييوسف ايوب خضر عباس1015702021411006077

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00ثانوية الحسينية للبنيناحيائيأسامة عبد محمد هالل1015712021411032002

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد اياد سعيد خليل1015722121411003134

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية بابل للبناتاحيائيصفا محمد علي محمد1015732121422051090

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00عدادية الثورة للبناتاحيائينورالهدى علي رزاق كريم1015742321422011205
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قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيبنين اسامه بدر خلف1015751021422015012

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية االمالي للبنيناحيائيمحمد كريم حمود اسود1015761921411038034

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيداستان اراز جمال محمد صالح1015772021411001079

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية الفهود للبنيناحيائياحمد كامل صكبان هويس1015782221411042011

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيرانيه عنتر عبد اللطيف خليفه1015793121427008018

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعمر علي محمود ابراهيم1015801821413014037

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية الواسطي للبناتاحيائيرغد سيب عمير محمد1015812021422003036

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية الواسطي للبناتاحيائيعيده شهاب حمد عران1015822021422003066

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية االمل للبنيناحيائيجالل كاتب عبد حمد1015833121411002006

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيشهد محمد ابراهيم فتحي محمد1015842021422018051

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبناتاحيائيملك ياسر عز الدين عبد هللا1015852021424011018

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيالوين منصور عبد الكريم محمد1015862021424013025

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد هللا ياس خضير ياسين1015872121411075067

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم عبد المطلب عبد الكريم سهيل1015882121422009170

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن فاضل حسين مهوس1015892221411004080

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيكوثر سالم خوام علي1015902221422016138

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى محمد شهاب احمد1015911721411007159

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيغاده محمود جاسم حسن1015921821422019044

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائياحمد قيس جاسم محمد1015931921417037003

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الروابط للبناتاحيائيطيبه وليد جواد فرحان1015941921422092082

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعبد القادر خالد حافظ عاشور1015952021411004023

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيرغد علي خلف علي1015962021427012016

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الحجرات للبناتاحيائيتسنيم احمد ابراهيم محمد1015972121422020041

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0496.17ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد فاضل عبد العباس طاهر1015982321411056143

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيكرار كاظم عبد الحسين جراد101599232041005107

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور صبيح لفته جاسم1016001621424072292

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية دمشق للبناتاحيائينسرين اسماعيل طه خلف1016011821422043097

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية الرميله للبنيناحيائيخطاب عمر فيصل ابراهيم1016021921411003022

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية االمالي للبنيناحيائياحمد فائز حسن علي1016031921411038003

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية الرحاب للبناتاحيائيدالل حسن محمد خلف1016041921422078022

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائييوسف حاتم عمر صديق1016052021411005094

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمختار كريم حسن عبد1016062221413004141

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عقيل كشاش غالي1016072321422013221
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قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية البتول للبناتاحيائيفاطمه الزهراء رياض ماجد صبري1016082621422005039

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيسميه رشيد عبد هللا احمد1016091821421057010

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية االمالي للبنيناحيائيحمزه علي بردان اسود1016101921411038015

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي جول جمال صيهود علي1016112321411002141

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية الشموس للبناتاحيائيرانيا حيدر كاظم طاهر1016122321422025025

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيآيات محمود عبيد عبد1016132321422027002

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيميس نبيل مجبل رضا1016142421424014088

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيسجى عباس زيدان خلف1016152621424012129

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية العال للبناتاحيائيايالف عالوي نصار عبد1016161921422019008

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية574.9695.83ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائياعراف هزبر محمود علي1016172021422017012

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية574.4495.74ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيزيدون نصير قحطان عبد الكريم1016181821411127005

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية االستقالل للبناتاحيائيعائشه حيدر حسن علوان1016191321422006032

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيمحمد احمد عبود خلف1016201721411053039

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسين علي عبيد زيدان1016211921411065047

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية البراءة للبناتاحيائياثير قحطان جالب رغيف1016222121422004006

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيذو الفقار حيدر شهيد كاظم1016232321411020118

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيغفران محمد سالم محمود1016242621424012162

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيعذراء حامد خلف حمد1016251921422057098

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحمزه فاتح عبد حسن1016261721411008123

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر وعد عبد العزيز مسلط1016271721411008278

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33ثانوية القادسية للبناتاحيائيدانية عمر طالل محمود1016281721422066016

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر نصير غانم عبد هللا1016291721422055203

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسبأ رياض ابراهيم عايش1016301721422056085

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيوليد برو عتو كزو1016313321411002047

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحفصه ريان امجد عبد المحسن1016321721422003046

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50ثانوية حطين للبناتاحيائيزهراء عقيل علي حسين1016331421422004020

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيليه زهير حنا ملكشه1016343321422002093

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية545.9690.99االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن محمد ادريس مصطفى1016351721411008108

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية543.5290.59ثانوية المتميزين االولىاحيائيعثمان عماد عبد الحليم احمد1016361721411022079

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم كامل توما زورا1016371721422018047

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية االصمعي للبناتاحيائيايه رضوان هادي مجيد1016381721422056026

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية البارزاني للبنيناحيائيعلي هادي حسين خضر1016393121411006006

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيجوان قيس خرشيد جتو1016403121426001098
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعائشة سالم صبري يونس1016411721422061184

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية خورسيباط للبنيناحيائيمحمد مزعل علي خليل1016421721411209014

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيمريم محمد جرجيس محمد1016431721422059049

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية532.0888.68االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن فراس قيس خليل1016441721411008188

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد عبد حنش عبد المجيد1016451721411007020

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد شهاب احمد محمد1016461721411026166

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية االمجاد للبنيناحيائيايمن عواد خلف علي1016471721411026028

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيزيد هادي جاسم محمد1016481721413013022

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيلورا اسماعيل حجي خديدة1016493321422002089

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية525.4887.58ثانوية المتميزات االولىاحيائيزينب عدنان يونس حمودي1016501721422004071

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية اليمن للبناتاحيائياسراء نوري محمود شيت1016511721422008011

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيغفران اكرم خليل عبد هللا1016523121427001017

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد الحسن مسعود اسماعيل حامد1016531721411011184

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33ثانوية الزاوية للبناتاحيائيريام علي سعيد سالم1016541721422011010

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيشاكر بالل شاكر نعمة هللا1016551721411012036

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيتقى سرمد حازم يونس1016561721422061065

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83اعدادية تلعفر للبناتاحيائيحنين كامل محمد اسماعيل1016571721422032055

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائياالء داود سالم خليل1016581721422055026

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائيقاسم محمد وحيش شحاذه1016593121415001074

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية519.0086.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائيشيالن سعيد يوسف مراد1016601721427010068

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور عمار جادر حسن1016611721422003161

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيجنه قتيبه عبد هللا صالح1016621721424007002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية513.0085.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد رعد محمد احمد1016631721411017140

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى سالم محمد جاسم1016641721411011229

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه أحسان علي يونس1016651721422041087

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائياسراء عدنان محمد صالح خضر1016661721424007001

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد الحق ذياب صالح ابراهيم1016671821411039017

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية511.0085.17اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيزهراء بشير علي شيخ1016681721422022081

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية511.0085.17ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيمحمد حمد محمد حسن1016691821411057018

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية510.0085.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينه مناف انصار خضر1016701721422056081

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية510.0085.00ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائييوسف حسين نوري اسماعيل1016713321417005006

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية509.0084.83اعدادية القيارة للبناتاحيائييقين صالح فرحان محجوب1016721721422013103

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية509.0084.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائيبراء خليل ابراهيم قاسم1016731721422061052
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية509.0084.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسما محمد عبد النافع شريف1016741721422061145

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية509.0084.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد مهدي عباس ماجد حمود1016752521411007397

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية508.0084.67ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيكرار هادي كاظم عبيس1016762321417004033

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية508.0084.67ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائييوسف طه مأمون فاضل1016773121411008135

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية506.0084.33ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيفرح مظفر هزاع كريم1016781721422052047

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية506.0084.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد علي صالح1016792221424051043

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية505.0084.17اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد مرعي حسن1016801721411023056

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية505.0084.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيريم محمد محسن احمد1016811721422061103

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية504.4484.07ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمنيه سعد احمد يونس1016823321427007013

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية504.0084.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيندى سعود ذياب حسن1016831721422002275

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية504.0084.00ثانوية اوراس للبناتاحيائيحوراء موسى حسن موسى1016842121422040009

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية503.6883.95اعدادية االندلس للبناتاحيائيهديل عصام محمد طاهر اسماعيل1016851721422054277

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية503.0083.83اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياسراء رضوان ذنون عبد هللا1016861721422042009

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية503.0083.83اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيوداد خدر اومر رفو1016873321427004066

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية502.0083.67انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائينبا صالح عبد الوهاب مصطفى1016883021427041068

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية501.0483.51ثانوية المتميزين االولىاحيائيبالل رباح علي خليل1016891721411022031

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية501.0083.50اعدادية برطلة للبنيناحيائيعلي فتح هللا جميل خليل1016901721411065048

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية501.0083.50اعدادية مؤتة للبناتاحيائيامنة علي عزيز احمد1016911721422068014

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية500.0083.33اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد سربست سعيد طه1016921721411027006

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية498.0083.00ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقيالياس عدي جاسم محمد1016933321517001005

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية494.0082.33اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيمريم سرمد ابراهيم فتح هللا1016941721522061051

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486.0081.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتتطبيقيآيه اسماعيل حامد محمود1016951721522020001

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية469.0078.17ثانوية الرجاء للبنينتطبيقياشرف الياس عبد المحسن علي1016961721511165001

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية469.0078.17اعدادية بلقيس للبناتتطبيقياسراء علي قاسم حمادي1016971721522055007

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية468.0078.00ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيهمام ثروت نجم عبد هللا1016983321517014012

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية467.0077.83اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيهبه ياسين مجيد ياسين1016991721522055044

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية464.0077.33اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقينعم عزام خليل إبراهيم1017001721522080033

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية459.0076.50ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيمحمد اياد غانم احمد1017011721513013010

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية454.0075.67اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعبد السالم احمد عبد هللا خلف1017022021511005022

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية453.0075.50اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيآمنه ازهر ضياء سعيد1017031721522055001

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية446.0074.33اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيغيث سمير حامد حسين101704172051005037

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية444.0074.00اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد الرحمن عادل اسماعيل احمد1017051721511028023

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية444.0074.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيتبارك ثامر شاكر محمود1017061721522003009
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية444.0074.00اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقياولينا يعقوب سعدون فتحو1017071721522015001

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية444.0074.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيامنه احمد سعدي حميد1017081721522057002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية441.0073.50اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيمريم مروان محسن حسن1017091721522002028

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية440.0073.33اعدادية الزبير للبنينتطبيقيداود سلمان داود مطرود1017101621511032069

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية437.0072.83االعدادية الغربية للبنينتطبيقيزيد ثامر عائد هاشم1017111721511007018

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية437.0072.83اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعمر هاشم صالح بكر1017121721511135039

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية437.0072.83اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيمريم مناف نجاة بهجت1017131721522080031

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية436.0072.67ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيفيدان محمد رشيد شوكت1017142021522030019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيحارث باسل خليل جاسم1017151721513013005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67اعدادية الزهور للبنيناحيائياسامة احسان سلمان يوسف1017161721411015015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية519.0086.50ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيتيماء فيصل غازي رشيد1017171721424018014

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية496.0082.67اعدادية الزهور للبنيناحيائييوسف عبد المطلب يونس زيدان1017181721411015141

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية496.0082.67ثانوية دار العلوم للبناتاحيائياميره صادق عائد عبدهللا1017191721422005015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية495.4882.58ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمهند ارشد غائب محمد علي1017201721413013060

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية495.0082.50ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعثمان احمد سالم سرحان1017211721413013038

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية493.0082.17اعدادية اليمن للبناتاحيائيفاطمه محمد حازم حسام الدين1017221721422008131

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية489.0081.50اعدادية الوركاء للبنيناحيائيسليمان سالم سليمان ناصر1017231721411062021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية488.0081.33اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبدالحكيم نعمان علي صفو1017241721411012042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية488.0081.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحسن محمد علي حسن سلطان1017251721411017042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486.0081.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى محمد هاني عبد الهادي1017261721411011239

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486.0081.00اعدادية سومر للبناتاحيائيشذى قاسم احمد عمر1017271721422079056

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486.0081.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسما فارس صالح حسن1017283121422009094

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0080.83اعدادية االصمعي للبناتاحيائيدينا امجد صديق حمدي1017291721422056046

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.0080.67اعدادية زمار للبنيناحيائيهاشم حسين علي سلطان1017301721411095111

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.0080.67اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزهراء وسام حسن اسماعيل1017311721422023032

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية482.0080.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد فزع عبد هللا1017321821413014020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية481.0080.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيساره عمار غازي رمضان1017331721422054141

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية479.0079.83ثانوية وانة للبنيناحيائيوعد خالد محمد جهاد1017341721411086038

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية479.0079.83ثانوية خانصور للبنيناحيائيجيالن حامو كتو عبد هللا1017351721421203012

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية476.0079.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا وعد هللا فتحي سلطان1017361721411017095

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية476.0079.33اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور خليل ابراهيم محمود1017371721422002287

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية475.0079.17ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيطيبة حسين علي احمد1017381721424013072

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية475.0079.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيغنى اياد جعفر احمد1017393321422001004
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية474.0079.00اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيعبد الكريم سعد عبد الكريم مجيد1017401721411010030

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية474.0079.00اعدادية القيارة للبنيناحيائينزار فاضل محمد عبد هللا1017411721411042029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية474.0079.00اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيدعاء عبد هللا هزاع اسماعيل1017421721422064029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية473.0078.83ثانوية االخوة للبنيناحيائيمحسن محمد ابراهيم احمد1017431721411197025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية472.0078.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيخطاب عمر فاضل محمد1017441721411011079

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية472.0078.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيوداد عبد الرحمن رشيد خلف1017451721422054280

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية471.0078.50ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيامل جاسم سليمان هالل1017461721422005013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية471.0078.50اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيانتصار ابراهيم حمادي عطا هللا1017471721422064015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية470.0078.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائينبا هيثم ذنون صفو1017481721422061263

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية469.0078.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيدالل رعد حازم محمد1017491721422045061

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية469.0078.17اعددية غرناطة للبنيناحيائيعثمان احمد خضر سعيد1017501821411104041

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية467.0077.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيهاشم احمد هاشم عبد الفتاح1017511721411017180

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية466.0077.67اعدادية تلكيف للبنيناحيائياحمد غازي سليمان عباس1017521721411080008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية465.0077.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعادل محمد عادل امين1017531721411017069

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية465.0077.50اعدادية الصديق للبنيناحيائييوسف عبد الرحمن محمد نوري عبد القادر1017541721411028099

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية465.0077.50ثانوية الفراتين للبناتاحيائيصهباء ياسين عبيد ناصر1017551721422036072

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية464.0077.33اعدادية برطلة للبنيناحيائيمصطفى حسين علي شريف1017561721411065070

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية462.0077.00ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيعلي حسين علي محمد1017572021411008025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية461.7276.95ثانوية المتميزين االولىاحيائيابراهيم محمد فيصل خليل1017581721411022006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية458.0076.33اعدادية النهار للبناتاحيائيغدير احمد عبد الرزاق عبد الشهيد1017591121422056060

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية458.0076.33اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياالء حسين عبدالرحمن محمد1017601721426001029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية457.0076.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيندى محمد راهي كريم1017612521422040379

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية456.0076.00ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينور سامي نوري ذياب1017621721424018039

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية455.0075.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائيتبارك ميسر عبد القادر شيت1017631721422061062

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية454.0075.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرسل ذاكر محمود خليل1017641721422061089

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية454.0075.67اعدادية الخصم للبنيناحيائياحمد خير هللا محمد حسين1017651821411015003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية452.0075.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي فواز محمد طاهر حمودي1017661721411003090

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية452.0075.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرسل احمد هاشم يونس1017671721422061088

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية449.0074.83اعدادية الحود للبنيناحيائييوسف سالم محمد هزاع1017681721411040011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية449.0074.83اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيماريانا مروان خيرو نعمان1017693321422002094

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية448.0074.67اعدادية الزهور للبنيناحيائيحارث وليد عبد الكريم ابراهيم1017701721411015026

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية448.0074.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهالة عباس صالح قادر1017712021424005092

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية448.0074.67ثانوية التاميم للبناتاحيائيساره عادل نعمه قمر1017722121422022031
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية447.0074.50ثانوية المكوك للبنيناحيائياحمد سعد فتحي عيسى1017731721411051007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية447.0074.50ثانوية بازوايا للبناتاحيائيرباب ذو اليسع محمد خضر1017741721422070007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية446.0074.33اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيدنيا عبد الجبار احمد عيسى1017751721422064031

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية445.4874.25ثانوية المتميزين االولىاحيائيطه حارث مثنى يحيى1017761721411022054

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية445.0074.17ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيعبد الملك جمعة عويد زيدان1017771821411034008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية443.0073.83ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيمكارم صالح عطا هللا محمد1017781721422093025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية443.0073.83اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائياحمد رياض صاحي حسين1017792221411028003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية442.0073.67ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيابراهيم محمد مال هللا فتحي1017801721413023003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية441.0073.50ثانوية البارزاني للبنيناحيائيمحمد فائز محمد علي نايف1017813121411006010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية440.0073.33اعدادية المربد للبناتاحيائيزهراء فرج محمود عيسى1017821721422058052

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية438.0073.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعبير صهيب وعد هللا حسن1017831721422055138

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية437.0072.83اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمارلين هاني ايشوع بولص1017841721522018015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية416.0069.33ثانوية سيوان للبناتتطبيقيبثينه هاني قاسم صالح1017853121522004006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية414.0069.00ايسر- الخارجيات تطبيقيشمس مثنى عزيز احمد1017861721528060058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية410.0068.33اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيطيبة عبد الغني عبد الرزاق عبد الغفور1017871721526001078

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية408.0068.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيادهام شامل خيري جياد1017881721515002050

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية405.0067.50اعدادية الخصم للبنينتطبيقيعبد هللا عدي عبد الحميد ابراهيم1017891821511015043

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية402.0067.00اعدادية الخصم للبنينتطبيقيفندي فارس خلف عبد1017901821511015049

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية391.0065.17اعدادية الراية للبنينتطبيقيمحمد فواز عبد المنعم ياسين1017911721511025053

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية389.0064.83ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيحسين وعد هللا هالل حمدي1017921721511041008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية384.0064.00ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيحارث عدنان غربي صالح1017932021511013016

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية381.0063.50ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيتبارك كريم جباره علوان101794222052102011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية381.0063.50ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيحسين شمال حميد حسين1017953121511008018

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية380.0063.33ثانوية النخيل االهلية للبنينتطبيقيهادي صالح كريم جبر1017961621513122009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية380.0063.33ثانوية الدرناج للبنينتطبيقيمحمد عبد السالم محمد ساير1017971721511215005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية379.0063.17اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن ابراهيم شريف1017981721511012060

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية379.0063.17اعدادية الراية للبنينتطبيقيبالل ابراهيم علي محمد1017991721511025011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية379.0063.17ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيمحمد سعد احمد عبد هللا1018001721511039028

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية378.0063.00 شعبان المسائية للبنين15ثانوية تطبيقيفاروق حسين فاضل كاظم1018011421515004042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية375.0062.50اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد القادر همام عيدان محسن1018021021511014065

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية372.0062.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمد جمال لطيف جاسم1018031921511015060

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية372.0062.00اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمازن سامي حسين علوان1018041921511024057

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية372.0062.00اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد ادهم عبد الكريم جلبي1018052021511001059
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية596.0099.33االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى محمد حازم محمد1018061721511008097

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0099.17ثانوية سيوان للبنينتطبيقيميثم مثنى معاد محمود1018073121511001027

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0099.00ثانوية الدنج للبنينتطبيقيرافع محمد عايد حميد1018081721511214006

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد القادر سعيد1018091721413013052

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك رعد جالل محمد1018101721422055038

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية سومر للبناتاحيائيالرا رائد عبد هللا رحيل1018111721422079074

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.7697.79اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسنا عبد هللا طارق غريب1018121721422061148

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا علي فاضل محمد1018131721411028054

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية الفراتين للبناتاحيائيمنى ضياء الدين خزعل بللو1018141721422036098

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية مؤتة للبناتاحيائيمنار سمير صبحي ناصر1018151721422068081

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشيماء سمكو مصطفى حميد1018161721426001343

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.7697.63اعدادية االندلس للبناتاحيائيفرح صهيب محمد داود1018171721422054199

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرونق رضوان عبد الوهاب عبد هللا1018181721422002120

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيموده رافع علي ابراهيم1018191721422002258

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعائشه عبد العزيز زوبع منصور1018201721422055137

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائيبراء سالم محمد خلف1018211721422056029

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم عثمان ذنون احميد1018221721422057151

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية المربد للبناتاحيائيرحمه فراس عالءالدين خضر1018231721422058038

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعمر احمد بونس عبد1018241721511002015

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية584.8897.48ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيايه قصي عبد المناف توفيق1018251721424021005

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية584.8097.47ثانوية المتميزات االولىاحيائيأية ليث نذير عزاوي1018261721422004010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية584.1297.35ثانوية المتميزين الثانيةاحيائيزيد ذنون حسن علي1018271721411192004

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر عامر ذنون يونس1018281721422055199

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشيماء ناشد سعدون عبد الرحمن1018291721422061161

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسبأ عبد الرزاق بشير بيرداود1018302021422019075

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتقى حارث مؤيد عباس1018313121422009042

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583.6897.28ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمريم عمر نعمان شفيق1018323321427007011

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583.0497.17ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيلبنى قصي زيدان فتحي1018331721424013085

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583.0497.17ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيألن علي حسين جمعة1018343321427014001

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن نبيل محمد سعيد1018351721411011106

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيفرح محمد رشيد عبد هللا1018361721422002230

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيفاطمه احمد صباح احمد1018371721522002022

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه غسان عبد رشيد1018381821424006143
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية االمالي للبنيناحيائيعمر صفاء علي خلف1018391921411038030

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.7697.13ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الرحمن فارس ميسر محمود1018401721411022061

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.4097.07ثانوية المتميزين االولىاحيائيياسر عمار ناظم محمد صالح1018411721411022144

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيرفل ماجد خلف صالح1018421721422009038

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعفراء محمد وعد هللا قاسم1018431721422061195

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00ثانوية كنجان للبناتاحيائيعائشه حيدر عبد الجبار كاظم1018443121422010009

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائينوره ماجد محمد قاسم1018453321422002120

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحمزه محمد حازم مقصود1018461721415002466

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية تلعفر للبناتاحيائيسلمى سالم محمد سعيد عبد القادر1018471721422032103

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائياسماء فيصل ادهام هليل1018481721422049016

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزينه طالل حامد احمد1018491721422051067

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية القوارير للبناتاحيائياميمة وهاب شهاب خلف1018501721422071013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائينور خالد عبد القادر محمد طاهر1018511721424001041

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيمحمد نوفل ياس خضر1018521921415019046

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم اسماعيل احمد1018532021411001232

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حليم جواد محمد علي1018542321422033077

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية سيوان للبنينتطبيقيمحمد امين ادريس عمر محمد1018553121511001021

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580.8496.81ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياسامه اسعد ابراهيم عثمان1018561721413013009

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580.5296.75ثانوية المتميزات االولىاحيائيدانية محمد ابراهيم طاهر1018571721422004038

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580.2896.71ثانوية المتميزين االولىاحيائياسامة عمار نظام الدين ناظم1018581721411022015

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580.1696.69ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمحمد بشار محمد جاجان عبد القادر1018593321417007013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية اسماء للبناتاحيائيشهد عبد الرضا صالح مهدي1018601121422035024

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيمصطفى منهل احمد شاكر1018611721411016061

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية اليمن للبناتاحيائيزينه ناطق سالم مال هللا1018621721422008098

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية االمالي للبناتاحيائيغاده صفاء علي خلف1018631921422075052

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياماني ناظم طه مزبان1018642121422008009

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيايه خزعل ناجي حسن1018653121422014010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.9296.65االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى زيدون عبد المحسن يحيى1018661721411008378

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.8896.65اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره علي اكرم دحام1018671721426001367

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيزهراء محمد خلف صالح1018681821422057064

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية هيت للبناتاحيائيهبه حاتم عبد االله عبد الحميد1018691921422060108

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاديه اثير حمد حسن1018701921422130030

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعمر خالد مظهر عبد1018713121411008083
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمصطفى معتز حسن سعيد1018723121411008123

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائييقين ثامر حميد خلف1018733121422009181

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيمحمد عبد القادر امجد محمد1018743121517008023

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.9296.49ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيشهد غانم جمعه حمادي1018751721424013065

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0496.34ثانوية المتميزات االولىاحيائيمالك نبيل احمد امين1018761721422004142

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيداليا قصي مصعب رشيد1018771721424001010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم لقمان غانم حسين1018781721424013093

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيمحمد صدام محمد علي1018791721511080015

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد هللا عبد الستار عايش عبد1018801921411009138

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية حديثة للبنيناحيائيوليد عبد الحميد عبد المجيد محمد سعيد1018811921411019084

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيتبارك وعد محمد فتحي1018821721522003010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد مصعب محمد محمود1018831721511017110

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقياحمد اياد فوزي قاسم1018843321511001003

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيايه عمر سامي سلو1018851721522061012

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية االبداع للبنينتطبيقيزكريا ريان سالم صالح1018861721511202006

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيصفا مروان احمد محمود1018871721522042025

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمحمد نوري مشعل جاسم1018881721511023047

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيغدير حسن عبد الحسين مرتضى1018891721522023017

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية زينب للبناتتطبيقينور احمد حامد محمد1018901721522053024

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيسارة ثامر احمد خليل1018911721522061040

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمصطفى فتحي عبد هللا حمادي1018921721511023051

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيمودة سعود محمد احمد1018933321522002025

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية دمشق للبنينتطبيقيليث حسين عباس خلف1018941721511146012

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيحسين علي عبد هللا شيبان1018951721511012024

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية470.0078.33اعدادية االبداع للبنينتطبيقييوسف احمد عبد السالم محمود1018961721511202028

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية456.0076.00ثانوية الفجر العربي المسائيةتطبيقيعبد الستار عبد االمير عزت ابراهيم1018971721515005031

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية453.0075.50اعدادية الزهور للبنينتطبيقيريان خلف خضر خلف1018981721511015013

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية444.0074.00اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيعبد هللا فواز امين محمد1018991721511147028

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية430.0071.67ثانوية الدنج للبنينتطبيقيغفران علي احمد صالح1019001721521214006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية423.0070.50ثانوية العبير المسائية المختلطةتطبيقيرسل محمود علي منصور1019011721527012006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية420.0070.00ثانوية الزاوية للبناتتطبيقيبيداء مطر عثمان محمد1019021721522011002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية420.0070.00ثانوية الزاوية للبناتتطبيقيكوثر علي حسين عطا هللا1019031721522011009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية411.0068.50ثانوية الدنج للبنينتطبيقيعادل علي احمد صالح1019041721511214008
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية409.0068.17اعدادية الحود للبنينتطبيقيزيد احمد عبد هللا محمد1019051721511040009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية403.0067.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقييوسف أمار سالم جاسم1019061721511011124

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية403.0067.17اعدادية الراية للبنينتطبيقينوار عامر علي حسين1019071721511025065

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية403.0067.17اعدادية الحود للبنينتطبيقيياسر احمد عبد هللا محمد1019081721511040025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية401.0066.83ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين حسين عجيل1019091621515006021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية396.0066.00اعدادية السرور للبناتتطبيقيمريم علي حسين جبر1019102721522006018

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية395.0065.83اعدادية الراية للبنينتطبيقيعبد السالم محمد عبد المالك اسماعيل1019111721511025034

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية395.0065.83ثانوية تل الشعير للبناتتطبيقياميمه محمد علي عمر1019121721522099001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية391.0065.17اعدادية بلقيس للبناتتطبيقينهيله منهل نجيب خليل1019131721522055042

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية391.0065.17اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيطيف فياض شرقي فياض1019141921511112029

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية390.0065.00ثانوية دجلة للبناتتطبيقينور مجيد فرحان مطر1019151021522013024

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية390.0065.00اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيتبارك عدنان حبيب صالح1019161721522061015

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية389.0064.83اعدادية االنصار للبنينتطبيقيطه فارس عدنان محمود1019171321511003031

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية389.0064.83ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيدهام فالح اسود شكاف1019181921515016024

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية388.0064.67ثانوية اشويرات للبنينتطبيقيمحمد فوزي ارزيج عطا هللا1019191721511037011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية388.0064.67اعدادية القيارة للبنينتطبيقيعبد الرحمن خليل ابراهيم اسماعيل1019201721511042009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية388.0064.67ثانوية ابن سينا االهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد كامل تركي1019211721513021009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية388.0064.67اعدادية زينب للبناتتطبيقينور سليمان احمد حسن1019221721522053025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية387.0064.50اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعلي عماد عبيد علي1019231121511020109

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية387.0064.50ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيزيد مطلك ابراهيم الفي1019241721511044001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية387.0064.50ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد لطيف عواد1019251921515019050

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية386.0064.33اعدادية الراية للبنينتطبيقيعبد الحافظ خالد احمد محمود1019261721511025029

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية385.0064.17اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيحذيفه خالد عوده عبد1019271121511020040

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية385.0064.17الخارجياتتطبيقيزهراء ماجد محمد لعيبي1019281621528050227

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية385.0064.17االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد اياد حسين محمد علي1019291721511008075

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية382.0063.67اعدادية القيارة للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي محمود فرج1019301721511042010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية382.0063.67اعدادية حديثة للبنينتطبيقيسيف الدين عادل محمد عبد1019311921511019032

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية381.0063.50ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمحمد ليث مؤيد جرجيس1019321421511001036

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية381.0063.50ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيعلي عبد هللا محمود عبد هللا1019331721511038028

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية381.0063.50اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيأبو الحسن فاخر عبد علي حتروش1019342221511033002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية380.0063.33االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيبالل محمد ماهر امين عبد هللا1019351721511008018

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية380.0063.33اعدادية النيل للبنينتطبيقيعلي اياد محمود محمد1019361721511027032

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية380.0063.33ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيمقداد صالح علي عطية1019371721511039031
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية380.0063.33ثانوية االمل للبنينتطبيقيعبد الكريم حاتم عبد الرزاق ابراهيم1019383121511002022

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية378.0063.00ثانوية تلول ناصر للبنينتطبيقيعبد الحافظ عمار خضر جاسم1019391721511036010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية377.0062.83اعدادية الكفل للبنينتطبيقيكرار عبد الحسين عبد المهدي سلمان101940232051032018

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية377.0062.83اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمؤمن ابراهيم عبد الحسين زين العابدين1019412021511005035

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية376.0062.67االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا وليد خالد عبد1019421721511008045

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية376.0062.67ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيزيد عبد الجبار جاسم موسى1019431721511039012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية376.0062.67ثانوية حكنة للبنينتطبيقيعمار محمد علي حمد1019441721511101012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية376.0062.67اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيعلي بسام جالل ياسين1019451721511147030

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية375.0062.50اعدادية االندلس للبناتتطبيقيتبارك رائد صادق عطيه1019461721522054006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية375.0062.50ثانوية االمل للبنينتطبيقيعالء عباس عبدالجبار عباس1019473121511002023

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية374.0062.33االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحمزه وعد هللا داود حموش1019481721511008022

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية374.0062.33اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن رمزي دحام عبد القادر1019491721515001107

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية374.0062.33اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيعائشة قتيبة امجد ناصر1019501721522056023

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية373.0062.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعباس مرعي حسن 1019511721515002194

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية373.0062.17ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيفادي ضياء جمال شاكر1019523121511011008

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية373.0062.17ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعمر احمد مجيد جبوري1019533121517008018

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية372.0062.00اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياركان قحطان عبودي فتحي1019541721515001026

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية371.0061.83اعدادية برطلة للبنينتطبيقيربيع ابلحد صموئيل خضر101955172051067010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية371.0061.83اعدادية المنصور للبنينتطبيقيالحسين حيدر عبد الحسين حميد1019561021511026017

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية371.0061.83إعدادية المروج للبنينتطبيقيمحمد اياد حكمت عبد الغني1019571421511011086

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية371.0061.83اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيحسن عواد عبد الكاظم خريبش1019581621511024010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية371.0061.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمد صفوان محمد يونس1019591721511012059

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية371.0061.83اعدادية الصديق للبنينتطبيقيبالل خالد ناظم عبد هللا1019601721511028014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية371.0061.83اعدادية الشهاب للبنينتطبيقياحمد علي هادي جوير1019611721511134009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية370.0061.67ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيرامي علي صالح ابراهيم1019621721511041011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية370.0061.67اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبد الرزاق طارق خضر حسين1019631721511134037

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية370.0061.67اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمصعب سلمان حسن محمد1019641721515001212

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية370.0061.67اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيغسان جمعه اسماعيل عيسى1019651821511032023

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية370.0061.67للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيايمن حازم محمد طاهر احمد1019663321511001010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية369.0061.50ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيحسين علي حسن طعمة1019671621513113010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية369.0061.50اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد رياض محمد ياسين1019681721511019027

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية369.0061.50اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد هاشم احمد توفيق1019691721511026014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية369.0061.50اعدادية زمار للبنينتطبيقيوسام عادل طه صالح1019701721511095033
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية369.0061.50اعدادية بلقيس للبناتتطبيقينبأ فراس حازم يونس1019711721522055041

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية369.0061.50ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيغفران مروان محمد داؤد1019721721526002034

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية368.0061.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيابراهيم جاسم محمد سالم1019731121511017001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية368.0061.33ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيابراهيم عمار عبد هللا فرج1019741721511039001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية368.0061.33اعدادية االمين للبنينتطبيقيعمر سامي صويلح بدوي1019753121511003066

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية367.0061.17ثانوية القدوة الحسنة للبناتتطبيقيصابرين هدالن هندي صالح1019761921522107015

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية366.0061.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا نهاد حسام سلطان1019771721513023011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية366.0061.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الوهاب محمد يونس1019781721515002263

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية366.0061.00ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيزيد باسم حسن جار1019791721515015042

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية365.0060.83اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيظافر عبد الكريم توفيق محمد علي1019801721511016015

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية365.0060.83اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيحسين وعد هللا حسين احمد1019811721511080007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية365.0060.83اعدادية الخصم للبنينتطبيقيدوخي عبد هللا دوخي احمد1019821821511015029

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية364.0060.67ثانوية الخالدين للبنينتطبيقياحمد وليد نعمة حمود1019831621511008001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية364.0060.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعبد الجبار بدر ميسر عبد الجبار1019841721511001021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية364.0060.67اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمحمد عمار قاسم محمد علي1019851721511023044

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية القيارة للبنينتطبيقياحمد قيس عبد يوسف1019861721511042002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0080.83اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيسارة احمد محي الدين توفيق1019871721522061039

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية480.0080.00اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعبد الرحمن ثائر ضياء توفيق1019881721511023021

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية467.0077.83اعدادية حمص للبناتتطبيقيسدره فواز حامد صادق1019891721522069010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية466.0077.67ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد الرزاق سعد عبد الرزاق يحيى1019901721513023009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية461.0076.83اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر ابراهيم احمد جاسم1019911721515002280

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية456.0076.00اعدادية الطالئع للبناتتطبيقينبأ انمار ذنون داود1019921721522061057

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية455.0075.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى جمال حسين عبد هللا1019931721511012067

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية455.0075.83ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنينتطبيقياسماعيل رعد عبد الرزاق طه1019941721513022001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية454.0075.67اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد الرحمن نافع جار هللا نجم1019951721511026042

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية453.0075.50اعدادية الحود للبنينتطبيقيغانم جمال محمد عبادي1019961721511040018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية453.0075.50اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقييوسف شهاب احمد محمود1019971721515002489

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية451.0075.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمد علي محمد جاسم1019981721511020055

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية451.0075.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمصطفى وليد قاسم محمد امين1019991721511020070

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية449.0074.83االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيياسين طه ياسين ابراهيم102000172051008120

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية449.0074.83اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد اكرم سعيد احمد1020011721511028041

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية448.0074.67اعدادية زينب للبناتتطبيقيغفران عصام محمد يونس رشيد1020021721522053018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية448.0074.67اعدادية االندلس للبناتتطبيقيآيه فراس سالم سعيد1020031721522054003
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية447.0074.50اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرزاق مصطفى رضا1020041721511115018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية446.0074.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيزيد احمد عبد القادر سليمان1020051721511011027

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية446.0074.33اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيوضاح راكان سالم ابراهيم1020061721511024046

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية445.0074.17اعدادية الرضواني للبنينتطبيقينبهان سالم احمد حسن1020071721511147044

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية440.0073.33ثانوية النعمان بن مقرن للبنينتطبيقيخليل فتحي جرمل زيدان1020081721511198003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية439.0073.17ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينتطبيقياحمد ماهر سبهان حمد1020091721511053003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية437.0072.83اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيطارق عماد طارق حسن1020101721511023019

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية436.0072.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعز الدين هشام محمد طاهر صبري1020111721511002013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية431.0071.83اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد الملك بسمان عبد هللا جاسم1020121721511027030

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية430.0071.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمود طارق سعيد1020131721511017056

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية427.0071.17اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيامال واصف عبد الخالق عبد الحميد1020141721522055008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية425.0070.83اعدادية الراية للبنينتطبيقياحمد محمد امان عاصي1020151721511025007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية424.0070.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيابراهيم عمر يونس عزاوي1020161721511017003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية424.0070.67ثانوية دار الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ليث هزبر علوان1020171721513020004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية423.0070.50ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيعبد هللا ابراهيم عبد هللا صالل1020181721511044005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية422.0070.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزينب محمد عبد احمد1020191721522003020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية421.0070.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد حسام الدين محمد علي مصطفى1020201721511017096

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية421.0070.17اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقيبهنام فؤاد الياس متي1020211721511067004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية421.0070.17اعدادية بروانة للبناتتطبيقيتبارك جميل محمد عبد هللا1020221921522020003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية420.0070.00ثانوية دار الحكمة االهلية للبنينتطبيقيرامي وليد صديق محمد1020231721513020003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية420.0070.00ثانوية بحركة للبنينتطبيقيمصطفى نور الدين نعمه نجم1020243121511010020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية419.0069.83االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد محمود ابراهيم خليل1020251721511008083

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية419.0069.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعلي حسين يونس حسين1020261721511011059

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية419.0069.83ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيعادل محمد حسين صالح1020271721511039018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية418.0069.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد عمر عبد المنعم محمد1020281721511017107

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية416.0069.33ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيزينب ذنون يونس محمود1020291721526002025

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية416.0069.33ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقياحمد قدس احمد علي1020303121517008004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية415.0069.17اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيحيدر قيس محمود حسين1020311721511026033

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية414.0069.00ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيايالف عبد الجبار سالم ضايع1020321721526002011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية413.0068.83اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيمحمد خالد خضير حسن1020331821511032028

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية412.0068.67اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقيشانت بهنام بولص توما1020341721511067010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية412.0068.67ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقييوسف سعود عبدهللا عمر1020351721513023022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية412.0068.67اعدادية التحرير للبناتتطبيقيمهج حارث فاضل عبد هللا1020361721522063018
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية411.0068.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيحسن ابراهيم محمد يوسف1020371821513014012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية410.0068.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيصهيب هدير اكرم سعد الدين1020381721511011035

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية409.0068.17اعدادية الراية للبنينتطبيقيعبد هللا نشوان محمود جار هللا1020391721511025039

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية409.0068.17ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيحسن طه احمد طه1020401721513013006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية409.0068.17اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيجنه ثائر ضياء توفيق1020411721522002006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية409.0068.17ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيابراهيم محمد عبد الحميد ابراهيم1020423121517008001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية408.0068.00اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيطه طالب عقدو يونس1020431721511010010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية408.0068.00اعدادية الصديق للبنينتطبيقيجمال رياض عفاف محمد1020441721511028015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية407.0067.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمد اثير سعيد محمد سليم1020451721511012054

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية405.0067.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقينوار احمد رمزي شريف1020461721511011119

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية404.0067.33اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيزيد نشوان اسماعيل عبد الرحمن1020471721511134025

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية404.0067.33اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيأيه سلوان ابراهيم خليل1020481721522055004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية404.0067.33اعدادية الخصم للبنينتطبيقيسعد ابراهيم اسماعيل عبد هللا1020491821511015031

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية404.0067.33اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيسويلم محمود سويلم كلبوش1020501921511017014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية403.0067.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيكرم هللا رائد احمد محمود1020511721511017086

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية402.0067.00ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيمحمد خلف مرعي حسن1020521721511152016

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية402.0067.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيياسين عبد المنعم صالح اسماعيل1020531921511060033

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية402.0067.00ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقياحمد الياس محمد الياس1020543121517008002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية400.0066.67اعدادية زينب للبناتتطبيقيابرار شوكت اسماعيل عبد الكريم1020551721522053001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية400.0066.67اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيابراهيم فاهم ابراهيم فياض1020561921511054001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية398.0066.33اعدادية الراية للبنينتطبيقيحسام غانم عطيه حسين1020571721511025017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية398.0066.33ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعماد عبد الكريم عبد العزيز حسن1020583121517008017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية397.0066.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياحمد ظافر احمد نوري1020591721511017007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية394.0065.67ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيفيصل بسام هشام محمد علي1020603121511011012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية393.0065.50اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعلي سالم ابراهيم فتحي1020611721511026054

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية392.0065.33اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمحمد غسان جميل يحيى1020621721511023045

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية392.0065.33اعدادية الشهاب للبنينتطبيقييوسف نشوان محمد عبو1020631721511134089

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية391.0065.17االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد سعد محمد جاجان عبد القادر1020641721511008079

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية391.0065.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيسامر محمد فوزي ذنون1020651721511017040

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية389.0064.83ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقيظفر نوفل يونس طه1020661721522028009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية386.0064.33االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحمن سفيان جميل اسماعيل1020671721511008035

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية386.0064.33اعدادية الحود للبنينتطبيقيعثمان علي محمد عبد1020681721511040014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية386.0064.33اعدادية القيارة للبناتتطبيقيغفران صبار قاسم احمد1020691721522013011
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية385.0064.17اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعبد هللا محمد موسى حسين1020701721511003017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية385.0064.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد عصام فاهم سلطان1020711721511017106

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية384.0064.00اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيلبنى قتيبة خالد مصطفى1020721721522002024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية383.0063.83ثانوية اشويرات للبنينتطبيقيصالح احمد صالح حجي1020731721511037006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية383.0063.83اعدادية اليمن للبناتتطبيقيزينه محمد عبد هللا جرو1020741721522008020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية382.0063.67ثانوية بحركة للبنينتطبيقيمصطفى عمر مهيدي صالح1020753121511010019

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيهردي سالم طه نادر1020762021511089070

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.83ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسيما عمر مصطفى فقي محمد1020772021422098095

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيسهند ابراهيم نصرت محمد1020782021411089074

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.33اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمحمد شرف الدين عز الدين مصطفى1020792021411080043

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.83اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائياالن نجم الدين محمد فرج1020802021411089028

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616.0088.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيماريا نصر الدين علي عبد الكريم1020812021422099083

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية607.0086.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيجاوان احمد رشيد علي1020822021422087047

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600.0085.67ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيسارا عبد الكريم عبد الفتاح قادر1020832021422090008

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية596.0085.17ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيكارزان فريدون صالح احمد1020842021511099016

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية590.0084.33اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد بهاء الدين عزيز كاكه ويس1020852021411087093

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية590.0084.33اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيدياري سمير نوري حسين1020862021422084065

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية589.0084.17دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيخوشي سليم عثمان كريم1020872021422121015

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية588.0084.00ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيهيلين عمر صابر كريم1020882021422086058

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية588.0084.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيشنيار رشيد علي عمر1020892021422095062

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587.0083.83اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةتطبيقيئاوات ظاهر محمد حاجي1020902021511086001

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0083.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمه ريوان جميل طالب حسن1020912021411088144

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583.0083.33اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيكاني رمضان محمد محمد علي1020922021422106055

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.0083.17اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى محمد قادر احمد1020932021411088142

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.0083.17اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد المؤمن عماد رحمه هللا عبد هللا1020942021411092035

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية الوثبة للبنيناحيائيبلند ناصح فاتح سعيد1020952021411013023

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية570.3695.06ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيميديا جيا فخري عمر1020962021424013027

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0081.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيزينب امانج حسين عزت1020972021522084013

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية560.0080.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيآيه فؤاد هدايت عمر1020982021522087002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0079.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيالوزه طالب خليل محمد1020992021522084023

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية الواسطي للبناتاحيائيايمان كامل جليل غفور1021002021422003016

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33ثانوية الحريري للبناتاحيائياية حسين حسن درويش1021012021422015013

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية554.0079.17اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيزيوه ر سعد هللا محمد علي محمد رشيد1021022021511089038
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية الرواد للبنينتطبيقيمحمد ازاد احمد فرج1021032021511021050

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.0078.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيجيا حسن قادر محمد1021042021511089022

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ثانوية موطلو للبناتاحيائيملك عباس ياور حمد1021052021422075042

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه قاسم عقيل جمعه1021062021422032067

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيهاجر مكرم غائب سمين1021072021422038073

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمريم محمد علي أبراهيم رزوقي1021082721422039189

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية تازة للبنيناحيائيرسول حسن علي ابراهيم102109202041018007

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية535.7689.29ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيميركو عبد الحكيم محمد رمضان1021102021413020037

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينبأ ضرغام حميد هادي1021112521422004728

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد قحطان سلطان حنطاوي1021122021411001210

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيسعادات عبد القادر كمال صالح1021132021422020034

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن جعفر1021142021411008043

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عمر قادر خورشيد1021152021413002036

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيمحمود مكي عثمان شريف1021162021413002063

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيهبة مهدي حمود حطاب1021172021422010077

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17ثانوية االيمان للبناتاحيائيصدى شوقي محمد عبد1021181821422112046

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيرقيه محمد فوزي غائب1021191121422021045

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83اعدادية هه ورامان للبناتاحيائيدانيه علي حسين محمد علي1021202021422033012

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيابراهيم برهان شاكر احمد1021212021411046002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيرؤيا علي جاسم محمود1021222021422008053

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياسامه ثامر حميد محسن1021232021411024006

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83اعدادية الزاب للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد عبد هللا دخيل1021242021411025015

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67ثانوية دمشق للبناتاحيائيسوالف فهمي ادريس حسن1021251821422043058

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيسارة رضوان محمد مصطفى1021261921424002005

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67ثانوية شميط للبنيناحيائياسحق عبد الرحمن حميد محسن1021272021411034002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67ثانوية عدن للبنيناحيائيامين علي فخر الدين محي الدين1021282021411055017

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمهدي حمود درويش عبد هللا1021292021413015016

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية509.0084.83ثانوية االندلس للبناتاحيائيملك ايلماز موسى محمود1021301821422079052

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية508.0084.67ثانوية بابا كركر االهلية للبناتتطبيقيسارة هشام اكرام صديق1021312021524004002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية507.0084.50ثانوية اليقظة للبناتاحيائيأيه دلير فايق توفيق1021322021422032006

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية505.0084.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعمر سعد صاحب هزاع1021332021411039109

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية504.0084.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيانس نجاة احمد محمد1021342021411001050

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية502.0083.67اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد عبد اللطيف حميد رشيد1021352021411005065
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية502.0083.67ثانوية عدن للبنينتطبيقيمحمد عماد رحمه هللا عبد هللا1021362021511055041

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية501.0083.50اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد خضر محمود عمر1021372021411021096

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية501.0083.50ثانوية علياوة المختلطةاحيائيادريس نعمه احمد عمر1021382021417038004

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية500.0083.33اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيميناء ارسان سليمان صديق1021392021426002121

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية499.0083.17اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيابراهيم خليل ابراهيم عطيه1021402021417003001

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية499.0083.17ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياسماء فرحان مخلف علي1021413121422009017

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية499.0083.17ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيمختار فالح عبد الحسين عيدان1021423121511011016

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية496.0082.67ثانوية الخوارزمي للبناتتطبيقييمامه نجيب عبد الغني عبد الجبار1021433121522015010

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية495.0082.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيعائشه محمد سلمان حسن1021442021522022007

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية478.0079.67اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقياحمد فراس فالح خضير1021451821511005006

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية474.0079.00ثانوية الحريري للبناتتطبيقيساره فيصل دحام عبد العزيز1021462021522015014

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية473.0078.83ثانوية عدن للبنينتطبيقيرضوان عبد القادر شاكر عبيد1021472021511055017

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية470.0078.33اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعمر سرمد طه حميد1021482021511004015

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية469.0078.17ثانوية حطين للبناتتطبيقيروشنا هونر عزيز خالد1021492021522031011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية556.0079.50ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيآيه علي احمد شكر1021502021422112014

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.0078.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشهد لؤي حمد جاسم1021512021422098101

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية536.0076.50ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيدلنيا شهاب وهاب حمه توفيق1021522021427054006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية532.0076.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عثمان محمد حسن1021532021411088122

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية527.0075.33اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد عبد هللا غازي احمد1021542021411089021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين حمزه عبد كاظم1021552521411008072

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية510.0072.83ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيايمان زبير عبد الرحمن سعيد1021562021422086008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية504.0084.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيأفان عدنان رشيد حميد1021572021422029002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية488.0081.33ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد الرحمن محمد ايدن عثمان1021582021411040037

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0080.83ثانوية هاجر للبناتاحيائيمريم اسماعيل محمد ابراهيم1021592021422048026

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.0080.67ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيعبد الرحمن سالم عبد عواد1021602021517007013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية480.0080.00ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائييزن علي حسين عليوي1021612021413002071

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية479.0079.83ثانوية الصفوة للبناتاحيائيمها رعد نادر حيدر1021622021422025054

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية476.0079.33اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعبد الوارث عبد هللا صالح ذنون1021632021411004025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية472.0078.67ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيالهام دلف علي يوسف1021641821422038006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية471.8478.64ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيدنيا رغيد خورشيد نامق1021652021422017022

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية471.0078.50اعدادية السالمة للبناتاحيائيبراء اسامة عزيز مصطفى1021662021422052006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية469.5278.25ثانوية العراق للمتميزيناحيائيكرار يشار خضر احمد1021672021411040059

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية469.0078.17ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الرحيم فتحي دخيل1021682021413002060
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية469.0078.17ثانوية سروة للبناتاحيائياسماء صباح محسن علي1021692021422050008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية468.0078.00اعدادية طوز للبناتاحيائيزينب علي عباس احمد1021701821422021020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية467.0077.83ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيسفيان متعب ثائر محمود1021711821417079037

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية465.0066.50ثانوية المصلى النموذجية للبنين دراسة تركمانيةتطبيقيتوركيش كيالن محمد صالح1021722021511081004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية464.0077.33اعدادية الصدر للبنيناحيائيعلي اركان سعيد شاكر1021732021411006044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية464.0077.33ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيمصطفى اياد اديب فائق1021742021413002065

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية462.0077.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيايه علي عبد الخالق شكري1021752021422008026

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية461.0076.83ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمصطفى عالء عبد الحسين سكران1021762221413009044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية460.0076.67اعدادية االزدهار للبناتاحيائيايالف رعد علي امين1021772021422019025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية460.0065.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيعلي نوزاد تحسين حسن1021782021511088027

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية458.0076.33اعدادية العباسي للبنيناحيائيمحمود حسن حمادة عبد العال1021792021411020137

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية458.0076.33ثانوية موطلو للبناتاحيائيبتول عباس رؤوف عادل1021802021422075008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية458.0076.33ثانوية باجوان المختلطةاحيائيرحاب مهدي صالح مهدي1021812021427008007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية456.0076.00اعدادية نور العراق للبناتاحيائياسراء رحيم احمد ابراهيم1021822021422036008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية455.0075.83ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيإبراهيم عباس اسماعيل فتح هللا1021832021411008001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية453.0075.50اعدادية البيداء للبناتاحيائيزبيده علي محمود وادي1021842021422037046

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية452.0075.33ثانوية عدن للبنيناحيائيعمر مظفر محمد امين احمد1021852021411055058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية448.0074.67ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيمارمينا سالم حنا عيسى1021862021413002051

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية448.0074.67اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيأسين عادل فائق رفيق1021872021422024001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية447.0074.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي مظفر كمال جمعة1021882021411001146

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية444.0074.00ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيمالك عباس محمد صالح احمد1021892021422020054

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية443.0073.83اعدادية الخصم للبنيناحيائيايوب محمد مطلق محمد1021901821411015021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية442.0073.67ثانوية البيان للبناتاحيائيمريم خليل ابراهيم عيسى1021912021422074029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية438.0073.00اعدادية العباسي للبنيناحيائيعبد الرحمن ظاهر محمد عبد هللا1021922021411020078

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية438.0073.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحيناحيائيصادق حازم كاطع حمد1021932021411070022

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية438.0073.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه عمر محمد ابراهيم1021942021422010053

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية438.0073.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيآينور فاضل علي صفر1021952021422038003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية436.0072.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيكوران عبد الرحمن كامل حميد1021962021411001164

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية436.0072.67ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيافنان جودت احمد مصطفى1021972021424013004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية423.0070.50اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقييوسف ابراهيم اسماعيل محمد1021982021511009070

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية421.0070.17ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيمرال هاشم نور الدين محمود1021992021522029010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية419.0069.83ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقياحمد ظافر عبد الجبار يوسف1022003221511004005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية417.0069.50اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقياحمد محمد موفق نامق1022012021511001009
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية412.0068.67اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقييونس محمد احمد عبد الجبار1022022021511005056

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية406.0067.67اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيأيوب بدر الدين عبد هللا محمد1022032021515006006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية402.0067.00ثانوية عدن للبنينتطبيقيهاوديان كامران عزيز ولي1022042021511055045

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية399.0066.50ثانوية حطين للبناتتطبيقيرغد رعد عمر مردان1022052021522031009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية393.0065.50اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيحيدر محمد قاسم علي1022062021511001024

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية389.0064.83اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعلي باسم صادق عبد المهدي1022072021511011019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية385.0064.17ثانوية الزوية للبنينتطبيقيبهاء غانم طيب عليوي1022081821511016003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية385.0064.17ثانوية الزوية للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل محمد خضر1022091821511016022

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبيوار نزار حسن علي1022102021411089043

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.33اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائييوسف عماد عبد القادر عزت1022112021411080061

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.17ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد شوان صديق مصطفى1022122021411093026

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616.0088.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيزانا صابر جالل توفيق1022132021411089068

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616.0088.00ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيهاله هاشم عبد اللطيف محمد1022142021422112088

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616.0088.00ثانوية بارالق للبنينتطبيقيكمال بشار كمال علوان1022152021511050021

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية615.0087.83اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد نوزاد محمد شاسوار1022162021411088133

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية615.0087.83اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانيتطبيقيضحى نوزاد شكور هللا ويردي1022172021522071013

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية608.0086.83اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيبه يوه ند آرام عمر علي1022182021411088053

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية607.0086.67اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيره نج نوزاد حمه غريب ميرزاحبيب1022192021411087055

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية607.0086.67اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيحسن غريب احمد توفيق1022202021511094010

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية605.0086.50ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةتطبيقيعبد الرحمن دلير كامل خورشيد1022212021511085006

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599.0085.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد رحمن محمد صالح امين1022222021411089122

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599.0085.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيشاهو فريدون حيدر محمود1022232021511089041

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية598.0085.50اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد نعمان كريم عبد هللا1022242021411097094

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية597.0085.33اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيليلى نجاة حسين طه1022252021422099080

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0084.67اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد بالل رمضان محمد1022262021511087041

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم اياد حميد عبد هللا1022272021424005074

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0083.00ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيرافيل كاروان عبد هللا عبيد1022282021511099011

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0082.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيشه نك امير فخر الدين سليمان1022292021522106009

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية577.4496.24ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد موفق خليل اسماعيل1022302021411040074

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية570.0081.50اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد ناجي عزيز نادر1022312021511086016

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية اليعربية للبناتاحيائيمريم نهاد نجم عبد هللا1022322021422073045

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية طوز للبنيناحيائيالحسين لؤي محمد نوري عسكر1022331821411033009

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيفادي هيثم حميد توما1022342021413002048
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قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيرؤيا رياض باكر حسين1022352021422037037

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.1293.19ثانوية العراق للمتميزيناحيائيايمن برزان عبد هللا حمه مراد1022362021411040017

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67ثانوية الصفوة للبناتاحيائيساره عباس ايدن خليل1022372021422025029

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.9291.82ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمينا علي حسين غيدان1022382021422017067

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية549.3291.55ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيعبد الوهاب احمد منصور حسيب1022392021413020020

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيياره احمد مظهر عاصي1022402021424013039

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن علي احمد خليل1022412021411046024

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيعبد هللا قحطان محمود خلف1022422021511009038

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية543.6490.61ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمريم نشوان عبد الكريم يحيى1022432021422017063

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيايمن خالد مولود علي1022442021411001054

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا شيرزاد نجم الدين عبد هللا1022452021411001124

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيارزو متين انور علي1022462021522051004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67ثانوية الخان للبنيناحيائيسيف محمد خلف محمد1022472021411026010

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية العرفان للبنينتطبيقيعقيل نظام زين العابدين ابراهيم1022482021511047021

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية سروة للبناتتطبيقيساره احمد عبد الرزاق كريم1022492021522050005

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيعلي محمد نجم الدين عبد هللا1022502021413006006

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية532.8888.81ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيدانيه علي هزاع رشيد1022512021422017021

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية اليعربية للبناتتطبيقيمريم احمد محمد علي1022522021522073011

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية الصدر للبنيناحيائيمصطفى ثائر حمد عبيد1022532021411006067

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية اشور للبناتاحيائيهاجر وليد عبد محمد1022541821422078141

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية عدن للبنيناحيائياردالن عماد عادل جبار1022552021411055014

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17اعدادية الحكمة للبنيناحيائيحسن صالح الدين كريم سليمان1022562021411004016

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمصطفى غانم حسين محمد1022572021411039161

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17 نيسان للبنات9ثانوية احيائيزينب اكرم بالل سالم1022582021422002018

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمثنى مثال اسعد سرهيد1022592021411008030

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيصالح علي محسن جمعة1022602021411024030

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيمرتضى حازم هادي شاكر1022612321411033206

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67اعدادية الصدر للبنيناحيائياوس حسين احمد جاسم1022622021411006014

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائيبسعاد حسين علي حقويردي1022632021422051022

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيسرمد اسماعيل ابراهيم سعيد1022642021411001093

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمهند احمد ياس خضر1022652021411039164

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية البيداء للبناتاحيائيزينب هادي يوسف علي1022662021422037051

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد غريب مردان علي1022672021411011074
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قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33ثانوية الصالحية للبنيناحيائياسعد تكليف عبد الحسين لفته1022682421411017004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية523.0487.17ثانوية المتميزين االولىاحيائيوليد خالد محمد اديب احمد1022691721411022142

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر حبيب حسن حبيب1022702521413013251

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبد الرحمن عبد هللا حسن محمد1022711821417020006

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي ماجد احمد عزيز1022722321411002167

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين جودت محمد درويش1022732021411001067

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67اعدادية الحكمة للبنيناحيائيهيثم أحمد فتحي حميد1022742021411004043

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد هللا مروان ابراهيم خليل1022752021411005040

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67ثانوية الخان للبنيناحيائياحمد ابراهيم عبدهللا محمد1022762021411026001

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيسجا سعيد شعالن خضير1022772221424028134

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية519.0086.50اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيهبة هيثم نادر جمعه1022782021422024072

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية519.0086.50ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيرجوه هادي نايف سالم1022792021427004001

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزهراء غسان حسن عارف1022802021422008059

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد جبار محمود عثمان102281202041004053

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن محمد سعيد عبد هللا1022821721411195007

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17اعدادية بلد للبناتاحيائينبأ عبد الرسول موسى عمران1022831821422017140

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00اعدادية حديثة للبنيناحيائيزين العابدين محمد حامد عبد هللا1022841921411019031

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيابراهيم علي اكبر حسين عبد1022852021411039004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية515.6485.94ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمؤمل نابليون شاهين اسماعيل1022862921411021022

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيايوب زهير حبيب يونس1022872021511005013

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين فيصل غازي جمعه1022881821411019027

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية513.0085.50اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد هللا حسين عبد حبيب1022892021411019064

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية512.4885.41ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعاصم علي حسن مصطفى1022902021411040033

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبيده حسان علي محمد صالح1022911721411008236

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيوسام محمد هادي قدوري1022921821411019097

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية511.0085.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحمد عبد المجيد حسين حمادي1022932021511039077

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية508.0084.67اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيهدايت محمد هدايت محمد1022942021511001095

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية503.0083.83اعدادية الرواد للبنينتطبيقيعبد الملك عادل ابراهيم سليم1022952021511021035

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية502.0083.67اعدادية منوليا للبناتتطبيقيزبيدة نجدت شكور هللا ويردي1022962021522021008

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية501.0083.50ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيليزان علي حسين عباس1022972021522032033

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية498.0083.00ثانوية عدن للبنينتطبيقيحسام رياض احمد محمد رضا1022982021511055015

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية495.0082.50ثانوية العرفان للبنينتطبيقيعبد هللا محمد سلمان حسن1022992021511047019

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية490.0081.67اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمحمد جمعه نصيف احمد1023002021511009049
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0084.83اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيامينه عبد الرحمن محمد امين محمد علي1023012021422087024

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0083.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقياالن عثمان عمر رشيد1023022021511088009

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580.0082.83اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائياسو وليد كاكه حمه محمد علي1023032021411089027

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0082.50دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيشادان سيروان خورشيد محمد1023042021422121031

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيعلي فراس هادي مطلب1023052321417023018

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية570.0081.50اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيميديا هيوا محمد هادي عبد الرحيم1023062021427056042

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0081.00اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا فؤاد داود كريم1023072021411097063

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية561.0080.17ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائينيان علي عبد هللا صالح1023082021422079038

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67ثانوية الخيام للبناتاحيائياالء ثائر عماش حسين1023093221422002004

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83اعدادية الحكمة للبنيناحيائيأكرم صالح أحمد صالح1023102021411004011

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17ثانوية االيمان للبناتاحيائيسراب محمود سعيد مطلك1023111821422112039

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيغاده صدام علي حنين1023122121422009140

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية506.0084.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائياية عبد الباسط أحمد عبد المجيد1023132021422019023

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية502.0083.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد ماهر محمد فائق واحد1023142021411001215

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية502.0083.67اعدادية الرواد للبنيناحيائيمعمر محمد سجحيل احمد1023152021411021127

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية493.0082.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيفارس عادل صبر خميس1023162121411014122

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية491.0081.83اعدادية البحتري المختلطةاحيائيعبد الكريم حسين ابراهيم جاسم1023171821417004011

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية491.0081.83ثانوية النزاهة للبناتاحيائيصبا ثائر حمد عبيد1023182021422029032

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية490.0081.67اعدادية البيداء للبناتاحيائيزينب كمال جالل محمود1023192021422037048

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية489.0081.50اعدادية الفتح للبنيناحيائيمصطفى عباس صالح حمادي1023202721411003125

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية488.3681.39ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد وليد محمد طيب امين1023211721411022117

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0080.83اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد علي حسن عبد هللا1023222021411005068

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0080.83ثانوية عدن للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا علي رضا1023232021411055087

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.0080.67اعدادية القيارة للبناتاحيائيشهد محمد علي ذهبان1023241721422013056

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.0080.67ثانوية الدستور للبنيناحيائيمحمد علي هاشم محمود1023252321411018040

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية483.3680.56ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمريم حسن شكور رؤوف1023262021422017059

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية483.0080.50ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيهاجر جليل ابراهيم خورشيد1023272021424003014

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية481.0080.17ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب نشأت نوري مبارك1023282021424003007

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية480.0080.00ثانوية اليعربية للبناتاحيائيليلى قاسم اسماعيل خليل1023292021422073043

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية446.0074.33 نيسان للبنات9ثانوية تطبيقيسارا سمير عيدان سليمان1023302021522002007

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية445.0074.17اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمازن محمود جمعه يوسف1023311621511032165

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية444.0074.00ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيامير عالء عبد االمير جاسم1023322521513033006

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية441.0073.50اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيحامد قحطان نجم عبد هللا1023332021511001019
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية438.0073.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقياحمد طارق حكيم علوان1023341421511017009

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية436.0072.67اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمنصور نوري محمود حسين1023352021511015042

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية425.0070.83اعدادية البيداء للبناتتطبيقيمريم زهير جمعه كمر1023362021522037038

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية421.0070.17ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقييوسف انمار عامل هزاع1023373121511008065

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية522.0074.50اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيروزكار صالح عمر بكر1023382021511097028

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية494.0070.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيالفه احمد وهاب رشيد1023392021522106011

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية475.0067.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيآيه وريا مجيد كريم1023402021522084001

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية474.0067.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد دلير انور عمر1023412021511088032

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية452.0064.50ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقياكوه سامان محمد شريف1023422021511096007

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية450.0064.33ثانوية مامه ريشه للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد نيشتمان حسن رمضان1023432021511083003

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية443.0073.83اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمحمد نوري شهاب احمد1023442021511009056

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية442.0073.67ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيملك كريم هناوي شحاذة1023452021522032035

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية441.0073.50اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيزهراء عباس فاضل بدر1023462021522003008

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية440.0073.33اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيعلي احمد عبد هللا خضر1023471821511086026

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية437.0072.83اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيمحمد عايد خلف علي1023481821511086032

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية435.0072.50اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيبشير احمد محمد حسين1023491821511086010

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية430.0071.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الرحمن خضيري علي1023501821513014026

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية427.0071.17ثانوية عشتار للبناتتطبيقيمريم اشور شليمون ارموش1023512021522040005

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية424.0070.67ثانوية الملوية االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي دهام محمود1023521821513002010

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية424.0070.67اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيهفال دارا محمد محمود1023532021511004034

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية424.0070.67اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد فرهاد غالم عبد هللا1023542021511005040

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية423.0070.50ثانوية الحريري للبناتتطبيقيايه احمد فاروق صابر1023552021522015006

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية420.0070.00اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيبانه عبد الرحمن سعيد صالح1023562021522036012

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية415.0069.17اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد احمد مسعود كوردي1023572021511003055

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية413.0068.83ثانوية عدن للبنينتطبيقياحمد علي جاسم محمد1023582021511055006

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية410.0068.33اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيحسن طيفور غيب هللا عمر1023592021511001020

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية410.0068.33اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد بشير سعدون فاضل1023602021511003058

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية408.0068.00ثانوية حطين للبناتتطبيقيفاطمه قاسم احمد محمود1023612021522031019

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية404.0067.33اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقييوسف احمد محمد عمر1023622021511001097

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية403.0067.17اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمد عبد الغفار حمه شكور رشيد1023632021511004023

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية400.0066.67اعدادية البيداء للبناتتطبيقيفاطمه علي جمال حسن1023642021522037034

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية397.0066.17اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيعبد المنعم احمد صالح محمد1023652021511015021

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية393.0065.50ثانوية التون صو للبناتتطبيقيخديجة ارتكين رضوان سكران1023662021522041007
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قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية392.0065.33اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيعبد المهيمن احمد صالح خلف1023672021517014013

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية391.0065.17ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيأمين محمود عايد عطيه1023681721511152001

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية391.0065.17ثانوية النهرين للبنينتطبيقيعبد السالم عبد السميع محمد محمود1023691821511059011

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية390.0065.00اعدادية الحمد للبنينتطبيقيابراهيم محمد سلمان معتوق1023701621511051001

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية390.0065.00اعدادية الشورجة النموذجية للبنينتطبيقياحمد وحد الدين فخر الدين نور الدين1023712021511037005

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية389.0064.83اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعمر وريا قادر سعد هللا102372202051005040

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية389.0064.83اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقياحمد سالم محيسن حمدان1023731521511015004

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية388.0064.67ثانوية االمل للبنينتطبيقيهمام حميد مرعي حمود1023743121511002033

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية386.0064.33ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيبهاء جاسم علي ابراهيم1023751821513022001

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية478.0079.67اعدادية الرواد للبنينتطبيقيمصطفى يشار اكرم نافع1023762021511021067

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية456.0076.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحمد رمضان محمود فاضل1023772021511039073

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية439.0062.67اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيفاطمه علي حسين طاهر1023782021522099019

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية437.0062.50ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيراميار جبار علي رضا1023792021511099012

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.17اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد عبد الفتاح صدقي جميل1023802021511089061

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية413.0068.83اعدادية الواسطي للبناتتطبيقينور سمير نعمه كاظم1023812021522003020

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية411.0068.50اعدادية داقوق للبنينتطبيقيابراهيم صباح حويز حسن1023822021511017001

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية410.0068.33ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيقتيبه كامل عبد الوصي مغامس1023831621513004118

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية389.0064.83اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمحمد جبار مهندس كاظم1023842721511011073

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية387.0064.50اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقياحمد ميثاق رمضان نجم1023852021511002007

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية385.0064.17الخارجياتتطبيقيسارا ازاد حبيب علي1023862021528050025

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية382.0063.67اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمد سليمان حميد عبد هللا1023871721511009029

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية382.0063.67ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيزينه نشوان جبار رفيق1023882021522030013

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية379.0063.17اعدادية الخصم للبنينتطبيقيمحمد عمران عيسى عبد1023891821511015057

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية378.0063.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد احمد صالح عبد هللا1023901821511041012

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية377.0062.83اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيطه محمد رشيد عبد هللا1023912021511002019

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية376.0062.67اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعلي صائب ناصح عبد هللا1023922021511001047

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية376.0062.67ثانوية الوثبة للبنينتطبيقياكو امانج رحيم عبد هللا1023932021511013013

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية376.0062.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيساره خالد صابر مجيد1023942021524005004

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية374.0062.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيحسن ريسان زغير طابور1023952021511039023

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية374.0062.33ثانوية حطين للبناتتطبيقيمهى عبد هللا علي محمود1023962021522031020

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية374.0062.33اعدادية طوبى للبنينتطبيقيعبدالسالم مظهر موسى مراد1023972121511076029

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية372.0062.00ثانوية التون صو للبناتتطبيقيبسمة سليمان فارس سليمان1023982021522041006

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية371.0061.83ثانوية عدن للبنينتطبيقيعمر جبار محمود حمد1023992021511055029
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قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية371.0061.83ثانوية سروة للبناتتطبيقيهاجر محمد علي محمد1024002021522050012

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية370.0061.67اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعمر عدنان مهدي عطاوي1024012021511003048

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية369.0061.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا سامي حميد علي1024021821513014021

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية369.0061.50اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيمنشد سعدون منشد عاصي1024032021515007101

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية366.0061.00ثانوية االمالي للبناتتطبيقينور محمد منفي جفال1024041921522075016

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية364.0060.67اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيزبيده محمد مصطفى محمد علي1024052021522003007

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية362.0060.33اعدادية الراية للبنينتطبيقيمحمد عدنان حامد محمد علي1024061721511025051

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية362.0060.33اعدادية البيداء للبناتتطبيقيسهى علي خلف اسماعيل1024072021522037026

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية362.0060.33ثانوية سروة للبناتتطبيقيرتاج عثمان احمد عواد1024082021522050003

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية362.0060.33اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقينورا برهان سلمان داود1024092121522003043

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية361.0060.17اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمحمد عالء عبد الستار محمد1024101421511026076

الموصل/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية491.0081.83ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائياحمد عباس ازعيفر كاظم1024112421417004004

الموصل/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية480.0080.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين عمار نعمه محسن1024122521413030024

الموصل/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية431.0071.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب سليم عواد هجير1024132421422013134

الموصل/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية377.0062.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائيبراء محمد عبد الرحمن يونس1024141721422061054

الموصل/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية373.0062.17للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد رضا حسين علي عباس1024152421411032051

الموصل/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية360.0060.00ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيالزهراء صباح جاري كرمش1024161121426005003

الموصل/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية غرناطة للبنينتطبيقياحمد طارق عبد فرحان1024171921511043004

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية382.0063.67اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياحمد عبد الناصر عبد الرحمن حسين1024181721511012007

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية375.0062.50اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيسيف خليل ابراهيم احمد1024192021515007034

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية589.0098.17ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيقطر الندى عبد الرزاق حسين كاظم1024201221426001074

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية588.0898.01ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه عامر حمزه حسين1024211321422043097

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية588.0098.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسكينه زينل محمد امين يونس1024221721422007066

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعايد رضوان سالم ظاهر1024231721411008170

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي عبد هللا خلف محيميد1024241721411027047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية الشهاب للبنيناحيائيابراهيم رعد محمد ابراهيم1024251721411134002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية الشافعي للبنيناحيائيلقمان احمد لقمان احمد1024261721411135055

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيعلي عامر خضر يونس1024271721411195006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ايسر- الخارجيون احيائيحسام طارق محمود عبدالكريم1024281721418010042

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور ريان حازم احمد1024291721422002288

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيهبة ريان محمد خيري سليمان1024301721422002300

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ثانوية الحوراء للبناتاحيائينرجس حميد عبدال حسين1024311721422007117

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية سارة للبناتاحيائيشهد نجيب عزو باهي1024321721422019055
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية زينب للبناتاحيائيديما صفوان عبد المنعم حميد1024331721422053048

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب سعد ذنون علي1024341721422054128

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسجى خليل ابراهيم حسين1024351721422055111

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبه ياسر وليد علي1024361721422055132

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية المربد للبناتاحيائيالهام بدران عبد فتحي1024371721422058012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيحواء محمود شكري محمود1024381721422063015

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرفل ريان صبحي يونس1024391721424003020

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور ثامر محمد عزيز1024401721424012022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيصفا حامد محمد احمد1024411721426001352

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايه محمود علي محمود1024421721426002138

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيايالف جسام خليل عيسى1024431721427004004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ثانوية بعاجة للبناتاحيائياالء فتيان طه صالح1024441821422099003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعلياء حسين خلف محيسن1024453121427008043

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيليث لقمان اسماعيل قاسم1024463321411001065

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.8097.80ثانوية المتميزات االولىاحيائيسجى محمد فاضل حمدي1024471721422004088

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.7297.79اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى محمد عوده خلف1024481721411011238

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.4497.74اعدادية االندلس للبناتاحيائيملك زياد سعد الدين عطا1024491721422054232

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.2097.70ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعائشه هاشم احمد ابراهيم1024501721424011094

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد عدنان غانم يوسف1024511721411012077

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية بحزاني للبنيناحيائيسوريان سليمان خليل عتو1024521721411058039

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية السالمية للبنيناحيائيعبد الهادي حسن صالح محمد1024531721411072010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية اشوا للبنيناحيائيعبد الحميد حسن احمد صالح1024541721411136003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا نشوان عبد هللا محمد1024551721415002461

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعددية الفاو للبناتاحيائيمالك احمد توفيق عباس1024561721422006128

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيشهد علوان طارش نحالن1024571721422022098

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية العياضية للبناتاحيائيرنا يونس رشيد يونس1024581721422031026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحواء محمد ذنون احمد1024591721422055051

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعال مروان احمد محمود1024601721422055139

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرما محمد صالح علي اكبر1024611721422056058

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب عمار سعد هللا قادر1024621721422057090

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية مؤتة للبناتاحيائيفهيمة محمد عبد العزيز عبد الكريم1024631721422068069

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية الخضراء للبناتاحيائيوصف سعد طركي كرو1024641721422076050

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية االخوة للبناتاحيائيتيماء خالد الياس حمو1024651721422104013
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية االخوة للبناتاحيائيزينة نايف ابراهيم علي1024661721422104029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيطيبة ياسين حنوش خليف1024671721424012018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيرحاب عبد هللا سلطان عيسى1024681821421057007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.8897.65ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيتبارك ابراهيم خليل ابراهيم1024691721424013026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.8897.65اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدالل خالد محمد جاسم1024701721426001386

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.6497.61ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيرويده امجد سليمان حسين1024711721424010016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.1297.52ثانوية المتميزات االولىاحيائيرحيق مهند عزو مجيد1024721721422004049

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيفادي رعد بولص قرياقوز102473172041228030

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية الزهور للبنيناحيائييونس حسين يونس احمد1024741721411015145

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائياحمد عدنان سالم عبد هللا1024751721411016006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعددية الفاو للبناتاحيائيرحمه حسن علي محمد1024761721422006061

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية اليمن للبناتاحيائيبلسم احمد صبري حسن1024771721422008037

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية اليمن للبناتاحيائيهناء غانم جمعة ايوب1024781721422008166

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية القيارة للبناتاحيائينور خلف احمد حبيب1024791721422013092

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمنيرة زياد عبد الجبار مجيد1024801721422041111

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيشذى سالم خضر صالح1024811721422048065

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية الكفاح للبناتاحيائيمريم يزن سالم علي1024821721422051113

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية زينب للبناتاحيائياية خالد غانم محمد سعيد1024831721422053020

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم فالح محمود ابراهيم1024841721422055161

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائييقين ناثر سالم امين1024851721422055212

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمريم عامر هاشم حسين1024861721422056130

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية المربد للبناتاحيائيطيبه عالء سهام عبدالرحمن1024871721422058072

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيهدى احمد جمال الدين حمزه1024881721422063067

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب شاكر محمود هندي1024891721424001024

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيدعاء راكان هاشم حسن1024901721424010007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيسرور رمضان حامد احمد1024911721426002139

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيديما بركات سليمان حسين1024921721427013014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعددية غرناطة للبنيناحيائيزياد ابراهيم علي طه1024931821411104020

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيرواء محمد احمد سلمان1024941821422057059

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيهدى عكلة عيسى حمد1024951821422057125

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية الفرات للبناتاحيائيعبله حمود حسن علي1024961921422011091

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.6497.44اعدادية حمص للبناتاحيائيفاطمه حسن عيسى حسن1024971721422069073

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد حامد احمد محمود1024981721411007007
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي احمد خلف محمد1024991721411007096

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحبيب عبد االله مصطفى يوسف1025001721411008093

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزكريا خالد غانم محمود1025011721411008134

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد اسماعيل ابراهيم اسماعيل1025021721411015096

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعمر حسام جمعه محمد1025031721411023084

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية الرجاء للبنيناحيائيعمر محمد صالح احمد كرموش1025041721411165022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية العراق االهلية للبنيناحيائيمصطفى طه حسن طه1025051721413001007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية تللسقف للبنيناحيائيرنا شمعون كوركيس شمعون1025061721421082003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنى حاتم حسين علي1025071721422003146

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسحاب زينل محمد ويس1025081721422007063

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية سارة للبناتاحيائيرانيا وسام كامل بطرس1025091721422019027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية زمار للبناتاحيائيردينه صالح محمود صالح1025101721422030043

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية زمار للبناتاحيائيشهد عبد الجليل معروف علي1025111721422030067

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيفرح طه ياسين قاسم1025121721422042129

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائياشواق ابراهيم صالح احمد1025131721422045011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشيماء فائز ابراهيم محمود1025141721422045120

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية القادسية للبناتاحيائياسراء الزم جبوري داود1025151721422066009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهجرة سالم عبد عبد هللا1025161721422072084

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية سومر للبناتاحيائيسراب جاسم محمد حبيب1025171721422079053

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيرفل محمود عبد هللا حسين1025181721422084032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيديمه محمد هاشم خالد1025191721424010008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور محمد وعد هللا محمد1025201721426001347

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب ايمن يوسف احمد1025211721426001377

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيمالك خليف عويد هالل1025221921422012173

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية شميط للبنيناحيائينامس حردان علي محسن1025232021411034033

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية الفتوة المختلطةاحيائينضال عبد االله يوسف محمود1025243121427001021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيآمنه سالم احمد عبوش1025253121427008001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائينورا حازم سليمان حسن1025263321427014038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.9697.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد المنعم احمد عبد الجبار احمد1025271721411008232

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.7697.29ثانوية المتميزات االولىاحيائيمي رعد عبد الرزاق حمدان1025281721422004146

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.7697.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزهراء رافع وعد هللا دحام1025291721422061109

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.6497.27ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيتماره عامر يونس محمد1025301721424021007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.4497.24ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرواء شهاب احمد صالح1025311721424011070
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبدالرحمن هزاع مطر مراد1025321721411026099

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17اعدادية عين سفني للبنيناحيائياكرم زكي احمد محمود1025331721411093005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية اشوا للبنيناحيائيغيدان علي محمد خضر1025341721411136006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية ابو جربوعة للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد جميل وهاب1025351721411178012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية المتميزين الثانيةاحيائيمصطفى يونس محمد حسن1025361721411192010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمريم سيف يحيى قاسم1025371721422002238

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية العياضية للبناتاحيائيصفا سيف الدين عبد القادر عثمان1025381721422031039

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17اعدادية زينب للبناتاحيائيطيبه احمد عبد الكريم دغيم1025391721422053102

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17اعدادية االندلس للبناتاحيائينبأ اسالم كمال سعيد1025401721422054246

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينة ربيع اسماعيل صالح1025411721422056077

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية القوارير للبناتاحيائيسجى قاسم سلطان قمبر1025421721422071041

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزبيدة خالد محمد طيب امين1025431721422080035

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية الموالي للبناتاحيائينور حسين علي حمود1025441721422097015

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17اعدادية البخاري للبنيناحيائيليث احمد جارهللا ساكن1025451921411101102

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية شميط للبنيناحيائيمحمد عواد عبد الكريم حسن1025462021411034030

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية الكوير للبناتاحيائيفرح محمود عبد محمد1025473121422018018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.8097.13ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيآيه اياد يحيى طه1025481721424018012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.6897.11اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايه حازم امين محمد1025491721422061045

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.4497.07ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيغسق عامر فتحي محمود1025501721424001028

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00االعدادية الغربية للبنيناحيائياسامة فتحي محمد حسين1025511721411007030

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر هاشم حمد رمضان1025521721411007108

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية الزهور للبنيناحيائياحمد عدي محمد ابراهيم1025531721411015012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية النيل للبنيناحيائيزيد صالح جاسم محمد1025541721411027027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية بحزاني للبنيناحيائييزن ساالر خيرو حسن1025551721411058070

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00ثانوية شاقولي للبنيناحيائيعبد الرزاق مختار نقي يونس1025561721411070014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمود عبد القادر علي عبد القادر1025571721411110066

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد عصمت الياس امين1025581721411115126

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية اشور للبنيناحيائيعلي اصغر محمد نجف عاشور1025591721411138027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايه هيثم طالل عثمان1025601721422001023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعددية الفاو للبناتاحيائيتونس احمد توفيق عباس1025611721422006045

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية اليمن للبناتاحيائياطياف نكتل عبد الجبار ذنون1025621721422008013

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيهمسة سليمان محمد سليمان1025631721422009108

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00ثانوية المحلبية للبناتاحيائيمنتهى محمد علي ابراهيم علي1025641721422017018
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيخديجة حسين علي حسين1025651721422023023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب عبد الحميد ابراهيم عبد الرحيم1025661721422053069

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيغفران احمد عارف ايوب1025671721424011099

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيافنان ايمن حازم يحيى1025681721424013010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد محمود اخضير1025691721424013049

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيايالف اديب محمود صادق1025701721424018008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيمحمود محمد توفيق نجرس1025712021417007027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمالك محمد حسين علي1025722121422032178

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيقمر ريان ايوب سليم1025733121427008048

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00ثانوية بهار المختلطةاحيائيمصطفى عمار فوزي علي1025743321417012003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.6096.93ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيريم اياد طارق شكر1025751721424011071

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.6096.93ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائينهله عبد هللا صالح محمد1025761721424024041

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.5296.92اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد وضاح احمد حامد1025771721411011037

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.4496.91اعدادية االندلس للبناتاحيائينور سعد احمد ايوب1025781721422054260

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.1296.85ثانوية المتميزين االولىاحيائيياسر عمار زيدان قدوري1025791721411022143

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد علي محمود حسين1025801721411002003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمصطفى نشوان حازم محمد1025811721411005102

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية الراية للبنيناحيائييونس شعالن يونس جارو1025821721411025109

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيصالح حميد سراي علي1025831721411096032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية الكسك للبنيناحيائيرشيد صباح احمد عكلة1025841721411108008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية الشهداء للبنيناحيائيمحمد حسن محمد ابراهيم1025851721411114022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية العدالة للبنيناحيائيساره احمد حسين جمعه1025861721421181003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية اليمن للبناتاحيائيبلسم بشار طه خضير1025871721422008038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيخجى سليمان الياس سليمان1025881721422015019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرنا مروان شكر محمود1025891721422049083

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيساره مجدي زهير فتاح1025901721422052032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيحصه سعد محمود عازل1025911721422057053

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية عوينات للبناتاحيائيخوله بشير محمد حسن1025921721422088011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية الخصم للبنيناحيائيصالح طارق خالد موسى1025931821411015061

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائياعراف يوسف محمد احمد1025941821422034003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية اشور للبناتاحيائيهديل خلف عبد هللا محمد1025951821422078152

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعلي وسمي صقر يونس1025962021411024044

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية شميط للبنيناحيائيمحمد عبد هللا خلف شيخ1025972021411034029
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد سامي جمعة ابراهيم1025982021413017028

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية اليقظة للبناتاحيائيأيه اكرم حسام الدين عمر1025992021422032005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد مشعل عبد الحميد صالح1026003121411008014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية العرفان للبناتاحيائيامنه سعد خليل محمود1026013121422016006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيآكابر طارق رافع حرب1026023121427010001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.6496.77ثانوية المتميزات االولىاحيائيرفل عماد طارق طه1026031721422004056

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.1696.69ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيايه حسين محمود غزال1026041721424013021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0496.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيأماني سعد محمود عبد هللا1026051721426001365

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد مزهر احمد عويد1026061721411011030

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد الستار دحام محمد جاسم1026071721411015052

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائياحمد ضاري حماد مصلط1026081721411053008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية بحزاني للبنيناحيائيدخيل سيدو خدر حسن1026091721411058031

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمهدي قاسم محمد يونس علي1026101721411115141

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية المكوك للبنيناحيائيايمان احمد جاسم محمد1026111721421051005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيرحمه محمد قاسم سعيد1026121721422020029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيفاطمه غثيث محمد محل1026131721422020071

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية زمار للبناتاحيائيرند صالح محمود صالح1026141721422030050

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب همام حامد عبد القادر1026151721422055098

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسرى احمد خليل جاسم1026161721422061138

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبة عبد الفتاح طالل عبد العزيز1026171721422061176

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهديل فتحي علي عبوش1026181721422072087

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية سومر للبناتاحيائيايه عبد الجبار احمد ابراهيم1026191721422079017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيساره ادريس احمد عواد1026201721424021021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية الرمانة للبنيناحيائيمحمد عدنان عطيه طنير1026211921411112089

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيبلسم موفق عبد هللا حمادي1026221921422011034

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية العباسي للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين علي1026232021411020142

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيليث اسماعيل نعمة حمادة1026242021411024054

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمصعب اسعد محمد عويد1026252021411024064

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيعبد الحكيم غانم احمد مخلف1026262021417007010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيهند علي صالح عباس1026272021422018077

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67مرسين-مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركيااحيائيمريم نشوان زيدان قدوري1026283021427033001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية  التعايش للبناتاحيائيهدى عبد الرحمن احمد حسن1026293121422013065

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيأستبرق صادق صابر عجوان1026303121422014001
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.7296.62ثانوية المتميزات االولىاحيائيرؤى كمال الدين مصطفى محمد1026311721422004043

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.7296.62ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيشهد عزام سعيد شيت1026321721424013064

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.4896.58ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيشفق طارق حسن علي1026331721424011083

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.4896.58ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد ياسين يونس1026341721424018021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.3696.56ثانوية المتميزات االولىاحيائيطيبه محمد داود سليمان1026351721422004109

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.3696.56ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيغفران هذال مصطفى محمد1026361721422083014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائييوسف عصام عمر خطاب1026371721411012108

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية االمين للبنيناحيائياحمد محمد محمود صالح1026381721411019003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعلي خالد سعدي توفيق1026391721411023077

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيعمر مجيد فارس مطر1026401721411053034

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيحمزه هاشم قاسم يونس1026411721411066018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد حبيب علي الياس1026421721411115112

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيانور شهاب احمد كنيدح1026431721415001238

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحكم زاهد ذنون محمد1026441721415002460

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية تل عدس للبنيناحيائيزهراء ابراهيم سليمان محمود1026451721421089008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية المحمرة للبناتاحيائيكوثر جعفر عباس محمد علي1026461721422023095

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية تلكيف للبناتاحيائيعبير محمد جسام محمد1026471721422025051

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية تلعفر للبناتاحيائيرغده زياد محمد يونس فارس1026481721422032075

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمها خيري وعد خزعل1026491721422045174

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائينهى رعد محمد حامد1026501721422045183

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية الزهور للبناتاحيائياماني علي سعد شاكر1026511721422057021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيسجى مروان صالح علوش1026521721422057101

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزبيدة خالد رشدي محمد1026531721422061104

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائيملك هيثم حمزة علي1026541721422061251

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيساره سفيان محمد علي يونس1026551721422063032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينبأ عبد هللا سلطان عبد هللا1026561721422072073

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية االخوة للبناتاحيائيسندس حسين اذياب خلف1026571721422104032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيصفا فارس هاشم عثمان1026581721424003029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه غسان محمود علي1026591721424008055

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيحنين محمد سليمان حسن1026601721424011047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيصبريه اسماعيل ابراهيم حسين1026611721426001199

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد الحميد محمود محمد عبد الحميد1026621821413007027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائيثامر علي مصطفى عمر1026631821413017003

4148 من 3111صفحة 
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيانتصار عبد هللا سلطان عيسى1026641821421057004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية البخاري للبنيناحيائيحمدي علي عويد حوران1026651921411101032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية الرمانة للبنيناحيائياحمد عطا هللا احمد طنير1026661921411112014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية الزهراء للبناتاحيائيخوله جلود سليمان عواد1026671921422130009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيحميد مروان علي صالح1026682021411024020

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيرضا اسعد كريم فرحان1026693021417025008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.9696.49االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبيده عالء اسماعيل ايوب1026701721411008241

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.8496.47ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الملك زياد شكر محمود1026711721411022075

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.8096.47ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم احمد هاشم محمد1026721721422004134

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.2896.38ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيفيان صباح غدير حسن1026731721424013084

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.2096.37ثانوية المتميزات االولىاحيائينعم اثير خالد سليمان1026741721422004152

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيزياد خلف محمود مرعي1026751721411001024

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد حافظ احمد شهاب1026761721411007125

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33االعدادية الغربية للبنيناحيائيمعن باسل شكري حسين1026771721411007162

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمود احمد ثالج ابراهيم1026781721411008356

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الزهور للبنيناحيائيمصطفى عامر زكي قاسم1026791721411015125

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحذيفة خالد طاهر رشيد1026801721411017038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمود انور حسن خضر1026811721411024063

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الشهاب للبنيناحيائيياسين محسن احمد جاسم1026821721411134133

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعلي صبحي عبد الرحمن شكر1026831721411135044

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي محمود علي امحيمد1026841721415002464

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيابتهال شاكر محمود علي1026851721422001001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية قرطبة للبناتاحيائيآمنه اياد ثامر زيدان1026861721422002004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية دار العلوم للبناتاحيائياسراء خزعل حمادي جاسم1026871721422005008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية بحزاني للبناتاحيائيديمه قيدار سردار حسن1026881721422016019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية بحزاني للبناتاحيائيرغده عيدو عبو حسو1026891721422016021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيايمان محمود داود سلمان1026901721422022030

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية زمار للبناتاحيائيايه فتحي يونس ابراهيم1026911721422030028

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية تلعفر للبناتاحيائينجاح طاهر بالل محمد يونس1026921721422032148

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزبيده عبد السالم هاشم سعيد1026931721422041058

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية الثورةللبناتاحيائيغفران صفوان محمد حسين1026941721422047053

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الكفاح للبناتاحيائينبا زياد يحيى حامد1026951721422051125

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرندا عصام سالم شريف1026961721422052025

4148 من 3112صفحة 
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنين شامل طليع يحيى1026971721422055050

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهاجر نمير نعيم فقي1026981721422056151

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيغفران عطيه محمود فتحي1026991721422057139

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانويةشهده بنت االبري للبناتاحيائيزهراء احمد إسماعيل عزيز1027001721422060024

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائياية الرحمن وفير عبد الغني محمد صالح1027011721424024003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الخصم للبنيناحيائيمهند عزيز جابر احمد1027021821411015125

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيجبار ستار جبار محمد1027031921411070014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائياحمد خالد حميد سرهيد1027042021411046005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية النصر للبناتاحيائيسبأ صالح عبد هللا منصور1027052021422035032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية المحبة للبناتاحيائيشيماء عبد هللا صالح محمد1027063121422008022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.9696.33ثانوية المتميزات االولىاحيائيأصيل صباح خضر حسين1027071721422004003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.8896.31اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمالك محمد طالل حوران1027081721422061248

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.5296.25ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيضحى محمود شاكر محمود1027091721424013071

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.2896.21ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيزينب فهمي عرفات علي1027101721424013053

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد عمار قاسم خالد1027111721411008040

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيسفيان فارس زيدان جاسم1027121721411017060

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا سعد صبحي صالح1027131721411017084

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعلي احمد عز الدين صالح1027141721411026108

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية خزنة للبنيناحيائيحسين عبد الستار يونس خليل1027151721411064019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائياالمين ابراهيم علي عبد هللا1027161721411096009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية االبداع للبنيناحيائيعبد هللا ايهاب غانم عبد هللا1027171721411202004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى عبد الرحمان مصطفى1027181721413007045

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية دار العلوم للبناتاحيائياسماء فيصل احمد رمضان1027191721422005011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيزينه عبد الستار عبد الجبار خلف1027201721422005040

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه خليل حمزة سليمان1027211721422007087

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية اليمن للبناتاحيائيُرسل اكرم احمد عنتر1027221721422008065

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيرحمه شهاب عثمان خلف1027231721422022066

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيابتسام احمد يونس عبد1027241721422042001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب شكر محمود ذنون1027251721422055091

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيايمان احمد حميد سعود1027261721422057038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرسل عبد الرزاق احمد محمد1027271721422061091

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية حمص للبناتاحيائيهند وعد هللا طه سليمان1027281721422069109

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية سومر للبناتاحيائيرؤى شاكر غانم شكوري1027291721422079034
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياية عماد بشير محمد1027301721422080011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان عادل عواد سعيد1027311721424011027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيايه عبد هللا سهيل عبد هللا1027321721424012003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب احمد محمد يحيى1027331721424024025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيتقوى زهير شكري حسين1027341721426002141

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد امين اسماعيل سلطان1027351821411032107

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية الرفل للبناتاحيائيصبا جاسم محمد علي1027361821422064016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية اليعربية للبناتاحيائينجاح عامر خلف حسن1027371821422100052

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيهيثم فالح احمد حسين1027382021411046062

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيشفاء قاسم هادي كاظم1027392321424006238

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.7696.13ثانوية المتميزات االولىاحيائيدالل معمر غانم حسن1027401721422004041

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.3296.05ثانوية المتميزين االولىاحيائيشعيب ادريس يحيى عبد هللا1027411721411022052

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.2896.05اعدادية االندلس للبناتاحيائيآمنه احمد خليل عبد1027421721422054005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.2896.05ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيعبد الرحمن محب عبد العزيز جميل1027433321417007005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد العظيم عبد محمد عطيه1027441721411023065

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعلي صالح علي حسين1027451721411096049

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي محمد جمعة حسين1027461721411115093

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية الشافعي للبنيناحيائييوسف سعد سعيد مجيد1027471721411135083

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيخنساء طالب محمد يعقوب1027481721421200001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيأفنان فارس حيدر حسن1027491721422002002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيهدى عمر سليمان داود1027501721422009107

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيحنان امغير اكرم موسى1027511721422049053

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعائشه ريان عبد الرحمن عبد العزيز1027521721422055136

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية المربد للبناتاحيائيشهد محمد عباس حسن1027531721422058064

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيمريم خالد موسى خليف1027541721422080077

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيزينب عامر خضر حسين1027551721422084040

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية عوينات للبناتاحيائيايمان حامد كامل سلطان1027561721422088007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيايه صالح خلف عبو1027571721424020004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيايات محمد شريف خليل عيسى1027581721427004003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسارة حمادة بدوي عبد هللا1027591821422057068

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيعلي خليفه منير عبود1027601921411101081

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية القائم للبناتاحيائيشفاء حميدي محمد عبجان1027611921422010122

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيهيا صعب عيدان مخلف1027621921422012203
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيانفال اكرم اخليف عبد1027632021422013006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيجعفر ليث محمد عباس1027642321413016018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحمد عبد علي حمزه محيميد1027652321417007161

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية االمين للبنيناحيائيمحمود عالء يونس كافي1027663121411003052

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0895.85ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيرونق محمد هذال سعد هللا1027671721422083007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد باسم حسن عبد1027681721411018005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعمر احمد حازم عيدان1027691721411026126

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية النيل للبنيناحيائيأيمن محمود محمد نوري محمد1027701721411027004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد مؤيد نظير شاه مراد1027711721411027012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائياحمد علي حسين غثيث1027721721411053010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيازهر فوزي احمد عجاج1027731721411053011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية السالمية للبنيناحيائيخالد عبد الكريم محمد علي1027741721411072005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيصالح الدين شكر سعد هللا عباس1027751721413023013

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية فايدة للبنيناحيائيفاطمه محمد جاسم علي1027761721421091023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزمزم قاسم محمد علي1027771721422001044

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيزبيدة عمار احمد محمود1027781721422009044

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيسجى شاكر محمد مالو1027791721422015043

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية سارة للبناتاحيائيازهار غالب متي بطرس1027801721422019004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزهراء قيس عبد الكريم محمد غزال1027811721422051057

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية االصمعي للبناتاحيائياية احمد حازم شيت1027821721422056015

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهديل فارس محمد شريف1027831721422056156

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيايناس حمدي عبدالرحمن حمدي1027841721422063008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية االخوة للبناتاحيائيكوثر فرحان سعيد سليمان1027851721422104039

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد عبد السالم حمو1027861721424008031

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرانيه عبد الحق قاسم يحيى1027871721424013037

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيعال ضرار ظافر عبد الرحمن1027881721424013077

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيمياده محمد احمد كنيدح1027891721424018036

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايمان حسن يونس قادر بكر1027901721426001054

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيحنان اذياب هيجل فجر1027911721426002137

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيايه فالح سالم مرعي1027921721427004005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعمر صدام عطيه حمد1027931821411032092

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية الخضرانية للبناتاحيائينور خلف عبيد احمد1027941821422057122

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيايمان ماجد حامد محمد1027951921422012040
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيفاطمه ثامر رجب شرقي1027961921422041012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيزينب فياض ضاحي فرحان1027971921422107024

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف احمد خليل حسين1027982921411020390

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.4495.74ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائياحمد سليم شريف ميرزا1027993321417007002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.2095.70اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيابراهيم محمد ابراهيم حسين1028001721411011006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية المصطفى للبنيناحيائيذو الفقار خالد هندي سرحان1028011021411017022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيايمن رفعت حامد سليمان1028021721411008073

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن وعد عباس احمد1028031721411008197

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا محمد موفق محمد1028041721411008224

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد هللا رضوان عبد الرحمن داؤد1028051721411011120

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى عالء غانم محمد1028061721411011233

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد وليد خالد نجم1028071721411017021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية اجحلة للبنيناحيائيمحمد ياسر منصور محمد1028081721411043025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيعلي هواس سليمان محمد1028091721411111017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية اشور للبنيناحيائيمجد ججو مارزينا ججو1028101721411138038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيصكر عناد سلطان صكر1028111721411148029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية البوير للبنيناحيائيعمر ياسين طه محمود1028121721411194014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيناحيائيانس نزار سلطان محمود1028131721413011001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيحكم غسان غانم خليل1028141721413013016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحسام مروان صالح علوش1028151721415002103

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيدنيا حسين حربي حسين1028161721422005029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية القيارة للبناتاحيائيبراء رائد سعدي محمد1028171721422013023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزينب قنبر علي محمد1028181721422020047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياسراء سعد هللا احمد عبو1028191721422042010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيآمنه فتحي حسين عويد1028201721422049003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيتبارك اياد جارهللا مالو1028211721422054057

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيسرور علي جاسم محمد1028221721422098011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيزهراء نواف اسماعيل ذنون1028231721424021020

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية تلعفر المسائية للبنيناحيائيفاطمة علي حسن علو1028241721425003022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرؤى ناجي عبد الرحيم عبد هللا1028251721426001364

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية اشور للبناتاحيائيصبا جميل خلف مهدي1028261821422078094

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيقاسم محمد ابراهيم محمد نور1028272521411001355

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيطه هادي محمد عكيل1028283121417001023
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيخزنه خليل ابراهيم احمد1028293121422009051

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.3295.55ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيفاطمه حذيفه فارس غدير1028301721424013083

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.2095.53ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيحسين علي حيدر حسن1028311721413007017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0895.51اعدادية الطالئع للبناتاحيائيريام سعد وعد هللا دحام1028321721422061102

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0495.51للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيابراهيم ماجد حمزه جعفر1028333321411001001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد صباح حسن عطيه1028341721411007018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيبكر ربيع راكان احمد1028351721411008080

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عزيز حسين عمر1028361721411008335

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد علي يونس محمدعلي1028371721411024058

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية القبة للبنيناحيائيمنذر احمد علي احمد1028381721411077043

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيمحمد يونس عيسى جمعه1028391721411124025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ايسر- الخارجيون احيائيثائر عمار توما بني1028401721418010034

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية المحمرة للبناتاحيائيدالل علي شعيب عبو1028411721422023026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية الموفقية للبناتاحيائينبأ هاني خليل سليمان1028421721422037056

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسيماء سهيل نجم عبد هللا1028431721422041076

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية الكفاح للبناتاحيائيساره فواز احمد طه1028441721422051070

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرسل رافع محمود داود1028451721422055067

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيرحمه ايمن محسن هادي1028461721422057068

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية المربد للبناتاحيائيساره عبد الخالق سالم ياسين1028471721422058056

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية السالمية للبناتاحيائيانفال حسين طالب شهاب1028481721422086006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيرحمه رافع محمد شاكر حسن1028491721424024014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيحوراء يحيى موسى ويس1028501721427004010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية القعقاع للبنيناحيائياسامه خضر فتاح شمر1028511821411054004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيايه رضوان امين حسين1028523021427041083

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيكوزين نوزاد محمد شكور1028532021422108059

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0087.83ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيره نكين فرمان رفيق كريم1028542021422079021

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائياحمد حسام الدين احمد علي1028553321417001001

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيرياض احمد خلف ياسين1028561721411148023

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد صباح سعيد حسين1028571721411009016

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيفؤاد خالد احمد خلف1028581721411098019

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيغازي طه علي محمد1028591721413005008

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيازاد شكر خليل سلو1028603321417003005

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمصطفى سبهان محمود حسون1028611721415001236
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 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرواء حسن عوني عباس1028621721422072038

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.8094.63ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمتي ريان عزيز ناصر1028633321417007011

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمؤمن اكرم خيري محمد1028641721411026148

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينسرين محمود ابراهيم موسى1028651721426001287

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمود ايهم محمود حمدي1028661721411020068

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية زمار للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا خضر حمود1028671721411095060

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن حبو محمد1028681721411008331

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيسيف صالح حماده اسود1028691721411053024

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية اشور للبنيناحيائيدومنيك اديب عبد االحد اسحق1028701721411138014

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية الخصم للبنيناحيائيبرزان احمد دهام خلف1028711821411015022

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق محمود عبد1028721821413013012

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.6093.93اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيأرقم محمد عبد الجبار قاسم1028731721411011001

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية خانصور للبنيناحيائيديار بكر خدر سعدون1028741721411203019

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياسماء نواف هايس خشمان1028753121422009018

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد يوسف سليمان علي1028761721411013056

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيخيري صبري مراد قاسم1028773321417003022

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33ثانوية امام غربي للبنيناحيائيوسام محمد صالح احمد1028781721411046058

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز عبد هللا عبد العزيز حمدي1028791721415002203

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيمخلص حسين عباس دربو1028803321417002074

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17ثانوية العدالة للبنيناحيائيمحمد يونس سرهيد نزيل1028811721411181029

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيسبأ عبد هللا سلطان عبد هللا1028821721422072045

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيتغريد عيادة عبدالقادر محمد1028831721422098006

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائينزير سالم دخيل حسن1028843321417003077

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيمجدل خيرو خديده حمد1028853321417011041

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيرقية حامد حنون جبار1028861121422044030

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد مدين نزيه عبد الرحمن1028871721411008345

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمود طلب علي خلف1028881721411147094

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية االخوة للبناتاحيائيرحيله عبد هللا خضر فارس1028891721422104021

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية بهار المختلطةاحيائيسجى اسماعيل عباس معمي1028903321427012003

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم حسين علي1028911721411026086

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67ثانوية المزرع للبنيناحيائيعمار محمد علي محمد1028921721411163014

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد امين عبد هللا خلف1028931821413014003

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67ثانوية المآرب للبناتاحيائيكيف حسين محمد حالول1028941821422111018
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 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50ثانوية المكوك للبنيناحيائيسعد عبد مجبل حسن1028951721411051025

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50ثانوية المحلبية للبنيناحيائيعبد الغفار مصطفى وصي محمود1028961721411055005

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50ثانوية ابو وني للبنيناحيائيبشير احمد صالح جنديل1028971721411196003

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيناهض محمود خليل احمد1028981721411021071

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية عين سفني للبنيناحيائيمصطفى فتحي خليل ابراهيم1028991721411093028

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيساره عمار زامل موسى1029001721422001053

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية وردك للبنيناحيائياخالص مهدي عبد هللا محمد1029011721421071001

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتاحيائيصبا حمد ياس جدعان1029021721422102010

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67ثانوية اليعربية للبناتاحيائيرنا علي صالح حسن1029031821422100022

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ثانوية تل واعي للبنيناحيائيغفران مصطفى يوسف سلوم1029041721421034019

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيحياء عصام محمود سليم1029051721422048030

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية الزهور للبناتاحيائياماني جهاد مطر عبد1029061721422057020

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايناس محمد حمود سليم1029071721426002134

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيتبارك احمد قاسم محمد1029081721427004006

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية الرشيدية للبناتاحيائياميمة سعد هللا محمد محمود1029091721422022024

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيمياسه موسى محمد رضا1029101721422040041

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد سفر علي1029111721424008032

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية االندلس للبناتاحيائينبأ محمد سالم مجيد1029121721422054250

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيدعاء غالب جاسم محمد1029131721424011051

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائياية سامي ارميض علي1029142121426005068

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمها عبد الكريم بشير كريم1029151721422001093

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية القوارير للبناتاحيائيرنا رياض زكي مجيد1029161721422071033

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيساره خضر الياس محمد1029171721422001052

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيزينه سبهان يوسف عبوش1029181721422009049

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.6090.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيديمه نزار جرجيس صالح1029191721422054082

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0490.34ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيخالده خضير عبوش محمد1029201721424001009

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية اشوا للبنيناحيائيمناهل شاهين عبد هللا بالج1029211721421136004

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية خانصور للبنيناحيائيفيان بركات جوكو حسين1029221721421203034

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية عين سفني للبناتاحيائيعائشه حاتم اكرم خليل1029231721422029024

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية البسمة للبناتاحيائيايات موسى خلف موسى1029242021422016011

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيعبير لقمان احمد سرحان1029253321422002074

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية البوير للبنيناحيائيياسمين حسين شهاب احمد1029261721421194010

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتاحيائيايمان عبدهللا لطيف عبدهللا1029271721422102003
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 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيدعاء علي حازم سعيد1029281721422045060

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيايه كريم عيسو خلف1029293321427008008

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرقية ضياء الدين علي حسون1029301721422049080

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيفاطمة بشار عبد الواحد عطا هللا1029311721422067063

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد محسن سالم1029321721424008030

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا يونس حميس1029331721424010023

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهاجر حسين حسن علي1029341721426001311

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.1289.69ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيفاطمه احمد محمد زكي حامد1029351721422083015

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67ثانوية عمر كان للبنيناحيائيرحمه سالم قاسم محمد1029361721421159004

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزينب زهير سعد هللا احمد1029371721422002132

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيسكينه حسن علي حسين1029381721422040024

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيفيحاء محمود مطر جاسم1029391721422064058

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياسماء صالح ابراهيم صالح1029401721422072012

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية حمص للبناتاحيائيزينه محمد غانم يونس1029411721422069055

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيساره مجيد خورشيد ابراهيم1029423321422003023

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية القيارة للبناتاحيائينهى صالح خميس صالح1029431721422013087

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره نزيه سالم حبيب1029441721422018021

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمارلين مازن مرزينا شمعون1029451721422018035

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية سد الموصل للبناتاحيائياسراء احمد علي عبد اللطيف1029461721422028001

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيمروه لؤي مجيد مصطفى1029471721422040039

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائياسراء مال عجاج صالح1029481721422091002

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمها عبد مرعي حشاش1029491721424011123

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيآيه قتيبه ابراهيم حسين1029501721422002016

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم زهير جرجيس موس1029511721422018044

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائيايمان توفيق مصطفى عباس1029521721422032037

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية الفراتين للبناتاحيائينور مروان ياسين طه1029531721422036113

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزهور حسن حمادي محمد1029541721422080042

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية الفتوة المختلطةاحيائينادية صالح حسن دقماش1029553121427001020

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيجميله سعدو درويش شهاب1029563321427002019

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعددية الفاو للبناتاحيائيهند رافع ابراهيم عبد هللا1029571721422006150

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيفاتن سميع بطرس يعقوب1029581721422020068

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيايمان حمودي حسين علي1029591721422034018

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزينة بشار جاسم محمد1029601721422034030
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 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانوية بعويزة للبناتاحيائيسجى محسن علي جلود1029611721422035026

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانوية الفراتين للبناتاحيائيمريم عبد احمد لطيف1029621721422036092

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيحليمه جمال محمود شاكر1029631721422057054

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانويةشهده بنت االبري للبناتاحيائيدالل رائد محمود محمد علي1029641721422060013

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانوية بادوش للبناتاحيائيوفاء بشير محمود عبد هللا1029651721422077023

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانوية الشهداء للبناتاحيائيسعده ادهم طاهر ادهم1029661721422090011

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيزينه مهند رمزي سلمان1029671721427004019

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسعدية عواد ثامر محمد1029681821422057073

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية حمام العليل للبناتاحيائينور عبدهللا حسين جاسم1029691721422009098

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيابتسام محمود محمد طاهر محمد1029701721422042002

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية صفية للبناتاحيائيشفق احمد هاشم خضير1029711721422062028

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية العياضية للبناتاحيائيهاله محمد اسماعيل عباس1029721721422031058

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيشيماء عماش خضر عايد1029731721422072048

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية الهناء للبناتاحيائيارتقاء عبد هللا نعمه حماده1029742021422057002

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسماء ظاهر عبد العظيم حسين1029752521424004656

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيفاطمة حسين حسن حمو1029763021427041058

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيهدى حسن ياسين يونس1029771721422022165

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50ثانوية زمار للبناتاحيائيرحمه خضر سالم كردي1029781721422030042

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية العدالة للبنيناحيائينور الهدى محمود خضر اسماعيل1029791721421181006

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيغاده عمار فتحي خضر1029801721422009071

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيوالء عبد العزيز قنبر شهاب1029811721422015084

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم خالد بهنام توما1029821721422018043

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية المربد للبناتاحيائينجاح جعفر يوسف محمد1029831721422058104

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيفاطمة رعد محمود نجم1029842021422015069

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزبيدة حميد احمد محمد1029851721422034029

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيهدى عبد السالم شعيب عبو1029861721422074066

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيوالء احمد يونس حميد1029871721422074069

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيخلود عوفي ابراهيم اسماعيل1029881721426001349

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17ثانوية سنوني المختلطةاحيائيعدول كالو حجي مراد1029891721427010072

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيبشرى جبل رغيان محمد1029901921422107011

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17ثانوية الكوير للبناتاحيائيحنان امجد محمد قاسم1029913121422018006

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية عمر كان للبنيناحيائيصفيه صالح عبد هللا رمضان1029921721421159011

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيحنين نزار محمد حسن1029931721422002079
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00اعدادية القيارة للبناتاحيائيفاتن عدنان حمد عكلة1029941721422013063

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائياخالص صابر سعيد حسين1029951721422032012

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيغصون عبد هللا محمد هالل1029961721422049134

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية سنوني المختلطةاحيائيخيرهات مراد عاشور عفدل1029971721427010036

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00اعدادية منوليا للبناتاحيائيدانية فاضل عباس يوسف1029982021422021012

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية سروة للبناتاحيائيامل جاسم صادق مجيد1029992021422050010

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيغزالن ساجر احمد عطيه1030002021427007020

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيندى محمود عزام ترك1030012021427007026

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية العرفان للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق عبد الرحمن ياسين1030023121422016020

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83اعدادية القيارة للبناتاحيائيسجى غازي حمد دوكان1030031721422013052

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83ثانوية الفراتين للبناتاحيائينور صدام علي حسين1030041721422036108

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83ثانوية الشورة للبناتاحيائينور احمد ذياب باز1030051721422039014

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعبير عالء فيصل عبد القادر1030061721422061194

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرقيه حسين محمد حسين1030071721422080032

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83ثانوية الموالي للبناتاحيائيرانيه احمد محمد موسى1030081721422097005

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيندى عطية حمد عبد1030091821422057120

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيايه جمال اسماعيل حسن1030101821422077024

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83ثانوية االيمان للبناتاحيائيرنا ابراهيم خلف حماده1030111821422112027

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83ثانوية قلعة اشور للبناتاحيائيزينب أحمد صالح محمد1030121821422119008

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيكوثر صالح جاسم خلف1030132021427067009

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67اعدادية زينب للبناتاحيائيشيماء عمار خليل محمود1030141721422053096

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيزهراء نظير بشير احمد1030151721424013050

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيانعام احمد خضر عبد هللا1030161821422057026

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67ثانوية الهناء للبناتاحيائيتغريد مصطفى ابراهيم محمد1030172021422057018

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيتغريد هادي كاظم علوان1030182421422047056

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيجيالن صبري قوال غريب1030193321427010006

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيشموس نجم عبد علي1030201021422039032

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية البخاري للبناتاحيائيهيام منذر مسعود احمد1030211221422027071

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائيشهد مهند حسين خلف1030221721422056096

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيسارة معن صالح هناوي1030231721422098010

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية الرفل للبناتاحيائياسماء شعالن سبهان مريس1030241821422064005

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية اشور للبناتاحيائييقين عامر محمد خلف1030251821422078158

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيرنا احمد حياوي عز الدين1030261821424003010
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 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين كريم حسون عبيس1030272321422018030

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيسميرة سعيد اسماعيل الياس1030283321422005029

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33ثانوية التسامح للبناتاحيائينور مشرف محمد حميد1030291921422085028

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب احمد حسن علي1030302521424004531

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسعاد حمو مراد خلف1030313321427004027

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيروزا محمد توفيق عبد الرحمن1030322021422084073

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيالوند محمد نصر الدين دارا1030332021411089114

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.33اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيره وا عارف محمد حسين1030342021411089059

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.33ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد صباح بايز حمزه1030352021411099014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.33اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيداليا رزكار يابه علي1030362021422087057

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.17اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيبه هه ست ستار احمد رشيد1030372021422093024

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.83ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين داود احمد حسن1030382021422080057

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيرنا عقيل علي عزيز1030392021422084072

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.33اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف مريوان عثمان محمود1030402021411088168

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.33ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب ازاد حسين حسن1030412021422028017

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.33اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا فريدون كاكه برا كريم1030422021422103010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.17اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيياسر محمد جليل حسين1030432021411087138

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.17اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد نور الدين محمد محي الدين1030442021411088132

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.17اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبابان مريوان سعيد قهرمان1030452021411089033

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.83اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى فاتح عبد هللا كسره1030462021411088139

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيهادي قاسم احمد شريف1030472021411089152

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.67ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيآالء ناظم جاسم قاسم1030482021422112003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.50اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف نجاة احمد محمد1030492021411087148

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيموسى فرهاد محمد عزيز1030502021411088145

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.50اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد شكر احمد صادق1030512021411097018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.50ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد علي حسين محمد1030522021411099017

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.50ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةاحيائيهيفين سامان مجيد حميد1030532021422055017

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.50ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم محمد كامل علي1030542021422079037

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيره وه ند رمضان مصطفى نوري1030552021411089060

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبه ري نوزاد محمد صالح عمر1030562021422098040

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.33اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيعبد هللا خالد عبد الخالق صادق1030572021411080026

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.17اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيهمزة فؤاد جالل غريب1030582021411088154

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.17دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائينور فريدون مجيد توفيق1030592021422121047
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيهه ستير اسماعيل كريم محمد1030601821422107082

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي عصام علي احمد1030612021411093023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.83دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيبيزه ن محمد بصري عبد الرحيم محمود1030621821411125023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.83اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد فاتح محمد شريف صالح1030632021411088026

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.83اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيالس طه محمد علي1030642021411089113

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.83ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد جمال جوامير وادي1030652021411096044

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.83اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيته الر عبيد كامل نوري1030662021422087046

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.67اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد شيرزاد صابر كاكه1030672021411087103

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.67اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى قابيل جليل محمود1030682021411087127

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعالء شهاب احمد كرم1030692021411088084

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي شكور نوري جبار1030702021411088089

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيالفان سامان فيض هللا رحمه هللا1030712021422084130

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.67ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا ناظم عبدل علي1030722021422098074

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.67ثانوية أقار صو للبناتاحيائيساره اورهان فاتح شيخه1030732021422110006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.67ثانوية جه مي ريزان المختلطةاحيائيالنه سيروان نعمان عبد الرحمن1030742021427050002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.50ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيسليفان فخر الدين نجم الدين محمد علي1030752021422090009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياالء شكر طاهر رشيد1030762021422098018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.50اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيزيوه ر اوات جوهر جوامير1030772021411087068

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.50ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين محمد عبد هللا مجيد1030782021422102018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.33اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد ازاد مجيد محمد1030792021411089014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.33اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيأيه صابر كاكه خان يوسف1030802021422087011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.33 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيده ريا محمد خضر يونس1030812021422094029

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.33ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب عمر علي محمد1030822021422101009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.33ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسولين بايز عزيز لطيف1030832021422108047

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية591.0098.50ثانوية باغداكول للبناتاحيائيشيماء محسن حمة رشيد1030842021422012020

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد يشار زهدي مهدي1030852021411040076

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ثانوية هاجر للبناتاحيائينور رعد علي عبد الرحمن1030862021422048029

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ثانوية موطلو للبناتاحيائينور حسين جعفر عريان1030872021422075046

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.5297.75اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيسفيان احمد محمد صالح1030882021415006234

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائياحمد حاضر رمضان محمد1030892021411046004

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية ام القرى للبناتاحيائيرفل حسن خليل محمد جواد1030901421422015045

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد كريم سعيد عزيز1030912021411001214

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمود سمير محمود عباس1030922021411055080
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية دجلة للبناتاحيائينور الهدى فاضل يوسف خماس1030932021422010073

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية الصفوة للبناتاحيائيرجاء احمد علي محمد1030942021422025019

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية الصفوة للبناتاحيائيمريم ساطع صادق مجيد1030952021422025050

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب عبد الكريم بكر رضا1030962021422051038

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيافنان عمار فوزي كمال1030972021424003004

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.8497.31ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد اسو صالح احمد1030982021411040064

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.7297.29ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيهدى عادل خضر محمود1030992021422017080

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.1697.19ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمريم علي شاكر شكور1031002021422017061

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيامنه يوسف محمد ابراهيم1031011821422019007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17 نيسان للبنات9ثانوية احيائيمريم محمد يوسف محمد امين1031022021422002027

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية الحريري للبناتاحيائيمالك عماد حمدي سعيد1031032021422015084

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية حطين للبناتاحيائيافنان عمر زيدان خلف1031042021422031013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد مزهر احمد عبد هللا1031051821411009064

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00ثانوية دمشق للبناتاحيائيفاطمة عبد الرحمن حميد امين1031061821422043074

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائينجدت عمر نجدت سعيد بسيم1031072021413020038

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0496.84ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد هجران عبد الهادي علي1031082021411040075

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية الصدر للبنيناحيائياحمد حسين احمد حماد103109202041006003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية طوز للبناتاحيائيزينب وليد احمد صالح1031101821422021021

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية القائم للبنيناحيائيمحمد خضير حمود خلف1031111921411023095

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي رعد خلف عباس1031122021411015040

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا حسن محمد1031132021411046049

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائييحيى دشتي مظهر عاصي1031142021413020040

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيعثمان عرفان عبد الملك بكر1031152021417004017

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمالك محمد عبد هللا نجم1031162021422019101

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية الصفوة للبناتاحيائيضحى فالح عجمي زرزور1031172021422025039

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد علي صالح عبطان1031181921411009214

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية اليمامة للبناتاحيائيطيبه سالم محمد علي1031192021422009018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية الصفوة للبناتاحيائيبروين احسان احمد نوروز1031202021422025009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية الحويجة للبناتاحيائيحنين محمود علي سليمان1031212021422045015

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيصديقة عمار محمد نجيب احمد1031223121422009099

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.9296.65ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيروز فرحان محمد قادر1031232021424013009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.5696.59ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائياروى عباس حسين محمال1031242021422017009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية بلد للبناتاحيائيطيبة رضا تركي عبد الحسن1031251821422017098
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيوداد صالح محمد سلمان1031261821422057128

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية المستقبل للبنيناحيائياياد نجيب عبد هللا صالح1031272021411011023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد فاضل عطية حميد1031282021411039021

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيحسين فاضل عبد السالم حماد1031292021411039052

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيمريم عدنان محمود احمد1031302021422020053

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيايناس طالل ياسين حسين1031312021422038013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50 المختلطة7ثانوية حوضاحيائيساره جمعة سنكاو خابور1031322021427037006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيديانا طعمه حميد مهاوش1031332221424030030

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائياسماء كامل امين فاضل1031341821422019004

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيشفاء صافي عبود علي1031351921422026050

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيصادق غسان حبيب كريم1031362021411001100

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعبد الكريم غازي خليل ابراهيم1031372021411015032

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية حطين للبناتاحيائيأيه محمود رمضان كريم1031382021422031004

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيسلوى فؤاد مراد عبد الرزاق1031392021422065019

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيغادة ابراهيم هذال حاضر1031403221426001040

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية اشويرات للبنيناحيائيعمر محمد ارزيج عطا هللا103141172041037006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية مخمور للبنيناحيائيحسين يعقوب يوسف احمد1031421721411092002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيبالل بشار جمعة محمد1031432021411005016

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية االزدهار للبناتاحيائيريم ابراهيم محمد جاسم1031442021422019058

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية الصفوة للبناتاحيائيجمانة فراس عباس مصطفى1031452021422025011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائيافنان وسام جعفر عادل1031462021422051012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيهبه عمار جمعه محمد1031472021422058023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم حازم تركي خليل1031482021424005076

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيسارة عمار خليل احمد1031492021424012027

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.5296.09ثانوية اليقظة للبناتاحيائيسميه شاالو حسين مردان1031502021422032055

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيساره قدوري سطام حمود1031511821422077096

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد مهدي حسين رضا1031522021411003096

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائياسامه عثمان يوسف محمد1031532021417004004

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيهاجر محمود شاكر شكور1031542021422008140

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية حطين للبناتاحيائيخديجه فخري ابراهيم موسى1031552021422031036

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائياالء رياض محسن علي1031562021422051014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيبريدة مقداد محمود داود1031572121422046025

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية بابل للبناتاحيائيرفل عامر مهدي صالح1031582121422051046
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيحسن محمد حسن شريف1031591821411012006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية الخانوكة للبنيناحيائياسامه فواز خلف ظاهر1031601821411057005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد نور الدين بهاء الدين قادر عمر1031612021411001036

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي مهدي زين العابدين نقي1031622021411001147

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمازن فهمي عواد شيال1031632021411001170

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد مهدي عبد الجليل احمد جمعة1031642021411003097

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمعمر شاكر محمود محمد1031652021411003108

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيمحمد سمير عادل علي1031662021413002059

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيسفانه سبهان مطلك سيد1031672021422013021

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائياسماء كمال خورشيد درويش جعفر1031682021422019016

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمروه يوسف عبد هللا هالل1031692021422032076

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية البيداء للبناتاحيائينور ماجد امين فاضل1031702021422037109

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمياده خالد عفان محمد1031712021422042051

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور فراس فوزي صابر1031722021422051080

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحسين الصدر مصطفى خورشيد عباس1031732121411032035

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائياالء احمد محمود اسماعيل1031742121426003048

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية حكنة للبنيناحيائيعباس نواف ابراهيم خضير1031751721411101009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد الباسط علي عبد محمد1031762021411013045

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية الزاب للبنيناحيائياحمد محمد احمد جمعة1031772021411025005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية عدن للبنيناحيائياحمد حسين فاضل عبد الرحمن1031782021411055007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيأفنان أحمد صبحي عمر1031792021422030001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم حازم طه صالح1031802021424014020

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيتبارك طاهر علوان منصور1031812121422044022

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد الرقيب صائب عبد هللا رزيك1031823121411008063

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.7295.62ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينور خلوق حسين احمد1031831721424013112

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.5295.59ثانوية المتميزاتاحيائيسما احمد احسان عبد الرحمن1031841121422047041

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية المجد المختلطةاحيائيفراس احمد هدم صالح1031851021417006002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيفاضل غسان فاضل عبد هللا1031861721411005073

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50االعدادية الغربية للبنيناحيائيابراهيم طالل حجو فارس1031871721411007003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية برطلة للبنيناحيائيمصطفى هاني يونس محمد علي1031881721411065074

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية اشوا للبنيناحيائيمحمد حسن ابراهيم دسوقي1031891721411136010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد القادر عمر عبد القادر سعيد1031901821413014024

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية يثرب المختلطةاحيائياحقاف شويش حميد عبد 1031911821427003001
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية التون كوبري للبنيناحيائيمحمد يشار شمس الدين علي1031922021411014006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيابراهيم فيصل محمد سليم1031932021411039005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيسحر يوسف ابراهيم سليمان1031942021422010039

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية اليقظة للبناتاحيائيصابرين محمود محمد عبد هللا1031952021422032059

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية سروة للبناتاحيائيمريم حيدر مرحب علي1031962021422050038

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيزيد علي شاطي مصارع1031972421413011031

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.6495.44ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء موسى عوده ضايف1031982021422032038

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.4095.40االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد محمد عواد حسن1031991721411008052

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.1695.36ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد مثنى عادل سعيد1032001721411022114

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائييقظان فاضل احمد محمود1032011721411008444

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيرضوان طارق حامد عبو1032021721411017049

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33اعدادية الراية للبنيناحيائيمصطفى احمد هاشم حسين1032031721411025097

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية اشوا للبنيناحيائيعلي حسين ابراهيم دسوقي1032041721411136005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية البوير للبنيناحيائيدهام حميد فتحي علي1032051721411194007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية الفراتين للبناتاحيائيسبا حسين احمد اسماعيل1032061721422036064

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية المأمون للبناتاحيائيزهراء طه مصطفى يونس1032071721422082043

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيبان حازم سليمان محمد1032081721422084017

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايالف محمد عبد هللا سلطان1032091721426002146

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية الرفل للبناتاحيائيفاطمه طه احمد حميد1032101821422064020

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية الخصم للبناتاحيائينبأ عبد الحكيم مصلح علي1032111821422115042

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيدانا عمار ستار جبار1032122021411001080

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياحمد محمد شاكر عثمان1032132021411005012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية تل حسين المختلطةاحيائيعبد الرحمن احمد محمد سلطان1032142021417072005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية خولة بنت األزور للبناتاحيائيابتسام عواد محمود عبد هللا1032152021422026001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية النزاهة للبناتاحيائيعائشه شاكر محمود محمد1032162021422029033

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية حطين للبناتاحيائيشذى سمير جبار نجم1032172021422031066

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه هيمن طه محمد1032182021422032069

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائياحمد علي احمد محمد1032192121411021007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم جبار فالح هزبر1032202121422009163

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيايمن عماد عبد الجبار حسين1032211721411008074

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحمد عمار حمد محمد1032221721411008119

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا صباح حسن رجب1032231721411017085

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية امام غربي للبنيناحيائيعدي حميد محمود محمد1032241721411046034
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايه ناظم احمد محمد1032251721422001022

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية زينب للبناتاحيائيرفل معن يونس صالح1032261721422053059

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية االصمعي للبناتاحيائيامنه فواز طارق عزيز1032271721422056012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية حمص للبناتاحيائيايمان عثمان فتحي صالح1032281721422069017

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب محمد يونس حامد1032291721424003026

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد بشار محمود علي1032301721424008048

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرغد محمد حازم حامد1032311721424011065

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى منعم متعب عواد1032321821411019090

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية العاصفة للبنيناحيائيدرويش رمضان خلف درويش1032331821411032036

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينب انور محمد احمد1032341821422079020

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية الزهور للبناتاحيائيديار عامر محمود رشيد1032351821422096009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية النضال للبنيناحيائياحمد حسن جاد هللا احمد1032362021411012003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية الوثبة للبنيناحيائيحسن عباس صالح عبد الرحمن1032372021411013026

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمراد محي الدين عزيز محمد1032382021411013095

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد نعمان محمد مبارك1032392021411055076

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيابي ثائر محمد احمد1032402021417011001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيازهر محمد حسين حمد1032412021417011006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية باغداكول للبناتاحيائيمنى حسين جاسم محمد1032422021422012028

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية نور العراق للبناتاحيائيوداد جمال احمد حسين1032432021422036091

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية البيداء للبناتاحيائيآية نوزاد خورشيد نوري1032442021422037005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية البيداء للبناتاحيائينور خالد عبد السالم حمد1032452021422037105

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية الوالء المختلطةاحيائيبهاء صافي خالد حسن1032462121417039003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم علي صبحي عبد علي1032472521424018189

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد كريم فرحان خلف1032483121411008112

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيخديجه اسعد حسين طيب1032493121426001099

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.2895.05ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد حسن مهدي جاسم1032502021411040066

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيداود عبد داود ياسين1032511721411008128

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية بحزاني للبنيناحيائيوسيم دلشاد حسن الياس1032521721411058069

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00ثانوية وردك للبنيناحيائيفوزي رشاد عبد حسين1032531721411071020

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعددية الفاو للبناتاحيائيسلوى سالم خلف محمود1032541721422006092

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية الرشيدية للبناتاحيائينور الهدى فالح عبد صالح1032551721422022154

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيايمان حسن ابراهيم عبد القادر1032561721422032039

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية زنوبيا للبناتاحيائينور عبد الستار بالل سلطان1032571721422034062
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب وليد خالد محمد1032581721422054130

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيشيماء نصير صالح محمود1032591721422057116

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايه سرار محمد عمر1032601721422061047

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيهاجر محمد شاكر علي1032611721422063064

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهند أدريس ابراهيم احمد1032621721426001321

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية طوز للبنيناحيائيحسن هاشم محمد علي1032631821411033012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00ثانوية الفياض للبنيناحيائيسلطان صالح محمد اسماعيل1032641821411117015

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيفاطمة محمود عبد هللا موسى1032651821422057097

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00ثانوية اشور للبناتاحيائيزهراء علي احمد مصطفى1032661821422078061

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيسيف جواد ناجح فراس1032671921411101044

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيمصطفى رحمان خلف حمد1032681921411101125

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد ازاد حمه امين1032692021411011069

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية العباسي للبنيناحيائياحمد عبد هللا رجب صالح1032702021411020008

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد ايهاب ابراهيم جاسم1032712021411039126

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00ثانوية النصر للبناتاحيائيايمان دلشاد محمد صالح عزيز1032722021422035009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيخديجه عماد علي صابر1032732021422037028

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00ثانوية الشروق للبناتاحيائيايالف شامل عبد القادر عرب1032742021422047009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمنتظر اركان محمد جواد راضي1032752521411008394

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزينب يونس محل شيال1032762621422037058

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين علي جواد كاظم1032772821411005034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد سعد عكله عباس1032782921411019161

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00مرسين-مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركيااحيائيفراس حسام الدين حسين علي1032793021417033002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00ثانوية بحركة للبنيناحيائيسليمان خالد سليمان خليل1032803121411010009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيمحمد غازي خضر خلف1032813321411001076

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.6094.93ثانوية المتميزين االولىاحيائييوسف عمار داود سليمان1032821721411022150

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.6094.93ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره نجم ادويح خلف1032831721422004086

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0494.84ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيرؤيا حسين نوري خضر1032842021422017025

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيابراهيم وضاح ازير عبد هللا1032851721411008017

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا محمود محي الدين محمد1032861721411008225

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعماد أنور كاظم محمد1032871721411011152

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن ريان خير الدين توفيق1032881721411017073

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية الراية للبنيناحيائياحمد هاشم خضر علي1032891721411025011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيحسن عز الدين ياسين أبا بكر1032901721411057008
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد ال زكر1032911721411164101

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيابراهيم احمد محمد عطوان1032921721413007001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهباء عبد الخالق احمد جاسم1032931721422003105

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية اليمن للبناتاحيائيطيبه خالد احمد محمد1032941721422008117

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية المربد للبناتاحيائياراده رائد فاضل سعيد1032951721422058002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية المربد للبناتاحيائيمريم عصام فاضل محمود1032961721422058097

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسجى ليث صالح مهدي1032971721422061133

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية مؤتة للبناتاحيائيهاجر يونس صالح سليمان1032981721422068094

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية بادوش للبناتاحيائيزينة سبهان عايد عيسى1032991721422077013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية بعاجة للبناتاحيائيصبا ابراهيم احمد حميدي1033001821422099034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية راوة للبناتاحيائيعائشه بشير شاكر عبد1033011921422009040

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرحمه ياسر محمد عيد1033021921422012069

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيمؤمن محمد امين محمد احمد1033032021411002045

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا صفاء نوفل عواد1033042021411040041

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية الشجرة للبنيناحيائيمحمد عامر حسين صالح1033052021411048027

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيالرا قيس سعود إلفت1033062021422010058

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبناتاحيائيمنار ناصر عبد مهدي1033072021424011019

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية االنامل للبناتاحيائيخديجة نجم عبد العزيز صالح1033082121422091005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية سامراء للبنيناحيائيامجد هاشم زوره سكر1033092221411071004

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية االعمار للبنيناحيائيهيثم محمد جبر مهاوش1033102221411076024

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء صباح كاظم عبود1033112521424004440

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل جاسم مطلق1033122621424007100

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم اركان عويد فضيل1033132721422055188

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيريتا غزوان انور شاكر1033143121422003005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائييارا فهمي كمال سليمان1033153121422003018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية العال المختلطةاحيائيغفران احمد هدلوش قدوري1033163121427006009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيمحمد حميد ابراهيم خليل1033173321417002071

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.1694.69ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينور عبد هللا منصور عبيد1033181721424018040

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيكاظم عفيف يوسف عبد هللا1033191621413123101

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية اليرموك للبنيناحيائيخير هللا مخلف تاجر غثيث1033201721411003045

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن مروان محمد صالح خضير1033211721411008193

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمعتز معن صالح هناوي1033221721411008405

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد فارس طالل عثمان1033231721411017150
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائياحمد صالح ابراهيم حديد1033241721411053006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعمر عبد العزيز محمد خلو1033251721411096054

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمنيب عبد حسين عبد هللا1033261721411135077

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيعبد الكريم رعد عبد هللا مديد1033271721411177011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية زمار للبناتاحيائياالء سالم صالح محمد1033281721422030011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية زمار للبناتاحيائيبيداء معيوف فتحي محمد1033291721422030033

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمصطفى وسام محمد عزيز1033301821411009073

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية غطفان للبنيناحيائيايمن عزاوي محمد عبد هللا1033311821411038003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية غطفان للبنيناحيائيعبد الرحمن نوري خليف محمد1033321821411038010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي مثنى عائد حميدان1033331821411115113

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيبتول احمد عباس محمد1033341821422057034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية بروانة للبنيناحيائيابوبكر راغب عطيوي عبدالهادي1033351921411066001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية تازة للبنيناحيائيعلي زهدي عبد الهادي حسن1033362021411018020

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزينب كريم حميد خليل1033372121422085109

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي حسين فاضل جبار1033382321411009081

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيمؤمل مكي داود سلمان1033392321413002034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيباقر صفاء محمد جواد راضي1033402521411009044

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيغيث حسين علي حسن1033412521413031427

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية الميمونة للبناتاحيائيايه جمعة جار هللا غليم1033422821422023007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية كوية المختلطةاحيائيعبد الكريم احميد علي مرود1033433121417004009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.7294.62اعدادية الطالئع للبناتاحيائيضحى احمد فهمي عقيل1033441721422061171

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.7294.62ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي غازي جمعة حمد1033452021411040051

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.6094.60ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيروزان محمد قادر محمد1033462021422017027

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.4894.58ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيجنات محمد يونس محمود1033471721424011043

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية العقاد للبنيناحيائيابراهيم عامر سعيد اسماعيل1033481221411028003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيزهراء رائد طه سعيد1033491321422005020

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحسن يونس محمد سعيد يوسف1033501721411005081

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد هللا يوسف غانم محمد1033511721411018127

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية القيارة للبنيناحيائيعمار ياسر احمد محمد1033521721411042016

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية المكوك للبنيناحيائيضرغام شعالن هادي حمد1033531721411051028

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيامير فاضل عباس مرعي1033541721411066010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية االبداع للبنيناحيائيعبد هللا رفعت عدنان شمس الدين1033551721411202005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائياحمد ابراهيم محمد عطوان1033561721413007005
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية العياضية للبناتاحيائيحنان محمد عيد محمد صالح خضر1033571721422031021

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآمنه كرم عبد الباري عبد الجواد1033581721422055009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره مزاحم خضر محمود1033591721422055108

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيحنان بنيان مجيد خليفة1033601721424011045

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية بلد للبنيناحيائيجاسم هاني جاسم حسين1033611821411006026

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية العاصفة للبنيناحيائيجاسم محمد موسى حميد1033621821411032030

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد جمال بدري1033631821413007032

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائيعبدهللا منذر شاكر فياض1033641921411026026

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمود صالح اسماعيل حسين1033652021413027018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيعبد هللا سعدي ابراهيم عالوي1033662021417014024

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيعائشة كرمانج جمعة خليل1033672021424007010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية القدس للبناتاحيائينور محمد قاسم هاشم1033682121422021086

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرؤى عيدان صالح عيسى1033692121422050070

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية الباقر للبنيناحيائيبراء محمد ناجي شبيب1033702321411037013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمالك فراس عبد الحسن ابراهيم1033712321422013457

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور حسنين سعد رشيد1033722321422048126

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب سعد حاتم فارس1033732321424006213

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيغاده محمود حسين محمود1033742421424012023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيمريم عبد الكاظم هزار لعيبي1033752421426001293

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيعطو بركات كجو عتو1033763321411002026

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.8494.47ثانوية المتميزين االولىاحيائيتاج الدين احمد هاشم جاسم1033771721411022033

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.8094.47اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيهمام احمد سعيد احمد1033781721411011251

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.6494.44االعدادية الشرقية للبنيناحيائيالحارث حسن سليمان عبد هللا1033791721411008065

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.6094.43ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي حيدر علي محمد1033801521411012052

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.5694.43ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيسرر فارس محمد صبحي1033813321427007009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمحمد عامر اسماعيل مزيد1033821221411040103

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد الباقر فاضل جمعه بادع1033831521411001101

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمران حردان حسن عبد هللا1033841721411008281

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائياحمد حازم فرحان احمد1033851721411053004

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية البرغلية للبنيناحيائيطارق خالد خضر علي1033861721411106013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائياسامه عمار عبد الغني خضر1033871721411133008

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعددية الفاو للبناتاحيائيعائشة جاسم علي  محمد1033881721422006102

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية بحزاني للبناتاحيائيديمه آزاد حسن الياس1033891721422016015
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيغسق خضر محمود عزو1033901721422054194

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيمحمد امير محمد احمد1033911821411010034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيعمار عبد القادر وران حمود1033921821411034009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعامر مجيد حمد محمد1033931821413013022

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية عائشة للبناتاحيائيكولناز رزكار ابراهيم عبد هللا1033941821422022109

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيهيلة ابراهيم احمد عبد1033951821422057126

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيجنان فائق شهيد حمزه1033961821422077052

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائيعبد الرحمن عمار عبد الكريم رشيد1033971921411026022

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية زنكورة للبنيناحيائياسعد راسم حميد سويدان1033981921411032007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية زنكورة للبنيناحيائييوسف احمد خليفه نايف1033991921411032048

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية البخاري للبنيناحيائيغيث محمد روضان سهيل1034001921411101098

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية الشفق للبناتاحيائيمها عبد الرحمن سعود جروان1034011921422106056

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعباس سطوان عباس عبد هللا1034022021411039075

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية الشجرة للبنيناحيائيزياد مصطفى علي احمد1034032021411048009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية عدن للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم خضر خلف1034042021411055086

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنيناحيائياحمد قيس فاضل حسن1034052021413007002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية الكفاح المختلطةاحيائييوسف خلف ياسين علي1034062021417071028

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم محمد صالح يوسف1034072021422010063

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية الهناء للبناتاحيائيندى محمود ابراهيم صالح1034082021422057058

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرنده حاتم مرزه حسن1034092121422008053

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار جميل عبد الغني حافظ1034102221411004312

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيفاضل عباس مسير طاهر1034112221413060092

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس كريم حميد جعفر1034122321411027040

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية االبرار للبنيناحيائيظفار عداي شداد رمضان1034132321411060047

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية الدغارة للبنيناحيائيكرار صبار جاسم عبد الحسن1034142421411003106

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي غسان عدنان حوني1034152421411048195

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء رياض حسين شعالن1034162421422048070

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي وضاح جياد محسن1034172521411009209

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيجابر كريم جابر عباس1034182521411012041

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيفاضل خضير عباس مهدي1034192521413031432

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33الخارجيوناحيائيحسين فارس صايل محيسن1034202521418001158

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية الكوت للبنيناحيائيباقر سعد عوفي طاهر1034212621411001021

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.7294.29ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم نشوان صالح احمد1034221721424013094
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.5294.25للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيايات حنون حسن كزار1034232421422037005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.3694.23ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد معتصم مردان غني1034242021411040073

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.1694.19ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحازم اسماعيل حازم عبد هللا1034252021411040019

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيياسر محمد نزال حمود1034261721411026212

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية الصديق للبنيناحيائيمؤمن مهند قادر عبد هللا1034271721411028077

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية المكوك للبنيناحيائيعمر محمد علي سالم1034281721411051036

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيعبد الرحمن مطر عبد هللا حمد1034291721411152019

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشيرين عبد الرحمن حمود عبد العزيز1034301721422001067

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرسل ميثاق احمد علي1034311721422002112

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيلبنى بشار يونس جاسم1034321721422009079

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية مؤتة للبناتاحيائيطيبة ليث محمدنوري ذنون1034331721422068058

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد حسن بكر جوير1034341821411032111

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد وعد عبد خلف1034351821411032125

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية البحتري المختلطةاحيائيبراء حسين ابراهيم جاسم1034361821417004005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية اشور للبناتاحيائيميسم الياس اخضير جاسم1034371821422078124

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيقيس اسماعيل عبد سعود1034381921411040059

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيكسار زياد حمد زيدان1034391921411092063

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيرايات سوادي محمد مهاوش1034401921422107015

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية الرواد للبنيناحيائياحمد قاسم احمد مطر1034412021411021015

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية علماء المستقبل االهلية للبنيناحيائيجابر احمد صباح محمد1034422021413025001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيمرفت صالح الدين حسن عواد1034432021424012037

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية الحريري للبناتاحيائيآيه ظافر ناجي فرحان1034442121422053001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيباقر سعد علي فرهود1034452221413013015

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينورالهدى محمد حسين نفل1034462221424063095

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية االندلس للبنيناحيائيامير فارس عبيد محيسن1034472321411033015

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك فاضل عبيس هجول1034482321422018035

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيزبيده مشتاق حميد جاسم1034492321427009015

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي وليد كريم محمد1034502421411036226

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيايناس عقيل كاظم محمد1034512421424025017

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر سعد حسن جاسم1034522521411009246

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيمحمد طاهر محمد جاسم1034532621413009052

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية االندلس للبناتاحيائينور الزهراء علي بجاي خالوي1034542921422025129

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية الهويرة المختلطةاحيائينبأ يوسف احمد حمد1034553121427002010
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قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.33اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد سردار محمد ستار فرخه1034562021411089018

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.17اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيحسين عبد الرحمن جمعه محمد1034572021411087045

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.17اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبه لين ايوب حميد كريم1034582021411089041

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.17اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيميهره بان عبد القادر محمد محمود1034592021422100063

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.17ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيدينا عبد المناف طالب عمر1034602021422112036

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيعلي قادر مشير حسين1034612021411080033

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيزوار جبار جالل توفيق1034622021411089069

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب ياسين عمر رحيم1034632021422100030

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.83اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره سوران نجدت حكمت1034642021422100040

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.83ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيصابرين اسماعيل طه محمد1034652021422112054

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.67اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيجرا حسين عبد هللا درويش حسين1034662021422106023

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.50اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيبيمان عمر خورشيد رشيد1034672021427056020

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.50اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف سعود احمد رشيد1034682021422093014

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيمرجانه علي عبد هللا لطيف1034692021422106066

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.33اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد شكور ابراهيم على1034702021411087019

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.33اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانياحيائيبشرى احسان حسين سمين1034712021422071006

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.17اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائينويكار يوسف ياسين حسين1034722021411088152

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.17اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيفرياد محمد شاكر عبد الجبار1034732021411089108

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.17ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيافسانه سلمان ابو بكر محمد1034742021422080007

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيتارا عماد حاكم علي1034752021422084040

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.83اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيفى صالح عبد الرحمن حمه صالح1034762021422093080

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.50اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيئاالء عماد علي محمد1034772021422099004

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.50ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيداود شكر عباس شريف1034782021411096019

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.50اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيريزدار اوميد عمر عبيد1034792021411097048

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائينرمين كارزان محمد رضا عبد هللا1034802021422084150

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيفيان وريا عبد الكريم طه1034812021422087126

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.33ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيمريم شهاب احمد صوفي صالح1034822021422086047

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.17اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيزيلوان عادل عبيد نامق1034832021422093046

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى عبد السالم خضر عبد هللا1034842021422093077

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.83ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء شورش صديق قادر1034852021422080005

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.83ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا لقمان امين عباس1034862021422080020

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.83اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيجيلر نجاه فاتح خليل1034872021422087051

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.67ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيبهار دلشاد طالب محمد1034882021422081004
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قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.33اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيمهربان اسماعيل عبد الرحمن رضا1034892021422087150

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.33اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيشه هين نور الدين احمد صالح1034902021422093059

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيشيماء كمال عبد هللا محمد1034912021422084120

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.83دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيفيان جمال صابر محمود1034921821422107068

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.83ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيامينه جابر قادر حسين1034932021422028005

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.83اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيزيالن سالم فخر الدين محمد1034942021422087080

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.83اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشنكه كمال جوهر صابر1034952021422087110

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0090.50ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيلينا علي قاله فتاح1034962021422095075

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.50دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيكزال بختيار موسى عباس1034971821422107070

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيجوان كامران حميد كريم1034982021422106024

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.33ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيروشنا صالح محمد رحمه هللا1034992021422080023

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.33ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيايمان اسماعيل احمد محمد1035002021422086006

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.33ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيفيان اكرم اسعد احمد1035012021422086042

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.17ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما ميكائيل سليمان يوسف1035022021422095056

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.17اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين لطيف عبد هللا اسعد1035032021422100070

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0090.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيدلفين بهروز علي الماس1035042021422087061

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0090.00اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيشادي عز الدين فارس محمد1035052021422088052

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0090.00اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيهوزان خورشيد رشيد جبار1035062021422088074

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.83 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيشنيار قاسم شكور محي الدين1035072021422094055

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.83ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى يوسف جليل رشيد1035082021422098140

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.83اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء عبد القادر شريف سعيد1035092021422103004

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0089.67 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيايالف برهان سعيد عبد الكريم1035102021422094011

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0089.50دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيشانيا شاكر محمود قادر1035111821422107055

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0089.50 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيكلينة عثمان عبد السالم محمد1035122021422094061

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0089.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائياميره احمد خورشيد محمد1035132021422109012

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0089.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزينب صالح الدين عالء الدين مصطفى1035142021422084088

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0089.50ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيهيلين حسن محمد امين احمد1035152021422086056

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0089.50ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا محمد قادر محمد1035162021426005044

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0089.33اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيدانية احمد خورشيد عبد هللا1035172021422084055

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0089.33اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائينيان فرهاد احمد محمد1035182021422106072

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0089.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائياسماء شهاب جليل محمد1035192021422084014

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0089.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيريان سعاد داود كريم1035202021422084080

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0089.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب جالل حسين عزيز1035212021422087082
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قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0089.00دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائياسراء صالح خليل قادر1035222021422121005

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0088.83ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبه يام محمد علي حمه رضا1035232021422098041

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0088.83دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيكاشما كامران عمر صالح1035242021422121040

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0088.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيساره سه ركوت حسين علي1035252021422084099

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0088.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيسوميه عبد هللا ظاهر عبد الغفور1035262021422084112

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0088.50ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيهيلين شكر صابر كريم1035272021422086057

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0088.50ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيزوان فاتح توفيق نادر1035282021422095043

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0088.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما بكر احمد علي1035292021422098092

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0088.50ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيزينب نوزاد محمد عزيز1035302021422083023

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0088.50ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيبيان هزار صالح عزيز1035312021422095024

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0088.33ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيسوندس سامان عمر يوسف1035322021422086028

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي حاتم غائب سعيد1035332021411003064

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى عدنان رفيق قادر1035342021411001244

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية المزرع للبنيناحيائياحمد حسن احمد محمد1035351721411163003

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائييونس حسين مردان عمر1035362021411005099

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية باجوان المختلطةاحيائيبشرى خالد يونس ضاحي1035372021427008003

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية االمالي للبنيناحيائيحمزه هاشم محمد صالح1035381921411038017

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية العباسي للبنيناحيائيحارث محمد عبد اللطيف صبح1035392021411020029

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيجمال رضوان حمد شيخ1035402021411024011

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد علي سالم منهل1035412021411055073

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائياوس اياد حسن عزيز1035422021413002012

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية هه ورامان للبناتاحيائيخنده اردالن عباس جبار1035432021422033011

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية العاصفة للبنيناحيائيزيد خطاب عمر خضر1035441821411032038

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67الخارجياتاحيائينبأ نجاح رحيم طه1035451821428050309

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى شيروان سعيد عبد هللا1035462021411001238

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعثمان عالوي ابراهيم جاسم1035472021411046031

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي مؤيد محمود سهيل1035481821411009041

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبناتاحيائيسما سعد صابر يحيى1035492021424011014

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية الواسطي للبنيناحيائيغازي عبد الواحد محمد سليمان1035501821411047057

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمحمد الفاتح قاسم سعيد مجيد1035511121411015086

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد صادق سرور ناصر طالب1035522021411011072

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83اعدادية تطوان للبنيناحيائياسامة صبار حبيب جاسم1035531121411017017

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية تل واعي للبنيناحيائياحمد حمد زيدان اخليف1035541721411034004

4148 من 3138صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية عائشة للبناتاحيائيزمن عبد القادر محمد حسن1035551821422022060

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيصالح فارس عبد هللا احمد1035561721411098009

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعباس عادل عباس جدعان1035571721411110029

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعمر ياسر حسن سالم1035582021411009058

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50ثانوية دمشق للبناتاحيائينور راضي حمد حسن1035591821422043103

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان فاضل حسن عالوي1035602021424005018

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية البيداء للبناتاحيائيشنيار فاروق كاكه ره ش محي الدين1035612021422037068

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67ثانوية اليقظة للبناتاحيائيساره ادريس محمد احمد1035622021422032047

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية البيداء للبناتاحيائيشيماء نوزاد نوري احمد1035632021422037071

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبشرى ابراهيم عبد هللا محمد1035642021422038018

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ثانوية الخاشعات للبناتاحيائيمريم عيسى جاسم حمدون1035652021422113013

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية حطين للبناتاحيائيسميه مشعان محمد حمزه1035662021422031060

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية الضحى للبناتاحيائيسالي مناع ابراهيم عالوي1035672021422115017

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية السنية للبناتاحيائيضحى فيصل غازي غانم1035682421422009222

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00 اذار للبنات11اعدادية احيائيتارا عالء الدين عبد هللا عبد الرحيم1035692021422034004

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية نور العراق للبناتاحيائيهيفين جينر نجم الدين محمد سعيد1035702021422036090

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية الحريري للبناتاحيائيهبة عرفان خورشيد رشيد1035712021422015098

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمريم جنكيز محمد عزت1035722021422032077

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية الهناء للبناتاحيائيهدله عبد الستار ريكان عويد1035732021422057063

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية العامرية للبناتاحيائيفوزيه عدنان لطفي حمودي1035741021422036104

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية الصباح للبناتاحيائيزينب سرمد سعد هللا عبدالغني1035752021422078024

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية دجلة للبناتاحيائياسراء محمد اكرام حميد1035762021422010006

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيشاناز فخر الدين عبد هللا احمد1035772021422030033

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق ابراهيم خليل1035782021424005041

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية البتول للبناتاحيائياميمه صالح حسن علي1035791821422016009

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية الشهباء للبناتاحيائينور علي عيدان زيدان1035802021422007076

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية اليعربية للبناتاحيائيرغد عمر قدوري عبد هللا1035812021422073022

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيوداد خليل حسين عبد هللا1035822021422024076

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية الصفوة للبناتاحيائيزينب ابراهيم كريم حسين1035832021422025023

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83ثانوية بعويزة للبناتاحيائينور عقيل محمد حسين1035841721422035045

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية البيداء للبناتاحيائيدنيا بيستون سعيد علي1035852021422037034

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83ثانوية الزهور للبناتاحيائينور حيدر علي حسين1035862121422024039

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67ثانوية الضحى للبناتاحيائيايمان ماهر محمود عالوي1035872021422115008
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قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية الطيبات للبناتاحيائيناهده نكه رشيد حسين1035882121422085235

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيساره محمد صالح عبد هللا1035891821422019031

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية دمشق للبناتاحيائيرنده قيس رحمان ادهم1035901821422043034

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائياماني صالح جميل غناوي1035912021422020009

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية حطين للبناتاحيائيسيما ثروت عثمان عبد الكريم1035922021422031063

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيسدرة عباس حسين محمد1035932021424007007

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية دمشق للبناتاحيائيوفاء جمعه راجي عبد هللا1035941821422043111

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيسندس عثمان محمود عبد الرزاق1035951921422042036

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية البيداء للبناتاحيائيرنا حسن شهاب احمد1035962021422037041

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية المعتصم المختلطةاحيائييسرى سالمة حسين حبيب1035972021427010012

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائينور صباح حسيب عمر1035982021422024069

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية حطين للبناتاحيائيجنه صالح الدين محمد حميد1035992021422031032

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسراء فارس محمد عمير1036002021422042002

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيمريم محمد كريم كه كانني1036012021426002089

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية اليعربية للبناتاحيائيشذى فيصل سامي اسعد1036022021422073034

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيلقاء غني دحام احمد1036032121422090046

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية العلياء للبناتاحيائياسراء جاسم حسن صالح1036042021422027002

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبناتاحيائيبشرى عبد هللا عواد ابراهيم1036052021424011007

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيكوثر خضر حسن ابراهيم1036063121427010018

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةاحيائيهيفاء مزهر محمد خلف1036072021427002013

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية النصر للبناتاحيائيهدى عدنان احمد سليمان1036082021422035071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.50ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيديفان مجيد رشيد حميد1036092021411093012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.33اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائياالء هيمن عمر علي1036102021422084023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.67اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيارام عمر كاكه احمد حسن1036112021411094009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.83اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر نصر الدين عمر درويش1036122021411089106

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0089.50ثانوية أقار صو للبناتاحيائيرؤيا ديار علي سكران1036132021422110004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0089.50ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائياسراء عالء الدين بهاء الدين صالح1036142021422112016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0089.00اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيحسين مؤيد عباس تعجيل1036152021411080015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0089.00ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيدمت يالجين حسن نجم1036162021422112034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0088.83اعادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائيابراهيم كمال محمد عبد الرحمن1036172021411084003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0088.67اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيدزوار رزكار عثمان شكور1036182021411094020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0088.67اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيخالد ولي عثمان غفور1036192021411097039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمصطفى سالم سرهيد ذياب1036201821413014058
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83ثانوية السالم للبنيناحيائيموج عدنان سالم محمود1036211821421039015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعلي موسى راوي ترف1036221821411032087

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية عمورية للبناتاحيائيحنين احمد نديم عبد الكريم1036231821422023024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.9697.49االعدادية الشرقية للبنيناحيائييمان عمار عبد السالم مصطفى1036241721411008445

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية الدور للبناتاحيائيفاطمه غالب رجب حميد1036251821422005049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيضحى امير نجم عبد هللا1036261821424006123

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايناس ثائر مهدي خلف1036271821424006022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمنيره رفعت مصطفى حمد1036281821424006176

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيامير ضياء غناوي عبد هللا1036291821413014010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيسيف سعد حازم اسماعيل1036301821413014017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمه مشرق اسماعيل احمد1036311821424016033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية الدور للبنيناحيائيخالد وليد نايف مجيد1036321821411003008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية الفياض للبنيناحيائيسعد احمد عبد هللا خلف1036331821411117014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية الدور للبنيناحيائيعامر عبد الناصر ويس خضر1036341821411003010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية التعاون للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم احمد حسون1036351821411096010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانويةشهده بنت االبري للبناتاحيائيامنية سالم كامل عزيز1036361721422060005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيروان عبد الغفور جاسم سالم1036371721422061099

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية الهجرة للبناتاحيائيريام كامل مهدي صالح1036381821422015017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.2495.21ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيصفا طه عبد هللا محمود1036391721424008053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد المؤمن محمد عبد الحافظ بشير1036401721411008228

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية بعويزة للبناتاحيائيرفل عامر فيصل حسن1036411721422035022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيآيه ثائر عبد العزيز محمد1036421721424001003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيزبيده رشيد احمد حسن1036431821424005012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0495.01ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيابو بكر قيس عزيز محمود1036441721413007004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيرياض خالد محمد ابراهيم1036451721411013024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب شامل دحام ذنون1036461721422063028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيرويده سعيد محمود علوان1036471821422023042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيافنان عمر سهيل سالم1036481721422057015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيعبد السالم ابراهيم ظاهر حمد1036491821411010024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي احيائيسرى محمد حسن عباس1036501821422087014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية الحمزة للبناتاحيائيمريم محمد اسود ظفير1036511821422092018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية الخصم للبناتاحيائيرغد ثائر غالب محمد1036521821422115022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيجيهان ثابت حميد صبحي1036531821424002008
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن بسام عبد المبدي محمد علي1036541721411017071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيموج صابر احمد ياسين1036551821424006180

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية البخاري للبنيناحيائياسامه سعدي عويد محمد1036561921411101014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية وانة للبنيناحيائيفالح حسين شيخو حسين1036571721411086025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية الفياض للبنيناحيائيعبد السالم صباح علي عبود1036581821411117023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبدالعزيز عبدالباسط تركي اسود1036591921411101064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية البحتري المختلطةاحيائيشيماء فاهم غافل احمد1036601821427004019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية البخاري للبناتاحيائينور علي احمد حسن1036611221422027065

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية الرمانة للبنيناحيائيصباح كامل جلعوط جاسم1036621921411112046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائياحمد ابراهيم محمود عبد1036631921417011001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.7294.12االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسام الدين علي حسن مرعي1036641721411008102

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد ناظم احمد محمد1036651721411018031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية اجحلة للبنيناحيائيمروان ياسين علي ياسين1036661721411043028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيمحمود ياسر احمد ياسين1036671721411109035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيصبا عبد الستار ابراهيم احمد1036681721422048072

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزينب عماد حازم مصطفى1036691721422065027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسلوى جمعه علي جمعه1036701721424011081

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم خلف حسن1036711821411004088

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيفاتن فائق خليفه اسماعيل1036721821424011008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيساره حسن كاظم سرحان1036731821427005010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية راوه للبنيناحيائيمحمد مأمون سعيد سعد هللا1036741921411022034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية المربد للبنيناحيائيمحمد قحطان حماد اسماعيل1036751921411056051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية هيت للبناتاحيائيمهى حميد غازي حاجم1036761921422060095

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشهد قيس نايف محمود1036772121422032120

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيمحمود رباح حميد فارس1036781021417003033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائياحمد محمد صالح احمد اسماعيل1036791721413007008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا شاكر قادر احمد1036801721413013030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية بعويزة للبناتاحيائياسراء محمد علي حسين1036811721422035004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشيماء محمد خلف جدوع1036821721422045123

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيامنة اسعد جاسم حمادي1036831721422063004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ امار سالم جاسم1036841721424008067

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الكريم خلف مريس محمد1036851821411032068

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية عمر المختار للبنيناحيائييوسف زهير محمود خلف1036861821411036063
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد حاتم عبد حومد1036871821413014004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك نايف غزال زعال1036881821424006170

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياثير عماد فيصل حماد1036891921411041002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية الروابط للبناتاحيائيمريم صبار شيحان فياض1036901921422092100

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية النصر للنازحاتاحيائيتبارك الرحمن محمد علي محسن حبيب1036912021422064011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائينشوان محمود علي قادر1036922121411032145

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.5293.75اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب شامل اكرم شهاب1036931721422061117

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.2493.71ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك حازم صالح صفو1036941721424008065

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيخليل محمود كامل مخلف1036951021411037018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية السؤدد للبناتاحيائيزينب حسين هادي عواد1036961021422047007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد باسم عطا هللا موسى1036971721411003002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية العدالة للبنيناحيائيابراهيم عبد الرحمن علي محمد1036981721411181001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيصفا حازم صالح خليل1036991721422054170

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيداليا فراس خير الدين قاسم1037001721422057058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ايمن- الخارجيات احيائييمامة سعد صابر سليمان1037011721428050204

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد مجيد حميد ولي1037021821411009007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحمد محمد محجوب خلف1037031821411032017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيهاشم فهد مطلك صالح1037041821411048051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية النهرين للبنيناحيائيعبد الباسط موفق احمد اسماعيل1037051821411059018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيبشار شاكر محمود مصلح1037061821411061007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائياحمد ثابت حسن طعمة1037071821415002003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائيمصطفى جاسم مجيد خضر1037081821417072050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية الدور المسائية المختلطةاحيائيمصطفى حسين احمد علي1037091821417073026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيميس حكمت عبد محمد1037101821422012045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيرسل عمر حسين ابراهيم1037111821422039008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية الرفل للبناتاحيائيرويده راضي الياس محمد1037121821422064011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية اشور للبناتاحيائيتماره علي حسين علي1037131821422078035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية البيان للبناتاحيائيضحى قصي عبد الكريم عمر1037141821422081021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية الخصم للبناتاحيائياميره رجب مرعي حسن1037151821422115008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيبارق محمد عبد منصور1037161921417037007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية الزهراء للبناتاحيائيبراق عبد الحميد ياسين علي1037171921422130005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيرسل طراد خضير كليب1037181121424019004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد عايد مطر داهش1037191721411003134
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبدالرحمن محمود أخضير محمد1037201721411012050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييحيى احمد رشيد ياسين1037211721411017188

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية الصديق للبنيناحيائيغيث علي يونس علي1037221721411028072

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية اجحلة للبنيناحيائيمحمد زياد عطية محمد1037231721411043022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائياحمد حمد ياس جدعان1037241721411053005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية اشوا للبنيناحيائياحمد ابراهيم محمد صالح1037251721411136001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية القيارة للبناتاحيائينبا علي احمد ابراهيم1037261721422013082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية تلعفر للبناتاحيائياسماء ياسين جمعه محمد علي1037271721422032021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيفاطمة عالء الدين نذير حميد1037281721424013081

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية القعقاع للبنيناحيائيبراء محمود سلمان محمد1037291821411054006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان محمد خضيري علي1037301821424006021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد المعز صالح حمد شيحان1037311921411007071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد المهدي سعد يحيى خضير1037322321411020303

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيساره خالد هادي عسكر1037332721422021060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائياحمد حيدر عبد الوهاب إسماعيل1037343021417048001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك خالد عارف جميل1037351221422025027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد عباس غربي بكر1037361721411008032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائييحيى ميسر رمضان صالح1037371721411008439

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد رياض رضا يونس1037381721411009013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية الراية للبنيناحيائيعبد العزيز مهند رياض فرج1037391721411025046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية الصديق للبنيناحيائيمنهل سالم عباس احمد1037401721411028092

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33ايسر- الخارجيات احيائيابتهال محمدنور حمزة عباس1037411721428060001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية الملوية المختلطةاحيائيمحمد قاسم تركي عطوان1037421821417007006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33ثانوية السالم للبنيناحيائيوفاء سعد كريم هنيدي1037431821421039019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية عمورية للبناتاحيائيتبارك حسن ياسين طعمه1037441821422023019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيرحمة بسمان عبد هللا سعيد1037451821422039006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائياوراد علي فارس ماهر1037461821424003004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعبد الرحمن برزان مخلف شالل1037471921411112054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيعباس فاضل كاظم جاسم1037482321411072016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائياسامه حسن ابو بكر سالم1037493221417002003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.8493.31ثانوية العراق للمتميزيناحيائييوسف ابراهيم محمد امين عزيز1037502021411040089

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعثمان عبد القادر نايف جاسم1037511121411015064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيرافد محمود موسى حسين1037521721411008129
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية الرضواني للبنيناحيائيعطا هللا عامر مهنى وحش1037531721411147058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيضياء الدين امجد غانم عبد الكريم1037541721415002174

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائياريج ايمن مصطفى عباس1037551721422032013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية الزهور للبناتاحيائياثيره عماد عبد القادر امين1037561721422057002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائياسامة شاهين حمدان جدعان1037571821411011005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية الخصم للبنيناحيائيسفيان بسام جاسم عبد هللا1037581821411015056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد ابراهيم علي جمعه1037591821411047065

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسارة ابراهيم احمد خشان1037601821422057067

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17ثانوية اليعربية للبناتاحيائياية عدنان يونس عبيد1037611821422100013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعبد هللا خالد احمد اسماعيل1037621921417037017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية الجواهري للبنيناحيائيدانيال لطيف سليمان ولي1037632021411015025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.5693.09ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد عدنان عبد االمير محمد علي1037641721413007042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيسلطان شكر االفنش جلعي1037651721411013026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعلي ابراهيم عبد العزيز خلف1037661721411026107

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيغازي محسن محمد حمري1037671721411038022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيسماح فخر الدين حسن الياس1037681721422032106

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيعائشه اياد صبحي صالح1037691721422054186

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحمد كامل حمادة محمد1037701821411032016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيوهب سامي علي عبود1037711821413013058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00ثانوية الدور للبناتاحيائيهدى محمود فاضل لطيف1037721821422005066

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيغسق فرقد جاسم عبد المولى1037731821422023074

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيآيه احمد علي شهاب1037741821422072004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00ثانوية الحورية للبناتاحيائيحنين صفوك مصطفى محمد1037751821422120007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية زنكورة للبنيناحيائينبيل ناجي علي نزال1037761921411032046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمة جاسم محمد سلطان1037772521424022143

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.1692.86ثانوية المتميزيناحيائيعلي ياسين اسماعيل علي1037781321411016082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى عصام جاسم محمد1037791721411008389

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائييحيى هشام عبد هللا نجم1037801721411008441

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83اعدادية الزهور للبنيناحيائيعلي غانم محسن حيدر1037811721411015070

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيطلحه عبد المجيد احمد جابر1037821721411038015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83اعدادية البرغلية للبنيناحيائيعوض يوسف محمد احمد1037831721411106019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيلقاء ادريس حمزه عيسى1037841721422049148

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل ثائر رياض عزيز1037851721424011061
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83اعدادية بيجي للبنيناحيائيعبد الكريم قاسم محمد حواس1037861821411007015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83اعدادية العاصفة للبنيناحيائيالمعتصم باهلل عبد الحفيظ سميط صالح1037871821411032022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيمصطفى عالء حسين احمد1037881821411034015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيمعمر كفاح حبيب حسين1037891821411048046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمراد قيس عبد هللا لطيف1037901821413014054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية اشور للبناتاحيائيلقاء حسين عبد محمد1037911821422078113

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية اجيال المستقبل للبنيناحيائيعمار محمود خلف محمد1037921921411107013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الحافظ عبد حسين1037931921413003007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.8892.81ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيساره غسان محمد يونس خضر1037941721424010019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.4092.73االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف هذال محمد حسن1037951721411008457

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحيدر مهدي فاضل بشير1037961721411115052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية عين سفني للبناتاحيائيازهار صادق رشيد شريف1037971721422029001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية حمص للبناتاحيائينورا اسماعيل مصطفى عبد هللا1037981721422069099

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيانفال يوسف محمد احمد1037991821422034005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67ثانوية السعادة للبناتاحيائيسلوى لقمان جاسم محمد1038001821422069021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتغريد رياض حمود عبد 1038011821422072023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67ثانوية اشور للبناتاحيائياسراء فالح رمضان نجم1038021821422078005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67ثانوية اشور للبناتاحيائيحنان عبد الصديق حسن محمد1038031821422078039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية الجهاد للبنيناحيائياسامة شوكت علي خليل1038042021411003018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية كوثى للبناتاحيائيزهراء اركان لفته نايل1038052321422073070

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيديانا شدهان عبدالكاظم علي1038062321424005020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيكرار احمد صبري محمود1038072521411008260

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67ثانوية الحرية للبناتاحيائينور حميد صالح محمد1038083221422004018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50اعدادية النجاة للبناتاحيائيبنين مجيد حميد لفته1038091521422003022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن رائد مهدي صالح1038101721411008105

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50اعدادية سارية للبنيناحيائيعزيز صالح عزيز اخضير1038111721411018132

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50ثانوية السالمية للبنيناحيائيحسين علي ابراهيم رضوان1038121721411072003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50ايسر- الخارجيات احيائيرحمه هيثم سالم طه1038131721428060098

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد حسن اعبيد ابراهيم1038141821411032110

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبد السالم احمد عباس جاعد1038151821417020008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50ثانوية بعاجة للبناتاحيائيتبارك نجم عويد ظاهر1038161821422099008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه موسى خلف رحيم1038171821424006145

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50اعدادية القائم للبنيناحيائيمحمد عادل علي احمد1038181921411023098
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50اعدادية القائم للبناتاحيائيايه سمير معجل عبيد1038191921422010035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50ثانوية عدن للبنيناحيائيخطاب علي حكيم عالوي1038202021411055027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيوائل زهير عبد الرزاق محمد1038212221411004466

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمحمد نعيم عبود شناوه1038222521417006081

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية السيدية للبنيناحيائيايمن محمود احمد حسين1038231121411004023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيليث داود سلمان نصيف1038241121411025098

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33ثانوية تل السمر للبناتاحيائيايه فؤاد علي جسام1038251121422058008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائياسامه مؤيد ذنون يونس1038261721411008060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى ياسين احمد جاسم1038271721411011241

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية الراية للبنيناحيائيايوب حسين ايوب عواد1038281721411025021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمصطفى صالح سليمان عيسى1038291721411026195

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33ثانوية امام غربي للبنيناحيائيباسل سالم حميد احمد1038301721411046014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33ثانوية سيف الجهاد للبناتاحيائيسهيله محمد عزيز سعدي1038311721422014013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية تلعفر للبناتاحيائيفاطمه نواف حاجي قادر1038321721422032132

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية الخصم للبنيناحيائينايف محيبس كريوي سوكي1038331821411015127

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحسان ابراهيم حسين حمادي1038341821411032004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياوس حامد حميد جبل1038351821413013008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيصدام تركي ملحم مصلح1038361821413021009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيفدوة ياسين محمود عثمان1038371821421057012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيغاده غزوان خليل اسماعيل1038381821424006137

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيرقيه حسون فرج عباس1038391821424007019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيقاسم محمد فوزي امين1038401921413010012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيزياد خليفه خلف علي1038411921415020013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33ثانوية الشمس للبناتاحيائياشجان هالل اليح شالل1038421921422126008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمود احمد علي حسين1038431721411005089

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيلؤي هيثم حازم اسماعيل1038441721411020053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية الراية للبنيناحيائيساير عايد حمد علي1038451721411025033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية القيارة للبنيناحيائياركان حمد ظاهر عبيد1038461721411042004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية بحزاني للبنيناحيائيامين خضر عبدي خدر1038471721411058018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيغسان خضر محمود ناصر1038481721411124020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي ماجد ابراهيم محمود1038491721411133033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيامير مثنى طلب محمود1038501721413023005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيديما سالم محمد مصطفى1038511721426001346
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيفيصل عبد الرزاق محمود فيصل1038521821413004005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعالوي مطشر ضاري يونس1038531821413013031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية الزوراء للبناتاحيائيجيهان عدنان محمد عبد هللا1038541821422006004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيامال عبد الكريم علي حسين1038551821422057019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية العفاف للبناتاحيائيميس عبد الباقي ابراهيم علوان1038561821422086029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيرغد صدام صالح محمد1038571821427006007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائييعقوب يوسف حمد عيفان1038581921411099046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيمحمد طاهر عبد هللا عايد1038591921413003011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعمر محمد شهاب احمد1038602021411009057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى حاجم مطر عفان1038612521413013310

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى حاجم مطر عفان1038622521413013323

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائينجاح بركات خرتو خلف1038633321417011043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.8892.15ثانوية العراق للمتميزيناحيائيزيد طارق محمود سرحان1038642021411040028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعمر احمد فتحي حسين1038651721411001043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيأمجد ناصر أمجد ناصر1038661721411012019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيزكريا يحيى عادل يحيى1038671721411017052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد صباح عبيد عزيز1038681721411026006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيياسر نوح خلف عبد1038691721411134132

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيغسق غسان خليل شيت1038701721422042115

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيحنين رضوان عبد الرزاق زيدان1038711721426002132

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية الدجيل للبناتاحيائيايسر حمدي محمد حسن1038721821422071008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية الرحمة للبناتاحيائيسجى زبن محمد حسين1038731821422075023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد عراك احمد سليمان1038741921411101113

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيامنه خميس سلمان اسعد1038751921422042005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيئاري مقداد شيخ ستار1038762021411001001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية الرواد للبنيناحيائياحمد ماجد خلف حسن1038772021411021016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيحسن علي جاسم دعيبل1038782121411040004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية اربيل للبنيناحيائيعبيده عبد هللا جاسم محمد1038793121411005025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.3291.89ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيابرهيم هيثم محمد يونس ابراهيم1038803321417014001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعلي شعبان كريم جاسم1038811121411034060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية السبطين للبنيناحيائيسجاد عبد هللا خليل خضير1038821221411022026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحسام محمود محمد صالح1038831721411026043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية الرشيدية للبنيناحيائييوسف هاني عباس حسين1038841721411050136
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيخليل علي سلطان حمد1038851721411074010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية تلكيف للبنيناحيائييوسف هاشم يونس طه1038861721411080067

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعلي محمد مال هللا محمد1038871721411134085

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمزهر حسين علي حمود1038881721411147095

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعددية الفاو للبناتاحيائيايات عبدالرحمن ابراهيم رمضان1038891721422006026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية اليمن للبناتاحيائيرغد حافظ جرجيس خضر1038901721422008067

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم ميسر حميد حمدان1038911721422055162

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83ثانوية الزوية للبنيناحيائيايوب صفر خضر حمد1038921821411016001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83ثانوية القعقاع للبنيناحيائيعمر محمد احمد عليوي1038931821411054025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83ثانوية القحطانية للبنيناحيائييونس اكرم صبحي ياسين1038941821411103018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم جالل احمد صالح1038951821413006009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83ثانوية المستقبل المختلطةاحيائيعلي رزاق سكران حمادي1038961821417012007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية عمورية للبناتاحيائيريم سالم يونس شبيب1038971821422023043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83ثانوية اشور للبناتاحيائيايناس حميد ابراهيم حسين1038981821422078027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمعن عامر خاشع حمود1038991921411024089

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية الكرمة للبنيناحيائيايمن سليمان حمد شهاب1039001921411065032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية البخاري للبنيناحيائيعمار حمود عبيد محمد1039011921411101086

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعمار عادل عبد السالم حماد1039022021411039105

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيأسامه محمد وحاد سلمان1039032121411010012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.3291.72ثانوية الرمادي للبنيناحيائيياسين   احمد حسان خضر1039041921411001086

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمود احمد ابراهيم حياوي1039051721411003144

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد رشيد محمد رشيد1039061721411018196

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية النيل للبنيناحيائيياسر خلف سبهان عبد هللا1039071721411027076

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمحمود حسين ناظم امين1039081721411057058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67ثانوية مهد للبنيناحيائيذنون يونس محمود احمد1039091721411094019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيعلي احمد مطلك احمد1039101721411152024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيطه فارس حمادي شهاب1039111721415002179

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد خالد سالم خضر1039121721415002326

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية مؤتة للبناتاحيائيمريم عمر عصام سعيد1039131721422068074

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيصقر رشيد حماد عسل1039141821411020020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمثنى سعدهللا حسن محمد1039151821411032104

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمحمد علي ابراهيم احمد1039161821411074021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايه نمير جليل ابراهيم1039171821424006032
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائييمامه رعد مجيد سلمان1039181821424006211

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيطه احمد هاشم عبد1039192721415005120

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية االمجاد للبنيناحيائيبهاء صالح سليمان عيسى1039201721411026036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية النيل للبنيناحيائيادريس محمد يوسف محمد1039211721411027016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50ثانوية اركبة جدعة للبنيناحيائيابراهيم عبد اللطيف عبد هللا حمود1039221721411044001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية اشور للبنيناحيائيبحر بسام بطرس يوحانا1039231721411138005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50ثانوية الدراويش للبنيناحيائيشكر محمود مصطفى سليمان1039241721411155016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الرحمن حمد عطيه جراد1039251821411004035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية البخاري للبنيناحيائياحمد فايز حسين خميس1039261921411101010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية العال للبناتاحيائيعال شاكر محمود عد الجبار1039271921422019046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50ثانوية العبور للبناتاحيائياسمهان صباح خليفه علي1039281921422086009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية تل علي للبنيناحيائيمحمد خليل ابراهيم احمد1039292021411030023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50ثانوية الحريري للبناتاحيائينبأ عامر دوبان سليمان1039302021422015092

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب رحيم معارج حمد1039312221424017124

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيامير سلمان وحيد غانم1039322521413025006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيسارة عبد الوهاب ناجي عكاب1039331021426002032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد عباس خلف وسمي1039341721411003009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33االعدادية الغربية للبنيناحيائيعثمان بدران هاشم صالح1039351721411007093

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية الحكمة للبنيناحيائيبراء فواز محمد نوري1039361721411009034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية الراية للبنيناحيائيمصطفى هاني ذنون محمد1039371721411025102

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيياسين محمد عوض محمد1039381721411050131

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية تلعفر للبنيناحيائينزار عبد الجبار عباس حسن1039391721411110078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيبالل خضر محمود ناصر1039401721411124003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ايمن- الخارجيون احيائيمهدي محمود علي وهب1039411721418001311

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية عين سفني للبناتاحيائياوميتا درياوش قريو داود1039421721422029006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد عبد الرحمن محمود موسى1039431721422041078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ثانوية القادسية للبناتاحيائيزينب محمد سعدون طحلو1039441721422066031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية الواسطي للبنيناحيائيصالح علي غرب خليفه1039451821411047030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ثانوية النهرين للبنيناحيائيعبد الحافظ موفق احمد اسماعيل1039461821411059019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيايالف عايد عبد زبار1039471821422002007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينه مؤيد طه علي1039481821422077091

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ثانوية اشور للبناتاحيائيفاتن هاشم مرعي حسن1039491821422078108

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائينبأ داود سليمان ذاكر1039501821424003026
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد هللا محمد محمود عبد الرزاق1039511921411020026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ثانوية المعرفة للبنيناحيائيوائل ليث محمود خليفه1039521921411033025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيزهراء غانم عمير عبد الغني1039531921424006016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ثانوية العدنانية للبناتاحيائيمنى كمال جاسم محمد1039542121422005108

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبدالكريم نعمه راضي1039552321424003183

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية القدس للبنيناحيائيفهد حسين عبد الصمد جويد1039561021411014075

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد الكريم ليث عبد ظاهر1039571221411040061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية الزهور للبنيناحيائيعمر احمد عبد الرحمن قاسم1039581721411015080

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الرحمن حازم حسن ابراهيم1039591721411018114

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرزان طارق سالم احمد1039601721422003071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم عدنان سعيد نعمه1039611721422003137

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيهديل عمار عبد الغني قاسم1039621721422042174

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيدينا فراس خير الدين قاسم1039631721422057064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية العلم للبنيناحيائيعبد الستير جاسم مديد درويش1039641821411018020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيوليد خالد جاسم محمد1039651821413012048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد فارس عبد هللا1039661821413014021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيعلي طارق عبد الجبار رشيد1039671821413022006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيمينه فتاح يونس سلمان1039681821424005020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياميره غازي فيصل عزاوي1039691821424006014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية حديثة للبنيناحيائياحمد عبد العزيز خلف جليل1039701921411019005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية القائم للبناتاحيائيساره ركاد حسن حوير1039711921422010106

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية االزدهار للبناتاحيائيملك شاكر احمد منصور1039722021422019102

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيلبنى ثامر جليل ابراهيم1039732021424005069

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعلي حسين هادي صالح1039742121411032087

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيقحطان عدنان متعب عواد1039752121411036030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمازن عطيه شعيل عطيه1039762321413018228

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائييسرى عامل عبد الكاظم عوده1039772321422027104

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه فاخر خلف لفته1039782621424002106

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيحسن ميعاد نجيب محمد صالح1039793021417041018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيمحمود مظهور عبيد احمد1039801021417003035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيراما محمد علي وادي1039811021422034019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيسيف خضر طه علي1039821721411109013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيريام عبد الجبار عبد الستار حسن1039831721422001043
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمروة بشار محمود سعيد1039841721422042134

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى فتحي مربط علي1039851721424011129

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور ميسر يحيى عبد هللا1039861721426001308

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية الخطيب للبنيناحيائيحذيفة عمر جمعة مجيد1039871821411002016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيخالد علي صالح حميد1039881821411034003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعددية غرناطة للبنيناحيائيحسين عبد محمد حسون1039891821411104014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعددية غرناطة للبنيناحيائيمحمد عبد زيدان خلف1039901821411104058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيبالل نعمان يوسف علوان1039911821413007016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيحامد عبد الحليم حسين عبد1039921821417001007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيورود احمد رشيد نايف1039931821422049020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيبلسم رمضان ناصر خلف1039941821422057037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية اشور للبناتاحيائيايه ابراهيم محمد مخلف1039951821422078028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيبشرى حبيب خلف يوسف1039961821424006041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعمر عبد القادر رحيم مرزوك1039971921411020038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية القائم للبناتاحيائيرواء مدهللا شاهر علي1039981921422010085

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية العبور للبناتاحيائيشمه صباح خليفه علي1039991921422086089

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية اليمامة للبناتاحيائيبشرى جاسم محمد زيدان1040002021422009007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيطيبه جبار سمير ياسر1040012021422037076

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمروه طارق جمعه عبد هللا1040022021422042044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية المودة للبناتاحيائينبأ عجيل امر حسين1040032121422042049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية العراقية للبناتاحيائييمامة علي مهدي صالح1040042121422049253

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيضحى رعد محسن محمود1040052121422092066

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى طارق علي هادي1040062221411012265

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية الجبايش للبنيناحيائيحسين احمد عبد جعاز1040072221411041004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية الوحدة للبناتاحيائيساره سالم جاسم محمد1040082221422036055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي حسين رشيد عبد الشهيد1040092321411006106

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية المشروع للبنيناحيائيشهاب احمد مهدي صالح1040102321411010055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبدالمهدي موسى عبدالساده1040112321413015016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيعهد حسن احمد حريفش1040122321422052043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيصادق احمد حسين اليذ1040132421411047152

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية وهران للبناتاحيائيطيبة وسيم احمد شاكر1040141121422049021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83االعدادية الغربية للبنيناحيائيمالك طه حامد صالح1040151721411007119

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيابراهيم نشأت شكر محمود1040161721411008016
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد خميس شحاذة ابراهيم1040171721411018013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية القيارة للبنيناحيائييعقوب ذنون يونس احمد1040181721411042031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى عبد الدايم عمران عبد الفضيل1040191721411075025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد فهمي عرفات علي1040201721413007043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد علي عبد هللا صباح1040211721415002047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية اليمن للبناتاحيائيأمنة عبد هللا محمد حسين1040221721422008004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية سومر للبناتاحيائيمنار صدام رمزي خضر1040231721422079080

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائينبأ راكان هاشم حسن1040241721424010028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعددية غرناطة للبنيناحيائيحميد ابراهيم معيوف احمد1040251821411104016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيعمر عليوي حسين علوان1040261821413006013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد رغيد سعدي كالك1040271821413013045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيسندس عبد االمير حمد بديوي1040281821422002021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية زهور الرافدين للبناتاحيائياميمة كرم احمد نجدي1040291821422027002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيلمى عبد الوهاب يحيى خضير1040301821422034019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياية صدام احمد حمد1040311821422057029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية االطياف للبناتاحيائيمي زيد محمود سليمان1040321821422063061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد ناجي عبد هللا فرحان1040331921411001077

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية الفتوة للبنيناحيائيمحمد خليل حسن حمادي1040341921411064023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبد المهيمن سالم سليمان خليل1040352121411029049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية تماضر للبناتاحيائيرشا حميد رشيد محمد1040362121422002055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية الحجرات للبناتاحيائيايمان فيصل موسى عبد هللا1040372121422020026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية الحجرات للبناتاحيائيهديل شيركو مجيد حسن1040382121422020131

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه بشير حسن حمودي1040392121422049188

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية االبرار للبنيناحيائيعباس رحيم هلوس ضهد1040402221411070098

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية عشتار للبناتاحيائياسراء علي عبيد عامر1040412321422049005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي مطلب شالكه جبار1040422421411047226

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيكرار زغير عبد العباس عطيه1040432421417003053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيضحى قاسم امانه حسين1040442421424001007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيعذراء محمد كريم رنان1040452421424015061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء حبيب فاضل كاظم1040462521422030050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائياحمد خالد خليوي مريود1040472621411010008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمرتضى ابراهيم ساجت سلمان1040482621411027151

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحمد حميد محمد رميح1040492721411033146
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيكمال الدين محمد جدعان ذياب1040503121417008038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67االعدادية الغربية للبنيناحيائيياسين محمد محمود سعيد1040511721411007165

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعجيل جاسم محمد مهيدي1040521721411009070

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيهمام جمال احمد الياس1040531721411012101

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية سارية للبنيناحيائيمصطفى عامر محمود عبيد1040541721411018215

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية وانة للبنيناحيائيمهدي احمد محمد علي1040551721411086036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية الكسك للبنيناحيائيمحمد قيس عبد هللا امين1040561721411108020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد يونس قدو حيدر1040571721411110064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيندى عدنان جبر حمزه1040581721422059053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية االخوة للبناتاحيائينور حازم خضر خلف1040591721422104047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينور خالد ياسين طه1040601721424003049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيوقاص عدنان احمد سالم1040611821417001025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيبنين فؤاد طارق سلطان1040621821422045028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية الدجيل للبناتاحيائيسجى عادل حبيب عجاج1040631821422071070

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسلسبيل طارق صفو عبود1040641821424006102

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين حماد حايف1040651821424006144

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية عدن للبنيناحيائييعقوب يوسف يعقوب يوسف1040662021411055099

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسين خطاب محمد خطاب1040672121411003037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرانيه فالح جاسم ناجي1040682121422005040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية االخالص المختلطةاحيائيمسلم اياد جميل دهام1040692221417032015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيمرتضى عدنان حسين شخير1040702421411016039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيباقر حازم حمزه حسين1040712521413031093

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء علي محمد سلمان1040722521424004476

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.7690.63ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزهراء حيدر محمد محسن1040731521422017020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية تل السمر للبناتاحيائيمريم عبد هللا محمد علي1040741121422058031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيهمام قيس خليفه فياض1040751221411040121

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيليث رائد طه محمد1040761721411005080

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50االعدادية الغربية للبنيناحيائيبكر مزهر علي عبو1040771721411007037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية امام غربي للبنيناحيائيفاروق محمد خليل خلف1040781721411046043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعبد هللا عبد الكريم محمد صالح عبد هللا1040791721411135037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائييحيى باسم ساير احمد1040801721411148068

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية االزاهير للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن علي إبراهيم1040811721411162019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية العدالة للبنيناحيائيعماد قحطان محمود محمد1040821721411181021
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية تلعفر للبناتاحيائيحنيفه جاسم محمد نجم مصطفى1040831721422032054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيخير هللا سعدون غزال هراط1040841821413013014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية البحتري المختلطةاحيائيمصطفى ياس خضير هدو1040851821417004022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية البحتري المختلطةاحيائينور الدين ضاري حسين خضر1040861821417004025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهديل بسام عبد الكاظم ياسين1040872021424005094

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيفارس خالد برجي اسماعيل1040882121411032103

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشمس قاسم كامل حسن1040892121422001089

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتبارك سعد حاتم رشيد1040902121422032051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية النبوة للبناتاحيائيابتسام مجيد شاكر محمود1040912121422055001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية الروابي للبناتاحيائيورود سامي عبد الحميد محمد1040922121422056119

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية الخيزران للبناتاحيائيزينب حسين احمد محمد1040932121422057087

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيمنى حسين شدهان ريحان1040942121427030049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين احمد حبيب محيسن1040952221411004090

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية البطحاء للبنيناحيائيصالح ميثم نجم عبد1040962221411008028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن سليم ثجيل جبر1040972221411034077

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي محمد نجم عبد هللا1040982221411070132

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد جميل حمزه حنش1040992221413030073

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيحسين عبيس عبيد شرار1041002321417053006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيكرار عدنان عوده حسون1041012421413003017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيسكينه فاضل مكطاف جحيل1041022421427008111

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمسلم احمد فالح كاظم1041032521413024103

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدى علي عذيب سلمان1041042621422018209

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه برير صاحب مهدي1041052721422033235

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيغزوان مبارك قايش سليمان1041062921411019137

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية سيوان للبنيناحيائيحسين ناجي احمد شاهر1041073121411001014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيياسر رسول حمد شهاب1041081221411040125

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعلي محمد شهاب احمد1041091321411004036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد القادر محمد يونس احمد1041101721411007081

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعلي نايف حسين نجم1041111721411009081

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيابراهيم زياد غانم حسن1041121721411011003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية الرشيدية للبنيناحيائياحمد مال هللا جاسم محمد1041131721411050012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعماد وعد محمد حسن1041141721411096051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيسيف حازم ابراهيم ربيع1041151721411124010
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية قرطبة للبناتاحيائيضحى ابراهيم بلو حامد1041161721422002191

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيهدى محمد خلف ابراهيم1041171721422005072

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية الدور للبنيناحيائيحسن ليث مصطفى محجوب1041181821411003007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية غطفان للبنيناحيائيعمر عبد هللا علي محمد1041191821411038014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية اشور للبنيناحيائيجاسم حزام جمين عذاب1041201821411070016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية البحتري المختلطةاحيائياسامه نافع مصطاف سالمه1041211821417004004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيرغده عبد الرحمن كاظم عبد الرضا1041221821424007018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيدعاء راغب خليف عاشج1041231921422012061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية الوثبة للبنيناحيائيحمزة نجم صالح جبار1041242021411013029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية البراءة للبناتاحيائيزينب اياد خليفه مجيد1041252121422004059

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمريم علي عبد ابراهيم1041262121422032172

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمؤمل حيدر جليل طاهر1041272221413060095

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك احمد علي ضهد1041282221422004059

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيثائر احمد كريم عبودي1041292321411012018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية غماس للبنيناحيائيعلي رحيم فرحان عباس1041302421411011036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيحسن كريم جاسم محمد1041312421413005006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمرتضى حيدر عباس حسن1041322421413017081

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيديمن سركار رشيد محمد1041333121422009059

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية روناكي للبنيناحيائيعبد هللا عقيل مجيد رشيد1041343221411006006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعزام عبد هللا علي عثمان1041353321417014016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.4490.24اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي مقداد عبد الجبار محمد1041361721411011149

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.3290.22ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيبكر محمد مجيد ذاكر1041373121411008034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيمحمد ياسين عبيد غائب1041381021417003032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيابو بكر صهيب صالح محمد1041391121411015006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيمحمد عامر عبد هللا سكران1041401221411002034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17أعدادية الطارمية للبنيناحيائيسرمد محمد عباس مهدي1041411221411019037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية سيناء للبنيناحيائيمحمد عباس فاضل جميل1041421321411018024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيأحمد شهاب احمد مغامس1041431721411008004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد عاصم علي عرب1041441721411115121

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمصطفى وعد هللا الياس العلي1041451721411134124

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيفاضل سعيد بالل موسى1041461721411157013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعبدالرحيم عز الدين حسن علي1041471721411200010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيزكريا عبد الحميد ابراهيم عبيد1041481721413013020
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية زمار للبناتاحيائيرقيه احمد خلف حوري1041491721422030047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيشهد غسان هاني سالم1041501721424013066

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية النهرين للبنيناحيائيهشام عامر خلف يوسف1041511821411059034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيرياض جليل علي جلعوط1041521821413006005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسعاد حسين حسن عبد هللا1041531821422057071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية المآرب للبناتاحيائيمريم عبيد عبد هللا جاسم1041541821422111023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيمحمد اياد عامر عبد الكريم1041551921411060028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية عدن للبنيناحيائيعمر مصطفى حسين علي1041562021411055057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية ديالى للبنيناحيائيهادي عقيل هادي محمود1041572121411012185

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية الزهور للبناتاحيائياسماء رشيد حميد سعيد1041582121422024007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيايات حسن سمير نصر هللا1041592121422044008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية المثنى للبنيناحيائيطارق علوان زغير بجاي1041602221411030009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية سامراء للبنيناحيائيمرتضى حيدر جمال جعفر1041612221411071016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيباسم ابراهيم هادي بخيت1041622321411012016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد هللا ظافر عبد هللا سند1041632321411027049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية كوثى للبناتاحيائيدالل سعد صبحي حمزه1041642321422073057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهدى حميد نهر بعيوي1041652421422013250

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17الخارجيوناحيائيعلي سلمان بزيبز محروش1041662621418001191

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية سمية للبناتاحيائيطيبه حيدر اسعيد ياسر1041672621422046046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيكرار مجيد رشيد عيسى1041681321411031034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية بغداد للبناتاحيائياساور فاضل عبد االمير شريف1041691321422001007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيسيف قيس محمد سعيد خليل1041701721411015039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيمحمد قاسم عبد هللا سلطان1041711721411066050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية تلكيف للبنيناحيائياحمد عبد العزيز صالح مصطفى1041721721411080006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية زمار للبنيناحيائيمحمد عبود ابراهيم حسن1041731721411095091

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية االخوة للبنيناحيائيحسن طارق عمر احمد1041741721411197006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبد القادر عماد ابراهيم احمد1041751721413007028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية العراق المختلطةاحيائيفراس احمد خديده عمر1041761721417002054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور غازي حسين فتحي1041771721422045191

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية حمص للبناتاحيائيساره زهير توفيق غزال1041781721422069056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيرحمه جبر ناصر جراد1041791721422082031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعددية غرناطة للبنيناحيائياحمد عبد محمد ثلج1041801821411104007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية البيان للبناتاحيائيرغد محمد فليح نواف1041811821422081015
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية الجماهير المختلطةاحيائياية مولود عبيد مهدي1041821821427001006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية ضرار بن االزور المختلطةاحيائيتغريد سعد جمعه محي1041831821427032001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد هللا حمود1041841921411002052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعلي طالب يونس بردي1041851921411032032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائييوسف حسين محمود محمد1041862021411039181

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي نافع علي خلف1041872121411003114

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيعباس يونس ابراهيم حسن1041882121411013074

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمحمد ناظم عبد محمد1041892121411029073

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيرامي براء ابراهيم علي1041902121411049040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيخالد جمال جمعه جاسم1041912121411051043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمصطفى هاشم محمد حمد1041922121411059089

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية الحجرات للبناتاحيائيفاطمه صالح مبارك فتاح1041932121422020099

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية المنار للبنيناحيائيحسن جواد كاظم احديد1041942221411072012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين مشتاق طالب مظلوم1041952321411002061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمنتظر كاظم سعود جوده1041962421411037218

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيابراهيم احمد عجيل اسماعيل1041972421413019001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيهاني كريم حمد عباس1041982521413031718

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء فالح شافي كريم1041992721422052051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيوليد فاخر خليل اسماعيل1042003121411008130

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية التقى للبناتاحيائيغادة حسان حميد عرموط1042011121422012084

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية السياب للبنيناحيائيعباس سلمان عوده نايف1042021321411028048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد حميد خلف عبد هللا1042031721411007126

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور باسل حازم حمدي1042041721422002283

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيأالء ياسر عبد العزيز صالح1042051721422055001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83ثانوية الكويت المختلطةاحيائيلينا خالد علي حسين1042061721427006008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية بلد للبناتاحيائيغاده خالص حسن علي1042071821422017102

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية االمام المختلطةاحيائينور الهدى مثنى حاتم حسين1042081821427021021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياحمد خالد ابراهيم احمد1042091921411041006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعبد الرحمن عذاب فياض مطني1042101921411112056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد عادل ناصر جاسم1042112021411015008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83ثانوية الصفوة للبناتاحيائيسجى فالح عجمي زرزور1042122021422025033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية طوبى للبنيناحيائياحمد خليل محمود صالح1042132121411076001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيفرح دريد خماس جبارة1042142121422008115
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83ثانوية الحريري للبناتاحيائيدالل عدنان احمد صالح1042152121422053020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايمان احمد حسن عليوي1042162121422085036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء محمود علي كندح1042172221424007040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيسجى مهدي شاهين جابر1042182221424011038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية المشروع للبنيناحيائيعلي صدام حسين خشان1042192321411010078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية الرسول للبنيناحيائيمؤمل غانم محسن عبد1042202421411026154

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية الغدير للبنيناحيائيعباس اسماعيل زغير عيدان1042212421411045044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور علي حسن ساجت1042222421422027231

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيلقمان محمد مهدي عبد الحسين1042232521413013236

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمسلم جمعه كاطع صفوك1042242521413017100

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمهند كاظم محمد عبيد1042252521413033167

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيحسين خضير عباس هويد1042262521417003010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزهراء محمد لفته سالم1042272621422037044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيمحمد نبيل محمد مصطفى ابراهيم1042283021417041055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية تطوان للبنيناحيائييوسف سعد عيدان جاسم1042291121411017163

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرسل محمد مجيد شيران1042301421422065107

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية اليرموك للبنيناحيائيماهر فتحي ويس محمد1042311721411003117

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية دار السالم للبنيناحيائيياسر محمد حسين علي1042321721411023130

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية الحود للبنيناحيائيحمزه محمد ابراهيم نجم1042331721411040002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيخطاب عمر طه قاسم1042341721413017001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية الكفاح للبناتاحيائيتاضي غضبان سالم عبد هللا1042351721422051035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية الروافد للبنيناحيائيمحمد عبد العظيم عبودي ماجان1042361821411073078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايه عماد محمد حمادي1042371821424006030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية الرمانة للبنيناحيائيسعد عدنان عطيه طنير1042381921411112042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية الرواد للبنيناحيائيباسل احمد شكر علي1042392021411021029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيعمر محمد حمد جراد1042402021411037019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعثمان قحطان ياسين حسين1042412121411004087

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67ثانوية الوطن للبنيناحيائيشاكر محمود ابراهيم خلف1042422121411070010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67ثانوية سومر المختلطةاحيائيغزوان حميد عبد هللا بريسم1042432121417005012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء محمد خليفه جبار1042442121422021043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتبارك ابراهيم رحيم صالح1042452121422032045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسين علي محيسن طاهر1042462221413012049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد حامد حسين بهاء1042472321411043049
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيعلي مكي محمد جواد1042482321411067019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيمهدي شناوه جابر بعيوي1042492421411028085

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي حمد يحيى عيسى1042502521411001303

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيعباس فاضل عمران محمد1042512521417003025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمريم علي حسين حسن1042522521422004700

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائينسرين شعيب يونس اسماعيل1042533321422003038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية العامرية للبنيناحيائيسجاد كريم ناصر مجبل1042541021411020073

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعثمان عبد الباسط عباس وهب1042551721411008244

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيزيد محمد عبداالله عزيز1042561721411012030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيرضا هريس حسين مرفوع1042571721411013023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية اشور للبنيناحيائيمصطفى حسن كاظم زينل1042581721411138046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد اللطيف صالح محيمد1042591721411152017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزبيده احمد يوسف احمد1042601721422051053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمريم صفوان فارس محمد1042611721422056128

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسين علي نواف زيدان1042621821413012012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية الهادي المسائية للبنيناحيائيبراء طارق حسين فرج1042631821415006036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية عين زالة للبناتاحيائيسهام نجم ابراهيم محمد1042641821422001036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية الرماح العوالي المختلطةاحيائيختام عبد الواحد خليفه غريب1042651821427018015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيسجى حسن عطا هللا محمود1042661821427077020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية بروانة للبنيناحيائيبرجس غازي فيصل فوزي1042671921411066006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية التون كوبري للبنيناحيائيمصطفى رقيب مشير رضا1042682021411014007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية الحسينية للبنيناحيائيليث طه صالح أحمد1042692021411032012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمود شعبان محمود هادي1042702021411046055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية الشجرة للبنيناحيائينصيف جاسم عبد مطلك1042712021411048034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيحميد احمد جسام حسان1042722021413002017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية اليمامة للبناتاحيائيرسل سالم محمد علي1042732021422009012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيكاظم جعفر محمد عوفي1042742221413006148

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية الخلد المختلطةاحيائيعلي حسين عبد ياسين1042752221417034036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي تكليف حمد عبد هللا1042762321411002139

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس محمد وحيد عبد الحسين1042772421411005062

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعداديه الوهج للبنيناحيائيسجاد كريم سندال عوفي1042782421411030031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزين العابدين عقيل مجهول جياد1042792421417020046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية الرباب للبناتاحيائينور عادل جميل شنون1042802421422004169
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياسراء علي خضير عباس1042812421424015004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائينور الهدى محمد عزيز حسن1042822421427020055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيجاسم محمد بالسم حسن1042832621417006008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيعباس عادل عطيه حاجم1042842721411041014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشامل شمو مراد نبسو1042853321417004031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيسليمان خلف مجو تمر1042863321417010016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعلي خالد عبد الكريم احمد1042871721411005062

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيضياء رعد وحيد خطاب1042881721411008161

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيعمر طالب شيخ موسى الياس1042891721411016033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد القادر عباس احمد حسين1042901721411026085

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيمحمد عياده عزيز خلف1042911721411041006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية فايدة للبنيناحيائيشامل صالح احمد فاضل1042921721411091027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية تويم للبنيناحيائيعبد هللا هادي احمد عيسى1042931721411179013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينة ياسر عبد حسن1042941721422049097

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيطارق ماهر عايد فرحان1042951821411004030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيحيدر حسين خلف حميد1042961821411057007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمؤمن مظهر مولود ياس1042971821411074017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيعبد هللا صالح احمد قدوري1042981821411118022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيميعاد خلف ابراهيم عبد المجيد1042991821422007038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسالف عبد القادر طلب اكريم1043001821422072045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزينب امجد امين عبد المهدي1043011821424007025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا مؤيد فريق غضبان1043022021411001131

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد وضاح ذنون يونس1043032021411011079

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعامر خالد طعان عباس1043042021411013043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد القادر احمد علي صالح1043052021411019061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية العباسي للبنيناحيائيفاروق عبد هللا حسن محمود1043062021411020116

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيحنان مهدي صالح مزهر1043072021422008043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية الخالص للبنيناحيائيامجد محمد وهيب وادي1043082121411002019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعمار عبد الرحمن كريم مولود1043092121411021044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعلي ابراهيم عبد اسماعيل1043102121411032080

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية اور المختلطةاحيائيعبد هللا محمود عبد عباس1043112121417016013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية الحجرات للبناتاحيائيريام احمد امين جاسم1043122121422020057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية الزهور للبناتاحيائيهبه علي صادق محمد جواد1043132121422024042
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيحوراء حسين علي محمد1043142121422047030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيدعاء وليد عزيز ابراهيم1043152121422047033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء فاضل محمد محسن1043162121422055051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية الخيزران للبناتاحيائيسيناء رعد ابراهيم عبد هللا1043172121422057106

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية العذراء للبناتاحيائيايالف هيالن مطشر نجم1043182121422064007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية الزخرف للبناتاحيائيدنيا هيثم احمد محمود1043192121422097007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين علي جاسم ياسين1043202321411006048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد علي محمد راضي فرهود1043212321411006187

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد قاسم اسعادي ناجي1043222421411009050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عباس مهدي1043232421413008034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيروان احمد كاظم سلبوح1043242421422047097

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمنتظر حيدر كريم حمزه1043252521411001535

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية النعمانية للبنيناحيائياسامه مهدي هادي حسن1043262621411009011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية الزبيدية للبنيناحيائينمر علي جباري عطار1043272621411011229

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب سلمان بزيبز محروش1043282621424002090

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء حسن عكار حسن1043292621426001163

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية األنوار للبنيناحيائيحيدر حمود منوخ محمد1043302921411024003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعبد المنعم احمد محمود محمد1043313121411011005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيانوار محمد محسن علوان1043321121422014012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية اغادير للبناتاحيائيزهراء فاضل رشيد زغير1043331121422038051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر علي حماده جاسم1043341721411018157

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيمحمد سالم حسين محمد1043351721411041005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية الوركاء للبنيناحيائيجبر صالح جبر عبد هللا1043361721411062010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية عوينات للبنيناحيائياحمد مهدي صحن صلبي1043371721411103004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية البوير للبنيناحيائيمصعب فتحي مناور عبد هللا1043381721411194019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية خانصور للبنيناحيائيمالك سرحان عيسى علي1043391721411203042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيرحمه محمود عبد هللا احمد1043401721422022068

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية الزوية للبنيناحيائينور الدين صباح خضر حمد1043411821411016008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعبد الكريم يونس احمد جنيد1043421821411047043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية الروافد للبنيناحيائيمسلم عامر مهدي فرج1043431821411073084

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية الرفل للبناتاحيائيغيداء عبد الهادي سليمان حسن1043441821422064018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية اسماء للبناتاحيائياسراء سامي كاظم جاسم1043451821422077013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد محمد ابراهيم فرحان1043462021411007009
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمصطفى عباس عبد الرحمن خواكرم1043472021411008042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية الزاب للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا اعبيد عيسى1043482021411025017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائيولدان عباس تحسين كمال1043492021422051085

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية شمالن المختلطةاحيائياسيل نجيب يعقوب حسين1043502021427026003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد سالم حسين علي1043512121411009254

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد الرزاق روكان جداع فياض1043522121411012097

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد عماد احمد عبد هللا1043532121411051011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزينه حسيب احمد علي1043542121422009093

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسمية عاصي علي حسين1043552121422085135

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيابراهيم شاكر قاطع بهيل1043562221413004002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد يوسف عبد الباري نعمه1043572221413006186

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية المشروع للبنيناحيائيحسين كاظم فالح ثلج1043582321411010032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيآزهر هاشم عبد حميدي1043592421411036005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيمحمد مؤيد مالك محمد1043602521413004004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد حسين عبد هللا تبن1043612621411010144

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسين سالم لفته طريف1043622621411028037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية المكاسب للبنيناحيائيعلي خالد عطيه سعود1043632721411001033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيمهدي محمد جميل احمد حمو1043643021417041060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.8089.13ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء حيدر عيسى حمادي1043652321422077036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية النصر للبناتاحيائينور محمد كاظم حسين1043661221422031256

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر علي حسن1043671421413003010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزيد سرمد مقداد عبد1043681721411008141

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن هشام الياس حسن1043691721411011107

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحسن محمد صالح ذنون1043701721411017041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمحمد مؤيد محمد سعيد عبد القادر1043711721411133051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانوية خانصور للبنيناحيائيفرحان برجس عيدو قاسم1043721721411203032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن محمد عبد الرحمن1043731721415001160

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيسارة محسن علي مال هللا1043741721422048060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الرحمن ياسين يونس فتاح1043751821411004038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ جاسم محمد سرحان1043761821424006183

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيايثار خالد محمود حسين1043771921422053016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد االمين عبد الجبار طه ياسين1043782021411046046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانوية غمدان المختلطةاحيائينشوان عبد هللا خلف علي1043792021417034022
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيضالل قاسم محمد سعيد1043802121422001101

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيافراح هيثم علي محمد1043812121422010013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك ابراهيم عبد الرحمن صالح1043822121422013026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانوية فاطمة للبناتاحيائياسراء محمد عبد الحكيم عبد الرحيم1043832121422016005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمسرى جواد لبيب صالح1043842121422032176

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياسراء جمعه سهيل نجم1043852121422092003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيقصي ستار بجاي راضي1043862221413041043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه مطر عزيز كزار1043872221422038041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية النهروان المختلطةاحيائيفالح حسن كاظم سرهيد1043882321417011055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيسماء وليد ستار عبيد1043892321422018097

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائياديان مرزه حمزه فرمان1043902321422045003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيبنين عباس طوين حداوي1043912321422067018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعلي عبد الكاظم عطشان باتين1043922421411008133

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي طالب جواد مهدي1043932521411007251

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين طالب كاظم جبار1043942721411025064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيابراهيم كمال محمد شاكر1043951121411015003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيسجى عبد هللا قاسم اسود1043961421422057116

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعلي اعبيد احمد حسين1043971721411009072

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيمثنى ذياب احمد عليوي1043981721411021050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعامر علي خلف ابراهيم1043991721411026078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية المكوك للبنيناحيائيداود محمد سالم اسود1044001721411051023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية تلعفر للبنيناحيائينبيل عادل محمد طاهر يونس1044011721411110076

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي طالب حسين الياس1044021721411115087

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعلي حسين سعيد احمد1044031721411134080

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهاجر عصام ذنون يونس1044041721422001106

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية الفراتين للبناتاحيائينور باسل محمد فرج1044051721422036105

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية زينب للبناتاحيائيبسمة نوفل نايف ابراهيم1044061721422053029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية بيجي للبنيناحيائيعمر خير هللا محمد خلف1044071821411007036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد رائد محمد مجول1044081821411009057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد علي سعدون صالح1044091821411031108

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد العزيز عواد علوان عبد هللا1044101821411032067

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيفاروق حسين علي خلف1044111821413009014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية العلم للبناتاحيائياشجان شاهر فليح نواف1044121821422011003
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيآيه مخلص مولود مهدي1044131821422072006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيحليمه حاتم مزهر ابراهيم1044141821422077053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية اشور للبناتاحيائيشيماء محمد حسن خليف1044151821422078092

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائييعقوب صباح عبد جاسم1044161921411040076

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الكرمة للبنيناحيائيزياد عباس كردي عبد1044171921411065053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الرمانة للبنيناحيائياسامه حسون احمد خلف1044181921411112018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية العبور للبناتاحيائيوفاء شهاب احمد طرفه1044191921422086150

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الرياض للبنيناحيائياحمد حميد ابراهيم طلب1044202021411022004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية الخان للبنيناحيائيمنير محمد مهني هالل1044212021411026019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية المهيري للبنيناحيائيحسن اسماعيل نايف محمد1044222021411029008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية رنجي المختلطةاحيائيوزيره علي عبد حبيب1044232021427036018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية كنعان للبنيناحيائيباسم رائد صيهود ازرك1044242121411013034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية الوطن للبنيناحيائيابراهيم هادي لطيف عسكر1044252121411070001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعباس احمد والي بعنون1044262221411051015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيعلي صباح لكن دعيدع1044272221411079064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية القاسم للبنيناحيائيرضا سالم شاكر جمعة1044282321411006066

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء علي مشاري حمزه1044292321422006054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيام البنين حيدر حسن هادي1044302321422038011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية العفاف للبناتاحيائيفاطمة حاتم دايخ خليل1044312421422048132

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل هادي بعيوي1044322521413031305

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيصادق نعيم سلمان كاظم1044332621411010084

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيحمزه علي مهدي صالح1044342621413010031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية سيوان للبنيناحيائياياد عبد هللا صالح نجم1044353121411001009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائينرجس محمد عبدالرحيم ناصر1044361121422006182

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد المعطي ميثم معطي محمد رضا1044371421411019066

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحسام فارس خليل يونس1044381721411026041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية القيارة للبنيناحيائيبارق محمد وسمي غثيث1044391721411042007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية زمار للبنيناحيائيعبد الكريم احمد محمد خلف1044401721411095064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية العياضية للبنيناحيائيمعاذ حسين علي احمد1044411721411107080

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية الشهاب للبنيناحيائيخضر محمد خضر صالح1044421721411134042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيمحمد رافع احمد علي1044431721411177020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية خانصور للبنيناحيائيياسر عيدو جردو قاسم1044441721411203058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيبالل غني جمعة مصطفى1044451721413023007

4148 من 3165صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية الواسطي للبنيناحيائيزكريا سعيد سليمان حسن1044461821411047026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيعبد المطلب جوامير صالح محمد1044471821413009011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية العلم للبناتاحيائيايمان شاكر محمود محمد1044481821422011011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية اليعربية للبناتاحيائيمريم عبد الرحمن محسن عروه1044491821422100045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية العبيدي للبنيناحيائيسعد سالم صالح فهد1044501921411024026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية التون صو للبناتاحيائيزينب اصغر عبد حسن1044512021422041013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمحمد مؤيد سلمان صالح1044522121415004039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية المنتهى للبناتاحيائيتقى فاضل احمد مصطفى1044532121422014019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرشا خالد نزير احمد1044542121422032082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه عيسى عبد الستار هالل1044552121422049201

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية العذراء للبناتاحيائيدعاء عادل حسن عبد1044562121422064012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية الشباب للبنيناحيائيباقر عبد الغفار رفيج بالد1044572221411031028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمصطفى جابر عبد الحسين عبد العالي1044582221413025121

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية االندلس للبنيناحيائيكاظم جواد رحيم عبد الحمزة1044592321411033172

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد قاسم حميدي درب1044602421411036297

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر عبد الكاظم عمران1044612521413031155

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين عبد الكاظم فرهود فياض1044622521426001428

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيدعاء اركان كاظم راشد1044632621426001162

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.9688.66ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى عدي محمد هالل1044641721411022130

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.4488.57ثانوية المتميزيناحيائيايهم ناصر كنو فيصل1044651421411005015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.4088.57ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى منير عبد الخالق عزيز1044661421411005109

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد هللا ستار كاظم فرحان1044671121411024031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية الجوالن للبنيناحيائيسيف سعد عبد علي1044681121411036031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمصطفى زهير حسن عالوي1044691221411019093

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيهشام محمد عبد هللا حمادي1044701221411037053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد عبد الحق اسماعيل عثمان1044711721411005086

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية سارية للبنيناحيائيفارس حامد محمد خليف1044721721411018167

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية بحزاني للبنيناحيائيخدر حسو خدر حسو1044731721411058026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية العياضية للبنيناحيائياحمد يوسف اسماعيل علي1044741721411107005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيمحمد عبد هللا جاسم ياسين1044751721411109033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعبد الملك نجم سعيد عزيز1044761721411115074

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفردوس حميد عبدال حسين1044771721422007094

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيايه وليد خالد نجم1044781721422057045
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية عين زالة للبناتاحيائيرنده حسن عواد عيسى1044791821422001029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية بلد للبناتاحيائيداليا محمد حسن شكر1044801821422017037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء محمود شاكر حسن1044811821422017071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50ثانوية السعادة للبناتاحيائيازهار ابراهيم صالح روضان1044821821422069003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيودق مظفر عبد الرزاق أحمد1044831821422077177

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيحوراء رعد حامد محمد1044841821422110014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائياسامه سعد سليمان لطيف1044851921411065024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية تل علي للبنيناحيائيمهدي صالح حبيب عالوي1044862021411030026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية اويس القرنياحيائيسجاد مجيد حميد دوشان1044872121411083005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50ثانوية جمانة للبناتاحيائيتبارك رعد طه رحمن1044882121422006012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50ثانوية الفتاة للبناتاحيائينورا قاسم محمد علي1044892121422082036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية البصرتين للبنيناحيائيفاضل حسن موسى صفوك1044902221411027124

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسجى جاسم شريف عزيز1044912221422050125

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50ثانوية االنبار المختلطةاحيائيحسين احمد نعمة شاطي1044922321417061004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء قاسم صبيح حسين1044932321422022121

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزيد عبد االمير حسين رضا1044942521413013125

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50الخارجياتاحيائيبنين مهدي رحيم عطيه1044952521428050100

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيحسين عبد علي عطيوي دليف1044962621411043030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33االعدادية الغربية للبنيناحيائيحارث عمار حازم حميد1044971721411007041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية بحزاني للبنيناحيائيامير مراد علي حسين1044981721411058017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية بحزاني للبنيناحيائيهالل فرمان اسعد عمر1044991721411058067

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيمحمد عصام محمد مطر1045001721411148054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية الرجاء للبنيناحيائيامجد يوسف عثمان حسن1045011721411165007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيعبد الملك عدنان فتحي محمد1045021721411177012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهند بسام محمد سليمان1045031721422003173

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيسندس عماد خلف صالح1045041721422009053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية القيارة للبناتاحيائيرؤى حسين علي خالد1045051721422013030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية الكفاح للبناتاحيائيمالك سبهان محمود حيو1045061721422051114

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيوفاء جاسم علي عبد هللا1045071721422054281

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية االمام علي للبنيناحيائيمحمد عباس محمد خلف1045081821411013011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد عبد القادر حسين علي1045091821411047071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية عائشة للبناتاحيائيدنيا سعد ابراهيم حسن1045101821422022045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية البيان للبناتاحيائيأيه حسن حامد كامل1045111821422081002
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية المعرفة للبنيناحيائييوسف خميس محمد عبد هللا1045121921411033028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد عايد شافي ثامر1045131921411040063

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعبد هللا فالح هويدي عبد1045141921411053019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيبان عقبه مجيد داود1045151921422023011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية العباسي للبنيناحيائياحمد سامي خلف احمد1045162021411020007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية الفرات للنازحيناحيائيمحمد عيدان رحيم خلف1045172021411073016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيسفيان حسن علي محمد1045182021417007009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية البيداء للبناتاحيائياطياف رعد علي حسين1045192021422037011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية التاميم للبناتاحيائيزينب نجم عبد خان1045202121422022028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيوهب شهاب احمد حسين1045212121422046126

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية المقدادية للبناتاحيائينبأ بالسم حسن طالب1045222121422050197

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهديل خليل سلمان احمد1045232121422085275

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمالك ياسر سالم سريح1045242221422039341

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيسجاد رحيم سلمان رواك1045252321411041033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيفالح حسن منغر خنياب1045262321417004031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيامنة طالب علوان حردان1045272321422043012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية كوثى للبناتاحيائيعذراء وليد كريم محيسن1045282321422073127

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية الدغارة للبنيناحيائيكاظم محمد هادي علي1045292421411003102

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد صالح عبد الهادي عبود1045302421411008155

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية النضال للبنيناحيائياحمد عبد الحسين صاحب سويد1045312421411009004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد فيصل كريم جاسم1045322421411048257

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد عبود عليوي عبود1045332521413013014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيامير ماجد جاهل حمزه1045342521413014011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمقتدى فائق كريم محمد1045352521413023136

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيسجاد احمد هادي جابر1045362521415001061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمجتبى رحيم سماوي عذاب1045372521417006070

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيصباح حسن هويدي مطر1045382621411010085

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيحيدر شاكر رويضي ظاهر1045392921411017098

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية حمرين للبنيناحيائيابراهيم خالد محمود مولود1045403121411004001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية الخيام للبناتاحيائينجاة قيس بطي زويد1045413221422002038

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.33اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائينينا خطاب محمد نادر1045422021422087162

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.17اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد ازاد صدر الدين محمد1045432021411089013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.17اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد نوري حميد سمين1045442021411094053
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيفينا علي صابر عمر1045452021422084121

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.67اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد جليل ابراهيم محي الدين1045462021411092043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيليلى قاسم عبد هللا كاكه برا1045472021422098125

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.83اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيهيمن طه محمد امين1045482021411088156

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيالنه عدنان عبد الغفور خضر1045492021422084136

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.67اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائياشنا عبد هللا حسين محمد1045502021422093009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيايوب عدنان كاكه خان كرم خان1045512021411088045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.33اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيرابه ر عادل جميل محمود1045522021411087052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائياسامه هيرش صالح محمود1045532021411088035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشنيا سلمان عثمان خضر1045542021422080041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.83ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد سيدكول علي امين1045552021411096008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.83ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيدلخوش فاخر فرهود محمد1045562021422108024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.67اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد جعفر حميد اسماعيل1045572021411087094

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.67اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائياالء جمعه حميد رشيد1045582021422106009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.50ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائييونس كاروان عبد القادر كاكه حمه1045592021411096068

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.50اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي رشيد محمد احمد1045602021411092037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيروشنا علي كريم فتح هللا1045612021422087070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.33اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد دياري مهدي محمد1045622021411087099

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.33اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد قابل رضا نجيب1045632021411088127

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.33ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا لطيف محمد علي1045642021411096032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.33ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيخوشي عبد هللا فيض هللا احمد1045652021422091010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائياالء ابراهيم كاظم حمه رش1045662021422084020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائياياد صبحي محمد صالح1045672021411097026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.67اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيراستي عبد الواحد عبد الرحمن احمد1045682021411087053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0090.50اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد حكيم رشيد محمد1045692021411097076

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى مسعود علي محمد1045702021411088143

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.17اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيئاكام لقمان عثمان حسن1045712021411088004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.17اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيازاد حمد اكبر غفور1045722021411088034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.17اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد مجيد فتاح عثمان1045732021411088129

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.17ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا ساالر محمد احمد1045742021422079022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد هللا عامر حمد حمادة1045752021411039087

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيكرار محمد مشاي عمران1045761421411003099

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد عدنان ابراهيم عبد هللا1045772021411001199
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحيناحيائيصالح حسن مرهون عمر1045782021411070024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية الواسطي للبناتاحيائياسراء محمد حسام الدين صالح الدين1045792021422003006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمود محمد طاهر خلوف1045801721411007147

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية الزاب للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عبد عبد هللا1045812021411025039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية تلول ناصر للبنيناحيائيسعيد احمد عبد داود1045821721411036005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيغفران عثمان عبد العزيز احمد1045831721422084051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمة خالد جميل كاظم1045841021422033126

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية حضر موت للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن عطيه حميد1045851821411028003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية العباسي للبنيناحيائيعمر عبد هللا جاسم محمد1045862021411020107

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيعبد الرحمن ناظم صالح نجرس1045872021417007012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية البسمة للبناتاحيائيغادة محمد علي صالح1045882021422016042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةاحيائينادية عبد الحكيم داود حسن1045892021427002012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمود اياد محمود محمد1045901721411017164

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمروان عبد صالح هالل1045912021411005077

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية الرياض للبنيناحيائيقتيبه صالح شحاذه جاسم1045922021411022037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائياحمد رباح محمد محمود1045932021417021001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينه حسن مجيد نجم1045942021422008064

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية اجحلة للبنيناحيائيياسين مهدي حسن عابد1045951721411043031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيطيبه محمد يونس حسن1045961721422080063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية المغيرة للبنيناحيائيعلي موفق علي خليل1045972121411048028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.1294.02ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائينورا شرف شوكت رضا1045982021422017072

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيمالك عبد القادر حمود عالوي1045991221422015046

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية وانة للبنيناحيائيمحمد احمد جمعة محمود1046001721411086027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيضحى ياسين احمد وهب1046011721422008116

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية النعمان للبنيناحيائيقاسم محمود موسى علي1046021921411030016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائييحيى ثامر منطيغه سليمان1046032021411015067

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية النصر للبناتاحيائيرؤى احمد ياس خضير1046042021422035017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية التون صو للبناتاحيائيفرميسك مراد محمد احمد1046052021422041024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية الموعظة للبناتاحيائينمارق صاحب إبراهيم حسين1046062021422049050

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيانفال محمد نور حمزة عباس1046073021427041008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.4893.91اعدادية االندلس للبناتاحيائيعال ياسر عبد الجبار محمود1046081721422054192

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية زمار للبنيناحيائيحسان خالد احمد محمد علي1046091721411095036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية الرضواني للبنيناحيائيوسيم عبد هللا عائد خليف1046101721411147105
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية العدالة للبنيناحيائيعبد العزيز معيد حسين معيد1046111721411181014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية الجهاد للبنيناحيائياحمد رحيم عزو خضير1046122021411003007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية الرواد للبنيناحيائيعبد هللا نظام جياد دلف1046132021411021066

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية عدن للبنيناحيائينصره جمال نصرة رحمه هللا1046142021411055095

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيبشرى عبد هللا محسن احمد1046152021424012021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية علياوة المختلطةاحيائيثريا حسن حمد أحمد1046162021427038008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية االمام للبنيناحيائيسجاد فاهم عبد الحمزه مطني1046172321411013028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعبد هللا عدي عبدالحكيم محمد علي1046183321417014013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.4893.75ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمة ثامر حمد عالوي1046192021422032064

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية االخوة للبنيناحيائيمصطفى علي عمر صالح1046201721411197036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد عبد هللا حسين طعمه1046212021411007060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد فيصل عثمان محي الدين1046222021411039024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد عطيه حمد احمد1046232021411046050

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية القضاة للبنيناحيائيشايش فارس خالد احمد1046242021411057007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمياده علي عبد هللا خالد1046252021422019104

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية االزدهار للبناتاحيائينجوى مقداد حسين علي1046262021422019110

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمريم مصطفى محمد محمود1046272021422038062

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية شفق للبناتاحيائيغدير فاضل سلمان عباس1046282021422043030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية الصباح للبناتاحيائيهدى هوشيار يوسف خورشيد1046292021422078053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيسوسن عبد الكريم محمود علي1046302021426002063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد ريان مصطفى صبري1046311721411008319

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية المستقبل للبنيناحيائييوسف عمار موفق شيت1046321721411024065

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيذنون جاسم ذنون عباس1046331721411133018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية الحويجة للبنيناحيائيزيد حسن خلف عبد هللا1046342021411019046

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية الرياض للبنيناحيائييوسف خليفه رزاق حمد1046352021411022062

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينهى حسن حسين عبد هللا1046362021422008129

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيوردة اسامه عبد هللا ياسين1046372021422008146

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيرنا علي داود عيسى1046382021422010030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية نور العراق للبناتاحيائيغسق حسن خضير حسين1046392021422036068

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية الهناء للبناتاحيائيسماح علي محسن جمعه1046402021422057035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية الحجرات للبناتاحيائينبأ حميد رمضان حسين1046412121422020116

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائينرجس قاسم منشد ركبان1046422921422023294

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيربا احمد هاشم صالح1046433121427008019
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياوس احمد عبد الغني حامد1046441721411011051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية القيارة للبنيناحيائيمحمد صدام محسن سحل1046451721411042023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33ثانوية اركبة جدعة للبنيناحيائيعلي سعدي علي عيسى1046461721411044007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33ثانوية عبد الرحمن الغافقي للنازحين للبنيناحيائيمصطفى مؤيد صالح مهدي1046472021411063021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسولين ذو الفقار عباس مهدي1046482021422019081

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33ثانوية شمالن المختلطةاحيائيمنال محمد خضر عاني1046492021427026017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33الخارجياتاحيائيشيماء حسين عيسى خلف1046502021428050073

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية زنكورة للبنيناحيائيايهم راسم حميد سويدان1046511921411032009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17ثانوية المعرفة للبنيناحيائيرسول حماد عراك حسن1046521921411033010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد كريم علي1046532021411001251

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمعين عدنان رمضان حسين1046542021411001257

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية الرياض للبنيناحيائيأحمد علي موسى حميد1046552021411022002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيرابح صابر محمود عبد هللا1046562021411024023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد حمد خلف صالح1046572021411046047

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17ثانوية الحريري للبناتاحيائيمريم محمد احمد خالد1046582021422015080

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائيهناء خالد عبد الكريم محمود1046592021422039060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17ثانوية سروة للبناتاحيائيايالف جمال خورشيد محي الدين1046602021422050015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17ثانوية الصباح للبناتاحيائيشيرين طارق طيب شكر1046612021422078034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيمنارة صالح خلف محجوب1046622021424012040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزينب فاروق شجاع رديف104663202042118081

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد عبد العزيز عبيد حسين1046641721411003136

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد الرزاق محمد يونس حامد1046651721411005045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر عالء الدين جبر محمود1046661721411007106

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد يحيى عبد الباقي1046671721411008191

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياحمد انور محمود وهب1046681721411020001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية برطلة للبنيناحيائيايمن علي قاسم سعيد1046691721411065006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمضر حسن خضر محمد1046701721413023036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيحسن خيري شاكر حمود1046711921413003005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيحارث موفق عبد هللا حمود1046722021411024014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00ثانوية شميط للبنيناحيائيرياض عبد هللا ابراهيم محمد1046732021411034012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائياسامه طارق حسين علي1046742021411037004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00ثانوية الهناء للبناتاحيائيبشرى ناظم عبد حميد1046752021422057016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00ثانوية الخاشعات للبناتاحيائينور ثاني علي حسين1046762021422113015
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيهيام جمعه خلف عاكوب1046772021427003014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83اعدادية طوز للبنيناحيائييوسف محمد شكور حمد1046781821411033081

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية عائشة للبناتاحيائيمروه اسعد ولي سعدون1046791821422022115

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية عائشة للبناتاحيائيمريم اسعد ولي سعدون1046801821422022117

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83اعدادية الرمانة للبنيناحيائيفيصل عدنان زغير محمد1046811921411112078

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيصادق عدنان شوكت محمد1046822021413002027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرقية خلف فرج عجل1046832021424014010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمهيمن قحطان داؤد محمد علي1046843121411008126

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية طوز للبناتاحيائياستبرق عبد هللا مهدي صالح1046851821422021002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67ثانوية اشور للبناتاحيائيهبه احمد صالح محي1046861821422078142

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي محمود حافظ عاشور1046872021411001144

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمصطفى عبد الغني زين العابدين رستم1046882021411005081

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية العباسي للبنيناحيائيحسين يونس محمد حسين1046892021411020037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية العباسي للبنيناحيائيكهالن عبد المعين خضر عزيز1046902021411020123

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67ثانوية الخان للبنيناحيائياحمد علي عمر محمود1046912021411026004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمرال محمد عبد الرحمن حسين1046922021422008108

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67ثانوية الهناء للبناتاحيائيبلقيس كاظم صالح علوان1046932021422057017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67 المختلطة7ثانوية حوضاحيائيسجى جمعه شكور ماجد1046942021427037008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيعذراء عبد الغني محمد يونس الياس1046953021427041082

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائياحمد ادريس حسين مال صالح1046963221411004007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50اعدادية الزهور للبنيناحيائيمصطفى زياد محمد شيت جاسم1046971721411015122

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمحمد غسان محمد صالح1046981721411135060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائينسائم عمر حسين شمس الدين1046991721422002279

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعائشه محمد صبحي يونس1047001721426001356

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50اعدادية العباسي للبنيناحيائيعبد الحكيم حسن خلف عبد هللا1047012021411020076

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد سمير فوزي مجيد1047022021411021102

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50ثانوية شميط للبنيناحيائيقيس هاشم حمادي ضيف1047032021411034025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50ثانوية عدن للبنيناحيائيعيسى عالء مجيد أحمد1047042021411055061

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائينور عدنان محمود احمد1047052021422020060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50ثانوية حطين للبناتاحيائيزينه سالم مجول صالح1047062021422031053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50ثانوية همسة للبناتاحيائيأالء سيروان فخر الدين جمعه1047072021422054010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيشيماء ابراهيم مجيد عبد هللا1047082021424012033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0092.50اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيصالح مهدي صالح اسماعيل1047092121411032057
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد عبد الستار حميد1047101721411028045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمحمد وليد احمد ايوب1047111721411070030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد وعد خليل اسماعيل1047121721415002368

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفادية ذياب حمود اسماعيل1047131721424012020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييونس مؤيد احمد حسين1047142021411001278

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية داقوق للبنيناحيائيسعدون فالح حسن شالل1047152021411017013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد الرحمن حسين محمد عبد الفتاح1047162021411039077

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيرهام فاضل اسود حسن1047172021422015045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى محمد حسن حماد1047182021424005045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعماد رائد عماد صالح1047191721411020047

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية المكوك للبنيناحيائيياسر نزهان خلف عبد هللا1047201721411051048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية العدالة للبنيناحيائياالء شعبان ابراهيم مصطفى1047211721421181001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيمحمود غانم نايف ابراهيم1047221821411048045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيزينب جبار ناجي جهاد1047231821422019029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية الجهاد للبنيناحيائييحيى صبار جبار حوار1047242021411003116

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية النضال للبنيناحيائيعلي ايوب شكور محمد1047252021411012040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية التون كوبري للبنيناحيائيعبد السالم فؤاد جواد محمد جهان1047262021411014003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائينزار عليوي صالح مسعود1047272021411024067

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيويس محسن عزيز محمود1047282021411041036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيمحمد زياد خلف علي1047292021417071020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية الضحى للبناتاحيائييسرى مناع احمد صالح1047302021422115027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيندوى فالح صالح إبراهيم1047312021427011012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيبالل صالح مراح فرحان1047322321411027016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17مرسين-مدارس المعرفة العراقية األهلية تركيااحيائيسكينه جمال عباس حمو1047333021427039003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمعاذ مردان اسماعيل قاسم1047343121411008125

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.3692.06اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرحمه يحيى علي حماده1047351721422061085

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياكرم خالص ذنون احمد1047361721411005016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعادل عمار هليل غثيث1047371721411013031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد فتحي حسين خلف1047381721411013055

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية تل الشعير للبنيناحيائيمحمود احمد علي عمر1047391721411052012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيسليمان عبد هللا خلف ابراهيم1047401721413023011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيضحى بسمان محمد سليمان1047411721422009061

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيدعاء راشد عبد هللا نجم1047421721424001011
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيميسم وسام محسن دلف1047431821422022127

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيوفاء رحيم سمير عبد1047441921422014111

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيليث سعد مجيد خضر1047452021411007051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمتعب رافع اسماعيل صالح1047462021411008029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعلي محمد علي جراد1047472021411013063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية الرياض للبنيناحيائيهوار صبحي طالب خماس1047482021411022056

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيقحطان شالش خلف صالح1047492021411024052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية شميط للبنيناحيائيخلف صبحي احمد خلف1047502021411034010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية القضاة للبنيناحيائيعبد الرحيم علي محمد احمد1047512021411057009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيسليمان خالد محمد عبد1047522021415007094

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيمحمد عادل زيدان ابراهيم1047532021417014033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية شمالن المختلطةاحيائيحمزة عباس فهد يوسف1047542021417026004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيطيبه هيثم محمد موزان1047552021422020043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعلي حسن دنان عطيه1047562321413012043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه محمد عيدان عليوي1047572321422015126

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد عبد الحسين نجم1047582521413013313

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد عبد الستار محمد صالح1047591721411005087

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيسيف خالد عبد الرحيم محمود1047601721411195004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد هللا خلف درويش خلف1047611821411032070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد ابراهيم احمد اسماعيل1047621921411009183

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد مريوان شكر بكر1047632021411001033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين حسن سعيد علي1047642021411001068

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية الجهاد للبنيناحيائيظاهر جاسم محمد سلمان1047652021411003047

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيعماد محجوب حبيب عبود1047662021417007018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83ثانوية الحريري للبناتاحيائيسارة نهاد مجيد سعيد1047672021422015053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.6491.77اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيهاجر ابراهيم بكر محمد1047682021422008139

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيهاله صبري هادي محمد1047691521422010182

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية القيارة للبناتاحيائيهاله محل جاسم محمد1047701721422013095

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيايهم علي حسين مطر1047711821413010003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيطارق زياد علي محمود1047721821413013019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية الصدر للبنيناحيائيعلي حسين مرعي محسن1047732021411006045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد عماد عمر سليمان1047742021411015053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية الرواد للبنيناحيائيوليد خالد ابراهيم غفور1047752021411021139
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمحمد غازي اسعد محمد1047762021411024061

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67ثانوية الخان للبنيناحيائيعيسى ابراهيم عبد حمود1047772021411026016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية االزدهار للبناتاحيائينرجس زهير صباح فاضل1047782021422019112

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيعمار علي حساني حسين1047792321411020259

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.6091.60ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى محمد عرب عرب مرتضى1047802021411040081

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائييوسف جدعان ابراهيم علي1047811721411001077

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد العزيز مهيدي صالح مرعي1047821721411007079

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد رعد محمود حميد1047831721411008317

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد نبيل سلمان احمد1047841721411011034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعثمان ارشد سعيد حمو1047851721411050064

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50ثانوية فايدة للبنيناحيائيمحمود اياد عبد الرحمن سلطان1047861721411091049

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمحمد بشير عبد الرحمن إبراهيم1047871721411104060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيمحمد نور غالب محمد سعيد يوسف1047881721411111028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد محمود جاسم محمد1047891721415002356

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيأمنه ياسين احمد فتحي1047901721422002008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيصبحة ابراهيم فرج حسن1047911721422045129

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيهمام عكاب حوار عبد1047921921411099045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية بروانة للبناتاحيائيوسن مجيد عبد الكريم محمد1047931921422020048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية الرواد للبنيناحيائياحمد فتحي عبد الجبار علي1047942021411021014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد احسان حسن عثمان1047952021411039007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب علي ياسين رؤوف1047962021422032042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية نور العراق للبناتاحيائيميسم عبد الرزاق محمد علي1047972021422036077

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية الحجرات للبناتاحيائيسلمى جعفر اكبر علي1047982121422020075

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية حيفا للبناتاحيائيسميه احسان كاظم حسن1047992321422046026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن عطية عبيد بحت1048002621411003037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50ثانوية الخيام للبناتاحيائيطيبه غسان محمد ابراهيم1048013221422002023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية الراية للبنيناحيائياحمد حسين فيصل صالح1048021721411025003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيهمام عبد الرحمن محمد عبد هللا1048031921411009259

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية الجهاد للبنيناحيائيابراهيم ربيع جاسم محمد1048042021411003001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيتبارك محسن عباس صالح1048052421427020015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمصطفى كريم علي كاظم1048062521411012306

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.4891.25ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفرح عمار جليل عبد الجبار1048072021422017053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحسين اياد حسين علي1048081021411013042
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية الضفاف للبناتاحيائيرقية عبد الحسن جبير فرج1048091421422024038

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائييوسف عصام صالح سمو1048101721411020082

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية الموالي للبنيناحيائييونس سعد يونس محمد1048111721411054028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية تلعفر للبنيناحيائيكرم خليل غانم محمد صالح1048121721411110050

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيصادق علي خليل ابراهيم1048131721411115065

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية تويم للبنيناحيائيفتحي سالم احجاب محمد1048141721411179018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية اشور للبنيناحيائيالحسين خلف حمد حسين1048151821411070010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين عماد صفر سعيد1048162021411001071

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية الرياض للبنيناحيائيهاشم مزاحم طامي عزبه1048172021411022052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية الحريري للبناتاحيائيعال محمد فائق احمد1048182021422015066

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيجنات رياض محمد جميل محمد صالح1048192021422024018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية الجمهورية للبناتاحيائياسراء خلف عبد حنتاوي1048202021422030006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية النصر للنازحاتاحيائياسراء اسماعيل ابراهيم احمد1048212021422064003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17ثانوية الحريري للبناتاحيائيهاله غصوب طارق عبد هللا1048222121422053070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.8491.14ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمريم علي فاضل زين العابدين1048232021422017062

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمثنى حارث حميد شباح1048241421411019098

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمود قحطان ثامر احمد1048251721411003146

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية الموالي للبنيناحيائيعمر علي خضر محمد1048261721411054015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية خزنة للبنيناحيائيحبيب بسام فاضل يوسف1048271721411064012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد الرحمن خلف محمد حمد1048282021411013047

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية الواسطي للبناتاحيائيمريم عيسى احمد صالح1048292021422003076

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية الهناء للبناتاحيائيزهور حسين خليف حمد1048302021422057030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيفاطمه حسن علي محمد1048312021422115023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيليلى اسماعيل حسن محمد1048322021427003010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد القادر معن قادر اسماعيل1048332121411009153

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيبنين جاسم شديد مومن1048342221424055007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيمنار غسان حمزه علوان1048352321424013043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيأسامه خالد غانم مجيد1048361721411012018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد بسام ياسين حامد1048371721411021003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمصطفى صبحي عزيز جاسم1048381721411133055

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية اليمن للبناتاحيائيبراء اسماعيل عيان ضيف1048391721422008036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية الفراتين للبناتاحيائيهاجر عبد المنعم خلف بشير1048401721422036116

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية االندلس للبناتاحيائينور ذنون ميسر شريف1048411721422054257
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية عائشة للبناتاحيائيتبارك محمد عبد هللا جاسم1048421821422022032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية العباسي للبنيناحيائيابراهيم صالح الدين عزيز ابراهيم1048432021411020002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية شمالن المختلطةاحيائيحسين محمد يعقوب حسين1048442021417026003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية غمدان المختلطةاحيائيياسر عبد هللا سلمان حمود1048452021417034023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائيعائشه قحطان عدنان فتح هللا1048462021422019086

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية الصفوة للبناتاحيائيزينب سمير مصطفى محمد1048472021422025026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا سمير جاسم خلف1048482121411005070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمصطفى لؤي ناير خضر1048492121411049147

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية النهروان المختلطةاحيائيحمزة نمير داود سلمان1048502121417018003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية االنامل للبناتاحيائيناديه اسماعيل حسين زناد1048512121422091012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمصطفى احمد نجم عبد هللا1048522221411038152

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية الفالح المختلطةاحيائيمحمد خالد عبد الواحد كاظم1048532321417022025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعالء سالم شخبر عباس1048542321417039030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزهراء كنوش علي جلوب1048552421422041058

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه جبار عباس حسون1048562721422054218

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيمرتضى سدران والي محمد1048572921411017285

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيياسين مجاهد علي جليل1048583121417008052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية الشعلة للبنيناحيائيحسين فرحان موسى حسين104859242041012022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيحسنين علي جمال جمعه1048601721411066012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيثائر علي صالح حسون1048611721411133014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمه عباس ناقي زين العابدين1048621721422012075

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيمحمد مجول اسعد محمد1048631821411118037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيسناء هيثم هاشم محمد1048641821422019034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية عائشة للبناتاحيائيعائشه عيسى شهاب احمد1048651821422022093

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية قلعة اشور للبناتاحيائيخديجه أحمد عبيد محمد1048661821422119004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية البحتري المختلطةاحيائينور صباح مهدي ابراهيم1048671821427004023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية الصدر للبنيناحيائيمحمد وليد خميس محمد1048682021411006063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية النضال للبنيناحيائياسماعيل علي موسى عبد هللا1048692021411012012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية الوثبة للبنيناحيائياحمد سمير ذياب محمد1048702021411013008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية الجواهري للبنيناحيائيابراهيم علي عثمان سلطان1048712021411015003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية شميط للبنيناحيائيجمال شعالن احمد محمود1048722021411034005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيليث حسن جاد هللا صالح1048732021417007022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية الحريري للبناتاحيائيساره عبد هللا فهد نجم1048742021422015054
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية منوليا للبناتاحيائيانفال فاضل عباس يوسف1048752021422021007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيزبيدة عامر حسين محمد1048762021426002119

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية جلوالء للبنيناحيائيبالل رباح خلف حسين1048772121411009056

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية اليرموك للبناتاحيائياسماء محسن كريم علي1048782121422035005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية الطيبات للبناتاحيائيحوراء صالح حسن كاظم1048792121422085063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعباس عدنان غافل خليف1048802221413012083

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيتكليف جبار نايف صالح1048812221413013017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية النجوم للبنيناحيائيابا الحسن حيدر كريم كاظم1048822321411026001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه غالب نزال حصني1048832621424012175

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائياية محمد نور حمزة عباس1048843021427041009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيام البنين عقيل جاسم كريم1048851121426001112

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيسيف سامي حسين حميد1048861421411026042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية القيارة للبنيناحيائيابراهيم وعد احمد حمد1048871721411042001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيعمر عبد الرحيم خلف محمود1048881721411148042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحارث احمد خليل حمد1048891721415002095

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية فايدة للبنيناحيائينور هذال احمد محمود1048901721421091033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرواء احمد ياسين يونس1048911721422001041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسبأ عماد عبد الكريم محمد1048921721422002159

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائينبأ ابراهيم خليل محمد1048931721422080085

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية الرمانة للبنيناحيائيامجد عبود رجب هدار1048941921411112021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائياسعد فالح حسن عزيز1048952021411002014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحيناحيائيايوب محمد اسماعيل ابراهيم1048962021411070008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيمسلم فرياد قورباني علي1048972021413006010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب فاضل عز الدين جاسم1048982021422029021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية الجمهورية للبناتاحيائينياز جبار حميد رضا1048992021422030055

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيبشائر محمود خلف سالم1049002021427007007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيليث قحطان ناصر حسون1049012121411003130

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية المعارف للبنيناحيائيبالل محسن هزبر سعيد1049022121411005026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمؤمل كريم عيسى سلمان1049032421411003108

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي باسم ياسر كريدي1049042421411047192

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيسجاد عباس عبد اليمه جباره1049052421417008036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسين راضي عبد الساده خشان1049062421417020020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينب زعيم نجيمان دبيس1049072521424033029
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية العزة للبناتاحيائيرونق صالح جازع حيال1049082621422028032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيريام علي سعدي احمد1049092621424012080

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيكرار راجح موسى محمد1049102921411019146

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيسعود نواف حواس عبد هللا1049111721411001026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية سارية للبنيناحيائيحسن عبد الرحيم محمد نوري مصطفى1049121721411018067

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية المستقبل للبنيناحيائيحذيفه ربيع عبدالمنعم عمر1049131721411024015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائياحمد تركي ثروي احمد1049141721415016001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائييقين عزام عباس عبوش1049151721424008079

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية العباسي للبنيناحيائيعماد مطلب حاجم محمود1049162021411020102

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد محمود جلوب بستان1049172021411021109

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية المهيري للبنيناحيائيعبد الرحمن رجى جاسم محمد1049182021411029015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيعبد هللا حسن اسماعيل عبد1049192021411041020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية عدن للبنيناحيائيزيد زياد سعد هللا عبد هللا1049202021411055029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحيناحيائيغزوان حميد وسمي محمد1049212021411070043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيضاري محمود احمد علي1049222021413017016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية الشهباء للبناتاحيائينرجس عبد هللا غضب احمد1049232021422007073

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيهدى جودت اسماعيل حسين1049242021422022059

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهديل شهاب احمد ابراهيم1049252021422042056

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية الشروق للبناتاحيائياالء شوقي محمد خضر1049262021422047005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية ديالى للبنيناحيائيابو بكر حسين محمود داود1049272121411012005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمجتبى جاسب سلمان كطفان1049282221413013147

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعبد االمير قيس عبد االمير عبد عون1049292321411017078

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيشهاب احمد حسون عبد1049302421411036146

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية القطيف للبنيناحيائيكرار كاظم عذاب دويج1049312621411041032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية ماجد خضر نصيف1049322921422024105

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء وضاح عبد الرسول محمد صالح1049331221422024083

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى خالد مشعل سلطان1049341721411007154

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية الراية للبنيناحيائيعبد هللا ناصر عبد هللا محمد1049351721411025052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية سنوني المختلطةاحيائيعماد عيسى حسن سليمان1049361721417010041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية الخان للبنيناحيائياحمد خضر محمود محمد1049372021411026002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيمحمد احمد عبد هللا محمد1049382021417007024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيسرى مجيد حميد عزيز1049392021422018048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية ام وهب للبناتاحيائيهيام عبد الحميد عبوش خلف1049402021422118027
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيحنين مطلك صالح ابراهيم1049412021427011004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمرتضى اسماعيل ذياب عطشان1049422221413006189

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب كريم سموم مهون1049432221424028121

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمنتظر جالل حمد بريسم1049442321411041095

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق عامر فليح1049452321413016017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية الوركاء للبناتاحيائيبراء جاسم حمود غضيب1049462321422004012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد سرهيد حريجه روضان1049472421411036276

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد جبار بيجع عطيه1049482421411042141

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء حسن جابر هاني1049492421422025070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرسل فاضل حسن حسين1049502421424023039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية الصفا للبناتاحيائينور محمد حسون شناوه1049512621422015093

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية الرافدين للبنيناحيائيهادي عبد هللا ثامر فزاع1049522721411029156

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرقية امجد منفي جوده1049532921424003063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية تويم للبنيناحيائيسوادي محمود خلف احمد1049541721411179010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية الشورة للبناتاحيائينبا عذال صالح علي1049551721422039012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيفاطمه اصغر اكرم كوثر1049561821422022099

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية داقوق للبنيناحيائيمقتدى صباح حسن عباس1049572021411017031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية الشهباء للبناتاحيائيايفان رابح احمد صالح1049582021422007019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسندس رجب حمدي اسماعيل1049592021422051047

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيفهمي حميد فهمي محمد1049602121417079007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرقيه حسن حميد عذب1049612121422079045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسين هادي خضر رهيف1049622421413008012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم حيدر عبد الحسن كاظم1049632421422039200

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيافنان خليل راضي حسن1049642921422024011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه جابر منشد حسن1049652921422025098

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيهاشم ابراهيم مطر مصلح1049661821411029023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر صخر عبد الحمزه1049672521413013172

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية519.0086.50اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيشيماء ابراهيم هادي احمد1049682121427067019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية511.0085.17ثانوية سيوان للبنيناحيائيعبد هللا زهير مد هللا محمد1049693121411001020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية492.0082.00ثانوية الشهباء للبناتاحيائيبتول ياسين طه عباس1049702021422007022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية488.0081.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيوسن امين ذنون علي1049711721424011138

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية488.0081.33ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيميالد باسل قسطو سعيد1049723121426001081

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية488.0081.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيمنار علي جمعه حسن1049733321422002101

4148 من 3181صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية487.0081.17اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيحسين كريم جاسم طالل1049742621413005009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية485.0080.83اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعائشه خالد صالح صفو1049751721426001211

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية481.0068.67ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيساهره ئازاد حمه صوفي1049762021422102012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية472.0078.67ثانوية الشهباء للبناتاحيائيانوار نوري ابراهيم عبد1049772021422007018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية456.0076.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيحنان عباس سليمان زينل1049781721422007025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية453.0075.50اعدادية العزة للبناتاحيائيفاتن علي محمد تقي بركت علي1049791221422036069

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية448.0074.67ثانوية سنوني المختلطةاحيائيغزوان درويش خلف حامو1049801721417010045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية448.0074.67اعدادية العراق المختلطةاحيائيمهى مراد قري علي1049811721427002052

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0073.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيكوثر فالح حسن عبيس1049822621422004121

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0073.17ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب قصي صباح زينل1049832021422032043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0072.50ثانوية الكسك للبنينتطبيقياثير محمد احمد خضير1049841721511108001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0071.50للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيعبد الرحمن منقذ محمد فيصل1049853321411001045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0070.83ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيامنه عبد الرزاق محمود شيت1049861721424003009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0070.83ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيايهم محمود علي عباس1049872021417012010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0070.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيضحى بشار خضر عبد هللا1049881721422057123

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0070.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد هللا طارق عبد هللا صالح1049891721411011122

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0069.50اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيميالد نشوان سالم عيدو1049901721411057066

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0069.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقييعسوب الدين فيصل طاهر صروط1049912821511001225

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0068.67ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيحياة فيصل عبد االله جابر1049921221422015015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0067.67اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيكرم حسين نون السو1049931721411057044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0067.33اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبد الغني ياسر عبد الغني احمد1049941721511015021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0067.00ايسر- الخارجيون احيائيمعاذ حازم ياسين طه1049951721418010197

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0066.83اعدادية العراق المختلطةاحيائيزينه برهيم كاشان حسو1049961721427002028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0066.83اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيايفان شمدين ظاهر مطو1049971721511058005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0065.83ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيليث عامر حسن يونس1049983321517014009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0065.17اعدادية االصمعي للبناتاحيائيحنين رعد سعد هللا جاسم1049991721422056043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0065.17ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيأفكار فرحان حسين ولي1050001721422074001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0064.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعذراء وليد عبد هللا حمود1050011321422025061

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0063.83اعدادية اليمن للبناتاحيائيزينه فارس الياس علي1050021721422008097

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0063.83اعدادية الكفاح للبناتاحيائيأمنة فواز حميد احمد1050031721422051003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0063.67اعدادية زمار للبنيناحيائيعلي احمد عثمان علي1050041721411095071

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0063.67اعدادية اليمن للبناتتطبيقيمريم محمد عارف احمد1050051721522008031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0063.50اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيناهده حيدر خلف نافخوش1050063321422002111
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0063.33ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيزينب حميد محو كرموش1050071721422084038

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.0063.17ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمنى اكرم احمد محمود1050081721422052054

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية378.0063.00اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيزينه خليل عاشور محمد سعيد1050091721422015041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية378.0063.00اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيسهاد غانم عيدو حمو1050101721422015046

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0062.33اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعمر طارق علوان حمد1050111021511016060

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0062.17ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر وارد نجم1050121421424004014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0062.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينبا يوسف محمد عبد هللا1050131721422001094

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية371.0061.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد وثاب زهير محمد تقي1050141021511020040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية370.0061.67اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمصطفى صائب صعب منصور1050151721411135070

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية369.0061.50ثانوية القصواء للبناتاحيائيرسل طارق محمود زيدان1050161221422051042

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية369.0061.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيهدلي خلف سلو عطو1050173321422001010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية367.0061.17اعدادية مؤتة للبناتاحيائياسماء قيصر محي الدين فتحي1050181721422068008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية367.0061.17 للبنات6/ ثانوية حوض احيائينهى جاسم محمد صوفي1050192021422119024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية367.0061.17اعدادية حطين للبنينتطبيقيمؤمل عالء عبد الحسين سالم1050202321511022025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية365.0060.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الملك عصام هندي احمد1050211721411008230

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية364.0060.67ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد عماد حمدي عبد هللا1050221721413013005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية364.0060.67اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيوسيم زيد خلف خضر1050231721511058048

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية363.0060.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد محمود105024182051149006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية363.0060.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيآيه زيد خلف عبد1050253121422009009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية362.0060.33اعدادية عين سفني للبناتاحيائيايه يونس اسماعيل عبد هللا1050261721422029010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية361.0060.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيمالك ابراهيم أجبير فالح1050271121522017042

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية361.0060.17ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيزيد حمودي محمد سلطان1050281821513007012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية360.0060.00اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد محمود حسين علي1050291721515001190

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن علي محيميد1050301721411008035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83ثانوية المأمون للبناتاحيائيغنيه عبدالهادي احمد جدوع1050311721422082062

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيعمر نوفل نوري محمد1050321721511010018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيامين محمد سالم قاسم1050331721511011009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيامجد ماهر حامد محمد1050341721511039006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيكرار عبد الخالق جرجيس محمد1050351721511050032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83اعدادية حمص للبناتتطبيقيساره ياسر فاضل عباس1050361721522069008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83اعدادية الزاب للبنيناحيائيعلي طالب علي طه1050372021411025026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية خزنة للبنيناحيائييونس خالد يونس علي1050381721411064071

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيفهد يوسف عبد جراد1050391721511008066
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية الزهور للبنينتطبيقيفهد محمد ياسين خضير1050401721511015038

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيمصطفى سالم حمادي عنتر1050411721511016043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسيف جاسم محمد خليف1050421721515002170

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية حديثة للبنينتطبيقيرامي محمود حردان عبد الرحمن1050431921511019030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعباس قيس عباس علي1050442721411037056

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيابراهيم احمد ابراهيم احمد105045172051223001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي كادح حسين علي1050461621511046107

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى زياد طارق محمد1050471721411008377

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية تلكيف للبنيناحيائيحسن عسكر حبيب علي1050481721411080015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50ثانوية بازوايا للبناتاحيائيشاهه رعد عكاب مرعي1050491721422070021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد القادر يحيى محمد عبيد1050501721511019014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيسيف سعد عبد شريف1050511721515001089

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائييوسف محمد خلف حسين1050521821417071078

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيهيثم اسماعيل جردو جهور1050533321411002046

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقياحمد محمد عبد العزيز قنبر1050543321517001004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيالحسن أسامة موسى عاشور1050551721411016010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتمارا باسل سالم محمود1050561721426001070

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياحمد عبد الجبار عبد الستار محمد1050571721511012006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد المهيمن ناصر انس يونس1050581721511012041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعادل خالص بالل عليوي1050591721511020037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33ثانوية حكنة للبنينتطبيقيمحمد حسن ابراهيم خضير1050601721511101020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيعبد هللا علي محمد علي1050611821511013017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33ثانوية القلعة للبنينتطبيقيعلي زاحم محمد جاسم1050621821511055011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيسرمد محمود خليل حسين1050632921411020155

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد محمد1050641721411026092

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17ثانوية االزاهير للبنيناحيائيطه إسماعيل عباس صالح1050651721411162012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيميزر نكاز غباش محسن1050661721511096013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعمر خليل ابراهيم حسن1050671721515001147

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيعبد المجيد علي مجيد محمد1050682021411037016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد رافع سرحان علي1050693121411008105

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيسيف الدين سعد ابراهيم شيت1050701721411021019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره ماجد افرام يوسف1050711721422018019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعلي فالح حسن علي1050721721513023014
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية الكفاح للبناتتطبيقينور علي سعدون عبد هللا1050731721522051036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيهمام حسين علي سليمان1050743321517015015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعمر فيصل محمد فياض105075192051013042

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمود عواد ذنون حسن1050761721411050116

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية القبة للبنيناحيائيسجاد عادل محمد حسن1050771721411077020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي حسين عبد الغني محمد1050781721411115083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الشافعي للبنيناحيائييحيى زكريا يحيى رزوقي1050791721411135082

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية فايدة للبنيناحيائيانتصار محمود بالل محمد صالح1050801721421091006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهديل منار عبد العزيز جميل1050811721422056157

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيلوران شاهين خضر الياس1050821721511058041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية تللسقف للبنينتطبيقياندي جمال سليم كوذي1050831721511082002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية زينب للبناتتطبيقيامنه زياد عادل قاسم1050841721522053002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيسجى شكر محمود مصطفى1050851721522065014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعبد الواحد شهاب احمد رشيد1050861821411047047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعددية غرناطة للبنيناحيائيمحمد طالب حسين جميل1050871821411104056

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيخالد جمال ياسين حسين1050881821417074023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياحمد علي احمد علي1050891721411020007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية زمار للبنيناحيائيعامر عبد الستار حسن سليمان1050901721411095058

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيعبد القادر صالح محيمد عطيه1050911721411152020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيمياده غانم داؤد مغير1050921721422009090

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية الموفقية للبناتاحيائيبتول احمد اسماعيل خليل1050931721422037008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبيده احمد طارق سعدي1050941721511008047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيطه ياسر داود سلمان1050951721511021006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية النيل للبنينتطبيقيطه عطية محمد خلف1050961721511027024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد صديق سليمان1050971721513028001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد السالم محمد ساير1050981721515001014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقينازي حمو حجي سليمان1050991721522015017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية بلقيس للبناتتطبيقينبأ آحمد عبد المجيد آحمد1051001721522055040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةتطبيقيدعاء عبد هللا محمد يعقوب1051011721527013001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية الجرناف المسائية المختلطةاحيائيانور نوفل سالم صالح1051021821417068004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيعبد العظيم حازم عبد الرزاق طه1051031921511082010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية النزاهة للبناتاحيائيدعاء وليد كاظم حسن1051042021422029012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية النصر للنازحاتاحيائيسندس سداد ابراهيم مجيد1051052021422064023
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزهراء مازن علي صبري1051061621522081016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى عماد عبد الحليم احمد1051071721411017172

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائينادر ابراهيم جاسم محمد1051081721411074027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الرضواني للبنيناحيائيابو بكر احمد جمعه محمد1051091721411147003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا بشار محمد سليمان1051101721415002215

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية بحزاني للبناتاحيائياكرام ربيع عبد ال اربيع1051111721422016005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيانوار صباح رجب عبد هللا1051121721422059008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقييحيى زكريا احمد حسن1051131721511008108

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعمر يونس عمر علي1051141721511011068

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياسامة عصمت احمد عزيز1051151721511017012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية تلكيف للبنينتطبيقينكتل عبد الباسط صالح محمد1051161721511080019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية ابن سينا االهلية للبنينتطبيقياحمد صالح الدين حامد احمد1051171721513021001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية زينب للبناتتطبيقيايناس ساطع جاسم محمد1051181721522053005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةتطبيقيزهير ثامر عبد هللا خلف1051191821517071017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد االمير كاظم مكي1051202521515002088

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعذراء ظاهر شامخ طلب1051213121427001016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية بارزاني المسائية للبنينتطبيقيعلي ناظم حامد يحيى1051223121515001038

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيطه محمد طه محمود1051231721415002181

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية خانصور للبنيناحيائينهلة خلف كارس نمر1051241721421203051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية الفضيلة للبناتاحيائياشواق زكريا محمد شهاب1051251721422052004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيهبه ذاكر سلطان مصطفى1051261721422064080

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية بادوش للبناتاحيائيشكران صالح محمود يوسف1051271721422077015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيليلى عبد العزيز عبد الجبار احمد1051281721424008061

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد اسامة سالم يوسف1051291721511011081

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعثمان ضياء الدين غانم محمد1051301721511015028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد الغني حسين علي محمود1051311721511026044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعثمان محمد عبد القادر حامد1051321721515001127

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيسجى وليد خالد حسو1051331721526001063

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيشهد نعمان ياسين مهدي1051341821424003014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية القائم للبناتاحيائيعائشه شهاب احمد بشير1051351921422010142

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية حديثة للبنينتطبيقييوسف ابراهيم عبد العزيز مصطفى1051361921511019084

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيياسين علي يحيى هاشم1051372521511012112

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيعلي عمران داود مهر1051382621415009016
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعبد الرحمن مخلد كيطان مسجت105139162051036057

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية ابن سينا االهلية للبنينتطبيقيمحمد شامل محمد اسماعيل105140172051217007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائينوح اكرم بطرس نوح1051411721413025031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية دار الشرقية االهلية للبنيناحيائييوسف محمد فتحي قاسم1051421721413027031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعمر حسن سليمان حسن1051431721415001131

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية وانه للبناتاحيائياالء حسن عبد العزيز حسين1051441721422046003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية الثورةللبناتاحيائينهى علي عبد الرزاق عاشور1051451721422047071

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيامنه شهاب احمد قادر1051461721422072013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيشمس ضياء ياسين محمود1051471721422080052

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيوفاء خليل ابراهيم صالح1051481721426001382

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية العراق المختلطةاحيائيفيان كمال ايزدين الياس1051491721427002047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيسجاد حافظ محمود محمد1051501721511063006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيعبد الكريم احمد عماش فارس1051511721511104015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنينتطبيقيسيف سعد طالل اسماعيل1051521721513007002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية الحكمة للبناتاحيائيتبارك مروان عيسى جاسم1051531821422029005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيمهند عدي عامر عطيه1051543121417010009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيورشان رعد رجب جميل1051553121511008061

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيعبير اسماعيل علو سلو1051563321427010015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيايمان كمال علي عثمان1051573321522002005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعلي عمار علي حماد105158172041112040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعلي طلب غانم احمد105159172051023050

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية االطياف للبناتاحيائينادين ياسر حسن جاسم105160182042225034

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد العزيز عبد الوهاب105161272051030035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية المصطفى للبنيناحيائيعلي عبد الجبار عمر صالح1051621721411075016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية وانة للبنيناحيائيبشير محمد حسن عبد الحميد1051631721411086009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية تل عدس للبنيناحيائياحمد علي خليل احمد1051641721411089002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائينبأ خالد داؤود سليمان1051651721422056140

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرغد محمد شكري جرجيس1051661721422067037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقياحمد عدنان يونس سلطان1051671721511005005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيأسيد وسام غانم محمد1051681721511020001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيهمام حافظ يوسف محمد1051691721511024045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياسامه فراس سليمان معيوف1051701721511026017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية دار االندلس االهلية للبنينتطبيقيعمر اسماعيل عبد المنعم اسماعيل1051711721513006008
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحسام طه عبد هللا حسن1051721721515002111

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية الفراتين للبناتتطبيقيضحى عامر احمد عزيز1051731721522036005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيامنية رائد زكي صبري1051741721522042007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية العبير المسائية المختلطةتطبيقياسراء محمود ابراهيم حمدان1051751721527012001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيفدك علي قاسم عبد اللطيف1051762021422046043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد نجم دحام علي1051773121511003086

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية البسالة للبناتاحيائيدنيا سعد خالد عبد القادر1051781321422016023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية المحلبية للبنيناحيائيمحمد انور عبد عبد هللا1051791721411055009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية بعويزة للبنيناحيائيعباس أحمد ابراهيم الياس1051801721411079030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مشعل احمد عبد هللا1051811721413007029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيتبارك عزام شيت عبد الباقي1051821721422002060

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزبيدة صهيب حامد شهاب1051831721422056065

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيديار يحيى احمد عفر1051841721424024011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى صهيب وعد هللا حسن1051851721511012069

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيعبد هللا دارا نور الدين رشيد1051861721511087009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيضياء فتحي حسين يونس1051871721515002183

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيكرم حاتم احمد حمد1051881721515002324

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياسماء اسعد عبد العالي مكي1051892221424062003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيحيدر جمعة جالل عبد هللا1051903121417001015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبدالرحمن وضاح غانم عزيز1051911721411024029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعددية الفاو للبناتاحيائيبلسم معن مخلف ادريس1051921721422006038

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعددية الفاو للبناتاحيائيلينا موفق احمد هندي1051931721422006118

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية القيارة للبناتاحيائيعبير صباح جاسم احمد1051941721422013060

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيرحمه عطيه ذنون حسن1051951721422022067

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية الكفاح للبناتاحيائيجمانه يونس سلطان خليل1051961721422051038

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد عقيل محمد زكي صالح1051971721511002002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد عمار ابراهيم محمد1051981721511028005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقيمارك شرقي سعيد ميخا1051991721511067015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية الفردوس االهلية للبنينتطبيقيعثمان عبد الناصر صبحي حميد1052001721513026001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد سعد هللا هاني زيدان1052011721515002366

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيكليزار مروان جمعه يوسف1052021721522015011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقياية مظفر ناصر سلطان1052031721522080009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعمر قاسم محمد فاضل1052041821511061103
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية حديثة للبنينتطبيقيقحطان عدنان عمر مطر1052051921511019060

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائينور حازم عبد السالم احمد1052063321422002116

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيمحمد نواف عوني عبد هللا105207172051038028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد سعد محمد احمد1052081721411012069

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعبد هللا عدنان نجم حميد1052091721411062027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياسامه خليل فتحي عبد هللا1052101721415002065

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيامنة فؤاد ياسين يونس1052111721422042026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية بازوايا للبناتاحيائيرقيه يوسف برجس خضر1052121721422070008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقييونس يحيى يونس يحيى1052131721511020073

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعمار ظافر جاسم حسين1052141721511026058

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية مؤتة للبناتتطبيقيآية صباح سعدي نصيف1052151721522068005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرشا حسن عبود محسن1052161921422012070

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمصطفى صالح عطية حميد1052172021511003072

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيجورج نشوان موسى الياس105218172051228002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيهاشم عماد هاشم محمود1052191721411011250

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية خانصور للبنيناحيائيمحمود بركات ابراهيم حسين1052201721411203048

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية فايدة للبنيناحيائيرانيه يونس ذنون عمر1052211721421091015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيفاطمة غانم سالم حميد1052221721422042127

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيماسه سهر صالح مصطفى1052231721422057147

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء يونس نوح الياس1052241721422071036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية اليرموك للبنينتطبيقياحمد محمد عائد مظهور1052251721511003001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية الزهور للبناتتطبيقيخديجه احمد محمد علي1052261721522057006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيعال عقيل يونس حسن1052271721522061048

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية العلم للبناتاحيائيايمان عدي خلف حمد1052281821422011012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية اليعربية للبناتاحيائيغفران احمد صالح عطيه1052291821422100039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتبارك عدنان مراد اسماعيل1052302121422047021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيساهره سليمان خديده سليمان1052313321427002047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد رعد احمد محمود1052321721411015101

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيمحمد عمر إبراهيم امين1052331721411016052

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد نمير ميسر عبد الرحيم1052341721411017159

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيميالد وعد صالح حمد1052351721415002418

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمار عبد الجليل محمد عبد الجادر1052361721515002277

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيبنيان عبد هللا محمد حمادة1052371721515016007
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية زينب للبناتتطبيقيجواهر خالد احمد محمد1052381721522053009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعواد عبد القادر عواد اسماعيل1052391821411057016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيياسين عبد الباسط عبد الكريم هواس1052402021411039177

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية الخوارزمي للبناتتطبيقيديما احمد حازم عبد الرحمن1052413121522015004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيسولين علي جعفر سلطان1052423321427008028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيحيدر دريد حميد ابراهيم1052431721411015031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيحمزه نزار طالل حامد1052441721411028027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييونس جاسم محمد صالح عزام1052451721415002451

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيرجعان محسن عويد ابراهيم1052461721415004014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية القادسية للبناتاحيائيأمنه اياد ابراهيم علي1052471721422066002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيسيف سعد حامد عبد هللا1052481721511011033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد هللا احمد محمود يوسف1052491721511011048

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيرافع عيدان خضر حسن1052501721511041010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقيجودت ثائر جودت بطرس1052511721511067005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية االبداع للبنينتطبيقيعبد هللا خالد وليد صديق1052521721511202014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحسام محمد محمود محسن1052531721515002509

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية الفجر العربي المسائيةتطبيقيطاهر ابراهيم مضحي محمد1052541721515005026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيوسن محمود حسن ظاهر1052551821421057016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقياحمد علي حماد حسن1052561821511099009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيصدام حميد داود سليم1052572021411008020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيطه خالد صالح حسين105258172051017061

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيسرى خالد نغيمش مطر1052591121422021076

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيتمارة احمد علي حمودي1052601721422048026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية زينب للبناتاحيائيسجى حازم احمد اسماعيل1052611721422053081

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائياالء مروان غانم سليمان1052621721422061010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم خليل محمد1052631721426001134

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيهاشم ظافر هاشم عبد هللا1052641721515002463

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيمريم مثنى حامد عزيز1052651721522056031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى براء محمد مجيد1052661821513009011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية راوه للبنينتطبيقياحمد عبد هللا طركي خلف1052671921511022005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا فرحان عطية مهيري1052681921515016044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد القادر شامل عبد هللا احمد1052692021411039083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقينورا ادريس يوسف ميرو1052703321522002031
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الزهور للبنيناحيائينوار احمد سليم عبيد1052711721411015129

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية االمين للبنيناحيائيعبيدة محمد عادل يونس1052721721411019026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيناحيائيغسان علي احمد ياسين1052731721411048015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية الفضيلة للبناتاحيائياسراء كمال اكرم محمود1052741721422052002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم حسام احمد علي1052751721424008063

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد هللا دريد محمد زكي شيت1052761721511027026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد عمار سالم محمد1052771721511028006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيعلي مجيد امين سيتو1052781721511093012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عمر عصام خليل1052791721515002439

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيعهود ثائر سبهان محمود1052801721526002032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية النهرين للبنينتطبيقيخالد محمد احمد داود1052811821511059007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية المروج للبناتاحيائيزهراء احمد حنون حسين1052822221422030025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيميرزا درويش مراد مرزا1052833321411003043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية االخوة للبنيناحيائيمصطفى نبيل حسون عبد القادر105284172041224058

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمنتظر هيثم رضا عبد علي1052851021511019111

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية الرجاء للبنيناحيائياحمد عبد النور يونس خليل1052861721411165003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية خانصور للبنيناحيائيعيسى هادى الياس سليمان1052871721411203031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن حميد علي محمد1052881721415001096

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيرؤى خالد محمد فتحي1052891721422059012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرويده حسن علي حميدي1052901721426001126

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد زياد نافع عبد هللا1052911721511011085

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعمر عامر ناظم عبد هللا1052921721511017081

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيايهاب ابراهيم خليل سليم1052931721511024012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد علي جاسم محمد1052941721515001017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحذيفه عالء حميد جوهان1052951921411004014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية المصطفى للبنيناحيائيمهدي بشير غانم شنيار1052962321411036019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيعلي حسين حالوب اهبيش105297162051068031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيابراهيم سامي طه مطرود105298172051012003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية الداودي للبنينتطبيقيصبحي علي صبحي موسى1052991021511029025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد العزيز محمد محسوب احمد1053001721411008202

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية الصديق للبنيناحيائيمعاذ احمد ادريس صالح1053011721411028091

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد هللا حمود جميل متعب1053021721411104037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييوسف عكاب يوسف جمعه1053031721415002442
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية القيارة للبناتاحيائيمها سعدهللا مطلك عليوي1053041721422013078

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيترفة حسن محمد ارميض1053051721422045045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب جمال حازم حسين1053061721422053068

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمة محمد حسين علي1053071721426001105

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا فراس حازم فائق1053081721511008043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياسامه سامر عبد الملك محمد صالح1053091721511011007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية تل واعي للبنينتطبيقيعمر جمهور احمد منصور1053101721511034003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيمطلك ظاهر بشيت دهيمان1053111721511104033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية الدرناج للبنينتطبيقيعمر عوني محمد ساير1053121721511215004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعمر خورشيد نعمان عبد هللا1053131721515001148

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيميمونه نمير كامل سلطان1053141821422042016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيمصطفى احمد حسين علي1053152021417071024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد عمران كاظم هندي1053162321411007010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية بارزاني المسائية للبنينتطبيقيصكر يوسف خلف عوين1053173121515001019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمد نوفل صالح ياسين105318172051020067

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيرضا عدنان عيسى عبد هللا1053191721411115055

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية المزرع للبنيناحيائيمنى فاضل محمود يونس1053201721421163024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية العياضية للبناتاحيائيحنيفة رياض محمد صادق عبد هللا1053211721422031022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرهف رافع اسماعيل عبد هللا1053221721422055073

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيطيبة زياد سالم فتحي1053231721422063043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية القوارير للبناتاحيائيبراء حمزة مجبل ركاض1053241721422071017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبد الكريم فرحان حميدي تركي1053251721511134039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمعن محمد خليل محمد1053261721515002452

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزينه ايمن عبد الواحد عبد1053271721522055024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيصفا حسام محمد توفيق1053281721522056020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيمنتهى طه محمود احمد1053291721526001100

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعددية غرناطة للبنيناحيائيمحمد عبد هللا انهاب صالح1053301821411104057

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية قلعة اشور للبناتاحيائيطيبه حاضر كردي احمد1053311821422119011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيسفيان عبد حميد جاسم1053321821511029023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية االيالف للبنينتطبيقيعامر حمود حسين علي1053331921511102026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الروافد للبنينتطبيقييوسف رعد احمد حسين105334182051085048

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه فؤاد حميد مجيد1053351021522035031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيلينه نجاح نوري جابر1053361021522037019
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد اللطيف عبد الحسن علي1053371621515002020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الحكمة للبنيناحيائيحمزة عبد هللا محمد شاهين1053381721411009039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيناحيائيمزهر صالح عزيز احمد1053391721411048016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية ربيعة للبنيناحيائياحمد فواز مبارك سليمان1053401721411104004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية الكبر للبنيناحيائيياسين فرحان ابراهيم احمد1053411721411190024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية سنجار للبناتاحيائيمروه صباح كمال عبدال1053421721422010033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية القيارة للبناتاحيائينجالء عبدهللا رمضان حسين1053431721422013084

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيامنة خليل اسماعيل موسى1053441721422042021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيمريم محمد يونس ذنون1053451721422064067

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيإبراهيم حسام الدين احمد سليمان1053461721511026002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية القيارة للبنينتطبيقيناصر مطلك ابراهيم سكران1053471721511042021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعمر حازم عزيز احمد1053481721515001146

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيايسر نايف برو عزيز1053491721515016005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيهبه يونس محمود شاكر1053501721522003032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية الفراتين للبناتتطبيقيايه احمد موفق نوري1053511721522036001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الخصم للبنينتطبيقيزيد عطية عواد احمد1053521821511015030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية حمرين للبنيناحيائيصفاء الدين حاتم ماجد صبار1053533121411004021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيديار عصام محمد غازي سامي1053543321422002037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية بحزاني للبناتتطبيقيرونق ازاد رشيد اسود105355172052245009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية البيان للبنينتطبيقيمقتدى قاسم عليوي هاني105356232051014034

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائييوسف كنعان عبدالوهاب صالح1053571721411012109

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية بازوايا للبنيناحيائيعلي محمود جاسم مصطفى1053581721411063014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد المؤمن مناف توفيق عبد الغفور1053591721415002231

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية اليمن للبناتاحيائيرحمه زياد طارق ذنون1053601721422008061

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمصطفى عزيز سالم ابراهيم1053611721511024042

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية ابي ماريه للبنينتطبيقيايمن ياسين خضر طه1053621721511109002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتتطبيقياسراء هشام الياس حسن1053631721524021001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيغفران احمود عواد عمر1053641821422007032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية اشور للبناتاحيائيخالده محمود عواد عمر1053651821422078044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيمنقذ عبد زوري غيالن1053662221511055037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيبسي حسن مراد الياس1053673321427004009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمعتز ابراهيم احمد سليمان1053681721415002405

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياكرم خلدون اكرم محمد1053691721511017014
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية برطلة للبنينتطبيقيضياء خالد يونس علي1053701721511065024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيهاشم محمد محمود عبوش1053711721515001225

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقييونس طه بجاي عبار1053721721515002502

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية الحود الفوقاني للبناتتطبيقينهى يحيى صالح ابراهيم1053731721522093015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائياحمد علي مرعي حسن1053741821411048004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيعامر فهد مطلك صالح1053751821411048019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية الراية المسائية للبنيناحيائيناصر ناظم شاكر فياض1053761921415006141

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية القائم للبناتاحيائيجمانه عبد المطلب حمد اسماعيل1053771921422010048

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيمحمد غضبان محمد صالح1053783321411002039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهديل هاني هادي نجم1053791721422049194

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ظافر غانم مجيد1053801721511017051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم مقيم حسن1053811721511026068

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقينبأ محمد طارق احمد1053821721526001102

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيعبد الحليم محمد جاسم محمد1053831821511032012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن احسان فاضل ذيب1053841121511015055

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعلي ثامر حازم حمدون1053851721411020044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية الرجاء للبنيناحيائيحسين شهاب احمد محمد1053861721411165014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقييوسف عبد هللا سلطان علي1053871721515002493

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية الفياض للبنيناحيائيعبد القادر صباح علي عبود1053881821411117024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيحيدر عدنان رافع صبيخان1053891921511060013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقيياسر محمود محمد صالح عمر1053903121517009011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعلي حسن قاسم حسن105391172051017088

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17النصر النموذجية للبنينتطبيقياسامة عامر عبد هللا خضر105392312051024010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية بعويزة للبنيناحيائيكاظم وعد عبد بطال1053931721411079041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية سنوني المختلطةاحيائيعماد علي كندور سمو1053941721417010040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية فايدة للبنيناحيائييسرى هيثم فريق احمد1053951721421091036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيهيثم بشار حمادي عبد1053961721515002468

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية بروانة للبنينتطبيقيابراهيم راضي عبد العزيز احمد1053971921511066002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الزهور للبنيناحيائييوسف علي ابراهيم طه1053981721411015142

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسن صهيب عبد الغني سعيد1053991721411028020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية سنجار للبنيناحيائيسفيان صالح خضر مراد1054001721411206026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيمحمد عبد الرحيم محمد حمود1054012021411002051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيسليمان داود سليمان احمد1054021721411017061
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيناحيائيمحمد صهيب دحام حامد1054031721413022006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد فارس محمد محمود1054041721415002351

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية القادسية للبناتاحيائيآمنه رافع طاهر حسن1054051721422066003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيزوبع خالد حمد خلف1054061721415001068

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية الثورةللبناتاحيائييمامة علوان ذنون يونس1054071721422047084

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيعليه حازم محمد علي حسن1054081721422052045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعبد الرحمن حاتم غفوري شكور1054091821411037020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية المآرب للبناتاحيائياالء جمعه عبد هللا احميد1054101821422111003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية االكارم المختلطةاحيائيفرحان علي عبدالحسين طايع1054112221417083021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية قره قوش للبنيناحيائيانمار بشار بكو اسحق105412172041069004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيخليل ابراهيم محمد ابراهيم1054131721411020029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيغاده ياسر ياسين طه1054141721422002215

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية زينب للبناتاحيائينهى هشام محسن حمادي1054151721422053139

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيعذراء اكرم اشعيا اسحق1054161721422067057

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيعبد الحكيم ساهر مهدي مطر1054171821417074035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيأبي ناظم عبد مجرن1054181721411008002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية عين سفني للبنيناحيائيملحم اوسو بكر حطي1054191721411093029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيريا وليد احمد يونس1054201721422042075

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيفرح اياد امين احمد1054211721422042128

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية المأمون للبناتاحيائيسندس علي حسين فتحي1054221721422082049

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية بيجي للبناتاحيائيغصون قاسم محمد علي1054231821422018035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية سروة للبناتاحيائيرفل محمد نوري عبد الغني1054242021422050025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيسيف هادي وادي احمد1054253121417001022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية الفتوة المختلطةاحيائياسيل صدام حمادي محمود1054263121427001004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد غسان عبد رشيد105427182041151068

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية الخيام للبناتاحيائيرندا محارب كريم ابراهيم105428182042212004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائياحمد سامي سعيد اسماعيل1054291721411016004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية العياضية للبنيناحيائيمهند احسان حسن احمد1054301721411107081

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد غانم سعيد خليل1054311721415001018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية سنوني المختلطةاحيائيساهر خلف جردو شفان1054321721417010027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيامنيه هشام هادي عبودي1054331721422057031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية سومر للبناتاحيائيسبا خضير رحمان احمد1054341721422079051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيعائشه علي خلف صالح1054351721427012028
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيعمران وليد خالد علي1054361721411015085

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد نشوان حازم محمد1054371721411017158

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية بحزاني للبنيناحيائيروزان صباح حسن محمود1054381721411058035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية ربيعة للبنيناحيائيفارس دحام حمدوك حمور1054391721411104049

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية العياضية للبنيناحيائيبالل سهيل بالل محمد1054401721411107015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية العياضية للبنيناحيائيعمر عبد الرحمن محمد عبد هللا1054411721411107056

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية وانه للبناتاحيائيسلمى حسن خلف عبو1054421721422046020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيهبه احمد نوح جرجيس1054431721422081062

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية عوينات للبناتاحيائيمها صالح ابراهيم محمد1054441721422088031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية دهوال المختلطةاحيائيخالده جردو علي خضر1054451721427009009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية االمام علي للبنيناحيائيعمر محمد نايل ظاهر1054461821411013010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية سيوان للبناتاحيائيايه خلف علي خلف1054473121422004009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيأمنه علي عثمان قادر1054483321427015001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية دار السالم للبنيناحيائيخليل يونس خليل اسماعيل1054491721411023041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعلي خليل اسماعيل عبو1054501721411164055

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية الموفقية للبناتاحيائيسجى محمود حمزه حسن1054511721422037036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعزه عامر محمود فتحي1054521721426001220

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد رسمي محجوب روضان1054531821411015106

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية الميمون للبنيناحيائياحمد عدنان عبد السادة عبد كاظم1054542621411033008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائييحيى قيس عباس علي1054552721411037133

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية المكوك للبنيناحيائيباسم زياد خلف عبد1054561721411051013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيريان رائد عباس فاضل1054571721415002141

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيايمان محمد جاسم محمد1054581721427012008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية ربيعة للبنيناحيائينايف عباس فاضل احمد105459172041112073

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيهدى فيصل عبد هللا حسين105460172042330118

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعلي صابر خضر سلطان1054611721411066034

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيدعاء احمد محمد مصطفى1054621721422080022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائياسراء عطيه احمد فرج1054631721425013003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعثمان يونس خليل محمد1054641721411026105

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعبد هللا محمد حسين محمد1054651721411135039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33اعدادية قرطبة للبناتاحيائيانسام صدام حسين علي1054661721422002039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33اعدادية اشور للبنيناحيائيزيد خالد سبهان مهوس1054671821411070026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيعباس يحيى شاهر علي1054683121411007014
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائياحمد محمود احمد عباس1054691721411148008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية بادوش للبناتاحيائيختام عبد عزيز محمود1054701721422077009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اعدادية المقدادية للبناتاحيائيهبه عبد الرزاق حسين مهدي1054712121422050209

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيكردستان خلف سلو عطو1054723321422001005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00ثانوية بازوايا للبنيناحيائيعبد هللا احمد حسن يونس105473172041065020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة الزهراء زيدان عزيز حسين105474172042277074

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية المربد للبناتاحيائياخالص علي رمضان ابراهيم105475172042291004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيغيدان فارس حسن صالح1054761721411133039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيابو ذر عمر الفاتح امير ابراهيم1054771721415001005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية عنه للبنيناحيائيمؤمن مدين فائق رشاد1054781921411021042

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83ثانوية بعويزة للبنيناحيائيحسن يحيى قاسم فاضل105479172041083014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد سعد محمد سليمان1054801721411026164

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83ثانوية جرناف غربي للبنيناحيائيياسر علي حسين خلف1054811721411047012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائياحمد ناظم محمد عبد1054821721411074004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83ثانوية المصطفى للبنيناحيائيعمر طه محمد حسن1054831721411075019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائياية فخري احمد سليمان1054841721422020013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائينهى يوسف علي محمد1054851721422045185

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم محمد مظفر بشير1054861721422053126

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83المسائية المختلطة (ع  )ثانوية الحسين احيائيزينب ياسين خضير خلف1054871821427081008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية زمار للبنيناحيائيعبد هللا محمد حسين حمد105488172041103047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية العياضية للبنيناحيائيمحمد سهيل بالل محمد1054891721411107067

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائييونس رافع صالح حمد1054901721413005014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيزينب محمد عبد الستار محمد1054911721422052029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيلمى عبد الناصر حسين اسماعيل1054921721426001253

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50ثانوية بازوايا للبنيناحيائيمهدي مجيد محمد احمد1054931721411063027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيألحكم ضياء ابراهيم احمد1054941721415002002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50ثانوية القوارير للبناتاحيائيسجى ميسر مجيد فرحان1054951721422071042

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد عماد ناظم محمود1054961721411026175

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيايمن عماد داؤد علي1054971721415002083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيتبارك عماد علي يونس1054981721422061061

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعبير فارس نذير داود1054991721426001215

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17ثانوية فايدة للبنيناحيائيهمام رمضان نزال صالح1055001721411091054

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسلمى فخري سعيد يونس1055011721422001060
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17ثانوية الشورة للبناتاحيائيتيسير زياد خلف يوسف1055021721422039002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيمنار عثمان فتحي عثمان1055031721422064069

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17ثانوية ابي بكر للبنيناحيائياشواق علي عبد عيسى1055041821421085002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيهمام صباح رشاد جراد1055053121417001046

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00اعدادية القيارة للبنيناحيائيليث نزار محمد روضان1055061721411042018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00ثانوية االخوة للبناتاحيائيمريم جمال جميل سليم1055071721422104044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيليلى حسين عبد هللا سليمان1055083121426001074

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83ثانوية بعاجة للبناتاحيائيضحى ابراهيم حسين عكله1055091821422099036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50اعدادية عوينات للبنيناحيائيمحمد حمداوي ضحوي زغير105510172041111034

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيناحيائيسبهان زياد محمد سعيد ناجي105511172041157005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50ثانوية فايدة للبنيناحيائيصفاء خالد علي جميل105512172042098025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيمحمد عنيزان عوين شريدا105513332041001098

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50ثانوية قره تبه عرب للبنيناحيائيفتحيه علي محمد فدعوس1055141721421207006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيبشرى محمد طاهر عزاوي محمد1055151721426001066

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي ياسر صكر هاشم1055161921413019029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي ماجد فرحان تهلوك1055172621411027115

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33ثانوية سنوني المختلطةاحيائيسامان سرحان غانو علي105518172041348025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياسعد شعيب محمد احمد1055191721411017024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية307.0051.17اعدادية بحزاني للبناتاحيائيروخوش عادل مراد حسن105520172042245033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية307.0051.17ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيرانيا صبا ابراهيم طه105521312042067011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية307.0051.17اعدادية سارية للبنيناحيائيحسن طارق جميل خضر1055221721411018066

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية306.0051.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيشيماء سالم كاكي اسماعيل105523172042316037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية306.0051.00ثانوية الدراويش للبنيناحيائيحسين احمد رضا عباس1055241721411155007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية306.0051.00ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيشيماء محمد مصطفى حسن1055251721422012058

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية306.0051.00ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمعتز محمد قاسم محمد1055262521415001141

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83اعدادية دار السالم للبنيناحيائيزيد وليد توفيق مصطفى1055271721411023047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيقبس سعد صالح علي1055281721427012039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسالم شمو خديدا قاسم1055293321417002041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيعائشه احمد الياس خضر1055303321427008033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية304.0050.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الملك عماد احمد عبد هللا1055311721411011133

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية304.0050.67اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد احمد محمد احمد1055321721411024054

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية303.0050.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى عدنان حسين علي1055331721411008386

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية302.0050.33اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحسين خالد غانم حسين1055341721415002115
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية302.0050.33ثانوية الحوراء للبناتاحيائينبراس عباس علي قاسم1055351721422007113

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية302.0050.33ثانوية المحلبية للبناتاحيائيوصال ابراهيم حامد محمد1055361721422017026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية301.0050.17ثانوية أوات للبناتاحيائيسعاد محمد اسماعيل حسن1055373121422007021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية300.0050.00ثانوية بازوايا للبنيناحيائياسماعيل عبد الستار بديع تقي105538172041065005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزهراء علي اكرم جاسم1055392121422020060

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية501.0083.50اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيباقر كاظم سريح حنيطان1055402621411027021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية489.0081.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيامير عباس حامد حسين1055412521413023011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية485.0080.83ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمرتضى مسعود هاشم محمد1055422521413017099

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية482.0080.33اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعبد الرحمن عمر حسين محمد1055432021411004022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية467.0077.83ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيعباس محمد بشت عبد الحسن1055442821411013012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية454.0064.83اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيبه يوه ند كوران عبد هللا سعيد1055452021511087017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية446.0063.67اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمصطفى نهاد ناصح رؤوف1055462021411080055

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0063.17اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائينور عبد القادر محمد خضر1055472021422106068

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.17ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيالفه بهاء الدين نصر الدين كريم1055482021422079035

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.17دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائينرمين عزيز مجيد عبد هللا1055491821422107078

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0071.33ثانوية الشهباء للبناتاحيائيشيماء شاوان عزيز مدحت1055502021422007050

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.50ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عاصي علي نجم1055512021411085010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيدنيا منذر جوهر صادق1055522021422084060

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0060.00ثانوية خانزاد للبنات الدراسة الكرديةاحيائيايمان فائق كاكه خان مجيد1055531821422108002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.67ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء نعمان جوامير جمعه1055542021422095006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.50ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد نجم الدين محمد علي1055552021415016099

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.50ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائيسازان رياض رشيد توفيق1055562021422104009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0069.50اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينور صالح علي عبد هللا1055572121422003109

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.33ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيبناز رضا رستم جاسم1055582021422079007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيجينه ر ديار جوهر محمد1055592021411096018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.83ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا جالل جبار ستار1055602021422055010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.67اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائياسراء فؤاد علي مجيد1055612021422088005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0068.33ثانوية سروة للبناتاحيائيحوراء احمد عزيز خليف1055622021422050021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد عزيز عبد الرحمن طه1055632021511088038

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.50اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيزير امير خداكرم محمد1055642021411092022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.50اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقينيان عدنان حمه زرد مولود1055652021522093022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.17ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيجنار محمد بشارة امين1055662021422079014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.83دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيساره محمد عثمان عارف1055672021422121025
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.67ثانوية خانزاد للبنات الدراسة الكرديةاحيائيديمن عبد هللا كريم وهاب1055681821422108008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.67ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيتارا ستار شكور نامق1055692021422083012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.50اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيشنكه حمه محمد خضر1055702021422093058

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.50اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيمريم يوسف محمد احمد1055712021427056041

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.50ثانوية المصلى النموذجية للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمحمد جليل حسن صبوح1055722021411081012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0066.83اعدادية الرواد للبنيناحيائيسالم نزهان سبع خميس1055732021411021044

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.17ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيبسوز نجاة رفيق توفيق1055742021422091006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيأسو محمد جبرائيل محي الدين1055752021411087005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.83اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانياحيائيآيه حمزه عزت سليمان1055762021422071002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.67ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيزيار كاوه محمد جالل مجيد1055772021417054008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيايالف صباح صالح عارف1055782021522087005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0065.67اعدادية منوليا للبناتاحيائيمالك عامر مدحت عبد الواحد1055792021422021031

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.17ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيمصطفى عبد الصمد احمد عبد الكريم1055802021511099023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.67ثانوية خانزاد للبنات الدراسة الكرديةاحيائيشه هلي صالح امين محمد1055811821422108012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.17ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه عبد الجبار حسين مصطفى1055822021422095067

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0055.00ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيسارة نعمان توفيق مولود1055832021422028018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية378.0063.00اعدادية التميز للبنيناحيائيمنتظر عبد الكاظم عبد هللا صيوان1055842221411077214

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0053.67اعادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد خالد عباس مجيد1055852021411084028

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0062.33ثانوية الصفوة للبناتاحيائيكوثر يوسف جاسم قاسم1055862021422025049

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0062.33ثانوية ام البنين للنازحاتاحيائيتغريد فؤاد احمد ابراهيم1055872021422063007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0053.50اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيمروه ستار رؤوف محمد علي1055882021422099085

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية371.0061.83ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيزياد طارق محمد شكور1055891821411009021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية371.0061.83اعدادية الرميله للبنينتطبيقياحمد عباس شهاب حمد1055901921511003004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية371.0061.83اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياحمد محمد حسين احمد1055912021411005011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية369.0061.50اعدادية طوز للبنيناحيائيعلي محمد علي توفيق1055921821411033042

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية367.0061.17اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيمحمد عماد محمد احمد1055932021411002053

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية366.0061.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيسارة عبد الكريم حجيل كاظم1055942421422008107

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية364.0060.67اعدادية الواسطي للبناتاحيائيمالك رحيم جداع وهيب1055952021422003078

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية363.0060.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين علي زمان باقي1055962021411001070

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية363.0060.50 المختلطة7ثانوية حوضاحيائياستبرق حاجم عبد هللا زيدان1055972021427037002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية361.0060.17الخارجيونتطبيقيمحمد صباح احمد شكري1055981321518001142

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية360.0060.00ثانوية النصر للنازحاتاحيائينبراس منظر رشيد برجد1055992021422064033

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيعلي محمد عبد الخالق علي1056002021411008026

4148 من 3200صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيمحمد تكبير غائب سمين1056012021411010017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83اعدادية الواسطي للبناتاحيائيذكرى زيد هدايت صالح1056022021422003031

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83ثانوية شفق للبناتاحيائيآمنه هاشم حسن صادق1056032021422043001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيرباب ناظم هادي موسى1056042021422046020

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائيعفت احمد عبد الموجود احمد1056052021422051055

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83ثانوية ام وهب للبناتاحيائينهى نايف عبد محمد1056062021422118022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيزينب عمر ناظم ساقي1056072021522029005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67دراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين احيائيمحمد اسماعيل ولي علي105608182041380032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67ثانوية البتول للبناتتطبيقيمريم علي فاضل مردان1056091821522016007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعلي محمد عبد صالح1056102021415006129

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية البيداء للبناتتطبيقيايه نهاد مولود نزال1056112021522037008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيعلي سامي رفعت حسن105612212051033018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيحبيب فيصل عمران غفور1056132021413002014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمحمد حميد علي محمد1056142021415006164

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50ثانوية شفق للبناتاحيائيايه اصغر محمد علي درويش كاظم1056152021422043007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50ثانوية بريج السفلى المختلطةتطبيقيعمر جاسم محمد علي1056162021517070005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيدنيا سامان عزيز كريم105617182042383038

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيعمر خميس محجوب خلف105618182051149014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيانمار عبير مبارك صالح1056192021411009018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33ثانوية شميط للبنيناحيائيغسان احمد جاد هللا سعد1056202021411034022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيحسن احمد حمد عبد هللا1056212021415006055

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائيانفال خالد خضير عباس1056222021422051016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيديار محمد محمود صالح1056232021511001025

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية خانقين للبنينتطبيقيسجاد طه رحيم كريم1056242121511011015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17كردية- اعدادية الشورجة النموذجية للبنين تطبيقيطه عبد الرحمن طالب محمد105625202051305015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيشهد عمر محمد حسن1056262021427047005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعبد هللا علي حسين مصطفى1056272021511004010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعبد هللا تحسين مجيد غني1056282021511039042

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17ثانوية اغادير المسائية للبنينتطبيقيمحمود معن علي محمد1056292121515013026

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيعباس بيرام عبد هللا داود1056301821411012013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد عمار نايف احمد1056312021411001205

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية تازة للبنيناحيائيحسين بير أول زين العابدين عباس1056322021411018003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00ثانوية باغداكول للبناتاحيائيأسماء قاسم حسين قادر1056332021422012002
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية الحجرات للبناتاحيائيايناس ليث جاسم محمد1056342121422020029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الصدر للبنيناحيائيمحمد سلمان داود اسماعيل1056352021411006056

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيالمأمون مدين فائز احمد1056362021411039035

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيئاالن حسيب محمد محمد1056372021413006001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيفاطمه علي هاشم نوري1056382021422008095

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيعمار عماد صالح حمادي1056392021511015028

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83 نيسان للبنات9ثانوية تطبيقيامينه مراد انور عثمان1056402021522002001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيسحر جاسم محمد اسماعيل1056412021522029007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية العرفان المختلطةاحيائيمسلم اسماعيل خليل محمد1056422121417075009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقيمصطفى اياد حمزة عباس105643202051008022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعز الدين هادي كريم موسى105644202051011021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد صالح حسن غرقان1056451821411009060

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية عدن للبنيناحيائيناطق عبار احمد محمود1056462021411055093

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية النصر للبناتاحيائينهى محمد صالح اسماعيل1056472021422035062

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيرسالن ابراهيم محمد حسن1056482021511009021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسن فالح حسن فرمان1056492421411010023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيأسل زيد عمر محمود1056503121422009001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمصطفى كاظم راسم ظاهر1056512021411005085

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمريم عصام سلمان حسن1056522021422008115

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيحنان جالل جمعة ياسين1056532021422022015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية البيان للبناتاحيائياالء عصام فاضل قادر1056542021422074005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيدعاء فهد اسماعيل عبد هللا1056552021424005029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينتطبيقينهرو حسين رشيد عبد الرحمان1056562021513007023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيغفران اسماعيل خليل ابراهيم1056572121422053048

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيسناء احمد جاسم جواد1056582121527059001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيعلي حسن علي زيدان105659202051009018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيهمام مهدي محمود كاظم1056601821411019094

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيخطاب احمد منصور رضا1056612021411005023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد القادر اثير طالل داود1056622021411007039

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيملك برهان بكر محمد1056632021422015086

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيفاطمة خلف علي عثمان1056642021422065022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيطه مزهر احمد عباس1056652021515006071

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيحنين عدنان عبد اللطيف عبد الرحمان1056662021522003005
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيياسر احمد عجمي علي1056673221511004036

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية طوز للبناتاحيائيزينب حسين محمود اسماعيل105668182042181024

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية االماني للبناتاحيائيرقيه هاشم زين العابدين ولي1056691821422089024

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية تازة للبنينتطبيقياحمد علي حسين عبد هللا1056702021511018003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية حطين للبناتتطبيقينور عماد عبد هللا عيسى1056712021522031021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية البحيرة للبناتاحيائيعزيزه صدام حسين علي1056722121422031026

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيعثمان عبد القادر خلف احمد1056732121511009020

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيفجر حسن محمد صالح105674202042118129

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمد عماد مصطفى جابر105675202051030052

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيزينب قاسم احمد علي1056761821422022073

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى سعد جميل اسماعيل1056771921513003013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00 اذار للبنات11اعدادية احيائييسرى احمد خورشيد عبد الرحمن1056782021422034020

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية المقاصد المسائية المختلطةتطبيقيخالد وليد محمود حسين1056792021517047008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد هللا دشتي امين صابر105680202041048093

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية التون صو للبناتتطبيقياوزالم ارسالن فخر الدين وهاب1056812021522041004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية االخاء المختلطةاحيائيحسين محمد حسين علي1056823221417007003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية الداخلية للبنيناحيائييوسف عمر محمود عليوي1056831021411033036

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد فتحي رمضان حسن1056841821411041002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية دمشق للبناتاحيائيسهاد ابراهيم مصطفى حسناوي1056851821422043055

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية القلعة للبناتاحيائيعذراء مظهر حمود عجرش1056862021422005023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيأمنه خالد نجم حسون1056872021422008003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية باغداكول للبناتاحيائيجنان سالم محمد نوري1056882021422012010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية نور العراق للبناتاحيائيزينب كامران عمر محمد1056892021422036048

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقياحمد عبد علي جسام1056902021515006015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية بارزاني المسائية للبنينتطبيقيمحمود محمد عبد الرزاق صابر1056913121515001057

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عقيل خاشع ابراهيم105692192051085020

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقياحمد ياسين محمد سليمان105693202051001015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعلي حسن لطف هللا كرم1056942021411011056

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50 نيسان للبنات9ثانوية احيائيعائشه مراد انور عثمان1056952021422002023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمريم خليل ابراهيم علي1056962021422022039

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية نور العراق للبناتاحيائيزهره باسم ابراهيم نامق1056972021422036044

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية داقوق للبنينتطبيقيعبد هللا علي نجف صابر1056982021511017013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقياحمد حمزة صالح محمود1056992021517057002

4148 من 3203صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيشاهو فاضل فخر الدين ولي105700202041307015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمالك انس عبيد احمد1057011821411004069

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الوهاب محمد ابراهيم1057022021411001109

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد الرحمن حميد ذياب مصلح1057032021411019055

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيالحسين حسن عباس هوير1057042021415006044

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيحسن عبد هللا احمد حسين1057052021417007008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية ابو صخرة المختلطةاحيائيمحمد احمد نوفل احمد1057062021417040010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيتوناي سمير سليمان علي1057072021422018019

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيماجده عدنان فهد شهاب1057082021422030043

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيساره فاضل عباس مالي1057092021422046033

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية همسة للبناتاحيائيبيكه رد ازاد عبيد جمعه1057102021422054015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية الرواد للبنينتطبيقيمحمد عباس محمد شريف1057112021511021054

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيجمعه حسين علي حسن1057121821511013003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمصعب عامر محمد عابد1057132021411004039

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية خولة بنت األزور للبناتاحيائينوال فيصل غازي راضي1057142021422026013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية البيداء للبناتاحيائينور برهان وهاب عصفور1057152021422037103

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية قونجة كول للبناتتطبيقيدنيس سالم قنبر شكور1057162021522046008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيبتول حسين صدام سلمان1057171621522081005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية تازة للبنيناحيائيمحمد سعاد نصرت محمود1057182021411018032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيسيف غسان طه حسين1057192021415006083

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية القلعة للبناتاحيائيرؤيا حقي اسماعيل رؤوف1057202021422005014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية الدعاء للنازحاتاحيائيريانا سلمان دلف حميد1057212021422067008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيحسن فاضل جمعه جبران1057222021511001021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيتوفيق طه توفيق امين1057232021511015006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية عدن للبنينتطبيقيفارس صباح عبدالجبار احمد1057242021511055034

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعلي قاسم محمد حسين1057252121411032094

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية تماضر للبناتاحيائيهيله عبد هللا صالح احمد1057262121422002154

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائينور صالح فيصل احمد1057272121422085254

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد خليل ابراهيم زيدان105728202041022107

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيخطاب اياد حميد ابراهيم1057291321511001034

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف تحسين لطيف محمد1057302021411001272

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيايمان حسين علي محمد1057312021426002014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية البيداء للبناتتطبيقيفاطمه حسين عثمان عبد هللا1057322021522037031
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية كوية المختلطةاحيائيبدور احمد عبد العزيز عكاب1057333121427004003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيجسام قيس جسام محمد105734192051020015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه ظاهر خليل جاسم105735202042118125

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسحر جبار عبد هللا علي105736202042141034

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعمر منصور خلف ابراهيم1057372021411013072

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67 نيسان للبنات9ثانوية احيائيبثينه سامي عباس حسين1057382021422002006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية البيان للبناتاحيائيبيرسن نجدت عز الدين نوري1057392021422074009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيصالحة خلف حسين صالح1057402021427012025

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الفرات للبنينتطبيقياحمد فالح حسن حنش1057412021511007002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيزهراء حسن جمعه محمد علي1057422121522003016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية سيوان للبنيناحيائياحمد ابراهيم سطم روضان1057433121411001002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الفرات للبنيناحيائييوسف عباس احمد خورشيد105744182041020092

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيدعاء محمد عبد الستار حميد105745182042179011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50دراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين احيائيدانا صالح محمد رضا105746202041299015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية الصقر للبنيناحيائيوليد حمد خليل حسن1057471821411040016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيسلطان فريق سلطان داود1057481821417079038

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية شميط للبنيناحيائيطالب عبد السالم عبوش خلف1057492021411034016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمحمد رسول خضر احمد1057502021415006167

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيابراهيم علي حسين كتو1057512021417004001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقيمحمد حسين عواد حمود1057522021511016015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيمحمود محمد ابراهيم حسين105753172041038030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد فؤاد شاكر رشيد105754202041004058

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين احيائيعلي محمد سعيد صالح105755202041304089

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيمهند مكي حمدان صيوان1057561621513097030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية طوز للبناتاحيائيمالك حسين محمود اسماعيل1057571821422021041

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية اشور للبناتاحيائيلمياء محمد تركي عيسى1057581821422078114

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية هاجر للبناتاحيائيزينب رعد علي عبد الرحمن1057592021422048011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا حذيفة علي حسين1057602021511001040

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية القضاة للبنيناحيائيعمر عمار حسين صالح105761202041091010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية هاجر للبناتاحيائيسرور كامل محمد عوفي105762202042150024

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيفواز خالد جاسم جمعة1057631821411019070

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد حسن جفال1057642021411001249

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الرواد للبنيناحيائيساجد احمد محمود بالل1057652021411021043
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيحارث مدين فائز احمد1057662021411039044

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمحمد نجاة طالب مجيد1057672021415006197

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية النجاح االهلية للبناتاحيائيره يان يادكار شكر عبد هللا1057682021424006002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الصدر للبنينتطبيقيحسن شاكر حسن علي1057692021511006011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعلي جميل راضي رزوقي1057701421511027050

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةتطبيقيهشام مزهر حسن علي1057711821517071062

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيحسن عمر علي حمد1057721921511017009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمصطفى فاضل عباس محمد1057732021411005083

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00 المختلطة7ثانوية حوضاحيائيحبيب خليل ابراهيم جاسم1057742021417037003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيمحمد نصرت جعفر حسين1057751921515007117

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية سروة للبناتاحيائيمريم كاظم عيدان احمد1057762021422050039

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيزكريا عماد صابر عبد الكريم1057772021511001026

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية الرواد للبنينتطبيقيمصطفى جمال احمد خليل1057782021511021064

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية الحريري للبناتتطبيقياسن حسن جمال مصطفى1057792021522015001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية الذهب األسود اإلهلية للبنيناحيائياركان نبيل نشأت عبد هللا105780202041031003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا عماد عبد هللا خضر1057812021411001128

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد سعدي حسين سبع1057822021411009008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية شفق للبناتاحيائيفاطمه ميكائيل حميد سمين1057832021422043032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية النصر للنازحاتاحيائيشهد صالح خميس محمد1057842021422064024

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمهند طالل ابراهيم احمد1057852021511003078

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيحسين سعيد قاسم محمد1057862021511013017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيعلي احمد طه مطر1057872121511021014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية اغادير المسائية للبنينتطبيقيعمر عبد القادر خلف احمد1057882121515013021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية الرفاعي للبنيناحيائياحمد محمد كريم مصطفى1057893221411002007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد امير عاصي سليم105790202051003003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية العرفان للبنينتطبيقيوسام طارق محمد درويش105791202051057040

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد سيامند شمس الدين محي الدين105792202051312080

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية عائشة للبناتاحيائيزينب صمد امين مسيب1057931821422022070

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائياحمد صباح عبد حسين1057942021415006023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية البسمة للبناتاحيائيريام خلف ابراهيم حسن1057952021422016027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيساره عماد شكور ابراهيم1057962021426002053

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيايمان حسين مجيد عباس105797202042119013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيعلي ثائر عمر نبي105798202051009016
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا خضير جاسم حمودي1057991021511020151

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمصطفى قاسم سلمان ساقي1058002021411005084

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية الحويجة للبنيناحيائيمهدي جاسم حسين رشيد1058012021411019105

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية الواسطي للبناتاحيائيدنيا سامي محسن محمد امين1058022021422003029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية حطين للبناتاحيائيوفاء جاسم محمد حسين1058032021422031102

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد احمد صالح1058041721515015067

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية طوز للبناتاحيائيفاطمه عبد الهادي علي عباس1058051821422021030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيتماره عالء حسين حسن1058062021426002027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحسن احسان عز الدين مردان1058072021511039068

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية باغداكول للبناتتطبيقينور الهدى طارق وليد سهيل1058082021522012013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقياياد عايد علي نواف1058093121511008013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيحمزة لقمان عواد احميد1058101721511009012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعبد هللا فاروق عبد الرحمن احمد1058111821511063042

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيعبد هللا كنعان عزيز محمود1058122021411008023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيراستي صباح محمد ولي1058132021415007020

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الحويجة للبناتاحيائيحنين ثائر حمد علي1058142021422045014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايالف ارتان عباس وهاب1058152021424005015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيدنيا يشار نجدت وهبي1058162021424005032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد محمود رشيد رؤوف1058172021511001075

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية العرفان للبنينتطبيقيحيدر صادق جمعة ويس1058182021511047012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيهيمن علي فائق حمه1058192021515006202

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمهند صائب صالح ابراهيم1058202121511003048

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعلي اياد عبد اللطيف مرعي105821202041011036

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيخليل حسين خليل عبد105822202041048060

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83كردية- ثانوية جرمو للبنات احيائيدنيا عبد الرحيم محمد نجم اسماعيل105823202042337015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحمد صباح اسماعيل ابراهيم105824202051048076

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعلي ماهر حميد عيسى1058251121511004111

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيصالح الدين عطيه وزه عبود1058261221411040049

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعبد هللا حسام عبد الرزاق عبد الكريم1058271921511009022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيتبارك مصطفى ياسين محمد1058282021422010022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الصدر للبنينتطبيقياسامه اكرم عبد المالك عبد المجيد1058292021511006004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيعلي احمد كاظم شتيوي1058302421515007029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةاحيائيئاكو هيوا محي الدين صابر105831202041370003
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية البيداء للبناتاحيائينورسان مصطفى جمعه محمد105832202042139114

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد لقمان سعيد سمين105833202051311029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمار جياد عبود1058341021511035007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائييوسف ازاد خليل فرج1058351821417079142

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيرحمه سعدون محمد زبن1058361921522072011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا احسان حسن عبد هللا1058372021411001120

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيدانية اياد حميد عبد هللا1058382021424005028

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية الحريري للبناتتطبيقيحوراء حسن جمال مصطفى1058392021522015009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسن كريم حسن بايت105840152051009009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهاجر مهند مجيد محمد105841322042030041

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد عبود مصطفى محمد1058421821411009061

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية اشور للبنينتطبيقيخلف علي بداع شرابي1058431821511070016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمؤمن راغب خيرو مهدي1058441821513014034

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيهديل حمد عويد ذعار1058451921422012199

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقياحمد عبد الرحيم طالب خضر1058461921511015007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد ادريس رشيد عبد هللا1058472021411011006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية الوثبة للبنيناحيائيدلير رزكار صبحي حميد1058482021411013030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيفريح مشرف خلف عواد105849182051073036

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية الروافد للبناتتطبيقينبأ فزع دحام سعود105850192052198027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيمحمد خالد محمد سلمان105851202051200025

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33عربية-اعدادية هه ورامان للبناتتطبيقيبرى فؤاد عبد الرحمن مجيد105852202052135004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمقداد عواد محمد خلف1058531821511041017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيحسين رافد محمد كاظم1058541821511115013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيمصطفى عماد سيف الدين عبد1058552021411002058

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد نزهان محمد صالح1058562021411007011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية الموعظة للبناتاحيائيايمان عبد هللا رجب صالح1058572021422049012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعلي سبتي جمعه مخيلف105858192051020055

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية عائشة للبناتتطبيقيتبارك باسم مدلول تايه1058591121522023008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحوراء محمد موسى خلف1058601821422066011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية العدل للبنينتطبيقيحذيفة فيصل منصور علي1058611921511018002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية هه ورامان للبناتاحيائياالء بيستون صباح جالل1058622021422033003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية اليعربية للبناتتطبيقيهبه احمد جمعه عبد الغني1058632021522073014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيسعيد تركي عالوي جاسم105864192051028015
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية القبس للبناتتطبيقيتبارك عبد عطيه بكر1058651821522030005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية النصر للنازحاتاحيائياسراء جاسم محمد عريان1058662021422064004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيعمر سرمد لطفي عبد القادر1058672021515006121

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83دراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين احيائيمروان شعبان ستار قادر105868182041380048

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية االوحد االهلية للبناتتطبيقيبنت الهدى فالح مهدي بنيان1058691621524074001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا طارق عبد هللا عبيس1058701821513014022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي تطبيقييسر عبد اللطيف عباس علي1058711821522087029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقياحمد عدنان اسماعيل احمد1058721921511015009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية الجواهري للبنيناحيائيقصي يونس علي عبد هللا1058732021411015046

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية داقوق للبنيناحيائيمهدي علي قاسم صفر1058742021411017034

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية همسة للبناتاحيائيسراب مرهج نجرس مخلف1058752021422054024

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين هزاع ذرب1058762021513007005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيحسين حليم خطار جراد1058772421511040013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية االمل للبنينتطبيقيمصطفى عبد القادر حامد مجيد1058783121511002030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية الخضراء للبنينتطبيقينجم عبد الرحمن محمد نجم105879102051013153

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية تطوان للبنينتطبيقياسامه طالب ستار واوي105880112051018017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيحذيفه عبد السميع خليل حمد105881182051291005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيهشام اياد محمود علي105882202051001100

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد سوران قاسم محمد105883202051312079

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيمحمود بهجت عواد خلف1058841921511060029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية االندلس للبناتتطبيقييقين حميد عوده فارس1058851921522047033

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائييوسف احمد حبيب محمد1058862021411005093

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيبشرى عالء الدين عبدين سمين1058872021422065006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيحيدر مازن فوزي محمد1058881621511055053

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعبد الرحمن عالء عبد هللا منصور1058891821511063035

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم إسماعيل1058901921511020001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيغازي فيصل محنه خلف1058911921515020065

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية الجواهري للبنيناحيائيهيثم عبد الستار احمد نجم1058922021411015064

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحيناحيائيرسول احمد علي مظلوم1058932021411069004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيداليا عماد احمد علي1058942021422008046

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد صالح ابراهيم محمد1058952121411014136

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيغازي عامر غازي حسين1058962121517046009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين عوني علي صالح105897202041001061
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد صابر ابراهيم1058981821511074010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعبد هللا عمر سليمان خشان1058991921511054011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيعبد النور عطا هللا محمود عناد1059002021517057026

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اعدادية حديثة للبنينتطبيقيياسين عامر رحيل مسلط105901192051019093

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد نوزاد محمود حميد105902202041001215

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اعدادية السجاد للبنينتطبيقيامير طالب حوران مطر105903232051031008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمحمود ناجي عثمان محمد1059042021411008038

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00ثانوية العرفان للبنينتطبيقيأوزال زين العابدين حسين أحمد105905202051057007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00 نيسان للبنات9ثانوية احيائيزينه نبيل خورشيد رشيد1059062021422002019

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيساره ماجد سليمان نعمان1059072021422037061

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيرجاء عادل خلف عواد1059082021427007012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيجنيد اسعد محمد نامس1059092121511062007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيحسن عطاء خزعل جبار105910202041308014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمحمد عمر عبد اللطيف حسين1059111921511019063

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائينواف ربيع جالل عجاج1059122021417014035

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67دراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين احيائيمحمد رؤوف نجاة محمد رؤوف احمد105913202041299033

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد مهند يوسف عبدان105914212051004052

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67ثانوية البغدادي للبنينتطبيقيحسين سليمان محمد غزاي1059151921511067006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيعباس محمد عباس امين1059162021411016007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67ثانوية القلعة للبناتاحيائيمالك يشار رضا جعفر1059172021422005029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67ثانوية النصر للبناتاحيائيفاتن ضياء احمد حسين1059182021422035042

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيهزاع غازي محمد هزاع1059192121517046014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحمزة برهان محمود احمد105920202041001064

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان نجاة مصطفى خورشيد105921202042344054

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50ثانوية حمرين للبنينتطبيقيسجاد حبيب حسن عويد105922312051011016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمصطفى فخري جاسم محمد1059231821511002095

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50اعدادية البخاري للبنينتطبيقيرياض محمد خليفه صالح1059241921511101028

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائياحمد صباح عبد هللا زيدان1059252021417047005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينتطبيقيعماد حكمت قادر محمد105926202051302042

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33ثانوية العلم للبنيناحيائيمصطفى احمد برهان حديد1059271821411018032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية القائم للبنينتطبيقيبدر صائب عاصي شعبان1059281921511023006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33ثانوية هناء الشيباني للبناتتطبيقيرويده محسن شلش عكله1059291921522034003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر بهجت موسى فرحان1059302021411007030
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية تازة للبنيناحيائيعلي أحمد موسى زين العابدين1059312021411018018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيسراب عامر فيضي محمد1059322021422065018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد سمير جليل حبيب1059332021511006039

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33ثانوية العرفان المختلطةاحيائياحمد علي ثلج صالح1059342121417075003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية الصدر للبنيناحيائيعمران برهان مبارك حسين105935202041006044

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات احيائينوال جعفر احمد قادر105936202042335056

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيياس إدريس حسين كريم105937202051312100

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس اسماعيل جليل اسماعيل105938212051004031

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيمنيف محمود منيف عبد هللا1059392021417021035

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية الحجرات للبناتاحيائياسيا كريم اكبر علي1059402121422020014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيفاطمه مجيد حميد جمعه1059412121522003030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيدالل جمال احمد خليل1059422021422037032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83ثانوية عدن للبنيناحيائيبشير ظاهر محمد حسين1059432021411055021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67اعدادية الواسطي للبناتاحيائيفاطمه ارسالن فؤاد محمد شكري1059442021422003070

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائييثرب محمود حسين عبد هللا1059452021422042058

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيحيدر ناظم علي احمد105946182041035030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50اعدادية الحويجة للبنيناحيائيرائد اسود صبار سامي1059472021411019039

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50ثانوية الجنان المسائية للبناتاحيائيديانا محمد كريم مصطفى1059482121426008004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمصطفى خالد شكور اسماعيل105949202041009085

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33اعدادية الحكمة للبناتاحيائيايمان خميس حسين مهدي1059501821422029004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيسعد ثاني رحمان محمد1059512021411009032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33ثانوية هاجر للبناتاحيائيزينب ايدن محمد طاري ويردي1059522021422048010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحيناحيائيصدام مصطفى عجاج حمد1059532021411070023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية304.0050.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه محمد عزيز علي1059542021422038052

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية303.0050.50ثانوية البتول للبناتاحيائيدنيا ابراهيم احمد حميد1059551821422016017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية302.0050.33ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائيعمار ياسر خليل ابراهيم105956202041032017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية300.0050.00ثانوية بابا كركر االهلية للبناتاحيائيساره نجاح رؤوف كريم1059572021424004004

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية حديثة للبناتاحيائيابرار قصي عبد الحكيم عبد الجبار1059581921422063001

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيكوثر اثير حسين محمد حسن1059591221424006052

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية501.0083.50اعدادية القيارة للبنيناحيائيذنون يونس سرحان عسكر1059601721411042008

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية480.0080.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين علي محسن كرافه1059611621413006023

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية463.0077.17اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعبد العليم حسام صاعب كفري1059621921411060020

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية453.0075.50اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء رحيم عبد حميدي1059632421422001059
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الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0068.00 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائيدنيا محمود خضر ابراهيم1059642021422039017

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0066.67ثانوية النزاهة للبناتاحيائيجنات موفق فاتح طه1059652021422029009

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0065.33اعدادية منوليا للبناتاحيائيخديجه ناظم محسن كاظم1059662021422021010

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية365.0060.83اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيايسر احمد عواد جمعة1059672521511005003

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية364.0052.00ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيكه يوان عثمان محمد حاجي1059682021515016043

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية العباسي للبنيناحيائيفاضل محمود ابراهيم حاج1059692021411020118

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائياحمد خلف محمد عبد هللا1059702021415002003

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83 للبنات6/ ثانوية حوض احيائيسرى حمد حسن محمد1059712021422119016

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيحسن علي عبد الغني هاشم1059721721411050035

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية علياوة المختلطةاحيائيمنتهى رشيد أحمد عبد هللا1059732021427038020

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعلي عبد الغني حسين احمد1059741821511002065

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيمهند حسين محمد جدوع1059751821417074070

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيرعد جاسم غائب عالوي1059762021413017013

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائينور خالد صالح محمد1059772021422032089

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية الموعظة للبناتاحيائيايمان روضان عبد هللا صالح1059782021422049011

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية المنزلة المختلطةتطبيقيعبد هللا احمد حسين طلب1059792021517012001

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيريكان يوسف حردان خزعل1059801821511030006

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية القبس للبناتتطبيقينور احمد خلف محمد1059811821522030025

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50 للبنات6/ ثانوية حوض احيائيرقيه رمضان جمعه فليح1059822021422119013

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيعدنان سالم محمود مصطفى1059832021515006098

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية الزاب المسائية المختلطةتطبيقيمحمد حاضر حسن محمد1059842021517044027

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور راشد عبد الكريم عداي1059852121422013143

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية العباسي للبنيناحيائيكامل علي لطيف شيخ1059862021411020121

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00 للبنين6اعدادية حوض احيائيمثنى خليل محمد خلف1059872021411028036

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية تل حسين المختلطةاحيائينوارس عبد هللا حسن بطروس1059882021427072010

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائيتقى صبار عبدالكريم حمود105989192042272005

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية المنزلة المختلطةتطبيقيعبد هللا خلف عواد يحيى1059902021517012002

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية الزاب المسائية المختلطةتطبيقيمحمد حمد محمد حسين1059912021517044029

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الفتح للبنيناحيائيعباس فاضل عباس عبد الحسين1059922721411003066

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية الحكمة للبناتاحيائيشيماء موسى رضا جواد1059931821422029014

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيهدى عبد المعين احمد عبد هللا1059942021426002112

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية المقاصد المسائية المختلطةتطبيقيعباس سامي حماده عياش1059952021517047013

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية والدة للبناتاحيائيزينب صدام اسماعيل بيات1059962121422099022
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الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية الحويجة للبنيناحيائيمثنى منير ملح عباس1059972021411019084

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات تطبيقيانجي نهاد مصطفى عباس105998202052175007

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية الراية المسائية للبنيناحيائياحمد عماد احمد عبد الجبار1059991921415006018

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية الموعظة للبناتاحيائياماني محمد خضر غرب1060002021422049008

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيأيات سعد كاظم محمود1060012521422022015

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17 للبنين6اعدادية حوض احيائيصدام حسين عزيز علي1060022021411028021

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية العلياء للبناتاحيائياندلس حمد حسن عبد هللا1060032021422027009

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية ام وهب للبناتاحيائياشواق نايف عبد محمد1060042021422118002

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيبسام زاحم نجم حسن106005182051095003

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيغفران غالب عبد حسين106006182042339017

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية شمالن المختلطةاحيائيمعد عبد عطية ابراهيم1060072021417026012

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيهبه عبد هللا احمد سلطان1060082021422013035

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية التراث للبناتاحيائيايناس جمال مجيد عبد الرزاق1060091821422118004

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33 للبنين6اعدادية حوض احيائيمؤيد حاضر عبد هللا محمد1060102021411028034

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيمروان سعدون حسين علي1060112021417071023

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائياحالم نافع حسن علي1060122021422013001

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيمحمد طه حبش علي1060132021415002029

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيياسر عمار عادل عبد1060142121415003196

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقياستبرق قائد حمزه عبد الزهره1060152521522024005

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائياوس صباح حسن احمد1060162021417021004

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية المنزلة المختلطةاحيائياسماء عيسى خلف نورك1060172021427012003

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية تل علي للبنيناحيائيبالل ياسين ابراهيم احمد106018202041035005

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50ثانوية البغدادي للبنينتطبيقيعبد الرحمن مؤيد غفوري جاسم1060191921511067008

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا جمال خليل اسماعيل1060201021511013079

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد عبد القادر مصطفى قادر1060212021411055068

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينتطبيقياحمد حسام جمال محي الدين1060222021513002002

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيطه محمد لطيف محمد106023202051259090

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33اعدادية السالم للبنينتطبيقيمحمد يوسف احمد حمد1060241921511058032

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية307.0051.17ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيمحمود بندر خليل مخيلف1060251921511109015

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية306.0051.00ثانوية علياوة المختلطةاحيائيحسين محمد احمد عمر1060262021417038012

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيمزهر غازي عبد العزيز جياد1060271821511030014

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيحيدر هاشم عنا حسين1060282021415002007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيشمس احمد هاشم عبد الغفور1060291821424016023
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية567.0081.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائينور سمير عبد الرحمن محمد1060302021422087155

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية االماني للبناتاحيائيفرقان غازي عبد السالم شكور1060311821422089054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية501.0083.50اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحسين عالء احمد مجيد1060322121411060046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية493.0082.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه محسن محمود عبدالقادر1060331721426001116

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية473.0078.83ثانوية الكوثر للبناتاحيائيمنتهى ياسين مهدي صالح1060341821422095020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية463.0077.17اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعباس اعالن محسن حسين1060352321411017068

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية462.0077.00ثانوية ابي بكر للبنيناحيائياسماعيل ابراهيم رمضان محمد1060361821411085003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية461.0076.83اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيزينب عماد سعيد احمد1060371821424003011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية444.0074.00اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيحسن مجيد عبد صياح1060381621411033014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0073.50ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيسوالف محمد يونس احمد1060391721421200002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0073.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرحمه علي صالح سلطان1060401721422002108

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0066.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيهاله سرحان بيدر عباس1060411821424004033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0066.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيابراهيم احمد عماش حسين1060421821411030001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية370.0061.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيورود سحاب احمد محمود1060431821424006209

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية368.0061.33ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيصبا علي نوري جاسم106044182042171022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية368.0061.33ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيزيد قيصر صباح احمد1060451821517034011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية365.0060.83اعدادية الملوية المختلطةاحيائيحذيفة غالب سلمان حبيب1060461821417007003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية361.0060.17ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيحسين علي فارس نعمان1060471821513014013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية360.0060.00ثانوية شفق للبناتاحيائيبلقيس محمد خلف سلمان1060482021422043011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حميد علي عبد هللا1060491821513013013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسن ماجد كامل جعفر1060502221511039013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67ثانوية سمية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد لطيف1060511821422032009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50ثانوية االخاء المختلطةاحيائيمحمد غدار محمد جاسم106052322041053004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيداود سالم عويد خماس1060531821411036020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية الروافد للبنيناحيائيعالء حسين ابراهيم محمد1060541821411073056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمحمود عبد القادر محمود مخلف1060551821511029055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيعمر احمد فرحان حماده1060561821511032020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيعمر خميس شعيب محمود1060571821511074016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيمصطفى فياض الطيف جاسم1060581821515006126

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيتمارة عامر عبيد محمود1060591821422060006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية البحتري المختلطةتطبيقيأسامه اشهاب احمد عبد1060601821517004001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي ناجي عجاج عبد هللا106061182041069012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيعلي فوزي طه عبد هللا1060621821411086006
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيمحمد خضر دخيل علي1060631821511086031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية العياضية للبناتاحيائياسماء احمد محمد يونس فارس1060641721422031007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيوسن خميس جياد فاضل1060651821422002041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيهويدا ضياء دعوس خضير1060661821422013033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيفاطمه هيثم رؤوف عمر1060671821426001023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية النهضة المسائية للبنينتطبيقيغيث محمد ياسين احمد1060681821515002039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية العفاف للبناتتطبيقيرنا ماجد عبد هللا حسن1060691821522086012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي دريس عبد الزهره حسن1060702521413031357

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية العلم للبناتاحيائياسماء رافد صالح جاسم1060711821422011002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية ام البنين للنازحاتاحيائياطياف احمد عبد محمد1060722021422063003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية البارودي للبناتاحيائينبأ عبد نجم خشم1060731821422093019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية يثرب المختلطةاحيائيفاطمة صالح ياسين عبد1060741821427003004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيليث فالح كعير خلف1060751821511074019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيعطا هللا عبد الرحمن فرحان محمد1060761821511086025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية الريف المسائية المختلطةتطبيقيعلي وعد علي ابراهيم1060771821517025023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعلي عامر علي احمد1060782121511011027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية جبال العراق المختلطةاحيائيصفا عالء نامق جاسم1060793221427001004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية االرتقاء األهلية للبنيناحيائيمحمد رفل عبد الرحيم عبد هللا106080182041030016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائياحمد غسان عبد هللا جاسم1060811821415001005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية القلعة للبنينتطبيقيقيصر ايوب حسن محمد106082182051063012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيموفق عصام نوري عبد الرزاق1060831821411029021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية القعقاع للبنيناحيائيعلي احمد خلف عجل1060841821411054019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعلي احمد هذال محمد1060851821511002063

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية المحزم للبنينتطبيقينمير مهدي صالح حسن1060861821511023028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيانس علي لطيف سالم1060871821511029010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب زيد خلف اسعد1060882021422018039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمهدي عامر سعدون عبد الكريم1060892721511021119

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيطه سعيد نجم هالل106090182041040016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةتطبيقيحسام غرمان علي ويس106091182051283002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية الصقر للبنيناحيائيمصطفى علي احمد محمد1060921821411040014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية القبس للبناتاحيائيايناس سمير مطشر مراد1060931821422030004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيكيالن احمد صالح عبطان1060941821511029047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقياشرف قيس محمود خلف1060951821511063012
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيرانيا حميد علي فرحان1060961821522013003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعلي حسين علي حمود106097182041041036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزهراء عاصم عناد محمود106098182042236059

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية بيجي للبنيناحيائيبالل جمال هويش عبد هللا1060991821411007005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية بيجي للبنيناحيائيمحمد نبيل ابراهيم عبد هللا1061001821411007024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية العلم للبنيناحيائيسامي فالح الطيف متعب1061011821411018012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية المغيرة للبنيناحيائياسماعيل منير اسماعيل طه1061021821411074005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيمواهب طه صالح جاسم1061031821527006004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائيحسن فالح حسن احمد106104182041049006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد عزت محمود حسن1061051421411014128

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبد المؤمن كمال مصطفى محمد1061061821411051023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمصطفى امير مولود شعباوي1061071821411077051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرسل اسماعيل يحيى جبار1061081821422082008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية النهضة المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعد محمد مهدي1061091821515002021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية ميسلون للبناتتطبيقيايات حسن كاظم مزعل1061101821522026002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائياحمد طاهر عبد هللا عبد الرحمن1061111821411037002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمحمد علي محمد الطيف106112182051118040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمصطفى نذير بشار هادي1061131021511016096

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية السعادة للبناتاحيائينور جمال محمد عطا هللا1061141821422069044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيثوبان عباس تركي محمد1061151821511074004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى خضير محمد طه1061161821422082012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيفاضل ضاري احمد حمادي1061171821511089027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية االمالي للبنينتطبيقيهشام مساعد عواد فرحان1061181921511038033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقييوسف عقيل علوان خلف106119182051136008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيطيبه حسو سامي حسو1061201821422013017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيالزهراء خالد محمد صالح مطلك1061211821424014004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية بيجي للبنينتطبيقيمنيب عبد الرحمن هويش عبد هللا1061221821511007041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية المحزم للبنينتطبيقياحمد نوري ادهام صالح1061231821511023001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيبراق رعد منير مهدي1061241821511063018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيصفا فؤاد فليح حسن1061251821527014018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقينور هاني مزهر مرعي1061261821527034013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمصطفى رافع عنيد مشعل106127192051054012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيزبير صباح محمود احمد1061281821411061011
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيلقاء جاسم حسين عبد الحسن1061291821422067025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50إعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد جمال عيداوي خطاب106130182051021025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية عمورية للبناتاحيائيرسل عبد القادر محمود حسن1061311821422023032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية االيمان للبناتاحيائيمروه عبيد عيسى حسن1061321821422112051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمحمد باقر حسين ضاحي محيسن1061331821511029051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية بيجي للبنيناحيائيمهند وليد صالح شبيب106134182041007039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيمصطفى سمير خضير عباس106135182051070093

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمحمود عماد شاكر محمود106136182051151045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية عمورية للبناتاحيائيساره منهل خلف حمد1061371821422023060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيوجيه علي عبد محمد1061381821511032033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعالء الدين صالح علي دهش1061391821511063046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمعارك اسعد جراد جدح106140162051062091

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيمصطفى باسم محمد عبد هللا1061411221511019048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد منذر نهر محمود1061421821411047075

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيطه يوسف عبد الرحمن حسين1061431821511037020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةتطبيقيوئام مالك حمود صاطي1061441821527070046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانويه المحزم للبنينتطبيقيفيصل احمد عطيه هايس106145182051024026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيايمن اكرم نجم عبد هللا106146182051118010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الجوالن للبنينتطبيقيبالل احمد رشيد صبخه1061471121511036008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيمحمد سعود سعيد خضر1061481821417074062

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية تكريت المسائية للبنينتطبيقيضاري مؤيد جابر شهاب1061491821515001013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية الخصم للبنيناحيائيايهاب عماد يوسف احمد1061501821411015020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائياحمد صباح اسماعيل طعمه1061511821411063004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية الفياض للبنيناحيائيداود سليمان حسن سالمة1061521821411117011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينور عبد هللا داود سليمان1061531821424006197

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيمحمد نصير انور سليمان1061541821511074022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيطه خالد اسماعيل ابراهيم106155182051086012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمصطفى وفي عبيد علي1061561821511020036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيصالح مزهر محمود مصطفى1061571821511037015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية بيجي للبناتتطبيقينريمان عبد الرحمن احمد عبد هللا1061581821522018019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيزهراء فوزي ارحيم محيميد1061591821527034005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيساره حسن فرحان حماد1061601821422038017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيرويده وليد عبد الكريم جميل1061611821422060012
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية المحزم للبنينتطبيقيعلي احمد محمد علي1061621821511023014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيمحمد ازهر يسر جداع1061631821511074021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية الملوية للبناتتطبيقيايناس اسماعيل حميد حمد1061641821522061006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية نفحات الحياة االهلية للبناتاحيائيخديجه بهاء حسين صالح1061651821424015003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية المحزم للبنينتطبيقيمحمد كاظم حديد هاشم1061661821511023021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية المقاصد للبنينتطبيقيناصر حكيم خلف مزبان1061671821511128020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية االوفياء للبنينتطبيقياحمد مالك حسين حمدان1061681921511077009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الخصم للبنيناحيائيحسين صالح محمد خلف1061691821411015033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية بيجي المسائية المختلطةاحيائيرائد طالب احمد محل1061701821417022033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيمحمد باسم محمد ياسين1061711821517014017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية اسماء للبناتتطبيقيرواء مولود محمود حسون1061721821522077034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية مكحول للبنيناحيائيعبد هللا مزهر حنش رشيد1061731821411052003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية  التعايش للبناتاحيائيريم حسين علي حسون1061743121422013024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية باقرتة للبنيناحيائيخنساء عبد الرحمن عمر وهيب1061751721421078002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية القعقاع للبنيناحيائيجمعه سالمه محمد سالم1061761821411054009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائييوسف غالب علي جبل1061771821415001028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيزبيده مخيف صعب احمد1061783221422005022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية العلم للبنيناحيائينزار يونس وزير عطيه1061791821411018037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيرغده سعد جميل حماد1061801821424014019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية الخانوكة للبنيناحيائياحمد علي محمد ظاهر1061811821411057001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية ميسلون للبناتاحيائيسعاد فهد دانوك عزيز106182182042186040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية العلم للبناتاحيائيساره اسماعيل خلف صالح1061831821422011028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية بيجي المسائية المختلطةاحيائيمصطفى طالب احمد محل1061841821417022088

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيرواء عبد الواحد حسين عبود106185182042193016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00ثانوية النور للبناتاحيائيايات عباس عبد الدايم عباس1061861821422073006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50ثانوية بيجي المسائية المختلطةاحيائيمحمد حسين لهمود دايح1061871821417022073

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية البصرتين للبنيناحيائيفائق حسين رحيم وحيد1061882221411027123

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين عكله1061891721424008034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67اعدادية الخصم للبنيناحيائيكاسر فائق حميد جميل1061901821411015099

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية304.0050.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى سعد احمد محمد106191182041149059

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية304.0050.67ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائياسراء مالك حمود صاطي1061921821422003002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية303.0050.50ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيهبه خالد رميله خميس1061931821427005017

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيايه محمد جواد كاظم1061941421522032003
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الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيرنان رعد شابا ابراهيم1061951721422020032

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية عين زالة للبناتاحيائيباسمه ادريس محمد حسن1061961821422001012

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيياسر عمار عبد القادر ابراهيم106197172051008119

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيالحسين عمار جبار كريم1061982821511002013

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيغفران هادي ديوان هادي106199242042124139

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50 للبنين6اعدادية حوض احيائيرسل حسن محمد ديو1062002021421028004

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعبيدة عقبة توفيق سلطان1062011721411135042

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيسنار شامل سليمان مراد1062021721427013007

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيايمان عبد الفتاح خلف عبد هللا1062031721421073007

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية امام غربي للبنيناحيائيثناء حسين حمد عالوي1062041721421046008

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقيايفل عامر كامل بطرس1062051721511067003

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية االزاهير للبنيناحيائيحسين علي حسين محمد1062061721411162008

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00ثانوية العالمية المتحدة االهلية المختلطةتطبيقيمحمد نشوان عبد الجبار محمد1062073321517013004

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمصطفى محمد سعيد عمر1062081121511004158

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00ثانوية ابن سينا االهلية للبنينتطبيقيعبد الوهاب هيثم عبد الوهاب عبد هللا1062091721513021007

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمنتظر محمد هالل عبود106210222051373124

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعباس حسين محمد دخيل احمد1062111721411164048

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية306.0051.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين ميثم علي يحيى106212252051009037

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية301.0050.17اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد يوسف سليمان اسماعيل1062131721415002370

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83 للبنين6اعدادية حوض احيائيبرهان عنيد حميد محيميد1062142021411028009

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيآيه عباس هادي صالح1062151021424013009

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية المكوك للبنيناحيائيمحمد صالح عبد هللا عبد1062161721411051042

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية عين سفني للبنينتطبيقييوسف جبرائيل كوريل شمعون1062171721511093025

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية اسماء للبناتتطبيقيهدى عقبه عبد الكريم نصيف1062181821522077086

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية البسمة للبناتاحيائينور خلف مجذاب حمود1062192021422016054

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية الدور للبنينتطبيقياحمد حسين علي محمد106220182051003001

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيشيماء عمار مسلط محجوب106221182052194007

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمود سعدون بكر مصطفى1062222021411039151

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيجواد كاظم سعدون حسين106223282041016008

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية300.0050.00ثانوية علياوة المختلطةاحيائيحمزة عبد هللا رحيم مصطفى1062242021417038016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0070.00ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيوردة جاسم حسين محمد1062251721422012096

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0067.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيرؤى ابراهيم طه محمد1062261721222080015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0065.50اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيسولينا سعد قاسم محمود1062273321227003007
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0065.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيسردار خلف صالح حسو1062283321217002007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0064.50اعدادية عين سفني للبنيناحيائياحمد جمعه اسماعيل حمزه1062291721411093001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0064.00ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيفاطمة عماد مجيد كاظم1062302321427053014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0063.67اعدادية العراق المختلطةاحيائيتركيه حمو مراد خلف1062311721427002009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0063.00ثانوية سنوني المختلطةاحيائيحلوه وليد حسن سليمان1062321721427010031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0062.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى رياض سعد فزيع1062332221411012262

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0062.33اعدادية االسراء للبنينتطبيقيابراهيم هارون علي غنام1062341021511011003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0062.33ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيغفران سلمان علي جار1062351721427012035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366.0061.00ايسر- الخارجيات تطبيقيزينب كوثر احمد صالح1062361721528060046

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0060.83ثانوية سنوني المختلطةاحيائياميره باشوك جردو عزير1062371721427010012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية361.0060.17ثانوية الشورة للبناتاحيائيرحمه عبد هللا عطيه رومي1062381721422039003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية360.0060.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه عبد الجبار محمد يونس1062391721422007088

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83اعدادية اليمن للبناتاحيائيحنين اياد سليمان ادهم1062401721422008047

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيأيه عمر عبد الباسط طه1062411721422055016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائياياد كالو رفو نمر1062423321417004007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيسالين سيدو حجي عبد هللا1062433321422002059

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيامل خضر قاسم مرادس1062443321427004007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67ثانوية البعاج للبنينادبيمصعب سرحان محمد نظر1062451721211045097

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية االبداع للبنينادبيمصطفى محمود خضر خلف1062461721211202030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيظاهر خليل نهيان شويش1062471721215010015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيامنة رعد صالح الدين علي1062481721422080008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيصفاء دريد محمد علي1062493321222002038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية الكفاح للبناتادبيوفاء خضير فتحي حسين1062501721222051059

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيمريم كنعان خالد حميد1062511721422059048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50ثانوية المنار المسائية المختلطةتطبيقياليديا يوسف قرياقوس متى1062521721525013001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمصطفى علي اصغر وهب خالد1062531721411113044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية تلعفر للبناتاحيائيدالل حسين علي حسين1062541721422032065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيماهر برجون بركات حنجي1062553321411003041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17اعدادية صفية للبناتادبيزهراء علي خضير حسين1062561421222011087

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17اعدادية زينب للبناتادبيمريم سلطان علي حسن1062571721222053042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيحسن محمد عواد عثمان1062581821411057006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية ابن البيطار للبنينادبينكتل اسامة فالح عبد1062591721211133029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية الزهور للبناتادبيهديل خالد داود خالد1062601721222057054
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00ايمن- الخارجيون احيائيحبيب خضر قاسم مرادس1062611721418001081

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية زينب للبناتاحيائيبشائر عادل جاسم محمد علي1062621721422053030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائياية وليد عبد هللا احمد1062631721422061037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيغفران خالد احمد حسن1062641721426001225

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية العراق المختلطةاحيائيداليه دخيل ابراهيم عيدو1062651721427002019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيفؤاد عمر موسى كلش1062663321417004044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيصونيا خدر سليمان حجي1062673321427002065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائياديبه حجي خلف كارس1062683321427004003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبياحمد محمود هادي محمود1062691721211001007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيخليل عالوي ناصر ابراهيم1062701721211005019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمحمد اسماعيل يونس محمود1062711721211005051

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعبد الجبار فارس عبد الجبار ذنون1062721721211017014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية النيل للبنينادبيخطاب عمر كمال محمد1062731721211027014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الرشيدية للبنينادبيعبد الرحمن ابراهيم اسماعيل احمد1062741721211050024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيفراس احمد علي حمد1062751721211053018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبييوسف علي يونس احمد1062761721211117013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الشهاب للبنينادبيمؤمن احمد عبد هللا حسن1062771721211134070

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمد محمود شيت محمد علي1062781721211135045

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الرضواني للبنينادبيغزوان هيثم رجب محمود1062791721211147081

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيوسام طارق حمدون حمودي1062801721215001160

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية2353.0058.83الخارجيون ايمن ادبيهادي حواس سطام ظاهر1062811721218002608

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية السيد حمد للبنينادبيحنان عبد الرزاق خطاب محمد1062821721221073008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الكفاح للبناتادبيزينب احمد عماد اسماعيل1062831721222051035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الكفاح للبناتادبيمالك فراس ذنون علي1062841721222051049

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية بلقيس للبناتادبيساره علي تركي رحال1062851721222055027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيغفران جمال عبد الرزاق محمد1062861721222067031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية مؤتة للبناتادبيزينب زياد خلف حسن1062871721222068020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية حمص للبناتادبيآمنه حقي اسماعيل خليل1062881721222069001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية تل الشعير للبناتادبيايمان علي خضر احمد1062891721222099004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيامامة علي صبري علي1062901721226001014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ايسر- الخارجيات ادبيمنى بشار فوزي قاسم1062911721228060380

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الراية للبنيناحيائياحمد سالم احمد عبد هللا1062921721411025004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمروة محمد صالح يونس حسين1062931721422007105
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيمحصومة هادي عوني عبد هللا1062941721422012082

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعذراء سالم بهنان يعقوب1062951721422018030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيضياء خلف كناص غثوان1062961821217072059

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية اشور للبناتاحيائياالء عبد الرحمن رجب عبد1062971821422078015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية2353.0058.83خارجيون ادبيعلي اسعد حلو صالح1062982221218002069

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيغفران محمد حسن رشيد1062992321526001120

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية الفاروق للبناتادبيآنيه احمد محمد شريف سعيد1063001021222037001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعمران خالد حسين علي1063011721211001047

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية حمام العليل للبنينادبيفرحان احمد فرحان محمد1063021721211032029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية اشويرات للبنينادبيعمر صالح عبد الرحال محمد1063031721211037006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية جرناف غربي للبنينادبياحمد علي طه ياسين1063041721211047006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد محمود سلطان محمد1063051721211075030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية العياضية للبنينادبياحمد خالد احمد درويش1063061721211107002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية ابي ماريه للبنينادبيخضر محمد ابراهيم حسين1063071721211109008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية الرضواني للبنينادبيراشد وليد رومي عباوي1063081721211147033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيسارة منذر حسن جاسم1063091721221004007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية تل عدس للبنينادبيزينب خضير احمد سعيد1063101721221089005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية بعشيقة للبناتادبيسازان سليمان نون جوري1063111721222015017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية زمار للبناتادبيايمان خضر خلف احمد1063121721222030004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية صفية للبناتادبيزينب علي حسين محمد علي1063131721222062026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيسيف هللا سرحان محمد نظر1063141721411013027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية الشهداء للبنيناحيائياحمد محسن محمد مصطفى1063151721411114003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية المحمرة للبناتاحيائيأسيا تقي احمد علي1063161721422023001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزينه محمد زهير خضر1063171721522055025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيساره صكر ذنون عبد هللا1063181721522061042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية الشرقاط للبناتادبيشيماء مجاهد محمد خضر1063191821222007033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية عمورية للبناتادبيرغد محمد عباس سلمان1063201821222023018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية الرفل للبناتاحيائيأنسام عبود علي عبد هللا1063211821422064002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية االمين للبنينادبييوسف فواز عزيز مجيد1063221721211019039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية الحود فوقاني للبنينادبياحمد عبد الوهاب عطيه خلف1063231721211041002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية برطلة للبنينادبييونس احسان محمد حمزة1063241721211065047

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية المصطفى للبنينادبيذنون يونس ابراهيم مصطفى1063251721211075013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الرضواني للبنينادبيعثمان سمير فاضل رجب1063261721211147062
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية ازهيليلة للبنينادبياحمد وعد عبد هللا سلطان1063271721211182006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية البوير للبنينادبيخضير حمد مولود محمد1063281721211194004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيصالح محمد احمد محمود1063291721215001070

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعددية الفاو للبناتادبيامنه بسام عبد هللا مجيد1063301721222006011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية سومر للبناتادبيسرى يعرب محمد نهاد عبد القادر1063311721222079017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيحال فواز احمد اسماعيل1063321721226001032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ايمن- الخارجيات ادبيدالل عامر حسين صالح1063331721228050089

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ايمن- الخارجيات ادبيعائشه احمد محمد بالل1063341721228050201

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية عين سفني للبناتاحيائيامل فارس حسين علي1063351721422029004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية زينب للبناتاحيائييقين عبد السميع محمد نور امين1063361721422053161

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الكفاح للبناتتطبيقياسيل طالل محمد زكي عبد هللا1063371721522051004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية االطياف للبناتاحيائيسميره غازي طلب علي1063381821422063036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية االمل للبناتادبيأيمان رائد عزيز سنجار1063393121222011003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيمنار سلو درويش كامو1063403321222003009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيعبد الهادي جمعه عبد الهادي حاجي1063413321511001020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية الرازي المختلطةادبيعايد نايف عبد مزعل106342182021098001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيسفيان جمعه محمد خلف1063431721211005026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الحكمة للبنينادبييوسف نوفل عويد خضير1063441721211009092

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيعبد المحسن احمد سالمة درويش1063451721211074009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيصدام خليل عناد سليمان1063461721211168002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية زمزم للبنينادبيبرزان عبد العزيز سعود اسماعيل1063471721211172001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية ازهيليلة للبنينادبياحمد خالد خلف محمد1063481721211182002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية االبداع للبنينادبياحمد عمر حسن حسين1063491721211202005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية االبداع للبنينادبيمصطفى محمد طلعت قادر1063501721211202029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية خورسيباط للبنينادبيزيد حامد فندي حنش1063511721211209007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيبرزان صبحي عذاب عيسى1063521721215001027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية المحلبية المسائية المختلطةادبيمحمد ياسين محمود سعيد1063531721215014011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية تلول ناصر للبناتادبيانفال عبد العزيز علي جديع1063541721222033003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الرسالة للبناتادبيايه طالب خضير يونس1063551721222049016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الرسالة للبناتادبيمكارم محمد يونس سمير1063561721222049069

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانويةشهده بنت االبري للبناتادبيصفا فاضل عباس غائب1063571721222060013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية حمص للبناتادبيساره سعد زكر حسين1063581721222069020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبياسراء عبد هللا سلطان سعيد1063591721222072003
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية الضحى للبناتادبيزينب رافع قاسم يحيى1063601721222081015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية الضحى للبناتادبيمنيفه عبد العزيز جبر خضر1063611721222081030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ايسر- الخارجيات ادبيامنه سعد قاسم محمد1063621721228060048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيوئام صالح جرجيس اسماعيل1063631721422049199

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية العراق المختلطةاحيائياسماء الياس يوسف حسين1063641721427002002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيجابر عباس محسن الياس1063651721511115003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية الفردوس االهلية للبناتتطبيقيحفصه صهيب عبد الفتاح عبد القادر1063661721524007001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية جواهر العلم االهلية للبناتتطبيقيطيبه زكريا يحيى رزوقي1063671721524025001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية ابن كثير للبنينادبياحمد محمد ظاهر حمد1063681821211010008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمصطفى عادل عبد السادة عبد هللا1063692921511016121

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية سنوني المختلطةاحيائيجمانه رشيد حسن حمو106370172042348017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية المأمون للبنينتطبيقييوسف سرمد عجيل هزاع1063711021511006066

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية المكوك للبنينادبيريان عواد جار هللا محمود1063721721211051020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية وانة للبنينادبيمحمد احمد حسين يونس1063731721211086014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية تلعفر للبنينادبياحمد صالح الدين محمد طاهر ياسين1063741721211110001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية الشهيد اسماعيل طالبادبياحمد خضر دندح خلف1063751721211131001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية الشهاب للبنينادبيحذيفة وليد عبد القادر يوسف1063761721211134015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية القصر للبنينادبيعبد هللا فتحي حسين علي1063771721211185005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية بئر الحلو للبنينادبياحمد جاسم صالح سليمان1063781721211189002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية سنجار للبنينادبيدلوفان دخيل شرف بكر1063791721211206004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية الغزالني للبنينادبييوسف محمود شيت حمو1063801721211212018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية كاخرتة للبنينادبيحمزة ابراهيم محمد صالح1063811721211213006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد اسماعيل حسين علي1063821721215002006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية العريج للبناتادبياسيل عزيز فتحي عبد هللا1063831721222073001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد حسن محمد خلف1063841721415002021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهاجر خضر نمر عطيه1063851721422001104

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيندى يحيى انور عزيز1063861721422002277

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهاجر عمار قتيبه يحيى1063871721422003169

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرفل سعدي صالح مصطفى1063881721422045074

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية القوارير للبناتاحيائينورا محمد احمد عيسى1063891721422071072

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية اجحلة للبناتاحيائيسرى عايد نجم مزعل1063901721422096010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية الشهداء للبنينتطبيقيحسن حبيب حسن عبد هللا1063911721511114002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيمريم عبد الكريم محمد بهاء الدين ابراهيم1063921721526001097
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية حمرين للبنينادبيمبارك نوري مبارك محمد1063931821211100009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيابتهال عبد الهادي حسين خضر1063941821227072001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية االمين للبنينادبيمحمود يوسف داود سلمان1063953121211003056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيرامي صالل محمد مطلك1063963321211001009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية الراية للبنينادبييوسف عالء الدين محمود احمد106397172021025060

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيعلي عباس سعيد حسن106398172051118016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبياسماعيل سليمان اسماعيل ابراهيم1063991721211014008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية النيل للبنينادبياحمد محمد حسن عزيز1064001721211027005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية النيل للبنينادبيعبد هللا حكمت محمود احمد1064011721211027034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية البعاج للبنينادبيعبد هللا محمد شناوي مروح1064021721211045059

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية عين سفني للبنينادبيسيروان جمال احمد عزيز1064031721211093010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية الرضواني للبنينادبيسبهان سعدون حمادي عبد هللا1064041721211147041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية الهرم الثانية للبنينادبياحمد فتحي احمد فتحي1064051721211191002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية كاخرتة للبنينادبيمعاذ وهب طه صالح1064061721211213018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية2348.0058.00الخارجيون ايمن ادبيوليد خالد خلف حسن1064071721218002652

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية تل عدس للبنينادبيزينب عرفات عبد القادر حسين1064081721221089006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية عمر كان للبنينادبيسجى بسام غانم علي1064091721221159001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية ميسلون للبناتادبيريم محمود محمد حميد1064101721222045043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيمها لقمان شعالن ابنيان1064111721222048068

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية المربد للبناتادبياخالص عوض ضبعان حسن1064121721222058001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية حمص للبناتادبيجيهان صالح مهدي فاضل1064131721222069010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية سومر للبناتادبيسجى علي احمد شاهين1064141721222079016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيربى ابراهيم اكرم حمزة1064151721222080016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتادبينوال عبد الجبار شهاب ترك1064161721222102006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيباسل طه فاضل حسين1064171721411015019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيصقر امجد ابراهيم عبد هللا1064181721413007022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية القيارة للبناتاحيائيميعاد سلمان عزيز ابراهيم1064191721422013080

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيايفان محمد خضر محمد صالح1064201721422032036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد علي ناقي فاضل عباس1064211721511113031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيرغده عبد العظيم خليل عبد القادر1064221721526001043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية الخصم للبنينادبيفيصل ياسر مطلك شالش1064231821211015028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقينشوان احمد حماده علي1064243121511008059

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيامير حسين علي جاسم1064251621515007039
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية الجرن للبنينادبيمحمود محمد حنوش سعيد1064261721211029033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية السالمية للبنينادبيعلي جاسم محمد احمد1064271721211072012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيعبد الجبار محمد سالم محمد1064281721211074006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيمحمود احمد خلف حميد1064291721211074013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية تلكيف للبنينادبيعبد المؤمن حميد جاسم حسن1064301721211080022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية ربيعة للبنينادبيحمدان محمد هايس دهام1064311721211104019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية الشهاب للبنينادبيعلي حسن علي عبدالمعين1064321721211134051

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية تل الهوى للبنينادبياحمد عماش حميد نايف1064331721211167001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية زمار للبناتادبيديمه احمد سلطان عبد الحميد1064341721222030007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية ابن االثير للبناتادبيزهراء محمد عيسى حمد1064351721222042037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيداليا عبد العزيز نصيف جاسم1064361721222048015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية االندلس للبناتادبياديبه احمد محمد شاكر محمود1064371721222054002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية مؤتة للبناتادبيمريم فاضل أمين كرموش1064381721222068036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية سومر للبناتادبيهالة محمود احمد سلطان1064391721222079032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية المأمون للبناتادبينبأ داود عكرك جريص1064401721222082032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الناصر محمود ناصر محمود1064411721413023016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية بعويزة للبناتاحيائيناجيه رعد يحيى احمد1064421721422035042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيثورة ريان جبوري داؤد1064431721422067026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيصالح محمد صالح احمد1064441721511087005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية غطفان للبنينادبيعبد الرحمن جرمل خليف محمد1064451821211038015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية الشرقاط للبناتادبيتاره ياسر ممدوح خيرو1064461821222007008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية كنجان للبناتادبيمريم جميل اديب جميل1064473121222010009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيمحمد احمد بالل عرب1064483321217001010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيزهراء محمد اسود الياس1064493321422002052

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيمحمد علي مطلك حمد1064501521511013057

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية اليرموك للبنينادبيصكر محمد شهاب احمد1064511721211003043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية اليرموك للبنينادبيمصطفى احمد مصطفى كليب1064521721211003091

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية برطلة للبنينادبيمرتضى حيدر علي محمد1064531721211065042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية الشهيد اسماعيل طالبادبيمصعب فارس حمود حامد1064541721211131012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ايسر- الخارجيون ادبيمحمود عمار زامل موسى1064551721218010762

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية وردك للبنينادبيغاده حامد حسين علي1064561721221071004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية دار العلوم للبناتادبيسميرة محمد مد هللا محمود1064571721222005034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيمهجه محمد غانم محمد1064581721222048069
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائياسراء عدنان حسن علي1064591721422093001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية الواسطي للبنينادبيعمر عادل سرحان غضبان1064601821211047025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعددية غرناطة للبنينادبيعمر حسين خلف مطر1064611821211104032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيعادل مد هللا صالح عكل1064621821217022126

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبياخالص مراد رفو حاجي1064633321227004002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور صالح محمد صبري فريق106464172042329017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيايهاب حامد عبد هللا حسين1064651721211005009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيعبد الرحمن وعد هللا عبد السالم محمد1064661721211016012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية حمام العليل للبنينادبيضياء كنعان ابراهيم محمد1064671721211032017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية المكوك للبنينادبيبهاء ناظم محمود عبد هللا1064681721211051013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية المكوك للبنينادبيعمار علي صالح طعمة1064691721211051029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية تل عبطة للبنينادبيطه احمد سعيد فتحي1064701721211061017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية قرة قوش للبنينادبيحسين سليمان شريف سلمان1064711721211067007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبيمحمود يونس فتحي زيدان1064721721211180012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية الكبر للبنينادبياحمد محمد نفدان غيار1064731721211190002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية كاخرتة للبنينادبيعامر ياسين طه صالح1064741721211213011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبينذير فارس محمد نذير عبد العزيز1064751721213023005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية زنوبيا للبناتادبيايناس عبد الجبار خلف سليمان1064761721222034008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية الخنساء للبناتادبينبأ عدي عبد الرحيم داود1064771721222041042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية ابن االثير للبناتادبياسراء متعب هذال جاسم1064781721222042001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية اشبيلية للبناتادبيشيماء محمد اسمر حميد1064791721222064027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيحنين فارس علي ابراهيم1064801721226002015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر سعود محمد شريف محمد نوري1064811721411018154

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيسيف سعد احمد اسماعيل1064821721413007019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية دهوال المختلطةاحيائيفواز حجي سيدو احمد1064831721417009022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيمنتهى محمد يونس علي1064841721425013015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية الخصم للبنينادبيضاري حامد لطس جخيدم1064851821211015014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية سعد بن معاذ للبنينادبيمحمد جاسم حميد جاسم1064861821211112010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية االمين للبنينادبياحمد وليد خالد عبد1064873121211003009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيطه عماد احمد حاصود1064883121217007012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيصميم محلو محو احمد1064893321417003044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمؤمن منيب صديق عبد هللا1064901721211017035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية العريج للبنينادبيايوب سليمان محمود حسن1064911721211031005
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية تلول ناصر للبنينادبيمحمد خضر محسن جاسم1064921721211036019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية القبة للبنينادبيغدير حسن علي زينل1064931721211077010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية البرغلية للبنينادبيعمر فارس محمد خضر1064941721211106022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد العزيز خالد محمد صالح اسماعيل1064951721211134040

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيزينب خلف محمد صالح1064961721221074002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية زينب للبناتادبيدعاء محمد نديم محمود علي1064971721222053018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية االصمعي للبناتادبيهيا محمد غانم محمد1064981721222056048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية سومر للبناتادبيرقيه عبد الرزاق اسماعيل عبد هللا1064991721222079009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيغفران حسن محمود فتحي1065001721226001085

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية سنوني المختلطةادبيتازي ناصر يزدين رشو1065011721227010005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ايمن- الخارجيات ادبيسندس احمد ابراهيم احمد1065021721228050162

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية الموفقية للبناتاحيائيرحمه ذنون يونس خليل1065031721422037015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية المعرفة للبناتاحيائيآمنة هيمان صديق احمد1065041721422065001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيحسن عبد هللا خلف حسن1065053121217007006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية بارزاني المسائية للبنينتطبيقياحمد محمد فوزي رشيد احمد1065063121515001007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيجندو سعيد علي جندو1065073321217010002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسحر سليمان سعدو كنجي1065083321427004026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد احمد عبد االله عبد الرزاق106509172041028166

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية آوات للبناتاحيائيعفاف خليل ابراهيم عبد106510312042044022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية الزهور للبنينادبيمحمد عثمان عزيز جاسم1065111721211015024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية وانة للبنينادبيمحمد عمار محمد محمود1065121721211086016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةادبياحمد راكان عادل ابراهيم1065131721217013001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ايسر- الخارجيون ادبيمحمد خضر يونس الياس1065141721218010660

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية النركزلية للبنينادبيشهد محمد ابراهيم خليل1065151721221175001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية البعاج للبناتادبيمدى جابر ادخيل نعوم1065161721222038006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيغفران فتحي ذنون يونس1065171721222048055

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية الفضيلة للبناتادبيهند موفق اسماعيل عبد1065181721222052043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية صفية للبناتادبيزينب عبد الحكيم جاسم محمد1065191721222062025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيفاروق فارس فؤاد فرحان1065201721411017124

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيامامه سعدون علي سليمان1065211721421096001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيخليل ابراهيم خلف جاسم1065221821217068019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية اليعربية للبناتاحيائيعفاف امجد صلبي بكر1065231821422100038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية الخصم للبنينتطبيقيابراهيم جاسم حمادي عبد هللا1065241821511015001
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00أعدادية االمين للبنينادبيمحمود شهاب احمد فتحي106525172021019023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية اليمامة للنازحاتاحيائياسراء محمد محمد يونس عثمان106526202042172004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية ابي تمام للبنينادبيابي اديب ابراهيم صبري1065271721211010001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الكندي للبنينادبياحمد غازي رمضان حسن1065281721211021005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الراية للبنينادبيبارق طه محمد خضر1065291721211025011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية برطلة للبنينادبياحمد حيدر جعفر حميد1065301721211065003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الشافعي للبنينادبيحسن مازن سالم حسين1065311721211135009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الشافعي للبنينادبيعمر شاكر محمود سلطان1065321721211135031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية خورسيباط للبنينادبيحسين احسان حازم امين1065331721211209004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية المصطفى للبنينادبينجوى اسعد محمد حسين1065341721221075011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية الشورة للبناتادبيصفاء عسل حسن ياسين1065351721222039018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية االخوة للبناتادبينرجس محمد سمير عبد الرزاق1065361721222104016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعلي صدام إبراهيم سعيد1065371721411012056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائييحيى احمد انيس يونس1065381721411012105

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد الرحمن خضير ابراهيم خليل1065391721411015044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيزينب عمر خضر جمعة1065401721422008092

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيهبه عبد الحميد عبد الغني حميد1065411721422048121

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائياية لقمان حسن عبد هللا1065421721422056019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيهبه حسان يونس مولود1065431721422081063

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية المدينة المنورة للبناتتطبيقيمنيجه محمد اسماعيل محمد1065441721522012012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الحويجة للبنيناحيائياحمد امير احمد مرير1065452021411019005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيسليمان طه احمد اسماعيل1065463121217007010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية جوارجرا للبناتادبينوال كريم ويسي بابه1065473121222001043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبييونس علي خضر احمد1065483321211001037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية زاخو المختلطة للنازحينادبيدنيا سالم قاسم احمد1065493321227008003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية الراية للبنينادبيعمر بشار جاسم محمد1065501721211025043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية البعاج للبنينادبيجمال احمد عنتر حديد1065511721211045018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية تل عبطة للبنينادبيعمار علي سعدون مرعي1065521721211061026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية برطلة للبنينادبيمحسن حسن محسن حسن1065531721211065030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية المصطفى للبنينادبييونس فتحي خضير جاسم1065541721211075040

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية فايدة للبنينادبيضياء حازم محمد عسكر1065551721211091015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد هللا علي محمد طاهر سوادي1065561721211134047

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية حمام العليل للبناتادبيحال غانم حسن صالح1065571721222009021

4148 من 3229صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية الرسالة للبناتادبيرسل احمد عبد الموجود حسن1065581721222049032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية عوينات للبنيناحيائيمحمد حميدان سالم ساير1065591721411103039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيوجدان ابراهيم عليوي خليف1065601721426001326

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية سنوني المختلطةاحيائيايناس الياس صالح ابراهيم1065611721427010015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيكوثر زياد احمد خضر1065621721526002039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيشيماء يونس محمد عبد الهادي1065631921422065028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبيفاطمه شهاب احمد محمد1065642021222039024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيكوثر كاظم حسين جبير1065652421422011185

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية حمرين للبنيناحيائيبشير سمير حامد ابراهيم1065663121411004008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيعذراء طالل يوسف عزيز1065673121522003015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعبد القادر ياسين محمد عبد هللا106568182041035062

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية ابن االثير للبناتادبيمسرة ليث صديق احمد1065691721222042072

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعمر شامل جرجيس داود1065701721411023086

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية الرجاء للبنيناحيائيعلي فرحان محمد طاهر ساعد1065711721411165021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيسكينه عادل حسن علو1065721721422012050

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيفاطمه نائف زينل محمد سعيد1065731721422022127

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيغفران محمد عواد محمود1065741721422049137

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيهند عبد هللا خلف محمد1065751721422064081

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيزين العابدين حسين علي محمد1065761721511113014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيرسول محمود عبد الرحيم محمد علي1065773021417041026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيحمد جالل صبري عمر1065783321417003020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعاليه عيدو قاسم مراد1065793321427004043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية الدراويش للبنيناحيائيسجاد مقداد فرج محمد1065801721411155014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية الحوراء للبناتاحيائيهيبت طالب حسين سليمان1065811721422007124

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية القيارة للبناتاحيائيفاطمة خلف حسين عطية1065821721422013064

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية العياضية للبناتاحيائياخالص سليمان سعد حسين1065831721422031005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيفاطمة محمد علي جاسم محمد علي1065841721422048094

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياسيل حامد لطيف مصطفى1065851721426002007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصطفى رضوان غانم حامد1065861721511017116

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا فتحي احمد حسين1065871721515001123

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية سيوان للبناتاحيائيشمس ناصر ثابت شهاب1065883121422004034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية ميسان للبنينتطبيقيعلي احمد عباس حسين106589252051011024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم محمود حيو1065901721411023116

4148 من 3230صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية العراق المختلطةاحيائيدخيل نمر قاسم رشو1065911721417002023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيرحمة صالح محمود عثمان1065921721526001030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية جوارجرا للبناتتطبيقيآفين رشيد مصطفى صالح1065933121522001002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائياسيا جاسو عجم نايف1065943321427004005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينجاح دخيل عبد القادر يونس106595172042231275

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيامين ليث كمال حمدون1065961721411008067

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينب صدام حسين محمد1065971721422049095

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرحمة عزيز عبد الموجود عزيز1065981721422056050

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية اشور للبناتاحيائياسراء عيدان خلف حميد1065991821422078004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيشاديه احمد قاسم حسين1066003321427002060

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيفريده خليل علي عمر1066013321427003051

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبدالملك مروان صباح عبدالرحمن1066021721411024036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيعبدالحميد كركز عطية محمد1066031721415015024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمنار ناصر ناظم سليمان1066041721422067074

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيشمعون سعد شمعون الياس1066051721513025004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية النهضة للبناتاحيائيرهام عبد الرحمن نبع صايل1066061921422055050

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيهيفاء رشو قاسم يوسف1066073321427003078

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمر عبد الستار احمد ضعيف1066081721411017118

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيرسالن عبد الجبار محمود عران1066091721415016011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيسجى عباس عبد القادر موسى1066102021422030030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيميسون خليل خدر تمو106611332042069021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيوليد محمد جونو قاسم1066121721411013070

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائياركان ابراهيم حسن حسين1066131721415013003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيايالف سجاد عباس قلندر1066141721422012014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاطمه غانم عزيز حسين1066151721426001237

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيهيفاء هادي برجس قاسم1066163321427002112

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد عيسى فتاح عيسى1066171721411011206

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائينجالء حازم يوسف عباس1066181721422012089

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائينجوى ابراهيم خرو عنتر1066193321427002100

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية المحمرة للبناتاحيائيفاطمة محمد باقر محمود علي1066201721422023083

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ انمار سالم دحام1066211721424008068

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية المحمرة للبناتتطبيقينورهان هاشم سعيد بكتاش1066221721522023026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيمريم ياسر احمد محمد علي1066231721422059051
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد محمود عبد الجواد احمد1066241721515002397

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الخطيب للبنينتطبيقياحمد عبد الغني حسين احمد106625182051002010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد رضوان عبدالواحد مصطفى1066261721411024055

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيسجى ايوب عبد القادر حسن1066271721422012046

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه اياد سعيد عبود1066281721422041023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمالك محمد علي طالع1066291721426002107

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ايسر- الخارجيات احيائيزهراء لقمان احمد عبدالقادر1066301721428060123

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيزينل قاسم حسن الياس1066311721511113015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عدنان حسين سليمان1066321721515002385

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيرويده رائد ايوب حسن1066331721522061033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية المنار المسائية المختلطةتطبيقيجوان بهنام عبوش حنا1066341721525013002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيساره علي صالح الدين نوري1066351721526001057

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية الجواهري للبناتاحيائيمديان شرف رشو اوسي1066363221422008017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيدلفين هادي خالد عبد الرحمن1066373321427015006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيبلسم محمد ابراهيم عمران1066381321522040013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية الحوراء للبناتاحيائيايمان اكرم اسماعيل محمود1066391721422007013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيسوسن محمد عيد عيسى محمد1066401721422012056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدينا عمر عبد الهادي علي1066411721422041045

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيافراح ثائر علي حسين1066421721422054027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعثمان رضوان عبد المنعم فتحي1066431721511017072

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية االمل للبنيناحيائيمحمد وليد خالد رجب1066443121411002030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينة محمد مولود محمد1066451721422063030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية االندلس للبناتتطبيقيرسل زيد محمد صديق يونس1066461721522054011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيزينب زيد عبد المحسن يحيى1066471721522061038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيمحمد عبد العزيز مصطفى مطلك1066481921511082022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيضحى اسماعيل محمد يونس106649172052321010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد الغفور غازي مغامس106650192051015033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيماريو جان موسى اسحق1066511721411067024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا قاسم عباس علي1066521721413025015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائيعلي رشو علي خدر1066531721417010039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيايمان مهدي محمد مصطفى1066541721422012017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيسلفانا سليمان شابا متي1066551721422020058

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية العراق المختلطةاحيائيجميله الياس علي بركات1066561721427002011
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيلينا علي داود هادي1066573321427003054

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمصطفى عبد الناصر ابراهيم حامد106658172051020072

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسن محمد قيس ابراهيم1066591721411028021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية الفرقان للبنيناحيائينعمت عزيز محمد سلمان1066601721411115145

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية الثورةللبناتاحيائياسراء شهاب احمد جاسم1066611721422047004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية زينب للبناتاحيائيايالف فواز عبد عضيب1066621721422053023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيليلى سليمان قدو حيدر1066631721522032029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية سومر للبناتتطبيقيصفا احمد نجيب صالح1066641721522079009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيبسي حامو خلف خديدا1066653321427002011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية بحزاني للبنينتطبيقياالن عامر عبد هللا محير106666172051060004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية حديثة للبنينتطبيقياحمد موصوف محمد احمد106667192051019008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيحوراء محمد جبر شناوة1066681121522042006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيمحمد عادل علي عباس1066691721415004047

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيزهرة يحيى هاشم صالح1066701721422059023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيشيماء ضياء جميل ايوب1066711721422064049

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية اليمن للبناتتطبيقيمأوى محمد علي حسين1066721721522008030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية خولة للبناتتطبيقياخالص نعيم زغير ركي106673282052083001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية البرغلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين محمد احمد1066741721411106017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية سنجار للبناتاحيائيثوره علي شيخو سلو1066751721422010007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية عين زالة للبناتاحيائيسروه عبد هللا جاسم محمد1066761821422001032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيايناس احمد الياس كوتي1066773321422002015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية الصديق للبنيناحيائيديار نوار سمير جميل106678172041028066

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية القادسية للبناتاحيائيدعاء ذياب حسن محمد106679172042299027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية سنوني المختلطةاحيائيجنار خديده جوكي حسين106680172042348018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية الراية للبنيناحيائيسفيان وليد عطشان ضاري1066811721411025037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية قره تبه عرب للبنيناحيائيزيدان عمار خلف محمد1066821721411207003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائييثرب جاسم لطيف علي1066831721422093033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية االمين للبنينتطبيقيهاشم سلطان خضر احمد1066841721511019034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية القيارة للبنينتطبيقيحاتم ازهر احمد خضر1066851721511042004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيبسمه قاسم سليمان عسكر1066863321422002018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية المربد للبناتاحيائيهند صباح سلطان احمد106687172042291093

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية اصفية للبناتاحيائيزينة عبدالسالم خضير زرزور1066881721422092010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء بشار علي مصطفى1066891721426001013
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى عبد المحسن محمد حسين1066901721511008093

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية االمين للبنينتطبيقياوس عمر اكرم محمود1066911721511019009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيألفاروق سعدي محمد علي1066921821515006002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية أوات للبناتاحيائيايه ثائر وطبان مطرود1066933121422007008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائيملكه مراد سعدو احمد106694172042348061

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيطه ياسين فليح عجيل1066951021511037016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعددية الفاو للبناتاحيائيضحى معن مخلف ادريس1066961721422006101

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيابراهيم عطا هللا خضير سلطان1066971721511009001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيمحمد سالم عباس خلف1066981721411111025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد هللا ناصر1066991721415002314

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية االحسان للبناتاحيائيوفاء حبيب بكتش علي1067001721422089016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيبراء خالد عبد الرزاق عكل1067011721424018013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية سنوني المختلطةاحيائيفريده سرحان مراد عساف1067021721427010077

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيهبة باسم قوال سليمان1067033321427004062

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائييسرى خدر حجي خدر1067043321427008059

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية472.0078.67ثانوية امام غربي للبنيناحيائيعمر احمد ادريس صالح1067051721411046039

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0065.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيحنان رعد علي غبين1067061721422082026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0063.33اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيغزالة حمو احمد شحو1067073321427002075

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية360.0060.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعبد هللا ياس خضير ديمة1067081421411013035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83اعدادية برطلة للبنينتطبيقيذنون عباس قنبر محمد106709172051067009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359.0051.33اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقياالء مؤيد احمد محمد1067102021522093002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67ايسر- الخارجيون ادبيحسن غازي سلطان طه1067111721218010198

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيمحمود شاكر خديدا خلف1067123321417002073

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية سارة للبناتادبيسارة هاني مجيد باهي1067131721222019011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيراجحه احمد صعيو تايه1067142321226001103

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17اعدادية عوينات للبنيناحيائيمحمد حامد حمدان خلف1067151721411103037

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرقيه احمد حمدي جرجيس1067161721226001049

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيعلي هاني مهدي محمود1067171721417004016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية تلول ناصر للبنينادبيموفق سالم خلف عبد هللا1067181721211036025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الشافعي للبنينادبيوسام محمود حسن سليمان1067191721211135053

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعبيدة عبد الكريم فتحي ابراهيم1067201721211017020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعزيزه خلف كتو يوسف1067213321427002070

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الراية للبنينادبيمصطفى علي محمود محمد1067221721211025073
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية بعويزة للبنينادبيمرتضى ابراهيم يوسف محمد1067231721211079014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية الفضيلة للبناتادبينوره احمد سالم محمد1067241721222052040

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيابراهيم نذير مولود شريف1067251721511020004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيهيثم معد احمد عبد هللا1067261821217022261

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية الحبانية للبناتاحيائيرحمه علي محمد صالح1067271921422051009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية كوية المختلطةاحيائياحمد عبد الستار محسن محمد1067283121417004001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية ربيعة للبنينادبيعبد الرحمن سبهان كزار كواد1067291721211104045

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية ابن االثير للبناتادبيطيبة مزهر جاسم حسن1067301721222042051

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيخديجه احمد عباس علي1067311721522023006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيقاسم حجي مراد دهار1067323321417002064

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية زينب للبناتادبياسيل ياسر عناد محمد1067331721222053004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيكوثر محمد مرعي حسن1067341721226001098

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرحاب عدنان زهير قادر1067351721422002098

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيقاسم محمد رحيم عبد الحمزه1067362721211005112

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية الموفقية للبناتاحيائيمنار خالد جاسم داود1067371721422037054

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزينب غسان هاشم عباس1067381621522081020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيحيدر سعد الزم محمد1067391721211005018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية سارية للبنينادبييوسف رياض حسين احمد1067401721211018079

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية الزهور للبناتادبينورا بكر وعد هللا صالح1067411721222057051

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيسالم محمد ابراهيم كراف1067421721415002150

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيفاطمه سالم سليمان مصطفى1067431721526001088

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيحارث محمد سلطان علي1067441721211074003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية االنتصار للبناتادبيدنيا فوزي ابراهيم حسين1067451321222015026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية البوسيف للبنينادبيكامل محمود محمد عبد هللا1067461721211030010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي حسن حسين محمد علي1067471721411011142

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعددية الفاو للبناتاحيائيساميه صالح سعيد يونس1067481721422006088

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيدينا عمار فاضل احمد1067491721522057007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيرقيه احمد عبد يونس1067501721526002023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية القائم للبنينتطبيقيمصطفى مجيد حميد صالح1067511921511023043

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيحاتم فارس حسين عبد هللا1067521721211005011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيعبد الرزاق حمزة صبيح مطرود1067531721211005037

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية المستقبل للبنينادبييونس عبد الكريم خليل اسماعيل1067541721211024022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمد وعد حامد فتحي1067551721211026065
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية جرناف غربي للبنينادبيبدر عويد سعدي نجرس1067561721211047007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية العوسجة للبنينادبيمحمد فتحي مطلك معيد1067571721211049011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية ابو خشب للبنينادبياحمد عبد هللا حسن سالم1067581721211084001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية شمر عجيل للبنينادبياحمد جاسم محمد احيمد1067591721211105002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الرضواني للبنينادبيانس احمد حمد محمد1067601721211147016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبيوليد خالد ابراهيم محمد1067611721211184011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الغزالني للبنينادبيفهد محمد ذنون مهيدي1067621721211212010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيحسن محمود محمد علي1067631721215015027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعددية الفاو للبناتادبيابتهال حميد مسفوه لطو1067641721222006005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية حمام العليل للبناتادبياسماء علي سلطان هيتاوي1067651721222009008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية تلكيف للبناتادبيايفان غانم سلطان رجب1067661721222025007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية تلعفر للبناتادبينجالء جاسم حسين علي1067671721222032032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية الفضيلة للبناتادبيردينه قيس عبد الرحمن محمد1067681721222052013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية الحود الفوقاني للبناتادبيمكارم عبد هللا محمد ابراهيم1067691721222093018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية اجحلة للبناتادبيسجا عايد نجم مزعل1067701721222096006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيسدره سعد فتحي قاسم1067711721224011009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيفالح حيدر خدر الياس1067721721511058039

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية زاخو المختلطة للنازحينادبيرحمه صباح حسن ابراهيم1067733321227008005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائينهى خليل جميل عبد الرحمن1067743321422002115

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيتحسين محمد طارق كريم1067751021215003011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية2339.0056.50الخارجيون ادبيكرم محمد نجم عبد الكريم1067761421218002390

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعمر محمد عبد هللا سليمان1067771721211020028

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية المكوك للبنينادبياسعد ابراهيم الياس خضر1067781721211051008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية وردك للبنينادبيجالل خير الدين ابراهيم حسين1067791721211071004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الرضواني للبنينادبياحمد فارس محمد زكي حميد1067801721211147006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية ازهيليلة للبنينادبيمحمود عبد هللا حسين عبلي1067811721211182023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيزيد محمد علي صالح1067821721215001055

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية المحلبية للبناتادبيدنيا اياد عابد جاسم1067831721222017004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبياية فاضل عباس عاشور1067841721222020001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية زينب للبناتادبيامل رغيد هادي مجيد1067851721222053006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية زينب للبناتادبيزينب محمد خضر سيف الدين1067861721222053030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية حمص للبناتادبيافنان عبد الوهاب صبيح عبد هللا1067871721222069007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائيساره مؤيد محي الدين قاسم1067881721422056084
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيرضوان محمد كمال احمد1067891721511008025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية النيل للبنينتطبيقيإسماعيل غسان عبد الغني بدر1067901721511027003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية العاصفة للبنينادبيحارث عدنان درويش عيسى1067911821211032013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الواسطي للبنينادبيحنان احمد خليف ابراهيم1067921821221047002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيمريم مروان طه اسماعيل1067933121222014029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيعاصمه ابراهيم فندي احمد1067943321427011015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية ابي تمام للبنينادبياحمد ميسر عزت ظاهر1067951721211010004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيمحمد طالل حازم محمد1067961721211011042

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية االمين للبنينادبيمحمد خيري يحيى محمد خيري يحيى1067971721211019026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحسن جعفر شاكر محسن1067981721215002207

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية القيارة للبناتادبيزبيدة عطية جاسم احمد1067991721222013019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية الخنساء للبناتادبيغفران فراس مؤيد محمد علي1068001721222041036

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيرانيا رعد وعد هللا قاسم1068011721222098008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية ابن كثير للبنينادبيطارق حسن عبد الهادي احجاب1068021821211010026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية الشهباء للبناتادبينور ساطع ابراهيم احمد1068032021222007060

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيمحمد سعيد خلف رجب1068043321211001026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيمصطفى انور محمد حسين1068053321211001029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيمحمد احمد ابراهيم احمد1068061721211016023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية تلول ناصر للبنينادبياحمد ابراهيم محمد عبد هللا1068071721211036001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية بازوايا للبنينادبيمحمد علي ناطق حسين حسن1068081721211063014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية تلعفر للبنينادبيصفوان عبد عبد هللا محمد1068091721211110008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الشافعي للبنينادبيحسن سلطان مرعيد حسن1068101721211135007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمد خالد محمد علي1068111721211135038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الغزالني للبنينادبييحيى امجد غانم يحيى1068121721211212017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد ابراهيم خليل سرحان1068131721215002208

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية سارة للبناتادبيهبه اسعد خضر داود1068141721222019024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية ابن االثير للبناتادبياية مروان انور محمد علي1068151721222042010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيشروق فيصل حواس خضر1068161721222067024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيعلياء مشعل احمد عبيد1068171721222098019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الحكمة للبنيناحيائيزكريا طه يونس حسن1068181721411009044

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الرواد للبنينادبيابراهيم صباح احمد محمد1068192021211021001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية االمين للبنينادبيقصي عبد الستار طه حسن1068203121211003046

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية المنصور للبنينادبييونس ناظر علي عبد هللا106821182021045061
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيخالد جمال سالم محمد1068221721211016005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية النيل للبنينادبيسيف محمد يحيى محمد1068231721211027023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية تل عبطة للبنينادبيعبد هللا حميد خطاب فاضل1068241721211061022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية منارة شبك للبنينادبيكرار فاضل بشير حمزة-1068251721211066018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية عين سفني للبنينادبييوسف وعد هللا عبد الرحمن رشيد1068261721211093023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الرضواني للبنينادبيراكان علي مرعي حشاش1068271721211147034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية ازهيليلة للبنينادبييونس علي احمد شحاذة1068281721211182027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعمر صالح حسين محمود1068291721215001108

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية تلعفر للبناتادبيسكينه ذنون يونس مصطفى1068301721222032015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الخنساء للبناتادبيساره احمد محمد شهاب1068311721222041020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية ابن االثير للبناتادبيرفاء محمد احمد اسود1068321721222042030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الكفاح للبناتادبيرحمه منير احمد عبد هللا1068331721222051029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية اشبيلية للبناتادبينبأ خالد غانم طه1068341721222064035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية االمين للبنينادبيحسين عمار احمد توفيق1068353121211003017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83االعدادية المركزية للبنينادبينواف علي عبد هللا مناور106836172021002002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية البعاج للبنينادبيمثكال طالل خلف عكله1068371721211045083

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية امام غربي للبنينادبيوسام طه خلف ناصر1068381721211046025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية ابن االثير للبناتادبيرحمة عامر مشعل سالم1068391721222042027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية الحود الفوقاني للبناتادبيايمان عبد الرحمن علي نجم1068401721222093008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية تلعفر للبناتاحيائيتهاني عبد الحكيم حسين عبد هللا1068411721422032047

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية ملتقى النهرين للبنينادبيمحمد عبد المحسن محمد عزاوي1068421821211120019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية بروانة للبنينادبيعالء احمد عويد غدير1068431921211066020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية الزرقاء للبناتادبيفاطمه صاحب علي حسين1068442321222032021

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيبشير عصام بشير حامد1068451721211001013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيخالد غسان نجم عبد هللا1068461721211117004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعبد هللا مسلم عبد هللا ابراهيم1068471721211133016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية فايدة للبنينادبينادية ابراهيم محمد عبد هلل1068481721221091015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية الرسالة للبناتادبيرغد حسن انيس عبو1068491721222049035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيطيبه ياسين محمد قاسم1068501721222080031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد المجيد محمد خضر خلف1068511721411018128

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعمر عزت حيدر هادي1068523321211001022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50االعدادية المركزية للبنينادبيحسين طالل محفوظ عزيز1068531721211002013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية الحكمة للبنينادبيانصيف جاسم محمد داود1068541721211009017
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية سارية للبنينادبيمحمد جمال سعيد حميد1068551721211018057

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية العريج للبنينادبياحمد عبد هللا احمد حسن1068561721211031003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية النركزلية للبنينادبيمعاذ علي فتحي عبد1068571721211175015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية المصطفى للبنينادبيحال عبد الكريم علي خليل1068581721221075004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية بعشيقة للبناتادبيفاطمه حسن ولي احمد1068591721222015020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية الفضيلة للبناتادبيتقوى رجعان عبد الغني محمد1068601721222052010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيايه بشير شكري محمود1068613321227001001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيمها رجب صالح الياس1068623321427008050

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية تلعفر للبناتادبيضحى عبد االمير عبد الرحمن حسين106863172022261009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية قادية المختلطة للنازحينادبيبرزان مصطفى سليمان مشكو106864332021060002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية الرضواني للبنينادبيسالم احمد سالم عبد1068651721211147040

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية تل الشعير للبناتادبيهناء ضياء محمد عبد1068661721222099013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ايمن- الخارجيات ادبيسرى سفيان بشير رشيد1068671721228050156

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية الخوارزمي للبناتادبينور عاصم محمد احمد1068683121222015010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية البرغلية للبنينادبيعلي عطيه غثيث عبيو106869172021114026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية االنفال للبناتتطبيقيمها عادل عبد نايف1068701021522019036

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبياحمد جاسم احمد سليمان1068711721211001001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية الحكمة للبنينادبيمصطفى قحطان نايف خليل1068721721211009086

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعلي حسين حسن محمد شيت1068731721211017024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية سارية للبنينادبياالمين عبد هللا خضر احمد1068741721211018012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية تلعفر للبنينادبيحكم حسن يونس حسين1068751721211110006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية بادوش للبنينادبيرعد سالم محمد سلطان1068761721211156007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية المحلبية المسائية المختلطةادبيغفران صباح سليمان صالح1068771721215014007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية زنوبيا للبناتادبينهى محمد فتحي رجب1068781721222034045

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية الزهور للبناتادبيتبارك طارق عبد القادر محمود1068791721222057009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية الزهور للبناتادبيحنان محمد حسين مصلح1068801721222057013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية المأمون للبناتادبيسهيله سالم محمود عليوي1068811721222082023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيعمار ياسر يحيى قاسم1068821721417013018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشذى خالد مصطفى احمد1068831721422001065

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00االعدادية المركزية للبنينادبيمحمد صالح محمد علي1068841721211002030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيفارض سليم فارض يحيى1068851721211017033

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية االمين للبنينادبييوسف دريد احمد عبد السالم1068861721211019037

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيزيد سليمان جار هللا سليمان1068871721211020016
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية االمجاد للبنينادبيعلي جاسم علي خلف1068881721211026045

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية بادوش للبنينادبياحمد حميد احمد حمد1068891721211156001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية بادوش للبنينادبيمحمد هاشم حميد مجيد1068901721211156029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الخنساء للبناتادبيحسينه بشار عبد الكريم مصطفى1068911721222041011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية الضحى للبناتادبيمريم جالل اديب رشاد1068921721222081026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيعمر عبد العزيز ياسين علي1068931721511117010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية اليمامة للبناتادبياسماء نبيل عباس خورشيد1068942021222009001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية االمل للبناتادبيخديجه محمد هاشم احمد1068953121222011006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية االمل للبناتادبيسميحه حسين اسماعيل متعب1068963121222011011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية صفية للبناتادبيقمر دريد فتحي عبد106897172022295014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعلي حسين صباح عيدان106898322021011025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمود عكاب احمد عبد هللا1068991721211009079

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعمر وعد هللا محمود صالح1069001721211017032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الراية للبنينادبيحمزه عبد الرحمن محمد علي شيتاوي1069011721211025019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى طالل رمزي محمود1069021721211027073

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الشافعي للبنينادبيعبد الملك دريد عبد الرزاق محمد1069031721211135018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية الشورة للبناتادبيفاطمه حسين احمد رومي1069041721222039022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية الفضيلة للبناتادبيايمان عمار علي تايه1069051721222052005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيرحمه عبد العزيز محمد حبيب1069061721222084015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية تطوان المسائية للبناتادبياسماء طه حسن عبد هللا1069071721226001011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الواسطي للبناتادبيديار عطيه حاضر بيات1069082021222003013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيحسن علي محمود فريد1069092121211060010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيسيف صالح حمو حسن1069103321217009006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبييونس اسماعيل ابراهيم محمد1069111721211012036

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية المكوك للبنينادبياحمد سالم احمد صالح1069121721211051003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية عوينات للبنينادبيخالد سعود طالع زحيمان1069131721211103006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية الشهاب للبنينادبيضياء يونس خلف خضير1069141721211134035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية الرضواني للبنينادبيمحمد عبد مرعي حشاش1069151721211147095

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية الهرم الثانية للبنينادبيعبد هللا احمد شرقي محمود1069161721211191004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد وائل صالح علي1069171721215002037

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيغانم هيثم احمد حمد1069181721217012020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية زنوبيا للبناتادبيافراح محمد ياسين محمد1069191721222034003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية زنوبيا للبناتادبيتبارك سعد ياسين جاسم1069201721222034013
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية الخنساء للبناتادبيعبير وليد محمد يونس محمود1069211721222041032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية الزهور للبناتادبيفرح فارس دواس محمود1069221721222057038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية الشرقاط للبناتادبيايه همام عبد الوهاب كامل1069231821222007006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية ميسلون المسائية للبناتتطبيقيفاطمه محمد شهاب احمد1069241821526001004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية المرتقى للبنينادبيحارث طه عباس مطلك1069253121211012008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيرحمة ياسر غانم محمد شريف1069263321222002017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50االعدادية المركزية للبنينادبياحمد عبد محمد شحاذه1069271721211002003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية االمجاد للبنينادبييوسف فارس مجيد حسين1069281721211026079

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية الجرن للبنينادبيمحمد هادي محمد محمود1069291721211029030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد خضر فتحي نهر1069301721211062014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيخميس شريف عناد سليمان1069311721211168001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية النركزلية للبنينادبيعلي فهد ارميض محمد1069321721211175010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمصطفى خلف خضر خلف1069331721215002266

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية الحود الفوقاني للبناتادبيرحمه جبار صالح محمد1069341721222093011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيجمال جليل عبد هللا عرب1069351721415013005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية القيارة للبنينادبيحسين محمود عبد هللا حسين106936172021042006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية زينب للبناتادبيسرور ادريس عبد القادر قحيط106937172022285025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيفاطمة هيثم عدنان ناظم1069381121222028013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية الرشيدية للبنينادبيامير محمود احمد سليمان1069391721211050007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية قرة قوش للبنينادبيبهنام ماضي حبيب خضر1069401721211067004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية المنار للبنينادبيمحمود شاكر محمود منصور1069411721211088011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية الرضواني للبنينادبياحمد محمد عبد محمد1069421721211147009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية السيد حمد للبنينادبياميره محمود خلف محمود1069431721221073005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيابتهال عبد العظيم محمد رجب1069441721222048003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33حزيران للبنين1اعدادية ادبيحسين احمد كنعان شكر1069452021211052013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية شايستة للبناتادبيميرنا متي سالم متي1069463121222005015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيامير سعد ذنون احمد1069471721211005008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعبد الرحمن زياد هاشم صالح1069481721211011020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد محمود ابراهيم حمدان1069491721211020038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية الراية للبنينادبياحمد علي اعكيل حمدون1069501721211025006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية البعاج للبنينادبيطارق هزاع جمعه احمد1069511721211045043

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الرحمن سعد عبد الرزاق حسن1069521721215002127

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية2325.0054.17الخارجيون ايمن ادبيمحمود فارس محمود حامد1069531721218002460
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية قرطبة للبناتادبيوسن زياد عدنان حسين1069541721222002039

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية االندلس للبناتادبيرسل مروان عبد هللا فتحي1069551721222054016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعددية غرناطة للبنينادبيعبد الرزاق يونس اسماعيل محمد1069561821211104025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية شايستة للبناتادبينبأ حلمي فليح توفيق1069573121222005016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية الحكمة للبنينادبيوسام احمد عواد محمد1069581721211009090

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية االمين للبنينادبياحمد صالح محمد ناصر1069591721211019003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية الكندي للبنينادبيزكريا عمار محمد قاسم1069601721211021014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية القيارة للبنينادبيمحمد عبد هللا علوان داود1069611721211042017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية فايدة للبنينادبيناصر احمد محمد احمد1069621721211091024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية تلعفر للبنينادبيحسين بهجت علي عبد الرحمن1069631721211110005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية ابن البيطار للبنينادبيطه رغدان خليل ابراهيم1069641721211133013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية الشهاب للبنينادبيزبير فيصل عبد القادر يوسف1069651721211134027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية تلكيف للبناتادبيسارة صالل عبد فاضل1069661721222025015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية الفضيلة للبناتادبيمريم عماد يونس علي1069671721222052031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيفائزه افرائيل محمد يوسف1069683121222014025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعلي كاظم علي كريم1069691321511011037

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية سارية للبنينادبياحمد سعد حمدون محمد1069701721211018007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية مخمور المسائية للبنينادبياحمد محمد هادي محمد1069711721215007002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية هيت للبناتادبيمي ماجد حامد بتال1069721921222060033

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقياسامه حامد عبيد خلف1069731921511010003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياحمد محمد ابراهيم احمد1069742121211037015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيمعاذ حسن الياس عرب1069753321211001032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية الفضيلة للبناتادبيبراء عمر معيوف عبد هللا1069761721222052008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيشهد صالح الدين عبد القادر صالح106977172042262062

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية القدوة المختلطةاحيائيعبد الرحمن احمد اسماعيل علي1069781021417010007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيغفران مثنى عبد يحيى1069791721524011006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية الفاروق للبنينتطبيقياحمد محمد احمد صالح1069802121511062003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقييوسف عدنان خيرو عبد106981182051041042

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيعبد هللا احمد يونس شهاب1069821721511016017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيمريم غزوان مؤيد توفيق106983312042067030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيسعيد جمال برتو عبد هللا1069841021511014053

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00ثانوية الثورةللبناتاحيائياسماء محمد حسين محمد1069851721422047005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية دهوال المختلطةاحيائيجيهان عمر مراد سمي1069861721427009008
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيكرم جمال عبد هللا شيت1069871721515002323

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيساره عمار محمد عبد هللا1069881721526001058

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيوحيده ملحم حسين احمد1069893321422002128

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد وعد هللا محمود ابراهيم1069901721415001030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائياحالم صباح خلف عبد هللا1069913321421003001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيوسام محمد احمود صالح106992182051118049

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيعبد الكريم صالح محمد صالح1069931721411038018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمحمد يحيى قاسم كريم1069941721411057057

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية تلعفر للبناتاحيائيايمان مصطفى سليمان محمد ياسين1069951721422032042

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسبأ سعد حسين عطيه1069961721426001165

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيضاري محمود عبد هللا احمد1069971721513005004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيلبابة محمد صالح مصطفى حسين1069981721426001248

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيدلشاد الياس حسن برو1069991721511057010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيدالل علي محمد عبد الرحمن1070001721526001029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية الحود للبنيناحيائيمنيره خليل عيسى رجاء1070011721421040012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيآيه راغب خليف عاشج1070021921522012005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيرنا علي زكر قاسم1070033321422003020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيضحى رجب صالح الياس1070043321427008031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد نشوان صالح محمود107005172051028109

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17ثانوية الحوراء للبناتاحيائياسراء حسين سلمان داود1070061721422007004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيخيريه حسن سيفو عمر1070073321427003021

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيجميل حجي اسكندر قولو107008172051101007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمالك محمد ضياء حازم عبد1070091721426001269

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيهيام اوصمان بدل خلف1070103321427002108

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيهدى حجي كني حسين1070113321427003072

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيسيف الدين طالب عبود معارج1070121721511135023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83ثانوية بارزاني المسائية للبنينتطبيقيمؤمن احمد عبد خلف1070133121515001045

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيندى عبد االله سعيد بدرو1070143321427015023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67ثانوية االزاهير للبنيناحيائيعبد الحسين إدريس محمد طاهر صالح1070151721411162015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67ثانوية خانصور للبنيناحيائيسلطان بدل قوال رشو1070161721411203022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67ثانوية  التعايش للبناتاحيائيسرى عمار غازي محمد1070173121422013031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن خليل حسن زينل1070181721415004026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيجهاد محمد احمد عبد1070191721511017028
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33اعدادية الزهور للبنيناحيائييوسف باسم عاصم محمود1070201721411015139

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية307.0051.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيبلسم احمد خلف علي1070211721424011035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية306.0051.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقياسعد عبد الباسط محمد خليل1070221921511015011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية306.0051.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائينور صالح يحيى حميد1070233321422002117

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيابراهيم ياسين وهب خالد107024172041121002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي يونس ذنون يونس107025172041121032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيصالح محمد حسن سليمان107026172051101013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمهدي حسن يونس خالد1070271721411115139

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية303.0050.50ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيسلوى سعيد رشو علي107028332042069013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية301.0050.17اعدادية عوينات للبنيناحيائيعبد الكريم الياس عائد شطي107029172041111022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية301.0050.17اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييحيى علي محمد علي عبد هللا1070301721415002439

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية300.0050.00اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد الكريم اسماعيل محمد يونس محمد1070311721411113023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية300.0050.00اعدادية القيارة للبناتتطبيقيرحاب عبد الرحمن عبد هللا طابور1070321721522013006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيحسن عبد الرزاق سعيد عسكر1070331721411057007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية505.0084.17اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعبد الحميد ياسين اسماعيل علي1070341721411134064

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية497.0071.00اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيجوهر كامران علي جوامير1070352021411097036

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية460.0065.67اعدادية شوان المختلطة كرديةادبيشاجوان فيض هللا عبد هللا فرحان1070362021227053006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.0072.17اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيسكينه احمد اكبر مهدي1070372021222024019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0060.00ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيديانه علي محمود كول محمد1070382021426005016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.67ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيدلباك شهاب وهاب حمه توفيق1070392021427054005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.33ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيمصطفى غازي توفيق حمزه1070402021511099024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيسوما مسعود مولود قادر1070412021422094047

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشه نك صادق محي الدين1070422021422108052

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.83دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيهيلين عباس ماهر صالح1070432021222097065

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيدياري جليل رفيق نجم1070442021422084064

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.83اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقياسماعيل رزكار قادر صادق1070452021511088007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.67دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيهيمن نوزاد سعيد فريق1070461821411125091

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.67اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيمحمد سردار رشيد مجيد1070472021211092016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.67ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيبيالن مسعود عاصي علي1070482021222081007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.67دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات ادبيسوما نوزاد رسول مصطفى1070492021222121006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.67 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائياية واجد عبد الحميد محمد امين1070502021422094010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.50دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيديالن خالد جبار محمد1070511821422107034

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.50ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيايوب جوهر بابا احمد1070522021211096019
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.50ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةادبيسندس وليد رحيم شريف1070532021222091008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.50دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات ادبيشاجوان قادر خالد مجيد1070542021222121007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.50اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه رؤوف علي محمد1070552021422100041

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.50ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبياراز احمد ابو بكر احمد1070562021211096015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيحنان تحسين محسن حسين1070572021222084010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.33دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيسيبان سه روه ر محمود محمد1070582021222097040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.33اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيسيما فؤاد احمد قادر1070592021222100024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.17ثانوية منارة للبنات دراسة كرديةادبيساره موسى حسن ابراهيم1070602021222082007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.17ثانوية ارارات للبنات دراسة كرديةادبيهاجر سرور ستار ابراهيم1070612021222089002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.17دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيمريم محمد فريق احمد1070622021222097052

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.17اعدادية شوان المختلطة كرديةادبيفيان ولي علي محمد1070632021227053007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.17اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما عبد الرحمن محمد امين1070642021422087104

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةادبيئه له ند صالح نعمان محمد سعيد1070652021211086003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.83اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد امين كريم سعيد1070662021211098035

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.83اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيفردوس كامران معروف رشيد1070672021222100030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.83ثانوية بارش للبنات تركمانيادبيعائشه محمد عبد الكريم علي1070682021222112022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.50ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيعبد هللا محمد كامل علي1070692021211096040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.50ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيمصطفى جاسم خورشيد محمد1070702021211101008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.50 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبينيان ايوب فاضل عبد الكريم1070712021222094038

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيزوان مهدي محمد شريف1070722021222106023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.50ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيارزو فاضل عباس صابر1070732021222108001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.17ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيهاوكار اسو محمد عبد هللا1070742021215016117

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.17دراسة كردية- الخارجيات ادبياسراء عبدهللا صالح علي1070752021228550004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.17اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيحبيبه احمد عبد هللا رشيد1070762021522099006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيفرميسك صالح محمد حميد1070772021222094033

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.83دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيئاهه نك كاوه طاهر محمد1070782021222097002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.50ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيتافي عبد الهادي حسيب محمد1070792021222101003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0066.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيارجومان موفق فتاح كاكه1070802021511005010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.50اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةادبيشادي رشيد صابر كريم1070812021211086006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.50ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيروستم عبد هللا كريم مجيد1070822021211096026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.50ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب بكر علي حمه خان1070832021422095044

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائياواز سعيد كمال جالل1070842021422109014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.50ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيزينب احمد عبد الشهيد حسن1070852021422112040
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.33ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيحنين قيس ستار محمد نوري1070862021222090009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.33دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبينور احمد كريم حمه ره ش1070872021222097059

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.33ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيسرمند امانج اسماعيل ياسين1070882021415016052

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.17اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيرقية اركان محمد احمد1070892021222093011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.17ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيهدى فاضل عزيز صالح1070902021222108032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبياحمد سالم هادي رشيد1070912021211091011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيصفاء يوسف قرباني محمد1070922021211096035

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيزينب محمد كريم قادر1070932021222097034

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيكازيوه عبد الخالق محمد عزيز1070942021422079033

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.67اعدادية والت للبنين دراسة كرديةادبيعلي عبد هللا عبد القادر مشير1070952021211100004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.67ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبيزينه جالل رستم زوراب1070962021222083015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.50ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيئه زين نجم الدين عزيز جاسم1070972021222090003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.33ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةادبيميديا عز الدين ابراهيم عبد هللا1070982021222092008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.33اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيهناء صباح محمد صالح1070992021222106052

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.33دراسة كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيفيان فرمان رمضان رسول1071002021227058005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0054.83ثانوية بارش للبنات تركمانيتطبيقيآيالف جالل جمال مردان1071012021522112001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0063.67ثانوية النصر للبناتاحيائينهى ثائر عزيز عبد الواحد1071022021422035061

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0062.67ثانوية عمان للبنيناحيائيعمر حاضر عبد الرزاق حسين1071031821411129014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372.0053.17اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد خزعل عاصي علي1071042021411088110

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0061.50اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيعبد الصمد عفر جابر تمر1071051821511086021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364.0060.67ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعمر جادر احمد علي1071062021413015011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية362.0060.33ثانوية اختر المسائية للبناتادبيافنان سيروان حاتم سعيد1071072021226001012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية362.0060.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيالنه كوران عبد الرحمن ويس1071082021422019093

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83اعدادية الوطن للبنينادبييوسف عبد الكريم علي حسن1071091821211027022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمنذر عبد القادر علي عبد هللا1071102021411046058

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية الخصم للبنيناحيائيعمر محمد خليفه ثامر1071111821411015092

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيامينه صباح عمر احمد1071122021426002010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائيريام رياض جاسم محسن1071132521426002015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية الرواد للبنينادبياحمد حسن محمد احمد1071142021211021004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعباس جالب نصيف عبد1071152721511044045

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي حسن فرحان جبر1071162921511025160

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيحسن كامل هللا ويردي علي107117182041012006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية االسكندرونة للبنينادبيرضا قاسم جواد حسين1071181821211012020

4148 من 3246صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيسوسن محمد حسن رشيد1071192021422030032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائينورهان عباس امين عبد1071202021422039054

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيفارس مدد مجيد فارس1071212021511013041

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية العباسي للبنينتطبيقيعامر ناظم محمد عبد هللا1071222021511020003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17اعداديه الرواد  للبنينتطبيقياحمد فالح احمد حمد107123202051022007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء احمد عبد الكريم جاسم1071241321522011015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهبه جمعه عبد هللا حسن1071251821422066043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيدنيا ريبوار جالل جميل1071262021522038006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيهيرو صالح الدين محمد صالح محمد امين107127202042345097

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيبتول شكر فتاح حسن107128202052134010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيسامان جاسم محمد رشيد1071292021411002024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيايمان خالد محمد مصطفى107130202022341005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيعلي صالح مرشد احمد1071311821411012020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيبرزان محمد عبد هللا حسين1071322021211056012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية الشروق للبناتادبيرباب هاشم فاضل علي1071332021222047011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية الضحى للبناتادبيشاميه صالح محسن خنجر1071342021222115008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية النضال للبنيناحيائياحمد علي عبد هللا عطية1071352021411012009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية نور العراق للبناتاحيائيبيروز مؤيد عيسى فتاح1071362021422036024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائينسرين عامر انور علي1071372021425002007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية العرفان المختلطةاحيائيمحمد خضير عباس صالح1071382121417075007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبياية خليل جهاد حمد1071391821222066002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية الجواهري للبنينادبيسعد سفيان عواد احمد1071402021211015015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية الرواد للبنينادبيسرمد محمد مهدي صالح1071412021211021029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية شميط للبنينادبيعبد هللا وسمي مديد دخيل1071422021211034024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية باغداكول للبناتاحيائيرنا خالد منصور عيسى1071432021422012013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67الخارجيونتطبيقياحمد ناجي احمد جاسم1071442021518001013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية منوليا للبناتتطبيقيفاطمه عمار عادل عبد الجبار1071452021522021018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية عشتار للبناتتطبيقيمريم نجيب حنا وردينه1071462021522040007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد موفق سعيد داود1071472021211021063

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية شميط للبنينادبيحمد حسن خلف شيخ1071482021211034011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية السياب للبنينادبيعبد الملك علي خالد جمعة1071492021211053045

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيوسيم لؤي شيت صالح1071502021211056050

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية الفاروق المختلطةادبيسعد عبد الوهاب احمد خلف1071512021217005005
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية النسور المسائية المختلطةادبياحمد ميثم نقي شريف1071522021217045004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية البيداء للبناتادبياستبرق ناظم محمد رشيد احمد1071532021222037003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية باجوان المختلطةاحيائيهيثم غازي عبد ياسين1071542021417008030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيعلي قاسم عمر صديق1071552021511002028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين اسماعيل قادر محمد107156182041009020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية المستقبل للبنينادبيابراهيم طارق رشيد حمه صالح1071572021211011001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية السياب للبنينادبيغسان ناظم مجيد عطية1071582021211053058

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيحسن وعد اسعد خالد1071592021211056015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية تركالن للبنينادبيخليل ابراهيم علي مجيد1071602021211062005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيخالد حمد جاسم محمد1071612021217043006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية البيداء للبناتادبيجاهده حيدر انور عمر1071622021222037008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية البيداء للبناتادبيماري سعدون احمد جاسم1071632021222037026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبيخديجه ايدن محمد صديق1071642021222039013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينه سلمان محمد عبد هللا1071652021222042024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية شفق للبناتادبينور الهدى نجاة أحمد رضا1071662021222043028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء محمد محمد امين107167202042355061

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيكرار شهاب احمد فارس1071681821411012023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية العباد للبنينادبيمرعب هليل شهاب كردي1071692021211060024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية كونل للبناتادبيسجى نوري ناجي احمد1071702021222014029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية شفق للبناتادبياسراء نيازي كامل ساقي1071712021222043002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية شفق للبناتادبيفاطمه نوزاد خليف سعيد1071722021222043023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيباسمه محمد سلمان حبيب1071732021422058003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية االندلس للبناتاحيائيمنال هاشم احمد سمين1071741821422079056

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية الخان للبنينادبياحمد شاكر محمود حسين1071752021211026003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية السياب للبنينادبيصالح سلمان جاسم عبد1071762021211053027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية شفق للبناتادبيامينه فاضل سمين ابراهيم1071772021222043004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعلي عبد هللا رمضان عبد هللا1071782021411005051

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيشهد عدنان عبد اللطيف عبد الرحمان1071792021426002064

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيضحى علي اكرم خورشيد107180182022231007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيهه وريز عثمان فرج محمد107181202022340037

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعددية غرناطة للبنينادبيصالح احمد هزاع علي1071821821211104019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد صالح طاهر حسين1071832021211011027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية السياب للبنينادبيسليمان ارجان حسين سليمان1071842021211053026
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيعمار حسين محمود علوان1071852021215006128

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية البيداء للبناتادبيندى رياض عادل أحمد1071862021222037029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83الخارجياتادبياالء حسن عبد حمادي1071872021228050030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعمر عادل عمر صالح1071882021411005057

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيبثينه علي صالح علي1071892021427007005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية كرميان للبناتادبيعسل فراس عبدالمهدي حيدر1071903221222001008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67 حزيران للبنين1اعدادية ادبيمحمد ثائر عبد الرزاق عمر107191202021077043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية السياب للبنينادبيامير صالح الدين عبد هللا جعفر107192202021078019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية داقوق للبنينادبيسعد عدنان خلف مهدي1071932021211017008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية الخان للبنينادبيمحمد حسين احمد عبد هللا1071942021211026017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيعبد الجليل ابراهيم اسود حسن1071952021217004007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية الشهباء للبناتادبيشيماء عبد هللا نجم عبد هللا1071962021222007038

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية كونل للبناتادبيرانيا عمار خلف حسن1071972021222014023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية الصفوة للبناتادبيسارة عبد االمير جالل محمد علي1071982021222025015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد حسين علي سليمان1071992021411039013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية الفراهيدي للبنينادبياحمد ميكائيل خليل كريم1072002121211026009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية البردة المختلطةادبيعبد الرحمن حميد حديد زيدان1072012121217054003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيعمر احمد عبد هللا محمود107202182041148012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية همسة للبناتادبيمنى حسين صمد سمين107203202022157030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية االسكندرونة للبنينادبيحسين جاسم محمد علي1072041821211012013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية الرواد للبنينادبيايوب شكور محمود حمد1072052021211021015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية العلياء للبناتادبيهبه عامر حمزه جاسم1072062021222027041

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية النزاهة للبناتادبيسندس محمود اسود حسن1072072021222029020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية البيداء للبناتادبياستبرق فؤاد حسين علي1072082021222037002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية سروة للبناتادبيعبير عرفان هادي محمد1072092021222050026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية الصباح للبناتادبيشيماء محمد شحاذة مصطفى1072102021222078025

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعفاف راضي حسن صالح1072112021227007015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية حطين للبناتاحيائينور عبد هللا صالح عبد هللا1072122021422031089

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيسميه احمد زهدي خليل1072132021527004001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية كرميان للبناتادبيمريم محمد احمد محمد1072143221222001010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية االندلس للبناتاحيائيبنين صباح صمد محمد107215182042244005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب موفق محمد رشيد1072161821222066019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية الجواهري للبنينادبياحمد ذياب علي عبد1072172021211015003
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية السياب للبنينادبيمحمد هادي محمود احمد1072182021211053075

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية الواسطي للبنينادبيمصطفى فارس محمود احمد1072192021211054038

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية العباد للبنينادبيعالء طالب مخلف بلباص1072202021211060012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية االنتصار المختلطةادبياحمد محمود طه محمد1072212021217033003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبياية احمد غريب احمد1072222021222022006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية فلسطين للبناتادبيسراب عدنان مردان امين1072232021222038013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية قونجة كول للبناتادبيزينة عبد الستار صالح تقي1072242021222046013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية سروة للبناتادبيشهد بدر غضب فهد1072252021222050022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية االنتصار المختلطةادبيدراهم محمد سطم هزاع1072262021227033001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية همسة للبناتاحيائيزينب احمد فؤاد عبد الواحد1072272021422054017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية االمام الزهري للبنينادبيعماد عباس مجيد حميد1072282121211049015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيرسل عمار حميد مهدي1072293221222006016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين تطبيقيمحمد سيروان يوسف عبد العزيز107230202051304084

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيورده نوري عبد الصمد جادر107231202052154028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية الفراهيدي للبنينادبياحمد عبد الستار حمودي ابراهيم107232212021027004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية دمشق للبناتاحيائيحبيبه اديب نجم كريم1072331821422043024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية المعتصم المختلطةادبيعذاب حمد خلف محمد1072342021217010018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيديانه عبد هللا علي حمودي1072352021222042012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية الواسطي للبناتاحيائيديما ظاهر عبد هللا رميض1072362021422003030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمالك ادريس ذو الكفل حسين1072372021422022043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيمصطفى جالل والي فتحي1072382121215001040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية داقوق للبنينتطبيقيمصطفى عماد اكبر علي رضا107239202051017034

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي ريسان زغير طابور1072402021211009046

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية السياب للبنينادبيليث طه فرج طه1072412021211053060

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية طارق بن زياد للنازحاتادبيكوثر انور احمد حسين1072422021222065004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية حفصة للبناتادبيرفح علي احمد حمود1072432021222072001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية الصباح للبناتادبيساكار طارق عبيد حسن1072442021222078019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية اشبيلية المختلطةادبيريام محمد عبد هللا صالح1072452021227007008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية العرفان للبنينتطبيقيمهند عصام علي ابراهيم1072462021511047033

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00الخارجياتادبينور الهدى علي رسول جابر1072472221228050609

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية السياب للبنينادبيمدين حسن خلف عبد هللا107248202021078100

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمرتضى علي عبيد حسون107249232021052070

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية حديثة للبنينادبيعباس غافل دبان ذهب1072501921211019015
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبييوسف عمر سليمان عمر1072512021211056052

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينسرين علي صالح شريف1072522021222042036

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية الملحة المختلطةادبيايمان عبد هللا اخرس جفال1072532021227006003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيمريم مروان يكتا صائب1072542021422030048

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية سيوان للبناتاحيائيسجى وطبان مرموص خلف1072553121422004030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيحسين سمين حسين زالو107256202021062011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية الثوار للبنينادبيايمن شياع دخل فدعان1072571121211012013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية االوفياء للبنينادبيمصطفى علي عنيد محمد1072581921211077073

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية غرناطة للبناتادبيهمسه عبد المطلب جميل ابراهيم1072592021222001033

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية النزاهة للبناتادبيميس نعمان سلمان حسن1072602021222029039

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائييعقوب يوسف حمزه شكور1072612021413002072

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيرحاب عباس فاضل حسين1072622021422065012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية الشيماء االهلية للبناتاحيائيرفل عادل محمود عبد هللا1072632021424010001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية سيوان للبنينادبياحمد محمد احمد تركي1072643121211001002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية السالم للبنينادبيمحمد خالد حمد عالوي1072651021211030007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتادبيغاده يونس هالل منديل1072661721222102005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية التقدم للبنينتطبيقيأسامة معين عبد مطر1072671921511062003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الفرات للبنينادبيمحمود صباح علص حميد1072682021211007051

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية اليمامة للبناتادبيريم مزهر متعب عواد1072692021222009010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيايالف احمد نصيف جاسم1072702021222022009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيزهراء عادل ادهم حسين حمدي1072712021222024014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبنينادبيهديل خالد خضر حسين1072722021223010004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين تطبيقياريفان عامر عباس عبد هللا107273202051304010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية السعادة للبناتاحيائيزهراء زهير حسين علي1072741421422049013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية االهلة للبناتتطبيقينور عبد الكريم عناد يعقوب1072751621522104046

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية الفرات للبنينادبيعماد يعقوب سلمان علي1072762021211007034

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية الرواد للبنينادبيحسين محمد حسين غايب1072772021211021021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية يايجي للبنينادبيعمار فاروق عمر احمد1072782021211058023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبياسماء جاد هللا جار صالح1072792021222013004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية كونل للبناتادبيسولين ادريس حسن علي1072802021222014031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية النزاهة للبناتادبيعلياء احمد ذياب علي1072812021222029028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية النزاهة للبناتادبيفاطمه فرحان عبد الحسين خليفه1072822021222029031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية البيداء للبناتادبيداليا موفق علي محمد1072832021222037011
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية البيداء للبناتادبيسجى دحام احمد عباس1072842021222037020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية حفصة للبناتادبيهاجر عمر فريق عزيز1072852021222072008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17 حزيران للبنين1اعدادية ادبيطه احمد ابراهيم علي107286202021077020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيشيماء امين حسين زالو107287202052154017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية حمدان للبنينادبيمصطفى رافد فرات عبد الكريم1072881621211042071

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعلي حسين خورشيد تقي1072892021211041014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية عبد هللا عبد الرحمن للبنين للنازحينادبيايمن عباس سليم حسين1072902021211102009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية عبد هللا عبد الرحمن للبنين للنازحينادبيعبد الوارث مزاحم وهيب لطيف1072912021211102024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد خالد سعيد محمد امين1072922021411001192

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيفاطمه محمد علي محمود1072932021422008100

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية االمين للبنينادبيعبد الكريم علي محمد عبيد1072943121211003028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية االسكندرونة للبنينادبيحسين احمد مردان جنو1072951821211012012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيعلي قادر رشيد نجم1072961821413008009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره امير زيدان خلف1072971821422066024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الفرات للبنينادبيعبد هللا عبد الكريم صالح مهدي1072982021211007028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية عبد هللا عبد الرحمن للبنين للنازحينادبيهشام نضال شكران علي1072992021211102049

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيدينا نهاد فخر الدين بهرام1073002021522051016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية فريشتة للبناتاحيائيزالل عبد الواحد عبد هللا جاسم1073012121422083022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبياخالص سعدون مجيد سعدون1073022521222035003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيزينه نظام الدين عباس سعيد107303202022331016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيليزه رضا عمر رضا107304202042355071

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمصطفى فؤاد عبد الرحمن محمد علي107305202051004038

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية الرائد للبنينادبيحيدر رشيد كاظم ناصر1073061021211001010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية دجلة الخير للبنينادبياحمد فراس محمد حسين1073071321211033003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيحمود مجيد جبار حمود1073081821517007005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبيهاله حسين خلف حسين1073092021222013023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية همسة للبناتادبيرانيا منذر محمد صالح1073102021222054006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيعلي احمد عبد الرزاق علي1073112021415007045

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية حطين للبناتاحيائيساميه سعدون فاضل تركي1073122021422031058

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمرتضى حسين تسيار ياسر1073132221211021015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمصطفى حاتم كريم عباس107314102051020218

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيعمر محمد مهدي صالح1073151821411019065

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيمحمود نياز انور نور الدين1073162021411010025
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات ادبيهاوناز هيوا حسن محمد107317202022335047

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيرسل فراس عبد الحسن محمود107318312022058008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية تازة للبنينادبيمحسن ستار عزيز محسن1073192021211018008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية االوس للبنينادبينزهان صباح حمد نعمه1073202021211045067

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية السياب للبنينادبيمحمود يونس محمد غريب1073212021211053077

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيايالف حسن عنه عبد هللا1073222021222022010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية همسة للبناتاحيائيإسراء ستار احمد مصطفى1073232021422054006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية الحجرات للبناتادبيغيداء حسين محمد عبد هللا1073242121222020026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعمر قيس عبد هللا حسن107325182051073034

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية عدن للبنينتطبيقياسامه محمد عجاج سليمان107326202051084004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقياحمد حيدر علي محمد1073271121511015010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعمر قاسم حيدر شكر1073281821411009044

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية االمين للبنيناحيائيارشد يحيى حسين عبد هللا1073291821411014001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية غرناطة للبناتادبيايالف عمر قادر محمد 1073302021222001004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33الخارجياتاحيائيشادان فاتح حميد عمر1073312021428050068

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيعمر ياسين عبد القادر احمد1073322021515006130

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية المختار للبنينادبيمصطفى بسام هاشم عمران1073332221211043131

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةتطبيقيشينى تحسين حسن فتاح107334202052346005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية داقوق للبنينتطبيقيزين العابدين مفيد قنبر اسماعيل107335202051017013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسحر رياض سعيد رحمن1073362121422085129

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيخه نده شكر رحمان فرج107337202042345046

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيزكريا يحيى عبد هللا سعيد1073381821511089013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد حميد عيسى عجاج1073392021411001191

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية اليمامة للبناتاحيائيزهراء مشتاق جبار سلطان1073402021422009013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائيانجي عصام عبد العزيز خورشيد1073412021422051015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيمحمد عطيه محمد حمد1073422021517057042

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيعلي دلف بكر شكور1073431821411012019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية القلم االهلية للبنينتطبيقيقاسم سامان رستم رضا1073442021513006007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد طه ياسين سليمان1073453121511008047

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينب حسين عباس حميد1073462021422008061

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائياالء خلف فرج عجل1073472021427007001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيره نكين رزكار احمد حمه107348202052345020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيمصطفى مهدي ذياب احمد1073491821511063067
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيليث محمود عمير عالوي1073502021417004021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيدعاء علي حكمت سليمان1073512021422008049

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية جياى مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيسروه فالح عثمان احمد107352202052349010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية دمشق للبناتاحيائيشذى ناظم علي احمد1073531821422043059

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيصفاء محمود نواف محمود1073541821515006047

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحيناحيائيمحمد صالح صمد فارس1073552021411070051

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقييوسف احمد غانم سليمان1073561721511005071

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية الرحمة للبناتتطبيقيفرقان مهدي صالح خلف1073571821522075005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيياسين طه عبد القهار محمود107358202041001259

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقياحمد عماد ازاد خالد1073591021513002003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقياوس بشار عبد الرحيم كاظم1073601821511061031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب جالل محمد زينل1073612021422051036

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيهيثم محمد مطشر متعب107362182041035127

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50دراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين احيائيسوران جمعه احمد شكر107363182041381028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية امرلي المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا اسد قنبر علي1073641821417080007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيامير عبد الواحد عبد هللا رجب1073652021417004005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33 للبنين6اعدادية حوض احيائيعبد العزيز ابراهيم صالح عبد1073662021411028026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية تازة للبنيناحيائييحيى حسن خزعل عبد الكريم107367202041018024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد ثائر ابراهيم مجيد1073682021411007002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائيافنان قتيبة بهجت محمد1073692021422051011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50اعدادية المروءة للبنيناحيائياحمد نعمه نجرس محمد1073701821411024005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمحمد خليل ثامر حسين1073712121415013046

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيسرور ساجد محمد جسام1073721921426001132

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33ثانوية علياوة المختلطةاحيائيعواد نعمه احمد عمر1073732021417038033

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيفاطمه كريم عواد سلطان107374212042244018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83اعدادية الصدر للبنيناحيائيفائز اركان نصيف جاكه1073752021411006050

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67اعدادية الرواد للبنيناحيائيسيف قيس شالل ابراهيم1073762021411021050

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمالك سامي عبد هللا محمد1073772021413027013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعمر طه يونس حسن1073781721411009089

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية307.0051.17ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيسجاد جاسم حسن حيدر1073791821411031043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية303.0050.50ثانوية دمشق للبناتاحيائيدعاء ارجمان حميد علي1073801821422043027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية302.0050.33ثانوية امرلي المسائية المختلطةاحيائيحسن احمد سمين ابراهيم1073811821417080002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00ثانوية العدالة للبنيناحيائيماهر سالم حسين معيد1073821721411181026

4148 من 3254صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائينداء تياه خوان ساجت1073832521427006125

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية430.0071.67اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء كريم عوده ناصر1073842221422077114

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0055.00ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيساره رمضان محمد احمد1073852021222101010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0054.17ثانوية ارارات للبنات دراسة كرديةادبيفاطمه شكر علي قادر1073862021222089001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0054.17ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةادبيديالن فؤاد احمد خضر1073872021222091007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0054.00دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيايمان غازي قادر رشيد1073882021222097014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0053.83اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيهونه ر نظام محمد حمه شريف1073892021211098057

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0053.83دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيهيرو احمد عزيز سيده1073902021222097063

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0053.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيأفان ابراهيم خليل كريم1073912021222084001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0062.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيليلى فارس ناهي حسن1073921521422011183

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0053.33ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيايمان جهاد عبد الكريم محمد1073932021222095002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372.0053.17ثانوية بارش للبنات تركمانيادبياسراء علي عبد عبد هللا1073942021222112004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368.0052.50ثانوية بارش للبنات تركمانيادبيأيه محمد عبد المجيد عبد الحميد1073952021222112003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363.0051.83اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيزهراء علي زوراب حويز1073962021222106022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيرسل اسماعيل صالح عبد هللا1073972021422013015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33ثانوية الغسق للبناتاحيائيتاضي عدنان حسين عالوي1073982021422120004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية الخان للبنينادبياحمد ثاني علي حسين1073992021211026002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية الخبير للبنينادبيابراهيم رياض حميد احمد1074001121211007001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية الزهراء للبناتاحيائيهاجر لؤي نبيل عبد الكريم1074011921422130037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية المصطفى المختلطةادبياسمهان عواد محمد عزاوي1074022021227003001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية الرياض للبنيناحيائيزيد حميد غافل عزبه1074032021411022018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية الموعظة للبناتاحيائيساره عثمان احمد محمد1074042021422049030

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيندى حسين محمد عيسى1074051821227072032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبيماريا خلف كاطع محمد1074062021222013020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية الجاحظ للبناتاحيائيايناس ضاري حسين فرحان107407182042220001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0050.00ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيمظهر عثمان محمد علي1074082021215016113

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية الزيتون االخضر المختلطةادبيعبد هللا حسين عبد هللا سليمان1074092021217067020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية شميط للبنينادبيزياد طارق عيدان محمد1074102021211034015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية المصطفى المختلطةادبيعبد الرحمن صبحي حسن محمد1074112021217003014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية شمالن المختلطةادبيبالل سالم درويش حميد مد هللا1074122021217026002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية االوس للبنينادبيوليد ياسين رجب خليفه107413202021055022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية العباسي للبنينادبيعبد الصمد ابراهيم غانم خليل1074142021211020033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية ابو صخرة المختلطةادبيعماد محمد علو صالح1074152021217040005

4148 من 3255صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية الموعظة للبناتاحيائيرانيه خلف سلطان علي1074162021422049023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعبد المهيمن حميد علي سودان1074171921511054012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية الرباط المسائية للبنينادبيعواد سبهان خلف عبد هللا1074182021215002025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية الحويجة للبنيناحيائيحميد بشير دودح عبد هللا1074192021411019037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية المؤمنات للبناتادبيسجى حسن صالح حمد1074202021222077018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية الشجرة للبنيناحيائينزهان هاشم محمد جمعه1074212021411048033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50 للبنين6اعدادية حوض ادبيياسر ابراهيم خليل محمد1074222021211028043

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية الحسينية للبنينادبيياسر محمد حنش عبد هللا1074232021211032010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية العباسي للبنيناحيائياحمد يونس خلف عبد هللا1074242021411020019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33الثانوية المعينية للبنينتطبيقيحارث حازم محمد حسين1074251121511021011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33 نيسان للبنات9ثانوية ادبيبراء اركان عزيز محمد1074262021222002003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائينور جاسم حسين محمد1074272021427067011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية شرق دجلة للبنينادبيمهند شهاب عبد صالح1074282021211031027

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية الموعظة للبناتادبيبتول ابراهيم علي خضر1074292021222049005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية المؤمنات للبناتادبياسراء حاجم عطية احمد1074302021222077002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية الخان للبنيناحيائيايوب عماد خليل ابراهيم1074312021411026007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية الحسينية للبنينادبينزهان عبد عويد جدي1074322021211032008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية االوس للبنينادبيوالء عدنان محمود حماد1074332021211045070

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية الحارث المسائية المختلطةادبيمصطفى حسين محمد سليمان1074341821217027042

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية الزيتون االخضر المختلطةادبيجاسم محمد محمود صياد1074352021217067011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية تل الذهب المختلطةادبياحمد مهدي صالح فرحان1074362021217068003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية الموعظة للبناتادبيسرور فائق فرج حسين1074372021222049020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية شميط للبنينادبينبيل عبد العزيز حسن محمد1074382021211034037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية الزاب المسائية المختلطةتطبيقيعيسى تركي خلف صالح1074392021517044023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية شميط للبنينادبيمولود مخلص صبحي محسن1074402021211034036

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبيرحمه ماجد حمد مصطفى1074412021222013012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية العلياء للبناتادبيندى احسان ابراهيم صالح1074422021222027037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية الموعظة للبناتادبيشيماء جمعة علي محمد1074432021222049024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50 المختلطة7ثانوية حوضاحيائيمريم حاجم غائب سعيد1074442021427037010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد صالح احمد حماد107445202051003060

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية شمالن المختلطةادبيزيد عامر نمر عدوان1074462021217026006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية زبيدة للبناتادبيسجود سعد مسفوه محيسن1074471121222042038

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية شرق دجلة للبنينادبييونس ذنون صالح ذنون1074482021211031029
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمصطفى يوسف عمر علي1074492021511007030

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية الزيتون االخضر المختلطةادبيعبد الرحمن صالح مرير محمد1074502021217067018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية العباسي للبنينادبيعبد الرحمن عمر خلف محمود1074512021211020031

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية الصالحية المختلطةادبينهى عمر علي سعيد1074522021227027018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية شمالن المختلطةاحيائيمنير عبد عدوان إبراهيم1074532021417026013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيعبد الحميد حسن محمد حميد107454202021032007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية العياضية للبنيناحيائيصالح فالح صالح الدين حمو1074551721411107032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية المتنبي للبنينادبييونس احمد صالح الدين زينل1074562021211049044

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية النزاهة للبناتادبيحنين حسين سلمان سعيد1074572021222029009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية شفق للبناتادبيزهراء علي حيدر علي1074582021222043014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية اختر المسائية للبناتادبيزهره نور الدين عباس مصطفى1074592021226001004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية المسرة المسائية للبناتادبيحنين ناظم عاصي محمد1074602021226002020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيعلي رياض رمضان محمد107461202021251047

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيعبد القادر كامل صالح غربي1074621821411036031

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية الورود للبناتاحيائيتبارك حسن جاسم محمد1074631821422062006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيخالد احمد عطيه حمد1074641821511089009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الفرات للبنينادبيماضي كريم مناور نومان1074652021211007043

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية شرق دجلة للبنينادبيبدر حسين احمد حمد1074662021211031003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد عامر علي عزت1074672021211049035

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية العباد للبنينادبيعباس محمد جبار ولي1074682021211060010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية المصطفى المختلطةادبيغسان تركي احمد داثان1074692021217003020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية الفاروق المختلطةادبيخطاب عاشور خطاب عواد1074702021217005003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية علي الوردي المسائية المختلطةادبيهيثم يوسف علوان وسمي1074712021217052025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الحجرات للبناتادبياستبرق رحمان رشيد عالوي1074722121222020003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية الشهباء للبناتادبيياسمين صالح عبد هللا حسين107473202022106072

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية الهدى للبناتادبيسرى حسن علي شكور107474202022117025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية القبس للبنينتطبيقيالحمزه زكي شهاب احمد1074751821511110002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا رعد طاهر عبد هللا1074762021211053036

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية الشهباء للبناتادبيزينه فالح محمد فخر الدين1074772021222007028

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية همسة للبناتادبيفاطمه كامل هندي علو1074782021222054014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيرضيه ميسر اسماعيل عبد هللا1074793321427008021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية الدير للبنينتطبيقيحسنين جاسم منشد حبيب107480162051025005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية الزهور للبناتادبيسماء عبد الحكيم لقمان ايوب1074811721222057028
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية تل علي للبنينادبيمحمود اياد حسين صالح1074822021211030054

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية الزيتون االخضر المختلطةادبيانور سامي خضر علي1074832021217067007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية ديالى للبنينادبيسجاد خزعل عبد الرزاق رشيد1074842121211012040

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية القبس للبنينتطبيقيحسام خليل محمد احمد107485182051131006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية هاجر للبناتادبينور عامر محسن وهاب107486202022150021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية التاجي للبنينادبيخضر هيثم جاسم عالوي1074871221211010011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية غرناطة للبناتادبيفاطمه عبد الوهاب رضا محمد1074882021222001026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير دايم حمادي حسون1074892421422022122

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية المستقبل للبنينادبيعدنان خلف حسين علي107490202021011019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17 حزيران للبنين1اعدادية ادبياحمد ابراهيم اصغر مجيد107491202021077003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17 نيسان للبنات9ثانوية ادبيسحر ثائر محمود علي107492202022101013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيبنين علي محمد علي107493292052050003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية اسماء للبناتادبيشهد ضياء جاسم محمد1074941821222077021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17 للبنين6اعدادية حوض ادبيديار حسن محمد دهام1074952021221028003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية الرواد للبنينادبييونس حسن محمود حمد1074962021211021084

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية الصفوة للبناتادبيدنيا قاسم محمد مردان1074972021222025010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية العدالة للبنينادبيحسين عبد االله حمزة سلمان1074982121211042006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية المدائن المختلطةادبيعبد هللا علي خالد داود1074992121217031005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبياثير غالب جاسم محمد1075001821217072005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحينادبيمشهد فنر علي شكر1075012021211069014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية الهدى للبناتادبيغفران عدنان محمود حسن1075022021222018032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية فلسطين للبناتادبيايالف علي هللا ويردي عرب1075032021222038005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية سروة للبناتادبيجنة حازم محمد فيحان1075042021222050010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية همسة للبناتادبيوفاء صالح عوده شريدي1075052021222054024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية المؤمنات للبناتادبيسجى عبد بشو سلمان1075062021222077019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيرؤيا نبيل عباس صالح1075072021224001002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية المحلبية للبنينادبيمحمد يونس محمود يونس1075081721211055024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية تل سروال للبنينادبيعبد السالم طه اسماعيل حسن1075091721211056010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية خورسيباط للبنينادبيعبد الرحمن اسماعيل خليل اسماعيل1075101721211209011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيسبأ محمد عبد هللا خلف1075112021427012020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية العباسي للبنيناحيائيصالح الدين محمد خضر غرب107512202041020028

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية البلد االمين للبنينادبيابراهيم سعد قاسم زيدان1075131121211031002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعلي حسن ثامر شالل1075141121211052090
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية التقى للبناتتطبيقيتبارك فارس عباس محمد1075151121522012016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية الراية للبنينادبيسعد محمد احمد علي1075161721211025029

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية المكوك للبنينادبيعبد الرحمن جاد هللا محمد حسن1075171721211051025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية اشويرات للبنينادبيرحمه عدنان محمد هيجل1075181721221037005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية ابن االثير للبناتادبيرقية ياسر غانم سالم1075191721222042033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية الواسطي للبنينادبيجمال عبد هزاع خلف1075201821211047004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيمصطفى كمال عادل خورشيد1075212021211027023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية الشهباء للبناتادبيشيماء عباس فاضل ابراهيم1075222021222007037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيمحمد ياس خضير جعاز1075232621217010012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية الفتوة المختلطةادبيعبد السالم ناظم غافل محمد1075243121217001013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية التون صو للبناتادبيمالك عبد الرحمن سليمان عبد هللا107525202022143006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33اعدادية المستقبل للبنينادبيغيث عبد الرزاق تقي سلطان1075261721211024013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية المنار للبنينادبيمحمد حكمت محمد رشيد1075271721211088008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية المزرع للبنينادبيحسين مقداد حسين عبد هللا1075281721211163004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعبد هللا خالد حسين احمد1075291721215015066

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33اعدادية ابن االثير للبناتادبيرحمة احمد صالح خضر1075301721222042025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33اعدادية ميسلون للبناتادبيجيان رائد سعيد محل1075311721222045021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبينور رياض قاسم يحيى1075321721222059030

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية اليمامة للبناتادبيرحاب عباس احمد ياسين1075332021222009007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبينور رائد حسن محمد1075342021222024033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية النزاهة للبناتادبيمريم فهمي حسين أحمد1075352021222029036

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية الموعظة للبناتادبيدالل حسين طه حمد1075362021222049011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33 للبنات6/ ثانوية حوض احيائيحنان علي خلف جواد1075372021422119010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33اعدادية حمرين للبنينتطبيقيمروان خميس جبر ابراهيم1075383121511004022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيطه رعد صديق رشيد1075391721211012009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اعدادية الزهور للبنينادبياحمد منهل عبد المنعم عبد الفتاح1075401721211015004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اعدادية النيل للبنينادبييحيى محمد عبد االله محمد شيت1075411721211027082

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اعدادية الشافعي للبنينادبييوسف سالم مجيد مصطفى1075421721211135056

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اعدادية االبداع للبنينادبيمحمد حمد سالم جاسم1075431721211202022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية ابو ماريا المسائية للبنينادبياسعد علي خلف علي1075441721215017002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اعدادية ابن االثير للبناتادبيسرى سالم يحيى قاسم1075451721222042045

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية الصفوة للبناتادبيجنان قحطان غازي صابر1075462021222025008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية الملحة المختلطةادبيرنا علي عبد هللا موسى1075472021227006005

4148 من 3259صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية الراية للبنينادبيابراهيم محمد احمد علي1075481721211025001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية االمجاد للبنينادبيياسر صباح عكله خضير1075491721211026075

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية بروانة للبنينادبيسلوان مصطفى عبد أسماعيل1075501921211066012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية المتنبي للبنينادبينوري احمد الرفاعي نوري محي الدين1075512021211049043

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00ثانوية غرناطة للبناتادبينور رافع جليل محمد1075522021222001031

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبييوسف عبد السالم عبد المجيد حميد1075531721211012032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية ميسلون للبناتادبيرنا عبد العزيز فتحي عاصي1075541721222045039

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيزكريا صفاء جاسم حمد1075551821513009001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83ثانوية الشهباء للبناتادبيسجى عقيل عبد اللطيف زهو1075562021222007031

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيايمان رافد قاسم سمين1075572021222022012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيدنيز حيدر اكبر جمعة1075582021222022015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83ثانوية الشروق للبناتادبيساره محمد شكر خليل1075592021222047014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83ثانوية ام ورقة للبناتادبيغدير نزار جبار عبد الرضا1075602821222038042

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبينوال عبد احمود حمد1075613321222002055

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67ثانوية البعاج للبنينادبينزهان حمود مدحي سليمان1075621721211045099

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية الشافعي للبنينادبييونس فارس حازم اسماعيل1075631721211135060

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية اليمن للبناتادبيسفانه عبد الخالق سلطان محمد1075641721222008028

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية تلعفر للبناتادبينور نذير محمد يونس مصطفى1075651721222032037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد عدنان بكر محمد1075662021211021058

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية ابن سراج المسائية للبنبنادبيمحمد حسين ابراهيم وشل1075672121215003077

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية زنوبيا للبناتتطبيقيزهراء علي فخري جاسم1075682421522049006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67ثانوية زاخو المختلطة للنازحينادبيمنال يونس بنياف معجون1075693321227008012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيسامي ابراهيم مرعي حسن1075701721215002100

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50اعدادية ميسلون للبناتادبيدالل حمد سلمان عبد هللا1075711721222045028

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيهاجر جاسم محمد عبد هللا1075721721222048071

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50ثانوية اشور للبناتاحيائيفطيم ضاري ابراهيم عبد1075731821422078111

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم محمد1075741821511099002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيعلي رحيم مصطفى نصيف1075752021211016009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50ثانوية االنتصار المختلطةادبيحسين طالب خماس محمد1075762021217033009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50ثانوية سروة للبناتادبيايه عادل جوامير قربائي1075772021222050007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعثمان عباس ناصر محمد1075783321211001019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية الرافدين للبنينادبيعبد هللا فالح خليف فرج1075791021211009029

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيفارس عبد الرزاق محمد احمد1075801721211001049
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية السيد حمد للبنينادبياحمد علي سليمان محمود1075811721211073002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيمحمد ابراهيم عطية محمد1075821721215015099

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيصفية عبد االمير علي قاسم1075831721222048047

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية العدل للبنينتطبيقيصادق مالك عبد القهار سبتي1075841921511018004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية داقوق للبنينادبيابراهيم ثائر ثابت ابراهيم1075852021211017001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية الرواد للبنينادبياحمد شهاب احمد حسن1075862021211021006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33ثانوية الصفوة للبناتادبيآية ستار شعيب احمد1075872021222025004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33ثانوية التآخي للبنينادبيمرتضى فايد بكان شالكه1075882921211010029

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية البرغلية للبنينادبيعدنان حمود محمد علي107589172021114025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينتطبيقيعلي حسين قاسم علي107590212051088009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية عين سفني للبنينادبيمحمد بشار مجيد مصطفى1075911721211093014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمد محمود سليمان عبد القادر1075921721211135044

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية الرشيدية للبناتادبيعذراء شيخ الياس شمس الدين محمد1075931721222022022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17ثانوية االوس للبنينادبيمازن جيشي اسماعيل سليم1075942021211045051

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17ثانوية سروة للبناتادبينور الهدى ذنون جدوع خلف1075952021222050033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيمحمد نصير سعيد علوان1075962121211055044

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقياحمد نوري خريبط حنون107597162051020010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00اعدادية الوركاء للبنينادبييوسف احمد عبد الرحمن عبد المناف1075981721211062021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيطيبه ياسر بدر منصور1075991721222084026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيمحمود عمر ابراهيم سليم1076002021211016019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00اعدادية الرواد للبنينتطبيقيمحمود طعمه ابراهيم موسى1076012021511021062

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيدينا رائد بدر فرحان1076023321222002016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيعبد الرحمن مهند خالد حاتم1076031721211016011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83ثانوية الشورة للبنينادبييونس فرمان فيصل منصور1076041721211033023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83اعدادية القيارة للبناتادبيتمارا سعيد مخلف ساير1076051721222013012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83ثانوية المحلبية للبناتادبيعبير حسين حامد محمد1076061721222017011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83ثانوية الحكماء المختلطةادبيمصطفى طاهر كريم جمعه1076072121217047032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيتبارك قصي حمودي مهدي1076082121222008015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67ثانوية الصفوة للبناتادبيايه حسن خلف شايع107609202022125009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعباس محمد صبري مجيد1076101321511003032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67اعدادية االبداع للبنينادبيمحمود عدنان مجيد سعيد1076111721211202027

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67ثانوية فايدة للبنينادبيفاطمة يونس فتحي عزاوي1076121721221091012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67ثانوية الحسينية للبنينادبيصهيب ياسين حمود ابراهيم1076132021211032001
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67ثانوية الخاشعات للبناتادبيشيماء محمد احمد عبد هللا1076142021222113023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67اعدادية الفرات للبنينتطبيقيقصي عبد الباسط طارق محمود1076152021511007023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50ثانوية القورية للبناتادبيليلى قاسم محمود نصيف107616202022110032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50اعدادية بعشيقة للبناتادبيديما احسان نون حسن1076171721222015011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33اعدادية حطين للبناتادبيايالف احمد عبد االمير نعمه1076181321222027003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبيزهراء عبد الرضا زبون غجري1076191421226002018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33اعدادية شط العرب للبنينادبيكرار حيدر عبد العباس مال هللا1076201621211034050

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33ثانوية البوجواري للبنينتطبيقيعبد الكريم صالح احمد محمد1076211821511049004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33الخارجيونادبيصهيب غفار محمد عزيز1076222121218001554

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية307.0051.17اعدادية الراية للبنينادبيمحمد عبد الكريم طه محمود1076231721211025058

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية307.0051.17اعدادية بعشيقة للبنينادبينبراس سيروان حجي سلو1076241721211057012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية307.0051.17اعدادية سارة للبناتادبيبراء وعد سوالقا توما1076251721222019003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية307.0051.17الخارجياتادبيعروبة ساير سوادي عبدالخضر1076262921228050184

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية306.0051.00اعدادية سارة للبناتادبيمورين الفونس البير فرج1076271721222019023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية306.0051.00ثانوية الحريري للبناتادبينادية جمهور شاطي بحر1076282121222053025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83ثانوية سروة للبناتادبيوجدان حسين عبد علي تايه107629202022152026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83اعدادية الصباح للبناتادبيفرقان علي عبد هاشم107630252022064095

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمحمد عدي مازن محمود1076311721211017038

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيمحمد كنعان علي محمد1076322021215006187

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية304.0050.67اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيتبارك رافع يونس غزال1076331721222080011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية304.0050.67ثانوية الشروق للبناتادبيسجى كمال خليل علي1076342021222047015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية302.0050.33اعدادية الجواهري للبنينادبياحمد ابراهيم احمد محمد107635202021015002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية302.0050.33اعدادية الخضراء للبنينادبيمحمد كريم احمد مضعن1076361021211013041

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية302.0050.33ثانوية البسمة للبناتاحيائيايه خالد محمد حسين1076372021422016016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية300.0050.00ثانوية تلكيف للبناتادبياسماء حمزه محمد فتحي1076381721222025003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية300.0050.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمنار علي حسين عبد هللا1076392021222042034

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية300.0050.00اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيبرزان عدنان حسن حاوي1076402421511005002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية النعمان للبنيناحيائيعامر ياسر شهاب حمد1076411921411030009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية488.0081.33اعدادية الدجيل للبناتاحيائيمريم هشام سطاي عون1076421821422071112

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية466.0077.67اعدادية عمورية للبناتاحيائيرسل مهدي صالح حسين1076431821422023034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.0072.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الرحمن غازي حسن خضر1076441821411041015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.0072.17اعدادية بلد للبناتاحيائيزينب ايسر علي عبد الواحد1076451821422017074

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0068.83اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا طالل صالح عجل1076461821411041017
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0066.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيصباح هالل مهدي صالح1076471821411041013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0065.00اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء حسين طالع جابر1076481821222072009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0054.50ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيملكة جمال مصطفى محمد1076492021226005049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.50ثانوية جرمو للبنات كرديةادبينورا رمضان سيده محمد علي1076502021222090016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0063.00ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيمعالي نايف محمد مخيلف1076511621522037024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0054.00دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيكاني فرياد كريم رشيد1076522021222097048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0062.67اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمحمد سفيان كريم لطيف1076531321511001092

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0053.67اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيكوالن طاهر حميد حسن1076542021222088032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0053.50ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيايالف سعد غائب مجيد1076552021222081003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372.0053.17ثانوية النه المسائية للبناتادبيبريهان هيدايت رحمان عبدل1076562021226006004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0061.83اعدادية عمورية للبناتتطبيقيهبه عامر عواد محمود1076571821522023045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0053.00اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عادل علي رضا1076582021211091064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0053.00اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيعلي محمد بكر رحيم1076592021211098032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0052.67ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبيمريم جمال جالل احمد1076602021222083019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367.0061.17اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيمؤمن كاظم مهدي احمد1076611821413021026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367.0061.17ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيتبارك هادي يحيى بريسم1076621821427005005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0060.83ثانوية الزوية للبنينتطبيقيمكرم طلب محمد خلف1076631821511016027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية362.0060.33اعدادية الزوراء للبناتاحيائيدموع حافظ شويش نايف1076641821422006005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية361.0060.17ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيدعاء علي احمد خلف1076651821422094007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية361.0051.50دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات ادبيكوفار سرتيب حسن عبدل1076662021222121010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيساره عبد الرسول حسن سلمان1076671621524028025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83ثانوية حمرين للبنينادبيهشام رحيم حمود ضاحي1076681821211100014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيمروه محمد نجم عبد الحسن1076691221222007043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية غطفان للبنينتطبيقيعبد الرحمن طلب جاسم محمد1076701821511038013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمصطفى عبد الوهاب الحر شمران1076711821511099081

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبدالقهار ثائر حميد جاسم107672182041277020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50ثانوية يثرب للبناتاحيائيهيام ابراهيم علوان ياسين1076731821422054020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33ثانوية الفياض للبنيناحيائيكرم ربيع عبد عبد هللا1076741821411117027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيامين ازهر يسر جداع1076751821411020007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17ثانوية ضرار بن االزور المختلطةاحيائيعمار عزت جسام حسن1076761821417032019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائيشروق عزيز مشوح معروف1076771821422105010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيموسى كاظم طعيس احمد1076781821511099087

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيسارة احمد ايوب سالم1076791821422002018
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائيفاطمه وليد عبد هللا سالم1076801821422105015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيغفران عواد حنوش خميس1076811821423019028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعيسى خليل مهيدي صالح1076821821511099060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية ابن المعتم للبنينادبيخزعل باسل حجوكي حمد107683182021073014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الخصم للبنينادبيصدام صالح مرعي حسن1076841821211015012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83اعدادية الجاحظ للبنينادبيمهند حميد ابراهيم جربوع1076851821211079035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية البروج المختلطةادبيعبد هللا عبد الفتاح احمد عالوي1076861821217060013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيعمر جرجيس يونس رمضان1076871821217072083

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعمر صالح احمد صالح1076881821217074060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية السيدة نفيسة للبناتادبيرانية عارف ماهر منفي1076891821222002004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية سامراء للبناتادبيطيبه صباح صالح حسن1076901821222020015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية الورود للبناتادبيمسار عبد هللا محمود احمد1076911821222062032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية البارودي للبناتادبيرفل محمد جابر متعب1076921821222093006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية تدمر للبناتادبيرندة عبد الودود حسين كاظم1076932121222041007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية الحضارة للبنينادبيخالد وليد خالد حمد107694182021059020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيمنير علي جاسم نجدي107695182021087014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه حسن امين بيرام107696182022231009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية الزهراوي للبنينادبياسامة صادق دخيل مهدي1076971821211095009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية الزهراوي للبنينادبيسعد قيس علي رزوقي1076981821211095026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية الزهراوي للبنينادبيوهب باسط عبد العزيز فاضل1076991821211095058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعثمان جمعه رمضان عيسى1077001821211099029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية الشرقاط للبناتادبيبلقيس نضال يوسف احمد1077011821222007007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية البو هيازع للبناتادبيدموع عدنان سعيد خضر1077021821222038009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبياسراء صالح جاسم وهيب1077031821227075001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية سنجار المختلطةتطبيقيعامر جليل اسماعيل مرزوك1077042321517056017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية اليرموك للبنينادبيمهند نعمه حساني حسين107705182021129018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبينبأ زهير خير هللا عبد هللا107706182022347041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الدور للبنينتطبيقيسعد فارس عبد الرحمن امين107707182051003006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحيدر عباس طراد عباس1077081421511040033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية المنصور للبنينادبيمحمود عواد خلف حمد1077091821211041054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية سومر للبنينادبياحمد محمود ندا كليب1077101821211068001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية العلم المسائية المختلطةادبيمصطفى كمال فتحي فهد1077111821217024083

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيحيدر حسن عبيد حنظل1077121821217074024
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية البارودي للبناتادبيمروه شوكت سامي عبد1077131821222093016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيجوالن غسان سيسب عويد1077141821422049005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقياثير محمد عباس محمد1077151821511063006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقياحمد ناصر احمد خلف1077161821511089003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية القبس للبنينتطبيقيعلي احمد علي كطاف1077171821511110010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيغيداء صباح طه خلف1077181821523009004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0050.17اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيهه فال هلباج عبد الكريم حسن1077192021211091080

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيعمر رعد ابراهيم جاسم107720182021078013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية المعتصم للبناتادبيلقاء ثامر رشيد مصطفى107721182022219017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية البو هيازع للبناتادبيسارة طاهر مهدي مطر1077221821222038012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية الجيل الجديد المسائية المختلطةادبيشيماء احمد خضير مصلح1077231821227011012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33الخارجياتادبيشهب حيدر نصيف جاسم1077241821228050519

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد صباح عايد نطاح1077251821511041013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية ام درمان المختلطةتطبيقيانعام عيدان هليل ابراهيم1077261821527065001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياادبيمحمد تحسين علي مجول1077273021217026002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية المحزم للبناتادبيايه ثابت حميد علي1077281821222010002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية الفضيلة للبناتادبيربى محمد عزام فهد1077291821222012005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية الدجيل للبناتادبيهاجر كائن سليمان داود1077301821222071029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية المهج للبناتادبيدالل يوسف عباس خضير1077311821222083004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيحوراء نجاح صدام عيسى1077321821224011001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية بيجي للبناتاحيائيشهد حسين مروح خليفة1077331821422018030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب شهاب احمد خلف1077341821424006089

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيماهر احمد جمعه صالح1077351821511089031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية الوطن للبنينادبيبكر هشام محمد شهاب107736182021029009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعبد الرحمن عزيز عبد هللا عيسى107737182051118022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي حازم وسمي مايد1077381421511017078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية الشرقاط للبنينادبيمراد احمد عبد طلب1077391821211004056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية الضلوعية للبنينادبيعبد هللا ثامر محمد ديونك1077401821211005013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمحمد باسم اسماعيل صياد1077411821211037044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية عمورية للبناتادبيشهد زهير عايد عباس1077421821222023024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية عمورية للبناتادبيمريم سمير عبد هللا حمد1077431821222023037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية القلعة للبناتادبياسل صالح احمد علوان1077441821222036002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية المهج للبناتادبيتقى نبيل ابراهيم محمد1077451821222083003
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية اشور للبناتاحيائيساره محسن عطا هللا اجهاد1077461821422078072

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيسبهان عيسى سالمه وادي1077471821511099032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية النصر النموذجية للبنينادبياحمد رائد شاكر طه1077483221211005005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية ابن المعتم للبنينادبيعبد العزيز تحسين محمد عبد هللا107749182021073021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية دبي للبنينادبيعمر نافع نايف عران107750182021122052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية عمورية للبناتاحيائيشمس كامل عباس ياسين107751182042183091

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيشذى عالوي فخري عباس1077521821227075007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيشيخه ندا محمود ندا1077533121222014019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية الخرجة للبنينادبيعلي عبد الخالق محمد يوسف107754182021051007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية دبي للبنينادبيزيد خلف عباس محمد107755182021122020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية القبس للبنينادبيعبد السالم عبد هللا احمد محمود107756182021131014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةتطبيقيمكة ياسين ردام مزيون107757182052283007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية المهند المختلطةتطبيقياالء شهاب احمد علي107758182052319002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيبالل اسماعيل محمد ميزر1077591821217026002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية السيدة نفيسة للبناتادبيلقاء نجم تركي عبد1077601821222002009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية العلم للبناتادبيزهراء رافع انصيف موسى1077611821222011014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية المستنصرية للبناتادبيشهد ثائر جار هللا فاضل1077621821222013016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية الخنساء للبناتادبيغفران انور اسماعيل يونس1077631821222082015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية البارودي للبناتادبيمريم احمد مظهر أيوب1077641821222093019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية المنعم المختلطةاحيائيعبد العزيز ظاهر إبراهيم محمد1077651821417045007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيعذراء احمد رسول عبد هللا1077661821422039019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيحوراء رائد علي ويس1077671821424014013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية الحضارة للبنينادبياحمد سالم عزاوي علي107768182021059005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية الجاحظ للبنينادبيعمر علي حسين حمود107769182021091011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيعلي حاضر عفات حسين107770182021352073

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية الدور للبنينتطبيقيمهند هيثم محمد محمود107771182051003026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية المنعم المختلطةتطبيقيازهر يحيى صالح حمد107772182051306005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبيعلي سنان عبد حسين1077731821211116020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية بيجي للبناتادبيامل مجيد كتاب حمد1077741821222018007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية البو هيازع للبناتادبيآسيل محمد خماس طه1077751821222038001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية االسراء للبناتادبيرند فؤاد يوسف الطيف1077761821222050018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية االسراء للبناتادبيغفران احمد جاسم حمد1077771821222050032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية دار الحكمة للبناتادبيهاله سعد علي ابراهيم1077781821222102034
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية اشور للبناتاحيائيداليا ناظر صالح عالوي1077791821422078045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية المستنصرية للبنينادبيفراس باتع فيصل شهاب1077801921211042021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية العلياء للبناتادبيدموع سهيل خميس احمد1077812021222027013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية المنصور للبنينادبياحمد حمود صالح عبد هللا107782182021045005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية النهضة المسائية للبنينادبيمختار ثابت حمود غفار107783182021335089

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية الودق المختلطةتطبيقييسرى مزبان كاظم صالح107784182052296004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيعبد المهيمن مناف فلح حسن1077851821211011011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيخير هللا وعد احمد حمد1077861821211048014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعبد هللا سعد الحج مناع1077871821211099026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبيعلي سعد حمود حسن1077881821211116019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية الفضيلة للبناتادبيسلوى ناجي طايس ميغان1077891821222012007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية الحكمة للبناتادبيهدى دحام علي احمد1077901821222029023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية الخرجه للبناتادبيساره مهاوش عبد هللا جاسم1077911821222056015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين عناد علي مخلف1077921821411041008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرؤى محمد احمد محمد1077931821422072031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيهبة علي ناصر عبد الحسن1077942221522088048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيوسام عبد الحميد عبد هللا عطية107795182021283033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتتطبيقيسلسبيل دحام سالم اسود107796182052157006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية الزهراوي للبنينادبياحمد ياسر سعدي علي1077971821211095008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعساف عارف عايد جاسم1077981821211099032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية الزوراء للبناتادبيراقيه احمد سليمان عبد هللا1077991821222006025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيخلود ابراهيم خلف مناور1078001821222039005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيمروة مدلول فايز خلف1078011821226002071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيداليا وعد خلف محمد1078021821424006059

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيمحمد رياض اخليف عبود1078031821511030012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقياحمد جاسم شحاذه حسين1078041821511099006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيعلي طاهر علي عبد اللطيف1078051821517016017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية العفاف للبناتتطبيقيغفران سعد سامي عبود1078061821522086028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيالمغيرة محمد مظهر رمضان107807182021041009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية المنعم المختلطةاحيائيياسين عارف ياسين عبد ربه107808182041306017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن سامي عبد الرزاق خماس107809182051078010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية بيجي للبنينادبيعلي حسين علي نعمان1078101821211007015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الجاحظ للبنينادبيمحمد احمد محسن محمود1078111821211079028
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيعبد القادر طارق مزاحم فريد1078121821215001057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيقصي حاضر ابراهيم حمد1078131821217075025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيرواسي مازن صالح يوسف1078141821222013009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية عمورية للبناتادبيشروق فالح مهدي خلف1078151821222023023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية بابل للبناتادبيزينه مخلف محمود خلف1078161821222055004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيمثنى عبد العزيز شعبان خلف1078171821417074059

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيزمزم فراس ادهم سعيد1078181821524016006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيسيف ممدوح عبد هللا عواد1078191921511020026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية العلم للبنينادبيظاهر حاتم عباس حسين107820182021019023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية بيجي للبنينادبيخليل علي خليل سطوان1078211821211007008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعلي حسين خلف مهوس1078221821217074053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية البارودي للبناتادبينبأ وجدي حسين علوان1078231821222093020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية تكريت االهلية للبناتادبييمامه عامر ياسين طه1078241821224011009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية الخصم للبنيناحيائيمروان احمد خضيري علي1078251821411015117

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيمحمد رائد حامد ابراهيم1078261821411029018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية المنصور للبنيناحيائيحارث عادل حسين مظهور1078271821411041006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيبشار محمد خلف سليمان1078281821413022004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية البارودي للبناتاحيائيايالف عادل رشيد عطيه1078291821422093003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية المآرب للبناتاحيائيمريم محمد احمد حسين1078301821422111024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية الخصم للبنينتطبيقيسعود سعد عكله موسى1078311821511015032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية العاصفة للبنينادبيمحمد محمود احمد موسى1078321821211032056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيعبد الرحمن عماد سليمان صالح1078331821215001055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية النهضة المسائية للبنينادبيادريس غني محمد صالح1078341821215002010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيندى شاكر محمد علي1078351821222039013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية بابل للبناتادبيشهد عبد السالم عباس شاكر1078361821222055007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية الودق المختلطةادبييسرى خزعل حميد خلوي1078371821227038005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبد الرحمن نصير كامل سلطان1078381821411051013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائينريمان سامي منجور عبطان1078391821422002036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه يوسف احمد علوان1078401821422077125

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيسرى باسم فرج حرك1078411821424014031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيسيناء شوكت مهدي علي1078421821527006003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67الخارجياتاحيائيشيماء عباس عبد علي حسون1078432321428050413

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية جوارجرا للبناتادبينهله لؤي عبد الكريم جاسم1078443121222001042
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيالحمزة رشيد عبد هللا نجم107845182051151008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيشهد سعد مولود رحيم1078461221522021016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيايات عبد الرسول حسن سلمان1078471621524028005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية الشورة للبناتادبيبيان عبد الستار علي سليمان1078481721222039007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية سعد بن معاذ للبنينادبيعبد هللا احمد محمود احمد1078491821211112005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيمحمد احمد نهير وردان1078501821217074069

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الحضارة للبنيناحيائيمحمد حسن عبيد حنظل1078511821411051030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية سومر للبنيناحيائينور الدين حمد غايب اسود1078521821411068041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيعلي حميد عبد الرحمن حميد1078531821413012035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية سومر للبنينادبيبراء صلبي جاسم محمد1078541821211068003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية المقاصد للبنينادبيالحمزة سالم طه احمد1078551821211128006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية الهادي المسائية للبنينادبيعمر محمد هادي عباس1078561821215006069

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية سامراء للبناتادبيسهر حامد صالح عباس1078571821222020012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية الرازي المختلطةادبيقدس ظاهر ضحوي جلعو1078581821227008001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيالحسن طارق عايد مطر1078591821413009005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية اشور للبنينتطبيقيعذال عامر جبر فياض1078601821511070033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية الريان للبناتاحيائيوفيه ثائر ابراهيم نصيف107861182042250045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الوطن للبنينادبياحمد انس مالك محمد1078621821211027004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية سرى من رأى للبنينادبيمنهل فاتك كمال الدين قوام1078631821211071057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيعمران فرج سليمان عمر1078641821217022175

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية البوجواري المسائية المختلطةادبيمحمد جياد جميل عليوي1078651821217069022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعبد الوهاب ابراهيم عبد هللا حمد1078661821217074046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية بيجي للبناتادبييقين ياسر عبد الرحمن محمود1078671821222018024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك سنجار فاضل محمد1078681821222072005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية الفرات للبنيناحيائييونس جبار شهباز مردان1078691821411019100

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية بيجي للبناتاحيائيزينه حماد علي عطية1078701821422018024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية سمية للبناتاحيائيصابرين جبار ابراهيم علوان1078711821422032015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيدنيا اسماعيل ابراهيم علوان1078721821422077062

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية جوارجرا للبناتادبيرحمه صالح علي صالح1078733121222001011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الحضارة للبنينادبياحمد حاجم سلطان عبد الجبار107874182021059002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية فاطمة  للبناتادبيهديل احمد خلف حسن107875182022235025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيعلي نعمان خضير حمدان1078761821217070103

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيسعد عدنان جاسم احمد1078771821217072049
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية عمورية للبناتادبيزينه خليفه علوان رميض1078781821222023021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية القبس للبناتادبيايه حميد رشيد حميد1078791821222030002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الخنساء للبناتادبيامنه جودة حازم عبد الكريم1078801821222082003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبياالء احمد ذياب عطيه1078811821224006001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائيعلي سالم حمادي صالح1078821821415001017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيعلي حسين جمعه مطر1078831821211048024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيخير هللا جاسم محمد جمعه1078841821211086019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية القبس للبنينادبيهيثم طالب جواد مطر1078851821211110027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعبد هللا دحام عبد الطيف1078861821217074041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيفاروق نوري فرحان مخلف1078871821217074066

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية العلم للبناتادبيايناس انس محمد خزعل1078881821222011005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيدعاء طارق حميد ابراهيم1078891821222033009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية فاطمة للبناتادبيعائشة كمال بزيع محمد1078901821222070018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية الزهور للبناتادبيميناء حسين علي عبد1078911821222096031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيلمى عواد عبد هللا عطو1078921821226001021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيغفران علي احمد حسن1078931821226002062

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية العلم للبنيناحيائيوقاص عبد الخالق خضير جراد1078941821411018039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيمحمود جليل صبار رشيد1078951821411037050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية البيادر للبنيناحيائيعلي صباح محمد عبد1078961921411091025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية االمين للبنينادبياحمد عبد هللا ابراهيم عبد هللا1078971821211014002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية العلم للبنينادبييقضان نوري سلمان حسين1078981821211018019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعبد هللا محمد حميد محمد1078991821211071028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيغسان غالب جواد حنيفش1079001821217074063

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية بيجي للبناتادبياسراء وليد نزال عالوي1079011821222018003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيساره ياسر فارس احمد1079021821222042004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبينبأ احمد خلف محمد1079031821227075013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية جوارجرا للبناتادبيضحى اسماعيل عواد حسين1079043121222001027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيالحكم رشيد عبد هللا نجم107905182021039006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية الزهراوي للبنينادبياحمد مهنا تركي مهدي107906182021110018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيايمان غانم عبد طلب107907182022339004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعثمان محمد جاسم عبد1079081821211099031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية دبي للبنينادبيمراد ارشد عاكف محمود1079091821211102068

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبييوسف اسماعيل نايف زيدان1079101821217077132
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيحسين جادر مصطفى خليل107911182041041011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33اعدادية الحضارة للبنينادبيياسر شالل خلف حسن1079121821211051045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية الزهراوي للبنينادبيعمر طه شهاب احمد1079131821211095038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية سعد بن معاذ للبنينادبيفراس فاضل مهدي خلف1079141821211112009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيحاتم جايد حسين خلف1079151821217071030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيعثمان عواد انصيف حسن1079161821217075017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية الريادة االهلية للبناتادبيدانيه منعم احمد خضير1079171821224013001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية التراث العربي للبناتادبيسرور هيشان محمد خضر107918182022210008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية الكندي للبنينادبيتاج الدين رافع حسين صالح1079191821211056004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية الشموس للبنينادبيمصطفى عماد محمد فرحان1079201821211107016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية يثرب المختلطةادبيكاظم حمد خلف احمد1079211821217003012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية الملوية المختلطةادبيمحمد داود مشعان علي1079221821217007009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيكرامه راجي مطني محمد1079231821422012037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17ثانوية الياسمين للبناتادبيشهد مروان عائد نعمان1079243221222003010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية الكندي للبنينادبيصديق فكرت خميس عبد هللا1079251821211056005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعددية غرناطة للبنينادبيمحمد نصر هللا عبد هللا فتحي1079261821211104040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبيمد هللا ثابت مد هللا ابراهيم1079271821211116027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الواسطي للبنيناحيائيأياد خلف علي محمد1079281821411047001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية الرحمة للبناتاحيائيطيبه محمود طارق احمد1079291821422075029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائياميمه تحسين علوان خلف1079301821423009004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية المنصور للبنينادبيرشيد ربيع مساعد عتار107931182021045018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد احمد بدوي عبد هللا107932182041036087

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبينبأ وليد صبري احمد1079331121222073079

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية العاصفة للبنينادبيغزوان سالم ثامر محمد1079341821211032048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية القلعة للبنينادبيعبد القادر طارق محمود سلمان1079351821211055014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيزينب نظير مخلص رشيد1079361821224011011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيمصطفى علي فاضل احمد1079372121411077034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحسين فارس نجم عبد1079382321411031021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية بيجي للبنيناحيائيانس درويش عجيل صالح107939182041007004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية الروافد للبنيناحيائيياسر عباس مزعل جاسم107940182041085074

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية النابغة الذبياني للبنيناحيائياحمد مصطفى عبد يوسف107941182041092005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيايالف كمال فتح هللا محمد107942202022352004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية الفراهيدي للبنينادبياحمد فتاح رشيد احمد107943212021027006
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67الخارجيونادبيانس عبد الستار عبد اللطيف سلمان1079441421218001239

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية دبي للبنينادبيمعتز خليل ابراهيم علي1079451821211102071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعددية غرناطة للبنينادبياحمد عمر خلف عمر1079461821211104004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيمحمد تركي حميد انصيف1079471821217074070

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية طوز للبناتادبيغفران بشارات جعفر جبار1079481821222021038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية الخصم للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم محمد رومي1079491821411015072

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية الريان للبناتاحيائيهند عبد الرحيم جوير حسن1079501821422085060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67ثانوية نزار المختلطةادبياحمد ياسين خزعل رشيد1079512121217010002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيمريم عبد الحليم مداوي خيرو107952182022347035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيابراهيم هاشم سعيد حميد1079531821217075001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية الياسمين المختلطةاحيائيإيالف خالد محمد محمود1079541821427019002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيانمار هاني حاتم خميس107955182041041008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية الوطن للبنينادبيبالل غسان محمد رجب1079561821211027009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية المقاصد للبنينادبيعقيل ابراهيم ياسين خنفر1079571821211128022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية الهادي المسائية للبنينادبيمصطفى عادل عبد الرحمن ابراهيم1079581821215006105

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية الفضيلة للبناتادبينادين اركان خالد رجب1079591821222012011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية الرحمة للبناتاحيائينور محمد وجيه عليوي1079601821422075040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيسبأ صالح عداي طلك1079611821424014030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية حمرين للبنينادبينجم ابراهيم رحمان عبد1079622121211079012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية الدور للبنينادبيعبد الرحمن صفاء محمد حسين107963182021003015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية العلم للبنينادبيهشام حازم خليل عبد107964182021019046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية المنصور للبنينادبيحسيب فتحي محجوب دخيل107965182021045016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية العلم للبناتادبيوداد عماد ابراهيم جاسم107966182022170027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية سعد بن معاذ للبنينادبيعقيل بشير صابر عزيز1079671821211112007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية القسطل للبنيناحيائيوعد عبد الباقي جمعه شكر1079681821411067025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية العبور للبناتادبيساره عايد سليمان غربي1079691921222086048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعبد هللا معد عباس نصيف1079701821211071029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية الحكمة للبناتادبيموج زياد خلف عبد هللا1079711821222029018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية االسراء للبناتادبيبيداء حسن علي صالح1079721821222050010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية االسيل للبناتادبياسيل شهاب احمد مخلف1079731821222127003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية سامراء المسائية للبناتادبياية كامل ابراهيم احمد1079741821226002014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية بيجي للبناتاحيائيلمى ليث خليل حميد107975182042177038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية الصديق للبنينادبيسعيد ابراهيم شكر محمود1079761221211020020
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية الكبر للبنيناحيائيحسين فرحان عواد احمد1079771721411190005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية الهدى للبناتادبيأسيل لطيف حميد احمد1079781821222103001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية القبس للبناتاحيائيفاطمة مرشد حسين عباس1079791821422030013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية العبور للبناتادبياستبرق قصير عبد هللا حسين1079801921222086013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83الخارجياتادبيرغداء منذر كريم ظاهر1079812121228050184

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية االسحاقي للبنينادبيحسن عدي محمود خلف107982182021047006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية الخنساء للبناتادبيحنين عامر اسماعيل ضاحي1079831821222082007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية الدور للبناتاحيائيرسل ناظم رزوقي ابراهيم1079841821422005027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية القرطبي للبنينادبيابراهيم شوكت شاكر محمود1079852121211051003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية نزار المختلطةادبيمصطفى علي طالب جاسم1079862121217010020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية تماضر للبناتادبيأسماء مثنى احمد خلف1079872121222002004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية الصدرين للبنيناحيائييحيى خضير عباس سلمان107988122041007168

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية الفرات للبنينادبيعلي مدحت خليفة قهرمان107989202021007036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية اركبة جدعة للبنينادبيعبد هللا نجم عبد هللا كعود1079901721211044008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية خورسيباط للبنينادبيمحمد يونس سليمان الياس1079911721211209020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبياحمد عناد احمد حسين1079921821211086002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية الورود للبناتادبيايه احمد عبد المجيد خلف1079931821222062009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية قلعة آشور للبنيناحيائيعبد اللطيف خلف احمد خلف107994182041103003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية تل الهوى للبنينادبيفراس عطيه علي حاضر1079951721211167010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية الزهور للبناتادبيلمى فالح حسن مخلف1079961821222096024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيطيبه ستار عامر مخيف1079971821422003021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33اعدادية الطيبات للبناتادبيوفاء قاسم اجود عبد اللطيف1079982121222085056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية الزهراوي للبنينادبيسيف الدين مزهر علي رزوقي107999182021110041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيايمان محمد حبيب حمود108000182022276001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية الكبر للبنينادبيصكر عدنان عكيل احمد1080011721211190008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيرحمه محمد خضير مطر1080021721222098009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية ابن االثير للبنينادبياواب مصطفى شبيب غضبان1080031821211008006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية الجيل الجديد المسائية المختلطةادبيمجيد حميد عويد علي1080041821217011024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية الصقور المسائية المختلطةادبيلمى بشير محمد يونس1080051821227078014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية المأمون المختلطةادبيايمن مجيد حسين مطلك1080062121217017007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية الرضوان للبنينادبيعمر كامل دلف سالم108007112021034036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00ثانوية القلعة للبنينادبيخالد جمال طالب حمادي108008182021063010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعبد القادر بكر شعبان احمد108009182021082038
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات ادبيبرور انور امين غفور108010202022335013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيشلير ابراهيم حمه سعيد صالح1080113221222006027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83ثانوية النابغة الذبياني للبنيناحيائيامير علي محمود جاسم108012182041092008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية الدجيل للبناتاحيائيام البنين حسام هاشم جواد1080131821422071005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية الرحمة للبناتاحيائيمروه عمار عبد الكريم مركز1080141821422075034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيداود حميد داود علي1080152121211072015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية المتنبي المختلطةادبيمحي الدين عدنان صبار عبد1080162121217030040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية الطيبات للبناتادبياالء عزالدين مجيد حسن1080172121222085010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية التراث العراقي للبنينادبيجعفر حازم محمد نصيف1080181521211008015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية ابن كثير للبنينادبياحمد باسم فرحان روضان1080191821211010003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيزمن فؤاد احمد محمود1080201821422077083

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي احيائيفضيله سعود محمود محمد1080211821422087029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيسجى عبد هللا فرحان ذياب1080222121227036007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50ثانوية اول حزيران للبنينادبييوسف سالم محمد محمود108023212021062054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيرامي عبد القادر الياس جاسم1080241721211001024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية عمورية للبناتادبيحنين نذير عبد الكريم عبد االمير108025182022183010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية بلد للبنينادبيذوالفقار حسين عبد الرزاق عبود1080261821211006012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33ثانوية سومر للبنينادبيسالم سفيان بشو احمد1080271821211068007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيحسين ابراهيم هاشم ابراهيم1080282121211058010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبينوشيروان بالل عثمان محمد108029202021377113

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية القيارة للبناتادبيمروة حسين محمد عبد هللا1080301721222013035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية االمين للبنينادبيمصطفى محسن عبدان سلمان1080311821211014016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17ثانوية سدرة المنتهى للبناتادبياسمهان عمر صالل حمادي1080321821222094001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17ثانوية الريان للبناتاحيائيمنى عبد اللطيف ابراهيم حسن1080331821422085046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياادبيسجاد حليم شرهان صالح1080343021217041004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00اعدادية الحود للبنينادبيرنا خليل علي امحشول1080351721221040004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00ثانوية الحود الفوقاني للبناتادبيوفاء حسن علي صالح1080361721222093023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعبد الملك محمود نظير مصطفى1080371821211071031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00ثانوية روناكي للبنينادبيابراهيم أحمد ابراهيم طه1080383221211006001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83اعدادية القرطبي للبنينادبيمحمود سامي هاشم بديوي108039212021054048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83اعدادية سارة للبناتادبيرانيا ثائر هادي سعيد1080401721222019006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيشهد فتحي احمد جدوع1080411721227012021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83ثانوية التسامح المختلطةادبيمصطفى زعول جاسم عطيه1080421821217002005
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83ثانوية االسيل للبناتادبيبتول خضير عايد خلف1080431821222127005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيهيام جميل حواس شبيب1080441821422039031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67ثانوية سعد بن معاذ للبنينادبياحمد صباح اسماعيل عبد1080451821211112001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبيسيف سعد رجب خطاب1080461821211116013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67ثانوية ضرار بن االزور المختلطةاحيائيعبد الحميد كمال محمد محي1080471821417032011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50اعدادية ام البنين للبناتادبيرنا هاشم جاسم حميد1080481321222011033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50اعدادية بيجي للبناتادبيمالك وليد كتاب حمد1080491821222018021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50ثانوية القبس للبناتادبيهدى احمد عثمان يوسف1080501821222030007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبينذير حازم عبد حسين1080512121211058040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50ثانوية حبر االمة المختلطةادبيوسام ثاير رفعت جهاد1080522121217079017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب عبد الحميد عباس جاسم1080532121222065053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33ثانوية البروج المختلطةادبياحمد رعد احمد محمود1080541821217060001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتقى عدي شنان عباس1080552521422022234

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيجنيد سالم عبد العزيز سالم1080563221411004025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية307.0051.17ثانوية العلم للبنينادبيعبد السالم خلف سلمان علي108057182021019024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية307.0051.17ثانوية دبي للبنينادبياحمد مصطفى حامد احمد108058182021122004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية307.0051.17اعدادية االعظمية للبنينادبيمعاذ محمد فليح حسن1080591321211001069

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية307.0051.17ثانوية القلعة للبنينادبيفؤاد نهاد خالد عبد هللا1080601821211055022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية307.0051.17اعدادية المصطفى المختلطةادبيمحمد نصيف جاسم محمد1080612021217003025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية306.0051.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد منذر فتحي محمد108062202041015050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية306.0051.00ثانوية االمال للبناتادبيساره عادل كامل دحام108063212022153026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية306.0051.00ثانوية الصديق للبنينادبياحمد سعد محمد ابراهيم1080641221211020003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية306.0051.00ثانوية منار العلم االهلية للبنينادبيسعد الدين علي سعيد محمد1080651221213005006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية306.0051.00ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيتيما محمود حكمت عبود1080661821226001004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية306.0051.00ثانوية جوارجرا للبناتادبيدالل زياد طارق داود1080673121222001008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83اعدادية الفلق للبنينادبياحمد تركي احمد خلف108068212021023004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية304.0050.67ثانوية المهج للبناتاحيائيسجى علي احمد محمود108069182042248005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية304.0050.67ثانوية الطارمية المسائية للبنينادبيعمر علي محسن علي1080701221215006014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية304.0050.67اعددية غرناطة للبنينادبيابراهيم خليفة امديد عبد هللا1080711821211104001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية304.0050.67للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي احيائيايناس مهند مولود خزعل1080721821422087006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية304.0050.67اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبدور عباس داود ناصر1080732121222065014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية303.0050.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمود عبد الكريم طه ياسين108074172021012037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية303.0050.50ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبياحمد سالم احمد شريف108075202021377011
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية303.0050.50ثانوية الرازي المختلطةادبيبدر خلف مسرهد عميان1080761821217008002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية303.0050.50ثانوية العلم المسائية المختلطةادبيمصطفى محمد جميل ماضي1080771821217024084

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية302.0050.33اعدادية رفيدة للبناتادبيسندس محمد داود هجير1080781121222041038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية302.0050.33اعدادية البراءة للبناتادبيغصون جاسم جبار اسماعيل1080792121222004029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية301.0050.17اعدادية المركزية للبنينادبيعبد هللا عبد الخالق عبد هللا حمادي108080212021004028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية300.0050.00اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيفهد محمد قاسم سعيد108081112021059068

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية300.0050.00ثانوية المزهر للبنينادبيعبد الرحمن رائد محمود يوسف108082182021150020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية300.0050.00ثانوية اول حزيران للبنينادبيالمعتصم باهلل ناجي محمد حسن108083212021062008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية300.0050.00ثانوية الصدرين للبنينادبيعلي عامر نعمان جميل1080842121211053014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية300.0050.00اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيحمزه نزار محيسن حميد1080852121211058012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية300.0050.00ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيمحمد صالح محمد كاظم1080862321215005043

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 590.0098.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيهادي علي موحان عواد1080872221411033372

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 590.0098.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد احمد عبد االمير لعيبي1080882421411036123

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0098.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء سجاد حسن عباس1080892521422022431

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0098.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي اكبر علي عبد داخل1080902221411003156

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0098.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرهام عمران موسى خضير1080912321422012099

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0098.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم مضر عبداالمير حسين1080922321422038104

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0098.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء حيدر منصور علي1080932521422035097

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0098.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء رشيد حسين عبد1080942521424004251

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0098.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيدعاء علي صاحب خضير1080952521424019029

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.9697.99اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمصطفى صفاء نوري عبد الحسين1080962521411009313

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.9697.99ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حيدر عبد العالي بعيوي1080972521411030058

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.2097.87(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل حسين خالد عبد الساده1080982521422022321

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيلمياء مالك فخري سلمان108099252042096443

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيليلى باسم هاشم علي1081001621422012060

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعباس حازم حليحل جهاد1081012221411033147

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمؤيد حسن حسين رهيف1081022221411038121

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيصفاء نايف جابر مزعل1081032221424004081

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك زمان راضي اسماعيل1081042221424008044

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب ناظم عباس جنديل1081052221424036034

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيزهراء باسم صابر محسن1081062221424060016

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد حيدر هاتف سرهيد1081072321411020011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الجامعة للبنيناحيائيامين عامر عبد الحسين كاظم1081082321411061012
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيعباس طالب خلفه علي1081092321417054012

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية االنبار المختلطةاحيائيعبد هللا انور مطر كطيف1081102321417061010

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى عبد االمير مدلول جواد1081112321422012166

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائينورالهدى صالح عبدالمهدي راضي1081122321422014163

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية ام البنين للبناتاحيائيآيه عباس مرزه عطيه1081132321422016005

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية ابن رشد للبناتاحيائينبأ صالح مهدي نجرس1081142321422023048

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الحلة للبناتاحيائينور االيمان رياض حسين عبد1081152321422024072

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة فراس صباح بهجت1081162321422045108

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائيغصون احمد جواد كاظم1081172321422048095

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيسكينه علي ماضي حمزه1081182321422057033

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الخلود للبناتاحيائيزهراء علي عبد الخضر مهدي1081192321422058030

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه بهاء عبدالحسين هاشم1081202321422072232

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء هاني ياسين دانه1081212321422075043

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين باسم طلب سبع1081222321424006039

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الطف المختلطةاحيائيفاطمه حامد شياع كريم1081232321427032048

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حمزه جبار دخون1081242421411036194

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين هادي طاهر1081252421411042153

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسين مصطفى علي جبر1081262421413008011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهاحيائياحمد حاكم عواد جبر1081272421417009001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيامنة عصام علي حسين1081282421422013016

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيساره هادي حواس سلمان1081292421422015088

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائياباء زهير مدلول عباس1081302421422025001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيايات قاسم ظاهر عبد1081312421422026011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد صالح هادي1081322421424023029

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين اياد مجيد حميد1081332521411012063

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي فاضل كريم اكبر1081342521411012192

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن حيدر عبد هللا حمزة1081352521413014076

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيمصطفى اياد عواد فارس1081362521413035022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفرقان نوماس حسين محمد1081372521422004662

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرند نبيل نجاح فرج1081382521422022385

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد فرهود1081392521422035176

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه واثق عباس عبد هللا1081402521422040264

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيامنه سعد فاضل عباس1081412521424004081
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى سمير عبد النبي عبد علي1081422521424004216

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء موسى عبد زيد محمد1081432521424004264

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء علي غضبان عبيد1081442521424004473

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب موسى عبد االمير عبد هللا1081452521424004601

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره حاكم عبد الرضا علي1081462521424004622

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد مؤيد صبار حسين1081472521424004672

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيعال نبيل طالب عريس1081482521424012013

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه مصطفى مكي عبد الحسين1081492521424018109

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم عباس مهدي شاكر1081502521424018182

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمالك لطيف مجيد عبد1081512521424018220

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى عقيل رسول عباس1081522521424018308

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرسل جليل عبد كزار1081532521424022052

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائينوره محمد كاظم غازي1081542521424024042

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء ستار جبار بوهان1081552521424030052

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيورود قحطان يحيى عبد1081562521424030140

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء سلمان عباس عالمه1081572621424002049

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائياسراء حيدر عبد الكريم عجم1081582621424008001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايات صخر يوسف هندي1081592721422035034

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتهاني عالوي عبد الحسين سعدون1081602721422035081

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيامنه ظاهر حسين علي1081612721422048009

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمرتضى عدنان غالي سعدون1081622921411019178

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة حامد وذاح عطية1081632921422024198

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء احسان محمود بالو1081642921424003078

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد عليوي محمد1081652921424004042

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.8497.81ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه ثائر كاظم مظلوم1081662321422021091

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.4097.73ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حيدر جاسم محمد1081672521411030056

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.3697.73اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيحسين حسن جابر جعفر1081682921415002091

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.2497.71اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينبأ كاظم محسن عبد الراضي1081692421426001309

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيماجد نمر دلي لفته1081701621413071033

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيسجاد عادل جمال عبد الحسين1081712221413006064

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه باقر حسين عباس1081722221422003070

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهبه عبد الفتاح وفي جايد1081732221422004320

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب عباس خضير عبدهللا1081742221422039210
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء حيدر عكله ثجيل1081752221422040050

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء محمد نزال صافي1081762221422042161

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الشطرة للبناتاحيائيامنه حسن عبد صاحي1081772221422046016

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب علي جبار علي1081782221424003100

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيفرح ناصر مهدي ملكط1081792221424011054

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم ثامر كيوش1081802221424017107

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيمريم علي موحان عواد1081812221424042061

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيزين العابدين علي عباس جاسم1081822321411020134

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا زياد مكي شهاب1081832321411020177

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الكفل للبنيناحيائيمقتدى اسماعيل صبر عصمان1081842321411028074

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي رائد كاظم زيدان1081852321411040101

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائياحمد رعد حاكم موسى1081862321411052001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيمرتضى كريم موسى عبدالحسن1081872321413019033

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية سيناء المختلطةاحيائيمصطفى علي كاظم عيدان1081882321417059017

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67عدادية الثورة للبناتاحيائيروان صباح هادي محمد1081892321422011071

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسيل عبد الحسين عبد الحمزه عيدان1081902321422012022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه ذوالفقار خليل جاسم1081912321422013385

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه عالء عبد االمير حنون1081922321422016077

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب باسم محمد كاظم1081932321422033098

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء تحرير داخل عيدان1081942321422036030

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائينيران حميد جاسم كحار1081952321422044150

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيصبا فخري احمد فرحان1081962321422051084

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية النجوم للبناتاحيائيرضاء ميثم ساهي خادم1081972321422054022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية االفاق للبناتاحيائيدعاء خليل مهدي حسن1081982321422061026

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايات احمد حميد جبر1081992321422072023

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء حيدر دوهان حسين1082002321422072114

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرنا حاتم عبد الكريم عبيد1082012321424006145

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور نعمان جاسم فليح1082022321424006383

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيابراهيم رحيم حبط صياح1082032421411028001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد باسم عبد سرحان1082042421411036125

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي فرحان شهد عبد1082052421411036215

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيعلي ياسين دفار محمد1082062421417022021

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67الخارجيوناحيائيمصطفى عدنان دكسن رسن1082072421418001382
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية خديجة للبناتاحيائينور الهدى صبيح محمد جاسم1082082421422001120

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية سكينة للبناتاحيائياالء مراد كاظم منشد1082092421422003008

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيغدير عقيل هليل كاظم1082102421422004122

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية غزة للبناتاحيائيزينب رضا جعفر كاظم1082112421422007038

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيبراق بارع قاسم رهك1082122421422024046

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الدغارة للبناتاحيائياسماء جعفر محسن حسين1082132421422027013

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى اياد شنشول عبود1082142421426001317

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيراية تقليد عواد مجلي1082152421427008054

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية الرواد المختلطةاحيائيايات صادق عبد الحسين عبد علي1082162421427017002

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمرتضى احمد بدر محي1082172521411005162

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسين علي محمد خضير1082182521411010060

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيحيدر خزعل عبد العالي عبد الرضا1082192521413005014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين معلى محسن ياسين1082202521413013102

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي ستار عبد النبي سلمان1082212521413024066

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر جاسم مهنا1082222521413031445

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمؤمل عامر عزيز حسن1082232521413031471

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب سجاد عبد محمد ناجي1082242521422003279

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب محمود عبد المحسن عبود1082252521422021089

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب مهند محمد رشاد جعفر1082262521422021090

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبتول فؤاد نجاح مهدي1082272521422022133

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيهدى محمود عبد الرضا لفته1082282521422035243

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين باقر عبد السادة عبد علي1082292521424004143

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيرقية مثنى نعيم عبد الرزاق1082302521424011030

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيرقيه حيدر رحيم وهاب1082312521424012009

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرغد نمير عبيس عبد الزهره1082322521424013026

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه ناصر عباس ناصر1082332521424014120

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم قحطان محمد عبد علي1082342521424018201

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار عالوي حسين عطش1082352521424018229

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار وسام محمد عبد الحسين1082362521424018237

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمينا عبد الحسين حميد عبيد1082372521424018252

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ صباح هاشم حسان1082382521424018262

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيانصاف حيدر عبد الخالق كاظم1082392521424019012

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقية محمد جعفر محمد اصغر حاجي1082402521424022072
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه فارس حمود سعد1082412521424022155

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمريم احمد حسون عيسى1082422521424022174

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيمريم كريم ياسين جازع1082432521424030121

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء مؤيد بادي يبير1082442621424007105

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي فاضل جاسم محمد1082452721411003087

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسنين علي أبخيت هادي1082462721411034048

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب علي حسين عبد1082472721422020069

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه محمد علي كاظم1082482721422037254

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الروضتين للبناتاحيائيطيبه حيدر عباس شامي1082492721422039139

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائينرجس حيدر كاظم خضير1082502721422050110

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.3697.56ثانوية المتميزاتاحيائيفدك حسن يوسف عبد هللا1082512521422013076

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.2897.55ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد عدنان صالح1082522521411030045

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيكرار صباح احمد اوختي1082531121411009026

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيبسمه باسم خضير عباس1082541221422035006

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50الخارجياتاحيائيهبة محمد مرتضى حسين1082551221428050238

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسين حسن1082561321422017122

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيصالح محمد عبد العزيز محمود1082571721411017065

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيياسين جمال حمد مطلك1082581921411092080

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الرواد للبنيناحيائيخليل بشير ابراهيم عبد هللا1082592021411021040

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرويدة ياسين خضير ياسين1082602121422032088

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين شدود معارج1082612221411012266

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية النصر للبنيناحيائيمرتضى ساجد مكي صبر1082622221411025104

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمنتظر كامل ايدام عكش1082632221411026145

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسين علي صياح دريفل1082642221411031051

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيمجتبى عبدالعباس كريم حسين1082652221411034311

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيحسين رعد صالح محمد1082662221411059020

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الصمد حسن1082672221413015026

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي نبيل خشين شاهين1082682221413019027

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية عشتار للبناتاحيائينور حسين علي فارس1082692221422044106

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيتقى رعد محمد حسين1082702221424010060

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء فرحان حميد كاظم1082712221424028098

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمة سعد طعيمه عبد هللا1082722221424044056

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي مهند حمزه محمود1082732321411012108
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن حيدر كاظم حسن1082742321413018041

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين ضياء صالح مهدي1082752321413018064

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب فارس صباح مهدي1082762321422013267

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم علي حسون جاسم1082772321422013442

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة علي ساير عبد هللا1082782321422044115

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه ياسر كاظم حسون1082792321422048108

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء عدنان محمد شهاب1082802321422072125

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب رائد محمد علي1082812321422072144

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية كوثى للبناتاحيائياميره سعد عبيد راضي1082822321422073013

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة ماجد علوان حسن1082832321424003178

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيامنه سنان كاظم جواد1082842321424006016

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية النجدين للبنيناحيائيحسين طالب كاظم مكي1082852421411033034

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسين صالح مهدي ياسين1082862421411038023

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسن ناصر مظلوم1082872421413008054

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيرقيه عباس هالل خضير1082882421422008071

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية بلقيس للبناتاحيائيخديجة عقيل فليح جاسم1082892421422016040

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيغفران كريم سلهو جراح1082902421422018059

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية خولة للبناتاحيائينرجس ستار حيال حسين1082912421422021059

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء نعيم نذير عباس1082922421422023049

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيخديجه محمد هالل مخلب1082932421424015033

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن سقاي نشعان1082942421424015046

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء عايد طاوي جالب1082952421424023055

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور حيدر شاكر شعالن1082962421426001326

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمسلم كريم حميد فرج1082972521411001495

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الوحدة للبنيناحيائياسد هللا فارس عبد الزهرة سويد1082982521411005015

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس عيسى جابر جدوع1082992521413023067

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل عبد العباس مظلوم1083002521413031304

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين عباس عبد هللا1083012521413031316

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء فالح نوماس دحام1083022521422003242

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيرقيه عبود عناد شنشول1083032521422024048

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمة قاسم محمد طاهر1083042521422030097

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيامنه راضي سعدون حريجه1083052521424004080

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين حيدر عباس زغير1083062521424004148
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء ماجد عبد مزهر1083072521424004495

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب محمد علوان حسن1083082521424013061

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء منصور حسن دهيمش1083092521424014159

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيحوراء عزيز ناجي عزوز1083102521424015032

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء مؤيد عواد جابر1083112521424015056

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيسكينه احمد عباس هلول1083122521424015082

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيغفران فرج خضر حسن1083132521424015099

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد مسلم محمد حسن1083142521424023042

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيسيف علي كوشي عمير1083152621411022077

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية المشكاة للبناتاحيائيبراء فرات بشار محمد جواد1083162621422023010

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيابتهال حسوني نايف علي1083172621424010005

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشفاعه نوري خفيف سلمان1083182621424013052

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين عبد االمير فاخر حسين1083192721411034053

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيايالف محمود نعمه علي1083202721422004011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيابرار حسين ابراهيم عبود1083212721422011001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء حميد صالح هادي1083222721422035132

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيجنات هاشم نعمه عبد علي1083232721422037063

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء عالء حسين صالح1083242721422037128

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء علي صابر ضهد1083252721422037132

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية السما للبناتاحيائيهبه سليم رضا عبود1083262721422045163

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينب غانم عباس محمد1083272721422047071

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيزهراء هادي عبد الرسول محمد امين1083282721424006018

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية التحرير للبناتاحيائينور الهدى حسن جمعه عبد الحسين1083292821422007030

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية العدل للبناتاحيائيزهراء جاسم حيدر مزعل1083302821422032019

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء حسين قابل ظاهر1083312921422027138

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيطيبه كامل جواد كاظم1083322321422032064

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيذوالفقار عبداالمير رحيم جالب1083332721411032073

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حامد مطشر نجم1083342921424004073

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33اعدادية خولة للبناتاحيائيزينب عبد االمير حسون شوني1083352421422021032

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 504.0084.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم محمود عبد الرزاق علوان1083362721422055200

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 497.0082.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرقيه رحمن محمد موسى1083372521424013029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 496.5682.76ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيروان طه عيسى طه1083381321422049036

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 496.0082.67اعدادية المسجد النبوي للبنيناحيائيعلي سوادي عبد ديبح1083392921411008021
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 495.0082.50ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيعلي موسى حمدان غثوان1083401121417007010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 495.0082.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيدانيه علي ناصر عبد الحسين1083412321422043171

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 492.0082.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيامير احمد حسن اسماعيل1083422521411007034

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 490.0081.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر حسن ناجي1083432521413031317

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 489.0081.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيابراهيم محمد حسن عكل1083442621411011002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 489.0081.50اعدادية الوقار للبنيناحيائيمشرق محمد خالد محسن1083452721411044117

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 487.0081.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيغسق صالح هادي عبد الحسين1083462521422003386

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 484.0080.67إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحيدر عمار جبار يوسف1083471421411016056

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0080.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيباقر ثائر عبد الحسن عزوز1083482521413031092

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0080.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه محمد جواد كاظم1083492521422004654

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0080.50اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرباب عامر صالح بلكت1083502521422010107

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 480.0080.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيموسى عادل جعفر عبد الصاحب1083512921413002049

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 472.0078.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم هادي حسن مريهج1083522521424014322

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0078.33اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعبد هللا عباس جاسم كاظم1083532321411031042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0078.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيدعاء كريم ضعن محمد1083542521424022049

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 469.0078.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيصابرين رحيم كاظم عويز1083552421427008116

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 461.0076.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد عادل عبد الزهره كواك1083562521413031558

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 460.0076.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيجعفر اياد جبار عبد الكريم1083572421411036043

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 460.0076.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه كمال صبحي فاضل1083582521424014274

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0076.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائييوسف جليل هاشم طاهر1083592521417006096

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0076.33اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيشهزنان جواد عبد الكاظم معضد1083602521422035157

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.8876.15ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيشهد حيدر محمد عيسى1083612521424011056

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0076.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد عبد العباس نصيف1083622521413031269

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 455.0075.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى عصام عبد هللا كريم1083632521424018306

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0075.17اعدادية اور للبناتاحيائيافياء رحيم جاسم حسين1083642221422040007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0075.17اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيحسين عبد الكريم كاظم كاطع1083652421411024015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0075.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيليث غسان علي زاير1083661421411050061

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0074.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمنار قحطان عدنان عنبر1083672221424051148

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0074.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر مهدي محمد صادق1083682521413031354

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0074.33اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد علي شاكر كريم1083692521411011125

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0074.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن احمد عيدان حمزه1083702521413013065

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0074.17ثانوية الريان االهلية للبنيناحيائيمحمد علي عيسى عبد هللا بايش108371162041035011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0074.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيات سامي عباس عبد1083722521424014006
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0074.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرفل مهند عبد الكاظم حسين1083732521424014103

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0074.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيعلي حسن نجم عبد1083742521411018061

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0073.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياسماء علي حاتم كاظم1083752521422004035

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0073.50اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب علي عيسى شمران1083762421422009181

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0073.50ثانوية الصديقة للبناتاحيائيتماضر هادي كاظم عباس1083772421422044021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0073.33ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيعلي عبد الجليل كامل عبد هللا1083781621413110021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0073.33اعدادية الشموس للبناتاحيائيزهراء عادل شدهان جاسم1083792321422025039

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0073.33اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي اثير عباس جاسم1083802421411047185

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0073.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمصطفى ماجد رشيد مجيد1083812521411005175

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0073.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيافنان محمد عبد الحسن غضبان1083822521422022074

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0073.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيمقتدى سالم صاحب عمران1083832421411047326

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0073.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيرسل جاسم جابر علي1083842421422024103

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0073.00اعدادية الحيرة للبنيناحيائيسيف مهند هادي جريو1083852521411015028

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0072.83ثانوية الوالية للبناتاحيائيحوراء عبد الواحد غضبان محمد1083862221422066057

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0072.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد سرمد عبود كاظم1083872521413031018

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0072.83ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد رسول عليوي كاطع1083882521413033121

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0072.83اعدادية االمير للبناتاحيائيكوثر محسن عبيد جاسم1083892521422021136

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0072.83اعدادية الرياحي للبنيناحيائيزين العابدين حربي عبد خليل كاظم1083902721411033065

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0072.67اعدادية السجاد للبنيناحيائيكاظم فالح جميل سعد1083912421411047243

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0072.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه سعد حنين جاسم1083922521422004614

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0072.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم العذراء فارس عبد الباقي جاسم1083932721422033278

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0072.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيزين العابدين محمد خلف عليوي1083942221411062083

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0072.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي الرضا مصطفى كاظم حالوب1083951621413123080

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0072.17اعدادية ميسلون للبناتتطبيقينبا ماجد حبيب شمخي1083962421522013033

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0072.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي عادل حسن بحر1083971621413115012

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0072.00اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيزين العابدين احمد ناصر مناحي1083981621511027020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0072.00ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيحوراء هادي خضير حسين1083992221424044016

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0072.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيحوراء ثائر محمد علي عبود1084002321422017065

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0072.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائينبأ علي جودي حمادي1084012521424033057

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0071.83ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعلي مجلي جاسم عودة1084022221413031035

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0071.83ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيعلي كنوش مطرود محمد1084032321417014028

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0071.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض سعيد جمال1084042421424023052

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0071.83اعدادية ميسان للبنيناحيائيكرار حسين جابر نعمه1084052521411011104

4148 من 3285صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0071.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد عالء فاضل عبد1084062521411033115

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0071.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسن علي مطلك حميد1084072221413023038

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0071.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكرار عبد االمير بريدي ناجي1084082421411027065

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0071.67اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء رياض حريز جبار1084092421422010058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0071.50اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعبد هللا بشار محمد صالح فائق1084101721411133029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0071.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء علي عبد الزهره هاشم1084112521422022461

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0071.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب محمد خضير عبد1084122521422022563

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0071.17اعدادية اليرموك للبنينتطبيقياحمد صباح علي حسين1084131621511031003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0071.17ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد فاضل علي ناصر1084142521513033046

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0070.50اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيعلي رحم خشان زعيط1084152221511048039

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0070.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقياسراء عبد الحسين عبد االمير عبد الحسن1084162521522004003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0070.17اعدادية اليرموك للبنينتطبيقياكرم واثق كريم وثيج1084172221511005005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0069.67اعدادية القرنة للبناتتطبيقيام البنين محمد سالم شرهان1084181621522005002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0069.50ثانوية الجنات األهلية للبنينتطبيقيعباس رافد عبد هللا جندب1084191621513002007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0069.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر ناجي محمد1084202521513031053

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0068.67اعدادية النصر للبنينتطبيقيحسين مهدي صالح حمود1084212421511034015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0068.17اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمنتظر ضياء جعفر سعدون1084221621511017141

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0068.17اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيمشتاق زهير حسن ياسين1084232721515004148

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0067.17ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيهدى محمد مجيد عبد الكريم1084242321522037026

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0067.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيتطبيقيمصطفى فاضل كاظم ستار1084252421511024024

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0066.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيصادق علي صالح جوده1084262521513031033

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0066.33اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيفاضل رحيم مظلوم مخلف1084271621511082022

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0066.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي حسين سالم راضي1084282821511001109

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0066.17اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين علي حاجم حماس1084292221511005015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0066.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعباس عبد الزهره كشيش عبود1084302821515001281

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0065.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد كريم حنظل عبد الكريم1084311621511001243

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0065.33اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيكرار حيدر احمد عبد القادر1084321621511010096

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0065.33اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمؤمن رعد عبد هللا مونس1084331621511033169

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0065.33ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعالء سعد قادر مسفر1084341621513071079

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0065.00اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيهادي محمد عبد الهادي عبود1084352521511007211

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيامير صباح عريبي حسين1084362521513013006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 461.0076.83ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر هديب حسين1084372421513010048

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0074.00اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيمحمد كاظم جواد كاظم1084382721511002038
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0072.83ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعلي جعفر عبود صخي1084391621513026046

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0072.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمصطفى وصفي عبد الصاحب كاظم1084402521513031076

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0072.50اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزهراء وسام حميد عزيز1084412721522055049

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0071.50اعدادية فلسطين للبناتتطبيقييقين علي حسن صالح1084422921522001061

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0071.17اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد كريم محمد عبد هللا1084431621511034004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0070.83األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيسجاد نصير والي جالب1084442521513005010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0069.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الزهره عريبي يوسف1084452521513013036

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0069.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحسن اياد حاتم صاحب1084462521513031013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0069.67اعدادية الوقار للبنينتطبيقيوليد غافل غاوي طالل1084472721511044120

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0069.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيايه انور حافظ عيسى1084481621522036010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0069.17ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيثامر خلف جاسم احمد1084491821511120005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0069.00اعدادية القرنة للبناتتطبيقيهبه محمد سالم شرهان1084501621522005050

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0069.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمؤمل ستار عبد هللا حسين1084512921511025216

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.1667.86اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيامير علي مرتضى محمد1084522721511028004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0067.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيفهد حامد كريم عبد هللا1084532521511009068

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.9667.16الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيامين خليل ابراهيم جعفر1084541021511028003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0066.67اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياحمد ماجد جابر عوده1084551621511020010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0066.67ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء عقيل عبد الكاظم سلمان1084562921522026042

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0066.50اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسن عادل شمخي جبر1084571221511028043

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0066.50اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيجعفر منذر محمد حسين1084582221511002011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0066.50اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعلي سعد خلخال خادم1084592721511038044

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0066.33ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيزين العابدين كاظم جبار ونان1084602421511040021

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0066.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعباس علي مطر مهدي1084612921511025134

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0066.00ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيمحمد خالد حمود دمنان1084622321517052019

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0065.50اعدادية الكوت للبنينتطبيقيحسين عالء نعيم حمزه1084632621511001011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0065.33ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيباقر سعدي علي مطر1084641021513010004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0065.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد االمير جواد1084652521513031019

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0065.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعباس محمد إبراهيم يونس1084661621511043106

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0065.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزيد عقيل سعيد علوان1084672421511036033

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيامنيه كاظم حسن سلمان1084682521522004014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيياسر كاظم احمد فضل108469162051017110

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67اعدادية القادسية للبنينتطبيقيمؤمل عوده عبد زيد نحل1084702521511038009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0064.17ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي محمد حسن محمد أمين يعقوب1084711621513022055
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0064.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيياسر فالح عبد محمد1084722321511002080

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0064.17اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمرتضى حاكم محسن رفيس1084732421511048057

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0063.83اعدادية االبراج للبنينتطبيقيعلي سالم جودي عبد العباس108474252051027014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0063.83اعدادية كربالء للبنينتطبيقيسجاد حسن محمد سعيد1084752221511034041

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0063.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيكرار كاظم عباس زنيد1084762821511001142

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي رياض عبد الحسين عبد النبي1084771621511002150

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمرتضى علي فزع رشم1084781621511013112

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيحسن حيدر جابر حسن1084791621511004018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيحسن علي مطرود كطيفه1084802521511009020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقيمحمد مهدي راضي كريم راضي1084812521511021013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحيدر حسين جواد كاظم1084822521513031025

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمرتضى فراس حسين علي1084832521513031072

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33اعدادية الحسين للبنينتطبيقيعلي ماجد صبيح خسباك1084842621511028036

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيجعفر علي عباس حسين1084852521513033009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17الخارجيونتطبيقيعلي رحيم هاشم عباس1084862621518001087

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعباس ناظم حسين عبد المحسن1084871621511010063

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00ثانوية الماء المعين االهلية للبناتتطبيقيزهراء فياض فرحان عبد العباس1084881621524064003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيحاكم ارحيم ردام عبود1084892921515006033

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيحسن فاضل عباس عبد االمير1084902321511002008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنينتطبيقيكرار نزار عبد عباس1084912521511027017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعلي حميد عبد الحسين عديل1084922521513005014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمؤمل مشتاق طالب عبد هللا1084932921511025219

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0062.67الخارجيونتطبيقيحيدر فاضل جوني فاضل1084941621518001547

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين داود سالم عبد108495162051084091

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقياحمد محمد حسن شاكر حسن108496252051009002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقياحمد ليث اسماعيل صبري1084973121511008005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسين مرتضى عباس حميدي1084982521513013056

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيمنار محمد هاشم عبد حسن1084992221522083037

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد عادل عبد الكريم عبد الرضا1085002521511007168

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيحيدر علي غازي دغيم1085012521511012036

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيعباس رفعت عبد الجليل راضي1085021621511027028

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمحمد عامر حمودي جعفر1085032521515002134

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيميثم كريم حسوني عباس1085042721511033172

4148 من 3288صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين علي محسن جياد1085051621511001108

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمؤمل جميل جالل سلمان1085061621513032017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67ثانوية االستبرق للبناتتطبيقينوره حيدر جفات هويرف1085072221522083042

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمنتظر رياض كريم راسم1085082821511001207

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيتبارك عادل جابر عناد1085092921522006028

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيعلي احمد جاسم محمد علي1085101621511017087

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية السجاد للبنينتطبيقيسجاد مؤيد شهاب رجاء1085112321511027026

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.2095.87ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مهدي عقيل عبد زيد جويد1085122521411030068

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء علي فالح صالح1085132821422020030

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية االخالص للبناتاحيائيماب حسين كاظم حبيب1085141121422046103

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد علي حيدر عارف عزوز1085152521413030084

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيمروه رائد كاظم عباس1085162321424011013

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية القوارير للبناتاحيائينجالء فراس عبد هللا مجيد1085172121422059024

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر عطشان ثجيل1085182521413031014

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه سليم ناظم اسماعيل1085192521422004620

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهاجر خنفور رحيم خنفور1085202521424018350

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيحنين عليوي عبد الرضا محمد علي1085212721422037068

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67مدرسة بابل العراقية االهلية في رومانيا بوخارستاحيائيعلي محمد حسين عبد هللا1085223021417014005

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50ثانوية الرميثة المسائية للبناتاحيائيتبارك قيس مطرود ظاهر1085232921426002012

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17الخارجيوناحيائيطالب مصعب طالب تالي1085242721418001141

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسين عبدهللا1085252221424052014

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00الخارجياتاحيائيزينب فاضل عبد العباس غليم1085262521428050290

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0087.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيناصر طاهر صبيح عويد1085272221411033368

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0087.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيسنابل كريم ضعن محمد1085282521424022121

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0087.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي كاظم خليل ابراهيم1085292521411009197

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0087.33اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيزيد محمد عبيد نعمه1085302521413003005

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0087.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيغيث صاحب جاسم محمد1085312521413031430

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0087.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسراء عبد الباقر عبد الحسن عبد الحسين1085322521422003318

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0087.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدير جودت كاظم محسن1085332521424018381

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0087.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيهبة اركان صبيح عبد الحسين1085341121422048107

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0087.00للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيحسنين عبد المطلب محسن راضي1085352521411029009

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0087.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه حسان عباس حسان1085362721422033239

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0086.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمنتظر عماد مطر صالح1085372321411002241
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قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0086.50اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمجتبى ناصر محسن علي1085382221411018138

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0086.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد سعد جبار خوين1085392221411019183

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0086.00اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسين امير سلمان شكير1085402321411061030

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0085.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد محمود نوماس هادي1085412521413031039

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0085.83اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيآمنه مصطفى سويد وشيح1085422521422020002

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.0085.67للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيرقيه ضياء طايع جميل1085432321422047051

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.0085.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعباس مشتاق مراد كاظم1085442521411012139

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.0085.67اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيباقر تكليف عبد الرضا جبر1085452521411014031

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.0085.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد انور عبد الفتاح انور1085462521413031493

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايه سعد وهاب حبيب1085472521422022124

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33اعدادية الرميثة للبناتاحيائينور الهدى خالد غالب عباس1085482921422027281

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0085.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي جودي عبد الشهيد1085492521413031566

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 510.0085.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب علي هاشم شمخي1085501621424005049

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 510.0085.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد باقر ثامر عباس حمادي1085512321411019149

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 510.0085.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيغيث احمد ادريس احمد1085522521413030060

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 509.0084.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين صاحب هاني حسين1085532521411001121

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 509.0084.83اعدادية واسط للبناتاحيائينور الهدى سعد فاضل عمران1085542521422008097

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 508.0084.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد غانم شاكر حريب1085552521413013136

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 508.0084.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياالء سلطان عبد الرزاق ضيدان1085562521424004071

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 507.0084.50اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين كريم جوان عيدان1085572921411017087

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 506.0084.33ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي مالح عبد السادة1085581621424044039

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 506.0084.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد احسان محمد علي عبد الرضا1085592321411007157

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 506.0084.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب الحوراء حسين كاظم جواد1085602521422010166

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 506.0084.33ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزهراء غسان جعفر صادق1085612521424011041

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 505.0084.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي ستار جابر هاشم1085622521411009181

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 504.0084.00اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه حميد عبد حلو1085632221422077194

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 504.0084.00اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبراء راشد اعطيه سهيل1085642321422002018

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 504.0084.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب عبد هاشم زويد1085652321422005056

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 503.0083.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيعذراء احمد جعفر صادق1085662221424045188

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 503.0083.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره اياد كامل صالح1085672521424004620

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 502.7283.79ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى مفيد مهدي عبد االمير1085682521411030078

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 502.0083.67ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد فالح مدد ويردي1085691821411031111

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 502.0083.67اعدادية الحيرة للبنيناحيائيمحمد علي حمودي جاسم محمد1085702521411015056
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قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 502.0083.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحيدر ضياء عبد الحسين هويدي1085712521413023041

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 501.0083.50ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيهاشم اسعد حميد طاهر1085722721411036062

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 500.0083.33اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيعلي مهند هادي حسن1085732521411041035

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 500.0083.33ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيظافر يحيى محمد محسن1085742521413030045

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 500.0083.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبتول طارق والي جالب1085752521422003063

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 499.0083.17اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيايات مهدي صالح محمد1085762521422024014

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 499.0083.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيفاطمه بيان ناطق عبد الصاحب1085772521524004020

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 499.0083.17اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي عادل جاسم مجيد1085782821411001074

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 499.0083.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائياديان عباس عبد الخضر حسوني1085792921422026002

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 498.0083.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين ستار عبد الحسين سلمان1085802621411005028

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 495.0082.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيزهره سوادي طالب حسين1085812521522004049

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 494.0082.33اعدادية ميسان للبنينتطبيقيامير علي حسين عبيد1085822521511011007

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0079.17اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينتطبيقيياسر حميد جبار مشعان1085832521511039008

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 472.0078.67اعدادية الثبات للبنينتطبيقيجعفر احمد عباس صحن1085842721511011015

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 471.0078.50ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيفاطمة جعفر حسن عبد الرضا1085852521524022009

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0077.33اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيفاطمة سجاد عباس عبد هللا1085862721522046026

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0075.67اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمحمد حسين وليد خويلد الزم1085872721511001033

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0075.50اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيبرير فاضل عبد هللا صوره1085882721515005027

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0074.50اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيافنان مؤيد عباس كريم1085892721522036003

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0074.00اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيزهراء عباس علي محمد1085902521522003037

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0074.00ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتتطبيقيحوراء علي جواد حسين1085912521524008001

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0073.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيمروه ناجي معتوك علي1085922521524004023

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0073.50اعدادية العروبة للبناتتطبيقياحالم محمود كاظم ليلو1085932421522047001

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0073.50اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعلي سالم خضير عباس1085942521511007122

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0073.33اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمحمد سمير حمزه عباس1085951621511055178

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0073.33ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين عبد الحسن عليوي1085962221513004018

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0073.33اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيايات حسام حسن عبد1085972521522003009

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0072.67ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيامير رسول عبد الحسن نعيم1085982421515002009

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0072.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمصطفى قحطان عدنان عبد1085992521513031075

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0072.17إعدادية المروج للبنينتطبيقيمحمد اسعد نعيم رشيد1086001421511011085

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0071.83اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد احسان احمد حسين1086011721511115014

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0071.83اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيتبارك اسماعيل ابراهيم حسن1086022321522017008

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه جميل محل نعمه1086032521424014257
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قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسين عباس كاظم عبود1086042721411038023

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيحسين عماد عبد الرزاق عواد1086052721411036014

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم عبيد بردان1086062321411001084

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية عدن للبنيناحيائيعمر عامر بكر رسول1086072021411055054

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الخالص للبنيناحيائيمصطفى ليث محمود علوان1086082121411002151

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية ميسان للبنيناحيائيمصطفى احمد غانم عبد الساده1086092521411011141

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتبارك محمد حسين علي1086102521422003102

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد علي مزعل1086112821426001092

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيسيف فؤاد احمد محمود1086122021411005027

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد صباح وهاب عواد1086132521411007367

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد جاسم محمد فضل هللا1086142721411026008

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعلي محمد خضير عباس1086152721411027088

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهبه احمد هاشم جاسم1086162521424018355

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد عقيل حسين علوان1086172521411012262

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى حارث صالح حسين1086181721411023113

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه رزاق هاني وناس1086192721422055168

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.2492.71ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيروان جاسم محمد فضل هللا1086202721422043027

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.6892.61زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيياسين حيدر علي صادق1086211421411008096

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد محمود شهاب احمد1086221721413007044

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيهادي كريم علي كريم1086232721411025251

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيحمزه سالم غازي نعمه1086242721411034070

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفرح سجاد حسن هويدي1086252921422023260

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيفرح كاظم طالب جواد1086261021422039039

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعلي قيس خضير عباس1086272521513033032

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.8491.97ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيمحمد علي خيون جابر1086281621511003011

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيجواد عبد المحسن جواد عبد الحسين1086292521511018006

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيحنين حيدر عبيد حمزه1086302421422004044

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيعلي محمد مطلك عزال1086312621413005026

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمصطفى منير شاكر كامل1086322521411005179

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي يحيى سالم محمد1086332321411009107

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية حلب للبنيناحيائيحسين عالء جواد حسن1086342321411044006

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رحيم جبار محمد1086352521413031321

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيياسين حسين علي اكبر حسين1086362721411030138
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قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيمحمد جعفر محمد باقر عبد الصاحب حسن1086373021417010009

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية كبرلي للبنيناحيائيبدر صالح طه تقي1086381721411068003

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب عبد الكريم عباس رزوقي1086392721422033174

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيعلي منذر كريم سعد1086401621513025019

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية التحرير للبنينتطبيقيليث اسامه نوري حميد1086412521511033027

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي كاظم مزهر عبد الرضا1086422221515011105

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00ثانوية المعارف االهلية للبناتتطبيقيحوراء خالد كريم موسى1086432221524050001

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيفاضل عباس عبد تومايه1086442521513013040

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي نجاح جودي حسن1086452721511034039

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيشهالء منتظر كامل سرحان1086462721522036039

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمنتظر فاضل عبد الحسن سوادي1086472921511018203

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية االنصار للبنيناحيائييوسف حسين نجم رهيف1086481321411003123

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبراء قصي محسن علي1086492721422048017

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيعلي مصطفى كمال حريجه1086502721411035054

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.5690.93ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي جعفر عوده زبيري1086511621411003028

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد صفاء عبد المهدي عبد الرحيم1086522521411009273

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمة جاسم حمودي حسين1086532521422003389

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمصطفى اسعد سهيل مصطفى1086542921413005078

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزهراء صباح موسى عوده1086551321422024043

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية السدة للبنيناحيائيمنتظر زهير حامد يوسف1086562321411016103

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية الحضارة للبناتاحيائيصابرين حميد صالح خلف1086571221422047028

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيتبارك امير حسن عبد1086582321422047034

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية النضال للبنيناحيائيقاسم محمد رواك علوان1086592421411009045

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيفضل قاسم شاكر حسون1086602521413013222

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن ضياء كامل حسين1086612521413031125

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.4890.08ثانوية المتميزيناحيائيحسين حيدر عبد الحسين عبود1086622421411041032

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية السدة للبنيناحيائيايمن حكيم جار هللا خليف1086632321411016012

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياحمد صافي علي شهد1086642521411009010

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحيدر فاضل محمد علي كريم1086652521413031205

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيرؤى احمد هادي عبدعلي1086662321422018043

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعدادية الثبات للبنيناحيائييحيى صبري جبار عباس1086672721411011107

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيازهر عبد زغير جاسم1086682221413012006

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين فراس علي حسين1086692721411026058
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قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.9689.33ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى حيدر مهدي رزاق1086702721411039088

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيبشار محمد عبد الرضا شهيد1086712521413033015

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17ثانوية اربيل للبنيناحيائييوسف اياد شنو جاسم1086723121411005042

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيحسنين جاسم محمد عبود1086732321411032012

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيزيد جعفر حاوي مطر1086742321417046013

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييحيى علي حازم محمد1086751721411017190

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيموسى حسين داود سلمان1086762521411007489

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس كاظم محسن عبد1086772621411001090

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية دجلة للبنيناحيائيفضل هللا غني لطيف علي1086782621411020067

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحيدر رحيم نوماس مزهر1086792721411033051

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائياحمد محمد علي شرامه1086801621413021005

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيوقار نوفل محمد سلمان1086812321424006400

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67اعدادية الحيرة للبنيناحيائيمؤمل يحيى شاكر عبادي1086822521411015049

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى عمار محمد جواد1086832521413031612

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحنين حيدر ساجت رشيد1086842521424022036

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50اعدادية سبأ للبناتاحيائيمالك اسعد خزعل كاظم1086851621422019032

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50اعدادية البيان للبنيناحيائيمرتضى ماجد حفظي بريسم1086862321411014147

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50ثانوية الرفعة للبناتاحيائيإيناس ثابت كاظم مغير1086872321422006010

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي تحسين نعمه كاظم1086882521413031342

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك صالح مهدي محمد1086892521424013020

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين كفاح حسن علوان1086902721411034065

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزهراء لؤي سلوم جاسم1086911121422006092

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33اعدادية المتنبي للبنيناحيائيجعفر محمد صالح عزوز1086921321411017017

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيمجتبى فراس قيس عيسى1086932321411007155

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيزيد اسامه صالل ظاهر1086942321411020125

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي سمير علي مزعل1086952721411034149

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.3288.05للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيفرح عقيل شهيد محمد1086962421422037033

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0488.01ثانوية المتميزيناحيائياحمد عدنان احمد عبد الرضا1086972421411041004

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين علي حسين عبد الرزاق1086982221411033088

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00ثانوية الهدى للبناتاحيائيزهراء علي محمد جاسم1086992221422033036

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيزهراء جواد عزيز نصار1087002221422087011

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيياسين وليد مجيد كسار1087012321411041103

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00ثانوية المجد للبنيناحيائيعباس محمد علي حسن1087022321411065033
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قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيابو الحسن علي عبد الزهره عبد الحسين1087032521413030002

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائياديان سعد مجيد حميد108704252042101010

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83اعدادية الجزائر للبنيناحيائيجعفر محمد جميل ثجيل1087052221411039003

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائياحمد واثق عبد الحسين حسن1087062221413024004

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيمروة لطيف شريف جبار1087072221424020114

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمصطفى محمد عمران كاظم1087082321411005140

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياسماعيل ابراهيم رسول عبد مسلم1087092521411001028

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه زيد مهدي علي1087102521424004341

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيجيهان خليل كاظم بريس1087112721422033081

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0087.67اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائياحمد حيدر منديل عبد علي1087122421411024002

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0087.67اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيعبد هللا نعمه كريم جيزان1087132421415001074

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0087.67اعدادية االبراج للبنيناحيائيحسين حسام مهدي حسن1087142521411023012

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0087.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين هاني زعيبل عبد الخضر1087152221411057041

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0086.83اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحيدر علي موسى جعفر1087161221511022045

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0086.83ثانوية االعالم للبنينتطبيقيعلي مهند كريم عباس1087172321511069021

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0086.83اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيعلي فائز عبد الزهره عبيد1087182521511009058

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0086.17ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقيسعد كاطع فنجان فزاع1087192221515006009

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0085.50اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمجتبى عبد السادة سوادي حسين1087202921511023142

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي محمد جواد كاظم عبد الحليم1087211621511047038

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33اعدادية الفهود للبنينتطبيقيمهدي مظفر شعبان نزال1087222221511042067

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 506.0084.33اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيسجاد علي فليح جبر1087232721511026059

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 505.0084.17اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد علي نعمه علي موسى1087242721511034059

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 503.0083.83ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيفاطمه زغير فعل ناصر1087252821522043035

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 502.0083.67اعدادية الفهود للبنينتطبيقيمحمد احمد ريكان عطية1087262221511042051

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 502.0083.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمنتظر جميل رزاق اسماعيل1087272521513031077

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 501.0083.50اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيعلي نعمه كاظم أستار1087282721515004108

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 500.0083.33اعدادية المسار المختلطةتطبيقياشرف علي فاضل فهد1087292221517043003

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 500.0083.33اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيرقيه حسام عبد العالي مهدي1087302521522003026

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 495.0082.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقياحمد فارس عبد الزهره مصطفى1087312521513013005

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 494.0082.33اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيموسى صادق عبد هللا موسى1087322221511019044

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 494.0082.33اعدادية المسيب للبناتتطبيقينور عباس عبود عبد الرضا1087332321522041035

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 493.0082.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيحسين حيدر طالب محمد1087342521511008039

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 492.0082.00اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى علي كاظم جبر1087352321515002339
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قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 491.0081.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي تحسين داخل غضبان1087361621513071080

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 490.0081.67اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمجتبى علي حسين رضا1087371721511113029

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 489.0081.50اعدادية النجدين للبنينتطبيقيحيدر ناظم كريم حسين1087382421511033006

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.5697.09(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه ناصر عبود حمد1087392521424018114

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبتول فائق جعفر محمد جواد1087402521422022134

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية الرفل للبناتاحيائيحنان مشتاق طالب يعكوب1087412721422017012

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه بشار فرج صكب1087422621424007162

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور مثنى حسن علوان1087432621424007225

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينور الهدى احمد علي حسين1087442721422021127

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.5695.93اعدادية الهندية للبنيناحيائيضيغم عصام طارق صاحب1087452721411032086

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء هاشم محمد مدب1087462721422033157

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0495.34ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى فيصل مذكور حسين1087472721411039091

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33ثانوية االبتهال للبناتاحيائيعبرات عماد ثجيل غالي1087482221422051031

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الكوت للبناتاحيائيمريم رياض فرحان رومي1087492621422025147

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيشمس عالء عبد الحسين معتوق1087501621424011087

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.2095.03اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسن حامد حنون محمد1087512721411028033

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائينور خلف حسن ناصر1087522221424065053

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيداليا سامر عامر كاظم1087532321422013145

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد مرضي سهر محيسن1087542521411008329

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيعال صادق كاظم لفته1087552521422003372

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء عماد يحيى حسن1087562721422055109

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب حامد راضي نعمه1087572221424003088

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم حمود فرحان1087582521424033044

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزهراء حيدر عباس جبر1087592621422023021

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيهدى منير جاسم محمد1087602621424015147

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه محمد دوهان مراد1087612721422034125

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنال علي عبود سعد1087622521424018239

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيسلوى هيثم محمد ابراهيم1087632121422008083

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبنين محمد حسن علي1087642621424007039

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي شاكر سعيد محمد1087652721411037075

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى ظافر محسن حسن1087662721422033331

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيهدى حيدر حسون علي1087672521524004027

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيبنين احمد حسن صراوه1087682721522046004
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قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيايه فراس محمد عباس1087692321522072010

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0888.18اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد تقي احمد سامي هاشم1087702721511028037

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0087.67اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين عالء عبد االمير موسى1087712721511025020

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0087.33اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيمسره عامر محسن علي1087722721522054048

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0087.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقينعمه عالء نعمه جبار1087732321511020091

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0086.50اعدادية فلسطين للبناتتطبيقينور سلمان حمد سلمان1087742921522001057

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0086.33اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيعلي وضاح عبد الواحد جودي1087752521511005017

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0074.00اعدادية حطين للبنينتطبيقيطه خضر حمدان جاسم1087762321511022009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0073.83ثانوية الحسنين للبنينتطبيقيالمهدي عبد الكاظم محمد حاشي1087772821511036005

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0073.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيسجاد عادل حمود عبيد1087781621511033078

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0072.00ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين مهدي صالح1087791621513069015

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0071.67اعدادية الهدى للبناتتطبيقيبنين اسعد عاشور سلمان1087801621522003007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0071.67اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي كامل عبد علي علوان1087812721511030056

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0071.33ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيساره مصعب محمد عثمان1087821621524066022

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0071.17ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيرنده حيدر جفات ثجيل1087832921524003005

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0070.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمجتبى مازن عبيد سلمان1087842321511003064

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0070.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيحسين خالد مرزه ابراهيم1087852321513018007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0070.00اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيمسلم عبد الكاظم عبد الرزاق فهد1087862221511033068

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0070.00ثانوية المسلة االهلية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عقيل عباس جبر1087872321515009002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0069.83اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيزهراء ابراهيم عباس حمزه1087882321522038012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0069.50اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيعبد هللا حبيب ظاهر ابراهيم1087891621511017083

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0069.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيأحمد أسعد علي عبد هللا1087901621511016002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0069.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعبد هللا احمد محمد رضا عبد هللا1087912321511020039

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0069.00اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيحسين سالم صفوك عبد المهدي1087922721511002009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0069.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحيدر دعير كرم راضي1087932821515001183

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0068.83اعدادية الكندي للبنينتطبيقيامين زهير عبد االله مجيد1087942321511007014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0068.33اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسنين زيد فيصل عباس108795162051033028

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0068.33ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعباس نزار صادق مجيد1087961621513022040

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0068.33ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقياحمد جواد كاظم حاتم1087971621513071007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0068.17اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيمحمد علي طالب حميد1087981621511038060

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0067.83ثانوية القدوة للبنينتطبيقيحمزه حكيم احمد خلف1087991621511084008

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0067.33ثانوية الكندي للبنينتطبيقيحسين علي كاطع كربول108800162051100003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0067.33اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسين احمد ناجي ابراهيم1088011621511017026
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0067.17ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيزهراء والء سعودي سالم1088021621524010013

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0067.00ثانوية الثريا للبناتتطبيقيهاجر خالد حسين علي1088031621522097060

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0067.00اعدادية السجاد للبنينتطبيقيعبد هللا حسام تركي فخري1088042321511027035

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0066.50ثانوية القدوة للبنينتطبيقيكرار حيدر كامل فيصل1088051621511084014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0066.50ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيمحمد سعد رحيم طالب1088061621513089034

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0066.33اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحسين صالح نعمة صالح1088072821511010019

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0066.17اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيناجي عواد عبد الرضا كريم1088081621511057171

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0066.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقياحمد حيدر عباس موسى1088092721511026005

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0065.67ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمعتمد نزار عدنان هادي1088101621513049049

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0065.50اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيحيدر زهير لفته مزعل1088111621511004039

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0065.50ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياحمد حسين اسماعيل فليح1088121621513004007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0065.33ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيعلي لفته عبد الحسين امدهلي1088131621513089021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0065.17اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد علي حسين حسن1088141621511006152

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0065.17ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيامير عبد الكريم كاطع معيدي1088151621513042003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0065.17اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمسلم اسعد غالي شياع1088162721511030096

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0065.00ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقياحمد سعيد محيبس خلف1088171621513031001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيعلي ماجد رشيد مطرود1088182221511080066

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83ثانوية المواهب االهلية للبنينتطبيقيعلي فالح عبد الحسن حمزه1088192321513007003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83اعدادية العمارة للبنينتطبيقيباقر احمد سعيد عكله1088202821511005032

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي سالم عبد الكريم فاضل1088211621513006062

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقياحمد حسن خضير عبد1088222221517073001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67ثانوية الصديق للبنينتطبيقيعبد هللا جبار قاسم عبيد1088232321511024008

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمجتبى ستار ناصر ضمد1088242621511005077

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0064.33اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيزين العابدين عباس كريم جبر1088252321511005018

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0064.17إعدادية المروج للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد طلب1088261421511011061

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0064.17اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحسين محمود جوده حسين1088272721511033050

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0064.00ثانوية المدينة للبنينتطبيقيعلي نعيم كريم نزال1088281621511028021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0064.00ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيجواد عقيل جواد كاظم1088291621513106009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0064.00ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمنتظر علي سلمان حرج1088301621513121026

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0063.83اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيضحى حسن علي سلمان1088311121522022014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0063.83اعدادية االصمعي للبنينتطبيقييوسف ضياء حسن طاهر1088321621511010127

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0063.83اعدادية جيكور للبنينتطبيقيسجاد مهدي حسين عبد الزهره1088331621511054034

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0063.83ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد المنعم عبد هللا بدر1088341621513106043
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمصطفى محمد هاشم عبد هللا108835282051012094

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيعلي ستار جبار حسين1088361621511017095

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين وليد طالب عبود1088371621511020032

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيعبد هللا سعد اشياع حسن1088382221511058031

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50اعدادية جيكور للبنينتطبيقيماهر احمد وحيد مرهج1088391621511054078

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد فوزي رحيم هادي1088402321511004054

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيحيدر علي عبد الحر عبد هللا1088412321517003020

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50اعدادية كربالء للبنينتطبيقييوسف عماد فاضل داود1088422721511025130

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمهدي صالح كامل عبد القادر صالح1088431621511041096

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي مظفر عبد الرزاق عثمان1088441621513015045

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسن خالد ابراهيم حميد1088451621513047004

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي هاشم صالح عبد هللا1088462821511015134

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيكرار حيدر عباس عاصي1088472821511037100

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيامير هالل حسن حسين1088481621511034021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسين عماد احسان احمد1088491421511019034

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد جاسم مطر عودة1088501421511039098

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0062.67اعداية التضحية للبنينتطبيقيحيدر اياد يوسف محمد1088511621511048069

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0062.67اعدادية جيكور للبنينتطبيقيطارق محمود شاكر اسماعيل1088521621511054040

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعباس فاخر عواد تايه1088532721511003021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقياحمد باسم شمام خالطي1088541621511019006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد باقر رياض عبد الحسين علي1088551621511031094

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيجعفر صباح صالح جاسم1088561621513106006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33ثانوية مصباح الهدى للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين وارش1088572321517025010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيفيض حيدر معد صالح1088582721522040043

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17اعدادية المسيب للبنينتطبيقياحمد مؤيد مهدي كاظم108859232051009002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية غزة للبناتتطبيقيغفران عادل محسن جواد1088602721522034043

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمحسن كريم جبير تومان1088612721511011069

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد علي1088622721511045042

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية االبراج للبنينتطبيقيعلي جميل خضر محسن108863252051027012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية المتنبي للبنينتطبيقييوسف حسنين سعود عبد الهادي1088641621511006191

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية التميز للبنينتطبيقيعمار نعمان عبد الغني مريحل1088652221511077051

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0074.00اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيغيث نجم فاضل جوده1088662721511033110

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0073.83ثانوية البيان للبنينتطبيقياحمد فارس جعفر محمد1088672721511040009
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0071.17اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمد صادق علي صالح مهدي1088682721511035078

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0070.83اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الهادي عبد االمير1088692521511033021

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0070.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيحيدر فاهم محسن عباس1088702421517008005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0069.83ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقياحمد رحيم كامل عباس1088712921513001003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0069.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحيدر حسن عباس حسن1088722321511007032

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0068.17اعدادية الحسين للبنينتطبيقيمحمد بشار رحيم كاظم1088732621511028041

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0067.17اعدادية الحسينية للبنينتطبيقياثير هشام عايد صفوك1088742721511031001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0066.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيرقيه علي عبد الحسين عبد عوده1088752521522024023

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0066.67ثانوية سيد الماء األهلية للبنينتطبيقيمحمد ضياء مجيد عباس1088762721513008019

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0066.17اعدادية المسيب للبناتتطبيقيساره حيدر محمد عبود1088772321522041015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0066.17اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيرسول فؤاد حسن مونس1088782721511031008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0066.00ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد عبد االمير ياسر1088791621513054005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0066.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى عباس سوادي زغير1088802321511003083

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0065.83ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيكرار سالم عبد بياد1088812221513025030

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0065.67اعدادية الوقار للبنينتطبيقيحمد الفي ابراهيم عبد هللا1088822721511044026

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0065.33اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعبد المحسن عبد  الخالق عبد الرزاق عبد علي1088831621511043109

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0065.33اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمنتظر حيدر عبد المجيد كريم1088842321511061076

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0065.17اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عباس خضير عباس1088852321515002174

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0065.00الخارجيونتطبيقيعلي صباح عمود زبون1088861421518001183

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0065.00اعدادية الشموس للبناتتطبيقيزينب سعد علي عيدان1088872321522025018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمصطفى صدام سليم ناجي1088882321511061071

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67اعدادية السجاد للبنينتطبيقيخالد مهند عباس كاظم1088892321511027022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0064.50اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيليث ثامر حسين ريحان1088901021511009026

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0064.50اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعبد هللا يحيى عبيد ناصر1088912221511037051

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0063.83اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحيدر كاظم زغير موسى108892282051006050

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0063.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقياحمد ماجد عبد الحسن ناصر1088932821511015011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد اياد محمد عبد هللا1088942321511007099

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50اعدادية الفاو للبناتتطبيقيتسنيم فايز طاهر محسن1088951621522050010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعلي انور لفته خضر1088962221513035044

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسين ماجد كاظم محمد حسين1088972321511020024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسن محسن علك سماري1088981621511016028

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيسجاد محمد دوش عوده1088992621511012010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمنتظر محمد سالم علي1089002721511029087
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيقاسم رضا محمد رضا1089012721511041041

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83ثانوية الرسالة االهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق مهند عبد الكريم محمد1089021021513019003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمقدام انور لفته خضر1089032221513035077

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزينب مرتضى مهدي عبد1089041621522058044

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50اعدادية الحلة للبنينتطبيقيتمار محمد عبد مسلم جاسم1089052321511020011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركياتطبيقينور الدين صباح هاشم زوير1089063021517044010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي سالم زباري جاسم108907162051002097

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقييقين حامد ياسين شبيب1089082821522005059

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17اعدادية الحلة للبنينتطبيقيامير هادي مهنه محمود1089092321511020010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمرتضى فاضل عبد خنجر1089102721511014048

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83ثانوية شموع االمل االهلية للبناتتطبيقيزهراء امجد تحسن هاشم1089111621524058003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83اعدادية الشموس للبناتتطبيقيام البنين علي صاحب كاظم1089122321522025001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمهند صباح ناصر جليل1089131021511013154

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية الحلة للبنينتطبيقيابرار براء ابراهيم محمد علي1089142321511020001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية المعراج للبنينتطبيقيعبد الرحمن مقداد ناجي عبيد1089151121511023016

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم لفتة محمد1089161121511022039

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيعباس عماد تكليف خرمان1089172521511008080

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحسين حمزه حسن عبيد1089182721511032017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمصطفى كاظم شيال عنيد1089192821511015201

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيجاسم علي عبد عبد الحسن1089201621513108002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17عدادية الثورة للبناتتطبيقيتبارك حيدر جاسم حسن1089212321522011012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد محيبس108922162051002005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية المناذرة للبناتتطبيقياّيات سليم داود حسن1089232321522003001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيحيدر علي سعدي شياع كمر1089242421515004041

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية العامل للبنينتطبيقيمرتضى سالم نعمه عوكي108925232051026023

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيابرار عبد الكريم محمد عوفي1089261621524066003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية الدرة االهلية للبنينتطبيقياحمد مشتاق عبد العظيم جواد1089272321513008001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيداود علي داود سلمان1089282321513009006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيكاظم كريم حسن كريم1089292521511008112

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين علي عباس عوده1089302821511001046

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيسارة مسلم حميد مجيد1089311621524010016

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية السدة للبنينتطبيقيحسين عقيل حليس طامي1089322321511016007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية الهندية للبنينتطبيقيسلمان مجيب حبيب عزيز1089332721511032035

4148 من 3301صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقياحمد علي عبد هللا ابراهيم1089341621515005012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية الفهود للبنينتطبيقيمؤمل سعد كامل عبد الحسين1089352221511042050

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيمحمد عماد عبد الحسين محمد1089362221511079055

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد حازم جابر عاتي1089371621511018121

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعباس مهدي عبد الحسين صالح1089381621511041045

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيحسين عامر خضر ناجي1089392321511025008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقييعقوب كامل عطية حسين1089402921511023194

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد صادق عباس ناطع عوده108941222051011060

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيعلي جبار كاظم جعفر108942222051036069

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد الباقر ميثم محسن محمد1089432321511007098

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد رافع صالح حسين1089442321511007102

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17ثانوية بابل للبنينتطبيقيحسين محمد مجيد باقر1089452321511056005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيجعفر حبيب شمران جعفر1089462721511027008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيمريم جابر عبيد كعيد1089472821522012039

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 497.0082.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء ناصر عبد هللا حمدان1089482521422040019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 496.0082.67ثانوية الوركاء للبناتاحيائيدعاء رضا فوزي كاظم1089492321422004015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 490.0081.67اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه تركي حمود جبر1089502421422010095

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 489.0081.50اعدادية الجواهري للبنيناحيائيسجاد هيثم حبيب عبد1089512421411013075

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 485.0080.83ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائياسماء حسن عبد الساده ناصر1089522621424004008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0080.50اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمنتظر عقيل عباس كاظم1089532521411007480

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 479.0079.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك مازن عبد العباس كاظم1089542321422012060

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 473.0078.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء يحيى زيتون سعيد1089552321422051056

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0078.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي حسن صاحب عباس1089562521411007232

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 469.0078.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيغدير سعد رضا نعمه1089572721422037214

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 468.0078.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائييحيى سعيد زويد جمه1089582221413023230

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 466.0077.67ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد ماجد حسن راهي1089592221413030082

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0076.33ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيعال عباس عدنان كامل1089602421424018034

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0073.67اعدادية طليطلة للبناتاحيائيالزهراء محمد عبد االمير جودي1089612321422017013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0073.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيجنة شكور محمود عسكر1089621821422022034

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0073.00ثانوية البشائر للبنيناحيائيمصطفى عبد علي مرزه عباس1089632321411057050

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0072.50اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائياحمد علي عبد الكاظم حبيب1089642721411037005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0071.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين هيثم حسين محيسن1089652321422072057

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.2471.71ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيعبد هللا فوزي مردان عمر1089662021413020019
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0071.50ثانوية عائشة للبناتاحيائيزينب شكور محمود عسكر1089671821422022069

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0071.50الخارجياتاحيائيافياء صادق منشد مري1089682721428050027

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0071.33اعدادية التحرير للبنيناحيائيعباس عبد الرزاق ابراهيم حسين1089692521411033063

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0071.17ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقياحمد سعيد عوده مسير1089701621511083002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0071.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي عبد العظيم صالح حثيل1089712221411034253

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0070.83اعدادية سومر للبنيناحيائيامير عالء جواد عبد الكاظم1089722421411004015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0070.83اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد باقر جالل سعد علي1089732721411038095

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0070.50اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيابراهيم علي ابراهيم بنيان1089742321411063001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0070.00ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين عواد ناصر1089752321424012006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0069.83ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيجعفر حسن هادي هاشم1089762521413033017

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0069.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيات حسن عباس عبد1089772521424014004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0869.68ثانوية المتميزيناحيائيعباس عامر ساجد عباس1089781321411016059

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0069.50اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي عويد علي ليلو1089792221411031147

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0069.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيقاسم ناجح انصيف جاسم1089802521411012214

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0069.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيتقى حيدر محمد جاسم1089812521422024030

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0069.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمريم خالد جميل حسن1089822721422036146

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0068.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيياسر عمار عربي جبر صالح1089831621411019058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0068.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس عامر عبد الزهره فليفل1089842421411027046

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0068.83اعدادية االحرار للبنيناحيائيحبيب محمد سلطان حمادي1089852621411018015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0068.67اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائياحمد عبد العباس عبد الرضا عواد1089862321411032002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0068.67اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيحسن مهدي حسين دحام1089872321511008013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0068.67اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيمرتضى احمد عرداوي شهاب1089882721411035074

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0068.67ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيحسن نجاح حسن حاوي1089892721413008007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0068.33اعدادية جيكور للبنيناحيائيمحمد سلمان حسن جابر1089901621411054020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0068.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيامجد جبار سالم جبار1089912421417020006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0068.17الخارجيوناحيائيعلي محمد حسن مهدي1089922521418001339

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0068.00اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعباس حسين حبيب جاسم1089931621511040033

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0068.00ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيحيدر فائق شهيد محمد1089941621515005063

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0068.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي حسن هادي طحوار1089952521411012163

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0068.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيانس رمضان فيصل عطشان1089962921411017036

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0067.83اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيقاسم زايد عبد هادي1089972321417012107

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0067.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيكوثر خالد ناجي عباس1089982521422003477

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0067.83اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمهند كزار حمزه مهدي1089992721411026223
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0067.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء حسين رحيم عبد علي1090002721422014058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0067.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي عماد عجيل معجب1090011621413006058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0067.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد خالد مهدي ثامر1090022221411062181

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0067.50اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد رضا عبد الساده خلخال1090032321411005117

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0067.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين محمد طاهر مسلم1090042521422022177

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0067.33ثانوية الصمود للبناتاحيائيفاطمه حيدر مجيد ثجيل1090051421422034036

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0067.33ثانوية النيل للبنيناحيائيمصطفى سليم حمزه حمود1090062321411029125

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0067.33ثانوية النقاء للبناتاحيائيمرسلين فائز عبد الحسين موسى1090072721422051040

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0067.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي احمد قاسم محمد1090082721511025054

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0067.17ثانوية الحلة للبنيناحيائيعباس علي عبيد رفه1090092321411015008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0067.17ثانوية الصديق للبنيناحيائيسيف الدين موفق محمد عبد عون1090102321411024021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0067.17اعدادية السدة للبناتاحيائينوران علي محسن علي1090112321422034076

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0067.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الجليل طاهر ياسر1090122221513006014

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0067.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي زيد كاظم عمران1090132321411007123

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0067.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد ناصر حسين سلمان1090142421411027008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0066.83اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيايات حسين محمد حسين1090152321427012007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0066.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتبارك رحيم ناجي جبر1090162521422004163

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0066.83ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيعبد هللا لؤي عبد االله احمد1090172721411036027

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0066.67اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد هاشم مهدي كاطع1090182421413008049

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0066.67اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيعلي مالك عبد جاسم1090192721511017021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0066.50ثانوية الصديق للبنيناحيائيمنتظر محمد جبار سلمان1090202321411024052

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0066.50ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيرسل عادل كامل كاظم1090212321424013017

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0066.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد صالح حسن جاسم1090222421411047285

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0065.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا علي نعمه علك1090231621513006047

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0065.00ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا زيد حسين معتوق1090241621513035017

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعصام كريم سلمان يعقوب1090251621517006040

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0063.83ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمجتبى فوزي عيسى حسين1090261621513021096

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67اعدادية المأمون للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر خليل ابراهيم1090271021511006029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيجعفر صادق جاسم سكر1090281621511002035

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيحسنين نجم محسن عزيز1090291621511076007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد هللا مولي1090301621515007205

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعلي هاشم صاحب طالب1090312821511021091

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية حطين للبنينتطبيقيمصطفى عدنان خنجر حرز1090322321511022030
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17اعدادية الميمون للبنينتطبيقيحيدر رشيد ناصر زغير1090332621511033015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية الغدير للبنينتطبيقيسجاد حسن جابر سحاب109034242051071021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيرضا عبد هللا عاصي مري1090351621513030029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيتحسين عبد الرزاق كاظم عبود1090361621513055013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيسجاد ماجد عدنان عبد109037162051033046

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية العزم المختلطةتطبيقيحسن صبري صالح نيشان1090381621517006015

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 491.0081.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمجتبى سالم حميد احمد1090392521413031482

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 469.0078.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه مكي ابراهيم حمد1090402521422040255

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0076.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن غانم شاكر حريب1090412521413013070

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0075.00ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمحمد صابر مخيلف كريم1090422321411030046

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0074.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحنين زهير عبد هللا هاشم1090432521424004235

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0072.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل مهوس عذاب1090442521413013164

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0071.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور الهدى مطير جاسم محمد1090452921422026094

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0071.67ثانوية الصديق للبنيناحيائيمؤمل محمد خليل كريم1090462321411024038

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0071.50اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائياحمد رياض ثامر سعيد1090472421411024003

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0071.33ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمحمد احمد تايه راضي1090482321411070058

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0071.17اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي رائد عبد األمير نجم1090492521411005091

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0071.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيكوثر رعد حسين محمد1090502721422054257

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0070.33ثانوية صدى العراق للبنيناحيائياحمد كامل عبد حسين1090511821411031007

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0070.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيجاسم محمد عبد العباس نصيف1090522521413031100

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0069.67ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعلي جواد حبيب هاشم1090532321411070036

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0069.17للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيفاطمة عبد مال هللا فهد1090542321422076045

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0068.67اعدادية السويس للبنيناحيائيزين العابدين حسن لعيبي شولي1090551321411006020

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0068.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيشمس الضحى اسعد حسين علي1090562221422083179

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0068.33ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمحمد واثق جياد فضيل1090572721413008028

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0068.00اعدادية الفتح للبنيناحيائياحمد حسن هادي كاظم1090582721411003008

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0067.83اعدادية ام البنين للبناتاحيائينور صباح مرموص منصور1090592321422016097

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0067.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين عليوي محمد1090602221411004355

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0067.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيزين العابدين محمد عبد العباس حمد1090612221411062084

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0067.67ثانوية الجنائن للبناتاحيائينور عباس زويد ناصر1090622321422026095

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0067.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيقمر علي رضا علي1090632521424018131

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0067.17ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيحيدر توفيق عبد الرسول كاطع1090641621413078005

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0066.83اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء نضال ناجي جلعوط1090652321422031044

4148 من 3305صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0066.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيسجاد ناجح عباس كاظم1090662521417006034

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0066.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيصدر الدين رائد كاظم محمد109067252041031324

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0066.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيزيد احمد شمران مطلك1090682321411020124

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0066.50ثانوية الوالية للبناتاحيائيايات احمد محيبس خضير1090692221422066015

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0066.33اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيوسام عالء عبد المحسن رشيد1090702121415003193

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0066.17اعدادية النور للبنيناحيائيعلي حسين حامد ايدام1090711221411023088

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0066.17ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيفاديه محمد عبد الجبار مطرود1090721621424048024

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0066.00اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد مشتاق طالب عبد1090732221411077192

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0065.83اعدادية المسيب للبنيناحيائيشهاب احمد نعمه عبد الساده1090742321411009061

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0065.83اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء حليم رحمان شناوه1090752321422016042

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0065.83ثانوية المستقبل للبناتاحيائيايات رحيم كاظم عباس1090762321422030004

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0065.50إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمحمد عبد الزهرة علي حسين1090771421411007084

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.4465.24ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي عقيل حسين كاظم1090782321411056101

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0065.17اعدادية المأمون للبنيناحيائيعلي مثنى حسن عبد هللا1090791021411006039

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0065.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيغسان منذر ناصر غازي1090802321411007142

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0065.17ثانوية الوركاء للبناتاحيائيبتول صالح تاي كاظم1090812321422004011

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0065.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرفيف علي عبد الحسين جبار1090822321422013167

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0065.17اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبنين سعد محمد مهدي1090832321422016016

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0065.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيطيبه جالل حسون كاظم1090842321422050056

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0065.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي صياح شخير عبيد1090852421411042107

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0065.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيام البنين نور الدين ابراهيم ناصر1090862221424036002

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0065.00ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيام البنين احمد عبيد كاظم1090872321422019001

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0065.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاتن مهند مالك عبد1090882321422045101

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0065.00ثانوية ايليا االهلية للبناتاحيائيآيات باقر محي موسى1090892521424017002

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83إعدادية المروج للبنيناحيائيعلي محمد مخيف عبد1090901421411011075

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83ثانوية الوطن للبنيناحيائيمحمد عادل حسن احمد1090912121411070027

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين حسام علي شهاب1090922221411003067

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمحمد عقيل محمد صحو1090932321411001068

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83ثانوية االصول المختلطةاحيائيمحمد رزاق حامد هنواط1090942321417033016

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي محمد صالح علي محمد1090952521411005101

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيطيبه حسين رحيم رعد1090962521424030092

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسن رحيم بعيوي جاسم1090972421411015043

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67اعدادية السرور للبناتاحيائيرقية سعد راضي كريم1090982421422002041
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قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائيحسين فالح حسن سعيدان1090992821411037003

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0064.50ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحسين ابراهيم كاظم محمد علي1091002321411070009

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0064.50ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعلي اسماعيل علي جرمط1091012321413012039

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0064.50ثانوية فتى االسالم للبنيناحيائيعلي محمد حسن كريم1091022721411024005

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0064.50ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي نورس عبد الصاحب عطيه1091032921413002025

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0064.33ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيحسين رضا كاظم مردان109104232041041007

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0064.33اعدادية سكينة للبناتاحيائييقين حسين داخل راضي1091052221422016184

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0064.33اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزهراء صالح عبداالمير محيسن1091062321427012037

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0064.33اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيميامي هادي جبر عباس1091072721422004066

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0064.17اعدادية الداودي للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد القادر فياض مطر1091081021511029026

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقياحمد راضي صالح حميد1091092821511022007

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيمنتظر مهدي سرحان حسون1091102321511031052

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمصطفى حميد هاشم مناحي1091111621511040088

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد علي مازن ياسين دانه1091122321511003071

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيحيدر محمد عبد هللا ناصر1091132821511027019

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية السالم للبنينتطبيقيرضا احمد عبد الرضا علي1091142221511015030

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيابراهيم محمد حسين حمزه1091151421511009001

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيحسن علوان ضاحي عبيد1091162621515006009

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيبتول خالد لطيف اسماعيل1091172321522050005

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية سراجق المختلطةاحيائيعلي عاد علي حسين1091182121417051024

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمنتظر احمد خلف علي1091192721411045114

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0080.50ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيبسمة محمد احمد علي1091202021424012020

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 467.0077.83ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد ناصر ضاحي1091212221413030095

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0068.17ثانوية الغدير للبناتاحيائيسميه عبدالحكيم محسن عباس1091222321422055042

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0064.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيرغد علي فارس سهيل1091232321422018050

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمجتبى عبد الجبار نجم عبود1091242521411008284

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين حسن عبدالحمزه كاظم1091252321422018025

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيسرى محسن نايف خلف1091262321422018096

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83اعدادية المسيب للبنيناحيائيمصطفى محمد رضا جاسم محمد1091272321411009148

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0062.67اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمصطفى صالح هادي كاظم1091282321411001083

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0062.67اعدادية الجامعة للبنيناحيائيسجاد خالد محمد سلطان1091292321411061059

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائييعقوب حميد مصطاف ابراهيم1091301121417007018

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية القوارير للبناتاحيائيميساء عامر عباس حمادي1091312721422015149
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيمريم محمد حسن علي1091322321422032090

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيهبه فاضل شرطي علي1091332321422018165

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيأمير علي عبد العباس لطيف1091342321411031005

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33ثانوية المسعودي للبناتاحيائيضحى سموئل اسود مزعل1091352321422020067

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17اعدادية المحاويل للبنيناحيائيسجاد احمد جسام سلمان1091362321411008033

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين احمد علي عبود1091372321413002011

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمنار سعيد علي هندي1091382321422038107

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيرسول صباح حسن ذياب109139232041251167

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيحسين قاسم حسن علوش1091401121411047013

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرونق احمد زيدان خلف1091412121422005052

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية المسعودي للبناتاحيائيفاطمه ثائر عبد هللا طه1091422321422020073

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم كزار صالح1091432321511008041

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء حازم عباس عبد1091442321422048049

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيايفان صفاء عبد اللطيف محمد1091452321526001022

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرسل عبيس عبد الحمزة محيسن1091462321422015058

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد مجيد جبر محمد109147232041021009

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا رشيد حميد شناوة1091481621513060014

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية حلب للبنيناحيائيعبد هللا احمد علي ناصر1091492321411044017

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية السدة للبنينتطبيقيجعفر حميد حسين علي1091502321511016003

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزينب حمادي سالم طاهر109151222042139121

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية ام القرى للبناتاحيائيسمية سالم خميس محمود1091521421422015079

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيعمر رعد محل شالل1091532321411027068

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى لطيف فخري حسين1091542321515007059

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمقتدى عباس جلوب زبون1091552821411027034

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائياسراء عدي نعيم عويد1091561121424003001

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية بيت العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد القدوس ناطق حميد شاكر1091571321413003006

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمد هيثم جودي ابراهيم1091581321511015057

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيتبارك كاظم هاشم جاسم1091592321422048028

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية الدستور للبنينتطبيقياحمد حسن نعمه عبود1091602321511018001

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيحوراء سعد عبد الحمزه عبد هللا1091612321522045008

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية قبلة االحرار للبناتاحيائينبأ جاسم محمد شايع1091622621422051018

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0073.67اعدادية االفتخار للبناتادبينور مهدي سلمان فرهود1091632521222017055

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0072.83ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس فاضل ابراهيم1091642521513033029
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الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0066.67ثانوية الحضر للبناتادبيزينب يعقوب لفته عزر1091652721222002027

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعباس يحيى محمد عطشان1091662721511044052

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33ثانوية الفرسان المختلطةادبيعبد الرحمن ابراهيم وهيب مروح1091672621217008015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحميد فيصل حمود كاظم1091682221513035024

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00ثانوية االزدهار االهلية للبنينتطبيقيسجاد فاضل عجاج ساجت1091692321513003005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيوسام محسن جادر عمران1091702521511035063

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50اعدادية النجاح للبنينتطبيقياحمد خليل عاصي ثامر1091711421511026005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمنتظر صباح عبد االمير رسول1091721021511008067

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمؤمل جاسم شاكر طراد1091732521211008133

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيازهر سالم عبد الجبار عليوي1091742521511007012

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر توفيق حوته1091752521513023015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيالمجتبى رائد زبون خلف1091761421511006007

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقياحمد عباس سعران مصحب1091772521511008006

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحيدر هاشم عباس خضير1091782521513033019

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الصاحب غباش محمد1091791621515002132

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد نجاح عبد الحسين هادي109180272021016180

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية الخلود للبناتادبيتبارك علي عبد الرزاق عبود1091812321222058006

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية الطبري للبنينتطبيقيمصطفى عباس سكن ناصر1091822321511047016

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيكرار ميثاق جبار مظلوم1091831621515007262

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيماجد صالح رهيف عبد هللا1091842321515008087

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي سعد حامد مدلول1091852521211008113

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيرضا محمد كريم كاظم1091862721511033060

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيجوهر مراد كريم جرجاك1091872721526001035

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيكاظم عباس كاظم حنيش109188232051019044

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيحمد عطيه عيسى نبهار1091892421517003006

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعلي باسم جمعه عبد1091902521511007110

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمنتظر علي محمد راضي1091912521511009108

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17اعدادية القادسية للبنينتطبيقيوليد بالل أبراهيم باشي1091922521511038016

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيحسين نزار حسين علوان1091931021511003017

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00ثانوية تونس للبنينتطبيقيمحمد كاظم عبد الكريم مسلم1091941621511080017

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيسجاد سعد حسن عبيد1091952221511033030

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية الحلة للبنينادبيعمر رعد خضير حمزه1091962321211020048

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية الزرقاء للبناتادبيفاطمه صالح حسن محسن1091972321222032022
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0098.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيمصطفى اياد محمد علي حسن1091982321411006209

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0098.00اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائينور عبد هللا صاحب محمد1091992721411017053

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.4897.91ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيزين العابدين كاظم خليل كاظم1092002321411058036

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية االعالم للبنيناحيائياحمد عباس خضير مجول1092012321411069003

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمصطفى عمران هادي محسن1092022321417006052

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عمار عباس عمران1092032321422013227

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء محمد حمزه شناوه1092042321422013236

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الفضائل للبناتاحيائيرقيه راضي حمزه عبادي1092052321422036024

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيحوراء احمد عباس عبد الحسين1092062721422021022

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين مهند عيسى حسين1092072321422072056

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيضحى حيدر نعيم كتاب1092082721422025104

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.4897.58ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيدانيه كريم اسماعيل عبد الحسين1092092321422077024

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.3697.56ثانوية المتميزيناحيائيحسن نضير كاظم فاطس1092102421411041026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.2897.55ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد فاروق حسن علي1092112321411058103

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا نصر محمد علي ناجي1092122321411020186

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه قاسم حسن حمود1092132321422072248

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيتبارك رحمان طالب كحط1092142321427004002

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبشائر زهير هادي ردام1092152721422018031

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيكوثر حامد عبد االمير عباس1092162721422033267

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيرقيه محمد عبد الحسن سعيد1092172721422055078

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيشهد عماد خلف اسماعيل1092181421424004021

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي فاضل كاظم مزبان1092191521411014011

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعبد هللا محمد نزال زكاط1092202321411017083

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعذراء شامل جميل عيدان1092212321427039025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى نبيل عبد الحسين راهي1092222521413031670

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33الخارجيوناحيائيصالح مهدي عليوي كاظم1092232521418001256

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمريم مهند جواد حسين1092242721422018185

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي مهنا مشاي1092252921424005029

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.8097.30ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي مهدي صالح داخل1092262321411058069

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.2097.20ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحيدر ابراهيم فاضل عباس1092272321411058028

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور الهدى قاسم جخيم كزار1092281421422044199

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيشهد عامر جواد عبدهللا1092292121422046079

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحيدر حامد حبل عبود1092302321411042050

4148 من 3310صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمقتدى مهدي حسين سلومي1092312321413018293

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيشيماء ركان نوماس حمد1092322321422002097

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه حازم مياح رذاله1092332321422006081

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية الرباب للبناتاحيائينور بسام محمود ايوب1092342321422075095

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيعال حيدر علي بريهي1092352421422015102

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الخالدات للبناتاحيائينبأ الزهراء حيدر غفار محي1092362721422007108

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيكرار سامي علي مرزه1092372321413018222

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيسجاد عبد الرحمن راهي عبد الحسين1092382321415003049

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية الفالح المختلطةاحيائيعبد هللا قيس حسين فارس1092392321417022016

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية الخلود للبناتاحيائيزهراء كاظم محمد كاظم1092402321422058034

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين لطيف عبد هللا1092412321424006284

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي محمد كاظم رشيد1092422721411032147

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية الثورة للبنيناحيائييوسف عباس صالح عزيز1092432321411003090

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينرجس هاشم حميد جواد1092442321422008078

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائياستبرق الجنان حسين مريز عويز1092452321422013025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء احسان موسى كاظم1092462321422018061

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية الفاو للبناتاحيائيقنوت رزاق موسى ناقل1092472321422035118

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين علي جواد علي1092482321422072053

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايه حيدر كطوف ناجي1092492321424006027

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق سالم كريم1092502321424006179

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمحمد باقر محمد صباح جاسم1092512721411021088

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيدالل عزيز عكيلي بخيت1092522721426002008

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتبارك محمد حسن عذاب1092532321422015034

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء سليم جواد حسين1092542321424006113

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية حمورابي للبنيناحيائيعبد الرحمن خلدون فليح حسن1092552721411012022

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية المدائن للبناتاحيائيصفاء هاشم مرزوك علي1092562721422047086

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.8096.63ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين حيدر طالب ناصر1092572321411056035

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية الكفل للبنيناحيائيمرتضى كاظم عبد الواحد يوسف1092582321411028064

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية النيل للبنيناحيائياحمد مظهر حريز كاظم1092592321411029011

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائييسر عالوي عباس صفوك1092602321424003226

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء احمد صبيح جبر1092612821422013041

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.4496.41للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيامنية عامر عليوي جاسم1092622421422037003

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.3696.39ثانوية بابل للبنيناحيائيجعفر محمد غالب حمود1092632321411056020

4148 من 3311صفحة 
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.1696.36ثانوية بابل للبنيناحيائيحسنين صالح حسن محسن1092642321411056031

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين عالوي كاظم حسن1092651021411026085

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحسين سرمد حسين شمران1092662321411070013

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ سعود اسمر تومان1092672321422018152

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حمزه نايف1092682321424006310

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.7296.29ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينورا حيدر عامر ضايع1092692321422077111

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية الرشيد للبناتاحيائيقمر محمد حسن عبد الكريم1092701321422020037

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيأنس محمد مهدي ناصر1092712321422006003

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه رائد حامد خفيف1092722321422048100

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايناس عصام عباس سلمان1092732321422072032

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيحوراء عباس فاضل سلمان1092742721422050031

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.9696.16اعدادية البيان للبنيناحيائيمصطفى ميثم علي عبيد1092752321411014157

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية البيان للبنيناحيائيمحمد علي عبد هللا مسعد1092762321411014135

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد خالد محمد كريم1092772721411034203

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيتبارك زهير هادي ردام1092782721422018043

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا جميل عزيز عبد الحسن1092792221413042016

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية المدحتية للبنيناحيائيطيف حمزة جاسم جواد1092802321411017066

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمعتز مثنى هادي عبود1092812321411067031

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس زطي محمد1092822321413016087

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي ناجي1092832321413018169

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية الجنائن للبناتاحيائيبتول رائد نجم عبد1092842321422026006

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد قاسم محمد عبد علي1092852521413031033

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية المدائن للبناتاحيائيغدير ثامر عباس عبد1092862721422047091

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى عالء عبد الحسين صالح1092872321411020370

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الفجر المختلطةاحيائيجعفر جاسم حسين طاهر1092882321417007027

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه عبدالحسين كاظم حسين1092892321422013061

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفوز فالح حسن عليوي1092902321422013415

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية طليطلة للبناتاحيائيعبير قاسم عيدان كاظم1092912321422017217

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيعال صالح جواد حمزه1092922321422072211

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية الطف المختلطةاحيائينور عالء عبد الزهره مسلم1092932321427032061

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية الحرائر للبناتاحيائيورود خضير مزهر عاشور1092942721422027093

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية اليرموك للبناتاحيائيكوثر جعفر علي عبد الكريم1092952721422036141

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.7695.63ثانوية بابل للبنيناحيائيحمزة عدنان عبد الحمزة عبد1092962321411056053

4148 من 3312صفحة 
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعبد الحميد فالح عبد الكريم راضي1092972321411002120

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية التراث للبنيناحيائيعلي عقيل جاسم منصور1092982321411050025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الربيع للبناتاحيائينبأ صفاء حمزه هادي1092992321422022209

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب حمزه عبيد محمد1093002321422039122

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية السدة للبنيناحيائيحيدر كاظم عبود راشد1093012321411016037

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد حيدر ابراهيم عباس1093022321411020314

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيزيد ناظم لعيبي ابراهيم1093032321413018104

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب احمد حسين حميد1093042321422003073

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيساره باقر كاظم خليل1093052321422018089

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء باقر عبد الكاظم جاسم1093062321422049035

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية النهروان المختلطةاحيائيتبارك عبد علي عوده كلهوم1093072321427011006

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيغيث ضياء سليم حسين1093082521411041036

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمصطفى ناظم سندال عطية1093092521413011024

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيصدر الدين حسناوي كاظم اكريدي1093102521413017054

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا قاسم يحيى حسن1093112521413031542

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب محمد علي ياسين عبود1093122521422036056

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.2095.20ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيُعال حسن عبد علي كاظم1093132321422077069

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمحمد صاحب عبد الحسين جبار1093142321411031080

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمحمد فخري خابط عبود1093152321411031083

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء مهدي هاشم راشد1093162321422008040

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبان اجبال كريم محسن1093172321422014017

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيبنين عماد كاظم عباس1093182321422057009

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائينور حسن عباس موسى1093192321422071128

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد حسين محمد حمودي وناس1093202421411042144

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمصطفى غافل عبد الحسن كاظم1093212521411008375

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل حسن عبد1093222521413023068

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية االمير للبناتاحيائيشهد محسن عباس نعمه1093232521422021103

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيعال محمد عبيد عوده1093242621424012158

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسن عدنان هاشم حسن1093252721411034043

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب صالح مهدي بريس1093262721422018103

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيكرار عصام عبد االمير عبد1093272321411002188

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين محمد جيثوم سلمان1093282321411020100

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيسجاد رسول علي حسين1093292321411020138

4148 من 3313صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيالحسن هيثم عبد الرحمن كشاش1093302321413016008

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره محمود جاسم ناجي1093312321422013295

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيآيات عامر علي حسين1093322321422014004

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية الرسول للبنيناحيائيحيدر قائد بهلول نعيم1093332421411026074

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيفاطمه نعيم عبيد راضي1093342421422041097

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحسين يحيى نقي جواد1093352521411005047

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيمحمد صباح حسن حمادي1093362521411029029

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية الرملة للبناتاحيائيهند فرحان مدلول حسين1093372521422006055

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيحوراء وليد عباس عبد الحسين1093382521422035062

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين حمزه جياد عبد1093392521424004147

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد ضياء حسن عبد االمير1093402721411026012

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيكرار حيدر ابراهيم احمد1093412721411037086

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيرسل خصاف جريو حسين1093422721422008048

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.6094.93اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمرتجى علي جواد محمد علي1093432521411009296

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسين عليوي حمزه علي1093442321411042041

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه ميثم صاحب كاظم1093452321422012095

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرؤيا ميثم عباس حسن1093462321422013150

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرضاء محمد سعدون حسين1093472321422013164

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية الشموس للبناتاحيائيفاطمه علي حسين عبد1093482321422025069

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرقيه علي حمزه عبد عون1093492321422039082

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيزينب زهير صاحب فيصل1093502321424005028

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد حمزه خفيف حجي1093512421411014080

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيمشهد زهير داخل هاشم1093522421422003164

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية ايليا االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر مكي حسن1093532521413008006

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي احمد هادي عبد الحسين1093542521413031336

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزهراء مناضل جاسم كاظم1093552721422011030

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم عبد الزهره محمد1093562721422033067

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب صباح كريم راضي1093572721422035174

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.2494.71ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمسلم عقيل سالم جواد1093582421415003089

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0894.68ثانوية بابل للبنيناحيائياسماعيل كريم اسماعيل عبد الحسين1093592321411056016

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائيسجاد علي حبيب عباس1093602321411048010

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين حسن نعمه حسن1093612321413018058

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيسجاد جاسم نعمه طه1093622321413018108
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعلي احمد خضر كاظم1093632321417006029

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمنتظر عزيز فاضل عمران1093642321417007198

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتقى ثامر نعمه محمد1093652321422038028

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبراء عامر سليمان رحيم1093662321422043022

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية الرباب للبناتاحيائيبنين فاضل محمد عبد الرضا1093672321422075014

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل محمد كريم1093682321424006186

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور عبد الرزاق ناجي علوان1093692321424006377

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد هادي عكله حسون1093702521411007403

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد باقر حبيب خالد عبود1093712521411018092

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي احمد حسن جابر1093722521413017066

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحمزه جفات عوده حمود1093732521413023037

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعباس كاظم عبد الحسن سلمان1093742521413030047

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيأيالف حسين عبد الزهره عباس1093752521422003014

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور الهدى حيدر طارش عبود1093762521422003566

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية الرملة للبناتاحيائيحوراء رزاق عباس جاسم1093772521422006015

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينرجس حيدر حسن علي1093782521422011073

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب جواد محمد عبد1093792521424004547

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيايات حبيب سامح صبح1093802721422037025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية المدائن للبناتاحيائيشهد نصير صادق محمد1093812721422047080

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد هاشم رشيد1093822721424005009

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.3694.56ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيامير ثامر جواد كاظم1093832721411039011

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمصطفى علوان صابر غالي1093841421415009180

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الرضا ناصر1093852221411003237

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائياحمد رزاق عبد هللا عجرش1093862321411002008

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية القاسم للبنيناحيائيغالب عطيه هالل صدام1093872321411006127

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد شهاب احمد غاوي1093882321411017122

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم خليل ابراهيم1093892321411019146

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين حسن جابر رديد1093902321411020074

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية الوركاء للبنيناحيائيامير فيصل حسين علي1093912321411030004

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمصطفى محمود هادي كاظم1093922321411039023

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الطبري للبنيناحيائيجعفر محسن علي فازع1093932321411047010

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية النخيل المختلطةاحيائيبهاء اياد عمار مكطوف1093942321417039009

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية المناذرة للبناتاحيائيصفا حسين جاسم نصير1093952321422003101
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء قاسم صاحب عبدهللا1093962321422013230

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهدير حسين عبداالمير عبدالكريم1093972321422013532

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيدعاء كريم عبد هللا حمادي1093982321422071038

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيمنتهى حسين عبداالخوه عبدالحسين1093992321424005040

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية النخيل المختلطةاحيائينبأ جهاد عمار مكطوف1094002321427039034

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيكرار فرج ناسي علوان1094012421413008041

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد باسم ناجي جهادي1094022521413031010

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك سعد حمزه طرخان1094032521422022198

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب غانم محمد طاهر1094042521424015070

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ ناجح جبار كظم1094052521424018274

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد الخالق عطيه1094062521424030075

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50الخارجياتاحيائيايه عالء فخري شنيف1094072521428050066

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعباس ماجد علي جبير1094082621411009099

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيايفان عباس حسين كاظم1094092621422021009

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب علي عبد االمير درويش1094102721422018105

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب حسين ناجي حسن1094112721422035164

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الرميثة للبنيناحيائيبشير فاخر مجبل صبر1094122921411016022

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.7294.45ثاتوية المتميزيناحيائيعلي عصام جليل صيهود1094132621411040019

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.6494.44ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمنتظر فوزي خزعل جياد1094141221411001096

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0894.35ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا حسين محمد1094152521413024097

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية المحبة للبنيناحيائيمصطفى رياض كمال سعيد1094161121411003025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائينبأ طالب نعمه امين1094171221422009066

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية ابابيل للبنيناحيائيحسن ضياء قاسم رويض1094181321411011012

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية البصرة للبناتاحيائيافنان ذو الفقار فاضل ميرزه1094191621422058003

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية بلد للبناتاحيائيصابرين ستار سرحان طالل1094201821422017094

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمحمد خليل عبد الستار محمود1094212121411030051

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الفهود للبنيناحيائيعلي جالل هاشم جابر1094222221411042055

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية شهداء االهوار المختلطةاحيائيمحمد عيسى نعيمه ثاجب1094232221417082010

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية المسيب للبنيناحيائيابراهيم كتاب مرهج دغيمث1094242321411009001

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن عبد الحسين نصر1094252321411009134

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية ابن سينا للبنيناحيائياحمد عدنان خضر عبد الواحد1094262321411025002

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية االندلس للبنيناحيائيزيد فاضل هادي حمزة1094272321411033080

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسين مشتاق محي طالب1094282321413016038
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية عدن للبناتاحيائيحنين مزهي شمران حمد1094292321422001023

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبنين سمير حامد جبر1094302321422002029

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء كامل جلوب حسن1094312321422035067

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزينب اسماعيل محمد حمادي1094322321422037046

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسكينه احمد كريم حسن1094332321422038078

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيغدير رضا موسى رضا1094342321422045099

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائينرجس سعد عبيد مجبل1094352321422048118

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية حلب للبناتاحيائيتبارك حبيب غضيب معارز1094362321422053002

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبراء سعد اسماعيل حسين1094372321422072043

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيتقى محسن صادق محيسن1094382321424001004

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية النضال للبنيناحيائيكمال حسين علي طريطر1094392421411009048

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر كاظم عبد بديوي1094402421411027095

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمجبل جابر عذاب مدلول1094412521411001383

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد حمزه حسن عبد1094422521413013265

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي جميل حسين ساهي1094432521413017068

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسنين باسم قاسم محمد1094442521413031138

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك اسعد معطي عبد الحسين1094452521422022183

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيابرار حاتم هادي فنون1094462521424014011

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياريج ظافر عواد كاظم1094472521426001412

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه كاظم محمد جوده1094482621422013095

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب قيس عبد الزهره حمزه1094492721422035188

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيكاظم فالح حسن شاكر1094502921411023073

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.8094.30ثانوية المتميزيناحيائيعباس كامل عبد الحسن عامر1094511421411005045

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الرباط للبناتاحيائيهدى فلفل كاظم عبد هللا1094521121422055088

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمرتضى سعدون عصفور خنجر1094531421411017084

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية زينب للبناتاحيائيدعاء نعيم كرم هللا حمد1094541421422043076

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيمقتدى عاصم ساري حسن1094551621413027059

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية التاميم للبناتاحيائيزينب محمد شكر صالح1094562121422022027

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي اكبر اسماعيل جاسم عبود1094572321411002137

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيزيد طالب عباس كاظم1094582321411007071

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد حيدر كاظم جبر1094592321411020318

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعباس ثابت عبد الحكيم عبود1094602321413016056

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيغدير حسن علي عبود1094612321422006076
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيآيه هشام جاسم حسن1094622321422007015

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء صباح حسن حسين1094632321422012117

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء احسان علي اليح1094642321422013196

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء ميثاق زويد حسين1094652321422017144

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيبتول فالح حسن راضي1094662321422018019

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية النجوم للبناتاحيائيهديل حميد نعمه سلمان1094672321422054064

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزهراء رزاق صالح مهجهج1094682321422071050

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم راضي1094692321422072234

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الدغارة للبنيناحيائيطارق حمودي كاظم عباس1094702421411003067

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيحسين وحيد غافل عليوي1094712421411016014

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيعلي اعتقاد عبد هللا خربيط1094722421417004019

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء ماجد حسين لهو1094732421422011111

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتقى صادق جعفر كاظم1094742421422015034

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيجعفر رعد صبار محيسن1094752521413013054

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن ناجي تالي1094762521413013277

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي بهاء حيدر هادي1094772521413031341

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه محسن برهان سعد1094782521422021125

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه خضير عبد االمير مجيد1094792521424014260

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم شبر جبار عباس1094802521424018178

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم عامر احمد جاسم1094812521424018180

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدير حميد عبد مسلم حميد1094822521424018382

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد شاطي حمزه عواد1094832721411025200

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيحسن علي عبد العظيم صالح1094842721411041008

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيدعاء عوده محمد حسين1094852721422035102

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم حسين ناصر حسين1094862721422035292

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء عماد حسين جاسم1094872721422037137

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيشهد احمد عباس انعاس1094882721422037193

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء احمد حمادي رويضي1094892821422009055

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.4894.08ثانوية الباقر للبنيناحيائيزيد زاهر عبد الحمزة شعالن1094902321411037079

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.4094.07اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين نعمه حسن كطافه1094912721411028053

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0894.01اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائياحمد فراس عبد الواحد يونس1094921621411068005

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعثمان ياسر مطلق سلمان1094931021411037038

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين حسن غزال جواد1094941121411030011

4148 من 3318صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيهدى احمد عبد الرضا حواس1094951621422004079

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيزهراء حسن محسن سالم1094961621426001037

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية بعويزة للبنيناحيائيخليل غانم غائب قاسم1094971721411079026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب مهدي مطلك فارس1094982121422013091

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين ماضي شحل فزع1094992221413023059

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الجاسم رومي1095002321411019141

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمحمد حسين عبد االمير جاسم1095012321411031079

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيحسين فالح حسن ناجي1095022321411049010

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمحمود حميد حسين عبيد1095032321417012127

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحوراء هاني عباس حمزه1095042321422027028

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية المسيب للبناتاحيائياغادير كاظم عبيس كاظم1095052321422041007

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية النجاة للبناتاحيائيامنه عبدالهادي كاظم تركي1095062321422059010

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية االفاق للبناتاحيائيفاطمه ستار عبد الحبيب شدهان1095072321422061063

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيبنين اكرم صالح هادي1095082321422071015

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيبنين موفق محمد مزبن1095092321424015006

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي جعفر فليح حسن1095102421411004112

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمرتضى وسام عبد الصاحب سلمان1095112421411048279

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمه وناس عبد علي وادي1095122421422001106

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيزهراء ميثم رشيد مظلوم1095132421424005039

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيتبارك عالء الدين مجهول كاظم1095142421427020014

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائياحمد حاتم حسين عباس1095152521411029001

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد الجواد نضال غثيث حمود1095162521413024082

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيميثم ضياء صبحي حسن1095172521413031708

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين عبد هللا كاظم عناد1095182521422022164

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيمنار متعب راهي عجمي1095192521422023047

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيعبير حسن ضياء هادي1095202521422040140

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغدير علي حسين حسن1095212521422040165

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم جاسم عبد الرضا الخرس1095222521422040321

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينرجس احمد محيبس دحام1095232521424018280

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور سعيد حمودي حسين1095242521424018323

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبتول مكي محمد جاسم1095252521426001418

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيفاطمه حسين غافل عباس1095262721422022047

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيقبس علي مهدي صحو1095272721422042037
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد شاكر كريم شاهر1095282921411020006

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.7293.95اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتقى نكتل هاشم جاسم1095291721426001368

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيطارق عصام موسى محمد1095301121411016024

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين باسم ماضي بشير1095312221411003062

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمقتدى سعد صاحب حسن1095322321413018291

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور هيثم عبد الحسن جواد1095332521424018343

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية المكاسب للبنيناحيائيليث حيدر محمد رضا كريم1095342721411001044

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيبراق حمزه كاظم ياسين1095352721422050015

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيحوراء محمود شاكر نجم1095362721422050032

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيحوراء زهير رشيد كاظم1095372721424003009

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الرحمن للبناتاحيائيفاطمه فائز كاظم خديم1095381021422021046

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية الحرائر للبناتاحيائيتبارك ناصر فليح حنون1095392721422027017

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي زيد قمر حسين1095402121411049078

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد جواد عبد الكاظم عبد1095412621411001149

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائياوس اسامه محمد عبد1095422621411027018

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور محمد خزعل عبدهللا1095432221424051171

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمجتبى علي جواد عبد الكاظم1095442721411021083

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمآب عالء محسن حسين1095452321424006328

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيغدير رسول عبد الساده هالل1095462321411062044

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهاجر علي عبد الحسين ساجت1095472321422039228

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية المدائن للبناتاحيائيرونق حسين صالح مهدي1095482721422047046

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي حسين حمود خضر1095491321411008073

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيامير ابو ذر سعدي ديكان1095502321411005013

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأميره مكي علي هادي1095512321422012004

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية المناذرة للبناتاحيائياية عالء عبد الحسين حبيب1095522321422003013

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعباس حيدر رباط حايف1095532321413018120

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه رسول مسلم محسن1095542321422013387

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية الصادق المختلطةاحيائيفاطمه يحيى حسين علي1095552321427006033

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحسن نزار عبد الحسين عزيز1095562521413031489

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى امين عبد الحمزه شريف1095572521424004689

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية الشهيد الصدر للبنيناحيائيمحمد قاسم علي شراد1095582321411059027

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيخديجه محمد محسن صعيب1095592321422056005

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية االخوة المختلطةاحيائيغفران صادق جواد رشيد1095602321427040009
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قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه عالء حمودي ابو ذينه1095612621422041016

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.3292.55ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيذكرى منتظر طارق ابراهيم1095622321422077029

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيزيد صادق حامد هنواط1095632321413018100

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيسرى علي ربيع مجول1095642721422054183

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.4092.40ثانوية المتميزيناحيائيامجد صباح حسن مظلوم1095651421411005012

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية االمام للبنيناحيائياسحاق هادي كاظم ساجت1095662321411013005

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيحوراء اياد عبد هللا عزيز1095672321422017064

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسين عالء حسين محمد علي1095681221411028047

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمؤمل اياد اسماعيل كباش1095691521411011132

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي احمد عباس حسن1095702321411014093

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيبراء طارش حمود علي1095712321422006013

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية عشتار للبناتاحيائيكوثر يوسف حمزه عبيد1095722321422049085

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر سمير ادريس عبد1095732521413031692

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب الحوراء امجد عبد الرزاق حسين1095742521424004534

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيبتول حيدر عبد االمير صالح1095752521424024007

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيرضا عالء رضا محمد1095762721411025090

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء مهدي ساجت بخيت1095772721422010049

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيسحر توفيق عبد عون فاضل1095782721422020080

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهبه عبد االمير هادي صلف1095792721422048152

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيفرقان محمد جواد كاظم1095802321411012117

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00عدادية الثورة للبناتاحيائيزينب عبدزيد عيدان راضي1095812321422011108

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيسجى سعد مهدي صكب1095822321422027058

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيشهد فاضل فاهم محي1095832321422075050

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية نفر للبنيناحيائياحمد معين حسن ابراهيم1095842421411020006

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى حسن عبد الكريم جاسم1095852521413031599

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمنتظر صالح يوسف علي1095861321411012144

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية الباقر للبنيناحيائيعلي السجاد جاسم محمد جبار1095872321411037040

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيورود صباح محمد راشد1095882321422008086

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83عدادية الثورة للبناتاحيائيبراق عالء حسين لطيف1095892321422011024

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدى ميثم كاظم عبيد1095902321422012307

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيحوراء حسن كاظم عبيس1095912321422022071

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب عباس مهدي صبيح1095922321422022139

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الزيتون للبنيناحيائيباقر جميل عجه عوده1095932421411015030
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قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد وفي ناجح حسين1095942521411001472

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمود فليح راهي جفط1095952521411007413

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعبد هللا محمد كشيش فرهود1095962721411043018

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيسجود احمد حسن ثامر1095972721422022034

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب احمد خلف حسين1095982721422033160

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه ناظم مالك عبيد1095992721422040122

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية البسملة للبناتاحيائيرسل مشتاق عبد االمير نعمه1096002721422041076

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.8891.81ثانوية التحرير للبناتاحيائيسجى بدر مهدي عباس1096012321422021074

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.8091.80ثانوية التحرير للبناتاحيائيرسل مصطفى طالب جاسم1096022321422021039

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي محمد بدر حريز1096031621413030028

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعباس صباح عبيس عمران1096042321411019084

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية الكفل للبنيناحيائيزيد محمد علي سعدون1096052321411028028

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء جبار عيسى جواد1096062321422032033

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية الغدير للبناتاحيائيشفاء محيسن ابراهيم حسين1096072321422055046

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتقوى سالم محمد بستان1096082421422039050

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية التحرير للبنيناحيائيعباس عبد االمير عباس عبد الزهره1096092521411033062

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيكاظم محمد محل تالي1096102521413030064

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين سالم وهاب كاظم1096112521413031160

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين نجد عبيد صدام1096122521413031188

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبسعاد عبد الحسين حميد عليوي1096132721422003032

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائياديان علي عبد الحسين حسن1096142721422040010

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه صالح هادي حسن1096152321422035107

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه رافد عبد سلمان1096162321422048101

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيفاطمه حسن كاظم محسن1096172321422068023

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرقيه باقر محمد عبدالرضا1096182321422072091

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيتبارك طارق طبك شرقي1096192321426001344

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33الخارجياتاحيائيساره احمد عبد عيدان1096201221428050129

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمنوره رضا حمود محمد1096212321422013462

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيمريم تركي عبد علي كاظم1096222321422035122

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيدعاء محمد مبدر علي1096232321422063026

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيزهراء مشتاق طالب عبيس1096242321422063038

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب صادق حسين علي1096252321422072145

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية الصادق المختلطةاحيائيزهراء حيدر محمد محسن1096262321427006017
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قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب علي عيدان عبد1096272521422021083

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية الرقيم للبناتاحيائيدالل رياض حبيب جاسم1096282721422005018

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء علي خزعل مهدي1096292721422037131

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية االمامة للبناتاحيائيزينه شهيد حسن فليك1096302721422056076

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية عدن للبناتاحيائيتبارك صبيح جاسم بردان1096312321422001018

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيعال رعد حسين كرم1096322321422013347

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب احسان عبد الواحد عوده1096332321422017146

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينور صادق كاظم حسين1096342321422045131

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيفاطمه ظاهر محيسن عبيد1096352321422057041

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيرجاء عبيد علي خشان1096362321422066020

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيحوراء هادي يونس لفته1096372721422009022

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيحنين عامر خليل جمعه1096382721422018050

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد عدنان عبد1096392221424028053

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حيدر جابر هادي1096402321422013382

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة محمد تركي محمد1096412321422030067

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء جواد يوسف حميد1096422321422035053

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان سعدون علي حسين1096432321424006023

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00الخارجياتاحيائينور الهدى صباح حسن كاظم1096442321428050332

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية ام عمارة للبناتاحيائينور الهدى احمد حسين كاظم1096452721422010096

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيضحى رياض عبد االمير محسن1096462721422020086

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء حمزه هاشم عبيد1096472321422006050

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الربيع للبناتاحيائينور جمال لطيف شالل1096482321422022223

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية الباقر للبناتاحيائيرقيه احمد كريم لفته1096492321422029032

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبنين حسين علي عبود1096502321422039034

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيشهد جعفر مجدي هاشم1096512321422072179

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل حيدر هادي1096522421424023057

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينور كاظم نوير منصور1096532721422003206

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية عكاظ للبناتاحيائينور فالح جعفر عباس1096542721422018207

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.4890.75ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب حيدر راضي ابراهيم1096552321422077044

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء فراس جاسم حسين1096562321422075041

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيزهره عامر عبد الكاظم حسين1096572321427052004

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67الخارجياتاحيائيريام حيدر عبيس محمد1096582321428050134

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيكوثر ابراهيم هاشم عبد الزهره1096592721424005021
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قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية المناذرة للبناتاحيائيمريم عمران موسى كاظم1096602321422003135

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشمس علي عبدعون جاسم1096612321422013315

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية طليطلة للبناتاحيائيهبه عباس بلكت ستار1096622321422017295

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية الجنائن للبناتاحيائيضي رسول راضي عباس1096632321422026060

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرؤى حيدر عبداالمير جاسم1096642321422038038

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب فالح مهدي صالح1096652321422039127

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية الرباب للبناتاحيائينور فاضل فاهم محي1096662321422075098

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيبنين نوري عبداالمير ربح1096672321427012014

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيرقية جاسم نعمه حسون1096682521422030038

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسالم هاتف عبد الحسين سلطان1096692521424004055

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية در النجف االهلية للبناتاحيائيساره عبد هللا جبر حسين1096702521424031010

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم كاظم حمد1096712621424007177

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيعبير هادي صالح حسين1096722721422025107

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايات حسين هادي حمزه1096732721422035033

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية البسملة للبناتاحيائيحنين محسن كاظم بريس1096742721422041055

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء علي حسين حمادي1096751321422046028

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتاحيائينور سعدون خماط منشد1096762221424052020

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية الشموس للبناتاحيائيزينب محمود علي حسين1096772321422025050

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء كامل عباس عليوي1096782321422036035

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيسجى صباح جواد جوهر1096792321422049053

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيرغد محمد عبد الحسين بعير1096802721422020042

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيطيبه قاسم خميس عبد الحمزه1096812721422020089

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيفاطمه حاكم طالل مرهون1096822721422022045

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب مسلم جواد كاظم1096832321422003084

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائياّمين عبد الحسن محمد جابر1096842321422013005

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل حسين عبد زيد دبس1096852321422033057

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17ثانوية النجوم للبناتاحيائينرجس احمد حسن عبد1096862321422054055

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية كوثى للبناتاحيائيبتول كريم صالح غنام1096872321422073022

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17الخارجياتاحيائيكوثر علي مالك شاكر1096882321428050281

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزينه ناجي شافي عليوي1096892721422005036

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية اليرموك للبناتاحيائياسالم جميل لفته علوان1096902721422036008

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء ضاحي حسين واوي1096912721422037123

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17ثانوية الزهراء للبناتاحيائيبنين احمد عبود كريم1096922721422038009
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قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية االمامة للبناتاحيائيفاطمه حامد حسن فرهود1096932721422056098

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00عدادية الثورة للبناتاحيائيايات ناهض فليح عمران1096942321422011022

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير سعد عبيس حسن1096952321422013354

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغفران عبدالرزاق عبدالعظيم موسى1096962321422013359

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية الشموس للبناتاحيائيتبارك صالح هادي عليوي1096972321422025021

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغفران عبدالستار جبار عبيد1096982321422051095

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00ثانوية الخلود للبناتاحيائيبنين حسين كزار يوسف1096992321422058013

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيتبارك حميد نور عوده1097002321427012016

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء دايم جهاد هنو1097012521424014130

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيفاطمه محمد عبد االمير زغير1097022721422008129

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه عادل محمد صالح علي رضا1097032721422036124

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزينب حازم كاظم عبد الحسين1097042721422040065

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائينبا عالء عبود هويدي1097052721422054293

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83ثانوية المناقب المختلطةاحيائيورود علي عبد هللا نايف1097062321427036009

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيضياء هاشم قاسم علي1097072521413031285

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0098.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم محمد عبيد عبد الساده1097082521424013100

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0098.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه كاظم مجيد حميد1097092521424014115

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء فاضل وحيد حسن1097102221422013035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه عالء جعفر محمد1097112321422013062

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية اسماء للبناتاحيائياسماء ماجد عريان كاظم1097122421422011008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية السنبلة للبناتاحيائيسمر عبد الرزاق فرحان كاظم1097132421422029056

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد مسلم لفته1097142421424023049

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد قاسم علي حسين1097152521411007386

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي خالد جاسم سعيد1097162521413031355

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيفضل هللا ناجح حسين عبد الحسين1097172521413031433

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى نصير نعمه عبد1097182521413031674

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء عادل جابر خليف1097192521422022444

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايه شكر يعقوب يوسف1097202521424014036

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيدعاء حسين كريم بلبول1097212521424015034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيرسل قاسم حسن محمد1097222521424015041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم هليل1097232521424015113

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيلقاء حمزه علوان زوبع1097242521424015116

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب حسين جبار شهيد1097252521424016010
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيلينا ثامر صاحب خنجر1097262521424018150

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائينبأ مهدي عبد االمير عباس1097272521424028022

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيدعاء ناصر عزيز ثامر1097282521427006033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمحمد صادق رعد زويد عالس1097292821411012028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.6897.78ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم حيدر صالح محمد1097302521411030002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.6897.78ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء صباح رزاق جاسم1097312521422013035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.2097.70ثانوية المتميزيناحيائيمجتبى رضا رحيم موسى1097322521411030044

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد خضر كامل حسين109733242041076105

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية المستقبل للبناتاحيائيحوراء احمد حسن ياسر1097342321422030020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم رحيم راشد1097352321424006162

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيامنه امير حسن جميل1097362421422047015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحيدر قاسم عبد االخوه حسن1097372521411004042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيزيد كاظم محمد كاظم1097382521413011006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيامير حبيب عبد االمير عبود1097392521413014008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول علي عبد عوده1097402521424004124

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيرقيه صالح مهدي حسن1097412521424015044

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب علي كامل مجبل1097422521424015069

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمة طالب شاكر غزال1097432521424018008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه عباس نواف كاظم1097442721422035266

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبنين حيدر جبار حسن1097452921422001023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الوفاء للبناتاحيائينبأ محمد نعوم صالح1097462921422004088

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب نعيم جحيل1097472221424044029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء قاسم حسان حبيب1097482321422033089

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية االفاق للبناتاحيائيسجى سامي طعمه شاطر1097492321422061050

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائياسالم ميثاق عبادي حسن1097502321424003003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية خديجة للبناتاحيائيمروه جميل عبد سياب1097512421422001111

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمعصومه رائد عبد االمير فرحان1097522421422006156

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة احمد عمران براك1097532421422009249

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية العروبة للبناتاحيائياسراء حيدر عبد زيد كاظم1097542421422047009

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية ميسان للبنيناحيائيتمار عالء رزاق عبد الحسين1097552521411011019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكرار امجد عبد الجبار مهدي1097562521413031443

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه رياض سعيد بعير1097572521422003176

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية الرملة للبناتاحيائينبأ عباس عبد الحسن عبد1097582521422006051
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية واسط للبناتاحيائيزينب مرهب حسين علوان1097592521422008046

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم مهدي صالح مجيد1097602521424013101

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهديل عبد اللطيف خليل يوسف1097612521424018384

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيزهراء راضي والي رويعي1097622521424029013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيسالم سلمان فلو عبعوب1097632921411022043

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.2497.37ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باقر محسن تركي عطيه1097642421411041095

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياحمد ناظم كريم عبيد1097652221411033028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيطالب محمد قاسم خليل1097662221413013087

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب ماجد دفار جدوع1097672221424028122

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيزيد جمال محمد عبيد1097682321411020126

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حسام هادي سلمان1097692321422013204

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء سعد محمد صالح مهدي1097702321422013215

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين اسعد عبد الرحمن باقر1097712421411036059

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية السجاد للبنيناحيائيمرتضى قائد رساله حسن1097722421411047305

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحوراء باسم فاضل محسن1097732421422013065

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الزهراء علي مراد امين1097742421422022149

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم عبد الحسين1097752521411005132

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين عماد هادي عبيد1097762521411009095

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيامجد علي هادي عبد الزهره1097772521411029005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين نعمه عباس1097782521413031376

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيحسن صالح مهدي شنون1097792521417014007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية الصباح للبناتاحيائينور الهدى غسان رغيد غازي1097802521422007116

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيبتول جاسم عبد الحسين صاحب1097812521424002008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيتبارك علي عبد األمير عبد الحسين1097822521424011018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمة ضياء حسون مهدي1097832521424014245

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيشيماء ماهر كاظم مطر1097842521424015087

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه باسم محمد علي عيدان1097852521424018003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه رحمن جالب عباس1097862521424018043

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ حيدر محمد عبد1097872521424018257

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياسراء باقر كريم برهان1097882521424022002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيبنين عقيل كريم هاشم1097892521424034003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعذراء حيدر مطر ابراهيم1097902521427006090

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيزهراء كريم عبد زيد رومان1097912521427014021
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه عباس فضيح حسن1097922721422003171

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.6097.27اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمؤمل حسين محيل عبد الرضا1097932521411009230

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.2497.21ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيفاطمه علي ياسين أحمد1097942621422042023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.1297.19(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينرجس عباس رزاق محمد علي1097952521422022603

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيبتول كاظم حلو كريم1097962221424003022

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيانور عباس فاخر جادر1097972321411031006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية االندلس للبنيناحيائيعباس صبار عبد هويش1097982321411033108

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية عدن للبناتاحيائيبان خالد معيوف عبيس1097992321422001013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه موسى عليوي موسى1098002321422013180

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينه رائد جبار حسن1098012321422013283

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم احمد عبد مسرهد1098022321422013425

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية الحلة للبناتاحيائيرسل حمزه محمد علي1098032321422024022

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيضحى أحمد نعمه جاسم1098042321422027068

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية الباقر للبناتاحيائيسجى محسن علي كاظم1098052321422029058

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيبنين حسن عبد الرضا شبوط1098062321422035022

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهبه عبد الزهرة شاكر فرحان1098072321422044154

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب ضرغام سعد متعب1098082321424003116

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمجتبى قيس صباح يوسف1098092421411021070

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمنتظر صالح حسن جاسم1098102421417020093

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء صالح كوكز حميدي1098112421422004068

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية السنية للبناتاحيائياسراء ريكان رايح مطلك1098122421422009006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيتبارك اياد خوام جاسم1098132421422026040

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائياريج عزيز عباس ضليع1098142421424025002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيحسين احمد ابراهيم مجيد1098152521411041010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17االهلية للبنين (ع)اعدادية دار الزهراءاحيائياثير عبد الحسن جيثوم مرزوك1098162521413006001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين عماد جواد كاظم1098172521413023034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسن كريم احمد علي1098182521413033025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائينرجس عقيل محمد رضا محمد علي1098192521422003552

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية المعارف للبناتاحيائيمريم مازن كاظم جبار1098202521422005019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية المعارف للبناتاحيائينور صباح حسن راضي1098212521422005027

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائييقين سعيد كاطع صخي1098222521422020114

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء عقيل محمد عباس1098232521422030058

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه جواد كاظم علي1098242521424004329
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيصبا عبد الحسين كاظم نايف1098252521424004684

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائياستبرق عدنان عبد الساده ذياب1098262521424015002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه حيدر عبد الحسين حبيب1098272521424018037

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه محمد جبار عبد زيد1098282521424018101

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمروه ميثم رحمن جاسم1098292521424018159

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيأيات سامي زين دغيم1098302521424019002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم جواد جاسم مغيض1098312521424023090

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيرقية عقيل عالوي عبد الحسين1098322521424034006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية الرقيم للبناتاحيائيرفاء احمد حمزه حسين1098332721422005019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتاره حسين ابراهيم محمد1098342721422054049

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين جميل بهلول فهد1098352921411020078

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةاحيائيدعاء كريم مزهر عوض1098362921425004011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.6897.11ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الحسين كريم عيدان1098372521424015021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.1297.02ثانوية المتميزاتاحيائيميسم كاظم مذخور فضل1098382421422036055

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيحسن رائد جبار حسن1098392321411025010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعلي لطيف هالل حسن1098402321411031061

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00عدادية الثورة للبناتاحيائيحوراء عالء مظهر جلعوط1098412321422011050

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب احمد سليم لطيف1098422321422012135

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتبارك فالح حاتم حسن1098432321422015031

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائياالء صباح عبود حسن1098442321422017012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم حسن ذياب سرحان1098452321422072261

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيريم ميثم جعفر موسى1098462321424006150

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائياشراق صابح حسن علوان1098472321424016002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيرقيه علي مهدي دفار1098482321427012032

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب حبيب مهدي عباس1098492421422014113

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور صالح مهدي عبد1098502421422022154

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيحنين حسن صبار ابراهيم1098512421424009016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيبنين حسين خزي حسين1098522421424014009

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيتبارك يحيى شمران عبد الساده1098532421427020016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيثناء سرحان جفات موسى1098542421427020017

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمهيمن حسين ناصر حسين1098552521411001556

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد نبيل صالح محمد رضا1098562521411005160

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيياسر وليد محمد عباس1098572521413005045
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم محمد عبادي1098582521413011012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر محمد عباس1098592521413025051

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل حاكم حسين1098602521413031626

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد نبيل جميل ابراهيم1098612521413033142

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00الخارجيوناحيائيمصطفى ناظم عبيد شنته1098622521418001523

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيبتول وسام عباس حسين1098632521422001015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيأيات رعد حاكم جويد1098642521422003007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمعاذ نبيل جميل ابراهيم1098652521422004712

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايات سالم هاشم جبر1098662521424004092

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء باسم طعمه عباس1098672521424004242

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرؤى سامي مجبل رملي1098682521424004294

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عبد الحمزه عبد الكاظم خادم1098692521424004455

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره عقيل عبد حسين1098702521424004628

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائينور الهدى عدنان رزاق حبيب1098712521424012025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهبه هللا مسلم فاضل مهدي1098722521424014371

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه جعفر صاحب عبد االمير1098732521424018026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ جبار عبادي محمد1098742521424018255

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحنين حسنين نوري حسن1098752521424022035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه عزيز داود عواد1098762721422054231

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيايات يحيى دعبول جوان1098772921422027038

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرقيه هاشم عبد الزهرة عباس1098782921422027120

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.8896.98(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيوجيهه عقيل عبد العباس خضير1098792521422022641

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.8496.97ثانوية المتميزاتاحيائيشمس محمد مهدي هادي1098802521422013056

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.7696.96(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمسد رعد محمد جاسم1098812521422040346

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.1296.85(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى حيدر عبد الجليل أحمد1098822521424018303

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0496.84ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى حيدر سليم محمد1098832521411030072

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب علي شريف حميد1098842221422004192

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية السوق للبناتاحيائيمريم طاهر حسوني ثامر1098852221422077217

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم حميد كوعي ابراهيم1098862221424010200

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيامنه رسول مطشر كشيش1098872221424054006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية كوثا للبنيناحيائيخلدون حكيم عبد الكاظم عبيس1098882321411040048

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيمحمد حيدر عدنان عبد العظيم1098892321411072032

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيمقتدى صبار حسن كاظم1098902321417029025
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيفاطمه صفاء حسب علوان1098912321422023037

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبراء علي حسين علي1098922321422033014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين عباس مخيف محمد1098932321422033018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرفقة فؤاد كامل كاظم1098942321422039078

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء علي نعيم ناصر1098952421422027097

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب سامر فالح عبد المجيد1098962421422047129

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيباقر هاشم محمد حسين1098972521413017012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيسجاد باسل حسين موسى1098982521413023055

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعباس محمد كاظم برباز1098992521413024048

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد فارس جميل رسن1099002521413031031

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد صالح هاشم عبد هللا1099012521413031233

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمجتبى حمودي عبد علي1099022521413031481

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد زهير مجيد علي1099032521413031545

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنير حيدر عبد الزهره عبد1099042521413031700

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83الخارجيوناحيائيمصطفى عبدالخضر سالم جلود1099052521418001513

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحوراء كاظم واوي ماشي1099062521422003134

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور الهدى مؤيد عبد االمير ناصر1099072521422003571

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمريم حيدر سالم لفته1099082521422010297

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه عبد الساده غبن حرش1099092521422040224

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيافياء عقيل صالح عبد الكريم1099102521424004066

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياماليد جاسم خليل ابراهيم1099112521424004078

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين كاتم حسن شالل1099122521424004161

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيدعاء ارحيم سوادي عزيز1099132521424004278

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء داخل حسن ياسين1099142521424004426

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء زمان جابر عبد1099152521424004434

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى ضرغام خليل ابراهيم1099162521424004636

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغفران كوثر حسن هادي1099172521424004735

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزهراء فالح حسن عبد زيد1099182521424011043

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيعذراء فارس جابر علوان1099192521424014229

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيسجى منصور حسون هادي1099202521424015080

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى فاضل محسن جوده1099212521424018310

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمرتضى عدنان رسن ياسين1099222621413001082

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب علي نجم عبيد1099232621422017093
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيكرار فاضل عبد العباس محمد علي1099242721415001083

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية اليرموك للبناتاحيائينور علي دليمي عاشور1099252721422036171

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.8896.81ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور صباح محسن عبيد1099262421424023135

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.8496.81ثانوية التحرير للبناتاحيائيبراء فالح حسن امانه1099272321422021014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.5696.76ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيهبه خالد نعمه هاشم1099282721422043091

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه غني ثجيل بادي1099292221424017202

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية القدس للبنيناحيائياحمد ظافر عبد االمير حمزه1099302321411043002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية االخوة المختلطةاحيائيعبد هللا ثامر كريم سلمان1099312321417040017

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية الرفعة للبناتاحيائينور مظهر حبيب عباس1099322321422006100

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عقيل نجم عبد1099332321422012148

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبنين محمد عباس عبد1099342321422016020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية طليطلة للبناتاحيائيرسل محمد اسكندر حبيب1099352321422017095

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيصفا علي محسن توفيق1099362321422048084

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى فاضل كاظم زغير1099372421411048295

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء محمود جاسم علي1099382421422006096

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيارجوان اسامة حكمت حسن1099392421422024008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية السنبلة للبناتاحيائيبتول كاظم عبد الرضا مغير1099402421422029014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصفاء جبار عبد الحسين اكريم1099412421422039146

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقية جاسم محمد ثجيل1099422421422047082

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية الوحدة للبنيناحيائيرضا محمد حسين محمد1099432521411005057

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمنتجب عبد الكريم احمد حسن1099442521411005182

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد باقر رضا عالوي فرحان1099452521411033104

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيوسام هيثم حسين عباس1099462521411041071

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين هادي فضاله1099472521413004007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد وسام سامي علي1099482521413031047

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم شغي1099492521413031519

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمسلم يحيى بشير سوادي1099502521413031632

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم امجد ابراهيم حسين1099512521422003495

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه سعد علي حول1099522521422010260

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيمريم احمد كاظم مهدي1099532521422030105

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك صباح حسن حسين1099542521424004182

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزمزم ماجد ضياء مجيد1099552521424004389

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح حسن عبد الرضا1099562521424013049
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه فارس جميل عبد1099572521424018084

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائياالء مجيد حسن جبار1099582521424019009

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيافراح جواد كاظم حسين1099592521424023003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء محمد رشيد غاوي1099602721422042016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائياحمد كمال عواد محمد1099612921411019008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.5696.59ثانوية التحرير للمتميزيناحيائياحمد فاضل حمد مكوار1099622921411021002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.2496.54األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد رضا يوسف حمود عبد االمير1099632521413005033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.2096.53ثانوية المتميزاتاحيائيغصون رضوان جواد حسن1099642521422013066

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيبيادر خالد ابراهيم سالم1099652221424043021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب جبار كاظم مزيعل1099662221424045142

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية الطبري للبنيناحيائيسجاد علي كزار جسوم1099672321411047036

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50عدادية الثورة للبناتاحيائيعذراء حسام علي كيطان1099682321422011133

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية الشموس للبناتاحيائيزينب كريم خلف عبد1099692321422025049

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية االفاق للبناتاحيائياسماء تحسين علي مرزه1099702321422061002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية الرباب للبناتاحيائيهند رافد صاحب جاسم1099712321422075101

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرقية غنام جياد سبع1099722321424003073

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين حسن كاظم ناصر1099732421411008052

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيرسول فاضل جمعة حمزه1099742421411036113

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية النور للبناتاحيائيحنين غريب جفات مضهد1099752421422005046

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرقيه صفاء حسين سلمان1099762421422010047

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيريام خضر عبد الحمزه خطار1099772421422011084

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك عبد الخضر صالل جاسم1099782421422015027

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء فالح هادي غالي1099792421422022052

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايات سالم كاظم طارش1099802421422030011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحيدر لفته فليح محسن1099812521411008119

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمصطفى احمد مهدي بعيوي1099822521411012293

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحمد تقي حميد رشيد حسن1099832521411041043

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين عقيل حسين لفته1099842521413023033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد قاسم عبد الكاظم حسين1099852521413031032

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور مرتضى عبد االمير عبد الحسين1099862521422003586

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب لطيف عبيد عريان1099872521422004458

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيسكينه فارس صاحب مهدي1099882521422023032

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء محمد حسن كريم1099892521422026070
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسماء احمد كاظم صاحب1099902521424004056

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الهادي عباس هادي1099912521424011025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الجليل جواد جاسم1099922521424014139

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عدي عدنان شريف1099932521424014144

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيغفران عبد اليمه جبار جساب1099942521424015097

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيندى حسن مراد كاظم1099952521424018276

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيتبارك عادل عبد الجبار عليوي1099962521424026011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحيدر فؤاد هاشم محمد1099972621413001026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمجتبى كاظم حامد عبيد1099982621413004057

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدى صالح هادي سلمان1099992621422018207

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيميس حيدر عبد علي عباس1100002621424015133

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمؤمل جميل صبيح عويد1100012721411038094

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين علي حسين حسان1100022921411017078

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.2496.37ثانوية المتميزاتاحيائيام البنين احمد رحمن ياسين1100032421422036002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0496.34ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرغد ناظم جبار ساجت1100042521424014101

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيحسين محمد حسين علي110005242041039023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسن طاهر عباس شعالن110006292041002031

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيامين زياد محمد ابراهيم1100072121411060025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه صابر محمد حسين1100082121422049185

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصبا يحيى كاظم صبيح1100092221422004228

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسين عبد الحسن مطلك1100102221422042240

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيالحسن عالء محمد علي مطر1100112321411002016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائياحمد عباس فاضل عبد هللا1100122321411005008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية الغساسنة للبناتاحيائياصيل حسام هاشم كاطع1100132321422002006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية الفضائل للبناتاحيائيام البنين محمد علي طالب علي1100142321422036003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزينب حسين عبداالمير حسين1100152321422042034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب زاهد كريم عمران1100162321422048060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيجنات عباس محسن حسون1100172321424003045

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء عقيل حمزه صايل1100182321424006116

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرؤى محمد عباس محمد1100192321424006148

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية البيادر المختلطةاحيائيصابرين حاكم جبر كاظم1100202321427058014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيسجاد ناجح مهدي عبد الزهره1100212421413010039

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمرتضى عبد علي كاظم منشد1100222421417003064

4148 من 3334صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء احمد جميل كاظم1100232421422002047

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيبتول احمد عبد المنعم فخري1100242421422024040

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمسره حامد حسين ابراهيم1100252421422028184

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب علي حمزه عبد1100262421422041068

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيريتاج علي ظاهر شعالن1100272421422047098

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيسهاد عبد االمير كاظم حسن1100282421424002054

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيفاطمه غانم سوادي جابر1100292421427020045

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد مناف عبد العزيز محمد1100302521411009290

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين صالح مهدي صاحب1100312521411012066

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية االبراج للبنيناحيائيمحمد قائد مهدي عزيز1100322521411023043

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيعلي عادل عبادي فلفل1100332521413011010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر عبد المحمد مهدي1100342521413013083

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعامر حطحوط علي عليخ1100352521413017058

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحمزة ثجيل مخيف كاظم1100362521413028017

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحسن قصي محسن محمد1100372521413031488

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الخالق بديوي حسن1100382521413031561

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي محمد راضي1100392521413031575

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى كامل خضير علي1100402521413031614

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين مهدي عالوي جاسم1100412521413033044

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد حاكم جوني جبر1100422521413033117

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيعلياء شاكر عبد الحسين عبد الحسن1100432521422003376

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء عبد االمير جاسب خزعل1100442521422004351

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيغدير حيدر عبد الزهرة اسماعيل1100452521422015033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية االمير للبناتاحيائيسرى فالح حسن جاسم1100462521422021098

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآية عبد النبي عبد زيد شاكر1100472521424004028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياستبرق رضا عبد الزهره كاظم1100482521424004045

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيشهد علي حسون مهدي1100492521424006010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه ابراهيم كاظم عبد هللا1100502521424018016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه كامل محيسن علي1100512521424018094

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه كريم وحيد مطرود1100522521424018097

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ عبد الرضا كردي عبد1100532521424018264

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفرح حمودي حسين كاظم1100542521424022163

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسن جليل عويد كاظم1100552621411010027
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية السلوى للبناتاحيائيغسق احمد عبد الحسين علي1100562721422016051

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيحنين جاسم محمد عبود1100572721422025029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء سمير عبد الكاظم مشير1100582721422035139

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمروه علي عبد الزهره عبد الحسين1100592721422035291

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمه عصام مزعل نهير1100602721422041155

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية السما للبناتاحيائيسعاد سعيد عباس مشعل1100612721422045096

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيانس كتاب فضيل وحيد1100622721422054020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.8496.31ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتقى حسن نهر جاسم1100632321422077019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.2096.20ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين قاسم محمد مظلوم1100642521413033042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.2096.20ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائينور البتول فراس جواد كاظم1100652721422043088

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.1296.19للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء محمد حسب ناصر1100662221422013037

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0496.17ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيدموع عامر جياد سباهي1100672221422001011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل فهد دايش1100682221413006096

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيايه وليد محسن نزل1100692221422013012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيامنه عامر محمد علي1100702221424042002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمحمد حسن علي حسين1100712321411031077

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعبد الكريم حسين عبد الكريم محمد1100722321411070030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزينب نجاح كريم حمزه1100732321422006063

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنين سلمان حسين هاشم1100742321422008017

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء عادل حمزه عبيس1100752321422022114

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية دجلة للبناتاحيائيضحى علي كاظم حسين1100762321422031064

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء علي كاظم حسين1100772321422044036

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية حلب للبناتاحيائيهاجر خالد كامل مبدر1100782321422053035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه جبار مهدي بوهان1100792321422062136

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين حسن هادي عبيد1100802321422072049

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيخديجه حيدر عبيد مجيد1100812321422072081

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمسلم عقيل كرم كاظم1100822421417020083

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه رائد عبد االمير فرحان1100832421422006138

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية المتميزاتاحيائيسرور محمد عواد عبد مسلم1100842421422036035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات علي عبيد محمد1100852421422047021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائياحمد عباس صالح عبد الكريم1100862521413011002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن احمد جليل هاشم1100872521413014021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نافع رؤوف حمزه1100882521413030048
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائييوسف داود سلمان نايف1100892521413030122

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسنين ستار عوده حسون1100902521413031141

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي منصور كاظم شمخي1100912521413031414

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن كريم حساني1100922521413031525

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية الزاكيات للبناتاحيائياديان رضا جاسم عبد الحر1100932521422011004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائينور هاني رشيد حسن1100942521422023052

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيبنين باسم عباس نعمه1100952521422026020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينورس عقيل حاكم كاظم1100962521422039080

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسراء طالب مهدي طالل1100972521424004049

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيامنه حسين علوان عبود1100982521424004079

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحنين عبد الحسين حسن حيال1100992521424004237

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء ابراهيم علي فيروز1101002521424004391

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء احمد كاظم جواد1101012521424004396

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حكمت مشكور طاهر1101022521424004416

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب علي حسين علي1101032521424004578

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينه فالح حسن عبد الرضا1101042521424004618

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغسق صباح محسن عبود1101052521424004731

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسكينه جعفر وادي عباس1101062521424014206

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد عباس مهدي1101072521424015057

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايات عبد السالم عبد االمير هادي1101082521424022013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيضحى احمد عبد الحسين كاظم1101092521424022127

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنين سعد مزعل علي1101102721422033055

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيهدى رياض سهيل حمزه1101112721422052118

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية االمامة للبناتاحيائيبنين عباس محمد عليوي1101122721422056017

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيسما محمد مسير شاهين1101132921424002026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية النور للبناتاحيائيزينب مصطفى عبد الصاحب جبر1101142221422042198

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيسكينه سعيد رحيم حميد1101152221422055068

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيهدى حسين كريم حسوني1101162221424008230

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيضحى عادل عبد اللطيف محسن1101172221424020090

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيسوسن رحيم مكطوف صالح1101182221424056029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد عليوي كريم1101192221424061020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيمريم عماد رضيوي عبد1101202221427060024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية السدة للبنيناحيائيغيث سجاد بدر سعد1101212321411016076
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيامير حسين كريم شراد1101222321411019016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية الكفل للبنيناحيائيحسنين خالص حمزه لفته1101232321411028018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيقاسم فرحان عبيد سماوي1101242321411033171

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبنين حاكم حبيب كاظم1101252321422002023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيدعاء عباس لزام عطيه1101262321422015051

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائينور عادل عبد الزهره نايف1101272321422017281

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية الباقر للبناتاحيائيبنين حسن سامي حميد1101282321422029013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبنين جفات شاكر عبيس1101292321422062024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور الزهراء كريم حسن سلمان1101302421422006165

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية السنية للبناتاحيائيدعاء صالح امانه حمزة1101312421422009101

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية الدرعية المختلطةاحيائيابتهاج جاسم محمد جاسم1101322421427019001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية االبراج للبنيناحيائيحسن حيدر جندي محمد1101332521411023008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين جاسم عبد كنين1101342521413017021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد شاكر عبادي ابو حسنه1101352521413024094

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيزيد عالء رزاق عبد1101362521413033061

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه حسن خلف جلجول1101372521422003408

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيهدى رزاق اسماعيل حسين1101382521422003600

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية الصباح للبناتاحيائيحميده عزيز جبير درو1101392521422007025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية االمير للبناتاحيائيمريم ياسر سعيد عبد الحسن1101402521422021146

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسحر سعد مطر طرفه1101412521422040076

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيساره ميري ناجي جاسم1101422521424002020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآيه حسن شاكر حسين1101432521424004031

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرسل عقيل عبد االله كريدي1101442521424004310

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه سمير غني حسن1101452521424004345

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عالوي جعاز حسين1101462521424004468

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيهبه هيثم رسول عبد الحسين1101472521424011087

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرسل مشتاق عزيز هاشم1101482521424014100

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه صافي حاكم شرار1101492521424018059

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار عبد الهادي عبد الكاظم باني1101502521424018227

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ عدنان هاشم خضير1101512521424018266

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيتبارك علي صالح علي1101522521424019024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء ساعد توتي عليوي1101532521424023039

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيسلوى عبد الحسين جابر مهدي1101542521424023059
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيضي صفاء احمد عباس1101552521424023066

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيايات عادل حسن علي1101562521424030012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيايات ضياء ميري مهدي1101572721422022004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية النجاح للبناتاحيائينبأ عالء فاخر ابراهيم1101582721422037304

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0495.84ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه فرج عبود ثاني1101592521422013073

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن جابر كطران يسر1101602221413025058

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية السعدية المختلطةاحيائيسراج رزاق ياسر هاشم1101612221417036008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائييقين حيدر علي هادي1101622221424001108

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد كريم صكبان1101632221424028041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية ابداع االهلية للبناتاحيائيجنان خيون شتام خنجر1101642221424053004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمد سعدون جابر طاهر1101652321411002204

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور زياد طارق غفوري1101662321422013503

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمة امجد جبار كاظم1101672321422022170

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبان احمد حسن حمود1101682321422072038

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب رياض طالب مراد1101692321424006212

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية النجدين للبنيناحيائيمحمد باقر حسين حديد عبد1101702421411033100

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية السرور للبناتاحيائيساهرة نجاح حسن محمد1101712421422002073

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية النور للبناتاحيائيايه قائد عباس عبد زيد1101722421422005021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيايات لطيف عبد عبد هللا1101732421422011020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور صفاء عبد الحسين مهدي1101742421422015147

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرقية قاسم جبار مطر1101752421422016052

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية دمشق للبناتاحيائينسك حامد جليل حسين1101762421422024308

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية دمشق للبناتاحيائينور صالح حسوني محمد1101772421422024322

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعداديه يافا للبناتاحيائيبنين ثامر حسين علي1101782421422040029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيزهراء البتول احمد ملوح جياد1101792421424005026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيايالف رسول كريم عالوي1101802421424025013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيبنين هادي رحمن جاسم1101812421424025029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيزيد عبد الكريم اكبر محمد1101822521411012106

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الغني علي محمد1101832521413013279

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائينبيل تراث جواد كاظم1101842521413013350

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد اسود عبود كاظم1101852521413023002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي فارس صباح كطوف1101862521413031571

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء فاهم دلي عتيوي1101872521422004371
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية الصباح للبناتاحيائيسمية عبد هللا عبد الحر عباس1101882521422007076

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء ارحيم جياد حلو1101892521422010133

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية االمير للبناتاحيائيتقوى عبد الرزاق شنين علوه1101902521422021025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغدير عبد االمير دخيل رحم1101912521422040161

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه سعد صالح مهدي1101922521422040206

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم محمد شريف ناصر1101932521422040340

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيخديجه علي عبد الزهره رحيم1101942521424004273

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرفل زكي عبد االمير موزان1101952521424004323

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب بشار عبد مسير1101962521424004537

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه سلمان ظاهر علي1101972521424013086

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عباس عبد عطيه1101982521424018071

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبنين علي عباس علي1101992521424019020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحنين ماهر كريم عبود1102002521424019026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد صالح داخل1102012521424022145

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينبأ عالء حسن ظاهر1102022521424026034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر هادي عبد1102032521424030068

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية الفرات للبنيناحيائيكرار غالب وحيد عبد الحسن1102042721411034184

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب ناظم عبود معكلو1102052721422020074

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينور الهدى عباس عبد االمير كاظم1102062721422020123

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيفاطمة حامد كاظم كريم1102072721422052086

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.4095.73ثانوية المتميزاتاحيائياسراء سعد جواد عيسى1102082521422013003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.1295.69ثانوية المتميزاتاحيائيشكران مثنى يوسف حميد1102092521422013055

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية بردى للبناتاحيائيآية مؤيد صبار كاظم1102102221422048006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين قاسم علي عبيد1102112321411005036

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمنى حيدر مرزوك عباس1102122321422012283

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيرقيه حمزه حسن حمزه1102132321422023018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية الباقر للبناتاحيائيفاطمه خالد عبيس حسوني1102142321422029074

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتبارك نعمه ناصر صبر1102152321422072069

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينبأ حسن كاظم حميد1102162321424003199

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمها عبدالكريم رسمي نايف1102172321427012069

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيفاطمه وديع صافي عجة1102182421422004137

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيشهد فارس حمد حجل1102192421422015095

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم حيدر كاظم عطيه1102202421422022139
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأيه سعيد غالي جودة1102212421422039029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب بعيوي شيال1102222421424023054

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي ناجي حسين1102232421424023056

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزهراء ابراهيم مالك جليل1102242421427020023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيرسول علي هادي ليلو1102252521411014076

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي فراس كناوي حمود1102262521413014063

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكرار عقيل عدنان نعمه1102272521413031458

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرسل خالد رشاد عبد الحسين1102282521422003156

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور ظاهر باصر حسين1102292521422003580

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيدالل عمار عبد الحمزه جبار1102302521422022311

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمروه علي كاظم عبود1102312521422040311

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأيه حيدر جاسم عبد الزهره1102322521424004032

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى عبد العالي جابر عبد الحسين1102332521424004218

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسبأ كريم عطيه سلمان1102342521424004634

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيايات حيدر جياد لفته1102352521424013006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايالف عقيل حسين محمد1102362521424014033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيأساور عبد االمير خزعل جواد1102372521424019001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيحنين حسن جبار حسين1102382521424023022

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيبشائر محمد حسن حسين1102392521424025006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيتقى قاسم كاظم سلمان1102402521426001425

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي شاكر عزيز راشد1102412621411001111

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية الوركاء للبنيناحيائيزيد حسن عبد اليمه عبد الساده1102422721411043015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية الرقيم للبناتاحيائيفيض قحطان جواد كاظم1102432721422005048

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية المثنى للبنيناحيائيسعيد ياسر حنج هويني1102442921411018059

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيمريم علي حسين علي1102452921424003157

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.4495.57ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء عدنان وهاب حبيب1102462521422013020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية الجواهري للبنيناحيائيصفاء عبد الكاظم سعيد حمد1102471221411013022

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي عماد ياسر علي1102482221413004102

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد كاظم عيال1102492221424008041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائينور صالح جاسم مشاي1102502221424011065

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيدعاء مطشر كمر حنين1102512221424028065

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهدير قاسم جبر خلف1102522221424045261

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد صباح خضير1102532221424065035
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيزين العابدين خالد فاضل حسان1102542321411007076

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية الدرعية للبنيناحيائيعلي خضير عبيس علي1102552321411053012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية دجلة للبناتاحيائياسراء كاظم حامد عبيد1102562321422031004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية السدة للبناتاحيائينور صباح مرزوك عليوي1102572321422034074

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء احسان عدنان عاجل1102582321422036029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك علي عبد االمير عبد الصاحب1102592321422039049

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائينجاة سعدون عبيد جاسم1102602321422039212

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيهبه احمد ماهر صبار1102612321424005051

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي حاتم عبد عجيل1102622421411048173

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهدى احمد علوان عطيه1102632421422015152

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائياسراء موسى كريم ديان1102642421424002005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين ابراهيم جابر حسين1102652521411012060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس رافد داخل عالج1102662521413013160

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد حميد جبار عذاب1102672521413023050

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد سهيل شعالن عبود1102682521413031020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد راضي رفيف علوان1102692521413031231

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيجعفر الصادق حسين حبيب عبد علي1102702521413033016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيايات ياسر كامل عويد1102712521422003054

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمنار منتظر عبد الكاظم حسن1102722521422003526

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيصفا علي هاشم جابر1102732521422024099

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيزهراء ليث كريم جويد1102742521424003026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآثار خزعل فضل عباس1102752521424004001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسراء كريم كاظم حسين1102762521424004053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين عباس محسن حسين1102772521424004155

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك كاظم جواد عمران1102782521424004198

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى حمزه شاكر كاظم1102792521424004214

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه احسان صويحب محمد1102802521424004326

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه علي جيثوم دجن1102812521424004356

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية در النجف االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عوده مطرود1102822521424031008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية القدس للبناتاحيائيشفاء عوده ياسين مطرود1102832621422033119

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعلي سالم زبيل راضي1102842721411021068

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمود ياس خضير عباس1102852721411029131

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين حسن عليوي محمد1102862721422035058
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب علي جبر كاظم1102872721422035178

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه سليم علي باتي1102882721422037236

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيحوراء حسين حمزه جاسم1102892721422050029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيزينب محيوي عواد حساني1102902721424005011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيجعفر محمد فيصل محمد1102912921413002005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.7695.46ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزهراء عبد الهادي كمال عباس1102922221422001016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية المآثر للبناتاحيائيبنين فرج فلحي جابر1102931521422011040

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية تلعفر للبناتاحيائيوفاء محمد علي محمد يونس1102941721422032179

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمد خالد كاظم محمد1102952321411016088

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائياسالم احمد عبد حراب1102962321422013030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره قاسم عبداالمير عبود1102972321422013294

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيعلي نعمه هلول كاظم1102982421413017060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية دمشق للبناتاحيائينور الهدى احمد كاظم طاهر1102992421422024313

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعداديه يافا للبناتاحيائيبنين حمزه كاظم جبار1103002421422040032

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمقتدى احسان ابراهيم صالل1103012521411012311

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيكرار مشتاق حمزه جمعه1103022521413014071

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيهبه حسين عالوي بدر1103032521422003594

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائياسراء كفاح عبد الرضا علقم1103042521424019008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى مهدي هادي حسن1103052721411034246

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيحسنين اسعد حسين عواد1103062721411036009

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيغيث حامد جدوع خليل1103072521413017078

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد الرحمن شاكر حميد مجيد1103082121411051067

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعباس عادل عباس احمد1103092521411009151

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير قاسم هاشم عباس1103102521424023071

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم عباس محيسن علي1103112521424018181

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب ميثم عطيه حسين1103122521424019061

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين خليل راهي كطان1103132521411007087

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيتبارك اسعد راضي عبيد1103142521422030018

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.7294.45ثانوية المتميزيناحيائيكرار حيدر كاظم مردان1103152521411030042

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق علي حسين خضير1103162521413013273

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائياحمد عقيل جابر عبد الحسين1103172521411012011

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي رعد عبد مسلم كاظم1103182521413014059

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد فاضل عريس1103192521424014250
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قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.2094.03(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء فرزدق احمد غلوم رضا1103202521422022278

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين عويز حسون1103212521411001417

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيابراهيم رحيم حبيل عبث1103222721411007001

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن صباح حسين علي1103232521413031124

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعبد االمير عباس سالم هداد1103242521415002142

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيغدير جاسم محمد عبد هللا1103252521422003378

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتقى فاضل حسين علي1103262521422022235

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيامير قصي غني ناجي1103272521413024007

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسنين نجاح نعمه سلمان1103282521413031145

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمهند مؤيد عبد العباس عبد الحسين1103292521413031704

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيلمياء محسن كطران سلطان1103302521427006111

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيابراهيم ستار صالح ضيدان1103311121411006001

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعمار ياسين خضير ياسين1103322521413030059

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيحسين حليم مهدي عبود1103332521415001034

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعلي خالد مجبل عبد ياسر1103342521415001163

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيبهاء جاسم صبري عباس1103352521413031096

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية السدة للبناتاحيائيدانيه فاضل عباس طاهر1103362321422034023

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيايه سعيد شريده مدلول1103372421422008016

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيايهاب قايد منشد غازي1103382521413014013

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائياحمد سعيد عبيد عباس1103392521413025001

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء ابراهيم حسن عبد هللا1103402521424004390

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء يوسف جابر عبادي1103412521426001194

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00الخارجياتاحيائيزهراء سليم ظاهر عبد1103422521428050233

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمروه محمد كريم فرحان1103432421424009040

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن كريم جابر عبد1103442521413030078

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه صادق جواد سلمان1103452521424004702

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيغدير صالح هادي شويني1103462521424013077

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرسل علي حمزه عبد مسلم1103472521424019031

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب سلمان عبود سلمان1103482521426001208

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد باقر عالء تمكين عبد1103492521411005123

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيزيد محمد راضي جياد1103502521411026021

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير جابر كاظم جابر1103512521413031057

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيذو الفقار عزت حسين زمام1103522521413031211
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قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزينب حمزه عبد  الكاظم هادي1103532721422004040

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.2492.54ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقية علي غازي حمود1103542521424022068

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيياسين مهدي ياسين عبيد1103551521411019030

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيقاسم ريسان علي حسين1103562521411009217

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيحسن حسان احمد حميد1103572521411041005

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب عمار احمد مطر1103582521424004583

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيامنه صالح مهدي حسين1103592521424011008

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيعلي احمد محسن نعمه1103602521411029016

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمود عبد جاسم1103612521413015008

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن فاضل فيصل مهدي1103622521413031130

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيسجى رعد خلف كريم1103632521422024084

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد صاحب راجي1103642521424014076

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.9692.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسيماء صدام عبد الحسين عبد علي1103652521422040095

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعداديه يافا للبناتاحيائيفاطمه عبد العالي فيصل عبد الرضا1103662421422040192

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الحيرة للبنيناحيائيمسلم غريب حمد غنام1103672521411015061

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيحوراء حسين كاظم عطيه1103682521422010091

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهدى سليم حسين كاظم1103692521422040447

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهاحيائيرقية نجم عبد هللا جياد1103702421427009014

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء مشتاق محسن صاحب1103712521422001083

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك علي حسن عبد الرحمن1103722521422022208

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهب عبد الحسين مسافر خضير1103732321422012182

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيجمانه محمود صالح شاكر1103742521422001032

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين احمد محمد حسن1103752521424004142

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمروه محمد عبود محسن1103762521424018158

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبتول سليم فليح حافظ1103772521422003062

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائينبأ عبد الزهره ارحيم جبار1103782521422003539

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمروه سعد كاظم هاشم1103792521424014300

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى عماد صادق علي1103802521424018378

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيتبارك حسن مهدي جواد1103812521424024009

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيبنين فريد شهيد عليوي1103822421427008030

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزينب جبار حسن عباس1103832421427020027

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية العدالة للبناتاحيائييقين عباس كحيط جاسم1103842521422002038

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرواء محمد طه عباس1103852521424013032
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قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه عماد رسول علي1103862521424014113

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينوره سجاد مسلم كريم1103872521424014365

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينبأ صالح حسن عبد الحسن1103882521424022187

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية المعقل للبناتاحيائيام البنين علي محسن كعيد1103891621422014006

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية واسط للبناتاحيائيزينب عبد الكريم ناجي بجاي1103902521422008044

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينبأ سليم خزعل كاظم1103912521422040370

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك حسن جبار جاسم1103922521424004170

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيبراء جاسم صيهود عباس1103932521424015017

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه حيدر عبد االمير عبد1103942521424018036

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيوالء عيد كايم جبار1103952521424022210

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب مقداد سرحان فرحان1103962521424023056

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيمالك حسين مفتن عبيد1103972521424023094

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيفاطمه فيصل راضي عبد1103982521427001064

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيحوراء حميد خلف ربيع1103992221424032011

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية الطبري المختلطةاحيائيعذراء غني عبداالمير كطافه1104002221427024001

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمريم عدنان حسن كاظم1104012521422010302

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائياسراء رائد ياس خضير1104022521422018003

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء مهدي محمد حسن1104032521422035118

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عزيز عبد الحسين عجون1104042521424004465

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيصابرين عبد االمير سوادي نعمه1104052521424004683

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيامال باسم عبد الحمزه عطوش1104062521424014022

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب نعمه كاظم مطرود1104072521424019062

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيرواء حربي جواد كاظم1104082221424064018

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية االشراق للبناتاحيائيرقيه إبراهيم صبار عبطان1104092521422037013

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء ريسان كاظم فرحان1104102521424013038

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب الحوراء حيدر هالل سكر1104112521424015061

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنين نعمان ابراهيم عليوي1104122521424023016

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيمروه عبد الحسن فرحان داود1104132521424030117

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائياالء حسن ناصر كاظم1104142621424012019

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية بردى للبناتاحيائينبأ وليد حبيب صويحب1104152221422048122

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيساره صالح جميل حسن1104162221424022052

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيمالك نعيم حسين كزار1104172421424017084

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيغيداء علي فاضل هاني1104182521422004599
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قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيضحى وسام عالوي عبيس1104192521424014223

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهبه علي حسين صالح1104202521424018361

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسراء احمد محسن مرتضى1104212721422055142

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية الفجر للبناتاحيائيطيبه محمد جابر دحدوح1104222221422027044

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية الجنائن للبناتاحيائيحوراء حسين محيسن حوار1104232321422026011

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيتقى حسنين حسن جاهل1104242321424005015

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيخديجه علوان عليوي فريخ1104252421424015032

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية العدالة للبناتاحيائيزينب سالم مجهول حمزة1104262521422002019

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور الهدى حسن كاظم حسن1104272521422003563

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية الصباح للبناتاحيائيحنين اياد حمزه محسن1104282521422007027

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيبتول خالد جودة محمد1104292521422020014

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء احمد مهدي علي1104302521424004397

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمروه حيدر احمد كاظم1104312521424014298

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفرح عادل كاظم رضا1104322521424018124

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار باقر بشير سوادي1104332521424018224

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياالء حازم حسين كاظم1104342521424004069

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهناء نوري شاكر محمد علي1104352521424018386

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيتبارك علي جويد حسب1104362521424033009

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيشروق نبيل عبد الكاظم معيوف1104372521427001047

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيمروه جواد كاظم عبد نور1104382521427014038

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمنار جاسم محمد جدوع1104391121422008106

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية الرباب للبناتاحيائيهدى نعمه راضي عبد علي1104402421422004182

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيعبير حيدر لطيف فهد1104412521422010235

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب ناجح حمزه فحل1104422521422022568

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك حسن راضي محمد1104432521424004171

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيغدير محمد ابراهيم عبد1104442521424019076

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيرسل علي عبيد عبود1104452521424033022

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية اور للبناتاحيائيفاطمه جبار طالب حسين1104462221422040086

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء حسين جبار رجاب1104472221422046061

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية واسط للبناتاحيائيفاطمه محمد جابر جيثوم1104482521422008075

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيحوراء حسين عليوي عدوان1104492521422010090

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيتبارك فارس عبد مسلم عبد علي1104502521422011019

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيبنين محسن فليح حسوني1104512521422015006

4148 من 3347صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية االمير للبناتاحيائيرسل عزيز توسيل جعفر1104522521422021040

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبتول رحيم محمد ابوشنه1104532521422036015

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيامنه كريم هادي عبيد1104542521424004084

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائياالء حاكم جواد كاظم1104552521424006001

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك يوسف عبود راضي1104562521424013021

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17ثانوية الحرائر للبناتاحيائيمريم حسين عبد هللا ناصر1104572721422027098

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمرام قيصر عليوي بعيوي1104582421427008151

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه فاضل جواد كاظم1104592521422004649

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية االمير للبناتاحيائيايات فالح حسون عبد1104602521422021008

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيختام مسلم عيسى حسون1104612521424004271

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيملك حسن خليف محيسن1104622221424051146

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيحوراء ثامر تركي خضير1104632321422017066

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينبأ رياض كريم مهدي1104642321422051117

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزينب سعد ابراهيم وادي1104652321422071067

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء حامد خريبط عنجور1104662321424003083

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83ثانوية الرملة للبناتاحيائيسجى سلمان عبيد عطيه1104672521422006034

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيافراح محمد جياد ثويني1104682521422018004

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه حاتم مايح مردان1104692521424013084

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمروه رافد عزيز زاير1104702521424014299

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيضي عدنان جبار دحام1104712521424023067

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيهجران حازم فاهم جبر1104722721422033344

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيخديجه محمد جبار هاشم1104732721422035098

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83ثانوية النقاء للبناتاحيائيشهد حسين كاظم علي1104742721422051030

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبراء محسن علي خليفه1104752321422039027

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائينبا سالم حمود وادي1104762721422054291

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء حسن ياسر رفيش1104772721422055094

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيفاطمه محمد صالح هاشم1104782721422009068

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيآيات خضير عباس حداوي1104792721422054026

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء لفته هاشم حسن1104802721422003117

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم علي حسن مهدي1104812721422033291

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرقيه حسن جريو سعد1104822721422035113

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم احمد عطيه عليوي1104832721422037273

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء احمد جابر علي1104842721422039082
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائينور الزهراء عادل محمد جليل1104852721424005026

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر ناصر محمد1104862721424006028

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيضحى سعد عبود سلمان1104872721422037203

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عبد االمير صالح محمد علي1104882721411025065

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد علي حسين عباده1104892721411034209

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيمريم احمد ميري هادي1104902721422052098

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعلي احمد عبد عباس1104912721415005121

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور صباح عبد الحسين مجيد1104922421422039221

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائياحمد ثائر كريم عبد األئمه1104932721413008002

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيميسم حسين عبد هللا ناصر1104942721422027079

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء حسين عبود طعمه1104952721422045062

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.5694.59ثانوية المتميزيناحيائيمحمد لؤي صاحب ناصر1104962521411030064

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الوقار للبنيناحيائيحسين خليل عبد الحسن هادي1104972721411044036

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية السجاد للبنيناحيائيمهيمن طه عباس فياض1104982321411027096

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيهاني مهدي عزيز جبر1104992221413023228

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيأحمد قصي معين حسين1105002321417037001

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه صالح طالب عبد هللا1105012721422038063

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء فالح حازم سوادي1105022721422039100

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيأيناس صالح حسن عناد1105032721422003008

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه حسام جعفر عيسى1105041621422014050

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الربيع للبناتاحيائياسراء ياسين علي عبود1105052321422022007

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيعباس علي حمود جوير1105062321417052008

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيقدس فاخر عبيد راجي1105072521427006105

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيغفران علي عبد الحسين كاطع1105082721422033225

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية تونس للبناتاحيائيآيات كاظم ظاهر حسين1105092221422007005

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيشهد تحسين عبيس غويلي1105102321422045081

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين حميد هادي حسون1105112521413024025

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسجاد احمد تركي شخير1105122721411029043

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية السما للبناتاحيائيتبارك حاتم محمد عباس1105132721422045026

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيفاتن فاضل عبد الحسين مناوش1105141521422013051

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية اوراس للبناتاحيائيسجى طلب جميل حسن1105152121422040018

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين علي وسيل فرهود1105162221411019061

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمحمد رياض رحمن ابراهيم1105172221413031045
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية االنفال المختلطةاحيائيحسنين هيثم حسن كريم1105182321417030002

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الربيع للبناتاحيائيسرى سعد نجم عبد زيد1105192321422022153

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيخالده علي حسين عبيد1105202321422060013

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيوصال طالب جراد اكزار1105212321427035016

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيبنين محمد عبد الحسين بعير1105222721422020022

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية اليقظة للبناتاحيائيغدير حيدر طالب كاظم1105232721422042032

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.3693.23اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب جعفر عبد االمير طابور1105242721422037158

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد طالب ذياب احمد1105252121411014140

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية االدريسي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين شناوه ناصر1105262221413049016

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه عادل خليل ابراهيم1105272221422049063

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية ابن سينا للبنيناحيائياثير محمد عبد نعمه1105282321411025001

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية المسعودي للبناتاحيائيساره سعيد حداوي عبود1105292321422020057

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائييسرى ابراهيم رشيد عبيس1105302321422038125

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية المسيب للبناتاحيائيامواج غالب ناصر نطاح1105312321422041012

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الرياحي للبنيناحيائيسيف اكرم محسن كرم1105322721411033077

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد سامي حسن عمران1105332721411034006

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية ام عمارة للبناتاحيائياسراء عقيل عبود هادي1105342721422010002

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية السلوى للبناتاحيائيهبه احمد لتفه شندي1105352721422016071

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية كربالء للبناتاحيائياسيل محمد رجه رواش1105362721422033023

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيرسل حيدر جاسم محمد1105372721422055061

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيالطاهرة سعد طاهر حسون1105382721426002031

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.6493.11اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين موسى عايد عبد1105392721411028052

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينور عبدهللا نعمه جابر1105402221424063091

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيذو الفقار غسان خليل محمد1105412321411007067

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين ضياء شافي عليوي1105422321411020082

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيزينب جبار عبيد علي1105432321422041092

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب نزار عبد هللا مهلهل1105442521424004605

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية المكاسب للبنيناحيائياحمد سعيد عاشور محمد1105452721411001005

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيزين العابدين حيدر مكي كاظم1105462721411026083

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيحسنين رضا علوان حساني1105472721411027035

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيالحسين الشهيد عالء عبد الستار عبد الحميد1105482721411030139

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيزمان بشار عبد الحسن عفلوك1105492721422009034

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم صاحب عبد الرضا خليفه1105502721422033285

4148 من 3350صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية غزة للبناتاحيائيزينب حكيم خلف مجيد1105512721422034082

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيبيداء حيدر طالب كاظم1105522721422042006

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.9292.99اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائياحمد حسن عبد الكاظم كزار1105532721411028010

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمختار حسين جاسم سلمان1105542321411063108

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمصطفى عباس فليفل دبيس1105552321411063119

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية ام البنين للبناتاحيائيحوراء سليم شاكر حميدي1105562321422016032

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء مهدي صالح مهدي1105572321422017143

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية الحلة للبناتاحيائيتبارك حسن نعمه حميد1105582321422024015

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية السدة للبناتاحيائيساره حسن هادي حسين1105592321422034047

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية الغدير للبناتاحيائيزينه حمزه عواد جاسم1105602321422055038

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية الشامية للبنيناحيائيمحسن كاظم هتيمي كاظم1105612421411010101

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد اليذ1105622421424014066

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحيدر علي صادق جعفر1105632721411026072

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمرتضى عالء رزاق مهدي1105642721411027123

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحسين علي حيدر مطلك1105652721411033043

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب احمد مرزه راضي1105662721422037155

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية النجاح للبناتاحيائينور الهدى صباح محمد خضير1105672721422037320

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيسجى مختار اسماعيل علي1105682721422040081

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم جاسم عمران مشجل1105692721422054268

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب ناجي كاظم عبد النبي1105702721422055133

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.5692.76اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن طوفان1105712721422037248

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمة عباس عبد الكريم قاسم1105721621424019031

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمهدي كمال جويد جرود1105732221411003345

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي هادي عواد مشتت1105742221411021168

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى داود حسين علي1105752221411062215

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيغيث عباس شاتول حمود1105762321411020266

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد درب ساري1105772321411027044

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائييوسف مختار عبد السادة نذر1105782321411048028

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفاطمه طارق مجبل مدب1105792321422002113

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرسل خالد محمد ظاهر1105802321422013161

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمنار حسين علي عبدعلي1105812321422013461

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية المسعودي للبناتاحيائيشمس صالح هادي حسين1105822321422020062

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحوراء محمد كاظم حسين1105832521422004227
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء علي عبود يعقوب1105842521422022463

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمجتبى محسن كاظم صبير1105852721411014046

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الهندية للبنيناحيائيكرار حيدر كاظم خزعل1105862721411032171

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيوالء صاحب عبد الكاظم محمد1105872721422004083

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيأيات نوري عبد ياسر طاهر1105882721422037003

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيدعاء احمد ناظم رضا1105892721422052027

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد مطشر هاشم عيدان1105902221413060109

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائييقين امجد حسين هادي1105912221424008237

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيمصطفى مصلح علي عوده1105922321411032041

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية الدرعية للبنيناحيائيرضا عامر خضير شبيب1105932321411053009

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائياحمد ناظم بزون محيسن1105942321411062003

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيعلي ابراهيم سعيد عبيد1105952321417037015

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية البيادر المختلطةاحيائيمنير مجيد عسكر مزهر1105962321417058049

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية الجنائن للبناتاحيائيتبارك كريم حسن محيسن1105972321422026008

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء عبدالحميد عوده ماهي1105982321422072124

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية الطف المختلطةاحيائيسكينه محمد كاظم محمد1105992321427032041

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه رزاق عبيد حاجم1106002421422027184

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب عامر محمد حمزه1106012521422040040

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفردوس فراس محسن سرحان1106022521424014287

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبنين حاتم حسن بسه1106032521424019018

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيايناس كاظم جابر حمزه1106042721422004012

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزينب عدي سعد عبد علي1106052721422007062

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيسكينه قيصر عبادي جبار1106062721422025096

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين عبد الزهره عبد الحسين1106072721422035267

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء عباس علي ابو العوب1106082721422055105

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب ضرار خلف محمد1106092721422055128

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمحمد باقر مهدي عبود سوادي1106101621411034036

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الفجر للبنيناحيائيمحمد مجيد شيال شرهان1106112221411029119

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحيدر محمد كاظم العيوس1106122221413013065

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد الحسن خوير ياسر1106132221424011062

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيغدير خلف عبد عيسى1106142221424036042

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم خضير جياد1106152321411009135

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية البيان للبنيناحيائيجعفر خالد مهنه عبيد1106162321411014034
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قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي مشتاق حسين هاشم1106172321411020247

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر علي حسين حمزه1106182321411020388

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية بيروت للبنيناحيائيمنتظر احمد خلفه هاشم1106192321411021049

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيغيث مقدام جاسم عبد الحسين1106202321415001047

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية الجنائن للبناتاحيائيعذراء فاضل عباس حميدي1106212321422026062

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية المستقبل للبناتاحيائيالرا عواد كاظم عبود1106222321422030074

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية الكفاح للبناتاحيائيضحى عبد الكاظم عبد علي باصور1106232321422037059

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائينجم باسم نجم عبد هللا1106242521411012324

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبا علي كاظم تالي1106252521424014342

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيزيد قاسم عبد علي عبد عون1106262721411025096

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الوقار للبنيناحيائيصفاء كريم عبد الساده حسين1106272721411044062

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمه محمد عليوي ناصر1106282721422010086

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائيغدير حيدر جاسم محمد1106292721422048102

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيرؤى عمران مهدي تويه1106302721426002009

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيعلي حبيب محمد محسن1106312921411022051

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية السجى للبناتاحيائيغدق وسام جميل كاظم1106321121422063021

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيمحمد علي رشاك عامر1106331621411037029

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى حسين غالب رديف1106342321411003080

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمهى سعد عطيه خسباك1106352321422050076

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيكاظم صباح كاظم شاتي1106362521411001358

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر حاتم عبد النبي صالح1106372521411008288

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم هويش ثجيل1106382521413017095

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين شاكر صالح خضير1106392721411026050

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي فائز خضير عباس1106402721411031148

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الهندية للبنيناحيائيعبد هللا نعمه حميد كريم1106412721411032106

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيحسن محمد جعفر حسن1106422721411035012

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينور الهدى رشيد حسين راضي1106432721422003200

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيرسل علي عبيد سلطان1106442721422008049

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيشهد محمد سعيد سوادي1106452721422037197

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب كريم فراس فهد1106462721422054170

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيحوراء محمد جخر هليل1106472721422055054

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 591.0098.50اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء مالك عويز عباس1106482421422048078

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0098.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيرتاج عقيل عزيز حسن1106492421422024100
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القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء علي عادل حسن1106502421422013116

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائينادين سهيل عبد جبار1106512421422026189

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الحمزة للبنيناحيائيصادق جعفر مشور لفته1106522421411005051

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الديوانية للبناتاحيائيغدير رياض حسن ادريس1106532421422010090

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء معن محمد عبد الكريم1106542421422047201

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيمينة كريم جواد حمزة1106552421422047256

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيالهام موجد حسون جبر1106562421422008010

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيريتاج خالد عبد زيد حمود1106572721422033118

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.1297.35ثانوية المتميزيناحيائيعلي حيدر علي يوسف1106582421411041072

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي حسين كاظم عباس1106592421411015142

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية النور للبناتاحيائيامنه ابراهيم سعود علي1106602421422005010

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية النور للبناتاحيائيزينب اركان ناصر شريف1106612421422005103

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية حلب للبناتاحيائيتقى احمد مقداد فرهود1106622421422014049

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.8897.31ثانوية المتميزيناحيائيمحمد سمير ياسر عبد1106632421411041104

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية عفك للبنيناحيائييسار رياض عزيز بارة1106642421411006096

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية السرور للبناتاحيائيآيات ماجد عبد االمير ناصر1106652421422002005

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب صباح اسماعيل شناك1106662421422004092

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيرنيم محمد مجيد حسوني1106672421422024126

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي كاظم هيجل دريمج1106682421411015165

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى قصي محمد مدلول1106692421411048298

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيزينب اسماعيل رحمان عبد1106702421422048083

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0496.84ثانوية المتميزيناحيائياحمد علي عبد الحسين صكبان1106712421411041006

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية عفك للبنيناحيائيعلي ابراهيم عبد االمير كاظم1106722421411006049

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيايثار شاكر عبد الزهره نغيش1106732421422003020

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيحوراء مناف محسن مهدي1106742421422008053

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.6096.43ثانوية المتميزيناحيائيزين العابدين احمد حسين حميد1106752421411041049

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيكوثر محمد عواد عبد1106762421422026181

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية الصديقة للبناتاحيائيبنين فالح محمد فرحان1106772421422044017

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي امجد خضير محمد1106782421411048169

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور الهدى حسين كاظم محمد1106792421422013236

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية السنية للبناتاحيائيبهاء خالد حسين ناجي1106802421422009067

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب ستار وناس كاظم1106812421422014120

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيمريم عبد الرزاق حمزة ليلو1106822421422016127
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القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية الصديقة للبناتاحيائيآيات عامر عبيد حمزه1106832421422044001

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.6095.77ثانوية المتميزيناحيائيعلي فاضل غازي هادي1106842421411041080

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرقيه قادر حسن مهاوش1106852421422027082

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب زيد محمد جعفر محمد وجيه1106861421422036029

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسين حيدر حاكم معضد1106872421411003032

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء حيدر حسين جبر1106882421422026085

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتبارك عادل جبر عليوي1106892421422027039

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.6495.27ثانوية المتميزيناحيائيجعفر علي طالب نمنم1106902421411041021

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد فراس مهدي طاهر1106912421411024052

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينمارق عقيل حنون عبد الساده1106922421424003063

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيهدى نجم عبد الرضا جهاد1106932221424008233

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مسلم عباده عوده1106942421411041107

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ عزيز محمود حسين1106952421422011199

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيبان عقيل هادي كوثر1106962421422024038

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي رحيم سوادي حمزه1106972421411015149

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد ابراهيم جبار1106982421424014037

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.6094.77ثانوية المتميزيناحيائيحسين عبد االمير كاظم حسن1106992421411041034

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي نصر علي عبد1107002321411052018

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيمنار سعد نعمان رفعت1107012421422024293

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى حامد ارحيم عبد الحسين1107022421411042184

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الدغارة للبنيناحيائيقاسم نجاح حبيب محمد1107032421411003101

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صادق محمد جاسم جبار1107042421411036280

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيرامي سعد حليم رحم1107052421413019011

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه رافد صباح وهاب1107062421422015109

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية دمشق للبناتاحيائينبأ هيثم نجم عبد السادة1107072421422024306

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية العفاف للبناتاحيائيوالء ادريس محمد مذبوب1107082421422048175

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد باقر سلمان عبد الحسن بعيوي1107092721411025181

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية الشذرات للبناتاحيائيميناء مشل حمود مجهول1107102921422015043

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيرقيه جليل عباس جعاز1107112321422016038

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمحمد عزيز جمعه مطر1107122421411021078

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبنين عباس كاظم عبد الحسين1107132421422006027

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية العفاف للبناتاحيائياميره سلمان صالح عبد الحسن1107142421422048013

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.6893.95اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد بشير حسين زياره1107152421411048239
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القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين سايج عبيد مروان1107162321411005029

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيكرار سعد كاظم صبر1107172321411005099

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحيدر حمزه غضبان علي1107182321411042051

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيالباب عبد الرحمن راهي عبد الحسين1107192321427018002

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية النجدين للبنيناحيائيمقتدى شمال عبد الحسين فنيوي1107202421411033130

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية العفاف للبناتاحيائينور الزهراء كريم شاكر شبيب1107212421422048159

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيليث وسام سعد سالم1107222521413031465

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيغدير رائد عبد الكاظم يوسف1107232521424022137

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.6093.77ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا غزوان عبد الوهاب راغب1107241421411005052

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.4893.75اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيرضا علي هادي عباس1107252721411028067

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب صبيح مهاوي مظلوم1107261621424022078

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير صبار غانم1107272221422061060

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمحمد باسم عبد الحسين حسون1107282321411061109

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيسجاد حازم فالح سايب1107292321413017014

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيحيدر حسين جبر كاظم1107302421413003006

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية المرادية المختلطةاحيائيحمزه رحيم وحيد مرهج1107312421417006008

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيكاظم عبد الهادي حسين كاظم1107322521413033108

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياسالم فالح شنيور جهادي1107332521426001009

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيتبارك ساجد سهيل حبيني1107341621424044018

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمهدي احمد عبد الهادي حمزه1107352321411017143

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيكاظم علي نايف كاظم1107362321413018218

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيبنين ظاهر طالب علي1107372321422015022

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمصطفى خالد علي صالح1107382421411008174

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية النجدين للبنيناحيائيسجاد امين كاظم ياسر1107392421411033058

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية سكينة للبناتاحيائينور الهدى محمد ياسر حسين1107402421422003184

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيكوثر حيدر عبد االئمة اسود1107412421422047230

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50الخارجياتاحيائيصفاء محسن علي ناصر1107422521428050360

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي جهاد ابراهيم جاسم1107432821411005076

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسن علي فاضل عبود1107442321411006034

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية االنبار المختلطةاحيائيمسلم محمد طرخان جاسم1107452321417061018

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتاحيائيشهد قاسم كاظم هادي1107462321424004010

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي عقيل شهيد كناوي1107472421411013099

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية التآخي للبنيناحيائيامير باسم ميري عبد الحسن1107482421411022008
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القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفرح جابر جواد كاظم1107492421422027196

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين كاظم عبد الحسين محمود1107502721411025073

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيفرقان هادي حسين هاشم1107511821422045115

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد ليث علوان ناصر1107522221411034033

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيمالك محسن علي نصار1107532221424047091

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية عدن للبناتاحيائيبنين كاظم شدهان عباس1107542321422001017

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه قاسم كاظم فاضل1107552321422013178

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد محمد كاظم ورد1107562421411036138

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيسجاد رحيم جابر حمزه1107572421411047133

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياحمد حرجان سلطان عود1107582421417008005

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية النسيم المختلطةاحيائيعبد الرحمن يحيى محمد داود1107593221417006007

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0493.01ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيفاطمه مرتضى كريم جاسم1107602221422001032

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعلي رزاق هاشم كريم1107611521411006083

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد الرضا حسن1107621621413004057

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياالء عالء عبد العالي حسن1107631621426002104

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسيف فيصل عبد الحسين عويد1107642221411003127

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيحوراء خلف خالطي شهد1107652221422026015

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد صفاء سعدون سالم1107662321411009128

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيبسام حيدر عبد المنعم محمد1107672321411020049

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيمنتظر عباس سعيد هادي1107682321417032035

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيسجى عبد االمير علي حسين1107692321422060030

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيميامين شطب عمران كتاب1107702321424006343

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحسين قاسم العيبي ساجت1107712421411013047

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمهدي صالح ثامر خنجر1107722421411015256

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية النصر للبنيناحيائيحيدر سليم جبير عطيه1107732421411034023

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيحسن هويدي عزيز نعيس1107742421413005008

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيبراء امين حربي جبر1107752421422024045

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتاحيائيهدى عبد االمير شميل صحن1107762421424022011

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية ميسان للبنيناحيائيمصطفى احمد سعيد نعمه1107772521411011140

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير عبد الحسن محمود هاشم1107782521424004726

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه ناجي جبار نعمه1107792521424014119

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيهبه نجاح عبد االمير حبيب1107802521424023107

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيزهراء خليل خضير محمد1107812521427003007
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القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيعباس فاضل هاني كاظم1107822721411034112

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيزينه عماد علي عبد1107832721422015088

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0492.84ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور عمار ثابت كريم1107842321422077110

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيطيبه اسعد خلف جاري1107851421422065206

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيايات ناصر عجيمي فجر1107861621422038005

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عجيل غافل1107871621424024049

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيامنه ضاحي عبد جاني1107882221422004026

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي احمد بديوي عبيد1107892321411017086

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيقاسم عامر حميد عبد1107902321413018211

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عليوي عبد الحسين1107912321424006167

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية الزيتون للبنيناحيائيامير عباس ياسر عبد الزهره1107922421411015021

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد الباقر فارس حمزه سلمان1107932421411036261

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيعال نعمه عبد غافل1107942421422024234

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيغفران فواز حسين هادي1107952421422027175

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء خليل سرتيب عبد االخوة1107962421422047106

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيكوثر قاسم كريم حسين1107972421424012027

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمصطفى اسعد فيصل جميل1107982521411012295

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيسجاد صاحب نجم عبد1107992521413030037

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي حسن فاضل ياسين1108002521413031348

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره عبد هللا جوده1108012521422003224

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيسرى عبد الحسين موسى جهود1108022521424030084

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية العزيزية المسائية للبناتاحيائيرؤى فالح حمد سميسم1108032621426003011

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيشاكر جريو فياض صفر1108042721411026096

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي عصام ورطان عمران1108052721411029083

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمثير منير وهاب ناصر1108062721413008022

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيايه محمد سالم شلتاغ1108072721422025016

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيسرى ابراهيم خليل نشمي1108082721422035201

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.2092.70ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد هللا محمود جاسم عباس1108092321411056079

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.2092.70ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى باسم محمد عبيد1108102421411041119

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء محمد زغير حسين1108111421422012070

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية البراق للبنيناحيائيعلي عبد الرضا حمود سريح1108121521411002055

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد سالم غالب محسن1108131621411001008

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد ميثم عباس عبود1108141621413059019
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القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسيف صالح عبد الهادي عباس1108152221413023097

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية البطحاء للبناتاحيائيتبارك عبد الرحمن عليوي عوده1108162221422045020

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيباقر قاسم حبيب حمزه1108172321411001007

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمنتظر حيدر ابراهيم راجي1108182321411012168

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيحسين ناظم محسن طرير1108192321411052008

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية العمادية المختلطةاحيائيعقيل حمزه محو زغينط1108202321417055020

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67عدادية الثورة للبناتاحيائيزينب عدي عادل عبداالمير1108212321422011109

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين حيدر رشيد عبد1108222321422013081

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيخديجه محمد كاظم كحط1108232321422062046

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية سومر للبنيناحيائيسيف محمد دليمي راشد1108242421411004085

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائيسجاد كمال علي عكله1108252421411015106

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائيكرار علي بيدان عبود1108262421411015181

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد ابراهيم حمزة جابر1108272421411042134

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي اكبر عباس محمد حسين1108282421411048168

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية حلب للبناتاحيائيانعام حاتم عبد الحمزة خوان1108292421422014018

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك هادي كريدي كنداوي1108302421422024075

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر عبد الكريم حسون1108312421424025087

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمنتظر عبد الحسين رشيد مجيد1108322521411009330

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية واسط للبناتاحيائيشهد صالح مبدر علي1108332521422008053

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياديان محمد كاظم ناهي1108342521424004041

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيه رائد عاد عكله1108352521424014010

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايمان حيدر كاظم جبار1108362521426001445

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيمنتظر زهير جابر سبتي1108372721411034253

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزهراء عالء مطشر خضير1108382721422011023

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية النقاء للبناتاحيائيحوراء حيدر حسين ناصر1108392721422051009

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيمخلد رياض نعيم عليوي1108402221411034360

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمسلم هالل عبد زماط1108412221413023204

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمالك عالء حميد جباره1108422221424051144

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية السدة للبنيناحيائيحسين رزاق حسين علوان1108432321411016022

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل مصطفى محسن عبد هللا1108442321422033059

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب احيائيحيدر عباس رساله حسن1108452421411032019

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية الرافدين للبنيناحيائيزيد عبد الرضا عبيس حسون1108462421411040030

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمرتضى جواد سهيل ستيف1108472421413018127
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القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمرتضى حمزه عباس كاظم1108482421417022030

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياالء عادل رسول حنيتي1108492421426001019

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية ميسان للبنيناحيائيحسين علي جاسم ظاهر1108502521411011032

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية ميسان للبنيناحيائيمنتظر حسن عبد هللا حسين1108512521411011151

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحمزه قيس سعد محمد1108522521413031196

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا اسامه محمد كريم1108532521413031315

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيتبارك محمود نعمه غالي1108542521422023011

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياالء سامي كريم عطيه1108552521424004070

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب وضاح نوري مجيد1108562521424004609

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيايمان ماضي عطوان جاسم1108572521424013009

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور سالم عبيس فرهود1108582521424018322

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيحوراء نعمان رحيم وساف1108592521424030035

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي احمد1108602521424030103

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيأسالم علي عبد ناجي1108612721411039001

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمحمود عدنان عبد غازي بناي1108621621413071047

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الخالص للبنيناحيائيكرار عبد الباري لطيف عباس1108632121411002122

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية بردى للبناتاحيائينور الهدى مهدي ثامر حسين1108642221422048127

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية االمام للبنيناحيائيزين العابدين سلمان جدوع عافص1108652321411013024

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفرح رحيم حسوني جبر1108662421422026177

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحسين محمد رضا عبد العباس محمد1108672521411005045

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمختار خضير محمد عبد هللا1108682521411010223

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحيدر نصير كاظم عبيد1108692521411012092

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائياحمد عطا هللا عبد عطيه1108702521411029004

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس شاكر عليوي1108712521413023112

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر عباس جاسم1108722521413031319

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيبنين عبد هللا فنجان نعيمه1108732521422030017

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى حسين جوده داود1108742521424004212

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الرجيبة للبنيناحيائياحمد عذاب شيال رشيد1108752721411007008

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم حسين عبد هللا حبش1108762721422033280

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية الميمونة للبناتاحيائينور الزهراء رحيم مجيد يوسف1108772821422023090

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.2492.21ثانوية المتميزاتاحيائيمريم مظفر عبد الكاظم جابر1108782421422036052

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين رضا عبد الرضا1108791221422029025

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسن ريسان مهدي صالح1108802221413025017
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القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيصادق علي عبيد سعيد1108812221417061020

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشوك عبد هللا سعد ركاد1108822221422008080

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينب عادل محسن جابر1108832221422044048

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى عامر كنيكن عباس1108842321411007195

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية النجوم للبنيناحيائيوهاب عماد هاتف عبد1108852321411026070

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمحمد صالح محمد سلمان1108862321411041080

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية االخوة المختلطةاحيائيحسن عباس محمد عبد هللا1108872321417040007

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب محمود هادي كاظم1108882321422015097

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيام البنين عالء محمد حسين1108892321422017014

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب علي جهاد فرحان1108902321422072150

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمنتظر جاسم عباس جويره1108912421411008184

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الرسول للبنيناحيائياحمد عبد علي عبد الرضا عبيس1108922421411026012

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيابراهيم نزار جبار بريو1108932421411042003

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمحمد نبيل نعمة جبر1108942421415004205

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الرباب للبناتاحيائينور علي ميس سايب1108952421422004172

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرسل رعد سعدي كمال1108962421422006059

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة محمد جودة جاسم1108972421422009274

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الدغارة للبناتاحيائيسجى كاظم حنون هاشم1108982421422027141

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى سالم ناصر حسين1108992521413031648

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيصباح رضا حسين عجه1109002521413033068

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية االشراق للبناتاحيائيفاطمة رضا مجبل داخل1109012521422037032

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية الحرائر للبناتاحيائيفاطمه عادل محمد كاظم1109022721422027072

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية البشائر للبنيناحيائيحسين فارس حمزه عبيد1109032321411057012

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عماد عبد الكاظم طارش1109042421411036291

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيالزهراء عامر عبد االمير مظلوم1109052421426001021

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية فلسطين للبنيناحيائيصالح مهدي صالح مهدي1109062421411008096

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيعلي ثامر صاحب علي1109072321417026027

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين عنيد دواس عكرود1109082421411015071

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيباقر ريسان رحيم عبد1109092421411027015

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية زينب للبناتاحيائيكوثر عزيز حسين عليوي1109101421422043215

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحسين عبد علي كاظم عبد علي1109112421411013043

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيرسول هاشم محسن عبيد1109122421413018049

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء ستار جبار عبد الرضا1109132421422040102
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قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الغدير للبنيناحيائيسجاد وسام هادي كريم1109142421411045037

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عباس عبد الساده محيسن1109152421422022080

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزينب حبيب عبدالحسن داخل1109162221424046019

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية الفجر المختلطةاحيائيسجاد حكمت محمد ارزيج1109172321417007071

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعلي عباس محمد دريفش1109182421417008055

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية التحرير للبناتاحيائينور فراس مجيد حاتم1109192421422008176

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة محمد نجم عبود1109202421422016116

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيايمان حسن وحيد ابو ذينه1109212421422024037

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب مهند هاتف عبد1109222421422024186

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية النورين للبناتاحيائيدعاء رحيم مكطوف جبين1109232421422045015

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي جودت عبد الكاظم حمد1109242321411020206

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيعلي ناضل احمد راضي1109252321411045022

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيغيث حسين علي فنطل1109262321417012102

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيابابيل سامي خليف محمد1109272421422008001

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيفرح محمد ابراهيم علي1109282421422024270

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب حسن امانه عبد هللا1109292421422027108

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيجنات احسان جبار صاحب1109302421422047063

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة محمد نور عباس1109312421422047222

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيفاطمه جواد مهدي عبد الحسين1109322421427020041

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمهند فواز شافي عبادي1109332521413024116

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.6491.44ثانوية المتميزيناحيائيحيدر فاضل حسن بشون1109342521411030017

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمصطفى سعد حمد عنيد1109352321413012069

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية الديوانية للبنيناحيائيليث طالل جميل محمد1109362421411021069

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية السرور للبناتاحيائيغدير طارق فليح حمد1109372421422002083

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب علي كاظم خضير1109382421422009182

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء عيسى موات عباس1109392421422023170

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرقيه خضير عباس عبد الزهره1109402421422030065

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزينب حمزه جبر حسن1109412421424025069

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيميثم غالب صبحي يوسف1109422521411005192

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي سعد عباس علوان1109432521413030053

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس نصر جراد يوسف1109442521413031308

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا قاسم محمد عبد الزهره1109452521413031326

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيباسم محمد صادق حسين1109462521417006007
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قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيتبارك رياض جابر عباس1109472521424033008

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد قاسم رزاق حمود1109482721411034215

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيمنتظر رزاق حسن حمود1109492721411034252

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية النخيل المختلطةاحيائيفاطمه الزهراء كريم عبد الصاحب عبادي1109502321427039028

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين باسم جواد كاظم1109512421411048079

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية صنعاء للبناتاحيائيسمر سهيل حسين دهش1109522421422006120

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة علي سعد عبد الكاظم1109532421422024252

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيدعاء علي هاشم عبد الحسين1109542421422030056

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيناديه كريم حمزه لعواص1109552421422030163

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية السوق للبناتاحيائيضحى ابراهيم عبد كريم1109562221422077173

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء حاكم عظيمه واوي1109572421422004066

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية النور للبناتاحيائيمريم رائد علي حمزه1109582421422005167

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيحوراء محمد كريم سلمان1109592421422008052

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء علي خالد هادي1109602421422009156

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب ناصر شريف جابر1109612421422013146

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء كاظم سرحان عيدان1109622421422026098

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه سليم فاضل راضي1109632421424003054

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينبأ ثائر خضير كاظم1109642421424003062

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزمن علي جراد خشان1109652421426001122

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء قاسم كاظم حمود1109662421422014101

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين عباس جالب خنجر1109672421422022035

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم حيدر عبد زيد جودة1109682421422023141

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيورود حازم كامل محمد1109692421422027243

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبيان كريم هادي وداعه1109702421422030038

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء فاروق عبد الصاحب عبد الهادي1109712421422039117

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيهاجر علي ناصر حسين1109722421424003067

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايات محمد هادي تعبان1109732421424023012

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيانعام ساهي موسى حمزه1109742421426001029

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيشهد رعد فرحان سالم1109752621424007145

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيعذراء لطيف عبادي راشد1109762421422008125

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية اسماء للبناتاحيائياسراء رياض رحيم كاطع1109772421422011005

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء ضياء كاظم جواد1109782421422016068

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيتقى حسين نور عبد1109792421422025040
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قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ عدي حاتم علي1109802421422039210

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية كربالء للبناتاحيائياروى عامر هادي عباس1109812721422033017

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيحوراء محسن مهاوش كاطع1109822221424036013

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء سعدي حميد نعمه1109832221424045073

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء فاضل عناد دحام1109842421422005053

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية الشافعية للبناتاحيائيرقيه عبد الرضا عبيد شاني1109852421422017065

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية السنبلة للبناتاحيائياالء عادل حاتم منوخ1109862421422029002

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيعهود ميري كاظم مباشر1109872421424025085

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية الرواد المختلطةاحيائيفاطمه سلمان مشير سلمان1109882421427017022

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيبنين احمد كوير كاظم1109892421427020007

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمسرات خليل سوادي عبد الزهره1109902521424018216

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية النيل للبناتاحيائيزينب رخيص جبير فرهود1109912221422054060

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية االصول المختلطةاحيائيزينب حمزه محيسن صخيل1109922321427033010

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء سامي عطيه فرج1109932421422005048

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيسجى احمد صاحب رهيف1109942421422027133

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيعال صالح رهيف مخيف1109952421422027168

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية الرواد المختلطةاحيائيتبارك طالل سامي وحيد1109962421427017006

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب علي عبود حلبوص1109972721422035181

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية اليرموك للبناتاحيائيبراق هادي عبيد ملهود1109982721422036029

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه جبران محمد عبود1109992721422037229

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية خديجة للبناتاحيائيمياده نبيل ابراهيم جبار1110002421422001117

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء رسول حربي جبر1110012421422005084

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيبنين ماجد حميد كزار1110022421422024062

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان صبيح دوخي1110032421424020017

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيشكران كاظم نون ابو جديله1110042421427014010

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية الفجر للبناتاحيائيرباب شمخي جابر عرار1110052221422027024

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء وليد عواد كاظم1110062421422024161

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه حيدر جوده عبيس1110072421422026161

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00ثانوية الصفوه للبناتاحيائيزهراء مهدي علي دنان1110082421422043023

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب مرتضى ساجت عبد1110092421422047145

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيهديل حاكم هاشم خلف1110102421422048170

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيحوراء كريم زغير غزيل1110112421424014019

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين والي بزون1110122421424025099
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قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك حسن حتحوت جودة1110132421422013045

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيعذراء مثنى واعي يونس1110142421422024230

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب سالم محمد غضيب1110152421424023064

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية رملة للبناتاحيائياستبرق فليح عليوي مويد1110162221422015001

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين علي كاظم سلمان1110172321422012048

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء حيدر حسين نعيم1110182321422013131

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية طليطلة للبناتاحيائيثريا جواد كاظم محمد1110192321422017060

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينب مازن عبد هللا عبد االمير1110202321422049046

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيشروق طالب علي كزار1110212321427005028

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيحنين عماد هاتف موسى1110222421422003052

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغفران عليوي بوهان بريج1110232421422022124

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب امين مراد سعيدان1110242421422025088

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزهراء حيدر محيريج متعب1110252421422041051

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية العروبة للبناتاحيائينور الهدى مهلهل كاظم فرهود1110262421422047267

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك عقيل احمد كاظم1110272521424004190

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم هاتف حسين عباس1110282521424023093

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيوالء محمد عليوي خشان1110292721422021143

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية غزة للبناتاحيائيبتول اموري عبود عبد هللا1110302721422034022

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزهراء محمد نجم خيري1110312721422040063

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0098.00اعدادية السماوة للبناتاحيائياثمار مهند محمد حلو1110322921422024001

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائياديان عماد فنجان فوال1110332921422023007

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب وسام ازهر غازي1110342921422027181

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياطياف مشتاق جابر كشاش1110352921422002010

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيتهاني حسين موحان حاجم1110362921424003041

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه ريسان محمد حسين1110372921424003136

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه غازي فيصل عطشان1110382921424003141

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور اسماعيل محمود شاكر1110392921424003173

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيسجد افيل نديم كاظم1110402921413002016

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيفاطمه عارف حمزه خليف1110412921422012013

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعداديةالسماوة المسائية للبناتاحيائيفاطمه خالد ناصر حمود1110422921426001061

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسام يوسف فضاله سلطان1110432921411020061

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيكوثر قاسم شنين ساجت1110442921424008029

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية الوفاء للبناتاحيائيشفق كاظم جياد حسون1110452921422004068
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السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيمريم حسين علي شهيد1110462921424003153

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور باسم احمد خضر1110472921424003177

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عمران عجمي صادق1110482221411034118

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيابرار كامل زغير سهر1110492921424003001

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء فاضل غالي محنه1110502921422004046

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيعاتكة مسلم حمزة جابر1110512921422024181

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب نعيم غريب لغيوي1110522921422025078

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزينب عماد احمد نصر هللا1110532721422040071

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمنتظر هادي رحيم محمد1110542921411016160

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيبراء حسن حايل مشندخ1110552421422003026

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الرميثة للبناتاحيائيصابرين فليح كلوف نكاد1110562921422027197

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه هادي عبد كامل1110572421422011176

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيطيبة شاكر جسب كرمد1110582921422024178

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرقيه حيدر حتات محيميد1110592921422002045

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حمودي جاسم1110602921424003139

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء عماد بجاي عبد1110612921422027155

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعباس هباس سعد عطيه1110622921411019099

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب جواد كاظم حسن1110632921424003097

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيدنيا فرج نعيم بردان1110642421422011072

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية البسملة للبناتاحيائيزهره قاسم محمد عبود1110652921422011037

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيهاجر حسن زايد مشيط1110662921422025137

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية علي المرتضى للبنيناحيائيمحمد كاظم كامل طليع1110672221411036010

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفدك عباس ضيول مومن1110682221424044062

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمريم احمد جواد كاظم1110692521424022173

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياسماء صالح مرهج حروبي1110702921422002007

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الوفاء للبناتاحيائيسجى محمد حسن ناجي1110712921422004062

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيجنات عبد الحسن شوشي جاسم1110721621422054016

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائييوسف اسامة عباس مهدي1110732221413060128

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء علي جخيور جبير1110742221422010061

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيامل حسن صافي منصور1110752421422011013

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الرميثة للبناتاحيائيختام جميل جاسم محمد1110762921422027088

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية عشتار للبناتاحيائينوره عبد هللا عذافه شمران1110772921422032070

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية البطحاء للبنيناحيائياحمد علي حسين بريج1110782221411008007
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السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور علي لفته جويعد1110792221424045246

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم كاظم جنيوي عالك1110802421422028181

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيعلي قائد صخير مشتت1110812921411003042

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد جابر عباس عطيه1110822921411020289

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرقيه هاتف حرز حسون1110832921422001070

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء رزاق علي حسين1110842921422027144

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزينب ماجد جعفر علوان1110852921424004062

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيامير عدنان عودة رميح1110862221411034050

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيهدى سالم جعفر كاظم1110872221424008231

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن عمار ناجي1110882421424023050

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائياحمد جاسم عناد جبر1110892921411022002

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائياحمد سمير عيسى حمادي1110902921411022007

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء احمد مهدي منور1110912921422023117

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائيبراء كرار عبد االمير صالح1110922921422026014

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية العزة للبناتاحيائيتبارك موسى عباس غضيب1110931221422036022

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسين عبد الرؤوف عبد الخضر حسن1110941621411031014

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيايات بشير جرمل صالح1110951621424051019

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي شاكر كاظم محمد1110962221411037108

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر هادي حسين1110972221424007089

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيايات عدنان ستار حسين1110982221424065004

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم نزار حميد عبد علي1110992421422011191

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الرميثة للبنيناحيائيسلمان كامل مريمط عبد1111002921411016062

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي ناظم حمود شريدة1111012921411018105

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه رزاق جبار عبود1111022921424002040

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0493.51ثانوية المتميزيناحيائيحسين امين عبد الزهرة كاظم1111032421411041029

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيحسين علي سلمان محمد1111041621411033018

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية البطحاء للبنيناحيائيعلي عبود مناحر شرشاب1111052221411008041

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين رافد حميد كاظم1111062221411012045

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمحمد باقر محمد عبد الرضا حسين1111072221411039026

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيمسلم عدنان جواد كاظم1111082221417009023

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيسجاد صبيح عطيوي عبد1111092221417023012

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية المنار للبناتاحيائيزهراء غني حميد نزال1111102221422058015

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن هادي عبد1111112221424007057
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السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمة عباس عبد عبدالنبي1111122221424045201

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية الجامعة للبنيناحيائيثامر صالح هادي موسى1111132321411061020

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيسجى عصام هادي شاكر1111142421422003121

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية اسماء للبناتاحيائينوره راتب دهش رسم1111152421422011214

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية الصفوه للبناتاحيائيسوسن انيس عبد الرضا سلمان1111162421422043029

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد هللا صيدان هول والي1111172921411018079

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن شيال خشان جابر1111182921411020065

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر كاظم محمد1111192921413005042

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر محمد خضير عباس1111202221411003099

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي أياد كاظم حسن1111212221411003153

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيكاظم حاتم خماط زامل1111222221417009019

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيساره امجد عبد علي جبر1111232221422013047

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيبتول طارق ريسان رديني1111242221422016031

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبتول حامد هبر عجيل1111252221422041018

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية الخمائل للبناتاحيائيآيات احمد عبد الساده سلطان1111262221422070001

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيمروه فرقد محمد حاجم1111272221424022078

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبنين حسن عبد حسين1111282221424045042

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب قصي هاشم حسين1111292221424045157

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيفاطمه يوسف حسن محمد1111302221424065039

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعلي حسن هادي عبد1111312421417020059

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء حسن هادي علي1111322421422015064

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشهد احمد حبيب جار هللا1111332421422028128

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب فارس هادي ابو لول1111342421424023074

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب رحيم كباح عبد الزهره1111352521422010174

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الرميثة للبنيناحيائييونس خضر يونس محمد علي1111362921411016174

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية المصابيح للبناتاحيائيرباب حامد عربي نايف1111372921422017024

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمرتضى كمال ناجي جبر1111382221411003299

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحسين غازي محسن حديد1111392221411020038

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمنتظر عواد علي حسين1111402221413031056

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيسجاد عبدهللا جبر حمود1111412221417002007

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء سلطان شاتي كيطان1111422221422002046

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائياالء علي صبيح جبر1111432221422004015

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الفضائل للبناتاحيائينوره حسين لفته عبد1111442221422005046
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السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية الجنات للبناتاحيائياالء سالم شمخي جابر1111452221422090003

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب محمد باجي ياسر1111462221424008150

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيبنين رزاق عبدالهادي عبداللطيف1111472221424046006

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمة وليد سليم كاظم1111482221424059033

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزينب احمد كاظم عيال1111492421422029046

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية الصديقة للبناتاحيائيرقيه علي محمد عباس1111502421422044034

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائييقين علي حسين خزن1111512421424006013

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد عامر جواد عبد الساده1111522521411008308

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين عامر عصمان شنشول1111532821422013018

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد غانم منيعم خضر1111542921411016131

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيعلي قابل فزاع وريور1111552921411022059

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية البسملة للبناتاحيائيرباب حنج هوين ملوح1111562921422011028

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17الخارجياتاحيائيمريم حسن كاظم سلمان1111572921428050116

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيندى مهدي علي حسين1111581721422007116

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيموسى حيدر مهنه عرب1111592221411004457

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمرتضى فيصل خفيف دخيل1111602221411020128

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيايثار اياد جاسم محيسن1111612221422039057

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد سدخان1111622221424001074

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرفقه ضياء حسن عسكر1111632221424045090

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب حبيب كاظم مهدي1111642221424045144

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائييقين جميل كريم فرهود1111652221424045265

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمؤمل خليل ابراهيم احمد1111662421411013119

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيسجاد عبد الكاظم حبيب عبد1111672421413018060

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيايات طاهر ترف علي1111682421424015013

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعقيل عائد فاضل حسن1111692521411014110

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد عماد احمد محسن1111702521413031030

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس بشير كريم طشطوش1111712521413031292

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيخديجه عبد الكاظم كريم علي1111722521422022292

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيخيريه خالد صلبوخ عبد1111732521422022295

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب عباس عبد الشهيد هادي1111742521422022533

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمود مجهول حمزه1111752921424004049

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0492.84اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيموسى حميد حاتم كريدي1111762721411028197

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية النجاة للبناتاحيائيمريم صالح مهدي محمد1111771521422003127
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السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيالكرار عبد االمير عبد الكاظم سلطان1111781621413016003

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيامين احمد حمادي جاسم1111792221411004048

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي حافظ شالكه محمد1111802221411017100

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد راشد عويز1111812221413027064

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن صيوان كريم1111822221424007056

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيضحى هادي عبود لفته1111832221424007106

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء عبدالحسن خضير عباس1111842221424045118

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائياديان اراس عامر دنيف1111852221424051001

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية المدحتية للبناتاحيائيحوراء ابراهيم طه حمد1111862321422015039

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين غالب فارس محمد1111872421413018041

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيسناء فالح حنين سلمان1111882421422003128

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيرحاب جميل ناهي مدلول1111892421422011075

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيهجران دوهان عطيه عبود1111902421422011218

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي عامر حياوي كحين1111912521413030055

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيمسلم عدنان شجر نايف1111922621411001188

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء حسين محي عبد االمير1111932721422054124

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن محمد كاظم ايدام1111942921411017059

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد حسن1111952921411017248

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسجى عدنان كامل سهر1111962921422026052

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا جهاد حسن محمد1111971621413055015

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين سلمان داود علوان1111982221411002033

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية النهضة للبنيناحيائيمنتظر نعيم كاظم نصار1111992221411045060

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرند حسين عادل جهاد1112002221422004109

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشكران حميد محسن حمادي1112012221422004220

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء نعيم جابر كريم1112022221422034047

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية النور للبناتاحيائيزينب حسين عبد الكريم منهل1112032221422042172

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء ناصر مذبوب عبدالحسين1112042221424051068

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيطيبه غانم رميض حسن1112052221426002243

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسن عبد الساده عبد الحسين1112062421413015027

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم حسن1112072421422011165

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب حسين زغير جبار1112082421422014116

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67الخارجياتاحيائيمريم جبار عكموش سمره1112092421428050198

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد كاظم كريم برهان1112102521413031240
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السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر حيدر فليح حسن1112112521424018135

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيرسل حسن هادي حمزه1112122521424025010

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحوراء وليد جواد هادي1112132721422054081

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيحوراء قاسم صخل حسين1112142921422002033

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية يافا للبناتاحيائيمريم قاسم مناحي كاظم1112151321422031163

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمة كريم طالب كرم1112161621424057037

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي عبد الزهرة نعناع حميدي1112172221411016036

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسن رحيم مدلول عامر1112182221411037024

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسجى قاسم بردان طعيمه1112192221422041096

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه مشرق كاظم خضير1112202321422013410

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيجابر غنيم جابر وناس1112212421411047045

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيرسل سعيد كاظم لفته1112222421422003068

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء منا شيال حمود1112232421422026101

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيدعاء رضا كاظم لفته1112242521422003142

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينور فراس نعمه كريم1112252521422011078

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهاجر نعمة عزيز كاظم1112262521422014088

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه أمير جاسم عبد1112272521424014249

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور كاظم عبد االمير مطر1112282521424018330

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر فاضل خشان1112292521424023037

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عاطف جبار عطيه1112302921422023129

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الرميثة للبناتاحيائياسراء عناد شنشول ابوهيله1112312921422027011

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحميد صباح حسون زغير1112321321411012053

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائياسماء عباس عبد النبي فالح1112331621424051003

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية هيت للبناتاحيائيزبيده عامر عبد هللا صالح1112341921422060044

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية السالم للبنيناحيائيسجاد رائد جميل جاسم1112352221411015063

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي االكبر عماد عامر فلفل1112362221411017099

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمنتظر مجيد طشحيل تبل1112372221411020138

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية االخاء للبنيناحيائيضاحي احمد ضاحي ناصر1112382221411035072

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الفهود للبنيناحيائيحسين مشتاق محمد حبيب1112392221411042034

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي زياد عدنان مجيد1112402221413015019

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيبتول راجي خصاف ثجيل1112412221424038002

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيشكران علي بغدادي سلمان1112422221424067053

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي حسام اسماعيل راضي1112432321411012080
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السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحمزه حيدر عبد الحمزه خميس1112442421411005041

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمصطفى عامر شمران كشيش1112452421413010093

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيسجاد حيدر خيون حسن1112462421413018057

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعطاء عباس ساير عبود1112472421422028147

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير عادل عبد هللا خضير1112482521413031067

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد هاشم جبير صدام1112492721411026022

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33الخارجيوناحيائياحمد حسن ناصر عبدهللا1112502921418001008

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم جميل جواد كاظم1112512921422023271

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيناهده اسامة مال هللا حنظل1112521621424005079

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيشكران محمود خريبط كاظم1112531621424051092

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد السالم عبد الرحمن شبل عبد هللا1112541821411004040

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الغراف للبنيناحيائيعباس رحيم حسين عليوي1112552221411022051

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيمسلم خماط كريم كركوش1112562221411034370

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمحمد احمد طراد معاون1112572221417001027

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيايالف غسان ريسان عليوي1112582221422039058

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزمن عبد الحسن رحيم جويد1112592221422039145

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية البطحاء للبناتاحيائيتبارك جمال صالح مناحر1112602221422045018

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية النرجس للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير موسى محمد1112612221422060047

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الدغارة للبنيناحيائيكرار جليل حسين عبادي1112622421411003103

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم فنيخ حسين1112632421424001006

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين كريم1112642421424025064

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد علي حيدر رحيم عبود1112652521411010211

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعباس ابراهيم كسار كنين1112662521413017059

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين عبود كريم1112672521413023108

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حسين عبود عباس1112682521424004412

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيايات هادي حسن عبد1112692521424015013

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيافنان حيدر فاهم عبد العظيم1112702521424030007

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.2492.04ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمرتضى احمد محمد شهيد1112712321411058110

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعلي عبد االمير منصور حسن1112721621413004040

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيجعفر خالد جميل فليح1112732221411004054

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعباس عبد شنان بديوي1112742221411009068

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعمار سعدون عذيب كريدي1112752221411038103

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيسيف جبار شمال ردام1112762221413013081
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السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية العرفان المختلطةاحيائيمرتضى نبيل غانم شهيب1112772221417042030

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقى اركان نوري حبيب1112782221422004102

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب عبيد خليف محمد1112792221422039213

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء احمد شاكر لفته1112802221422046052

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الجبار ادريس كتاب1112812221424004096

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء صادق غني عباس1112822221424063037

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسنين عبد الكريم هاشم صباح1112832321411002038

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيمصطفى علي حسين عليوي1112842321411045030

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد جاسم سلمان سهلوك1112852421411002029

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية النصر للبنيناحيائيحيدر ازهر ماشي جالب1112862421411034022

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية السجاد للبنيناحيائييونس ميري مهدي محيسن1112872421411047356

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرانيه احسان شاكر راضي1112882421422015048

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيصبا حسين عليوي سالم1112892421422025127

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه راهي شناوي عاشور1112902421422030139

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيايمان حازم سعيد ناجي1112912421424025015

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيميثم مهدي ظاهر حبيب1112922521413013349

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيليث خالد حسن عبد العباس1112932521413023101

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين ميثم كاظم عبد الحسن1112942521413031187

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء وليد كريم حلوس1112952521422040020

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه جعفر عبد السجاد خادم1112962521424018027

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء نجاح عباس محمد صالح1112972521424019051

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيهاجر نبيل نعمه صالح1112982521424019105

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك حمزه ابو اللول حسين1112992521424023018

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينور الهدى ستار جبار جادر1113002521424023101

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيسوسن صادق صاحب عبد الحسين1113012521424024023

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس حمزه كاظم1113022521424030057

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائينبأ فائق كامل حسان1113032621422037097

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيعقيل لطيف مسير ناصر1113042921411017162

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي سرمد محمد علي1113052921411017183

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر باسم صكبان حتات1113062921411020114

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيغسان علي كمر مطرود1113072921411022063

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيعبير ساجد مطير منيهو1113082921422011048

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزينب قحطان مطر حطحوط1113092921424004061
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السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0891.85ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر هادي جيثوم1113102521413014069

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0491.84ثانوية بابل للبنيناحيائيحيدر طالب خليف كاظم1113112321411056057

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيغاده عقيل خير هللا خلف1113121621424005057

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية االصالح للبنيناحيائيوليد خالد ريسان رميض1113132221411016061

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية الوالية للبناتاحيائيمنار ناصر محيسن خليف1113142221422066187

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب خالد عطية عبد1113152221424008131

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية االعالم للبنيناحيائيزيد فهد محمد سعود1113162321411069010

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء ضياء عبدعلي مرزه1113172321422013217

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائينبأ ضياء باقر رحيم1113182321422013479

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية الحلة للبناتاحيائيزهراء مازن محمد ناصر1113192321422024035

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيحسن وحيد غافل عليوي1113202421411016012

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد صالح حسين علي1113212421411024049

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسين ثائر صالل حمود1113222421411026045

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب صالح طياح مراح1113232421422006106

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب حليم عباس محمد1113242421422023083

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية العفاف للبناتاحيائيالرا محمد عزيز محمد1113252421422048141

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور جاسم جعفر علي1113262521422003574

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى انور حميد ياسين1113272521424014351

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيسجاد فاهم موسى جاسم1113282721411017018

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية اليقظة للبناتاحيائيبنين محمد حسن عوده حمودي1113292721422042005

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء طالب زويد عبد1113302921422024076

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الكفاح للبنيناحيائيمحمد عقيل حميد مجيد1113311621411002046

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيفاطمه غانم كدر شليش1113322421427003027

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمنتظر احمد حمود عبد هللا1113332921411019184

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيوداد سعيد جديح عبود1113342921424004099

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيحنين عبداالمير فضاله لفته1113352921422001047

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيوجاب متعب جراد مشتت1113362921411003066

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين فيصل جعفر ناصر1113372221411004129

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياحمد راضي صكبان ضهد1113382221411033010

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمرتجى كاظم خنيفر حمود1113392221411059101

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين محمد لفته حسن1113402221413006045

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية السدة للبنيناحيائيحسين عقيل حسين حسن1113412321411016029

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية النجاة للبناتاحيائييقين سلوان رشيد جالب1113422321422059066
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قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية خديجة للبناتاحيائيغدير غسان فيصل مزهر1113432421422001094

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيمقتدى مزهر زغير يري1113441621413070023

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية الغدير للبنيناحيائيمجيد عبد هللا مرداس رهيف1113452221411006045

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيزين العابدين نعيم بياد علي1113462221411062085

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين علي حسين نمر1113472421411015068

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمرتضى رابح عبد عريبي1113482421411027082

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير عبد الكاظم دغمير خماط1113492421411036027

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيجهاد ناجح جهادي حسن1113502421417020014

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسيف الدين حافظ حسن محمد1113512521413013142

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى صدام هادي سلمان1113522521413031605

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد الزهره بشير اسماعيل عليوي1113532321413018137

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الثقلين للبنيناحيائيمحمد الباقر رائد قائد طحيور1113542421411023023

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمحمد صالح مهدي احمد1113552521411031067

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحسن عبد االمير هاتف عباس1113562521413028010

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد عالء ابراهيم محمد حسن1113572721411034010

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الرميثة للبنيناحيائياسعد فرحان جادر شلتاغ1113582921411016013

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء كاظم راشد فرج1113592921422023073

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائيسالم عبد الكاظم نزال ساجت1113602221411005036

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية السالم للبنيناحيائيعمار حميد ضاحي مطر1113612221411015117

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمصطفى محمد حسن جودة1113622221411018179

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد ابراهيم نعمة جهلول1113632221411034012

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائينجم حسن نجم حميد1113642221413006221

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد صادق خالد عبد الحسين كاظم1113652221413060106

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيسجاد محسن حسين مرزه1113662321411002103

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي عباس حاتم عباس1113672321411014103

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي محمود نوري هاشم1113682421411004127

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الجواهري للبنيناحيائيوالء محمد ابراهيم عبود1113692421411013160

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعباس راهي فاهم عباس1113702421411015120

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب احيائيمهند محسن علوان محمد1113712421411032065

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي كاظم عبد علي كاظم1113722421411048198

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيعبد هللا جميل حسن هادي1113732421413017049

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيعهود احمد سالم عبد1113742421422047192

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الحيرة للبنيناحيائيعلي حسين عبد هللا زغير1113752521411015034
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قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية السماوة للبنيناحيائينمر الفي طارش درعان1113762921411017332

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عالء عبد االمير كايم1113772921411020094

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس خضير حسان مزعل1113782921411020181

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي جاسم حسون1113792921424004079

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحيدر جعفر عبد عكلو1113802221411017051

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية عفك للبنيناحيائيياسر محمد نجم عبد1113812421411006095

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية الديوانية للبنيناحيائيليث اسعد عويد غجيري1113822421411021068

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيمنتظر نجاح عبد المنعم محمد1113832421413005049

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحسين ناصر عبد الحسن عبيده1113842521413028014

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيداليا رزاق شندخ جياد1113852921422024088

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء ابو هذال دغيم جابر1113862921424004040

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيمريم لبنان حسن جيثوم1113872921424004086

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب طالب نعمه حسن1113882521424004567

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد رحيم رسول نور1113892921422003102

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيرسل علي موسى عناد1113902921424004033

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية العقبة للبناتاحيائيزهراء علي عيسى خنيصر1113912221422012039

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيمالك علي راضي حسن1113922421422003167

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00ثانوية االبتهال للبناتاحيائيسمانه عبد الرضا شريف نايف1113932221422051024

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية المناهل للبناتاحيائيزينب عبد العظيم عبد الساده ربح1113942621422043065

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيغدير عبد الخالق فضل زغيرون1113952921424004070

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية الحوراء للبناتاحيائيضحى قيصر عبد الكاظم بريبر1113962421422026140

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيسرى فراس هادي هاشم1113972421422047163

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء ستار جابر حسين1113982221422043064

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب سعد صالح علي1113992221422075018

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيسوسن جالل عبد سمير1114002221424001059

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء عبدالرحيم خضير عباس1114012221424045119

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائياستبرق رحمان هاشم امانه1114022221424060002

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور حيدر عكلو ساجت1114032421422006172

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعدادية الشافعية للبناتاحيائيفاطمه فرات عبد الحسن طعمه1114042421422017129

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيمريم عالء حاتم مطرود1114052421422024285

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء محمد هليوس كاظم1114062421422030096

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيايات رعد داود سلمان1114072521422014009

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب غسان عبد ابو سوده1114082521424004585
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قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب محمد حسن عبد هللا1114092521424004595

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرقيه فرقان هادي عوده1114102521424019036

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعدادية السماوة للبناتاحيائينسمة احمد عايد حمدان1114112921422024258

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيأيمان زايد مشيط رطان1114122921422025004

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء شهيد كريم محمد1114132221422002047

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيلمياء ميري نجم عبد هللا1114142221422087024

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائينهله علي عزيز جبار1114152221424042067

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى رائد برزان فاضل1114162221424045040

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33ثانوية الزاكيات للبناتاحيائيسميه ابراهيم اسماعيل عبد1114172321422065004

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيغدير عبدالعال جعفر موسى1114182321424003155

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيساره رائد مهدي عبد محل1114192321426001166

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين عماد جياد كاظم1114202421422015022

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية الشافعية للبناتاحيائياسراء فيصل غانم عبد الزهرة1114212421422017011

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيهدى جاسم محمد عبيد1114222421424015078

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيايمان عباس جابر عبيد1114232421424017010

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيفاطمه نعيم جبر حميدي1114242421427003028

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك عباس خضر حداوي1114252521424004187

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيساره جمال عباس حمزه1114262521424015075

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم قاسم عبد االمير محسن1114272521424018200

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33ثانوية البسملة للبناتاحيائيدالل حسين غالي منصور1114282921422011026

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهند عبد الحسين موجد عكل1114292921422026104

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب حميد شاكر محسن1114302921422027171

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.6489.27للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيزهراء علي محمد شنشول1114312421422037020

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17ثانوية غزة للبناتاحيائيبدور محمد عبد الحسين جابر111432242042097005

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم ميثم كاظم ياسر1114332221424007152

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد مسطر سهر1114342221424022039

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية اليقظة للبناتاحيائينور فالح عبدالحسن خشان1114352321422014159

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17ثانوية الصادق المختلطةاحيائيسجى مهدي محمد مشهد1114362321427006022

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبتول كاظم عطيه عباس1114372421422015017

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الهدى رائد عبد المنعم سلمان1114382421422015141

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمريم محمد عبد هاني محمد1114392421422026184

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء ثجيل سعدون حسن1114402421422028070

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور ثائر كامل علوان1114412421422028203
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قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء عدنان طالل حميد1114422521422003226

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيمنار نبيل جاسم محمد1114432521424003041

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حافظ عبد علي محمد علي1114442521424019041

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.6089.10ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه مؤيد هاتف ادريس1114452521424023084

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيصابرين حمدي علي محمد1114462221422009076

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيشكران عالوي محمد معن1114472221422010091

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية النور للبناتاحيائيزينب عزيز نعيم مطر1114482221422042342

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00ثانوية الهناء المختلطةاحيائيفاطمه محيل درموك مطير1114492221427062012

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية السنية للبناتاحيائيايات جواد كاظم جاسم1114502421422009020

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين صفاء ياسر حسون1114512421422016020

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور حسين جفات دبي1114522421422028204

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيأيمان ازهر عبيد والي1114532421424009002

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيشهد حسن باقر عبيد1114542521422020064

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيآيات كاظم عفلوك صالح1114552521422022025

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيفاطمه حازم هادي عبد الزهره1114562521427001059

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيسجى مالك بالسم جبار1114572621422025109

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينجالء طارق علي نعمه1114582721422020116

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيازهار هاتف محمد جاسم1114592921422004004

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء محمد طالب نور1114602921422024132

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيلينا عبد االمير هاشم محمد1114612921424004084

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء مؤيد عالل كريم1114622221422002055

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83ثانوية المنار للبناتاحيائيفاطمه عبدالكاظم عبدهللا شالل1114632221422058034

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمرام علي حسين عناد1114642221424017218

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيبتول ناصر جواد كاظم1114652221427059004

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيبنين جاسم امير حيذور1114662421422003031

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية الرباب للبناتاحيائيمريم ناظم شالل ذرب1114672421422004151

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية النور للبناتاحيائيبنين نجم محمد زغير1114682421422005034

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء سمير عبد االمير رزوقي1114692421422015065

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب مالك عوده شيحان1114702421422020060

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيريام جاسم حمادي حسين1114712421422030070

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء كاظم حمادي جياد1114722421422047116

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيغدير حيدر كاظم جاسم1114732421422047193

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيايات علي عبد الحسين عطيه1114742521424030014

4148 من 3378صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزهراء مسير لفته برغش1114752521427006062

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرقيه خالد عبيد جالي1114762921422002046

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيامنه نجاح كاظم مونس1114772221424003013

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء يعقوب جواد ياسين1114782221424042028

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير مزهر حسين ربح1114792321422012221

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67اعدادية المدحتية للبناتاحيائيذرى عبد االمير دريس حسون1114802321422015054

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67اعدادية المدحتية للبناتاحيائيسارة محمد زيد علي1114812321422015098

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء ريسان سعيد ابراهيم1114822421422008083

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67اعداديه يافا للبناتاحيائيأساور حيدر شبر منذور1114832421422040001

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيغدير عدنان جاسم فيصل1114842421422047195

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم نجاح عبد الحسن عبد هللا1114852521422003519

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيساره ناجح عداي محمد1114862521424013063

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور محمد حسن محمد1114872521424018334

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب سليم موسى جياد1114882521424019058

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67الخارجياتاحيائيحميده حسن جهادي ذياب1114892521428050122

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبراء قاسم محمد علي1114902621422044012

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيساره شالل ضاري جياد1114912721422003133

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.6888.61ثانوية المتميزاتاحيائيساره عبد االمير محسن حسين1114921321422032049

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينبأ حسين شمخي جابر1114932221422039353

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50اعدادية الوركاء للبناتاحيائيرند علي شطب خاجي1114942221422043056

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر فالح جبار1114952221424004045

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء نعيم عكيب فضالة1114962221424020061

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50ثانوية الهناء المختلطةاحيائيفاطمه قاسم علكم كصاد1114972221427062010

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50اعدادية الرباب للبناتاحيائيبنين جبار رشيد طعمه1114982421422004025

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50اعدادية الرباب للبناتاحيائيروان عماد كاظم سياب1114992421422004061

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب حاكم رحيم سلمان1115002421422026105

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيام البنين صالح جفات حسن1115012421422028018

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيفاطمه شاكر مخيف فضولي1115022421424018038

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50اعدادية واسط للبناتاحيائيزهراء حسن جبر محمد1115032521422008035

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور الهدى صالح نجاح عبيد1115042521422039041

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهناء كاظم سلمان علوان1115052521422039112

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرسل حامد هاني عزيز1115062521424014095

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيرسل باسم عبد الكاظم نومان1115072521424029010
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قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50ثانوية خديجة للبناتاحيائيتبارك عطا هللا سعود عبود1115082921422008011

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزينب علي قاسم حسين1115092221422005025

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيكوثر حيدر كزار ناصر1115102221422031089

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيأيات رشيد عبد المنعم علوان1115112221424010006

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفواطم احمد كريم يوسف1115122221424024044

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزينه اياد يوسف جثير1115132221424046025

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيرتاج رعد ناطق حمزة1115142321422057020

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب حسن طرو عبيد1115152421422014115

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك فاضل كاظم عبد1115162421422024071

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيرنا قاسم محسن عبد1115172421422047092

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيرقيه سعد طعمه مدلول1115182421424014023

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايات ازهر عبد اليمه صاحب1115192521424004089

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء كريم عبد االمير عبد نور1115202521424004491

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيطيبه مهدي حميد جهاد1115212521424020023

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الرضا مزنوك1115222521424023074

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيانعام محيسن رجيوي ناجي1115232921422024027

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17اعدادية الفرات للبناتاحيائيبنين طالب سمير ابراهيم1115242221422002014

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء رياض سالم جثير1115252221422008044

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيبنين مشتاق طالب عبد الحسن1115262221422016037

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياسراء عالوي حسن مظهر1115272221422039041

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبنين عبد الواحد عكيب فضاله1115282221422050044

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء ناظم محسن مزعل1115292221422066101

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17ثانوية االستبرق للبناتاحيائيغدير صادق جبر جوير1115302221422083200

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينرجس احمد عطيه رسن1115312221424017249

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيزيتون عبد الحسن كاظم حسين1115322221424050030

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيناديه راهي عبد الحسن هالل1115332421422003172

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء عزيز عوده حمزه1115342421422017081

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيودق حيدر حاتم شرهان1115352421422024340

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيبيداء ناصر حسين حماد1115362421424009014

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيرغده مهدي شامل كشوش1115372421424015041

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان علوان خشان1115382521424013046

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهاجر ابراهيم كاظم عبد هللا1115392521424018349

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي شالكه هوني1115402921424004076
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قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائينوارا ميثم شريف يوسف1115412221422003089

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00اعدادية تونس للبناتاحيائيمريم حيدر ريسان خلف1115422221422007080

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء جبار كاظم نتيش1115432221422073049

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00اعدادية المعارف المختلطةاحيائيامينه عطشان خضر عبدهللا1115442221427029003

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيرقيه ماجد حميد عواد1115452421422008073

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء سلمان علي خليف1115462421422009150

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00اعدادية السنية للبناتاحيائيمسار صالح حسن سلمان1115472421422009297

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايات مهدي صاحب عبد1115482421422015014

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم حمد جاسم حمد1115492421422022138

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء قاسم صباح عبد هللا1115502421422027099

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزينب حسن عبد مسلم مطلب1115512421424002043

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيكوثر سعد حسن شيال1115522421424023112

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيظفر عادل حسن طاهر1115532421427020038

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيامنه عبيد غزاي خريبط1115542521424024003

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيايات جاسم ابو الهيل عاشور1115552521424028003

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزينب حيدر جاسم محمد1115562721422025073

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه جميل ملك حسين1115572721422025113

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيشهد حسن سوادي شواي1115582821422012100

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيعدن يوسف عبد علي ناصر1115592921422027209

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن عالء فراك حسين1115602721411025047

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائياثير رحيم شاكر كريم1115612521413014002

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية المسيب للبناتاحيائييسر علي عبد هللا جواد1115622321422041213

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية الغدير للبناتاحيائيزينه اسماعيل مردان عوده1115632321422055036

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسن فاضل حسن عمران1115642521413024020

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينب صالح صباح حسن1115652321422049044

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبركات علي عباس جاسم1115662721422018030

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية النجاة للبناتاحيائينور احمد عبد علي عكار1115671521422003140

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية السجاد للبنيناحيائيخضر يوسف حمزه عبيد1115682321411027028

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيسجاد علي حسين جمعه1115692721411035034

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية السدة للبناتاحيائيغصون محمد عبيد رشيد1115702321422034060

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيحاكم راضي عباس شمر1115712421417003015

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينور عبد الرضا صويح حليوت1115722521424023103

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.9295.15ثانوية المتميزيناحيائيمؤمل علي حسن جواد1115732421411041091
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المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيغفران وليد سعيد ادريس1115742721422011051

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية المجد للبنيناحيائيعباس علي محمد حمزه1115752321411065029

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ علي حسين غزاي1115762521424018269

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد وليد ناصر حسين1115772321411006197

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعلي حسين فيصل رحيم1115782321417039034

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية عائشة للبناتاحيائينصره حسين هجيج عويد1115791121422023054

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيشهد علي عوده عبود1115801521422011151

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيدعاء سرحان عبداالمير كزار1115812221427022007

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية النخيل المختلطةاحيائيسيف سعد عباس صالح1115822321417039022

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية البيادر المختلطةاحيائيمحمد حسين محمد عطوان1115832321417058044

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية المسيب للبناتاحيائيرسل فيصل دحام خلف1115842321422041065

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية كوثى للبناتاحيائيبلسم اسماعيل هالل عبد هللا1115852321422073028

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيزهراء خضير عباس حسون1115862321427063004

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسن قاسم عبد علي جبر1115872421411047059

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيساره علي فيصل كتان1115882421422015086

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيتبارك مرتضى عبد االمير شاكر1115892421424009015

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية االبراج للبنيناحيائيمنتظر حسين كريم مظلوم1115902521411023048

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه بدر عبد خلف1115912721422054217

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمجتبى خضر محمد عبد1115921121411041107

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي اركان نعمه شمران1115931521411007077

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيفاطمة علي عبد طوكان1115941921422023064

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحيدر نصير سامي سلمان1115952321411005047

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية السدة للبناتاحيائيزهراء عيفان فضل حسن1115962321422034029

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية الغدير للبناتاحيائياسماء حميد حمدي محمد1115972321422055003

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزينب علي رستم حطحوط1115982321422060026

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية كوثى للبناتاحيائيزينب عدنان صالح عباس1115992321422073086

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيكرار حيدر حمزه شهيب1116002421411028062

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيشعيب حليم صخيل مالك1116012421411038044

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية مأرب المختلطةاحيائيمحمد نذير وهد هليل1116022421417007009

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيفضه صفاء عبد األمير عبود1116032521424030110

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي عبد الواحد ورور1116042621424010047

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعبد هللا سامي عوج عجه1116052721411045064

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيعبير أكرم خليل نشمي1116062721422035223

4148 من 3382صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسن قاسم حمد شرات1116072221411057023

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيحسين علي ساهي كاظم1116082321411063027

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية كوثى للبناتاحيائيبتول محمد اخريبط سويف1116092321422073023

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيوصال ماجد عبد فرحان1116102421424014109

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيساره باسم جواد حمود1116112421427008104

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين حليم جواد كاظم1116122521413031151

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيعلياء سعد بديوي ساهي1116132621422037072

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن محمد عبد علي راضي1116141621411001027

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيعال فاروق غفوري كريم1116152121422008103

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب مقدام كاظم محمود1116162321422039129

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهبه عبدالحسن علي عويد1116172321422039234

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور رعد عاشور عباس1116182321422050086

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية كوثى للبناتاحيائيايفان فجر عبد محيسن1116192321422073016

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.8893.98ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمؤتمن احمد عبد زيد جبر1116202421411049021

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيساره عالء تركي جضعان1116211121424014024

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية االزاهير للبنيناحيائيبشار علي حسين محمد1116221721411162003

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيعصام مجيد مخرب كمندور1116232221413027032

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي كاظم تايه شافي1116242321411002161

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي حيدر مدلول محمد1116252321411012086

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية السدة للبنيناحيائيحيدر علي موسى كاظم1116262321411016036

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمؤمل هاشم مهدي غاوي1116272321411039016

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائياحمد طالب مهدي كاظم1116282321411041005

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيرضا عقيل صالح جعفر1116292321413016045

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسين سليم عبد الحسين خليف1116302321417007043

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الفجر المختلطةاحيائيسجاد مؤيد حبيب عبد الكاظم1116312321417007074

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية سيناء المختلطةاحيائيحيدر عادل جاسم حمود1116322321417059009

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيف محمد ادريس علي1116332321422013340

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه علي غني محمد1116342321422013398

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية المستقبل للبناتاحيائيهدى محمد تركي محمد1116352321422030084

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائياسراء عماد عبد هللا عمران1116362321422060004

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة عادل عباس حسن1116372321424003171

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيطيبه يحيى عبد هللا منصور1116382321424013035

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83الخارجياتاحيائيتبارك حسن عزيز عبد علي1116392321428050067
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المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية سومر للبنيناحيائيجاسم محمد حبيب عبيد1116402421411004022

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي قائد كريم جاسم1116412421411047221

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيمنتظر رسول كزار جالب1116422421411047330

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيسجاد عباس حمزة جالب1116432421415004083

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسين فليح حسن عناد1116442421417020026

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيآيه عالء حسين عبد هللا1116452621424012006

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيزين العابدين هيثم محمد سلمان1116462721411037047

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيعلي ابراهيم رسول ضمد1116472721413008016

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية كربالء للبناتاحيائينرجس سامر رحيم غانم1116482721422033320

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية حماة للبناتاحيائياسماء سمير موسى خضير1116491121422025004

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمحمد ناطق حمد عبيد1116501421411006090

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيحسين علي جنيت جاسم1116511521411015026

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية الرباب للبناتاحيائيام البنين عادل هندي علي1116521521422012005

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزهراء صادق طه عباس1116531621422094024

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية الهادي المسائية للبنيناحيائيبعث مجيد جاسم نايف1116541821415006037

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية االسكندرية للبنيناحيائييوسف صالح مهدي صالح1116552321411001094

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعبد هللا علي محمد منسي1116562321411002129

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى محمد نعمه مشتت1116572321411020379

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية القدس للبنيناحيائيقاسم حسن جيار علي1116582321411043038

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائياثير حسين ادريس وليد1116592321413016002

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية الطف المختلطةاحيائييوسف محمد مسلم عبد هللا1116602321417032036

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الربيع للبناتاحيائيعذراء ياسين خضر عباس1116612321422022165

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيامنه حمزه حامد حسين1116622321424006014

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب جبار ازغير عمران1116632321424014012

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحمزه حيدر عبد نور سكر1116642421411038030

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد عباس ناصر عبد الحسين1116652421411042009

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيليث رحيم جندي حبيب1116662421417020069

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيشمس احمد عامر صاحب1116672421422024203

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفاطمه محمد مهدي عبد الزهره1116682421427008142

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيسالم ابراهيم كاظم ابراهيم1116692521413024041

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية العدالة للبناتاحيائيايات صالح جهيد عكلة1116702521422002005

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب صباح حسن بيحي1116712521424004566

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنين مكي حميد خشان1116722721422033057
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المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد مهدي عبد1116732721426001287

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.3293.55للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيصفا سعيد منعم سلمان1116742421422037027

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيحسين نزار غالي علي1116751421411017024

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمحمد خالد خضير عباس1116761821411115136

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية بلد للبناتاحيائيفاطمة ناجح عبد اللطيف عبد الباقي1116771821422017110

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي هادي صالح صاحب1116782221411057114

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيقيصر عادل محسن حسن1116792221413013137

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم محمد خميس عيالن1116802221424030098

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الزهره عبد هللا1116812321411005139

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية المسيب للبنيناحيائياحمد عادل عبيد ابراهيم1116822321411009004

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية النيل للبنيناحيائيمؤمل عادل حسن زعار1116832321411029098

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيحسن علي عبيد كاظم1116842321413012014

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية سبأ المختلطةاحيائيعلي خير هللا حميد ياسين1116852321417017015

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية طليطلة للبناتاحيائيكوثر ناصر حسين محمد1116862321422017250

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية السدة للبناتاحيائيغفران عباس محسن ناصر1116872321422034061

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية اآلمال للبناتاحيائيآيات صالح حسن عبيد1116882321422042004

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبتول سنان غانم حسن1116892321424003014

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة سامي تركي عبيد1116902321424003170

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائينبأ محمد عباس عبد هللا1116912321427015021

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمحمد حاكم محيسن كاظم1116922421417020074

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك علي جواد كاظم1116932421422024068

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيمالك حسن مهدي رضا1116942421424017083

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيهدى علي عبد زيد مرجان1116952421424025125

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمجتبى حسين حمد هللا ناجي1116962521413031480

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حمزه حريج حسين1116972521424004554

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيعبير داخل علي بديوي1116982521424015095

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمصطفى رضا خضير محمد1116992721411001055

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيمرتضى نعمه عباس حسين1117002721411032218

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء عباس جاسم محمد1117012821422003058

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور ياسين طه محمد1117021621422046050

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيكاظم نعيم شويش جبار1117032221411004311

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين علي محمد حسون1117042321411005032

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية الصديق للبنيناحيائيمحمد مجيد عجرش محسن1117052321411024045
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المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية ذي قار للبنيناحيائيليث ابراهيم سودي محمد1117062321411070055

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه احمد فخري حسن1117072321422013361

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية اليقظة للبناتاحيائينرجس توفيق مهدي عبدالحسين1117082321422014155

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء فاضل حسن كصاد1117092321422016047

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين عبد هللا ناصر1117102321422039099

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية الخلود للبناتاحيائيايه صادق تركي حسن1117112321422058006

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية كوثى للبناتاحيائيندى نايف مطلك شويخ1117122321422073175

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد رزاق رضا يوسف1117132421411024047

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيابراهيم ماجد عبد االمير محمد1117142421417008002

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائياحمد حسين عبد الواحد عيدان1117152421417020002

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحوراء صبيح عطية عبد1117162421427008045

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمرتضى عقيل دايخ حسين1117172521411035168

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبراق حميد ناجح فليح1117182521422014012

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياشراق نصر الدين عبد الحسين عناد1117192521424004061

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عباس صبري حسن1117202521424004447

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسحاب محمد حسين كاظم1117212521424004642

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيمريم يوسف حسين عبيد1117222521424030123

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيوفاء عدنان فليح حسون1117232521424030142

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائييوسف علي حسين عبد1117242621411054065

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيزينب هيثم تركي مصبح1117252621424010038

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسن نسيم جبار فهد1117262721411034047

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيحسين مشتاق طالب هنيدي1117272721411035025

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية الزهراء للبناتاحيائيداليا جالل ما شاء هللا رضا1117282721422038024

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيحسنين كريم كاطع ذوية1117292821411016005

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية العفاف للبناتاحيائينبأ ابراهيم ستار فرهود1117302421422048156

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر كريم خصاف ستار1117312521413017087

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد ضياء حسين مهدي1117322521413031234

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحمد نصر هللا كفاح صالح بجاي1117332521411041052

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء فاضل عباس عبد الزهره1117342421422027060

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيزينب منصور عبد الرضا حسن1117352521424029022

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية الحرائر للبناتاحيائيرسل فاضل جياد ربح1117362721422027024

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.8897.15ثانوية المتميزاتاحيائيغسق عباس رحيم كاظم1117372521422013064

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور الهدى ماجد وحيد مطلب1117382521422003572
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية االمير للبناتاحيائيايالف علي عبد الزهره عبد الحسين1117392521422021009

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمنار حيدر نوري محمد1117402521424014329

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين ضياء حسين مهدي1117412521411007096

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد علي شمران صالح1117422421411047014

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم رحيم هادي عليوي1117432921422003124

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.6496.27(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم رؤوف علي كريم1117442521424018169

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائياحمد منذر كامل حمود1117452521413014007

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حسن هادي رسول1117462521424004552

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيمصطفى عبد العزيز عبد الصمد حسون1117472721411035079

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عواد جثير جبار1117482921411020236

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائياية خلف حسن ناصر1117492221424065006

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير سعد ستار عبد هللا1117502521424004724

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.1295.35ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسن عبد الحكيم عبد هللا محسن1117511321411032014

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائياحمد هيثم عبادي هوين1117522321411005012

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيايمان جاسم عبيس سهيل1117532421422026014

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه عبد جبر كريم1117542521422022361

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيزينب اسماعيل حلب فاخر1117552521424003047

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأيات خالد عبد الزهره كاظم1117562521424004019

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور لؤي جبوري عبيد1117572521426001437

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33ثانوية مناهل العلم االهلية للبنيناحيائيعباس تحسين عبد علوم1117582921413004008

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمرتضى هيثم اركان علي1117592421411003122

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيرقية محمد جبر ساجت1117602421424012014

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب عبد االمير صبيح مرهون1117612521422004436

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك مهدي جمعه محسن1117622521424004201

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه حسن صاحب هادي1117632521424004330

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17الخارجياتاحيائيزينب علي رسول عبدالكريم1117642521428050284

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17ثانوية الزهور للبناتاحيائيمريم حمودي عبد حمود1117652921422028055

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.4895.08اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياحمد مثنى خطار نصيف1117662521411009024

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى سالم كريم عبد الحسن1117672421411040080

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين صالح صبري سكران1117682421422016021

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين عبد الخالق عبد المجيد عبد الرضا1117692521413007008

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عدنان محسن عبود1117702521413031386

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمصطفى ماجد نجم عبد علي1117712521415002308
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائينور الهدى جعفر ياسر حسين1117722521422024143

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمالك عادل عباس حسون1117732521422040347

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه حسون عليوي كاطع1117742521424018032

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه سعد حميد مهدي1117752521424018051

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب علي غافل غالي1117762521424022108

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.9694.99ثانوية المتميزاتاحيائيبنين حسين عويز زكاط1117772521422013012

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عطوان عودة صبيح1117782221424007074

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه جاسم مهدي جاسم1117792321422038088

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية السجاد للبنيناحيائييحيى محمد هاشم عمران1117802421411047351

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد علي حسين سالم عيسى1117812521411001452

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد عادل كريم برهان1117822521413013011

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه صباح عزيز علي1117832521422040211

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحنين مثنى رشاد خضر1117842521424004239

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشهد صفاء حسن امين1117852521424014212

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيغسق قيس عبد األمير عبيد1117862521424025038

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء مهند حسن عيسى1117872521426001427

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.9694.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه مرتجى جياد عباس1117882521424018107

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.4494.74ثانوية المتميزاتاحيائيرقية جالل عبد الكريم محمد1117892521422013025

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزينب هادي صباح فهد1117901621422102052

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي صافي كريم نجم1117912321415003079

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيسجاد جابر عبد الحسن عبيده1117922521411014082

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمؤيد وحيد خربوط شكيل1117932521413030073

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمسلم مثنى محمد كاظم1117942521413031629

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء اياد محمد موسى1117952521422001056

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء سعد عطيه عباس1117962521422004338

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينبأ عباس فاضل مطلك1117972521422004729

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى عبد الحسين ايوب حربي1117982521424004217

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم مشتاق سلمان عبود1117992721422037281

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.3294.55اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيوهاب جاسم رشيد فرحان1118002721411028200

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد رائد عدنان كامل1118012221411003263

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه احسان دردوح حساوي1118022221424017178

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعلي نصير عبد االله راشد1118032321411063074

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عماد هاني عايز1118042421422030087
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيصفد عصام خليل ابراهيم1118052421422047182

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك علي ميري كاظم1118062421424012007

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيعذراء محمد حمزة محيل1118072421426001243

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمصطفى حامد رشيد حمزه1118082521411008366

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية االبراج للبنيناحيائيمحمد صادق جعفر حسن عبد االمير1118092521411023041

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيكرار عادل خضر عبد الحسين1118102521411027026

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيصادق حسين كرم حسين1118112521413013147

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسجاد علي عبد الهادي لفته1118122521413017050

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه حسن شاكر غالي1118132521422003409

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأيات حسن محمود عوده1118142521424004018

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء حسين جاسم جبر1118152521424004247

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه محسن جابر عبد1118162521424014277

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيهبه محمد مالك خدام1118172521424023106

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية المناهل للبناتاحيائينور الهدى عماد علي ثامر1118182621422043106

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمحمد عقيل عبد سلمان1118192721411007094

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه احمد علي عبد الحسين1118202721422014112

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء حسين محمد زغير1118212721422037070

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه مسلم عبد الحسن نعمه1118221621424024087

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيضحى محمد ابراهيم درويش1118232121422047085

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين صبيح نايف مزعل1118242221411003075

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية المصطفى للبناتاحيائياستبرق خالد ابراهيم صيهود1118252221422006003

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الكفل للبنيناحيائيحسين فاضل مهدي حسن1118262321411028022

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيبنين عالء صالح جابر1118272321422032010

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيرسول سمير رحمان محمد1118282421413008015

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33الخارجيوناحيائيسالم حسن كريم ضمان1118292421418001176

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية خديجة للبناتاحيائياية عزيز كاظم حسن1118302421422001013

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور علي عبد الزهره عالوي1118312421422022156

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائيعذراء يسر ثعبان نايف1118322421422023111

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء سهيل نجم عبد1118332421422024143

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية العفاف للبناتاحيائياالء فريد رزاق كاظم1118342421422048008

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيمريم فيصل جبار كريم1118352421424015073

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيكوثر مشتاق كاظم حمزة1118362421426001286

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد المهدي حيدر ميري علوان1118372521411005122
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيرضا علي راضي كريم1118382521413025032

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين كريم جابر عبد1118392521413030079

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد كريم غازي طعمه1118402521413031583

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر هاتف سمير1118412521413033086

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيرقيه حيدر مهدي صالح1118422521422001050

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك جواد كاظم زاير1118432521422022186

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك هادي حسن شمخي1118442521424004204

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى محمد حسين محمد1118452521424004698

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء فكرت حسين فاضل1118462521424014085

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيوالء صالح عبد حسن1118472521424014380

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى سالم رحيم هادي1118482521424018376

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد محسن فرهود1118492521424024018

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب راضي اكريم ليلو1118502521426001202

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيبثينه صدام اكريني عبد هللا1118512521427006020

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائياحمد خالد حسين عجيل1118522721411045007

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيمحمد عامر شاتي عبد هللا1118532821411020027

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.1694.19اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء فاضل ناصر حسن1118542721422037140

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية النهار للبناتاحيائيزينب عدنان عيدان جبر1118551121422056031

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحيدر لفته كاظم لفته1118562221411019075

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية االيمان المختلطةاحيائيمرتضى جمعه عيدان مشرف1118572221417004012

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية االندلس للبنيناحيائيامير عامر تركي كتاب1118582321411033014

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية الرافدين للبنيناحيائيضياء محمد حسين هجار1118592421411040039

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيموسى سعدون عبد حسين1118602421411048320

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء علي جاسم حاجم1118612421422018038

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيحسين رحيم عبد اليمه حسن1118622521411035039

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا توفيق عبود عطيه1118632521413013170

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد عبد الزهره عزيز1118642521413031546

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه محمد عباس عبد1118652521422001150

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيهاجر طه محمود عباس1118662521422030122

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينرجس حسين عبد علي منحوش1118672521422040381

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم رافد محمد حسين عباس1118682521424018171

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار رزاق غازي مجيد1118692521424018225

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب حميد عبد المهدي ناصر1118702521424019055
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيزهراء امين كريم حسن1118712521427001031

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17اعدادية الرميثة للبنيناحيائياحمد قائد حاكم بدر1118722921411016007

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.5294.09اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد علي وائل عباس عبد الحسين1118732521415002268

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية العروبة للبناتاحيائيفرح عادل الطيف نصيف1118741821422117013

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسن علي حسين عداد1118752221413025021

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور الزهراء رياض محمد زويد1118762221424007166

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيرسل عطية نور مهدي1118772221424050019

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيآمنة فاضل عبيس محمد1118782321422027001

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية سومر للبنيناحيائيمصطفى طالب وطيوط غنون1118792421411004164

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين سعيد جبار دخينه1118802421411037047

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية الرافدين للبنيناحيائيصادق موسى عبيد حساب1118812421411040037

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيايه درع مرزه جواد1118822421424025018

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيامين سعد زايد ضاحي1118832521411008035

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية ميسان للبنيناحيائيحسن حسين عوده جاسم1118842521411011022

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيحاكم عبد الحسين عبد الكاظم محمد1118852521411018010

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائييوسف كاظم ناصر كاظم1118862521411018132

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعباس رزاق عبد الجليل عبد الزهره1118872521413014046

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمصطفى عدي نعيم حميدي1118882521413017104

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد ستار جبار بعيوي1118892521413031017

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائياديان عمار كاظم ابراهيم1118902521422003020

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء جهاد كحيط عبد1118912521422003202

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء رياض عباس عبد هللا1118922521422003215

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم عبد االمير كريم بريهي1118932521422003504

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيميسم إحسان عبد علي عطيه1118942521422003532

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور عارف ياسين عبد هللا1118952521424014362

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيبنين حليم شمران وحيد1118962521424029002

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية السرور للبناتاحيائياساور بشير شاكر احمد1118972721422006002

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمة حسن عبد االمير عبد الهادي1118982721422048104

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.3293.89ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر محمد باقر عبد الحسين عبد االمير1118992521422013079

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الرضوان للبنيناحيائيسالم بلجي دحام عناد1119001121411032013

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيفاطمة عالء عواد نعمة1119011121422048067

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن ضرار ذنون يونس1119021721411017075

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الفهود للبنيناحيائيمحمد عبد العباس غريب علي1119032221411042071
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمصطفى حبيب ريسان منشود1119042221413025122

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيبشائر بادي عوده كايد1119052221422016033

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسن جميل مرشد مريز1119062321411009024

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء كاظم مطلك حسن1119072321422003068

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائيهاجر قاسم رسول حمزه1119082321422014168

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيسجى عبد الزهره علي محيسن1119092321424002010

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائيحسين علي مليوي حلو1119102421411002012

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين حليم صالح كرمود1119112421411036064

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيسجاد سمير حسين سلمان1119122421417004013

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الرباب للبناتاحيائيمالك زهير محمد زوير1119132421422004152

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفرح نجاح حسن حسان1119142421422015121

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيآيات اركان ساجت بعيوي1119152421422022002

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيبنين احمد محمود احمد1119162421424003006

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيشهد كاظم خطار كاظم1119172421424005047

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيدعاء فليح فرحان طويرش1119182421424015036

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي سعد كريم غيدان1119192521411014117

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيحسين عالء هادي شريف1119202521411041012

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد عبد الحسن جدوع عبد1119212521413007001

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياكرم حسن كاظم عبد الحسين1119222521413013025

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائينور الحسين حسن ثامر غانم1119232521413030116

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين ضياء كامل حسين1119242521413031165

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عبد جابر عبد1119252521424018075

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيشذى صالح ابراهيم عطيه1119262521424024024

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد عبد االمير كاظم1119272521424024039

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائياحمد هادي موحان كشمر1119282621411003013

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيعلي رباش سلطان خضير1119292621413009040

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيميثم عقيل راشد حواس1119302721411027132

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الحسينية للبنيناحيائيكرار طالب مرزه والي1119312721411031097

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية النجاح للبناتاحيائينبأ محمد جبار فشاخ1119322721422037307

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية النقاء للبناتاحيائيحوراء احمد هالل حسن1119332721422051008

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه ميثم جعفر جاسم1119341021422035017

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد عبد الكريم قاسم محمد1119351621411001010

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية اليرموك للبناتاحيائينبأ وليد عبد هللا ابراهيم1119362121422035085
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحمزه محمد صياح عنيد1119372221411021068

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية االيمان المختلطةاحيائيمحمد صبار عويد جارهللا1119382221417004010

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى صادق شاكر مجبل1119392221424010218

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين علي هاشم جواد1119402321411020092

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيريام رضا مرزه خضير1119412321422038048

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية اآلمال للبناتاحيائيفاطمة حسين طالب كريم1119422321422042053

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحيدر منير مشير جاسم1119432421411003051

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمهدي حمزه جغيم غيان1119442421411015255

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي جاسم حسين1119452421411036076

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد جميل سرواط محمد1119462421411036266

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد نعيم غالي حسين1119472421411036304

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحيدر كامل موشنه بعيوي1119482421411037072

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيكرار حيدر عبد عفن1119492421411042127

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمصطفى خليل ابراهيم عبد الحسين1119502421411044161

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمعزز ظاهر حبيب عبد الحسين1119512421411048301

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية غزة للبناتاحيائيفاطمه عادل محمد خضير1119522421422007053

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمالك ماجد عبود فليح1119532421422013226

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الشافعية للبناتاحيائيايمان حسين عبيس بردان1119542421422017016

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء نبيل محمد حسين علي1119552421422047122

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية العفاف للبناتاحيائيضحى علوان عبد عذار1119562421422048121

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر سعدي مكي1119572521413030080

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي ناظم جودي كاظم1119582521413033100

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحوراء علي كريم مظلوم1119592521422003133

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين عمران عباس كول1119602521422022169

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية اليقظة للبناتاحيائينرجس محمد ابراهيم عباس1119612521422036101

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك باسم عبد زيد هاشم1119622521424004167

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه ازهر جابر ناجي1119632521424004328

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينور الهدى عالء كامل محيسن1119642521424015137

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيخديجة حيدر حاتم حسين1119652521424022045

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائينورس كاظم جهادي شناوه1119662521424030133

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمة هادي مجيد عباس1119672521424033043

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيغدير باسم نعمه عباس1119682521426001452

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيسراج الدين مسلم مناح ظاهر1119692621411038030
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائياحمد محمد تركي وناس1119702721411045014

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء علي جبار مهدي1119712721422020052

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي حسين علي جبر1119722821411011041

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعباس حسن حبيل حمود1119732921411019092

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0493.51ثانوية المتميزيناحيائيرضا عماد حمزة محمد1119742421411041046

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي ابراهيم عبد هللا موسى1119751421411041056

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيطيبة عمار عبد الرحيم احمد1119761721422074050

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء جمعه نعيم جبير1119772221422004091

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيهدايه ناصر سلمان سلطان1119782221424027059

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية الهناء المختلطةاحيائيتبارك حيدر بدر جاسم1119792221427062003

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية الكفل للبنيناحيائيعبد هللا سعدي طالب حبل1119802321411028045

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمريم علي محسن حبيب1119812321422027089

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية الرباب للبناتاحيائيرفل عباس فاضل حسين1119822321422075026

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد عبد علي عبيد حسون1119832421411048013

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد هللا خالد كاظم عبد الحسن1119842421411048158

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء صفاء نعمة شدهان1119852421422048074

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيذو الفقار صباح محرج فضيل1119862521413031210

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم كاظم سلمان1119872521413031402

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر خضير عباس1119882521413031535

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزينب حسين جابر نعمه1119892521422011041

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيضحى عزيز علي عبد1119902521422020069

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء حيدر كاظم محمد1119912521422022266

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيخضراء حسين عالوي حواس1119922521422030034

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيطيبة عماد هاشم محمد1119932521422030085

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهبه عباس شاكر محسن1119942521422039091

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمالك قصي عبد الحسن عبد الحسين1119952521422040348

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياستبرق جاسم محمد رضا كاظم1119962521424004044

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزينب توفيق كاظم عبد علي1119972521424025024

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيايات نبيل حسين علي1119982521424028004

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه عدنان تقي محمد جواد1119992521426001448

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم محمود راضي عيسى1120002721422035303

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.2893.38ثانوية المتميزيناحيائيسيف الحسين بشير عيسى فرحان1120012421411041051

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية قباء للبنيناحيائيمنتظر طه جعفر مكي1120021521411010084
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيفضل رافد ريسان عليخ1120032221411033243

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمنتظر علي حسين عيدان1120042221413013180

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية االيمان المختلطةاحيائيزهراء طعمه سعد صالح1120052221427004012

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية الدرعية للبنيناحيائيعلي ناظم مهدي خضير1120062321411053014

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائياحمد فؤاد محسن ناصر1120072421411002002

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسن علي عبد عزيز1120082421411037034

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية السنبلة للبناتاحيائيهدى علي جاسم جالوي1120092421422029089

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسيني غسان كامل جاسم1120102521411009100

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمنتظر عالء ناصر مهدي1120112521411012314

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيسجاد محمد خليل فهد1120122521411041021

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر موسى زامل1120132521413014030

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد علي حسين عليوي1120142521413031237

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمقتدى قاسم عباس مجيد1120152521413033163

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب رزاق حسين فرهود1120162521422021075

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيزينب سامر محمد باقر عبد1120172521422023025

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيتماره فاروق عزاوي مشجل1120182521422035053

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عدي محمد حسن ابراهيم1120192521424018078

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيحوراء سعد كاظم هادي1120202521424033020

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيعلي محمد عطشان عكش1120212621417006053

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجام مهدي عذيب باني1120222621422026096

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية غزة للبناتاحيائيساره علي تركي عطيه1120232721422034091

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيهدى سمير نجم عبود1120242721422055228

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيهدى عصام عالوي عزيز1120251121422022040

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الزوراء للبنيناحيائيحسين فالح حسن عبد1120261221411006012

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية النصر للبناتاحيائياسراء عزيز باني نتوش1120271221422031012

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17الثانوية الشرقية للبناتاحيائيرفل احمد عبد الحسن مطلك1120281421422030012

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17الخارجيوناحيائيمحمد علي حسين علي1120291621418001378

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائياحمد عايد هاشم عبد نوح1120302321411012007

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيحسين سعدون ياسين حتحوت1120312321411025013

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي عادل عباس حسن1120322321413016069

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي عباس حسن هاشم1120332321417007118

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء رزاق ايوب جبار1120342321422016046

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب حسن جميل جاسم1120352321422017152
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية قباء للبناتاحيائيحوراء فاضل عيدان ابراهيم1120362321422070019

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد صالح مهدي عبيد1120372421411005105

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية عفك للبنيناحيائيجعفر حامد ثامر حميد1120382421411006017

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الرسول للبنيناحيائياكرم مجيد عبد كزار1120392421411026024

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار فراس احمد شامخ1120402421411036247

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسن المجتبى موسى سلبوح مهدي1120412421411038017

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا خليل سرحان محمد1120422421413008026

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيأمير نعيم والي عبود1120432421413013003

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعلي حميد كصاد شعالن1120442421417008054

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيتبارك حيدر صباح علي1120452421422047047

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي جبار شامل عبد1120462521411011082

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيهاني فاخر سامي صالح1120472521411041070

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيحيدر ثابت كريم جاسم1120482521413025027

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامين مجيد ظاهر محيسن1120492521413031085

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسنين احمد طه سريح1120502521413031136

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيساره زيد سمير جواد1120512521422003308

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيلمى جاسم حسن غني1120522521422003487

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيضحى ضرغام رضا علي1120532521422004552

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الصباح للبناتاحيائيزهراء عزيز جبير درو1120542521422007060

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم فاضل شمخي جبر1120552521424018197

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائييقين محمود صالل محمد1120562521424018402

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياسراء كاظم جابر عبد الحسن1120572521424022003

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17الخارجياتاحيائيغفران احمد طالب عاشور1120582521428050380

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الفتح للبنيناحيائيسبطين علي كاظم خضير1120592721411003052

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الوقار للبنيناحيائيمصطفى فاضل محمد عبود1120602721411044123

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيايه كريم عبد الباري هاني1120611621422079007

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية السدة للبنيناحيائييوسف جريان لفتة عبيد1120622321411016109

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية قباء للبناتاحيائيفاطمه محمد اعطيه عبود1120632321422070041

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية حلب للبناتاحيائيرقيه خالد ابراهيم عبيد1120642421422014072

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيرحاب فاضل ذياب سرحان1120652421427020020

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحيدر سعد حسين عباس1120662521411005050

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيجعفر حسن عبد عوده1120672521413031106

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ محمد نعمه احمد1120682521424023098
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيلجين نزار عليوي وادي1120692721422037268

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيامير الساجدين رزاق عبد جابر1120702721411025017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية البيان للبناتاحيائيغدير جواد كاظم مناتي1120711021422014065

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحسين محمد حسين عطيه1120722221411020041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيحنين جعفر بهاء الدين محمد باقر1120732721422033082

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسجى عقيل فاضل عباس1120742221424045172

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياقبال فليح مناحي هاني1120752421424015009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0487.34اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد علي كاظم شهيد1120762521411009279

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0087.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى ثامر محمد علي صاحب1120772521413013309

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0086.17اعدادية القناة للبناتاحيائيمعصومه يوسف عبد الكريم ارزوقي1120781321422003085

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0085.50ثانوية حلب للبنيناحيائيسجاد محمد سالم زبالة1120792321411044014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 502.0083.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر عبد جاسم محمد1120801721411008271

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 498.0083.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي صالح ضياء نوري1120812721411026125

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 493.0082.17ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيزينب فليح حسن متعب1120822521424028011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.0081.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيفاطمه عالء حسن خايف1120832321522072034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 485.0080.83ثانوية الطف المختلطةاحيائيعباس سلمان زويد مرزوك1120842221417060043

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0080.50ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيمالك نعمه علي موسى1120852721426002037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 481.0080.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء حسن هادي جاسم1120862521424004246

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 472.0078.67ثانوية الرحاب للبناتاحيائيبيداء حسن محمد خلف1120871921422078012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0075.67اعدادية اليمامة للبناتاحيائيسجى حيدر صدام جاسم1120882821422013067

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0075.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين كاظم عبداالمير ستار1120892321422013092

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0075.17اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيضياء ثجيل عويد حربي1120902221411066055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0074.50ثانوية حلب للبنيناحيائيمسلم عقيل صافي حسين1120912321411044026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0074.00اعدادية السجاد للبنينتطبيقيمحمد حيدر حسين عبود1120922321511027050

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0071.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيرقية فرج حسين بدر1120932821422010038

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0071.67اعدادية المسيب للبناتاحيائيغدير احمد محيميد راضي1120942321422041141

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0071.50ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيفليحه ساجت حسن مصطاف1120952321427009032

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0070.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور كمال عطيه خضير1120962321422013510

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0070.67ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينتطبيقيزكريا ثامر حسين عباس1120972321513019005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0070.50ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيزهراء سالم رجه ابراهيم1120982221427015003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0070.50ثانوية النجوم للبنيناحيائيمهتدى باسم محمد علي حسين1120992321411026068

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0070.17ثانوية الباقر للبناتاحيائيزينب فؤاد عبد الرضا عبيد1121002321422029052

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0070.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيساره عامر شاكر متعب1121012321422031056
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0069.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيكوثر ياسين طالب علي1121022321422013419

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0069.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ داود سلمان مظلوم1121032621422018185

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0069.50ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب علي زغير حنيفش1121042221422066120

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0069.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيبنين عبد الحسن عبيس شراد1121052321422022046

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0069.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائينورة حيدر خليل عزال1121062321422012306

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0068.67اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيصابرين فاهم حسن عطشان1121072421422049057

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0067.83اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد فنر طامي سم1121082321511004005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0067.67اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمه قاسم محسن كاظم1121092521422035192

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0067.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر هاتف مرزه1121102321424006287

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0067.00اعدادية البيان للبنيناحيائيرسول محمد كاظم عزيز1121112321411014062

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0066.67ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيفاطمه حكيم سعيد رحيم1121122321424010017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0066.67ثانوية غزة للبناتاحيائياالء محمد جواد كاظم1121132421422007004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0066.50ثانوية الصديق للبنينتطبيقيمحمد عباس فاضل جمعه1121142321511024022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0066.33ثانوية الباقر للبنيناحيائيامير حسن منعم حميد1121152321411037011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0066.33(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهدى كريم متعب شياع1121162521422039107

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0066.17اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد ماجد رحيم شعالن1121172721511029069

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0065.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي محمد جبار عبد الكاظم1121181421411050052

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0065.50اعدادية طليطلة للبناتاحيائيهدى وليد ابراهيم حسين1121192321422017302

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0065.33ثانوية غزة للبناتاحيائيجمانه حسين عبد اليمه كاظم1121202421422007019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0065.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد فاضل غافل محمد1121212321413018258

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيسيف وسام جليل عبد هللا1121222321411005058

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيسكينه حبيب كاظم جواد1121232321522017028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيضرغام حسين حسان حسن1121242521413028027

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.3264.55ثانوية بابل للبنيناحيائيحيدر رعد علي منكش1121252321411056056

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0064.33اعدادية دجلة للبناتاحيائيرفل وسن سامي خليف1121262321422031033

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0064.00ثانوية ذات العيون للبناتاحيائينور صالح فيصل بعير1121271121422039064

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0064.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيعباس حيدر هاشم عبيد1121282321411007097

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0064.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيقاسم حسن فليح حميد1121292321413018210

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيالحسن مرتضى محمد علي مطير1121302321411020028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67ثانوية االعالم للبنيناحيائيحسين حاكم منسي عبيس1121312321411069008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمسلم حسين كاظم ادليمي1121322321417007187

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيعلي اياد حمد يوسف1121331621513116009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن احمد خيري عبد1121342321411007021
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائياشجان فاضل سعدون جواد1121352321422005002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17اعدادية االسراء للبنينتطبيقيمعاذ بالل علي حامد1121361021511011066

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17ثانوية حلب للبنيناحيائيمصطفى حسين جميل نجم1121372321411044027

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمنير أحمد حامد علي1121382321413016104

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين غايب غانم عبد عون1121392321411033056

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00اعدادية البيادر المختلطةاحيائياحمد عماد صاحب كاظم1121402321417058005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيغيث احمد ريسان راشد1121412221413060090

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيكاظم صباح كاظم عسر1121422321417031018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيزهراء محمود شاكر عبد هللا1121432321422068015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0062.67اعدادية القاسم للبنيناحيائيغيث حسين كاظم هويش1121442321411006129

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0062.67ثانوية النجوم للبنيناحيائيمحمد باقر حميد علي منصور1121452321411026048

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0062.67ثانوية المجد للبنيناحيائيقاسم حميد جاسم محمد1121462321411065046

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0062.67اعدادية القدس للبناتاحيائيتبارك حسين هاشم منسي1121472621422033030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50اعدادية البصرتين للبنيناحيائيناجح قاسم حسين هيجل1121482221411027175

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33الخارجيوناحيائيعلي محمد مشعان مطلك1121492321418001347

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينور جعفر كسار كاظم1121502321422045129

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيدعاء جواد كاظم جاسم1121512521422022301

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33ثانوية سمية للبناتاحيائيزهراء شمال بزل عبد الحسين1121522621422046026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيفاطمه ظاهر حبيب مالك1121532321422066041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء صالح عباس حمود1121542721422052042

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسين رحمان عبد زيد حسون1121552321413016029

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيحوراء حيدر هادي هاشم1121562321422017068

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيشروق عامر مهدي موسى1121572321422017191

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائينور صباح سلمان ابراهيم1121582321422032099

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيندى مهدي عبد علي كاظم1121592321422035126

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيسجى صالح فاهم عبد1121602721422004044

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد عامر محمد عبد الزهره1121612321411020324

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيتبارك هاشم حسن زيدان1121622721522055017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائياسيل ضياء ناصر حسين1121632321422039012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيعلي عبد الزهره نعمه بهو1121642321517005010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه هيثم شذر حسون112165232042081065

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية البشير للبنينتطبيقياحمد طالب كاظم عودة1121661421511033002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد وليد خلف مريش1121672321411003073
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمرتضى نوفل غازي محمد1121682321411063113

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقيعلي غالي عبد السادة ثويني1121692521511021009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيتبارك حسين جبار حمزه1121702721422003050

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد رضا ناصر جاسب جعفر1121712821515001489

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية المناذرة للبناتاحيائياسماء عبد الزهره سلمان حسون1121722321422003006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه محمد حميد عبداالمير1121732321422013339

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب خالد سحان محمد1121742321424003112

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسنين عالء فخري كاظم1121752321411006037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17ثانوية الخلود للبناتاحيائيايه سعد كاظم محيسن1121762321422058005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيفاطمه فراس سلمان عبيد1121772321522050020

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء كريم عبيد سلطان1121782521424004492

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقينور سالم قدوري جاسم1121791621522063048

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيعبد هللا هادي مبدر جوير1121802321411006100

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00ثانوية ذي قار للبنيناحيائياحمد رياض حمزه جواد1121812321411070002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00عدادية الثورة للبناتاحيائيندى عالء نوري مهدي1121822321422011184

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيتبارك مصطفى عبد الكريم ناجي1121832321422047038

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00ثانوية االفاق للبناتاحيائيزينب عادل كريم عبد زيد1121842321422061046

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء قيصر نجم عبد1121852321422075042

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعباس نجم عبد هللا حسين1121862821511007060

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية عدن للبناتاحيائيشفاء ملهي محسن بجاي1121872321422001062

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية النجوم للبناتاحيائيسارة محمد حسين علوان1121882321422054036

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه عالوي محيبس عبيد1121892321426001332

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيبنين مهدي عبدالمهدي محمد1121902321427012013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيمرتضى سجاد عبد الهادي سلطان1121912521511035050

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية الثبات للبنينتطبيقياسامه هالل تايه سلمان1121922721511011009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية الجامعة للبنيناحيائيفتى سعد وحيد سلمان1121932321411061101

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67ثانوية الفضائل للبناتاحيائيتقى محمود جابر علي1121942321422036019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية البيان للبنينتطبيقيعلي حسين عبد سعيد1121952321511014043

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيكرار محمد هاشم جعفر1121962521413030067

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية الشموس للبناتاحيائيسجى عادل عوده علي112197232042101052

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50ثانوية القوارير للبناتاحيائيسجى احمد نصر ثامر112198272042081078

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائياحمد ثامر ذياب محمد1121992321411045002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيحوراء حبيب عبد داخل1122002821522018026
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.4860.41ثانوية بابل للبنيناحيائيمؤمل سالم حمزه يوسف1122012321411056117

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيامير فاضل رستم دوين112202232051164005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33عدادية الثورة للبناتاحيائيرسل فوزي عبدالحسن نجم1122032321422011066

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيوصال ياسر جياد حسون1122042321422062179

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيمحمدأمين محمد مجيد عمران1122052321511067014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقية امجد مهدي سعيد1122062521424022059

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي عجيل صالح بداي1122072821511017075

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17اعدادية األعراف للبنينتطبيقيعبد هللا نجم فارس جاسم1122081621511058050

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه سالم حسن هادي1122092321422026075

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيرغده صبحي حسن هاشم1122102321422068012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيزهراء عالوي حسين خضير1122112321424013022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعلي هشام سلمان ياسين1122121621511005050

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقيهبه علي جبر شامخ1122131621522015049

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيامير حسن شمخي جابر1122142221511033012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقياحمد عصام ناصر مطشر1122152221515008011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي مالك وناس عباده1122162321413018189

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00عدادية الثورة للبناتاحيائيام البنين رعد عبد زيد ابراهيم1122172321422011009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيلقاء عباس عواد مطر1122182321422022197

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00ثانوية الباقر للبناتاحيائيبنين باسم هادي عطشان1122192321422029011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد االمير شاكر1122202521411001366

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيكميل حمزه فرحان خنجر1122211521511007123

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقياحمد جواد كاظم موسى1122221621511033004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي فالح نجم عبد1122231621513015043

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيعلي الحق نبيل جواد كاظم1122242221515001096

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83عدادية الثورة للبناتاحيائينورالهدى عباس رزاق غالي1122252321422011203

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيضي كريم عبد جلوب1122262321422047091

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسجاد حيدر ثامر كريم1122272321511003034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيحسنين اسعد عبد عمران1122282321511012007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد عامر اسماعيل جوده1122292421411015204

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية الدواية للبنينتطبيقياحمد كريم عطيه محسن112230222051023001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية الزبير للبنينتطبيقياحمد فيصل شمران فرهود1122311621511032014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيشهد عمران حسين جمعه1122321621522072022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67ثانوية فلسطين للبناتاحيائيبراء رعد سعدي جبار1122332321422009004
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67ثانوية النيل للبنينتطبيقيامير قاسم خضير خليف1122342321511029005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفاطمه عبد الحسن لعيبي شنته1122352421424017070

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمهدي داود نعمه حسون1122362521513013066

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67ثانوية سمية للبناتاحيائيصابرين كريم ناصر حسين1122372621422046045

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن هيثم فارس عبيس1122382321411007028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيذو الفقار علي عبد الكاظم اسماعيل1122392321417063012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرباب سعيد جاسم مطلب1122402321422012080

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية الربيع للبناتاحيائينور عبد العظيم جواد جابر1122412321422022226

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيابوالحسن حسام سعدي شاكر1122422321511007001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50ثانوية التراث للبنينتطبيقيمسير محمود شاكر محمد1122432321511050044

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية الصدرين للبنيناحيائيكرار عالء كاظم طارش1122442421411037161

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعباس وسام جمهور خضير1122451621513035015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعباس كريم سلطان عذير1122461621515008055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمنتظر سجاد طالب عبد ربه1122471621515008125

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي رعد محمد حمدان1122481621515013132

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيجود محمد عزيز ضيف هللا1122491621522036016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيزهراء فوزي علي حسين1122501621522049023

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيايالف صادق عبد الحسين حبيب1122511621522076006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية االخالص المختلطةاحيائيحسين صاحب صبيح كريم1122522221417032004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيليث كريم جويد جواد1122532221515013049

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائييوسف غافل عفي عندل1122542321415008168

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيمصطفى عباس كاظم مجبل1122552321417037028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية الحلة للبناتاحيائيعلياء عالء فتاح محمد1122562321422024056

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم طراد محمد1122572321424016015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية النيل للبنينتطبيقيعلي سعيد حامد حسين1122582321511029030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد حسين علي1122592721515005047

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.1659.19ثانوية بابل للبنينتطبيقيسجاد علي حسن علي1122602321511056006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيعباس عبد الزهره طه ظاهر1122611621511019087

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمحمد عالء جابر مزيد1122621621513108018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائياحمد بهلول كاظم ناصر1122632321413003001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيضحى عباس حمزه صالل1122642321422033123

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيبنين جوده عبد الكاظم حمزه1122652321422071017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبراق علي حمزه جياد1122662321424006038
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتتطبيقينور حمزه جاسم محمد1122672321524013005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس عبد االمير عبد الكريم112268162051442022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيكرار حيدر طرخان عليوي112269232041019129

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيمريم حيدر عبد الغني كتاب1122702321422023042

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائياساور مهند سعيد شاكر1122712321422027009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيهبه فرقد راضي داود1122722321422027101

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهبة كاظم حميد سلمان1122732321422044153

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيعلي خالد فالح جبر1122742321511017031

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيسجاد كاظم راضي كاظم1122752321511041006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيمحمد يوسف خلباص مشدوه1122762321517014032

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيرحمن محمد عزيز رحمان1122772421413013008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الكفل للبنيناحيائيسجاد عباس عطشان عباس112278232041032030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية القدس للبنينتطبيقياحمد بشار عبد صبر1122791021511014009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيطارق هيثم علي عبد1122801121511022018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيحيدر ليث مردان كاظم1122811621511070032

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي عمار زياره جمعه1122821621513004102

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقييوسف إحسان كاظم صالح1122831621515007389

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيجنات عقيل كاظم يعقوب1122841621522081008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبد االمير ناجي1122852321411004070

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية المواهب االهلية للبنيناحيائيامين محمد حمزه طراد1122862321413007002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسن حسين حمزة جودة1122872321415003019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه عبد الزهره حمزه جاسم1122882321422009024

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيديمه عالء ناصر حسين1122892321422032021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية السدة للبناتاحيائيتبارك عبد الزهره حسون شاكر1122902321422034017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيسجاد يونس ساجت طرخان1122912321511031026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائييسر عبد السالم عيدان شمران1122922621422004149

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد صادق سالم عيسى1122932821511007120

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية القاسم للبنينتطبيقيعلي راسم كاظم حسن112294232051006030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين تطبيقيمرتضى عايد عبد االمير كاظم112295232051036029

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيبراء علي حسين حمزه112296232052081004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية الحلة للبناتتطبيقيإيالف باسل جبار حمود112297232052100002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتتطبيقيامال عبد الحسين قند وادي1122982221524069001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيصادق حمزه علي محمد1122992321411002107
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي عبد المهدي حمزه عبيد1123002321411046109

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائياحمد كاظم جواد اسماعيل1123012321415002025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب محمد علي جاسم1123022321422017173

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد منصور عزيز محمد رضا1123032321511007109

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية التراث للبنينتطبيقيعلي محمد عبيس جراد1123042321511050028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية بابل االهلية للبنينتطبيقيهمام كاظم هادي مرزوك1123052321513011003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية زهرة الفرات للبناتتطبيقيمريم احمد فيصل طراد1123062321522066008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزمن فاضل طاهر راجح1123072721422004033

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيكرار حيدر هادي علي1123082721511026099

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرجاء علي عبد عون حميو112309232042109055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعبد هللا وليد عبد اللطيف صالح1123101121511049086

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقينوره هادي فالح عباس1123111621522102039

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيود سمير غازي ارحيل1123121621526002096

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمصطفى عالء احمد هاشم1123132321411002229

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيالفضل حبيب خيري ناجي1123142321411012012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية السدة للبنيناحيائيرسول ستار راضي حسن1123152321411016041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الحلة للبنيناحيائييونس منذر ناصر غازي1123162321411020415

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحسين علي صالح عبد1123172321411070014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيمريم جاسم شهيد عبداسحق1123182321422014149

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبنين ناظم عبد الزهره حمود1123192321422016021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية التحرير للبناتاحيائيسجى علي كريم مرهج1123202321422021076

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه رسول محمد حسين موسى1123212321422072241

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرقيه ناظم غانم حسن1123222321424003074

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية المجد للبنينتطبيقياحمد هاشم زبالة جواد1123232321511065004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيرشا كريم سلمان محمد1123242321522050009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي جميل مكي حسون1123252721511030044

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمنتظر عماد قاسم محمد112326162051371277

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية المدائن المختلطةاحيائيعسل حاتم مكي عسل112327232041184006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيمحمد علي ميثم حسين عليوي112328232051005048

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي توفيق جابر علك112329292051002059

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيرقيه ذياب صبيح شنشول1123301021522024005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيمحمد تحسين هاشم عزيز1123311621511005057

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد ناصر داخل بشاره1123322221511004004
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمنتظر علي عبيد عالوي1123332321411004075

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد سعد ديلي هالل1123342321411019164

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي سعد علي حمزه1123352321411020219

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية االخوة المختلطةاحيائيعباس ميثم حمزه شهيد1123362321417040016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية بالدي المختلطةاحيائيحبيب فاضل حبيب خرموش1123372321417057003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيزهراء فاضل محسن حسين1123382321427054006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيطالب عمار طالب محمد1123392321511003040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيسمير هادي علوان حسون1123402321511061027

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الربيع للبناتتطبيقيانوار كاظم حسين علي1123412321522022005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتتطبيقيهبه عباس عبد الزهره حسن1123422321524005007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد ضياء عباس كاظم1123432421411048252

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيمعصومه ضياء شهيد كريم1123442721422004064

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيشهد احمد خليل خضير1123452721422010066

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد شاكر مطشر سماري1123462721511026115

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية البيان للبنينتطبيقيعباس حسين كزار مزعل1123472721511040027

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيمصعب جابر عبد الحسن مكيول112348222051063033

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيعبد هللا وسام مجيد عبد الحمزه112349232051002041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية الكندي للبنينتطبيقيابراهيم عزيز شاطي نشد1123501621511063001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيابراهيم محمد جاسم حمادي1123512321417044002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيدالل محمد شايع شعالن1123522321422022085

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية الباقر للبناتاحيائيزهراء جبار عبد عيدان1123532321422029036

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية دجلة للبناتاحيائينرجس قصي رحيم حمزه1123542321422031088

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيزينب فرحان معيمل سلمان1123552321422063045

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيحسين راسم يحيى محمد علي1123562321511031012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيعلي حيدر قحطان حميد1123572321517012014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الربيع للبناتتطبيقيسجى زين حسين ضيدان1123582321522022031

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية المسيب للبناتتطبيقيسندس علي سلمان عكله1123592321522041018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقياقبال حيدر محمد سلمان1123602321526001014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيدعاء يوسف عطيه راشد1123612521422022310

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعبد هللا حسن محمد كاظم1123622721511003024

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا ناظم محمد1123632721511036047

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد خالد حميد موسى1123641621511001227

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيغسان عدنان هادي قدوري1123652321411007141
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية الدستور للبنيناحيائيبركات فاضل محمد علي احمد1123662321411018004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية النجوم للبنيناحيائيحمزه محمد حمزه عبيد1123672321411026016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية القدس للبنيناحيائيعالء عقيل جفات عداي1123682321411043029

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيليث محمد علي عويز1123692321411063091

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد سامي موسى رحيم1123702321413018246

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسين مسلم نعمه كاظم1123712321417007055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيعمار صالح حسن خليف1123722321417037018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيبنين جبار حسن حداد1123732321427005009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00الخارجياتاحيائيزهراء راضي مغيطي حمزه1123742321428050146

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيكرار منعم رحيم عباده1123752321511017041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيالمؤمل احمد حسن صالح1123762321511020007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيغدير ظافر غازي خلف1123772321526001117

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية السهول المختلطةتطبيقيغفران عقيل هادي نوماس1123782321527050004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00الخارجياتتطبيقيايمان محمد حسن راضي1123792721528050024

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الرباب للبناتاحيائيرانيا سعد كامل عجه112380242042094037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسين سعد عبود نعمة1123811421511015025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن نجيب مكي كبح1123822221411034094

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسن هيثم فاهم جبار1123832321411012023

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية بابل للبنيناحيائيمرتضى قاسم كريم كحيوش1123842321411056152

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعباس علي صبري كاظم1123852321413018130

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين علي ساجت جالب1123862321422033019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيزينه رضا خدام علي1123872321427037008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسن احمد سلمان وادي1123882321511007015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيامجد علي عبد المحسن سلمان1123892321511061008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيياسر احمد خريبط سهم1123902321511061080

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيحمزه جابر عباس عبد هللا1123912321517003017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائياحمد جواد كاظم عليوي1123922421411002004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعلي حسن عبد لطيف1123932521415001081

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيباسم صالح جاسم مونس1123942521415002031

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية غزة للبناتتطبيقيجنان احمد نوري راضي1123952721522034016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي مصطفى عدنان نعمه1123962821511008065

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحوراء رزاق عباس جواد112397232042124031

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية الخلود للبناتاحيائيعذراء قصي جواد عبيس112398232042137047
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعلي عزيز جميل محسن112399262041026037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيابراهيم اياد جليل فضيل1124002221411019001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر محمد فرحان جابر1124012221411034406

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الحكيم للبنينتطبيقياحمد رشيد ثجيل مروح1124022221511024001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيمحمود علي عباس حمزه1124032221513030027

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحيدر علي عبد زيد شهاب1124042321411002068

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيسجاد حيدر فاروق عبد الغفور1124052321411007081

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية الحلة للبنيناحيائيعباس اياد غازي عبد هللا1124062321411015007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي محمدعلي جواد محمد1124072321411020246

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية السجاد للبنيناحيائيكرار طارق احمد هزبر1124082321411027072

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيامير رسول فاضل حسن1124092321411063012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية المجد للبنيناحيائيمحمد قاسم كشيش كاظم1124102321411065050

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسام حازم فوزي هندي1124112321413002008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيمرتضى سلمان خضير حسين1124122321417013035

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره عباس فاضل محمد1124132321422051071

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب راسم يحيى عويد1124142321424003113

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية البيان للبنينتطبيقيحسن هادي نعمه راضي1124152321511014010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية السدة للبنينتطبيقيمحمد حسين جهاد حسن1124162321511016019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعبد هللا فاضل كاظم عبيد1124172421411014049

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد شاكر عيسى1124182521411008381

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيبسمه مراد جميل جبر1124192521522004022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمجتبى علي عبد عون شهيد1124202721411029106

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيحسين عباس خضير علي1124212721511002010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية االقصى للبناتتطبيقياسالم علي راضي جاسم1124222821522021001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية سنجار المختلطةتطبيقيحسين عالء كاظم سردي112423232051189006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين عماد عوده عبد الجبار1124241621511001074

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيحوراء عباس كامل عبيد1124251621522037011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمصطفى عمران محمد عبد علي1124262321411008082

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور علي حسين علي1124272321422012299

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيبنين خالد حميد عبدايوب1124282321422032009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيايات حيدر محمد رضا1124292321422047018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة جاسم مليوي جواد1124302321424003165

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيغدير فاضل عباس مزعل1124312321427003032

4148 من 3407صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية الطف المختلطةاحيائيفاطمه محمد كاظم محمد1124322321427032055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية الصديق للبنينتطبيقييوسف علي تمن حسن1124332321511024035

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعباس عبد الرزاق عبد هللا طاهر1124342421411021038

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحميد حاتم حميد جليل1124352721511027029

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسن مزعل ارحيمه فواد1124362821511021022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية النضال للبناتتطبيقيزهراء قاسم دويج كعيبر1124372821522001028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيشروق عوده شنتة علي1124382821522018063

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد حازم داوود محمد1124391621511001007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيعبد هللا جعفر مطشر خميس1124401621511024029

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيكمال مصطفى عبد الحسين عبيد1124411621513106033

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيبسام حسين عبد هللا محسن1124422221511008006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية غرناطة للبنينتطبيقياحمد محسن شنيذر قاضي1124432221511017004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الشباب للبنينتطبيقيليث نايش رشيد منادي1124442221511031014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيوليد خالد عبد حمزه1124452321411041101

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الجامعة للبنيناحيائياثير كريم حمود عبد االمير1124462321411061001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعلي يامر جابر عبد هارون1124472321415008111

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب حسين هادي جدوع1124482321422013248

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية اليقظة للبناتاحيائيحنين صباح مهدي شهيد1124492321422014037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية المدحتية للبناتاحيائينور الهدى فرحان علي حسون1124502321422015144

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيغدير جمال عبد حامد1124512321422045098

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية النجوم للبناتاحيائيزهراء عامر جاسم عبد الحمزه1124522321422054026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمحمد ناطق صاحب محمد علي1124532321511002061

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمصطفى حكيم وهاب جبر1124542321511002068

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيمحمد باقر غانم حميد رشيد1124552321511008048

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية االزدهار االهلية للبنينتطبيقيكاظم هيثم عباس حافظ1124562321513003008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمحمد كاظم جابر عبد الحسين1124572421415004198

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد حسين ثامر حسين1124582721511026111

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد عبد علي عوده عبيد1124592721511038058

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيهدى محمد حمزه جواد1124602721522039059

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية العمارة للبناتتطبيقيرباب سعد راضي سعدون1124612821522009018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية األنوار األهلية للبنينتطبيقيصادق جعفر حسن موسى112462222051065009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الكندي للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد عالل1124631621511063016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيزهراء علي غالب بدوي1124642221522055012
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي محسن كريم نعيم1124652321411020239

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الصديق للبنيناحيائيمؤمل فاضل عباس حمزة1124662321411024037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية المناذرة للبناتاحيائينرجس رحيم تايه عيسى1124672321422003143

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17عدادية الثورة للبناتاحيائيبنين خضير احمد خضير1124682321422011027

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزينب الحوراء مهدي كاطع خلف1124692321422036037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء رياض جابر مسلم1124702321422062074

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيزمن قاسم هاشم عوده1124712321427053003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين احمد صالح حسين1124722321511007022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيكرار حيدر صالح محمد1124732321511061053

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية المسلة االهلية المسائية للبنينتطبيقيعلي حيدر محمود مجيد1124742321515009003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية دجلة للبناتتطبيقينداء احمد محسن عالوي1124752321522031035

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيحسن جهاد شدهان عطيه1124762421411035009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزينب جمال هادي ابو حليل1124772721422052055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيسمى علي طالب عبود1124782721522007030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية السراج للبنينتطبيقيعمار حيدر عمارة حاجي1124792821511026016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيوسام جفات ناهي هادي1124802921515004176

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية النور للبناتتطبيقيايمان سالم عبد كزار112481242052095002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمرتضى قيس علي عباس112482272051004076

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيقتيبه ثائر امير عبد هللا1124831021511026101

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعباس علي احمد محسن1124841321511009023

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية العشار للبناتتطبيقيحنين نوري غازي هاشم1124851621522053012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيدعاء صفاء صباح عبد هللا1124861621522058025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيسجاد احمد عدنان حسين1124872321411002092

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيسجاد عماد احمد عبود1124882321411020141

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية الصديق للبنيناحيائيحسين عالء حمزة خضير1124892321411024014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحمزه علي عبد هللا جاسم1124902321411035015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائيقاسم صادق حسن عبيد1124912321411046125

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية االبرار للبنيناحيائيمحمد قاسم خير هللا ايدام1124922321411060095

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين احيائيعبد هللا سامي ابراهيم مجيد1124932321411064011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عباس جساب علي1124942321422012245

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب حامد عباس حسين1124952321422016048

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيزهراء مهدي كاظم خطار1124962321427053007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيياسر محسن دويج صحيو1124972321511002081
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيصابر شاكر محمود سلمان1124982321515007019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية الحلة للبناتتطبيقينور نصير غانم عبد الكاظم1124992321522024037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيفاطمه حسين علي جواد1125002321526001122

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية البستان للبناتتطبيقيزينب جعفر عبد الحسن يعقوب1125012721522053011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيماريا فاهم كامل منصور1125022721522054043

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقينور محمد رضا مزهر1125032721526001168

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحسين عالء حسين شهاب112504112051004045

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية حماة للبناتتطبيقيفاطمه حسن عباس علي1125051121522025026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمنتظر صالح عبد القادر جاسم1125061221511002066

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيعذراء عماد فاهم هادي1125071321522039036

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيفردوس فاضل علي كاظم1125081421522020018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية الثريا للبناتتطبيقيزهرة وليد عباس ناصر1125091621522097027

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيريمان احمد مزهر جايد1125102221422009037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الفهود للبنينتطبيقيحيدر رحيم حسين جابر1125112221511042026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية المحاويل للبنيناحيائيطه جبار ابراهيم حمد1125122321411008040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية الضحى المختلطةاحيائيحسين قائد راجي ماكان1125132321417042004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83عدادية الثورة للبناتاحيائيفرح باسم محمد ناجي1125142321422011163

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك صفاء عبد الحسن راضي1125152321422013106

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء فاضل كزار حمزه1125162321422017135

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيحوراء هادي ناهي عاجل1125172321422022080

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية الحلة للبناتاحيائيمفاز جاسم محمد كاظم1125182321422024068

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيجنان حسين كاظم محي1125192321422062037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية التراث للبنينتطبيقيامير عاصم تركي صكب1125202321511050003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحسين ابراهيم حسن اليذ1125212321513009002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي جليل سلطان حسين1125222421411014053

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الثقلين للبنيناحيائيسجاد فالح عباس حسين1125232421411023015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقينور صباح كاظم خربان1125242421527019012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمود ميثم عبد هللا كاظم1125252521513033053

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي عبد السالم عبد زيد هاشم1125262721411032136

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد مطرود1125272721511034051

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيجليل كامل جابر عكال1125282721515004026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء علي ظاهر حسين1125292921522026043

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيسجاد محمد عبد راضي112530112051006059
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية سومر للبناتتطبيقيفاطمه دعاء حسين علوان112531142052072038

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية العليم االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين نوري وحيد سلمان112532162051341002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيغيث حيدر فاهم مزعل112533232041020269

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيمحمد جاسم علي عباس112534232051012042

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية العفاف للبناتاحيائيصبا حمزه اسماعيل حميدي112535242042130109

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيبنين حاتم عالوي خليل112536272052094012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد الحسين سلمان1125371621511002145

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيروعه مشعل محمود حسن1125381821527034004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيسيف عقيل جاسم محمد1125392321411020148

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي حسن فاضل حسين1125402321417032018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية طليطلة للبناتاحيائيوفاء مهدي حسين عبد ايوب1125412321422017306

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الشموس للبناتاحيائيزينب احمد حمزه حمد1125422321422025044

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية الجنائن للبناتاحيائيغفران حسون كاظم خليل1125432321422026066

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمة خالد هادي علي1125442321422026069

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية المشروع للبنينتطبيقيسجاد فالح مهدي شراد1125452321511010012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية الكرار للبنينتطبيقيحسن علي هاشم كاظم1125462321511054002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيمصطفى فاضل مظلوم عباس1125472321511067018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيزهراء احمد محمود ماشي1125482321522072017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية سومر للبنيناحيائيعيسى حسين عبد صكب1125492421411004130

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى ساجد كريم عبد1125502421411036326

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين فاضل سعدون كاظم1125512421511036025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمنتظر حسن نعمه ضيول1125522721511025114

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمد جميل خضير ظاهر1125532721511035074

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفاطمه قاسم محمد هليل1125542821522009064

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزينب شاكر حمد شريف1125552821522043021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية االندلس للبنيناحيائيعبد هللا محمد جواد عبد الحسين112556232041042109

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيامير خليل اسماعيل ابراهيم112557232051205004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية الخضراء للبنيناحيائيشاكر محمود لطيف محمود1125581821411044008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيحسين جابر كسار عواد1125592221413024010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيسجاد سالم فاهم عبيد1125602321411002097

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسنين باسم كاظم فرهود1125612321411033039

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيالحسن علي فخري جاسم1125622321411039001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن حامد حسن عباس1125632321413018040
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50عدادية الثورة للبناتاحيائيرسل سعد باقر محمود1125642321422011064

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية الجنائن للبناتاحيائيعذراء حسن كاظم عليوي1125652321422026061

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه كامل كريم الجالب1125662321422035114

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم برهان خليل1125672321424003088

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر محيسن رحيم1125682321424006078

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيكرار عدي احمد فرمان1125692321511061054

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية نخب بابل االهلية للبناتتطبيقيزهراء رياض نجم عبيد1125702321524010003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى جبار عبد الحسن جبار1125712421511036068

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيعيسى الزم وحيد خشان1125722421513010043

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تطبيقييسر عصام علي عبد الحسين1125732521522022049

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية المهيمن للبنيناحيائيسيف محمد جاسم محمد1125742721411016062

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعلي توفيق عبد العباس صباح1125752721511021060

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الثورة للبنيناحيائيكرار فارس كريم حمود1125762321411003059

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمنتظر خالد قاسم حسين1125772321411012169

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية بابل للبنيناحيائيمحسن مازن محسن عبد الحسين1125782321411056124

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائييوسف صالح حبيب حسين1125792321413018316

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية البيادر المختلطةاحيائيمصطفى سليم ياسين سلـمان1125802321417058053

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب كريم جبر حمزه1125812321422017170

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان حمزه خميس1125822321424006181

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائينور كريم محمد عباس1125832521422030119

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمرتضى رزاق حسين حظي112584232041004045

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد الكاظم فنجان1125852321411004058

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية الباقر للبنيناحيائيعلي مهند عطيه جاسم1125862321411037051

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيياسر عماد راجي حسون1125872321417043020

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية السهول المختلطةاحيائيمحمود سلمان علي كرم1125882321417050023

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبنين علي حمزه رمضان1125892321422014024

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية حلب للبناتاحيائينور الهدى سعدي جاسم حمود1125902321422053033

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيعهد العباس حسن حبيب عيسى1125912321422063059

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمجتبى علي سعيد كركان1125922421411013121

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمصطفى احمد كاظم عبد1125932421411044159

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الدغارة للبناتاحيائيغسق عياد عبد مطشر1125942421422027174

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيشيماء رياض عوده ماهي112595232042121086

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيحيدر غانم جهاد مطر1125961221411002010
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمناف ليث محمد كاظم1125972321411017139

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمحمد حمزه حسين عبد1125982321411046145

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيحسن علوان عبد االمير عبيد1125992321417032007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية النخيل المختلطةاحيائيمسلم اركان هادي جبر1126002321417039044

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية العمادية المختلطةاحيائيحسين فاضل عباس دويح1126012321417055009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية البيادر المختلطةاحيائيضياء حسين مطير عسكر1126022321417058023

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه محمد عبد الزهره راضي1126032321422012094

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية الحلة للبناتاحيائيزهراء علي لؤي موسى1126042321422024034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية المستقبل للبناتاحيائيبنين قاسم طالب عمران1126052321422030013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبراق سالم زواد مشري1126062421422022028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرقيه حميد فهد مزهر1126072521424013028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيحيدر علي موسى عبد االمير1126082721411007041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيقيس علي قيس علي1126092321411007145

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد محسن عبد فليح1126102321411017131

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمهند جاسم موحان حالف1126112321417007201

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية الرفعة للبناتاحيائيطيبه سعد هاشم عبيس1126122321422006074

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83عدادية الثورة للبناتاحيائيايات حسين طعمه كمر1126132321422011018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيضحى ميثم نجم عبد1126142321422012197

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه مليوي واوي جازع1126152321422016079

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية الكفاح للبناتاحيائيفاطمة عباس احمد عبد علي1126162321422037066

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم خيري عبد االله معارج1126172321422044132

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب كاظم زاير خدام1126182321422051067

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايمان اكرم عبدالساده جاسم1126192321424003010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحسين عالء جابر عبد1126202521411005038

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمقتدى حازم ذياب كريم112621222041035291

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الجهاد للبنيناحيائيابوالحسن رياض بعير عواد112622232041004003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي عارف كاظم عبود1126232321411002153

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيفارس قيصر كريم دفار1126242321411002177

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67الوقف الشيعي- للبنين  (عج)ثانوية االمام المنتظر احيائيمصطفى جدي عبد زيد هاتف1126252321411068021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي كاظم كريم حمزه1126262321415002219

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيهمام عبد علي دوهان مسير1126272321415003135

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائيسعده حسين عوده جاسم1126282321422039147

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائياستبرق حفظي طه نور1126292321422066007
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67الخارجياتاحيائيبشائر حسن كاظم جاسم1126302321428050054

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسن فليح حمزة خزعل1126312421411037036

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه باسم عبد حنون1126322421422039167

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيمحمد احمد عباس جهاد112633232041040032

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمهدي حميد عبد الجواد متعب112634252041008283

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد جابر صياح فرهود1126352321411003063

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية االمام للبنيناحيائيعلي حسين مجيد حمزه1126362321411013037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي حسين ابديوي حسين1126372321411042084

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعباس حسن كاظم عامر1126382321411046074

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حسين فاضل محمد1126392321422044050

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه فاضل مهدي موسى1126402321424006141

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد رياض مهدي نصيف1126412521411007356

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد احسان حميد عبد المهدي1126422521411010186

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى خليل حسين حمادي1126432321411007194

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية االندلس للبنيناحيائيكرار سليم حسين علي1126442321411033179

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية الكرار للبنيناحيائيعالء طالب جهاد عطيه1126452321411054006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحسين علي محمد علي1126462321411062021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية المجد للبنيناحيائياحمد حسن نوري متعب1126472321411065002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية المناذرة للبناتاحيائينور يونس ساجت طرخان1126482321422003150

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور مهدي محمد صالح مجيد1126492321422012303

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية المستقبل للبناتاحيائيدعاء عباس كاظم سلطان1126502321422030022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزينه فراس قاسم علي1126512321422047081

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيآيات حسن عليوي حسان1126522321422067001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية الطف المختلطةاحيائيمسار علي جميل جبر1126532321427032057

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيصفاء حسن عويد سلمان1126542421411035022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيحسن حسين منشد جامل112655182041015007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية البيان للبنيناحيائيايمن عادل جميل كربول112656232041014025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيضمائر حسون عباس كصاد112657252042056212

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيرضا محمد عباس سلمان1126582321411006068

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية الوارث االهلية للبنيناحيائيحسين علي حليم جاسم1126592321413004003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيعلي حسن جاسم رحمن1126602321417031015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبتول مؤيد ملك هاني1126612321422038023

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية اآلمال للبناتاحيائيمنال علي جاسم هادي1126622321422042064
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية النجاة للبناتاحيائيفاطمه مهند بهاءالدين خليل1126632321422059050

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيجعفر الطيار دفاع عبد الكريم عبد المهدي1126642421411048051

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيكرار غازي جعفر محمد1126652521413023099

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهدى كاظم ذياب مكطوف1126662521422010352

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية بابل للبنيناحيائينور الدين واثق نصار حمزه112667232041021132

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيإبراهيم احمد حمزه حمود112668232041173001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيسجاد ضياء انور صبحي1126692321411067013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيعلي قائد جواد كاظم1126702321417044010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء احمد حمد عباس1126712321422012105

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية البتول  للبناتاحيائيبنين علي حاتم مطلب1126722321422028012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتقى حمزه لوخ عبود1126732321424003043

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي نشأت فاهم محمد1126742321411002174

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية الكرار للبنيناحيائيعلي حازم عبد علي عمران1126752321411054007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيسيف علي كريدي سعيد1126762321413016053

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيحيدر كحار محمد عبد هللا1126772321417003015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيحسين كاظم محسن زغير1126782321417005010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد عدي رحمن محمد112679232041282094

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الثورة للبناتاحيائيصفا سعد باقر محمود112680232042086115

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الجوالن للبنيناحيائيوليد خالد عبد الجبار محمد1126811121411036071

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي فاضل عبد هللا حسين1126822321411019121

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيابراهيم جاسم محمد درفيش1126832321413002001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمه جالل عبد عبيس1126842321422039184

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية الضحى المختلطةاحيائيعال حاكم جاسم محسن1126852321427042011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر حمود علي1126862421424002035

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الخالدات للبناتاحيائيسجى نزار فيصل كريط1126872721422007076

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية البيان للبنيناحيائيمرتضى رعد علي حسين112688232041014117

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية المدحتية للبنيناحيائيجعفر صادق حامد كاظم112689232041017015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية االخوة المختلطةاحيائيمهيمن حسين عويد سلمان112690232041212022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيحوراء عدي كامل فجر1126912221424027009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي سالم هالل عبيد1126922321411009091

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسن جمال حسين جواد1126932321411019028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي احمد جواد عبد1126942321411033129

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين احيائيعلي ماجد كاظم حمزه1126952321411064016
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحيدر حمزه جبر كاظم1126962321413016042

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الربيع للبناتاحيائيايات كاظم حربي موسى1126972321422022022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب احمد جواد كاظم1126982321422033097

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية عفك للبنيناحيائيعلي فارس شبر عبد الرضا1126992421411006059

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء طارق خضير هادي1127002421422020050

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيساجدين حسن هادي حسين1127012421426001195

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيبنين ميثم تركي علوان1127022521424025008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيحق امجد عامر نعمه112703232041007056

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية االعالم للبنيناحيائيجعفر مكصد عبد زيد سعود112704232041066007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيسمراء سالم صاحب مجباس112705232042219004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيعلي جاسم سلطان حنظل1127061621411033034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي جاسم محمد حمزه1127072321411012079

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية االصول المختلطةاحيائيامير باسم عبيس ابراهيم1127082321417033001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية اليقظة للبناتاحيائيرسل باسم عبدالكاظم حسين1127092321422014052

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيبتول حيدر عيسى رباش1127102321422023003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيختام جعفر راشد معيلف1127112321422062045

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33الخارجياتاحيائيشهد حمزه كاظم عطيه1127122321428050223

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب احيائياحمد غانم علي سعدون1127132421411032002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمرتضى محمد رشيد جاسم1127142421417022031

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزهراء احمد شاكر علي1127152421422044035

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء هاني صاحب عسل1127162421424002042

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقية عامر شهيد عبد هللا1127172521424022064

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائينرجس عماد عبد زيد عيسى1127182521426002040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائينور الهدى محمد جاسم محمد1127192621426002030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمه حسين عباس جبار1127202721422010081

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيقاسم باسم حسن علي1127212321411020271

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيحسين ماجد حمزة مخيف1127222321415008038

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الكاظم حسين1127232321422012113

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية سومر للبنيناحيائيحيدر اكرم حبيب عبيد1127242421411004063

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الغدير للبنيناحيائيمصطفى حاكم نعيم ناصر1127252421411045110

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك محمود جبار جاسم1127262421422015033

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء عماد عبد الرزاق عباس1127272521422001075

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيكواكب كريم عيدان جبار1127282521422004668
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمصطفى احمد مالك حسين1127292321411019191

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيرباب قاسم مهدي خلف1127302321422067033

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيايات فارس حمزه جبر1127312321427012009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيزهراء علي جاسم عبد1127322321427038002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين محمد حمزه حلواص1127332421411036091

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية الصادق المختلطةاحيائيجاسم كاطع جبر طعمه1127342421417015003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء حيدر علي لوتي1127352521422004323

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيحنين ناصر كاظم عيسى1127362521422010087

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد علي كمال سليم1127372521424019047

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيبراء عادل محمد عبد علي1127382721422050014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية حلب للبنيناحيائيعلي حسين هادي محمد1127392321411044019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمحمد كريم عيدان عكرب1127402421411001065

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيمرتضى فرحان تايه محمد1127412421411016042

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية الجامعة للبنيناحيائيرضا مسلم عبد الجليل كودان112742232041067045

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي حيدر حسين حمزه1127432321411005082

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية القاسم للبنيناحيائيعباس فاضل عباس حسن1127442321411006093

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية الوركاء للبنيناحيائياحمد حكيم شذر حمود1127452321411030001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية الربيع للبناتاحيائيبان فالح حسن محمد1127462321422022034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين عصام هجري محمود1127472521411008087

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن عادل جاسم محمد1127482521413031126

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيازهار عباس عبد مسلم كاظم1127492521424028001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمروة نصير فالح مهيدي1127502521426001330

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية الحلة للبنيناحيائيعلي صالح مهدي عبد112751232041015015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية بابل االهلية للبنيناحيائيحسين ميثم عبد الحسين كاظم112752232041039005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية االندلس للبنيناحيائيمرتضى راهي راضي كاظم112753232041042176

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم طالب علي112754232041282084

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيطه احمد رحيم ريحان1127552221415011062

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية الباقر للبنيناحيائياكرم عماد عبد الكاظم شكر1127562321411037010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد عبد الباسط اسماعيل عبد عون1127572321411056139

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيسجاد صبر ادريب مرزة1127582321415008062

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية بالدي المختلطةاحيائيسجى عباس خليف جاسم1127592321427057003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيسجاد حسين مشكور عباس1127602421413011034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعباس غانم محمد حمزه1127612421417008047
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء عباس عبد زيد عطيه1127622521426001167

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء عباس عبد الكاظم عبيد1127632721422050048

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائياسماعيل كاظم عبد الحمزة جاسم112764232041163001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيطيبه حيدر هالل مطر112765232042111091

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين سامي مخيف محمد112766232042114027

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية التراث للبناتاحيائيزهراء عدنان محمد حمزة112767232042148024

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمصطفى علي جوادي حسين112768252041012206

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائياحمد مهند عبد الرضا محمد1127692321411002015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيابو الحسن مازن رحمن عبد االمير1127702321411020004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية الباقر للبنيناحيائيغيث محمد باذر منذر1127712321411037055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيامتياز ماجد حسين مزعل1127722321427003003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد تقي ناظم دواس غافل1127732421411047006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائياحمد لفته جايش عبود1127742421415005004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعداديه يافا للبناتاحيائيحنين حليم جابر جميل1127752421422040056

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين محمد حسين عبيد1127762521411008101

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمنتظر حيدر ناصر حسين1127772521413013340

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائياحمد علي حمد حمادي1127782521413033005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33الخارجياتاحيائيزهراء عبد هللا عبد زيد هاشم1127792721428050200

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي هادي عدنان هاشم112780232041173112

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسن عبد الحمزة حديد شرار1127812321411017021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمصطفى فراس كاظم حسن1127822321411019198

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17ثانوية بيروت للبنيناحيائيعلي محمد جاسم نايف1127832321411021034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعلي حامد سلمان صابر1127842321411030030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17ثانوية البشائر للبنيناحيائيباقر حسين عبره جاسم1127852321411057006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين مازن طالب جواد1127862321413018073

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيمحمد علي جاسم صكب1127872321417004038

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد جبر جاسم1127882421424025040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمرتضى هادي احمد حسن1127892521411001488

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيمصطفى محمد سلمان حاوي1127902321411009149

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي خضير وحيد كاظم1127912321411019113

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعلي عبير علي حسون1127922321411061094

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيساره صباح جاسم محمد1127932321422005063

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عقيل جاسم محمد1127942321422012122
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيهوازن احمد علي منكش1127952321422021130

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيداليا اياد عبد االمير عبد الباقي1127962321422045040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرؤى رياض طارق عبدالحسين1127972321422051028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جابر سلمان1127982321424007007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيآمنه ميثم فليح ماضي1127992521422011001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيسيف محمد بخيت عيدان1128002321411025024

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الشوملي للبنيناحيائيهمام علي ستار مشون1128012321411042138

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية االعالم للبنيناحيائيمحمد شنين سلمان حسن1128022321411069035

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيناصر محمد ناصر حسين1128032321415002324

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين حليم جابر حمزة1128042321422005017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد علي عبد1128052321422037037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيفاطمه خليل ابراهيم عبيس1128062321427003034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83االعدادية المركزية للبنيناحيائينور محمد حامد عباس1128072421411036360

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمؤمل رعد محسن محمد1128082521411001378

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمحمد حامد عبد الحسين ناصر1128092521411031063

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمسلم شهيد مجهول دويلي1128102521415002295

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد هادي محمد راضي1128112721411032212

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية االمام علي للبنيناحيائيزيد حسين مالك سعد112812232041002095

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيايات مرتضى نجم عبدهللا1128132321422032006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية خولة للبناتاحيائيدعاء جميل عزيز حمزه1128142421422021017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمصطفى سامي خضير عباس1128152521411009311

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب عصري فاضل عباس1128162521422039012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء سلمان محمود سلمان1128172721422038058

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية االخوة المختلطةاحيائيحسين فارس جبر خلف112818232041212006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية النجوم للبنيناحيائيالمجتبى قاسم جياد سلمان1128192321411026006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر كامل خليف1128202321413002026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيسيف سعد عبد الحسين هاني1128212321417037011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيايه كريم نعمه حسين1128222421424009009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهد رزاق عبد الحسن غالي1128232521422040104

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفرح محمود شكروك ياسين1128242521424014286

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيزين العابدين محمد علي زين العابدين الياس1128252721415005038

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيخولة زياد طارق طغيان1128262721422020035

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33ثانوية الباقر للبنيناحيائيعبد هللا خالد احمد محي1128272321411037038
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33ثانوية الوارث االهلية للبنيناحيائيعلي جاسم عبيد حسان1128282321413004012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة محمد عباس عبد1128292321422012229

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيبنين ماجد حسون هادي1128302321427044007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعبد هللا جميل هاشم حسون1128312421411035028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم عبد جاسم1128322421424001002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمحمد باسم طالب جابر112833232041024047

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17الخارجيوناحيائييوسف كريم الفي عيسى1128342321418001563

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزهراء حيدر حلو حسين1128352321427012034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية نفر للبنيناحيائيعلي حسن خلباص عوفي1128362421411020040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمؤمل ستار جابر حسين1128372521413031469

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيحسين سالم عباس حمزه1128382521417014008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية االمامة للبناتاحيائيساره عايد حبيب عبد1128392721422056080

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحسن صالح كاظم علوان112840232041017124

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي نعيم كاظم دبعون1128412321411012111

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية السدة للبنيناحيائيعبد هللا رائد مهدي جاسم1128422321411016054

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد علي سلمان عدنان عبد الرضا1128432321411019171

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00ثانوية النيل للبنيناحيائيياسر عامر كامل محمد1128442321411029134

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحسين رحيم كاظم موسى1128452321417004013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيساره نصير سالم مردان1128462521422004501

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيزيد حسين عبود ظاهر112847252041007140

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83ثانوية النجوم للبناتاحيائيبثينه حسين عبد علي فزع1128482321422054011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيحسين عبد الكريم عبد الخالق عطية1128492521415003011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيحسن محمد كاظم حسن112850232041199004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمنتظر عالء شاكر هادي1128512321411002240

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية االمام للبنيناحيائيمحمد سليم كاطع موسى1128522321411013050

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية االقتدار المختلطةاحيائينعيم كريم عبد هللا عبد زيد1128532321417003058

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيعلي فائق عبد هللا محمود1128542321417015012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمصطفى محمد جعدان مغير112855232041002272

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية ميسان للبنيناحيائيمؤمل رائد عبيس متعب112856252041011068

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد جواد رشيد حسين1128572221411037131

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرسل عماد خزعل عويد1128582421422013081

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد احمد خنفير1128592521426001182

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسن حافظ عمران وناس112860232041286004
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33ثانوية الوارث االهلية للبنيناحيائيمنتظر واعي كاظم حمزه112861232041290007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد حسن اسماعيل محمد112862252041010142

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33عدادية الثورة للبناتاحيائيمريم وسام خليل محمد1128632321422011173

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبنين عباس عبد الخضر علي1128642321422062028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزينب عماد كاظم حسان1128652321427012044

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر يوسف جابر عبد الرضا1128662521413031699

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعلي فارس كاظم فرهود1128672521415001162

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمحمد اسعد تركي عطيه1128682721411027103

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0051.17ثانوية االعالم للبنيناحيائيزيد ميثم حسن دهش112869232041066014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0051.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء حيدر حسن عبد الحمزة1128702321422035055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0051.17ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائينور الزهراء محمد صاحب علوان1128712421424021011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0051.17اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيموسى حسين وشاح حنظل1128722721411021125

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0051.17اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيرشا رأفت مجيد حسين1128732721422010034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 306.0051.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيميثم حامد نعمه كاظم1128742321411027097

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 306.0051.00للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائيحسين مايح تقي حميد1128752321411048007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 306.0051.00اعدادية الشامية للبنيناحيائيحيدر حسين عبد الرضا كاظم1128762421411010044

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 305.0050.83ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيمرتضى مظلوم يونس مدلول112877232041255122

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 305.0050.83اعدادية ميسان للبنيناحيائيعبد هللا محمد هادي كاظم1128782521411011079

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 304.0050.67ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائياحمد سجاد اسماعيل ختالن112879232041065001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 304.0050.67اعدادية االندلس للبنيناحيائيحيدر سرحان طاهر كاظم1128802321411033067

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 304.0050.67اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي عناد كاظم حداوي1128812321411043033

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 304.0050.67ثانوية المجد للبنيناحيائياياد حسين عياد كاظم1128822321411065008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 304.0050.67للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيغسق بشير عبد العباس حسين1128832321422076041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 303.0050.50ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيمحمد باقر كريم هادي محيسن1128842321417037024

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 303.0050.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيزين العابدين رعد محسن صيهود1128852421411005048

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 303.0050.50ثانوية الرملة للبناتاحيائيدنيا طالب عبد كاظم1128862521422006017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 303.0050.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيايات مسيلم غزال جاسم1128872521422014010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 302.0050.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياسيا مهدي خضير حمزه1128882421427008010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 302.0050.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياحمد عبد االمير علي صايح1128892521411001019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 302.0050.33اعدادية الروضتين للبناتاحيائيبنين محمد عباس فرهود1128902721422039034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 301.0050.17اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمحمد قاسم عبد الحسين سعيد112891232041043055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 301.0050.17اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيايات عباس فاضل جابر112892232042108004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 300.0050.00ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيحيدر حميد عبد الحمزه علوم112893232041229007
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 300.0050.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي احسان حميد خضر112894242041003153

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 300.0050.00ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيمحمد حسن ياسر راضي1128952321411072031

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 300.0050.00ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد موجد مهدي صالح1128962321413002038

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 300.0050.00اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينور ضياء شاكر زباله1128972321422002133

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 300.0050.00اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك محمد هادي بعيوي1128982421422005041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 300.0050.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيكوثر منصور سرحان رحمان1128992421424017080

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 300.0050.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين كاظم علوان كاظم1129002521413031185

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 300.0050.00ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعباس عبد هللا عبد اللطيف رؤوف1129012521415001073

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية كوثا للبنيناحيائيزيد خلف عبيد حمود1129022321411040051

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33الخارجيوناحيائيطالب احمد هاشم عيسى1129031021418001057

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0087.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيهدى عباس رشيد عبد1129042221424017282

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0087.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائييوسف حسين حازم عباس1129052521411001577

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33اعدادية ربيعة للبنيناحيائيأنور مدلول ابيض دبوس1129061721411104002

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 494.0082.33اعدادية ربيعة للبنيناحيائيشعالن احمد علي طالب1129071721411104023

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0073.67ثانوية الصفا المختلطةاحيائيحسن مزهر عجيل حسين1129082221417081005

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0073.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي صالح شهاب احمد1129092321411020223

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0071.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد سعيد عزيز غازي1129102421413018115

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0067.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه حسين عبيد رشيد1129112321422014135

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0066.50اعداديه الوهج للبنيناحيائيسجاد جبار كلف شنان1129122421411030027

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0066.50اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحامد حبيب كاظم صباح1129132721511033035

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67اعدادية االمامة للبناتاحيائيرسل حيدر بدري زغير1129142721422056034

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0063.83اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيمرتضى علي محسن عبيس1129152621511011030

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83ثانوية المسعودي للبناتاحيائياسماء عبد الحسين محمد شنور1129162321422020002

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتبارك بهاء حسين يوسف1129172521422004153

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيحسنين مهدي عطيه مدير1129182321517059005

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيحسين علي حسين نايف1129192321411045010

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيحسين رغيد سعد عبد االمير1129202721511037021

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية االمام للبنينتطبيقيمخلد كاظم ابراهيم محمد1129212321511013013

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيطيبة حسين عبدالكاظم نعمة1129222321424003150

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية االصالح المسائيةتطبيقيرسول جاسم حاصود مطير1129232221515014009

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية عشتار للبناتاحيائيزهراء شاكر عبيد علك1129242921422032032

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية التسامح المختلطةاحيائيعذراء فاخر سلمان جبر1129252321427051009

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية اسماء للبناتاحيائياخالص صالح هاشم عنيزان1129262321422018001
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المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيرجاء احمد جليل سوادي1129271621524050010

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيحسن علي يعقوب يوسف1129281621511045016

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد نظام عبيد تايه1129292321413002039

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الكوثر للبناتتطبيقينبأ مكي عبد االله عبود1129302321522038023

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعبد هللا مسلم كريم احمد112931182041141048

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمحمد عاصم عطا  فليح1129322821511020088

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم ستار علي1129331621511035114

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيسجاد مخلد عباس متعب1129342321411001031

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد حسن جواد كاظم1129352321411009123

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية النجاة للبناتاحيائيزينب محمد ناصر مهدي1129362321422059033

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمحمد مهدي هادي صبار خضير1129372721511030087

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيعلي جمال عبد الغني رحيم1129382221511033041

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء ضياء عبد الرؤوف عبد الكريم1129392521422004344

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية قرطبة للبناتاحيائيغسق وليد نعمه فارس112940232042126065

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيسجاد ماجد حامد نجم1129412321411001030

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الفاو للبناتاحيائيطيبه عقيل عبيد داود1129422321422035092

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيميالد فرحان علوان غافل1129432321427009035

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمد اكرم فخري عبود1129441121511004131

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيمحمد قاسم عيسى كريم1129451121515002057

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية كوثا للبنينتطبيقيعباس احمد جواد صبيح1129462321511040017

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية االكرمين للبنينتطبيقينجم ابراهيم نجم عبود1129471621511017143

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيياسر فيصل غازي كريم1129481421511028067

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية المشروع للبنينتطبيقيعلي حسن حميد كريم1129492321511010020

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الفتح للبنينتطبيقيفيصل عدنان فاضل رشيد112950272051011027

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية حطين للبنيناحيائيحسين خالد عبد الكاظم طعمه1129512321411022004

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي خالد راضي حسين1129522321411042088

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيالهام وفاء عبد هللا حسين1129531621524038001

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية الواقدي للبنيناحيائيعبد هللا صالح خلف سرحان1129541921411083016

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيهند نعمه جابر حسين1129552221522049018

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمصطفى محمد نور الدين نظام الدين1129562321411063123

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية كربالء للبنينتطبيقيسجاد خزعل حميد نايف1129572721511025038

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمنتظر عبد االمير محمد سديرة1129582821511015214

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمصطفى انمار عبد الكريم محمد1129591021511029047
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المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية االنصار للبنينتطبيقيصفد عادل دودح عباس1129601321511003030

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيمريم عمران مهدي عمران1129612321522050025

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الهدى للبناتتطبيقيعذراء كريم شليل حجيل1129622421522020011

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية صنعاء للبنينتطبيقياحمد حامد كامل بحون112963232051011002

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد رضا حسين1129641621513121025

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيحمزه فالح حسن عواد1129652221511047007

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية المنار للبنينتطبيقيحسين جواد طاهر علي1129662221511072007

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقيحمزه محمد حسين عباس1129672221515006005

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية االمام للبنينتطبيقيعبد هللا سلمان عبد هللا عويد1129682321511013006

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيمصطفى حاتم خليف محل1129692321517007009

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيجعفر ميناس عجمي صالح1129702421511028004

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيجعفر حيدر عبد االمير حاتم1129712721511027009

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية السما للبناتتطبيقيهدى حسام صباح محمد1129722721522045048

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيابراهيم هالل حسن بدر112973162051002002

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيكرار علي كريم عليوي112974272051003036

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الهندية للبنينتطبيقياكرم حمزه عبيس ذياب112975272051010007

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد فاضل صبار حسن112976272051150174

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية القدس للبنينتطبيقيسامر وسام صادق رشيد1129771021511014050

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا عالء حسن سعيد1129781121511041078

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيباقر جعفر سهيل داغر1129791221515003008

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية السياب للبنينتطبيقيابو الحسن عالء الدين مهدي صالح1129801321511028001

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسن كريم جبير عبيس1129811321511035016

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية المسيب للبنينتطبيقيايمن حسن داود سلمان1129822321511009005

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي مؤيد عبد الساده حسن1129832321511020056

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمحمد امين شاكر محمد محمود1129842321511020068

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقياحمد كاظم اعطيه صخيل1129852321515006006

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزينه علي زبار عطيه1129862321526001082

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الحسين خير هللا1129872521511031029

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه بشير وهيم عسكر1129882721422034107

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيامير فاضل جاسم حسن1129892721511038012

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي احمد زامل سعد112990142051022053

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد مصطفى جاسم مطر112991232051007086

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيمصطفى عبد هللا نعمة فارس1129921121511022048
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المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيحوراء عالء حنون خلف1129931621522094010

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحمزه قاسم نعمان مرزوك1129942321515002106

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيعلي ماجد كاظم عطيه1129952321517030008

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقياسامة محمد رشيد كاظم1129961121511015018

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية االمال للبناتاحيائينوره جعفر حسن جوده1129971421422041179

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية االمام للبنيناحيائيحيدر محمد عبيس عناد1129982321411013021

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيسامان كريم عيدان زاير1129992521513005009

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي عباس خضير نبيت1130002221411021150

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية الوركاء للبنيناحيائيحسن عبد الكريم جاسم حسين1130012321411030008

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمحمد محسن عبد هللا كريم1130022321411030050

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائياسراء ظافر حمزه عبد الرضا1130032321424007002

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية قرطبة للبناتاحيائييمام احمد صالح مهدي1130042321422050099

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء حامد علي علوان1130052721422037109

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية االمام للبنيناحيائيزين العابدين مؤيد هاشم خضير1130062321411013025

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية الوركاء للبناتاحيائيسميه خالد عبد علي رشيد1130072321422004034

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية بيجي المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا خالد سلمان محسن1130081821417022054

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية المشروع للبنيناحيائيحسين نصر جعفر عالوي1130092321411010037

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد عباس ياسر كاظي1130102321424006243

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمسلم عقيل خليل علي1130112321417006048

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيفاطمه الزهراء فالح حسن اسماعيل1130121121422022026

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب حسام جواد كاظم1130132621422017085

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمرتضى فرحان داخل شياع1130142421411048276

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيكاظم عقيل عباس كاظم1130152321411063080

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيحسن سالم عالوي جاسم113016232041255017

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية الفارابي للبنيناحيائيحيدر مزهر علوان حسين1130171121411002017

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعلي رحيم واشي حسوني1130182321411030032

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي عباس ذياب ضعن1130192321413002027

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعلي يوسف جبر مسلم113020272041008069

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية دار المعارف األهلية للبنيناحيائياحمد قاسم شهاب احمد1130211121413004003

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية النهروان المختلطةاحيائيثامر محسن عبيد جاسم1130222321417011012

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيعبد علي ضاري عمران1130232721415003023

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية االمام للبنيناحيائيطه احمد كامل تايه113024232041013039

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمهدي جعفر حمود علي1130252421411015254
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المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية كوثا للبنيناحيائيحيدر حسين عبد الجواد جريذي1130262321411040045

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيرسل حيدر كاظم سبتي113027232042116014

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيامير فليح جابر عبد الحسين1130282521413023012

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمجتبى أحمد غريب سالم113029252041014119

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيسجاد ناجح محمد عليوي113030252041010073

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83اعدادية المهيمن للبنيناحيائياحمد محمود احمد هاشم1130312721411016006

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيريام علي محمد شنان113032262042092038

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزينب احمد علي حسن1130332321422020052

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيجاسم محمد جواد كاظم1130342721411030019

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد قاسم يوسف ابراهيم113035232041009106

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيبشرى جعفر مهدي جعفر113036232042125025

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 305.0050.83اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمصطفى ميري بردان انعيو113037242041005184

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 304.0050.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائياحمد فالح مهدي جاسم1130382521411012014

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 302.0050.33ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسن مهدي1130392621422002028

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 301.0050.17اعدادية المعراج للبنيناحيائيعلي سعد علي حمود1130401121411023023

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 300.0050.00ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمريم جاسم حسين علي1130411221422035047

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين هادي رحيل حسين1130422521411001151

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 509.0084.83اعدادية النبوة للبناتاحيائيغدير سالم رشيد محمود1130432121422055100

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 507.0084.50ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيزينب كريم فاضل كريم1130442121421015012

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 489.0081.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء مهدي عبد االمير حبيب1130452521422003258

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 481.0080.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيسجاد عبد هللا عبد الكريم عبد هللا1130462521411009132

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 472.0078.67اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء يونس اشتيوي عبادي1130472221422047103

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0075.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيبنين حسن رزاق ابراهيم1130482521422001019

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0073.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عبد االمير حسن جواد1130492521424004451

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0070.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائييسر ماهر موسى احمد1130502321422072315

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0069.67اعدادية الصباح للبناتاحيائيمريم هشام فنجان طاهر1130512521422007107

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0069.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن فائز عبد الحميد شاكر1130522921411020069

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0068.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيطيبه مؤيد عبد سلمان1130532421424012022

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0068.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحيدر محمد سليم حسن1130542521415002097

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0067.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء صاحب نعمه حسن1130552521424004252

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0067.50ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيبنين ضياء خضر غالب1130562521424024008

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0067.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيأيات رحيم جاسم حميدي1130572521424013001

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0067.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد فاضل حسن1130582521424019023
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0066.67اعدادية التميز للبنينتطبيقيحيدر حميد خصاف عطيه1130592221511077027

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0066.67اعدادية االمير للبناتاحيائيمريم ثامر حسين كاطع1130602521422021140

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0066.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائييقين أمير عباس حسين1130612521422024165

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0065.83ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائينرجس قاسم عبد الواحد محمد1130622521424002031

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء رياض نونو سعدون1130632221422039105

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0064.33اعدادية خولة للبناتاحيائيتقوى عبد هللا حسن خزي1130642421422021014

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0064.17للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيسماح مديح وحيد معجون1130652721422008091

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0064.00اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمنتظر صاحب كريم حسن1130662521411004128

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيشهد علي عبد النبي حمزه1130672521422024094

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيكوثر محمد علي غافل1130682521422022591

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمها عارف هليل وذاح1130692521424014333

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00الخارجياتاحيائيجمانه مناف رشيد حميد1130702521428050114

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50ثانوية الشفاعة للبناتاحيائينبأ كاظم نعمه ابو اللوخ1130712421422050048

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه حسن سالم عسل1130722521422004607

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيحنين عالء حسين نعاس1130732521424033017

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية ميسان للبنيناحيائيمنير حسن حسين غزاي1130742521411011155

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينوره ناصر حسين كاظم1130752521422035233

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيشمس ماهر لقمان عبد الساده1130762521424003030

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية الرباب للبناتاحيائينرجس احمد جبر كناوي113077242042094115

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد شاكر جواد كاظم1130782421413017070

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيجعفر محمد عباس عبد1130792521411001061

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيحسن ضياء جواد كاظم1130802521411027003

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي سعدي عبد هللا مسلم1130812521411009183

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50الخارجياتتطبيقيدانا صباح عبد العالي عفيت1130821621528050150

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين رجاء سمير محمود1130831621513022035

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرواء يوسف جباره يوسف1130842521422004294

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمنتظر حيدر صخر عبد الحمزه1130852521413013339

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيرسول هاشم عدس جبر1130862821511035025

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمريم نوري كاظم عبود1130872521422001172

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء فائز جابر عبد الحسين1130882521424014083

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيضحى طالب عبد مسلم صبار1130892521424014221

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية جصان للبناتاحيائيزينب صباح حافظ عبيد1130902621422001026

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيياس وحيد محسن حسين113091252051001119

4148 من 3427صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسين علي حسين كاطع1130922421417020024

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين ساجد راضي حمزه1130932521411001120

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيزيد محيزم سرحان جباره1130942521511035022

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيعلي احمد علي حسين1130951621511036013

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيسجاد مشتاق فالح خالد1130961621513115021

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحيدر مجيد عباس علي1130972521411005055

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الزهره مطر1130982721422048114

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحنين حارث سامي رايح1130992421424023026

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي فارس يحيى محمد1131002521411012191

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33الخارجياتاحيائيبراءه حسين كاظم فليح1131012521428050073

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقياسامة فاهم فريض علي1131022921511008008

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي احمد كامل عبد الكريم1131031621511018079

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيبنين شعالن عبد الشهيد حميد1131041621522069010

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعالء هيثم عبود نجم1131051621511045051

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيعباس عبد الرحمن خالد دريس1131061621511059023

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيفاطمة علي جالب سالم1131071621524060011

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية النهضة للبنيناحيائيجمال عبد الصادق مسعود شنيار1131082221411045011

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيحسين هيثم سعدون محيسن1131092221511017028

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيذو الفقار علي عبد االخوة حسن1131102521413031212

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيدعاء هيثم عبد الخالق جياد1131112521422004241

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83الخارجياتاحيائيرؤى عامر جالب حمزه1131122521428050551

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيعلي جهاد ناصر عيسى1131131621511027038

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعلي سرحان معارج مزعل1131142221513035045

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي نبيل عبد الجبار شاكر1131152521413013217

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيكرار كاظم عبد محمد1131162521511018034

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينتطبيقيرسول حميد جبار مشعان1131172521511039002

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد علي113118162051016081

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية المنار للبنينتطبيقيامنه جاسب غيثان بريس1131192221521072001

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيهاني احمد محمد كاظم1131202521511035062

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه جواد كاظم محسن1131212521422040191

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائينور خضير لفته برغش1131222521427006132

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيعباس عدنان حسين خواف1131231621511065011

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز خالد نهار رومي1131241621513006042
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبيس طعمه1131252421424002066

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحمد علي رائد عبد هللا جبر1131262521411041051

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن حمادي عبد1131272521413024088

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيحميده قاسم محمد خليل1131282521422026033

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن مهدي صالح لكن1131292521413013072

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرحمن حسين علي113130162051084257

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية البصرة للبناتتطبيقيبحار رعد حمادة علي1131311621522058010

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيرجاء جاسم محمد جابر1131321621524033003

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيبراء حميد جبار بدر1131332221524063005

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه حازم كاظم جواد1131342521422001136

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه حسن محمد شريف1131352521422004263

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الصباح للبناتاحيائيكوثر اسعد عبد العالي كامل1131362521422007096

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياساور محمد علي هادي حسن1131372521426001001

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيمنال خالد عبد الجواد الفي113138252042109080

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمحمد رضا جواد كاظم جاسم1131391621515013128

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين زهير عبدالكاظم جبر1131402221411034108

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيعباس فالح فارس عبيد1131412221511055019

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم اسعد علوان عطية1131422421422047233

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية التفوق للبنينتطبيقيكاظم ناظم خلف دغش1131432421511042082

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيامير حيدر علي نعمه1131442521411009033

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم علي عبد1131452521424014273

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيسجا صالح كريم جاسم1131462521426001234

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمرتضى حسن سعيد كاظم1131472521513013062

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقيكوثر احمد ياسر شريف1131482521524011013

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيعلي جهاد عبد الجليل خلف113149162051426035

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيمحمد رحيم عبد عبود1131501621511038058

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزهراء حسن قاسم هزاع1131511621522069019

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية المعارج االهلية للبنينتطبيقيمؤمل عالء جابر شهد1131522221513012015

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسن يامر عبد الحسن محمد1131532421411042032

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائينرجس كاظم صالح عباس1131542521422024140

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفدك حسين محمد صافي1131552521422040268

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تطبيقيحوراء حمزه فاضل كاظم1131562521522022014

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيزيد طارق ناجي عبود113157252051009034
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقياحمد كوثر نزار محمد113158252051012003

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الفواطم للبناتتطبيقينهايه عباس كاظم خليفه1131591621522017029

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية االصالح للبنينتطبيقيعلي ليث كامل سليمان1131602221511016030

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبيد شناوه1131612421424015049

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية سكينة للبناتتطبيقيفاطمه فيصل كاظم علي1131622421522003016

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء حيدر جاسم محمد1131632821522018042

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيرقيه صادق مياح فايز1131642221424037027

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح عبيد نحو1131652421424006004

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيباقر علي كاظم مجيد1131662521411012039

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد عمار محمد علي1131672521413023115

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيبشار رزاق سعيد عبد الحسين1131682521413025010

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب حيدر زبيل سراج1131692521422004417

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقية حمزة كريم عبد العباس1131702521424004325

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين لطيف نعيم شعيل1131712421411047087

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر حسين رحمه1131722521413025061

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي فراس احمد فاضل1131732421411013101

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيغاده علي ناصر حسين1131742521422003377

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيغدير قحطان ناصر زبيدي1131752521427006095

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائييقين عبد الرحيم حسن طيفور1131762521422023057

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية اليقظة للبناتاحيائياسماء امتحان كاظم حسن1131772521422036003

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الشافعية للبناتاحيائيفاطمه فاضل كاظم عباس1131782421422017127

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية ميسان للبنيناحيائيامير كامل عبد الهادي ابراهيم1131792521411011014

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيطيبة قائد حسين حميدي1131802521424023068

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية السنية للبناتاحيائيمريم يحيى تموز عباس1131812421422009296

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائياسراء نصير طاهر جبار1131822521424033002

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية البصرتين للبنيناحيائياحمد كريم جاسم راشد1131832221411027007

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ عبد الكريم جاسم محمد1131842221422004298

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمصطفى عباس علوان عمران1131852421411038089

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الرباب للبناتاحيائياسراء فليح حمد دايخ1131862421422004005

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء فالح حسن حذافه1131872421422040113

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية ميسان للبنيناحيائيياسر مؤيد كاظم عباس1131882521411011162

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير عبد الحسين علي1131892521411014174

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيحرير قائد حسين حميدي1131902521424023021
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد محمد سالم هاشم113191242041001122

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيايام ميثم عبد ماجد1131922421422048019

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد سالم محمد رضا عبد الحسين1131932521411008304

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء محمد خلف محسن1131942521422003253

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتقى رزاق حسين عوده1131952521422004184

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات عباس يوسف كريم1131962521422040004

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيسرى مهدي صالح علي1131972521426001243

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الجواهري للبنيناحيائيرضا رياض رضا عبيس1131982421411013062

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين هيثم وحيد شحتول1131992421411048104

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائييحيى زكي يحيى سعيد1132002521411001573

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء هادي ورد عسكر1132012521422003263

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيامنه عالء داشي عبد العباس1132022521422010034

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيبتول عباس جاسم عبد الحسن1132032721422020014

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا جابر بادي عرمش113204242041001143

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين حكيم خضر فاهم113205252041007080

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيكوثر محمد صالح هادي1132062421422030154

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمؤمل شكر محمود راجي1132072521413031470

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب جاسم عنون فرحان1132082521422021072

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم عبد الحسن برهان حسين1132092521424018183

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب رياض موسى راضي1132102521422022523

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء محمد علي احمد مصطفى1132112521424004511

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرسل علي حسين عبد علي1132122521424014097

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى جاسم حسين جاسم1132132521413013320

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد هاشم جاسم محمد1132142521413031044

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية الحرائر للبناتاحيائيكافي عبد االمير كريم مهدي1132152721422027076

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيسيف علي عبد الحسين ابراهيم1132162421413011035

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسرور علي عبد عباس1132172421426001208

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية طه االمين للبنيناحيائيكاظم محسن لفته سلمان1132182621411026062

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيوالء حسين جواد علي1132192521424030144

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيزهراء عباس محمد مصحب1132202321427037006

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.0085.67اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيقاسم هادي عبد جبار1132212921411027017

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 505.0084.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الرضا محمد1132222521413031453

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 491.0081.83اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيضرغام نعمان مكي عبود1132232521411026027
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.0081.00اعدادية النور للبناتاحيائيبنين عباس عبد جياد1132242221422042055

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 482.0080.33اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيرقيه عماد عبد زيد عيسى1132252521422011030

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 463.0077.17ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيعبير حسن نعيم رهك1132262421424020020

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 462.0077.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي عدنان داغر حمود1132272521411008231

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 460.0076.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرقية كريم سرحان ياسين1132282521426001138

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0074.83ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقيفاطمه رسول عويد عبد1132291221526001031

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0070.67ثانوية در النجف االهلية للبناتاحيائيفاطمه هالل عبد طه1132302521424031014

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0070.33ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا عباس عزيز علي1132312521513033042

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0070.33اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي سجاد محمد عبد الحمزه1132322721411037073

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0069.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور رائد حمزه كريم1132332521424014359

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0069.00اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيذو الفقار عزت كريم ربيع1132342221411080025

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0068.83ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيعصام غازي فيصل خلخال1132352521415003024

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0068.83ثانوية در النجف االهلية للبناتاحيائيبنين منير عبد محي1132362521424031004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0068.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيضحى عظيم صاحب علوان1132372521422040122

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0068.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيلهيب ماجد عبد الحسين محمد1132382521422040299

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0067.50اعدادية االمير للبناتاحيائيسجى حسين علي كاظم1132392521422021096

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0067.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيكرار ناصر عبد هللا كاظم1132402521513031055

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0066.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيامنه محمود صالح مهدي1132412321422072022

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0066.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياسراء حسون عبد هللا شهيب1132422521422004018

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0066.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر خزعل حسن1132432521411012216

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0066.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد هادي1132442521413013257

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0066.17اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد علي جابر عباس1132452521411005151

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0066.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيعلي رحيم عيدان جبار1132462521411018065

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0066.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين علي عادل خليل1132472521413031174

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0065.83ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيفيحاء حسين محي وطبان1132482521424025051

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0065.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآيه احمد عبد العزيز علي1132492521424004030

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0065.50اعدادية التعاون للبناتاحيائيهاله محمد خضر مدب1132501121422040162

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0065.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايات نصير دبيس كاظم1132512521426001439

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء حيدر خزعل محمد1132522521422024059

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيوفاء حميد لفته نجم1132532521422024164

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0064.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عماد جهاد عبد الزهره1132542421411036210

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0064.50اعدادية الحيرة للبنيناحيائيسجاد حيدر كاظم حسن1132552521411015026

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0064.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيكاظم رزاق حسين طرخان1132562521413028058
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0064.50اعدادية االمير للبناتاحيائيتبارك محمد صالح مهدي1132572521422021024

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0064.33ثانوية الفرسان للبنيناحيائيمحمد محسن عباس حمزه1132582521411003039

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0064.33اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيتبارك زيدان حمزه جبر1132592521422026025

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0064.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحنان عبد الكريم قاسم شناوي1132602521427006028

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0064.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي سالم تايه محمد1132612521413013200

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0064.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد محسن كاظم حسين1132622521413031035

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0064.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم حسين عبد الحمزه مهدي1132632521422003498

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0064.00اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيتبارك داخل عبد علي موسى1132642721522011008

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0063.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى عالء عبد المحسن حنتوت1132652521411007461

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيحسن ضامد هباد عبد1132662521511001033

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائينور كاظم علي شكر1132672521422001197

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيسحر كامل عبد الحسين عويز1132682521422004514

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيمريم حميد مسلم علي1132692521422011067

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيرمله علي كاظم كتاب1132702521422030043

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعباس جاسم حسين كاظم1132712521511007096

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر عذاب شعالن ويدان1132722521424018144

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين عبد علي مهدي مشكور1132732921511018049

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر فرهود طارش بالوذ1132742221411004452

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد حمزه كامل1132752521411007465

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد شاكر محمود علي1132762521413031550

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيكوثر كريم مجدي علي1132772521427006110

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيهديل جاسم محمد دخيل1132782521427006139

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0062.67اعداديه الوهج للبنيناحيائيضياء فاهم جبار عبد1132792421411030038

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0062.67اعدادية االبراج للبنيناحيائيعلي جبار كاظم سلمان1132802521411023027

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفضه نزار عبد الحمزه مهدي1132812521424014290

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمصطفى كاظم شاكر كاظم1132822521411008378

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمهدي جبار هاني عبد الجليل1132832521415002321

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايه وائل صالح لطيف1132842521422004098

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيعذراء يحيى كاظم سعيد1132852521422030087

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيبنين فائز حسين عبد1132862521424003010

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيمروه محمود هالل حمادي1132872521424020028

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمنتظر عويدل زباله حميزه1132882421413017102

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عماد مرزوك سلمان1132892421422039114
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء عمر فاروق مهدي1132902521424022086

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينه علي جويد حسب1132912521424033035

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهدى هادي نعمه عبد الكاظم1132922421424023139

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد شامل عبد الحسين مهدي1132932721511038056

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيطاهر غانم سوادي حسين1132942421413017047

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيدينا فاضل جواد كاظم1132952421424003019

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيامجد جالب داود سلمان1132962421415003005

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيهجران جبار عبد زيد شنان1132972421424005077

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعلي حسن نعمه احمد1132982521413028046

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية االمير للبناتاحيائيمنار كريم عباس محمد1132992521422021152

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات حسين عباس ابراهيم1133002521422022095

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبنين موسى متعب شياع1133012521422039005

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعباس كاظم ميران رهمه1133022521411007200

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسن عبداش1133032521422003437

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائينرجس علي محسن خضير1133042521422003553

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائينور الهدى حمزه محمد علي حمزه1133052521422020096

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائياسراء رحيم عزيز مجبل1133062521422023001

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائينور محمد مجهول مطرود1133072521422026154

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهاله صالح محمد حسن سعد1133082521424014369

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور قاسم دواي غانم1133092521426001375

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيطاهر صفاء محمد رحيم113310272051021022

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية السوق للبناتاحيائيسجى احمد صالح محمد1133112221422077158

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمؤمل عامر كاظم عباس1133122521411007321

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية الحيرة للبنيناحيائيمؤمل رياض عبد االمير عطب1133132521411015047

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيضرغام احمد عزيز محمد1133142521413013151

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعباس كاظم زاير كاظم1133152821511001091

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمحمد محسن نجم محمد1133162421415003078

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيفاطمه نجم مطر عريبي1133172521424026030

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيكوثر رحيم طويش دوالب1133182421424017079

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50الخارجياتاحيائيفاطمه عباس عبد المهدي علوان1133192521428050405

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد جبار عبد الحسين حمود1133202521411016035

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد جواد عبد الشيوخ1133212521424019099

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17ثانوية ايليا االهلية للبنيناحيائيمحمد هيثم نعمه جواد1133222521413008014
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقياحمد راضي صبيح لفته113323282051044004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسين علي1133241621515013040

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا صبحي عبد الزهره حمزه1133252521413013173

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى ثائر عبد الخالق باقر1133261621511001265

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعلي فؤاد نجم طاهر1133271621513026053

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيتحسين علي مزهر عالل1133282221511012006

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية نور الوالية المختلطةاحيائيعبد السالم علي يوسف جميل1133292421417013014

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيمحمد منتظر رائد عبد زيد خليل1133302421513017019

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيحسين فاضل عبد حسين1133312521411018027

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيمصطفى صالح مهدي مهيني1133322521411027035

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيصابرين علي حسين تاجر1133332521427014028

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمصطفى جميل عبد الحر كاظم1133342521511007191

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية السالم للبنينتطبيقيكاظم عزيز شدود عاصي1133352221511015047

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الرزاق باجي حيال1133362221515007004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرويده حيدر احمد جواد1133372321426001330

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين احمد عبد الرضا معارج1133382521411001113

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيسجاد عماد كاظم عبادي1133392521417014023

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية واسط للبناتاحيائيغدير باسم محمد عبد1133402521422008061

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيجنان توفيق عبد عباس1133412521424014071

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمسلم فاروق يوسف حسين1133422521411012290

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمجتبى مؤيد عبود عواد1133432521413031486

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيحسن هيثم رضا محمد حسين1133442521415001027

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعذاري سالم دهش علوان1133452521424004710

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيمحمد اسعد رشاد عباس1133462521511005021

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيصادق نزار وساف جواد1133472421413018064

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيحسين عامر علي راضي1133482521511035014

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعبد هللا محمود اسعد محمود113349132051017032

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيجعفر صادق عبد الحميد شهاب1133501621511045008

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية الرباب للبناتاحيائينور الهدى عبد المطلب جبر شبيب1133512421422004165

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي حسن خضير عباس1133522521411001296

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائييوسف جليل عبد الحسين كاظم1133532521413028080

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيغيث محسن عبد علي هويدي1133542521413031431

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية القادسية للبنينتطبيقيمحمد جبار نجم عواد1133552521511038011
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد لطيف جبر عسر113356252051205112

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية الرسول للبنينتطبيقيسجاد مردان جبار مدهوش1133571621511052038

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيسجى باسم عبد حريجة1133581621522069031

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء توفيق فرحان كاطع1133592421427008073

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية الصباح للبناتاحيائينور رياض علي حسين1133602521422007117

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية واسط للبناتاحيائينرجس امجد سالم وهاب1133612521422008095

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيأمير محمد عباس جابر1133622521513013003

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيعباس فاضل شمران حسن1133632521515007051

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية االبراج للبنينتطبيقيمخلد نقيب مجهول عوفي113364252051027016

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيسجاد عادل غازي راشد1133652421411044071

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمحمد صالح مهدي خضر1133662421417008073

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الشافعية للبناتاحيائيحوراء سلمان حمزه عبيس1133672421422017048

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية خولة للبناتاحيائيزينب كاظم موسى محمد1133682421422021034

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمرتضى حسن عبد مسلم عبد1133692521413014087

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب مهدي عبد عون إبراهيم1133702521422010195

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيأنيسه تحسين عبد علي ياسين1133712521522003002

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيقيصر ماجد جبر عبيد113372242041167021

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية واسط للبناتتطبيقيوالء محسن عبد الرضا عبد الزهره113373252052066031

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيكرار نعمه فالح دبعن1133741621515015032

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيعلي حسين جمعة محمود1133752421417022015

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك قاسم مظلوم عبد علي1133762421424012009

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب حبيب هادي جواد1133772521422014044

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية غماس للبنيناحيائياحمد ماجد حمزه محمد1133782421411011005

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمختار محمد اعطيه ابراهيم1133792521411007414

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمنتظر حيدر محمود حميد1133802521411041065

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيغسق قاسم حميد كاظم1133812521422026113

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقيمريم يوسف يحيى يوسف1133822521524011014

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية  االندلس االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عباس عزيز عباس113383252051049004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيزينب عبد االله محمد فرج1133841621522013020

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيوليد كاظم نعيم صياد1133852421411046034

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيشاكر اركان شاكر عبد الحسين1133862421413010040

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتبارك عبد حسين كاظم1133872521422003096

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء عبد الجبار يوسف جاسم1133882521422004354
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي محمد علي عبد1133892721511026089

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي االكبر رحيم عبد حمزه1133902721511028021

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي خالد عبد الحسن عبد الحسين1133911621511029050

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيحيدر حسن سالم عيسى1133921621513113014

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد العباس عبد ربه عبد هللا1133931621515008103

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيزهراء كريم حنيف محمد1133941621522079022

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الجزائر للبنينتطبيقياحمد حسن كريم رحيم1133952221511039002

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيايه قاسم طاهر طعيمه1133962221524030006

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيعذراء محمد قزموز حمادي1133972221526001019

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الغدير للبنيناحيائيعلي صالح هادي حسين1133982421411045066

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمنتظر احمد جبار حسن1133992421413018142

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعلي عبد االمير رحمن هادي1134002421417008056

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيعلي عادل عباس جابر1134012421513017013

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية الشنافية المسائية للبنينتطبيقياياد جاسم حميد حجيل1134022421515006001

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمهدي ثائر جبر رضا1134032521413005042

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيوفاء خضير عباس حسين1134042521422003607

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينبأ مازن حليم شاكر1134052521422040376

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائياسيل رحيم ايدام كزار1134062521422041001

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيمحمد وجيه محمد تقي محمد جواد1134072521511005025

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمصطفى قاسم جبار عبد113408252051012084

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمرتضى سالم هليل سرحان1134091621513056026

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيحسين حمزه جواد جاسم1134102421513010017

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيوجدان ماجد عبد مطشر1134112421526001130

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيزيد عباس عبد علي موسى1134122521411014079

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الحيرة للبنيناحيائيحسين احمد عبد الرزاق عبد الهادي1134132521411015010

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيمسلم عقيل ناصر محمد1134142521417014041

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا اعتماد كاظم عبود1134152521513033022

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيزينب كاطع كامل كاظم1134162521522024031

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية المنار االهلية للبناتتطبيقيدعاء فارس عمران عالوي1134172521524003003

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية السويس للبنينتطبيقيامير نصير جاسم محمد1134181321511006012

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيسجاد عباس صدام لعيبي1134191621511011059

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحسين احمد عيسى عبيد1134201621515007083

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمرتضى قاسم عبد الحسن كريم1134212421411038085
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين سند عادل صكبان1134222521411007093

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي فارس مالك عبد الحسين1134232521411011097

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد حيدر حميد حسين1134242521413031262

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيياس عبد الهادي عبد الساده خفيف1134252521422010356

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية االمير للبناتاحيائيساهره سلمان حسن حرز1134262521422021094

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء علي حازم عباس1134272521422036048

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرؤى مهند رشيد عاجل1134282521422040024

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسجى جواد كاظم حسون1134292521422040068

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيحسين قاسم عبد نور لطيف1134302521511010018

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيتماره كاظم جاسم نصيف1134312521524004007

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزينب ناظم ياسين علوان113432242042081048

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزهراء باقر محمد عيدان1134331621522043029

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهدى رياض سعد كاظم1134342421422013251

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عقيل جبار وليد1134352421422039177

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينتطبيقياكرم عباس عطيه جاسم1134362421511043001

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيعلي حسين فيصل حساني1134372521415003044

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية اليقظة للبناتاحيائينور الهدى احمد دعومي عجون1134382521422036104

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي فراس وحيد محسن1134392521513023012

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية السالم للبنينتطبيقيحيدر محمد جاسب راضي1134402821511004019

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية ميسان للبنينتطبيقيمحمد كاطع اشتيت كلش1134412821511024014

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي حسين شاكر سعد1134421121411049073

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيعلي خضير عباس كاظم1134431621511065016

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيتبارك عبد الكاظم لفته عبد1134441621522054012

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية طوز للبنيناحيائيعلي جالل عسكر كاظم1134451821411033037

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين علي يوسف عربي1134462221411012060

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمهند حمود عجيمي عوده1134472221511002076

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمحمد عبد الحمزه محمد عباس1134482421411007054

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية بغداد األهلية للبنيناحيائيعباس فاضل حسين عليوي1134492421413002004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحيدر كرار حسين عالوي1134502521413033052

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيدعاء حسين علي حسين1134512521422001038

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الصباح للبناتاحيائيزينب اياد كاظم عبد1134522521422007066

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه هراطه عباس حمد1134532521422040261

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور رشيد صاحب عبد1134542521424014360
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيباقر محمد منشد فنوش1134552521511007024

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمؤمل فائز عبد الرضا عبد الساده1134562521513013050

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزينب محمد طالب سعد1134572821522005028

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمحمد صفاء مكي صالح113458162051002136

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد الحسن لطيف عباس كيطان1134591621511032099

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيبراء ناصر حسين عبد العباس1134601621524022011

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية ميسان للبنيناحيائيحسين حيدر جابر عباس1134612521411011028

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسرى عبد الكاظم محي حسن1134622521422040079

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيمريم صالح مهدي كاظم1134632521427001069

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيقاسم علي عبله عبد الكاظم1134642521511007142

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيمحمد سعد عبد الحميد جاسم1134652521511010049

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيعلي حسين كطافه حميد1134662521511018025

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تطبيقيبنين خضير جبر عاجل1134672521522022007

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي صباح نوري عبد الحسين113468242041003171

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيمنال مجيد ياسر ناصر1134691621522039033

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الميثاق للبنيناحيائيامجاد حمود خماط شجر1134702221421056001

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرقية علي عاجل غافل1134712421422016051

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيمنار كاظم جليل عبد الرضا1134722421422020095

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيوالء عبد اللطيف سوادي محمد1134732421422025192

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي محمد جبار برهان1134742521411012197

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمحمد حميد كاظم عبد الزهرة1134752521411026042

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعباس حميد عباس هادي1134762521413017061

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد كريم عبد الزهره1134772521413033064

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيرقيه عالوي عبيد حمزه1134782521422001052

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم انور حسين علي1134792521422003496

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية االمير للبناتاحيائيوفاء حمودي عبد زيد كاظم1134802521422021163

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه مهدي دوحي سلمان1134812521424004371

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد عبد االمير حسن1134822521424022161

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد سعدون جبار1134832521513033018

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تطبيقياسراء مهدي جاسم كريم1134842521522022005

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية السالم للبنينتطبيقيحسن موحان عبد الزهره شري1134852821511004010

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعبد هللا علي خالد عبد هللا1134862821511007062

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسين بشير عبد الجواد راهي1134872921511016030

4148 من 3439صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسن علي سعد مطلك1134882921511019015

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيعذراء عصام سعدون أجبير1134892921522006074

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الزهور للبناتتطبيقيتبارك رياض كاظم محمد1134902921522028004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقينرجس منتظر عبد هللا فالح113491252052059129

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي صباح رمضان شهيمه1134921621513004094

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيزينب يحيى اسماعيل انتيش1134931621522024016

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيمليحه عادل عبد الرحمن محمد1134941621522037026

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيخديجه جبار عبد الحسين علي1134951621522076021

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعبد هللا محمد حسن شنيدل1134962221511008021

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الرفاعي للبنينتطبيقيفاضل سعدون كريم حسين1134972221511026011

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد حازم كامل عبد الكاظم1134982421411027002

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي كاظم محي حمود1134992421411047222

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين علي محمد ظاهر1135002421411048095

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية الضيافة االهلية للبناتاحيائيتبارك نصير غازي حسون1135012421424026001

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيامير ضياء عبد الزهره كاظم1135022421515007006

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين عبد الحسين مسيلم حسن1135032521411001123

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمجتبى عبد الرحمن محمد عباس1135042521413031484

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيفاطمه سالم زباله حمزه1135052521424024031

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتتطبيقيديان علي كاظم هليل1135062521524015005

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيساره عبد اليمه مسير علوان1135072921522006063

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيحسن عون غريب كريم113508162051064004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيل احمد عبد الزهرة113509162051074056

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيعلي سعد عويد جهف113510242051012025

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسن حيدر حامد علي1135111621511010020

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسجاد مدباس جاسم محمد1135122421411037093

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسنين عالوي عبيد حسن1135132421413018035

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية خولة للبناتاحيائيفاطمه كامل عزيز حمزه1135142421422021050

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيحسين حيدر فرحان خلف1135152421511044013

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحيدر غانم فرهود عباس1135162521411014073

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائييوسف عقيل عبد االمير عيسى1135172521413014103

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن محمد توني1135182521413031526

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عامر مهدي ضمد1135192521424023041

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيحسين شوجه حسن محمد1135202521515003017
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقياسراء عبد هللا جبر حسين1135212521522004004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيعال عادل منعم عبد الحسين1135222521526001117

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيعلياء حسين ناجي غضبان1135232521526001119

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حمزه ستار كاظم1135242421424023100

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية واسط للبناتاحيائيغفران حيدر كاظم عبد1135252521422008064

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه ضياء عبد العالي عبد اليمه1135262521422040216

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية السنية للبناتاحيائيورقاء سلمان غضيب صباح1135272421422009351

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي محمد علي احمد مصطفى1135282521411005102

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب عبد الرضا عبيد جواد1135292521422021077

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه قاسم عبد الكاظم محمد1135302521424018088

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيسجاد سلمان كامل هاشم113531232041168011

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية االمير للبناتاحيائيحنين رعد سعدي محمد113532252042083038

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الشامية للبنيناحيائيامير احسان مجيد فليح1135332421411010009

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيحسين علي مهدي حسين1135342421413017030

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعوده طالب عوده عباس1135352521413031424

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيندى صادق عطيه راشد1135362521422004746

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية التآخي للبنيناحيائيامير علي هادي كاظم1135372421411022011

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي رياض كاظم عباس1135382421411042103

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد محمود جابر منين1135392521411001464

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائياياد حسن نعمه تاجر1135402521417014005

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين قحطان شاكر عليوي1135412521424013016

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر حسن عبد هللا عبد الكريم113542252041044140

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم ظافر ناطق عبد اللطيف1135431421422014082

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسن هشام عباس نعيس1135442421411044028

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيايه محمد شاكر عبد هللا1135452421424005003

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي عبد كاظم عبد1135462521411009192

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية االبراج للبنيناحيائييوسف مهدي كاظم حمزه1135472521411023049

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيذو الفقار نبيل محمد تكليف1135482521413016009

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيحسين فاضل احمد مهدي1135492521415007028

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية واسط للبناتاحيائينبأ عواد شهيد عباس1135502521422008094

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب احسان جليل كريم1135512521424019053

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00الخارجياتاحيائيبنين كاظم محمد عبد الساده1135522521428050096

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمسلم داخل جاسم حسون1135532421413018130
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك قاسم مطر مكطوف1135542421422024072

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب نعمه غنه صالح1135552421422025103

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيايه علي محسن مهدي1135562421422026018

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعداديه يافا للبناتاحيائيوعد احمد عبد الحمزه حاجم1135572421422040249

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية الصديقة للبناتاحيائيوعد عدي غضبان جبار1135582421422044107

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسعاد جبار عبيد ياسر1135592421426001212

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحيدر عامر علي سعيد1135602521411005051

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الوحدة للبنيناحيائيسرحان الهايت كرحوت مدلول1135612521411005067

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الوحدة للبنيناحيائيكاظم خليل ظاهر محمد1135622521411005109

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحيدر زكي يحيى احمد1135632521411008115

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيحسين ليث حسن هادي1135642521415007030

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيانوار نصير حسن غازي1135652521422004063

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيغفران عبد الحسين شنشول مجيد1135662521422004597

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيخديجه عالء عبد العظيم عبد الرضا1135672521422024037

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيمريم عبد الرزاق مراد عبد زيد1135682521422035204

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيبيداء كريم تاجر فريخ1135692521424015025

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ فاخر سرحان عبد1135702521424023097

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيجمانه محمد علي صاحب عبيد1135712521426001085

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيامنه حمد جايش سبط113572242042139009

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين علي كاظم فضيخ113573252041205053

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعمار جبار مزهر محمد113574252041205152

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيوليد اسعد فاضل عبد1135752421413018147

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي فؤاد شاكر جوده1135762421413019018

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيحسين جواد عبد الكاظم كريم1135772421415002004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية السرور للبناتاحيائيدعاء علي كامل علي1135782421422002031

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيافنان عباس سوادي خشان1135792421426001016

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية ميسان للبنيناحيائيرضا مهدي حمادي شهد1135802521411011049

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيضرغام حيدر محمد حمزه1135812521413033069

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبتول محمد كاطع خنجر1135822521422004109

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتبارك حسين علي عباس1135832521422004158

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنيناحيائيامين محمد عبد العال سكر113584252041038003

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية التآخي للبنيناحيائيمحمد باقر ناذر عباده جوده1135852421411022060

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور حليم حمدان عدل1135862421422015146
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيامنيات محمد شاكر ونان1135872421422041009

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد مجبل جفات سوادي1135882521411008328

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيقاسم فالح عليوي بريس1135892521411014144

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد فاهم حميد حسون1135902521411016042

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيعلي رياض هاشم سلمان1135912521413035014

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمصطفى يوسف عباس كريم1135922521415001140

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية الرملة للبناتاحيائيفاطمه حسين عتوي عكفي1135932521422006045

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه مثيل قاسم عبد الحميد1135942521424014276

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء عبود عبد هللا حاوي1135952521426001172

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائياحمد عزيز عباس حمد113596242041160001

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن علي حسين1135972221424045210

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيتبارك صدام حسين عبد الساده1135982421422026043

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيأيات عماد خيري كريم1135992421424002001

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائينورهان كاظم عبد زيد خضير1136002421427022040

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحسن رياض علي سعيد1136012521411005027

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد فاضل محسن يوسف1136022521411009287

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيكاظم مجيد محمد علي احمد1136032521411026037

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب ميثم ناصر محمد1136042521424016013

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية خولة للبناتاحيائيساهره زهير ارحيم عبيد1136052421422021036

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم غافل شبوط1136062421424010006

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيزيد حيدر تكليف خرمان1136072521411007146

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي رائد عبد مسلم عبد الرضا1136082521411007241

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد قاسم عبد االمير مظلوم1136092521411008319

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية ميسان للبنيناحيائيعباس علي كريم حمزه1136102521411011070

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه محمد منسي سلوم1136112521422003453

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه سلطان جزاع حسين1136122521422004619

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمه عامر عفلوك مطر1136132521422035187

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيجنان عقيل حسين جياد1136142521424004227

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيروان علي عبود محمد1136152521424011033

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسين ياسر1136162521424013089

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزينب وليد عبد هللا جبار113617252042193097

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيزينب مكي حسين كيطان1136182421424006006

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيكرار رعد عبد زيد حميدي1136192521411010171
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية الوادي المقدس االهلية للبنيناحيائيجواد حسين كاظم محمد رؤوف1136202521413009002

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن مجيد سعيد كاظم1136212521413014024

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيحسن هاشم هله هاشم1136222521415001026

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم حمزه رحيم مهدي1136232521422003501

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب حسن حسين جاسم1136242521422004404

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب عصام نعيم كاظم1136252521422004443

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيحوراء فاضل محمد شمران1136262521422010098

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبسعاد عايد كاظم مهدي1136272521422014013

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء احمد سعيد شناوه1136282521422030044

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم فخري عطشان1136292521424003024

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياالء ناجح زين دغيم1136302521426001017

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية االعظمية للبناتاحيائيساجده سعد طه موسى1136311321422004048

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمجتبى عبد الكريم فرحان كاظم1136322421411038077

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83الخارجياتاحيائيهديل مهدي حسن حسون1136332421428050257

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية رواد السالم االهلية للبنيناحيائيمحمد عمار فالح حسن1136342521413026014

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيغفران عبد الخالق عبد هللا عزيز1136352521422001130

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عباس صالح احمد1136362521424018070

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور الهدى علي حلحول عبطان1136372521426001364

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيعلي خالد حاكم عكار1136382421411028052

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرغده أسعد عبود عباس1136392421422026067

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيفاطمه جواد بدر ضيدان1136402421422041092

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الصباح للبناتاحيائيفاطمه نعمه محسن رباط1136412521422007094

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب حسين صاحب عجوير1136422521424014165

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحوراء محمد حميد عطية1136432421427008048

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 465.0077.50اعدادية الرياحي للبنيناحيائيدهام قاسم ظاهر دبيسان1136442721411033058

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0076.50اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمصطفى حيدر نعمه باقر1136452721511035088

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 455.0075.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنين جعفر بهاء الدين محمد باقر1136462721422033051

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.4874.25اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعباس عامر ناظم جابر1136472721511028019

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0072.50اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد عباس علي احمد1136482721411003117

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0072.50اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء احسان عبد الساده الزم1136492721422039081

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0072.50ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائياسراء رحيم شاكر اليذ1136502721424003003

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0071.00الخارجياتتطبيقيفاطمه صادق حميد حسيب1136512621528050031

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0069.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيغدير فالح مزهر حسن1136522721422054200
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كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0069.50اعدادية االبرار للبنينتطبيقيكرار عبد المهدي نعمه جابر1136532221511070018

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0069.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيزاهد ناجح عبيد محسن1136542721411034086

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0069.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه احسان عبد الكاظم علي1136552721422033231

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0068.67اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمريم محمد كاظم فيصل1136562721422036150

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0068.00اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيسيف قاسم حسون رضا1136572721511033066

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0067.50اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمحمد قاسم عبد العظيم ذرب1136582721411008063

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0067.17الخارجياتتطبيقيجمانه منير هادي هاشم1136592721528050037

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0066.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيهدى صالح مهدي فنر1136602721422025161

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0066.17اعدادية الرجيبة للبنيناحيائياحمد جبار بهل كناد113661272041020003

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0066.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه اياد مهدي حسين1136622721422033234

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0066.17اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمجتبى علي نور علي1136632721511030074

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.7666.13اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عبد نده1136642721411028086

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0065.83اعدادية المقدادية للبناتاحيائيتبارك حقي اسماعيل عباس1136652121422050049

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0065.00ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائياحمد سالم عبد علي1136662721411041004

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي ابو ذر جاسم حمادي1136671621511046088

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.9264.82اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيسيف فيصل علي عباس1136682721411028076

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0064.50اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبراق توفيق ناجي محمد حسن1136692721422048018

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0064.50اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقياكرم نجاح كزار علي1136702721511030008

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0064.17اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحسين شاكر عبد الواحد صيهود1136712721511027023

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء كريم جابر عطيه1136722721422003115

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتبارك فاهم عبد االمير علي1136732521422003099

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد جعفر زينل حسين1136742721411030104

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء حيدر بلكت ناصر1136752721422035133

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17اعدادية الروضتين للبناتاحيائيغسق سعد هادي عبد الحسين1136762721422039146

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزهراء محسن مهدي عبد الحسن113677272042053033

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0062.67اعدادية حطين للبنيناحيائيحسين عمار جبار نعوم1136782321411022008

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائينبأ رسول كاني عبود1136792721424004028

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيبراء علي حسين صاحب1136802721422014017

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء حميد محسن ناصر1136812721422037114

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67ثانوية الحرائر للبناتاحيائيافراح جاسم محمد ناصر1136822721422027004

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيايات جبار كاظم محسن1136832721522025002

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيحسين خالد مهدي رشيد1136842721411036011

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد علي لفته سلمان1136852721411031113
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كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية اليرموك للبناتاحيائيسكينه رياض عباس علي1136862721422036099

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمجتبى طالب هاتف بصبوص1136872721411007083

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيأمير مازن ابراهيم شناوه1136882721411026004

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيبنين عبد الحسن بريدي حسين1136891621524066007

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية الفرات للبنيناحيائييوسف كاظم جواد كاظم1136902721411034268

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية كربالء للبناتاحيائينور ماجد جبار عباس1136912721422033339

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيايمان علي اسماعيل حمود1136922721422020012

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية االمامة للبناتاحيائيسكينه نزار فرحان عريبي1136932721422056085

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية االمامة للبناتتطبيقيزينب حسين عبد الرحيم عبد الكريم1136942721522056019

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية البالغ للبنيناحيائيمصطفى سجاد عبد الكاظم جبر1136952721411042125

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية الروضتين للبناتاحيائيقمر زهير حسين أبراهيم1136962721422039174

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعداديه الوهج للبنيناحيائيحسين كاظم عبد بداي1136972421411030018

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقياثير رحيم حميد ديوان113698112051006002

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقياوس كريم علي صالح113699222051003007

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيسجاد عباس حسين خضير1137002221411062091

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية الدواية للبنينتطبيقيعلي خضير عباس فليح1137012221511023015

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيسيف علي ابو الشون محمد1137022721411036022

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيبنين ضياء صالح كاطع1137032721422008022

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيزهراء بالسم داخل علوان1137042721522040015

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر محمد ابو الهيل حسين1137051621511001092

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67ثانوية الثريا للبناتتطبيقيزينب ماجد خليل ابراهيم1137061621522097034

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب ميثم باقر رضا1137072721426001142

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعلي إبراهيم عبد االمير سلمان1137081621511070051

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيعبد الكريم علي عبد الكريم محمد علي1137092721411036026

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمحمد امجد محمد عبد هللا1137101621511039067

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيساره محمد علي باني1137112721422009052

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية الرفاه للبناتاحيائيروان حسن جاسم محمد1137122721422044031

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي مشكور ابو اللول عاشور1137132721511035058

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحسين محمد مجيد غدير1137142721511042029

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزهراء حسن هادي محمود113715272042102035

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيحسن عبد الحسين طه معتوك1137161621515004005

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية الشعلة للبنيناحيائيذو الفقار حسام فريد عطيه1137172421411007016

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيغصون جبار كاظم عبود1137182721422018145
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كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحيدر سعيد جبار هادي1137192721511026055

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمرتضى ناصح جمعة جياد1137201621511043188

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيايالف عبد الكريم عبد الواحد جهلول1137211621522006001

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية اآلمال للبناتاحيائيتقى عبدالكريم نايف سهيل1137222321422042019

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية المباهلة للبنيناحيائيحيدر علي عبد الحسين صاحب1137232721411008025

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه عبد الستار جبار جعفر1137242721422025120

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزهراء حسين عباس حسين1137252721422046063

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه منير جابر عبد العباس1137262721422055181

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83الخارجياتاحيائيبنين ستار عنون محمد1137272721428050075

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمحمد عامر ياسر غضبان1137282721511021093

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيتقى حيدر عبد الحسين نجم1137292721522040008

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الفواطم للبناتتطبيقينور العيون فاضل فنجان حسين113730162052172031

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية النور للبنينتطبيقيسجاد عالء عبد الرزاق خبير1137311221511023041

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية القرنة للبنينتطبيقييوسف عوده حسن صالح1137321621511026071

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيسيف علي عبد محمد1137332721411017020

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمجتبى هادي ناعور موحان1137342721511026106

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمحمد مهدي علي صالح محمد1137352721511037083

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية البيان للبنينتطبيقياحمد سعد خريجه عبود1137362721511040008

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيوديان عباس كاظم عباس1137372721522039062

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيزينب علي جبار عبيس1137382721522054024

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية السجاد للبنينتطبيقيعبد الرحمن حازم بريهي مسرهد113739232051031028

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية الحلة للبناتتطبيقيحوراء هاني عباس عبد113740232052100014

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيمحمد مهدي صالح محمد113741242051152018

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيفاطمة مسلم ابراهيم شمخي1137421621522076048

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد معيلو1137432221515011003

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية الوالية للبناتتطبيقينور ماهر محسن محبوب1137442221522066069

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية الصفوة االهلية للبنينتطبيقيعباس وسام جعفر عزيز1137452721513002008

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيشهد تكليف معطي محمد1137462721522020019

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50الخارجياتتطبيقيحوراء عادل حسين علوان1137472721528050040

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيزيد غازي كريم جاسم1137482721411026081

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء احسان بشير كاظم1137492721422055086

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقياحمد فالح عبد الحسن عبد علي1137502721511021004

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الهندية للبنيناحيائيمخلد علي خوام عبد هللا1137512721411032214
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كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيانتظار رسول محمد جواد حميد1137522721422018015

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية االسوار للبناتاحيائينبأ مهدي عبد الرضا علي1137531321422007047

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد سلمان رحيمه حسين1137542221413030077

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيسجاد حسين علي عبد1137552421415007036

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائياسعد باسم محمود هاشم1137562721411029008

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيسدير خضير عبد صالح1137572721411038043

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد علي حيدر محمد جواد1137582721411038107

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه احمد حسان سويد1137592721422014111

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمريم ثائر يحيى جوامير1137602721422039179

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائياالء جاسم عبد محمد1137612721422054016

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعلي حامد عبد شوير113762272041045049

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعبد هللا حسين علي عبود1137632721411007057

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد سامر عباس عبد1137642721411026162

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الهندية للبنيناحيائيكاظم حسن فاضل عبد األمير1137652721411032163

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية البالغ للبنيناحيائيزكريا رزاق هادي سعيد1137662721411042050

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيعبير احمد عباس مطلب1137672721422040101

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيغفران بسام محمد عبد1137682721422040102

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيأسراء عادل ابراهيم كاظم1137692721422048001

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية امل االجيال االهلية للبناتاحيائيدعاء ميثم راضي عبد االمير1137702721424007001

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83الخارجياتاحيائيايات خضير عباس فاضل1137712721428050042

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيامير عصام فيصل عبد الحسن1137721221411005006

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية المشروع للبنيناحيائيمؤتمن باسم محمد حمزة1137732321411010109

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيقيصر شالل عايد كاظم1137742421413008037

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيبنين احمد عبد الكاظم عبود1137752721424003006

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيحسين عياش زختار مريد1137762421413005012

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيسيد جعفر مكي عباس جابر1137772721415005042

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينرجس صالح مهدي هاشم1137782721422021122

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيفرقان علي موسى صالح1137792521427006103

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33لاليتام األهلية للبنين (ع)ثانوية علي األصغراحيائيمؤيد ماجد ياسين حسين1137802721413006020

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب عبد االمير علي وشام1137812721422041115

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزياد سامي عبد حبيل1137822421417008031

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب صالح مهدي جواد1137832421422006107

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الرفاه للبناتاحيائيبنين محسن علوان محمد1137842721422044016
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كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائياسد هللا طالب مالص ناعور1137852421411037016

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيباقر عامر حمزه جاسم1137862721411016018

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيزين العابدين عدنان طخاخ كاظم1137872721411017015

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائينور الحسن احسان محسن عبد الوهاب1137882721411037131

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب حيدر مهدي كاظم1137892721422048071

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد صادق مؤيد توفيق عباس113790272041027072

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد الصادق احمد حميد هبول1137911221411023124

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيبيادر احمد نجم عبد1137922721422008023

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعلي كاظم عبد الزهره حسين1137932321417003035

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية التعاون للبناتاحيائيكوثر صفاء محمد بعيوي1137941121422040126

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين حيدر هادي ظاهر1137952721411032049

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرباب سلمان عاشور عبد1137962721422003082

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية القوارير للبناتاحيائيرقيه حسن صبري موشنه1137972721422015060

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيبراق جبار عبد الزهره محمد1137982721422046027

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الشعب للبناتاحيائيفاطمه علي فازع كردي113799132042098124

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الوقار للبنيناحيائيعباس كريم بدري باشي1138002721411044069

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيتمارا رضوان عبد االمير عبد علي1138012721422033079

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية الرفاه للبناتاحيائيزهراء ماجد مكي حسين1138022721422044039

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد علي باسم محمد علي مالك113803272041001287

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية المهيمن للبنيناحيائيزين العابدين رعد خضير دخن1138042721411016049

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزينب سمير احمد عبد الزهره1138052721422025076

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن كريم هادي1138062721424006026

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية الرقيم للبناتاحيائيساره كامل جبر حسن1138072721422005039

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيتبارك علي هجوج عطيه1138082721422036038

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء طالب عبد الحميد جميل1138092721422041060

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية الرفاه للبناتاحيائيتقوى احمد عبد الخضر موسى1138102721422044022

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية النقاء للبناتاحيائيشهد ضياء عبيد حسين1138112721422051031

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الناصرة للبناتاحيائيشيرين رائد سلمان امام الدين1138121421422056067

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية المباهلة للبنيناحيائيحسين عزيز حاتم سعود1138132721411008019

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحسين علي ياسر عويد1138142721411033047

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد عماد يونس حسن113815272041009120

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيامير حمزه جوده شعبان1138162421411038008

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي خوام جبار علي1138172721411034142
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كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية الوند للبناتاحيائيانمار محمود جبر ثامر1138182721422019001

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67الخارجياتاحيائيزينب محمد بدر عبد1138192721428050243

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينه هاني غالب محمد1138202721426001146

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم محسن كرم1138212721415001106

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيطيبه صبيح عبد هللا علي1138222721422012052

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيبيداء خضير عباس سلمان113823272042093026

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية غماس للبنيناحيائيسجاد جاسم جندي عوده1138242421411011019

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيابرار طالب حسين حمزة1138252721422018003

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسين عبد الحليم رحيم حسن113826272041019023

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية السما للبناتاحيائيايات باسم ناجي حسين1138272721422045007

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحوراء عواد داخل عبد الحسن1138282721422054077

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب سعد علي كزار1138292721422055126

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية الرفاه للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير علي وشام1138302721422044069

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67الخارجياتاحيائيمها محمد رضا محمد1138312721428050389

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 490.0081.67ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزينب عادل حمود بندر1138322221422065058

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0074.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيفيصل علي فيصل كتان1138332421411048216

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0073.83ثانوية غزة للبناتاحيائيرقيه اسامه محمد خضير1138342421422007025

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0073.67اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيبراء حسين تايه غازي1138352421424005004

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0071.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد بدر1138362521422003255

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0070.83اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمرتضى عظيم سوادي جابر1138372421411007060

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0070.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه ناصر رحمن جاسم1138382421422039088

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0070.33اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيانور هاشم شاكر حمادي1138392921411023013

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0069.83اعدادية الشامية للبنيناحيائيمرتضى عادل عبد زيد عبد الكاظم1138402421411010114

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0068.67اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيتبارك هادي عناد حسين1138412421424015019

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0068.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين رعد صافي حمود1138422421411047071

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0067.83ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيمرتضى علي جميل عذاب1138432421411035047

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0067.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب جاسم محمد مهنا1138442421422004085

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0067.50ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيايات احمد محمود شاكر1138452421424021002

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0067.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيجمانه جميل عبد الحسين صاحب1138462421422026048

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0067.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيضي الزهراء طارق زيدان فاضل1138472421422047187

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0067.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين ياسين شاكر1138482421411036272

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0066.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسيل ميثاق ابراهيم مهدي1138492421426001014

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0066.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسن فاضل عبد هللا واوي1138502421413018032
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القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0065.83اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعباس علي محمد حسين علوان1138512521411005074

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0065.17اعدادية حلب للبناتاحيائيصابرين عدنان حسين وناس1138522421422014158

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0065.17ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيسجى حميد حسن جبار1138532421424002050

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0065.00ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيمنتظر كامل جواد كاظم1138542421411035051

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67اعدادية حلب للبناتاحيائيمريم رحيم نجم عبد عوده1138552421422014205

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0064.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرقيه عدنان سلمان فرحان1138562421422015055

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0063.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيعبير جميل شمخي جبر1138572421422027167

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيمحمد عماد مهدي رحم1138582421413005040

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمرتضى كريم مخيف ابو كطيفه1138592421415003082

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه سلمان خليل جالب1138602421422014183

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00ثانوية االبرار للبنيناحيائيعباس حسين كاظم عبد1138612321411060050

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية االصالح للبنينتطبيقيقاسم شريف هريش عودة1138622221511016032

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيجاسم فيصل خرموش حسون1138632421511040005

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيروان احمد نعيم عبد هللا1138642421522013016

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحيدر باسم عبد جبار1138652421511048019

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيامير شعالن هادي عبد االمير1138662421511048008

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83الخارجيونتطبيقيعبدالواحد عبدالغني عبدالواحد خضير1138671621518001849

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية النضال للبنينتطبيقيمحمد باقر كاظم عيسى جبار1138682421511009057

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيحيدر علي ديوان كزار1138692421513017008

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيشهد دريد مهدي عبد هللا1138701621522051079

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيرضا مصطفى غازي تومان1138712421515001020

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائينبراس كاظم جعفر يوسف1138722521424024035

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائيباقر عبد الشهيد باقر كاظم1138732421411015031

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 496.0082.67ثانوية السلوى للبناتاحيائيبشائر فاضل صاحب مهدي1138742721422016009

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0068.67ثانوية الرواد المختلطةاحيائيعبد هللا جعفر عجمي علي1138752421417017029

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0068.17اعداديةالسماوة المسائية للبناتاحيائينبأ ياسر رحيم سلمان1138762921426001069

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0067.33ثانوية الخالدون االهلية للبنيناحيائيعلي خالد اسحاق كاظم1138771621413080003

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيفاطمه حسنين خضر جساب1138782921522004015

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقينور صالح شاكر مهدي1138791621522076058

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83اعدادية الحدباء للبناتاحيائيريام يعرب ثامر صوالغ1138802221422047068

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50ثانوية األنوار للبنيناحيائيسجاد حيدر ساجت منادي1138812921411024006

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيفضه فيصل خزي جماح1138822921422024222

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية سومر للبنيناحيائيحمزه زيدان زاير عبيد1138832421411004061

4148 من 3451صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيتبارك عباس جاسم محمد1138842421422025034

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسين موتان كوماني شيال1138852921511023051

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيرواء جاسم محمد محي1138862921522006044

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيميثم عبد العالي وطن زروك1138872921511022094

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين عبد الباسط عبد الصمد علي1138881621511001066

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعباس عجيل محسن برغش1138892921511025132

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرباب ستار موجد عكل1138902921422026029

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيبنين عماد عباس محيل1138912921524002002

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17الخارجيونتطبيقيحسين عبد الكريم حسن علي1138921621518001433

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيفاطمه فاضل هادي جاسم1138931621522034044

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيحمزة كاظم ناصر عبيد1138941621515004015

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية السماوة للبنيناحيائياحمد جاسم محمد صالح1138952921411017006

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسين رحيم جاسم محمد1138962221411037040

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقياحمد باسم محمد جابر1138971621515008003

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقياسراء سامي تريجي عبيره1138982221524063003

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي تحسين علي صالل1138992421411003078

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب رباح ابراهيم عبيد1139002421422014118

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمهند حسن ريسان علوان1139011621511055214

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيعون عبد الحسين علعل مسافر1139022221517001028

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيزين العابدين نعمان منذر عبد اللطيف1139031621511040027

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيحسن خالد تركي إسماعيل1139041621513010006

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيمحمد عالوي عبد زيد حمادي1139052421517019008

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمرتضى احمد اموري صليبي1139062721411045102

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية الوالية للبناتتطبيقيهاجر غانم كالب حمد1139072921522009010

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحسين علي شريف محمد113908222051026019

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعلي كريم حسب كباشي1139091621513027050

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي رياض عبد المنعم عطيه1139101621515011101

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعباس باسم شريف عزيز1139112221511009027

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيحسين عويش منشد رديني1139122221511053009

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيحيدر عبد الكاظم عبد الرزاق فهد1139132221511059029

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية عشتار للبناتتطبيقيزينب علي خليوي فكيك1139142221522044011

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الوالية للبناتاحيائياسراء حسن دويج حسين1139152921422009002

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيمريم داخل عباس خضر1139162921424003154
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السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمرتضى حسين حسون ملوكي1139172921511025259

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد كاظم غدير سلمان1139182421411047293

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيقاسم طاهر نصار توله1139191621513056018

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية الخيرات للبناتتطبيقيفاطمة منصور احمد عبد العباس1139201621522010014

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيطارق ظاهر عبد عاجل1139212221511008014

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيامير خالد حسن مسلم1139222721511014007

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمحمد راضي مكطوف جوهر113923142051028062

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيعلي حسين هادي حبيب1139242221511047009

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيمسلم قاسم خضير عبيد1139252221511055033

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزهراء حسين حاجم حماس1139262221522066024

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيزهراء سامي تريجي عبيره1139272221524063010

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيحمزة سهيل عاجل عريبي1139282921513005014

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيرقيه رعد عبد الكريم حسين1139292921522001026

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيأيات هاتف بلبول جبر1139302221524005002

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي حسين كامل فعيل113931222051026040

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي قاسم سعد عبود113932292041007229

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيكاظم فهد نوري هادي1139331621511004064

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه ايوب صكبان بعنون1139342221522004017

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83الخارجياتاحيائينرجس شعالن طالل غاوي1139352421428050225

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين عويد مطر نصير1139362921422023039

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيأيات هنيدي جبار عكاب1139372921522006016

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعباس علي عبد صايل1139382221511008015

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية كربالء للبنينتطبيقيباقر رياض علي حسين1139392221511034012

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيحسين سعيد بريش عفريت1139402221515012007

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمصطفى كاظم جفات خسباك1139412421411003131

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الرسول للبنينتطبيقيعلي محمود وحيد هادي1139422421511026026

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمؤمل عباس محسن مكلف1139432821515001444

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعدنان ظاهر عريان ضايف1139442921511019057

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيحوراء ابراهيم جبر صياح113945222052160009

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد قاسم غانم فزيع1139462221511011063

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية السوق للبناتتطبيقينبا فاضل عبود سلمان1139472221522077023

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيعبد هللا مهدي دراغ عبد الساده1139482421517003008

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمريم عباس شاطي زغير1139492921422001144
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السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيحسين فاهم جبير عبود1139502921515004043

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد صادق جاسم1139512921515006167

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعلي صالح حميد منصور1139522221511046039

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية النصر للبنينتطبيقيمنتظر رياض رحيم كاطع1139532421511034054

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيشهد عباس كريم عبد علي1139542921424003118

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعلي اكبر فائق فخري صالح1139552921513005021

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عالء عاشور عباس1139562921524004009

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الوفاء للبناتاحيائيكوثر علي عباس عجيل1139572921422004083

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد هللا كاظم هادي كريم1139582221411034216

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيهدى شاكر عينون جالد1139592421422008178

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيمروة سعد هويدي عبد1139602921422033024

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد باقر سالم هادي مطلب113961242041062144

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب فؤاد مزهر زامل113962292042051178

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعبد هللا حسين غافل معارز1139632421411014048

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيعلي حسن كريم جاسم1139642421415005057

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائياسد رحيم شريده بلبول1139652921411019011

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى رحيم مذبوب نساف1139662921411020328

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيازهار مشاي مريح طواله1139672921422012002

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء ميثم عيسى شاكر1139682421422008091

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الوالية للبناتاحيائيغفران كامل هريبد جواد1139692921422009044

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب سعد ضهد عذيب1139702921422023152

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الرميثة للبناتاحيائيعنود علي مظلوم مجرم1139712921422027215

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد صادق حسين ابو الهوش1139722621411002110

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنان هاتف محمد عبد113973292042056049

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب يوسف عبادي صخر1139742921422003091

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية خديجة للبناتاحيائيكوثر هاشم عطيه خضير1139752921422008039

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية البطحاء للبنيناحيائيمحمد مهدي كاطع خلف113976222041006029

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسن هادي غالب عبد الكاظم113977242041003060

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيلمياء فاضل عوده خفيف1139782421424015071

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي مهدي شامل كشوش113979242041074059

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهديل قيس جاسم عبد العباس113980242042114270

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الشموخ للبناتاحيائيعبير رحيم لهو شبلي1139812221422028127

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي عدنان زرزور1139822421413008058
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السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيعذراء علي عبيد عطيه1139832421424017059

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية المثنى للبنيناحيائيحبيب حسين صادق جاسم1139842921411018020

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية الرافدين للبنيناحيائييونس علي نعمه عباس1139852421411040085

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه احمد جواد سعدون1139862721422047099

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية الشذرات للبناتاحيائيختام حسن ناصر مظلوم1139872921422015015

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمحمد رمضان اسود امين1139882921415002073

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية فلسطين للبناتاحيائيايمان حسين عبد ناصر1139892921422001017

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيانس بشار فاضل محمد1139902921422024026

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية السماوة للبنيناحيائيزين العابدين فالح عبد المهدي جابر113991292041003102

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيشهد عبد هللا مهاوش هنيدي1139922921411020164

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية النهضة للبناتاحيائيهاجر شيبه مزهر محسن1139932221422034095

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية القانتات للبناتاحيائيضحى هادي درويش حسين1139942421422033039

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيجنان حسن عظيم حسن1139952421427010008

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمصطفى سالم ابراهيم سعيد1139962921415002082

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي دالي113997242042106093

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى نعيم لفته علي113998292042051330

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعالء عبد النبي عبد الساده عبد الحسن1139992421411008120

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيعالء عدنان بشان حسون1140002421411043016

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الوالية للبناتاحيائيايناس عبد االمير جبار مبيدر1140012921422009009

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى احيائيسجاد حرجان درويش نوبي1140022421411039009

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية السنية للبناتاحيائيغدير مازن صالح لطيف1140032421422009241

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيرباب محمد وليد ضايع1140042521422015017

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيكاظم رحمن حسن عبد1140052421413018099

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيغازي رزاق دريول جهيمه1140062921415002063

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00االهلية للبنين (ع)اعدادية دار الزهراءاحيائيسجاد حيدر حسين حبيب1140072521413006006

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيدعاء فرحان ياسر طوكان1140082921424004029

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرقيه تحسين خضر عباس1140092921422002044

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيفارس عوض كشيش سعد1140102921411003048

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدالل نعيم كريم والي114011292042056061

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية النهضة للبنيناحيائيزين العابدين عباس ذياب جيجان114012222041049020

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي خالد خلف عريبي1140132221411066076

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيعبد هللا رسول عبد جرد1140142221411079052

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيامجد كاظم جيجان دابس1140152221415011011
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السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيفرح جايش اسود ناهي1140162421422011177

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمرتضى مهدي صالح حسن114017242041012058

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد حسين مهدي1140182521426001153

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيرامي حسن غازي محمد114019242041046006

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33ثانوية االحرار المختلطةاحيائيمصطفى علي عطية زغير1140202221417066022

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية الوالية للبناتاحيائيدعاء حيدر كاظم بشير1140212921422009016

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه احمد حربي عيدان1140222921422023098

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0051.17ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعلي عبد هللا والي هاني1140232921413005045

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 305.0050.83اعدادية البطحاء للبناتاحيائيزينب حميد غالب حسن1140242221422045039

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 305.0050.83اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمصطفى احمد مطشر جوني1140252921415002081

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 305.0050.83اعداديةالسماوة المسائية للبناتاحيائيطيبه علي شاكر شكص1140262921426001052

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 302.0050.33ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائياكرم صباح جباره دلي1140272221413042001

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0070.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينرجس علي غني كايم1140282221424007165

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين محمد عبدالنبي مدي1140292921422027063

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50ثانوية النجاة للبناتتطبيقيرجاء علي عبود منصور1140302921522034017

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا تطبيقيحيدر حسين مطرود كاظم1140312621511043005

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي باسل عبد علي راضي1140321621511006194

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيفاطمه حيدر رزاق حسن1140332321522038019

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمهدي سعد عرف معيضيد1140342421411005133

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيمحمد عبد الواحد الصي عبود1140352921511008092

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية اسماء للبناتاحيائينور الهدى حمزه دنيف عويس1140362421422011204

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمرتضى وليد صيوان مطلك1140371621511001256

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية النجاة للبناتتطبيقيهدى لفته شنابه بعير1140382921522034043

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد صادق عبد الوهاب حيدر عبد1140392321411017123

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيانفال علي محسن عناد1140402221422039056

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيايات محمد يوسف حمزه1140412921524004001

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الرسول للبنينتطبيقيعمار منير طالب عبد114042242051035017

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية النصر للبنينتطبيقيمؤمل جابر نعيمه شنيبر1140432421511034042

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير حسن صالح حسن1140442921411020028

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين كامل حسن فليح1140452421411005034

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الرسول للبنيناحيائياحمد جاسب حسوني ساجت1140462421411026003

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيمنار رياض طالب موسى1140472421422024292

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية النجدين للبنيناحيائيمحمد صادق كاظم ثاني بديري1140482421411033104
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الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية القانتات للبناتاحيائيمنى كريم حبيب راضي1140492421422033059

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيهناء مسير سعد شعيف1140502921422025140

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الرسول للبنيناحيائيعلي عيدان جباري جياد1140512421411026133

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى عابدين مصطفى احمد114052252041007406

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية الزبير بن العوام للبناتاحيائيمريم عبد هللا ابراهيم عواد1140531921422101014

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسجاد نعيم كاظم ياسر1140542221411009060

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية العاصفة للبنيناحيائيانمار عبد هللا احمد خضر1140551821411032024

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيامير عبد هللا كاظم بهاض1140562921411022014

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين سعدون اعناد محمد1140572421422011036

الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 300.0050.00ثانوية الكندي للبنيناحيائياحمد رزاق محمد راضي1140582421411029002

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي حيدر عبد زيد هاشم1140592521413007017

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمؤمل عبد الرحمن مزهر حمد1140601421411021081

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمرتضى اياد عبدالمنعم عطيه1140612621511002053

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيعلي نسيم محسن كاظم1140622321511041011

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء حميد عبد السيد عبيد1140632621422033073

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد خضر خاجي طابور1140642221515008138

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيهدير نبيل سلمان عبيس1140652321522048051

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي سالم محمد شطب114066272051008053

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي حسن عدنان حمزه1140671821411115106

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيحيدر عبد االمير عبد الجبار مجيد1140681621515008035

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتبارك احمد دهيم راضي1140692321422043028

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيرانيا هاشم عبد روكان1140702321522038010

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية الوركاء للبنينتطبيقيعلي فيصل نجم عبود114071272051040006

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد هللا محي الدين عباس حسن1140721121511017082

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية الحلة للبناتتطبيقيزينب جاسم محمد جواد1140732321522024022

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيدينا محمد هادي عباس1140742321522038009

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيمحمد حيدر مواش مناتي1140752321511041014

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعلي امين ناجي صالح1140762521513031043

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية البيان للبنينتطبيقيعلي الكرار محمد حسن شاطي114077232051014019

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيحسين احمد علي عيسى1140782321517003011

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقياحمد محمد قاسم محمد114079232051041004

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسجاد ستار جوده عبد النبي1140801521511005078

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية السجاد للبنينتطبيقيايمن علي عبد الكريم محمد1140812321511027012
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المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67الخارجيونتطبيقيصفاء حسين علي معال1140821021518001067

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين تطبيقيمهيمن عباس حسن عزيز1140832321511064033

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيسجاد محمد عبد هللا جاسم1140842321515006024

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيحسنين دايخ طريطر حسن1140852421511015019

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية غماس للبنينتطبيقيمدين فاضل يونس جمار1140862421511011044

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيرضا اياد كاظم حميد1140872721511016010

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيامير سالم عبد جاسم1140881121511049026

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيجواد عبد السالم جواد كاظم1140891421511051004

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيسميه حميد حردان اسماعيل1140901921522052020

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائياسيل طالب خضير عباس1140912121427083005

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية دجلة للبناتتطبيقينور محمد عبد االمير راشد114092232052107042

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الروافد للبنينتطبيقيمصطفى احمد هادي حسين1140931121511024037

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيسعد جاسم علي ذيبان1140942721515003023

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيباقر ياسر حسين موسى1140951421511028010

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى عدنان فاضل حسين114096232051007092

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيمهيمن محسن حاتم مطلب1140972321515007063

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيدعاء عالء حسين علي1140982321522048015

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية خولة للبناتتطبيقيمريم خالد فليح موحان1140992821522033039

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية البصرة للبناتاحيائيأسيل خالد حسين علي1141001121422043001

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب حسن كاظم عامر114101232042145070

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيصادق يحيى عمران عيدان1141022321415006043

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية التآخي للبنيناحيائيامير سعيد عبد العظيم شلتاغ1141032421411022009

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية الزهور للبناتتطبيقينورس كالف جهيد رطان1141042921522028032

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم عبد1141052521411027030

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيموده قحطان ناجي عبد دوش1141062521422040361

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية احمد الوائلي للبنيناحيائيزهير سلمان علي رجب1141071621411045003

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية بابل المختلطةاحيائيخديجه رياض صبار طاهر1141082221427046002

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيزينب فراس سامي نسوم1141092521522024030

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحيدر محمد مجيد حمادي1141102821511011049

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيكوثر عباس دحام حمود1141112921522006093

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد عبد هللا فاضل عبد هللا1141121621513006004

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه جعفر صادق خليفه1141132521422004603

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا فاهم عيدان جبار114114242051053005
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الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيهدى طالب كاظم نجم114115232052113036

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الالذقية للبناتتطبيقينور الهدى ضياء ربيع ساجت1141162521522003075

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعباس علي عويز حسين114117252051001047

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيأمير محمد دحام حايف1141182221511004001

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمحمد رياض حسن مهدي1141192521511008129

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيغدير وحيد مطرود غليم1141202521526001125

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيسارة جاسم جبار مغير1141212921522003017

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيجزيل علي حسين علي1141222521511005004

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقينور جواد عبد الكاظم محمد علي1141232521522004090

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيمروه اياد فاضل جياد1141242521522004071

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83الخارجيونتطبيقيمحمد باقر ليث محمد حسين عبد االمير1141252721518001204

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائييقين صالح سلمان عساف1141262521422022648

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمهند صالح هادي فاهم1141272521413013348

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيايوب زكريا عجيل طعمه114128252041001029

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيدالل عبد الحسين محمد علي1141292521424004289

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية بالدي المختلطةاحيائيصفا سالم دويج عادي1141302321427057004

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيصادق محمد حسين نجم عبد الزهره1141312521411001229

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيندى وجعان فرج كويض1141322521422004747

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيضحى احسان عبد العباس جبار1141332521422020067

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الغدير للبنيناحيائيميثم عدنان رحيم حسن1141342421411045118

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائينبأ كريم سعود بلبول1141352521422003541

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيامنيه حيدر محمد حسين محمد علي1141362521422004052

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائياسراء عادل علوان ظاهر1141372521424019007

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحوراء زمان صاحب شمران1141382521422003126

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيايه فارس عدنان محسن1141392521424006003

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمود فؤاد تكليف خرمان1141402521411001473

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيامنه محمد عبد الزهره جوني1141412521422011008

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيفضه طميع ياسر عليوي1141422521427006104

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه حسن هادي عبد1141432421422039171

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيآيات رعد راضي عبد1141442521422004003

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيانوار فرات مرزه جواد1141452521422004062

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه سعد عبد علي شريف1141462521422004615

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي مسلم كريم يحيى1141472521411007282
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الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الصباح للبناتاحيائياسراء علي كوني عبود1141482521422007005

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيعوالي فريد حميد عبد الرضا1141492521422040153

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيموسى الكاظم عباس كشوش عباس1141502521413031706

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيضحى حيدر ناصر حميد1141512521422010227

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين علي جبار عبود1141522521424004160

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيحسنين رائد شاكر ابو سودة114153242041021012

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء منير صاحب شاكر114154252042084371

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيسجاد عقيل جدح فنجان1141552521411012117

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين رياض حسين علي114156252041009060

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيلهيب رياض وادي علي1141572521422004680

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين قاسم عبد مذبوب1141582421411037059

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد عباس جدوع1141592521413031267

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيباقر عبد العباس يحيى حسن114160252041026004

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيامير مجيد سعيد حسن114161252041150043

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب سالم نجم عبد1141622421422047130

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحسين علي عبد الزهرة طالل1141632521411005042

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد حسين عبد االمير عبد هللا1141642521411005135

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي عبد االمير جالوي مطر1141652521411011092

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفرقان حمزه وحيد جياد1141662521422004661

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسين ثائر حاكم حسن1141672521411004032

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 306.0051.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمنتظر وسام فاضل تركي1141682521411007483

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 306.0051.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول حسين جابر محمد1141692521424004117

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 306.0051.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم ناصر حسين1141702521424014153

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 493.0082.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيسجاد عيدان جبير جمر1141712321413018111

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0072.50ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء طالب كامل راجي1141722321422036033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0069.33اعدادية صنعاء للبنينادبيعبد هللا عبد الستار خضير علوان1141732321211011046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0067.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيخديجة حسام موسى جابر1141742321422022083

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0066.83(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهدى حيدر صفاء جواد1141752521422039100

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0065.50للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحميده فرحان جاسم حسن1141762321422076014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0065.33اعدادية السدة للبناتادبيرمله ابراهيم محمد مهدي1141772321222034015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيهاجر باسم حمادي جاسم1141782321422045136

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33اعدادية المؤمل للبنينادبيقاسم رزاق عاشور حسين1141792321211046059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي ظاهر طالب علي1141802321411017096
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيبتول عماد عبد الحسين تركي1141812321422022036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83ثانوية االسكندرية للبناتاحيائينور احمد حسين جاسم1141822321422019059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزينب مجيد خليف محمود1141832321422023025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيلينا احمد هراط عبود1141842321422071117

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50اعدادية البيان للبنيناحيائياثير عبد الحسن جاري ابراهيم1141852321411014003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين عالء هادي جدوع1141862321411007049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية الربيع للبناتاحيائيندى علي ياسر نايف1141872321422022212

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17اعدادية المناذرة للبناتاحيائيفاطمه صباح عباس هادي1141882321422003114

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسجى ليث كريم جاسم1141892321422051074

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين مهند حسين عليوي1141902321411002062

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسن كريم اسماعيل عبد الحسين1141912321415002060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيثمينه توفيق جاسم عبد114192232042120045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغفران قاسم خساره خليل1141932321422008060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83ثانوية حمورابي للبنيناحيائيضياء سهيل جفات عبيد1141942721411012019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه اسعد عبد الرضا مطيلج1141952821422018077

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه محمد كزار عبد نور1141962321422071112

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50عدادية الثورة للبناتاحيائينور علي حسين ناجي1141972321422011195

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33عدادية الثورة للبناتاحيائيام البنين صاحب موسى جواد1141982321422011010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية المدحتية للبناتاحيائيهدى ثامر كاظم حميد1141992321422015150

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء راجح عبيد كزار1142002321422051046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين ممدوح زعيج حسن1142012721411034068

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17ثانوية االنبار المختلطةاحيائيسجاد سعد يحيى حسن1142022321417061008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء مهدي هاشم رشاد1142031821422016024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب علي عبيس جاسم1142042321422003082

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين احيائياحمد عبد االمير حسن ماضي1142052321411064001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية الروافد للبنيناحيائيمصطفى حيدر حسن رحمه هللا1142061821411073086

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33ثانوية النيل للبنيناحيائيعلي الحسن خليل راشد1142072321411029073

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيشروق ناظم زياد كاظم1142082321422016058

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيآيات ناظم هاني خشان1142092321424006022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33االهلية للبنات (ص)ثانوية المصطفى احيائيغسق بهاء محمد جواد كاظم1142102321424008002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائياستبرق عدنان طالب كاظم1142112321422076003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينوره قاسم عباس هزاع1142122321426001308

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي عباس جاري ابراهيم1142132321411014102
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيفضيله نايف عايد ذير1142142321427047004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية الزهراء للبناتادبيايات ماهر جابر كاظم1142152321222033008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيفاطمة عباس حنيف ابراهيم1142162321222074011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائياديان اياد محيسن علي1142172221424030001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد علي خضير عبد العباس1142182321211041062

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67ثانوية سنجار المختلطةتطبيقيمصطفى كامل كاظم عباس1142192321517056037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية السجاد للبنينادبيعلي هشام عبد الحسين عباس1142202321211027039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية البيان للبنيناحيائيضياء حسن علوي عبد1142212321411014079

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية السدة للبنيناحيائيمنتظر صاحب راضي خشان1142222321411016105

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء صاحب هاشم عبيد1142232321426001120

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعداديه الوهج للبنينادبيعبد هللا كريم عبد الحسين كريم1142242421211030020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيزين العابدين جاسم جليل عبد الرضا114225242041046007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية الثورة للبنينادبيحسين سليم كريم شدهان1142262321211003021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيمصطفى حامد جواد عبود1142272321417015019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيزيد علي عبد محمد1142282321411007072

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيزبيده حمزه ابراهيم فليفل1142292321427013010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيفاطمه ميثم تميم عايد1142302321522005020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية الصفا المختلطةتطبيقياميرة ستار جبار ساهي1142312821527005002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية الشموس للبناتاحيائيتبارك سالم علي هادي1142322321422025020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين مهند جاسم محمد1142332421411036096

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيمنار حسين علي حسون114234252042086141

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتادبيريام ليث حاتم خضير1142352221224010004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيبنين عادل خضر عبد الساده1142362221422055017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الثورة للبنينادبيزيد محمد جواد كاظم1142372321211003029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية المحاويل للبنينادبيحسين علي جدوع عيفان1142382321211008017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية بيروت للبنينادبيعباس عالوي حسين عبود1142392321211021024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبياحمد وائل حميد علي1142402321211048005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية موسى الكليم للبنينادبيياسين هاني محمد كرم1142412321211049037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية الرحمن المختلطةادبيعلي صالح حميد كاظم1142422321217004020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الجماهير المختلطةادبيرشيد سعيد مهدي حسوني1142432321217012021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية المنتظر المختلطةادبيسجاد عبد  الخضر سلمان صلهوم1142442321217021003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية الفضائل للبناتادبيوفاء مصطفى حسن عبد1142452321222036020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية النجاة للبناتادبيزينب نافع يوسف عبد علي1142462321222059012
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي حسين محمد صكبان1142472321411012084

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية مأرب للبنيناحيائيمحمد خالد محمد كاظم1142482321411038057

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية كوثا للبنيناحيائيرسول وسام حاتم غدار1142492321411040049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيابراهيم قاسم تايه عبد الرضا1142502321411072001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيمريم حمزه ثويني كاظم1142512321422076049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية ام عمارة للبناتادبياسيل يحيى كريم سعدون1142522721222010002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسن غانم خضير فارس1142532721411016024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيحسين فوزي فضل ابو دود1142542721511008019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية المتنبي للبنينادبيسجاد ضياء حسين محمد1142551321211017064

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية السالم للبنينتطبيقيمجتبى احمد حاجم جاسم1142562221511015053

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية البيان للبنينادبيمحمد قاسم عبيس صبح1142572321211014076

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الكفل للبنينادبيزيد نصر عزيز عبد نور1142582321211028026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الجزائر للبنينادبيحسين صفاء حسين لطيف1142592321211034010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية الباقر للبنينادبيمنتظر جواد مكي حمود1142602321211037043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الفجر المختلطةادبيمرتضى عليوي مهدي جاسم1142612321217007064

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الجماهير المختلطةادبيحسين اركان سيد جغيل1142622321217012016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية الغزالي المختلطةادبيعبد هللا المي غالم منير1142632321217014022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية الحلة للبناتادبيحوراء فائز جمعه راضي1142642321222024012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيسارة عباس عبد علي نجم1142652321222063018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67الخارجياتادبيماثر فتاح زايد حسين1142662321228050434

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية المسلة االهلية المسائية للبنيناحيائيمرتضى علي عبيد شلغم1142672321415009009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيرائد حسن وحيد حسين1142682321417044007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيهبه أحمد سلطان كريم1142692321422023053

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائياسماء عادل تركي ذياب1142702321422067005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية االصول المختلطةاحيائيحوراء جواد كاظم محمد1142712321427033003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67الخارجياتاحيائيبان محمد يوسف ابراهيم1142722321428050047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عادل طاهر عبد1142732421515003078

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية النهضة للبنينادبياحمد دوحان وداعه نعيم1142742221211045002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيآيات سامي مري محمد1142752221524063001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الربيع للبناتادبيرقيه جواد عبد الكاظم سمرمد1142762321222022034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الربيع للبناتادبينور الهدى هشام عليوي سواري1142772321222022097

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية السدة للبناتادبيفاطمه اسماعيل جواد كاظم1142782321222034038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية قرطبة للبناتادبيحوراء كاظم هاشم ذياب1142792321222050013
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيحنين عدنان كاظم سلمان1142802321222067008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيرواسي نهاد منغر عبيس1142812321222074005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيغيداء حامد ضاجر شرهان1142822321422005070

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيانفال عبد الكريم هادي جواد1142832321422015008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب ايهاب حسين محيسن1142842321422045059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيزينب خليل اسماعيل جاحي1142852321422076031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيفاطمه عدنان فيصل طراد1142862321427012058

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيمجتبى فاضل عبيد منذور114287232021063029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الجزائر للبنينادبيمصطفى علي كطران كاظم1142882321211034045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيجعفر علي حسين كاظم1142892321211048013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الفجر المختلطةادبيامير غانم عالوي رستم1142902321217007013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية الهالل المختلطةادبيبهاء كاظم خليل ابراهيم1142912321217010005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء حسين هادود نجم1142922321222022041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك احمد هاشم عبار1142932321222043009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيغدير كريم زباله سلمان1142942321226001071

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيغدير مهدي عمود حسين1142952321426001224

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيمصطفى ثامر ناجي غويم1142962321517030014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيامنة سعد عبد هللا عبد1142972321522005001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيهاجر حمزه عبد هللا عزيز1142982321522017056

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية النور للبناتاحيائيزينب عبد الحسين مدلول عيدان1142992421422005107

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية ميسان للبنينادبيعلي طارق عبد المهدي عبد الحسين1143002521211011044

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيضرغام هادي سعد متعب1143012521211021148

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الثورة للبناتادبيصفا علي جواد كاظم114302232022086033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمهدي محمد رحيم عطيه1143031021511008068

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي ثائر جبار حسين1143041621513021068

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين كاظم حسين1143052221413004135

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعباس حسين علي عبد الحسن1143062221413006089

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الفجر للبنينتطبيقيامجد خلف زويد غالي1143072221511029004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحمد فرحان شمخي بشاره1143082221511039045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية المدحتية للبنينادبيمرتضى راسم درباش مهدي1143092321211017031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الحلة للبنينادبيزيد كاظم عبد هللا عمران1143102321211020019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية ابن سينا للبنينادبيعلي منعم جحيل عبد هللا1143112321211025025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيحسين عدنان حسين فليح1143122321213018011
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية المرتضى المختلطةادبيحسين علي بريبر ضاحي1143132321217013005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية الضحى المختلطةادبيسجاد حيدر عبد الكاظم نعمة1143142321217042003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية االسراء المختلطةادبييوسف هذال يوسف ابراهيم1143152321217049019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17الخارجيونادبياحمد جمال محمد عبد1143162321218001040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الغساسنة للبناتادبيدينا عبد هللا عالوي حسين1143172321222002011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية الهالل المختلطةادبينورة صالح مهدي كاظم1143182321227010009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية المرتضى المختلطةادبيمالذ محسن سرحان مطر1143192321227013007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحيدر باسم عايد عبد الكريم1143202321411019060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتبارك عبد الحسن مراد حسين1143212321422015029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائياستبرق ماجد هاشم عوده1143222321427005001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية العروبة للبناتاحيائياسراء عبد الجبار عبد علي عبد الرضا1143232421422047010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيمحمد جميل سلطان داود114324222051069068

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيمحمد علي ابراهيم ياسين ابراهيم114325232051005046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيسجاد صبيح عبد الرضا علي1143261621511043085

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الفرات للبناتادبيدعاء كاظم هويدي بطي1143272221222002015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية العاديات للبناتادبياالء عماد رحيمة مطرود1143282221222091003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الفيحاء للبنينادبيحسين عليوي كسار كاظم1143292321211005010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الكندي للبنينادبيمصطفى حازم عبد الرحيم سلمان1143302321211007056

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية النيل للبنينادبيابراهيم عادل زيدان خليف1143312321211029001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية مأرب للبنينادبيمحمد جاسم عبد علي جعفر1143322321211038025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيضياء جابر عبيد بريسم1143332321417004022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيايمان حيدر مكي عباس1143342321422045017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية الخوارزمي للبنينادبيحسن ستار جبار عبيد1143352521211019008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية المربد المركزية للبنينادبيامير حيدر عبد عبد الحسين1143362521211035020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية هل اتى للبنينادبيمحمد علي صاحب محمد نجم1143372521211036063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي شالل جاسم شويل1143382521411010141

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيحسين عامر باقر محمد1143392721211021009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية الشموخ المختلطةادبيحسين هادي جاسم حسن1143401021217008005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية الصديق للبنينادبيعلي احمد عبد زيد ناصر1143412321211024020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية حلب للبنينادبيامير حسين دوهان حسين1143422321211044002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية القاهرة المختلطةادبيعلي عبد االمير صخي عباس1143432321217009024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الغساسنة للبناتادبيبنين احمد اكتاب صكب1143442321222002004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الربيع للبناتادبينور القاسم جاسم محمد1143452321222022093
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيرضوان هللا اياد جسام محمد1143462321411012052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحسن عباس حلبوص مطلك1143472321411062010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيجعفر عامر صاحب علي1143482321417026008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيحمزة عسكر حامد كاظم1143492321417026016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية بالدي المختلطةاحيائيحسن عبد الكاظم عبيس عزيز1143502321417057004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيلمياء راضي شايش عبد هللا1143512321422002125

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء عقيل حسن فرهود1143522321422048057

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيمحمد رياض محمد عبيس1143532321511012047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية االنفال المختلطةتطبيقينبأ حسين هادي عبيس1143542321527030012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمنتظر زهير كامل مردان1143552521413013341

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية سامراء للبنينتطبيقيحسين كامل ثجيل جاسم114356222051092011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية فلسطين للبناتادبيبراق عباس كاظم عيسى114357232022084002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية البيان للبنينادبيزين العابدين حسين فخري عبث1143582321211014028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الجزائر للبنينادبيفهد صالح حسن علي1143592321211034032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الفجر المختلطةادبيسجاد احمد عبيد مد هللا1143602321217007030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية ميسلون للبناتادبيتقى اثير فوزي جاسم1143612321222005013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الحوراء للبناتادبيصفا محسن نعمه عيسى1143622321222027026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية المسيب للبناتاحيائياستبرق جعفر حمزة حسن1143632321422041001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب مرتضى سالم كاظم1143642321424006225

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي محمد طلب حشيش1143652221411021163

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الثورة للبنينادبيحيدر علي جاسم محمد1143662321211003026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية السدة للبنينادبيحسين علي هاني عبيس1143672321211016020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية المؤمل للبنينادبيعلي كزار صالح مهدي1143682321211046053

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيحسن جبر صالح عفتان1143692321215003015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيمصطفى احمد جاسم دبس1143702321215008063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية الحلة للبناتادبيهدى تحسين حمودي جاسم1143712321222024048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الزرقاء للبناتادبياثمار صالح حسن حمزه1143722321222032002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزينب احمد حسين صالح1143732321222060010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية المرتضى المختلطةادبيرحمة هللا عمران عبد الحمزه عبيس1143742321227013002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي كاظم جاسم سلمان1143752321411046113

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيحسن علي عبيد راشد1143762321417035002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيمصطفى راتب كمون ستار1143772321417062026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة حسين عبد االمير مفجع1143782321422030059
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيغسق سعد يحيى حسن1143792321424006272

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيفاطمه محمد محي داود1143802321522072036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية حمورابي للبنينادبيسرمد عبد الحسن صالح عبد الحسن1143812721211012008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعباس ستار تركي حمزه1143822721211015087

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمنتظر حيدر عبيد حمزه1143832721411031129

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الباقر للبنيناحيائياحمد سلمان فخري عباس114384232041046002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفرح عبد المجيد صبار كاظم1143851621522012045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية السدة للبنينادبيمحسن احمد محسن مظهور1143862321211016071

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيعلي عباس بشير جياد1143872321211048039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية موسى الكليم للبنينادبيحيدر هاني محمد كرم1143882321211049008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيعلي حاكم يرجد ناجي1143892321213018018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيرياض احمد عبيد جبر1143902321215002081

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية مريم العذراء للبناتادبيزينب علي مجهد هادي1143912321222007027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية المدحتية للبناتادبيزهراء نعمه جاسم سلمان1143922321222015020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية طليطلة للبناتادبيبنين جواد عبد االمير عبد الحسين1143932321222017008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية المستقبل للبناتادبيانوار حسين علي عباس1143942321222030001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية دجلة للبناتادبيهاجر حمزه علي مرزه1143952321222031051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الكفاح للبناتادبيساره عباس ابراهيم شالش1143962321222037023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيايالف علي حسين عليوي1143972321222063003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيرقيه زباله سلمان شباط1143982321226001039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيمرتضى رزاق عبد عمران1143992321411007187

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية دجلة للبناتاحيائيحوراء مثنى جواد حمزه1144002321422031027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيشهرزان أمحان راشد معيلف1144012321422062113

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33الخارجياتاحيائيورقاء قاسم رحيم حمد1144022321428050389

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيمحمد جاسم خادم حسين1144032721215003059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية مأرب للبنيناحيائياحمد عماد مجهول صميدع114404232041049008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمصطفى احمد كاظم جواد1144052321211002065

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية البيان للبنينادبيزيد جاسب حبيب جسوم1144062321211014026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الجزائر للبنينادبيحسن ستار كاظم محسن1144072321211034009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيعلي ايمن عزيز سرحان1144082321215003042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الهالل المختلطةادبيصالح حسين صكب كاظم1144092321217010023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية المرتضى المختلطةادبيحسن علي حسين عبود1144102321217013003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية االبتكار المختلطةادبيسيف محمد حمزه عبيد1144112321217028005
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية االسراء المختلطةادبيادريس ذنون أدريس امين1144122321217049005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية ابن رشد للبناتادبيرفل سالم كاظم سلمان1144132321222023012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيعلياء حسين حاتم علي1144142321222047030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيكوثر عامر كاظم مخلف1144152321222062043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية دجلة للبناتاحيائيطيبه نبيل ابراهيم حسين1144162321422031068

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية بيروت للبنينتطبيقييوسف ستار عبيد حميد1144172321511021026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيعلي صفاء رؤوف مجيد1144182321511067010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء رسول حسن حمود1144192421422025074

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية السنية للبناتاحيائيمريم حسن علي عباس114420242042102262

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الثورة للبنينادبيمحمد قاسم رمح كاظم1144212321211003063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيكرار علي صالح راهي1144222321215008050

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية طليطلة للبناتادبينور الهدى سمير عبد محمد1144232321222017051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية الحلة للبناتادبيصفا ابراهيم ميري عباس1144242321222024032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الشموس للبناتادبيتبارك حسن عبد جاسم1144252321222025005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية الباقر للبناتادبيزهراء حسين حسن علي1144262321222029011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية االقتدار المختلطةادبيزهراء عواد عبد صالح1144272321227003006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00الخارجياتادبيعذراء جمعة احمد معيدي1144282321228050370

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيامير عبد علي عبيد هبان1144292321411012015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمنتظر عدنان راضي صبيح1144302321411012172

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية بالدي المختلطةاحيائيسجاد صالح هادي جبار1144312321417057008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية العفاف للبناتاحيائينور ذياب موات جاسم1144322421422048163

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء عباس سرحان عبد1144332521222026036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعبد العباس فليح جعفر جداوه1144342721515001075

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية النجاة للبناتتطبيقيرحمه هادي بجاي ورهاد1144352921522034018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي حسن جميل جاسم114436232041002163

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83الخارجيونتطبيقيعبدهللا علي حسين علي1144371121518001184

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الكندي للبنينادبيجعفر حيدر جبار حمد1144382321211007010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية ابن سينا للبنينادبياحمد حسان كريم عبودي1144392321211025001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية النيل للبنينادبيزيد حسين فالح حسن1144402321211029021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية مأرب للبنينادبيمرتضى رائد هادي جواد1144412321211038029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية موسى الكليم للبنينادبيعبد هللا مسلم هادي حسن1144422321211049017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية المناذرة للبناتادبيسجى ياسر حسين عبد الحسن1144432321222003015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيفضة خالد عبيد جالب1144442321222063029
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائياحمد محمود باقر رديف1144452321411002014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية عدن للبناتاحيائيأصال ماجد رياح كاظم1144462321422001006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمسلم ناصر حسين حسون1144472421411008173

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهبه مجدي صبيح حسن1144482421422022160

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء باسم حمزة محمد1144492421422024135

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد جبار شياع1144502421424014013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيشهد رعد عودة وصخ1144512421424019008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيفاطمة عمران موسى حمود1144522721522035017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيرسل تيسير راشد عباس1144532921522026035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعداديةالسماوة المسائية للبناتتطبيقيرضاء عبد الحسين نجم عبد الكريم1144542921526001011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيمحمد كاظم حسين نغماش114455222051035062

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية سعيد بن جبير للبنينتطبيقيعبد السالم عارف ناحي شجر114456262051022004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الرميثة للبنينتطبيقياحمد علي جياد طاهر114457292051002004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيغدير ستار حبتر حسين1144582221526002083

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الكندي للبنينادبيعلي قاسم عريبي جاسم1144592321211007032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية القاسم المسائية للبنينادبياحمد غانم كاظم طلبة1144602321215003003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67عدادية الثورة للبناتادبيمريم علي عيسى هاشم1144612321222011074

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء فارس سبتي علي1144622321222051006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية المدحتية للبناتاحيائيسجى حامد منديل عطيه1144632321422015099

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية النورين للبناتاحيائينرجس حامد هادي جباره1144642421422045056

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعداديه امنة الصدر للبناتادبيرسل باسم فرطوس عبد هللا1144652521222020016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعلي حسين عليوي حسن1144662721215004058

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين حمزه محمد جواد سعيد114467272051002031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمصطفى ايوب ثامر حمد1144681621511039087

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيسالم عامر سالم محمد1144691621511047021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيحسين علي صباح مهدي1144702321211002018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الكندي للبنينادبيحسين علي حسن محمد1144712321211007020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الحلة للبنينادبيعلي مازن حسام مهدي1144722321211020042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية السجاد للبنينادبيعبد الستار ياسين خضير بطوش1144732321211027028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية مهدي البصير للبنينادبيمحمد الصدر عامر موسى حمزه1144742321211045037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيعلي مجيب عبد سلمان1144752321211048041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية النهرين للبنينادبيسجاد اياد حمزه جميل1144762321211055012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية الحسينية المختلطةادبيعلي حامد عبد ساده محمد1144772321217016011
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية السهول المختلطةادبيكريم رزاق كريم عبود1144782321217050018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية الرفعة للبناتادبيابرار خالد محمد ناصح1144792321222006003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الطليعة للبناتادبينورا علي حسين اسماعيل1144802321222013046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمه اثير حسن عمران1144812321222018057

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائياحمد مسلم محسن حمود1144822321411012009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية البيان للبنيناحيائيحيدر عادل عبيس مزهر1144832321411014055

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية النجوم للبنيناحيائيعباس ريسان علي عبادة1144842321411026027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية المناذرة للبناتاحيائيأمنه عامر قيصر عبد هللا1144852321422003001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد بشار خليل جاسم1144862321511004051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعلي عدنان عبد الحمزه عطيه1144872321515002216

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى هزبر جواد كاظم1144882421411042193

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمؤمل احمد اكشاش صالح1144892421511044059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الثبات للبنيناحيائيعلي حسين هادي ناصر1144902721411011047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيمروه عايد فالح شالكه1144912721522046030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيسجاد ابراهيم فنطوس حيال1144922921511023071

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الكندي للبنينادبيمؤمل عادل علي لطيف1144932321211007042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية البيان للبنينادبيعلي فليح حسين علي1144942321211014057

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الجزائر للبنينادبيعباس فاضل ناصر حسين1144952321211034018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الجماهير المختلطةادبيصالح حسن عبيد ربح1144962321217012033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيباسم محمد مظهر فليح1144972321217015004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيعلي جواد عمران جودة1144982321217023012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية السدة للبناتادبيتقى عالء حسين عبيد1144992321222034009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحسام جميل عبد الحسين هادي1145002321417006005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيفاطمه طعمه ناجي منسي1145012321422060043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحمد باسم محمد كامل1145022321511034032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية التراث للبنينتطبيقيمثنى رزاق هاشم محمد1145032321511050035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية المناقب المختلطةتطبيقيامال عامر كامل عبد االمير1145042321527036002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيفرقان حسوني نصيف جاسم1145052521424034019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية التفاؤل المختلطةادبيحيدر عدنان قحطان محمد1145062721217001010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية ام عمارة للبناتادبياسراء سعدون محمد عبد الحسين1145072721222010001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقياسماء جبار مهدي فالح1145082721522055004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الفاو للبناتادبيزينب حسين عبادي عاصي114509232022111025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية النجوم للبنيناحيائيعباس بسيم عبد الكريم عيسى114510232041030020
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه مربات حيدر حميدي114511232042304176

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية الصادق المختلطةتطبيقيزين العابدين كامل عنون مكطوف114512242051157003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعلي حسين عناد نعيمه114513272051004040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية البطولة للبناتتطبيقيصفا سعد علي خليفه1145141021522028047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسين هاني مسلم حبيب1145151621511007024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الكريم جاسم1145161621511010120

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمسلم عقيل عبد فهد1145172221515011141

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد عبد الرضا فالح خضير1145182321211020057

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية الغزالي المختلطةادبيحسن سويد مطر وندي1145192321217014011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيمنتظر محمد سليم كاظم1145202321217029014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية الحلة للبناتادبييسر صفاء رحيم نايف1145212321222024050

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الزرقاء للبناتادبيفاطمه عباس عليوي دايس1145222321222032023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الكوثر للبناتادبيهدى وليد فاضل عبيد1145232321222038035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية االقتدار المختلطةادبيسماح جبر ابراهيم عبيس1145242321227003012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية الفضائل للبناتاحيائيفاطمه خالد حبيب شبيب1145252321422036051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيحسين حيدر عيدان جمعه1145262321511031011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيحسن هادي حمد محمد1145272321517007002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية سنجار المختلطةتطبيقيمحمد حامد شاكر غزاي1145282321517056029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيزهراء كامل حمزه علوان1145292321522003016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين عمران حسن وساف1145302421411027026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيباسم خضير عباس ظاهر1145312521213014002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيصالح عباس اسماعيل خليل1145322721511033068

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمصطفى ستار عبد الجبار عبد الكريم1145332721511033153

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي غازي عبد الصاحب سوزه114534162051019065

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيكاظم قيس تحسين جاسم114535232021052062

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية موسى الكليم للبنينتطبيقيكريم كاصد هالل جسوم114536232051065016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينه حسين ياسر محمود114537242052115016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية النجاة للبناتتطبيقيصقور فاضل جميل عبد الرضا114538292052071041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقينبأ محمد هواي راضي1145391521522001033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية المتنعمين للبنينادبيمحمود شاكر يوسف علي1145401621211060026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسن مجتبى كريم قاسم1145411621511010026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيمقتدى رزاق محمد صيهود1145422221411062223

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية الكندي للبنينادبيامير محمد عليوي ضاحي1145432321211007007
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية االفاق للبناتادبيتبارك غفار فرحان سلمان1145442321222061008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية الطبري للبنيناحيائيعلي حسين فالح عنون1145452321411047046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية البدور للبناتاحيائيايات بهاء نايف عبد الجبار1145462321422010002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم مبارك1145472321422042031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية االفاق للبناتاحيائيعذراء حيدر هادي كاظم1145482321422061059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية البيان للبنينتطبيقيحسنين ليث كاظم علي1145492321511014011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد قاسم عباس هاني1145502421511027045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي نايف طعمة جميل1145512421511036052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية السنية المسائية للبنينتطبيقيكرار حسين علي شعالن1145522421515010030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيرقيه جواد عبد الخضر غياض1145532421522025005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيجعفر حمزه مهدي صالح1145542521511035009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيكرار عبد الرسول محمد هادي1145552521513005017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيبنين حامد علي عباده1145562521522004023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي صفاء محمد صيهود1145572721511035052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيجواد عبد الكاظم صكبان جالب1145582721515003007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيايمان احمد نعمه صالح1145592721522036006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية بيروت للبنينتطبيقيعلي احمد سلمان خلف114560232051022007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الهندية للبنينتطبيقيغيث ايوب حبيب جواد114561272051010071

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية اسماء للبناتادبينور فراس احمد كريم1145621121222035019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمجتبى ماجد سلمان جالي1145631121511006121

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية صنعاء للبناتادبيآيات رعد نور علي1145641621222046001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيكرار مصطفى زيارة محسن1145651621511057146

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83عدادية الثورة للبناتادبيحنين ستار كامل عبيس1145662321222011021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه مصطفى حسن عبد1145672321222022079

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي رزاق هويدي حمادي1145682321411056093

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيطيبه محمد عليوي طالب1145692321422002099

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيغدير حسن مزهر كاظم1145702321422005069

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية السدة للبناتاحيائيابرار زيد محمد علي دريب1145712321422034002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية النجوم للبناتاحيائيفاطمه حسين ظاهر محمد1145722321422054046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيمرتضى احمد طالب عبيد1145732321515008102

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية المسيب للبناتتطبيقيجنات مجيد حميد عبد االمير1145742321522041010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبتول سلمان عمران حريجه1145752421422030015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعلي عدنان تركي عبد الحسن1145762421511015060
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل كرار محمد كريم1145772521422022334

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيعلي رعد نعمان كاظم1145782521513025019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيرقيه فاضل حسين عباس1145792521522003031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمنتظر عبد الحسين محيسن حسون1145802721211015206

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقييوسف محمد مظلوم محمود1145812721511014059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمحمد ماجد جخير الزم1145822721511021100

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيجعفر ازهر حمزة علي1145832721511030016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيزينب قاسم محمد جاسم1145842721522025023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية االمامة للبناتتطبيقيعلياء نجاح عبد جبر1145852721522056028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمرتضى رحيم كاطع مريوش1145862821511015184

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية المدحتية للبنينادبيسيف حسين عبيد نوار114587232021017023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية النجاح للبنينادبيعلي حسين فوزي كاطع1145881421211026095

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الكرمة للبنينادبيحامد عودة شهيب حامد1145892221211037007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية المختار للبنينادبيجعفر طالب كاظم حسن1145902221211043014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية المسيب للبنينادبيمحمد مهدي صالح هادي1145912321211009088

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية البيان للبنينادبيعمار مدلول حميد سنيد1145922321211014060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية القدس للبنينادبيزين العابدين علي وادي مطرود1145932321211043030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية الكرار للبنينادبيصباح سامي عبيد حسن1145942321211054009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية الرحمن المختلطةادبيمحمد فارس محمود عيدان1145952321217004027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيمنتظر سعيد حسن عبد1145962321217005020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيمظهر حسين مظهر فليح1145972321217015032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية المسعودي للبناتادبيفاطمه كاظم حسين موسى1145982321222020039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء اياد محمد عباس1145992321222041039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية نابلس المختلطةادبيدعاء لطيف خورشيد جمعة1146002321227019003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية كوثا للبنيناحيائيامير حسن جبير حمزة1146012321411040015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية المدحتية للبناتاحيائياية محمد حريف صايل1146022321422015012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمسلم شاكر محسن علي1146032521211012268

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد صدر الدين فاضل حميد نمر114604162021047071

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية األبلة للبناتادبيمريم صبري حسين غليم1146051621222016051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية االمام للبنينادبيحسين عالء محسن رشيد1146062321211013007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية ابن سينا للبنينادبيحسين جمال شناوي نجم1146072321211025008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية مهدي البصير للبنينادبيمصطفى حامد بحر كريم1146082321211045045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيمرتضى قاسم كريم عيسى1146092321213018027
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية فلسطين للبناتادبيفرح يوسف حسين خضير1146102321222009015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية الطليعة للبناتادبيزينب رائد جواد امين1146112321222013025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية الزاكيات للبناتادبيبنين ثامر عبد الحسن شناوة1146122321222065002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبياكتفاء عبد علي كاظم جلعوط1146132321222074002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية الفاو للبناتاحيائيايمان عبيس هادي عبد1146142321422035018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور عالء فاضل كاظم1146152321424006378

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيأمير محسن حنوف خضر1146162421413011001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزهراء سحاب عبد سروال1146172421424025059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين كاظم حميد جابر1146182521413031184

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية االبتكار للبنيناحيائيمصطفى خليل خضير فزع1146191121411033049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيمرتضى صالح مزهر عبد الحسين1146201621215001017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمة باسم محمد جعفر جاسم1146211621222015041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيجنه فالح عباس علي1146221621222032007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية المحاويل للبنينادبيمهيمن عبد الخضر كاظم صالح1146232321211008053

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية السدة للبنينادبيمصطفى سليم غانم فرمان1146242321211016084

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية الدرعية للبنينادبيمحمد عبد الحسين حمد ناهي1146252321211053018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيمرتضى عادل خضير محمد1146262321211063059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33عدادية الثورة للبناتادبيمريم حيدر علي حسن1146272321222011070

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية الربيع للبناتادبيغفران عباس حمزه كاظم1146282321222022075

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية الحوراء للبناتادبيصفا بهاء محمد كظوم1146292321222027025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية بنت الهدى للبناتادبيهاجر احمد خلف مطشر1146302321222045028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية النجوم للبناتادبيبتول قاسم جليل مهدي1146312321222054003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحوراء سعد حميد علي1146322321422043040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية قباء للبناتاحيائياسماء احمد حسن هجار1146332321422070005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية الدغارة للبناتادبيمريم احمد سلمان عبد الحمزه1146342421222027043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيكوثر مالك عباس جبر1146352421422039193

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء علي كنون حسين1146362521422022464

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية الزبيدية للبناتادبيحوراء حيدر باجي خلف1146372621222021011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي جالل محمد علي114638162021042046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية المرفأ للبناتادبيوسن احمد عذاب علي114639162022213049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية النجوم للبنيناحيائياحمد ظافر جبار حمود114640232041030002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية الفرزدق للبنينادبيمصطفى حسن نوري متعب1146412321211039025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية المدحتية للبناتادبيتبارك عائد علي عمران1146422321222015010

4148 من 3474صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء علي عباس خلف1146432321222051012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيزهراء جواد زرار ياسر1146442321222063013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية الجماهير المختلطةادبينور امين عبد المهدي جغيل1146452321227012022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب حامد خلف حسين1146462321422035071

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية اآلمال للبناتاحيائياسراء عباس حسين عبيس1146472321422042006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيفاطمة تحسين عبد الرزاق عباس1146481621226002075

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية النهضة للبنينادبيعلي داخل فهد وصخ1146492221211045022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية السدة للبنينادبيسيف مهدي صالح مرهون1146502321211016043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية النيل للبنينادبيمجتبى حيدر جوير عبود1146512321211029051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية الباقر للبنينادبياحمد هيثم مخيف عباس1146522321211037004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية حلب للبنينادبيمحمد عبد حسن نزام1146532321211044024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيحيدر كريم مالك عبيد1146542321215003026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيحسين عباس حسن علي1146552321215007035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية الغزالي المختلطةادبيجعفر مالك رحيم عمران1146562321217014010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيجبر محمد جبر درموك1146572321415003015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية السدة للبناتاحيائيحنين كاظم محمد مدحي1146582321422034019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيهيام حسين علي عباس1146592321422050095

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسن فالح بدر حنون1146602421411044026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية فضة للبناتادبيفاطمه موسى سلمان موسى1146612621222024016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيايات ليث هاشم هويدي114662242042141008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه حسوني نصيف جاسم114663252042056237

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيحيدر عقيل عبد الكريم ادريس114664272021153050

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية دجلة للبنينادبيعلي هاشم مامون كشاش114665282021012046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية المؤمل للبنينادبيابراهيم علي جالب صفر1146662321211046002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعصام سالم وهاب عباس1146672321211063038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية فلسطين للبناتادبيفاطمه مقداد عبد الستار رحيم1146682321222009012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية المدحتية للبناتادبيالحوراء زينب حامد عبد الحسين هادي1146692321222015002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية المواهب االهلية للبنيناحيائيامير حيدر عبيد جعيوه1146702321413007001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية الشموس للبناتاحيائيوجدان غني عبدالحسن عليوي1146712321422025082

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية الدغارة للبنيناحيائياسعد حسين سموم نهر1146722421411003007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية سومر للبنيناحيائيوائل كتاب حسن محمد1146732421411004181

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء ماجد عبد العالي مظهر1146742421422016075

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن كاظم1146752421422044078

4148 من 3475صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيباقر ستار حمزة حسن1146762621211049018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي احمد غازي خضير1146772721211015098

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الكندي للبنينادبيابراهيم صكر كريم جاسم114678222021011001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية المدحتية للبنينادبيحسن صفاء جميل عباس114679232021017008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الجواهري للبنينادبيمصطفى احمد كاظم حمد114680242021018073

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب عبير جميل كريم114681252042097105

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيعباس عدنان جاسم محمد1146822221217002009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي قاسم محمد عبود1146832321211034028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيوطبان محمد عبود ضويد1146842321217001023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية المستقبل للبناتادبيفاطمة عباس حسن ناصر1146852321222030018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبياسراء هادي حميد صكب1146862321222074001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمصطفى حسين حمادي حسين1146872321411002225

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسن كريم محيسن ابراهيم1146882321415002061

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيسجى علي دهش دهيمان1146892321422019038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيختام هادي ضعيف عبد1146902321427003015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيسيف امير عبد الكريم عبد1146912521211004031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية النجاة للبناتادبيحنين طالب شنيشل عليوي1146922821222042016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الكفل للبنينادبيمحمد ستار حمزه عبد114693232021032063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الفرزدق للبنينادبيحيدر قاسم حمزة حسين114694232021050009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين حسين114695242042128001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسجى عباس علي حمد1146961621222070009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيبنين سليم حسين حسن1146971621222091012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيزهراء قيصر حميد صالح1146981621224027006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الكندي للبنينادبيحمزه علي حمزه علي1146992321211007022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد زيد جواد جابر1147002321211020055

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية المنتظر المختلطةادبيغيث باسم عبد الحسن جحيل1147012321217021006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية أبناء الوطن المختلطةادبيقاسم جسام محمد محمود1147022321217048021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيتقى عامر يحيى خليف1147032321222008010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعباس احمد سليمان وشان1147042321411017067

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية الرفعة للبناتاحيائيايالف باسم فليح حسن1147052321422006009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيبنين حسين جسام محمد1147062321422047028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيدعاء وهاب جرد كاظم1147072321427009012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الرباب للبناتاحيائيتهاني عايد حمزه عباس1147082421422004042
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد علي حسين مردان1147092521413014084

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعباس صفاء حامد هنين1147102721211015088

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الفرزدق للبنينادبيمصطفى عالء سليم خضير114711232021050029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية ابن البيطار للبنينادبيمصطفى حامد حسين عبد علي114712232021163033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسن محسن عبد باقر114713232041003024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيسجى رحيم عبود علوان114714252042089086

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحيدر احمد دواي فندي1147151621211019046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعبود احمد عبود داود1147161621211076039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزهراء عامر خيون حسين1147171621222047011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية العقيدة للبناتادبيحوراء محسن احمد بداي1147181621222055018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيهدى خلف مال هللا خلف1147191621224026015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 2326.0054.33الخارجيات ادبيشيرين كامل فيصل طليع1147201621228051044

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية االسكندرية للبنينادبيعالء حازم خضير تمر1147212321211001040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الكندي للبنينادبيحسن عالء هادي خلف1147222321211007014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية ابن سينا للبنينادبيعلي محمد كاظم خليل1147232321211025024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيبرير عامر فرحان هادي1147242321211048011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيمحمد ضياء مجيخ وزير1147252321211048052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الحلة المسائية للبنينادبياحمد عالء لطيف وناس1147262321215002016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية فلسطين للبناتادبيفاطمه وسام محمد عباس1147272321222009013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية الضحى المختلطةادبيزهراء علي عبد الكاظم نعمة1147282321227042002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الثورة للبنيناحيائيانور احمد علي حسين1147292321411003010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيدعاء محمود عجيل يوسف1147302321422068008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء ناجح احمد حميو1147312321424003102

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرباب جابر محسن ربيج1147322421422022057

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية العفاف للبناتاحيائيعبير طالب دخار كاظم1147332421422048125

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي ناصر حسن عباس1147342521411010158

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيشبر احمد لعيبي ياقوت1147352521413033067

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء عبد الحسن عجمي عبد هللا1147362521422022450

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائينجالء ابراهيم دهش حمادي1147372521424030128

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيدعاء كاظم زاير حنوش1147382621222062006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الشموس للبناتادبينوره صادق سعيد هادي114739232022101025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية خديجة للبناتاحيائينور حمود شنشول دكمان114740242042080118

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية السبطين للبنينادبيمرتضى محمد كاظم وحيلي1147411621211016046
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية األعراف للبنينادبيعبد الجواد عدنان جواد عبد الكريم1147421621211058031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية االماني المسائية للبناتادبينور عباس عبد علي1147432121226003025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيضحى اكرم جمعه سعدون1147442221226001010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الفجر المختلطةادبيضرغام معتز عبد العزيز رزيج1147452321217007032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيحسين عمار محي عبد الكاظم1147462321411072008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحنين رياض عبدالواحد محمد1147472321422051022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الشافعية للبناتاحيائينجالء عبد الرضا رسن كاظم1147482421422017145

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء حبيب كصاد سوادي1147492421424008003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائينوره سعيد حسين محمد1147502421424017090

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيسجى احمد كاظم مهدي1147512521422030074

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية التحرير للبنينادبيمصطفى محمد سوادي خصاف1147522821211003113

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية غانم سوادي للبنينادبيعلي عبد محمد صالح114753162021068026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيحسن صالح مهدي صالح114754162021312002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد هللا ريكان كاظم جبار114755242041036090

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيجعفر صادق محسن حسن1147561421215002033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية الدير المسائية للبنينادبيهادي محمد حسن زامل1147571621215012109

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيسجى علي عبد الحسين علي1147581621226002039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيعباس ظاهر ضيغم حسن1147592121215005063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية الوركاء للبناتادبيفاطمة عبد الحليم فالح سليمان1147602221222043042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية الهاشمية للبنينادبيحسين عادل لفته كاظم1147612321211019015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية البتول  للبناتادبيشهد قاسم داود عبود1147622321222028022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية مأرب للبنيناحيائيمحمد حسين مجيد كاظم1147632321411038056

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيبنين لؤي فالح هادي1147642321422022051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية السدة للبناتاحيائيزهراء فاضل علي حسين1147652321422034030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيحسين فؤاد جوده عبيد1147662421213018007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم علي حسين1147672521413030088

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيضمياء عبد الكاظم عبد منادي1147682521422004555

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية الدر المكنون للبناتادبيابتهال صباح علي عبد1147692621222064001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب حامد عويد عيدان114770272022141038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحيدر حافظ جبار خضير1147711621211019048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي الرضا خير هللا كاطع فعيل1147721621211081128

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية الكنوز النموذجية االهلية للبناتادبيروان عبد الحليم مراد عثمان1147731621224081001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية ديالى للبنينادبيحسن حسين علي حسن1147742121211012019
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمرتضى ثامر مهدي صاحب1147752321211002061

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية موسى الكليم للبنينادبيعلي ظاهر خليف فرحان1147762321211049021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه مكي هادي علي1147772321222048054

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية السنية للبناتاحيائيرسل حسان عباس عزيز1147782421422009109

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية السنية للبناتاحيائيطلبة ظاهر عطية فنيخر1147792421422009223

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايمان سماح مهدي محمد1147802521422022116

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائياسماء ابراهيم علي غيدان1147812521427014004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الفاطمية للبناتادبيشهد حسين سيد بيده1147822621222011033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية البتول للبناتادبيزهراء نجم عبد الرضا رسن1147832821222006036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية الصادق للبنينادبيصابر حمدان صابر عبد الحسن114784162021031006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية المدحتية للبنينادبيحسين عباس حسين جياد114785232021017014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية االقتدار المختلطةادبييعقوب حسين عبيد لفته114786232021164031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيرضا سعود عبد االمير شعالن114787252021008066

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية حمدان للبنينادبيعلي باقر جواد كاظم1147881621211042037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية فتى االسالم للبنينادبيجعفر مناف عمران محمد1147891621211070007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيايه عبد الكاظم صالح عبد الهادي1147901621224014003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية در الصفا االهلية للبنينادبيحافظ اركان فهد شرشاب1147912221213045003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية بيروت للبنينادبيمصطفى ناصر حسين اسماعيل1147922321211021036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين كريم عباده حسين1147932321211041022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية عبد المطلب للبناتادبينبأ نجيب سهيل عبود1147942321222057035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي حسن علي حسين1147952321411007117

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحسين جبار عطو حسن1147962521411014052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية الميمون للبنينادبيعبد هللا بسام يوسف محمد علي1147972621211033033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية العزيزية للبناتادبيغيداء حسين كاظم راشد1147982621222039016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية الحكيم للبنينادبيمنتظر وسام عبد هاشم114799232021044023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعباس وليد حسن صبيح1148001621211019076

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحيدر داود سلمان ناجي1148011621211081056

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيضاري امحيسن غالي فلغوص1148021621213010008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيام البنين هيثم عبد الرزاق جمعة1148031621222091007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية الكندي للبنينادبيمنتظر قاسم حسين هاشم1148042321211007060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية الحلة للبناتادبيآيات حيدر رحيم عبيد1148052321222024003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيايفان حمزه فدعم مهدي1148062321224006002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية ابن رشد للبناتاحيائينهى ثابت صادق عمران1148072321422023049
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائياسماء عبد الكريم عبد الرزاق لفته1148082321422047012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيرقيه وائل عباس فرحان1148092321422047052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس سعد نعيم مشجل1148102421411036155

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمصطفى جاسم فرهود عباس1148112521411005172

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية السياب للبنينادبيباقر حسن لعيبي كاظم1148122621211047005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الرسالة للبنينادبياحمد حبيب حيدر محمد114813162021013001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي المرتضى غزوان علي عبد الرسول114814252041009159

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيطه خالد رشيد جاسم1148151421215001056

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمحمود ابراهيم محمود حسين1148162121211060064

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33عدادية الثورة للبناتادبيسناء ستار كاظم جواد1148172321222011053

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية طليطلة للبناتادبيلينا تركي بدر عبيد1148182321222017045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية اآلمال للبناتاحيائياثمار احمد عبدزيد حسين1148192321422042005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحيدر باسم مشير رضا1148202421411048108

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية المودة للبناتادبياالء حسين كاطع راضي1148212621222008004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية الروان للبنينادبيحسين ميثم احمد نجم114822162021023008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية األزكياء للبنينادبيهمام ماجد حمود زغير114823162021097142

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعلي حسين محمد علي هاشم1148242321211002040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية الربيع للبناتادبيديمه ماجد سلمان حسين1148252321222022031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17ثانوية الحلة للبناتادبيزهراء احمد اسماعيل حسين1148262321222024015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيتبارك اثير جبار كريم1148272321222052008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبينور الهدى كاظم عبيد خضير1148282321222074015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيحسين علي كاظم سرحان1148292321417003009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17ثانوية التحرير للبناتاحيائيصفا حيدر عبد زيد مجيد1148302321422021086

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية السرور للبناتاحيائيماجدة سامي غانم بحلوك1148312421422002102

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيمريم جابي عبيد مظلوم1148322621222018023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزينب محمد عبيد فرعون1148332721222004038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي باسم ابو كظميه محمد1148342921211005083

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية المختار للبنينادبيعمر حقي عبد الكريم شكر114835222021047107

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم عائد عبد الكاظم114836242042185005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيعلي حسن شريف كامل114837272021048041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00ثانوية المناسك  للبناتادبيدانيا صباح نعمه هذال114838272022104035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00الخارجياتادبيصابرين محسن هاتف محسن1148391221228050302

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيروان عصام عبد الهادي زوين1148401321422039089
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية اسد بغداد للبنينادبيجاسم محمد يونس حبيب1148411421211040021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي جاسم كاظم راضي1148421521211001077

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيفضل كريم حنون هالل1148431621215014032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00ثانوية الغدير للبنينادبيمرتضى صفاء كاظم شريف1148442221211006041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية االخاء للبنينادبيخلف ندهان مهدي علي1148452221211035017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الثورة للبنينادبيباقر حسن علي حسين1148462321211003015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الكندي للبنينادبيحسين عالء محمد تقي علي1148472321211007018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيحسين علي غازي عبد علي1148482321215004035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيابان مهنى سلمان حسين1148492321215008004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00ثانوية الباقر للبناتادبيفردوس لطيف مرتضى محمد1148502321222029026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيقدس أمير ظاهر والي1148512421422018066

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيحميدة ناجح كريم خضير1148522521422036022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهره عادل عبود عبد هللا114853162022217049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيعلي جاسم جابر علي114854242041207087

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيندى محمد عبد هللا كعيبر1148551421226003103

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسين جعفر مجيد جباره1148561621211076013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيحسن عداي كثير نايف1148571621213010004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيغدير عالء حسين علي1148581621222059024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية النور للبناتادبيزهراء جعفر صاحب حبيب1148592221222042023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الثورة للبنينادبيمحمد دريد مهدي كاظم1148602321211003060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيمحمد حامد محسن حميد1148612321215008053

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية مأرب للبنيناحيائيمنتظر عباس كريم شاهر1148622321411038071

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد حسن عزيز1148632321422017136

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الكوثر للبناتادبييسر نعمان كاظم شياع1148642421222015032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحوراء حسن جبار جلوع1148652421424023027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد ناجي هادي عيدان1148662521211008168

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية االكرمين للبناتادبيسميه حبيب هادي جواد1148672521222019022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل علي عبد الرسول محمود1148682521422022332

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبييقين عدنان حمزه احنيان1148692621222006025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67ثانوية الصادق المختلطةاحيائيذياب جابر عبيد بريسم1148702321417006016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية الديوانية للبنيناحيائيامير محيسن تالي شلج1148712421411021007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه ماجد حسن عيدان1148722521422003183

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية واسط للبناتاحيائيشريفه موسى جواد علي1148732521422008052
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرقية عزيز عبيد بردان1148742521426001135

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيكميل سجاد عبد الحسين مطرود1148752321411012128

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء علي جابر متعب1148762321422002067

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية فلسطين للبناتاحيائيزينب حيدر فاضل علي1148772321422009016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية االصول المختلطةاحيائيشهالء حسين جاسم كاظم1148782321427033013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء محمد هادي حيال1148792421422022053

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمنتظر يعقوب كامل ملبس1148802321411039029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيجاسم حمد جاسم حمد1148812421411044020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمه حسين رزاق كاظم1148822321422030071

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى قاسم عبد الكاظم حسن114883242041001301

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحيدر فائق حسين عامر1148842421411013054

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00ثانوية الرواد المختلطةاحيائيريام فرحان جبار عبد1148852421427017010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83اعدادية نفر للبنيناحيائيطه صالح حسون سلمان114886242041025026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83ثانوية الكفاح للبناتاحيائيوفاء حسن محمد جالب1148872321422037094

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83اعدادية السنية للبناتاحيائيمنى عذاب نعيم مظلوم1148882421422009302

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67ثانوية التحرير للبناتاحيائيحنان حسن عطية خضير1148892221422061019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67ثانوية الضحى المختلطةاحيائياحمد وحيد دينار زرزور1148902321417042001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية الشامية للبنيناحيائيحيدر ميري شياع شناوة1148912421411010047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50ثانوية العمادية المختلطةاحيائيعلي احسان عبد الشهيد كاظم1148922321417055022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيكلثوم اموري ابراهيم موسى1148932321422068027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمروه سالم نجم عبود1148942521422001161

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيبهاء فالح بناي علوان1148952721415002008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية الشموس للبناتاحيائيفاطمه حاكم مهدي حسين1148962321422025067

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسن عاكف صويح كاظم1148972421411026037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية العفاف للبناتاحيائينور الهدى خالد عبيد حسن1148982421422048160

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية الثبات للبنيناحيائيمجتبى عادل عليوي بجاي1148992721411011071

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعلي سمير سعدون كاظم1149002721415004044

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0051.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايناس كاظم حمزة عبود1149012321422033011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0051.17اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائياالء محمد ثجيل صبر1149022521427006006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 306.0051.00ثانوية مناهل العلم االهلية للبنيناحيائيحسين علي سعد صكبان114903242041057004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 306.0051.00ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيعبد المطلب محمد عالي طريف1149042321417026026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 306.0051.00اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائياحمد صالح كاظم راهي1149052721415005004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية المسيب للبناتاحيائيمريم جاسم ابراهيم هديب1149062321422041176
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 466.0077.67اعدادية السجاد للبنيناحيائيحيدر حامد صالح فياض1149072321411027024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه خيون مهدي حسين1149082321422004045

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد عادل رشيد ليلو1149092321411004061

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور الهدى خالد كاظم حسين1149102321422043142

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه حيدر صاحب مزعل1149112321422017232

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيهديل هشام كامل جمعه1149122321424013049

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية الفالح المختلطةاحيائيميساء عايد كاظم باصي1149132321427022010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد سامي محسن ضاري1149142521211021260

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية البسملة للبناتاحيائيريم محمد خادم جاسم1149152721422041087

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي عماد عبد األمير عمران1149162421211013050

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية العراق الجديد للبنينادبيصادق ماجد علي كيطان1149172321211041035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيطيبه عامر عبد  بدر1149182321422072202

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيحوراء سعد عبد علي خليل1149192721222021018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية المشروع للبنيناحيائيعبد هللا واثق ناجي ابراهيم1149202321411010069

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية حلب للبنينتطبيقيحسن فاروق فاضل فهد1149212321511044006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبياحمد علي حمزه عالوي1149222321217001002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية االسكندرية للبناتادبيفاطمه احمد خضير احمد1149232321222019022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية المجد للبنينادبيمنتظر سالم حسين عبيس1149242721211004027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية الثريا للبناتادبيبنين جواد كاظم عبيد1149252321222069002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية قرطبة للبناتتطبيقينور جميل حسوني شكاح114926232052126026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية تل السمر للبناتادبيرحاب عماد خضر ناصر1149271121222058014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الهاشمية للبنينادبيمحمد راضي جاسم جياد1149282321211019043

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيعذراء راجي حمود ذياب1149292321422043111

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيزمن سعد احمد سلمان1149302321422052019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية الحيدري المختلطةادبيعباس اياد علي حسين1149312321217027009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية االبتكار المختلطةادبياسراء عباس علي احمد1149322321227028002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيزهراء احمد خلف حميد1149332321422052020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيزهراء حسين سلمان عبيد1149342521224029008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية الصديق للبنينادبيمصطفى مشتاق طالب مهدي1149352321211024038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية صفين المختلطةادبينور الهدى عباس هادي عبيد1149362321227020010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية النجاة للبناتاحيائيسكينه حسين خليف عباس1149372321422059041

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية النجاة للبناتاحيائيمنى خالد صالح خضير1149382321422059055

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية ابي تمام المختلطةادبيعهود نعيم صويح جبير1149392921227004019
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية كوثا للبنينادبيعبد هللا صالح عبد هللا نجم1149402321211040023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيسجاد جعفر عبد علي شنته1149412321211051014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية النهرين للبنينادبيمحمد حسن جبر حمد1149422321211055027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيرقيه عماد كاظم عبيد1149432321222040019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيبنين جزران جرد كاظم1149442321427028003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيرسل منير منذر عزيز114945112052114016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية المحاويل للبنينادبيحيدر حسين كامل علي1149462321211008020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية الوركاء للبنينادبيعباس عادل رحمان فضل1149472321211030023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية الوركاء للبنينادبيعلي ظاهر حبيب لفته1149482321211030035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه فيصل جاسم محمد1149492321222040039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية القاهرة المختلطةادبياية عماد علي حسين1149502321227009001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية المدى للبنيناحيائيعلي يوسف مزعل جاسم1149512721411013012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية النهرين للبنينادبيسجاد محمد عبيد عبد هللا1149522321211055013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية االزدهار االهلية للبنينادبيمحمد كاظم جواد بعيوي1149532321213003012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية القاهرة المختلطةادبيعلي خضير عباس سلمان1149542321217009023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية الوركاء للبناتادبيريمه علي عبيد سلمان1149552321222004011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيدعاء هادي عمران عبد1149562321222064011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية بيروت للبنينادبيهشام طالب عبد الحسين محمد1149572321211021039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الشموس للبناتادبيزهور صباح عبد زيدان خسباك1149582321222025010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية السيدة هاجر للبناتادبياسماء محمد خلف عليوي1149592321222064003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية المسعودي للبناتاحيائييقين عبد الواحد سعدون حربي1149602321422020098

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية المسيب للبنينادبيعلي عبد االمير ناصر حسون1149612321211009059

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية صنعاء للبنينادبيمصطفى محمود ميران جواد1149622321211011079

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الحيدري المختلطةادبيحسين مرموص حميد عباس1149632321217027004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيحوراء حارث طعمه حمود1149642421224002003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الوركاء للبنينادبيحسين مهدي بردي كاظم1149652321211030013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية االسكندرية للبناتادبيغفران قاسم محمود جاسم1149662321222019021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية النور االعظم االهلية للبناتادبياية جاسم عبد الحافظ جاسم1149671321224008001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعبد هللا ليث فاروق احمد1149681621511006088

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية المحاويل للبنينادبيمرتضى وليد مجيد راضي1149692321211008049

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيعلي قيس نعمه صبخه1149702321217015021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمه عماد هادي عذاب1149712321222018060

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفاطمه موسى حسين حداوي1149722321422002122
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية النهرين للبنينادبيزين العابدين محمد حبيب دليبز1149732321211055011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيصادق قيصر موحان عبادي1149742321215002101

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعباس صفاء هادي عبد علي1149752321411063047

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية القاهرة المختلطةاحيائييعقوب باسم ياس خضير1149762321417009029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعلي داخل عليوي سرداح1149772721511044068

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية هند للبناتتطبيقيزهراء مشتاق طالب عبد الرضا1149781121522020008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمهدي مشتاق طالب سلمان1149791521511003086

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء قحطان عدنان برهي1149802321222035023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائيعبد هللا باسم فرعون علوان1149812321411051011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعباس مهند عبد هللا حسين1149822421413018071

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمحمد ماجد حميد محمد1149832321215004117

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية االسكندرية للبناتادبيسبأ عمران هاشم حسان1149842321222019014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية السجاد للبنينتطبيقيسيف الدين سالم بريهي مسرهد1149852321511027028

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقياحمد محمد عبد هللا فرج1149862421511027002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيحيدر شاكر طالب تايه114987272051152020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي فوزي تركي حسون1149882321211041050

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية مهدي البصير للبنينادبيريسان احمد ابراهيم مريض1149892321211045015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية المسيب للبناتادبيامامه عباس حسين كاظم1149902321222041006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيهبه احمد شهاب حمد1149912321227001014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية المنار للبنينتطبيقيعالء جواد طاهر علي114992222051095018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيشهاب احمد خضير عباس1149931121515004095

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية ايالف للبناتتطبيقيريم اياد محمود رشيد1149941421522038009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيشهد سالم عبد الوهاب عبد الجبار1149951621522076040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية االسكندرية للبنينادبيحيدر فاضل يونس عباس1149962321211001018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية االبتكار المختلطةادبيعلي قحطان يعكوب حبيب1149972321217028008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعلي رائد تركي نوري114998272051011024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي حيدر حاتم صاحب114999272051014027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية الخيرات للبنينتطبيقيمصطفى سعيد صافي ناصر115000272051023008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقييوسف عبد الحسين ابراهيم عبد الخالق115001272051154274

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيمحمد سفيان عبد الوهاب عبد القادر1150021021513007017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية االبتكار للبنينادبيكاظم خفيف صباح ناصر1150031121211033025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية العباس للبنينتطبيقياحمد صالح معروف مطلك1150041621511046007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية المشروع للبنينادبيسجاد احمد جليدان كاظم1150052321211010006
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمنتظر عامر خليفه حمزه1150062321215004133

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين سعد خضير حسين1150072321511007026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيياسر هادي حميد علوان1150082321511008065

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية الدستور للبنينتطبيقيضرغام اسماعيل كاظم عيدان1150092321511018018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحمد زمن شاكر محمد1150102321511034033

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيضرغام يحيى هالل عبود1150112321515002155

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيعال محمد وهاب محمد1150122321526001113

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين علي جابر هاني1150132421515004107

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية دمشق للبناتتطبيقيزهراء عبد الرضا كشاش حيوان1150142421522024018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين رشيد عبد احمد1150152521422022157

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمرتضى صادق محمد رضا كاظم1150162521511009093

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية العزة للبنينتطبيقياحمد شهيد عبود عبد الخضر1150172521511016001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمازن نعيم بدوي عبود1150182921515006164

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيعبد هللا حيدر غالي جاسم1150192321217015014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية الفاو للبناتادبيمالك سعدون دفار علي1150202321222035046

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية المسيب للبناتاحيائيغدير مجيد سعيد محمد1150212321422041145

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية غماس للبنينتطبيقيحيدر باقر محمد ياسر1150222421511011016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيديوان قصي ناظم عبد1150232521511007075

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيزهراء محمد علي عريبي1150242721522054020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية االمام للبنينادبيكرار حيدر مرزه لفته1150252321211013029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد االمين علي عبيد ضيدان1150262321211036015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعلي كريم جواد كاظم1150272321215004090

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية الهدى للبناتادبينور ناهض حسين امير1150282621222019018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية الهالل المختلطةادبيعمر محمد عبيد ردام1150292321217010034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيساره فليح حسن شبل1150302321422019037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية الوركاء للبنينادبيحسين حمزه راضي حسين1150312321211030006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية الوركاء للبنينادبيمحمد ميثم كاظم فرهود1150322321211030049

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية المسيب للبناتاحيائيرقية جواد كاظم عبود1150332321422041066

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبنين عبيس هاشم عبد عون115034232042089017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية حطين للبناتادبيتبارك رحيم عبيس محمد1150351421222004006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية الدرعية للبنينادبيمروان هادي خضير عباس1150362321211053023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيشمس محمد حمزه علي1150372321215006018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الفجر المختلطةادبيعلي صادق شاكر شمران1150382321217007045
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية االجيال للبنينادبينجم عالء عبد هللا عطيه115039162021014067

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزمرد عالء يوسف يعقوب1150401621222035031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعلي حسن مهدي محمد1150412321211063042

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية المسيب للبناتادبيمريم حازم علي هادي1150422321222041080

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الهاشمية للبنينادبيمحمد علي حسن عبيد عبيس115043232021019042

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه نجم ادعير زغير1150441621222063039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين علي محي جاسم1150452321211041021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية الحيدري المختلطةادبيامال عباس كاظم مران1150462321227027001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد حسين عداي مجيد115047142021028075

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية العامل للبنينادبياحمد صالح حاتم حسين1150482321211023002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي عمران عبد الحسين سرهيد1150492321211041049

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحنان حمد عجم محيميد1150502321422039055

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية النور للبناتاحيائيرقيه منصور كاطع عبد1150512421422005073

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية الشجعان للبنينادبيكرار ميثم كاظم عيدان1150522621211046073

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين علي فهد جبر115053232021052024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى شاكر حميد زمان115054142021024303

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية الدرعية للبنينادبيعلي ياسين احمد هاشم115055232021170018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية المسعودي للبناتاحيائيبنين حامد حسين فياض115056232042095017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيزهراء عماد عبد الحسن ديوان1150571421226006015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيجعفر جبار شهيب جبر1150582221211074007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيوفاء محمد حسين عبيس1150592321422018177

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية الفرسان المختلطةادبيحسين علي عبد الحسين كاظم1150602621217008006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيفاطمه جابر مهدي صالح1150612621226002008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية الشموخ للبناتادبيبنين رحيم كتاب صالح1150622221222028008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية الوركاء للبنينادبيمحمد احمد جواد كاظم1150632321211030042

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيكوثر عبد الكريم حمود عزاوي1150642621222004034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية النهرين للبنينادبيليث صالح مهدي شنين1150652321211055026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيصادق هاشم عبيد كاظم1150662321215004058

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الميمون للبنينادبييحيى صباح جبار موسى115067262021033063

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية بيروت للبنينادبيمرتضى رعد علي سلمان1150682321211021035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي ريس حمد مزهر1150692321211041047

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعباس ماجد محمد ياسر1150702621211025032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الزبيدية للبناتادبيغفران احمد رزاق حسن1150712621222021020
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية المشرح للبنينادبياحمد حسين حرفش جبر1150722821211017002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسين نعمه عبد هللا طه115073162021495034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيحسين حميد احمد عليوي1150741121217008006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية عمر المختار للبناتادبيتبارك احمد عباس حسن1150751121222022009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد عباس جدوع حسين1150762121211014071

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبييحيى موسى حسن صالح115077112021164011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمصطفى علي نايف كاظم115078232021253157

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية المحاويل للبنيناحيائيصالل ستار حسام محمد115079232041008081

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيمالك حميد يوسف كلف1150801121226003032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء كريم ابرهيم عايد1150812621222063010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية المنار للبناتادبيايات قاسم عبد الكريم كاظم1150822721222001006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية المنار للبناتادبيكوثر صادق حسن سلطان1150832721222001065

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيزين العابدين قاسم داخل عزيز115084102021210021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبيقمر الزمان احمد عبيس هاشم115085232022138010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيمحمد احمد خضير طعان1150861121211034046

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67ثانوية مؤتة للبناتادبيايه عصام محمد جلوب1150871121222050006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية العراق للبنينادبيكرار ستار جبار خلف1150881221211009183

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيحسين حسام فخري عزيز1150891421211018019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية النجاح للبنينادبيعلي كاظم حسن علي1150901421211026111

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67الخارجياتادبيبراء عباس جودة عبد هللا1150911421228050154

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67ثانوية االمجاد للبناتادبيزهراء كريم عبد هللا فنجان1150921621222099010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67ثانوية المدائن المختلطةادبيمحمد حاتم خضير عباس1150932121217031012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية البيان للبنينادبيحسنين مدلول حميد سنيد1150942321211014013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67ثانوية الحلة للبناتادبيفاطمه خالد اكشيش حمزه1150952321222024042

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيفاطمة محمد عباس علي1150962321222074013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية حلب للبنينادبيحيدر ناصر تايه فضل1150972621211013041

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67ثانوية مروج الذهب للبناتادبيشروق ناصر داود غالي1150982821222044063

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية المكاسب للبنينادبيحيدر علي تركي عطيه115099272021003031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيجعفر حسين مهدي صالح1151001321211031018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيلبنى علي حسون علي1151011321226005021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50إعدادية المروج للبنينادبيضياء الدين جاسم محمد صالح1151021421211011041

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعمار ياسر عبد القادر إبراهيم1151031421211035112

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء سليم سدخان صباح1151041421222002013
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية الفداء للبناتادبيمريم حافظ مطر شعبان1151051421222033067

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية الوارثين للبنينادبيحسام احمد كامل سيد1151061521211013017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية الهدى للبناتادبينبأ عادل عبد صكر1151071521222007101

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيضحى جواد كاظم تويه1151081521222010063

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيمحمد عقيل ايوب فرج1151091621211045017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية الجيل القادم للبنينادبييوسف شعبان فاروق شعبان1151101621211081225

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيالحسن عوده عبد الحسين بري1151111621213006003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية المدائن المختلطةادبيابو الفضل محسن مهنا ايدام1151122121217031001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية الباقر للبنينادبيعلي صفاء سليم حمد1151132321211037036

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيعباس عبد الهادي عبد هللا عباده1151142321215003036

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية الحلة للبناتادبيزينب جاسم محمد علي عبد هللا1151152321222024024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيرويده حمزة ابراهيم كاظم1151162321222043020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيامنه محمد حلبوص كاظم1151172321422018008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية حمائم السالم للبناتادبيمنار نجاح صلبوخ علوان1151182721222029056

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس رائد رمضان مزهر1151192921211001089

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيبالل عبد الستار شعالن محيبس115120102021015015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية الحلة للبنينادبيعلي ليث خضير رحومي115121232021020047

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية الفردوس للبناتادبيرشا رائد عبد علي موسى1151221321222040040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعباس كريم حسن تالي1151231421211003074

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية النجاح للبنينادبيسجاد طالب كاظم جواد1151241421211026070

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه صباح عبد الحسن فليح1151251421222002030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية البراق للبنينادبيسجاد محمد جاسم حسون1151261521211002060

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين علي محسن علي1151271521211008026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيحيدر فرحان ضيدان وهب1151281521215003031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيروان خالد مالك عبد الرزاق1151291621222042036

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية االبتسامة للبناتادبيزينب وديع مطر سعيد1151301621222076040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينور الهدى هاشم كاظم جاسم1151312121222065097

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيعلي حسن حرج كاطع1151322221211063017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33ثانوية بيروت للبنينادبيسجاد علي كاظم كليكل1151332321211021019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعبد هللا مثنى عبد هللا حمزة1151342321215004071

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعلي خضير مشاري كرير1151352321215007080

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33ثانوية الهالل المختلطةادبياركان سلمان ساهي مشهد1151362321217010002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي حسين هادي حمزه1151372721211015110
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحسنين بشير صباح حسن1151381121211052036

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17ثانوية عدن للبناتادبيسرى مصطفى محمد نور صالح1151391121222033045

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية النصر للبناتادبيزهراء فخري عبد ابراهيم1151401221222031058

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17ثانوية االسراء المسائية للبناتادبياسراء احمد هادي علي1151411321226004001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية الشهداء للبنينادبيسجاد حمزة عبد العزيز فتلة1151421621211015014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17ثانوية الصمود للبنينادبيعبد االمير جواد عبد االمير صيهود1151431621211079014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17ثانوية الوركاء للبنينادبيحسين عبد االمير عباس بديوي1151442321211030008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17ثانوية االزدهار االهلية للبنينادبيمحمد علي عبد عون سدخان1151452321213003010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية الفجر المختلطةادبيرافد صفاء جليل وهاب1151462321217007029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17ثانوية كصيبة المختلطةادبيابراهيم حسين شالل سلمان1151472621217019001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد قاسم وحيد عاجل115148242021030047

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية الطارق للبنينادبيمحمد ثائر اكرم نافع1151491021211038021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00إعدادية المروج للبنينادبيعبد الرحمن جمعه جبار عياض1151501421211011046

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية النجاح للبنينادبيجعفر الصادق مهند مسعود عيدان1151511421211026027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00ثانوية الندى للبناتادبيمريم مثنى حوار عبد ياسر1151521421222069086

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيفاطمه ماجد سامي عاشور1151531421226006032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00ثانوية العلياء للبناتادبياميمه عبد الستار عبد الجبار صدام1151541621222052006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية الحكيم للبنينادبيياسر فاضل علي كاظم1151552321211035031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00ثانوية مأرب للبنينادبيمجتبى حمزه هاشم راضي1151562321211038023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية المدحتية للبناتادبيفاطمه حسين علي عبد الحسين1151572321222015031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية عفك للبنينادبيمصطفى رياض مراد مران1151582421211006026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00ثانوية عفك المسائية للبنينادبيحسن محيسن رحمان طاهر1151592421215008010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00ثانوية الكرار المختلطةادبيفاهم بدر عبد العالي غازي1151602421217002011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيمنتظر هاشم جابر عجبور1151612621215004077

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبينور عمر ياسين حسين1151622621222014017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبيباقر محمد عبد عواد1151632721211023011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83إعدادية المروج للبنينادبيعلي سلمان رسن كعود115164142021013089

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتادبياساور مقداد عرار حمود115165162022293001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمحمد جاسم محمد جياد115166272021150082

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83ثانوية البسملة للبناتادبيايمان جاسم محمد علك1151671121222061005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83اعدادية الشوملي للبنينادبيسلطان مريح جبر رشاد1151682321211042011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83اعدادية اسماء للبناتادبيصابرين عادل حسين ابراهيم1151692321222018049

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبينوره جاسم محمد عبد1151702421222018040
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى نوري عبيد محمد1151712521413031677

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83اعدادية السياب للبنينادبيعلي باسم محسن اميح1151722621211047039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيتبارك محمد فوزي موسى1151732621222031006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيحسين عالء حاتم جرجيس1151742721211021010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي حسين محمد حنتوش1151752921211001103

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83ثانوية النور للبناتادبياسيا باسم كاظم جبار1151762921222022006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيحسين ستار عبد هللا علي115177122021202046

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية المسيب للبنينادبيهارون صائب محسن جاسم115178232021009115

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد عبد الكريم حسين خلف115179232021011065

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67ثانوية سيف الحق للبناتادبيرحاب ربيع حسن عبد الحسين115180272022076016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67ثانوية وهران للبناتادبيفاطمة سمير قاسم محمد1151811121222049013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحيدر علي غالم محمد1151821321211012035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي سالم صحن عشبة1151831421211025056

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية الرافدين للبنينادبيموسى جعفر كاظم محمد1151841521211001127

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب صبيح حسين محيسن1151851521222005059

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية الرضوان للبنينادبيمنتظر كريم عبد الرضا مسلم1151861621211043093

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياحمد فريد راسم محمد1151872121211037013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين زمان صاحب ابو اللوخ1151882521211012081

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية الحيرة للبنينادبيصادق عقيل عبد محمود1151892521211015018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعبد هللا قائد حمزة حسون1151902521211021161

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67ثانوية ام الكتاب للبناتادبيدعاء حميد جليل جوده1151912621222052002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية الفتح للبنيناحيائيسجاد حيدر فاضل جاسم1151922721411003054

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية االعتماد للبنينادبيزين العابدين قيس محمد علي جمعه1151932921211005055

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد احمد محمد تقي جراغ115194152021017115

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية االندلس للبنينادبيحسن حيدر كاطع جالب115195232021042006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية الدغارة للبنينادبيكاظم حسن جاسم كاظم115196242021008038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيحسين كامل كنيوي زماط115197292021153058

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية البيان للبناتادبيغدير علي مطر عبيد1151981021222014049

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50إعدادية المروج للبنينادبياحمد رياض عودة شبيب1151991421211011012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين علي حسين سلمان1152001421211035041

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرتاج عبد الجبار ناصر كريم1152011421222046019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى عباس غازي مظلوم1152021521211009150

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزهراء عبد الكاظم عبد الحسين وهيب1152031621222094014
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيعلي فاضل حامد عبادة1152042321215008040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية الفاو للبناتادبيغفران عبد الحسن مالك كاظم1152052321222035037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيكرار حيدر عزيز موسى1152062521213002009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية حلب للبنينادبيسجاد جبر مكطوف هاشم1152072621211013051

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية الحفرية للبناتادبيسجى صالح غالي علي1152082621222020027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيمفاز مالك عويد سالم1152092621224013020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50ثانوية الحضر للبناتادبيهدى هادي كاظم ظاهر1152102721222002048

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50ثانوية علي األكبر للبنينادبيعباس علي شدهان راهي1152112921211015027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية المسيب للبنينادبيايهاب ماجد عمران علي115212232021009018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيلينه علي مجيد عباس1152131021226001043

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعداديه االنوار للبناتادبيهاجر وليد عبد هللا عبد1152141121222026060

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيأسامة أياد رسول صالح1152151221211003006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية األصفياء للبنينادبيعباس فاضل جابر مغامس1152161621211062021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33ثانوية الطموح للبناتادبينوره محمد عبد الرزاق خلف1152171621222008040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن محمد عباس برهان1152182321413009004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية النجدين للبنينادبيامير قائد كاظم علي1152192421211033006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية الحيرة للبنينادبيحسين عبد االمير جودي عبد العباس1152202521211015010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية المثنى للبنينادبيعبد هللا سعد هويدي مطشر1152212621211005055

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33ثانوية القحطانية المختلطةادبيجعفر فالح عبد هللا شاتي1152222621217020002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيعبير عنبر فرحان حمود1152232621222063017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد ثامر بيجي عبود1152242721211015159

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية الماء المعين للبنينادبيمصطفى حيدر شوشان ناصر1152252721211022053

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية حمائم السالم للبناتادبيمروه عبيس جاسم مزهر1152262721222029051

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0051.17ثانوية الدورة األهلية للبناتادبيبشائر جاسم موزان علي1152271121224002002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0051.17اعدادية الناصرة للبناتادبيداليا رياض مكي جياد1152281421222056013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0051.17اعدادية دجلة للبناتادبيسكينة علي عبد الزهره حمد1152291621222067024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0051.17اعدادية اليسر للبناتادبيسجى عصام علي منصور1152302621222038034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0051.17ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبيرسل يحيى شدهان عويد1152312621224009003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 305.0050.83ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيكرار ياس خضير عبيس1152321421413019017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 305.0050.83ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيعذراء ناصر عبد الحسين جاهل1152332421424025084

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 305.0050.83اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد علي عبيس علي1152342721411030111

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 304.0050.67ثانوية التسامح المختلطةاحيائياحمد فالح جاسم محمد115235232041192008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 300.0050.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمصطفى سالم محمد مشكور115236222041001117
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 300.0050.00اعدادية السدة للبناتاحيائيزينب علي عبد الكاظم عباس1152372321422034041

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0073.33اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد سالم زغير كطان1152382221411020120

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0069.17ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيتقى نصر حسن كاظم1152392721422050026

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0066.33ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيزينب جواد كاظم عبد1152402521427001038

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0066.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى نصير عباس حسين1152412521413031618

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0064.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيشيماء فاضل ضياع بدر1152422521422014055

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0063.83اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيبنين رسول جابر مزهر1152432521422020016

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيزينب سلمان حاجم سلطان1152442521424034014

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيكوثر قاسم شاكر حبيب1152452521424014296

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مشكور عبد االمير برهان1152462421413010048

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق جعفر باقر1152472521413031551

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمسلم هاني شاكر محمود1152482521411008361

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيايمان ضرغام زهير عبد الزهرة1152492521422001012

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسين علي عبد حسين1152502421417020025

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبنين محمد مراد كاظم1152512321422014028

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء مهدي حمادي شهد1152522521422026071

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيياسمين صادق عبد كواد1152532421424023141

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء جميل هادي بريهي1152542521422004313

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرانيا فارس جابر طالب1152552521422003151

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء عالوي حسن حبيب1152562521424004254

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين عليوي1152572321411006189

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمقداد حسين عالوي محمد1152581421511013070

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيحوراء عبد الحسين رزاق منشد1152592221522009015

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيعباس كاظم حياوي عبود1152602521213025029

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين حميد سهر بدر1152612521422022153

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب ضياء كاظم راضي1152622521422003282

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية العباس للبنينتطبيقيمصطفى عباس مطشر طيب1152631621511046149

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعلي رياض عبد الكاظم هواس1152642521413028049

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفرقان واثق عزيز جبار1152652521424019088

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمرتضى فارس محمد رضا كاظم1152662521515004090

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيقمر حسين عبد الزهره عبد الرضا1152672521524004022

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينه صادق عبد الساده جهادي115268252042053068

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيأيمان علي عبد جاعد1152692221424032001
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قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينادبيزيد ستار كاظم حسين1152702321213019005

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الهادي عبد االمير1152712521413013195

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيكرار علي هادي حمزه1152722521513013046

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك صالح عاكف محمد1152732221424008045

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيهادي حاكم هادي حسون1152742521211021343

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعالء سمير غازي كاظم1152752521411012153

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء واثق عبد االمير حسين1152762421422040121

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينادبيمحمد علي فاضل هنيدي لفته1152772521215013011

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيتبارك فاضل عباس عبد الحسين1152782521522004029

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمرتضى جوده منجل مسلم115279282051020043

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمصطفى علي كريم جاسم1152802421411013147

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد عمار سعد حسين1152812521211012240

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمرتضى محمد صابر صادق1152822521211021301

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسكينه حيدر حسن موسى1152832521422040082

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيزينه علي كامل علي1152842221526002060

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي مزهر حميد عبد ياسر1152852521211012194

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الفدائي للبنينادبيعلي جبار رزاق جواد1152862521211013030

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيكرار سليم محمد حسين1152872521215007054

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الصباح للبناتادبيغفران عبد االمير جابر مجارح1152882521222007089

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيتبارك احمد جليل مطلب1152892521222024028

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية شمس الحرية للبناتادبيرسل عبد االمير هادي جواد1152902521222030017

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية النجوم االهلية للبناتادبيفاطمة خيري محمد ردام1152912521224001008

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين عالء جابر عصواد1152922521411033035

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيباقر احمد شليبه عنيد1152932521413031091

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيآيه حسين عبد علي محمد1152942521422026004

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيصفاء صالح حسن حميدي1152952521422040119

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمصطفى عدنان حسن علي115296252021044044

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي قرش مشذوب1152972421511027028

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيابتسام وهاب عبد حسون1152982521222024005

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب عبد الكريم مجيد سعدون1152992521222035063

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية هيت للبنينتطبيقيالحسن هيثم يونس صالح115300192051014023

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياسالم احمد عبد الزهره صالح1153012521211012023

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية صنعاء للبناتاحيائيانوار فاضل حمودي قنبر1153022521422014007
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قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيمنتظر محمود اعالن شعالن1153032621511027046

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيحسين شافي عبد العزيز ادريس1153042721411027044

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية الكفاح للبناتادبيهدى هادي عبيد دبيس1153052321222037040

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية ميسان للبنينادبيحيدر علي نور علي1153062521211011026

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعمار حكيم نوري عبود1153072521211021205

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيمسلم عادل جبار هويدي1153082521515003040

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيحيدر عبد العظيم مكطوف يعقوب115309252021026005

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين سالم فتحي ياسر1153102521211012083

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد حسين جبار كاظم1153112521211021253

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمحمد حسين مهدي جعفر كاظم1153122521213025038

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيعلي حافظ تريب عبد هللا1153132521215001048

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية نور الحسين للبناتادبيرباب حيدر حسين والي1153142521222016042

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية االعتماد للبنينادبياحمد بري عور خشان1153152921211005003

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الكوثر للبناتادبيقمر محمد صمد حميد1153162321222038027

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين جبار نعيس نويط1153172521211021082

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيندى تحسين كاظم عبد الحسين1153182521222024139

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيمريم موسى جاسم محمد1153192521222031057

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي حميد محسن خضير1153202521211008111

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الرملة للبناتادبياميره محمد محسن بدر1153212521222006004

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الكفل للبنينادبيحسين عبد الزهره حميد سلمان1153222321211028010

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعدنان عبد الصاحب سلمان جعفر1153232521211012165

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرواء احمد عوده حسن1153242521222035041

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمصطفى محمد ناجي كاظم1153252521211012282

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمسلم سرحان زوير صباح115326252021012194

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي شكر محمود راجي1153272521211035088

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيحسين علي محيسن جواد1153282521211008042

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الصباح للبناتادبيهدى نايف حسن عبيد1153292521222007124

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيجنات عايد عبد الصاحب نجم1153302521222016033

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيعبير جاسم محمد راضي1153312521222016091

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيزهراء عالوي علكم علوان1153322521226002020

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية ميسان للبنينادبيحسن قاسم عبد العباس حسن1153332521211011014

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيصفاء جودي كاظم لهوف1153342521215002041

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمرتضى عادل نزال عبيد1153352521215002081
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قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33المسائية للبنين (ع)ثانوية الكرار ادبيحسين احمد جاسم محمد1153362521215010008

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية اليقظة للبناتادبيبنين صالح عبد االمير جواد1153372521222036005

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء محسن فارس ثجيل1153381621222063022

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية شمس الحرية للبناتادبيعلياء صباح جياد بحر1153392521222030033

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي حسين عبيد حسين1153402521211012174

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية اليقظة للبناتادبيفضاء كرار جبر كاطع1153412521222036041

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الفاو للبناتادبيحنين ماجد عبد الحسين عبد الحسن1153421621222050006

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيغفران احمد رهيط عبدان1153432421224005016

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيسجاد علي محسن مهدي1153442521213002007

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيوئام احمد غالي محمد1153452521222035127

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيصالح حسن موسى حسن1153462521211039019

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمه عبد هللا محمد سالم عبد الحميد1153472521222016109

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية التآخي للبنينادبيحيدر حسين علي عباس1153482421211022021

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية هل اتى للبنينادبيمحمد علي ستار حنون موسى1153492521211036061

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية الزاكيات للبناتادبيحوراء منهل شاكر عليوي1153502521222011021

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمه عالء هادي نعمه1153512521222016110

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير علي عبد الرسول محمد115352252021024038

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية الصباح للبناتادبيحوراء حيدر شاكر ابولول1153532521222007039

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية شمس الحرية للبناتادبينور خزعل عبد الحسين غضب1153542521222030048

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيابو الحسن سعيد محمد جودة1153552521211012004

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيعلي حيدر عبد الزهره محمد رضا1153562521211018033

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية الصباح للبناتادبيايات جاسم جبار اسماعيل1153572521222007018

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي حسن شنبوج ادهام1153582521211012172

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي فالح حسن حمادي1153592521211021194

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 2329.0054.83الخارجيات ادبيموج خالد فاضل جياد1153601621228051400

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية الرملة للبناتادبيزهراء مثنى عبد المحسن خادم1153612521222006020

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية صنعاء للبناتادبيغادة حيدر وحيد جليل1153622521222014031

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية المرتضى للبنينادبيمسلم عقيل خليفه عطيه1153632821211002073

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الشنقيطي للبناتادبيعواطف حميد يوسف حمادي115364162022209053

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيعال اياد عبد الزهره جليل1153651621222049064

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية المتنبي االهلية للبنينادبييوسف قحطان عبد زيد عباس1153662521213001003

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الفواطم للبناتادبيزينب رعد كعيد موحان115367162022172029

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتادبينوره جاسم راضي صيوان1153682221224010009
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قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيمنتهى عالوي عبد زيد ساجت1153692521222035107

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية ميسان للبنينادبيمصطفى حمزه شجر عيدان1153702521211011060

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمحمود فاضل مهدي محسن1153712521211035124

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيكرار حيدر عزيز علي1153722521211021217

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيغيث صبيح راهي عباس1153732521213023017

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيضحى االسالم سعد موجد كاطع1153742521222031045

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية االستقامة للبناتادبيزهراء محمد يحيى كاظم1153751521222018041

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية الكفاح للبناتادبيرقية عبد االمير جبر راضي1153762321222037014

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيساره قاسم جبر عبره1153772621222006014

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمحمد صادق حسن صالح1153782821211020055

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية الفيحاء للبناتادبيليلى قيس خير هللا حبيب115379222022109027

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيسلوان رحيم يالي غازي115380162021020068

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية ميسان للبنينادبيمحمد باسم سامي عبد1153812521211011052

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية شمس الحرية للبناتادبيتقى علي حسين كاظم1153822521222030012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 495.0082.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبا ناهي كاظم جيثوم1153832521424014344

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 489.0081.50ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيطيبة سعد شهيد عليوي1153842521424022132

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 476.0079.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم سالم علي1153852521422003287

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0067.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء ناصر عباس محمد1153862521426001190

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0067.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه عباس محمود محمد1153872521422022357

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0066.50اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمنتظر حسن صادق غدير1153882521411026049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0066.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه ضرغام حسين جاسم1153892521424018063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0065.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايه حيدر احمد عبد الزهره1153902521424014035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0065.50اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسن صاحب سرحان محمد1153912521411004023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0065.33اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمصطفى علي خيري غانم1153922521217003036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0065.17ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزينب حميد عبد األمير علي1153932521424025026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمة حسين سعدون درويش1153942521422014059

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيطيبه محمد حسين حسوني1153952521424015092

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0064.50الخارجياتاحيائيزينه مسافر بساله فضيح1153962521428050298

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0064.33اعداديه يافا للبناتاحيائيبنين فليح عيسى حمزه1153972421422040040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0064.17إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيحسين فاخر علوان محمد1153981421511007025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0064.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين برزان رحيم هاشم1153992521413017020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0063.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء مهدي كصد حميده1154002521426001188

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء هادي شالش حسن1154012521424023050
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه مسافر بسالة فضيح1154022521422004284

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشهد نضال فليح حسن1154032521422004537

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين عيدان1154042421424002046

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0062.67ثانوية الضحى للبناتاحيائيبراء جبار حنش عيفان1154052521422042006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه طاهر علي جابر1154062521422040217

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائياثمار جعفر رزوقي داود1154072521424023001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب حمزه مطرود جياد1154082521422004412

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83اعدادية ميسان للبنيناحيائيمسلم صباح مهدي محمد115409252041011088

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائينرجس حبيب نوري عبد الزهره1154102521422003550

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات خضير عباس عزيز1154112521422022099

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83ثانوية االشراق للبناتاحيائيرغد حسان عبد االمير عناد1154122521422037012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين نصير رحيم علي1154132521413031190

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية االمير للبناتاحيائيختام رسول محمد محسن1154142521422021036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه حيدر عدنان محمد1154152521422036080

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح حسن عبد الكاظم1154162521424023044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية ابي العالء للبنينادبيمحمد عبد هللا ماشي ضيدان1154172921211027081

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الكريم صبيح حسن1154182521413013205

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمخلد عوده صاحب راضي1154192521411014190

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيهيفاء رسمي عبد الكاظم عبد الرضا1154202521424015144

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيجاسم محمد شبوط جابر115421282051011011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيباقر حسون نعيمه جياد1154222521413013047

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيدعاء مسلم خضير عباس1154232521422003146

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد عاشور1154242521422035093

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد صالح مهدي1154252521424030059

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيجنان فرج خضر حسن1154262521427001019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياثير عباس هالل جرموط1154272521211012006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين علي جميل عبد الحسن1154282521411008089

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهاجر عباس عبد الزهره طاهر1154292521422022616

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيايات هاشم عويز خواف1154302521422024015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائياسالم ماجد حميد حدود1154312521422030003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان غازي اكريم1154322521424028009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيياسر كفاح عبد الصاحب عبد الهادي1154332521411041073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83الخارجياتاحيائيسرى عبد الحسين عبد المجيد عباس1154342521428050325
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67ثانوية تبارك المختلطةادبيريام فيصل غازي مزيد1154352521227005011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيجيهان سعد بساله عبود115436252042070052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسين قيصر حمزه سلمان1154372421417020027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية العزة للبنيناحيائيمصطفى هشام هادي عبد1154382521411016048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيزيد مهدي شنون وداعه1154392521417014016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيآيات حسن هادي صاحب1154402521422022012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية اليقظة للبناتاحيائيرقيه رائد خضير عباس1154412521422036038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيامير اكرم عباس عطيوي1154422521513031005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعادل حسين جميل حميد1154431621511011064

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزينب عواد عاجل حمزه1154442521424024020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائياسراء ناظم محيل حمود1154452521427014003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيايمن محسن غازي هاشم1154462521511012011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيهال محمد رميض حمد1154471621424027031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00الوقف الشيعي- للبنين  (عج)ثانوية االمام المنتظر احيائيمصطفى سعد عزيز عاصي1154482321411068022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعداديه يافا للبناتاحيائيغاده جابر عباس حسون1154492421422040170

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيسيف علي سامي حبيب ظاهر1154502521211008085

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشفاء عادل نور احمد1154512521422004524

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياساور نعمان حسين عباس1154522521424004043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعلي رياض محمد رضا جعفر115453252051007113

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعقيل سامي حسين عليوي1154542521211012167

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينورة عباس جاسم علي1154552521222001072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الالذقية للبناتادبيزهراء عبد الزهره هادي حسن1154562521222003059

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الزاكيات للبناتادبيضحى سعد حسين داود1154572521222011048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمه عالء رزاق علي1154582521222024118

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمحمد رحيم حمادي شاكر1154592521413028066

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيفضل كاظم جياد عنوز1154602521413033106

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهدى محمد عبد العزيز حسين1154612521422022636

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر عادل حاتم مهاوش1154622521424018139

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيفاطمه محمد حسن شيال1154632421224002013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية الصالحية للبنيناحيائيعلي حسين جبر سلمان1154642421411017018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيامجد حسين علوان عبد1154652521211008012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي حازم سعيد حمزه1154662521211008107

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد محسن عبد الجاسم هاشم1154672521211021279

4148 من 3499صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبياحمد يحيى حسن ابو عوجه1154682521213025004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمحمد صفاء نعمه خضير1154692521215002098

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية صنعاء للبناتادبيزهراء محسن حسن دخيل1154702521222014020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيرانيا حسن شناوه حسن1154712521222026022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن هيثم خضير كريم1154722521413014077

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائينبأ علي كريم حمزه1154732521422001183

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا عباس مخيف مجهد1154742521513031066

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية الضحى المختلطةادبيمحمد كاظم منذر عبيد1154752321217042008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية غماس للبنينادبيمحمد مؤيد حسن عالوي1154762421211011053

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعلي باسم حسين سعدون1154772421411021048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب عقيل جبار عتوي1154782421427008094

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيأمير نبيل فاضل عباس1154792521211028002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية هل اتى للبنينادبيعلي حميد علي مهدي1154802521211036041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب جواد كاظم حسون1154812521222001031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية االفتخار للبناتادبيغدير عبد الرزاق كاظم محمد1154822521222017036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيورود رزاق عبد عطشان1154832521222024155

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية شمس الحرية للبناتادبينور مثنى نجم سالم1154842521222030050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية البتول المسائية للبناتادبيسرى محمود عطا كاظم1154852521226001046

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيابراهيم شوقي ابراهيم مشكور1154862521413013001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية خديجة للبناتاحيائينور الهدى موسى باجي شناوه115487242042080117

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية االبراج للبنينتطبيقيمصطفى واثق مردان موسى115488252051027020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيحارث مثنى فالح عبد هللا1154892321417016003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية غماس المسائية للبنينادبيمصطفى عامر عباس كريم1154902421215002036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيعبد الجليل سعد محمد حسين1154912421215003040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيعقيل ملحان حسن عبد1154922421217008014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير عبد زيد عرف1154932421413011054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر محمد علي جبار1154942421413013014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيامل حسن قطفان مهدي1154952421427008013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيآيات علي شاكر محمد1154962421427020003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعداديه يافا للبناتتطبيقيبنين صادق هادي خضير1154972421522040003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيناصر حسين مدلول سربوت1154982521213013051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية الرملة للبناتادبيدعاء جبار رهيف محمد1154992521222006012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية نور الحسين للبناتادبيبنين علي كاظم مناتي1155002521222016023

4148 من 3500صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية المنار االهلية للبناتادبيفاطمه حسين علي طاهر1155012521224003009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية البتول المسائية للبناتادبيزينب صدام محمد ناجي1155022521226001036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية البتول المسائية للبناتادبينبأ كرار عبد الرحيم علي1155032521226001072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيشهد خالد خليل ابراهيم1155042521422001119

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيموزه حمدان بكان غباش1155052521422004719

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم وسام صاحب عطا هللا1155062521424018214

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد ثجيل ياسر1155072521424019050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيمسره حيدر رزاق داود1155082521424030124

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيسجاد حيدر كاظم عبيس1155092521511009038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية ميسان للبنينتطبيقيمحمد علي جليل عبد عوده1155102521511011049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33الخارجياتتطبيقيملوك جواد كاظم عبد الرسول1155112521528050073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمرتضى جواد حسين راضي115512252021004073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن باسم حسين عليوي1155132421411036053

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية ميسان للبنينادبيامير كريم محمد علي عبيد1155142521211011010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي ناصر حسين محمد1155152521211012197

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية االبراج للبنينادبيعلي نشأت جابر كاظم1155162521211023073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيحسنين محمد عذاب عباس1155172521213014007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الالذقية للبناتادبيزينب علي يحيى رديف1155182521222003071

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية االسراء للبناتادبيزهراء عبد الجليل مهدي سلمان1155192521222025008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيتهاني هاشم جبار خشان1155202521224014015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه علي عباس سالم1155212521422001146

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية غماس للبنينادبيعلي عبد اليمه حسين اسماعيل1155222421211011032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية غزة للبناتادبيآيات سعيد حمزه عالوي1155232421222007001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائييوسف مطلب عزوز عطيه1155242421413011072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية خديجة للبناتاحيائيرقيه مشتاق طالب كوكز1155252421422001054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائينور شنان دحام عوده1155262421422026207

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيرقيه سالم علي عبد1155272421424025050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية المرادية المختلطةاحيائيبراق حبيب شمران فيصل1155282421427006002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمسلم عقيل شاكر خضير1155292521211012271

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد جبار مطر حمادي1155302521211021007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد وحيد حسين وحيد1155312521211021025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيكميل راضي صالح يوده1155322521215007057

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية واسط للبناتادبيحوراء سعيد حسن عبد الزهره1155332521222008011
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب محمد تقي محي1155342521222035069

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيسجاد عامر عبد الصاحب عبد محمد1155352521413033063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيتبارك حسين كاظم كشوش1155362521422036019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيساره فليح عبد جابر1155372521422040063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيمنى رزاق جاسم محمود1155382521424013102

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية سيف الحق للبناتادبيبنين علي محمد مريعي1155392721222012010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيباسم حميد محمود جاسم115540162051021004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيسجاد ضياء حسن عيسى115541252051012030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية خولة للبناتادبيحوراء جفات طرخان علوان1155422421222021003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد سلمان تركي علي1155432421411047280

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيحسنين محمد جاسم حسن1155442521211004011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الصباح للبناتادبياالء فاخر تفكير مراد1155452521222007013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيساره نعمان جواد كريم1155462521422040065

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي جاسم ناصر1155472521424022097

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيسيف حيدر يحيى عبد علي1155482521511008069

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيمها هادي حمزه كاظم1155492521522035017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية الشذرات للبناتادبيسماح سعد تركي لفتة1155502921222015025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الرضوان للبنينادبيمجتبى كاظم جميل عباس1155511621211043073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية الكرار المختلطةادبيعلي جحيل حنون عبد1155522421217002009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء حسين شبيب نعمه1155532421422006074

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة عدنان لفتة حالوب1155542421422013204

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية الجنان للبناتاحيائيسلوى حازم حسين ضايع1155552421422035028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقياحمد حسين عالوي محسن1155562421517003001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي تكليف محمد حسين1155572521211035085

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمرتضى حسام منعم حسين1155582521215002079

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيحسين فليح لفته جبار1155592521215007018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الصباح للبناتادبيكوثر حسين سرحان راضي1155602521222007102

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية البتول المسائية للبناتادبيساره سلمان داود خضير1155612521226001040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيليث علي عمران رحيم1155622521415002202

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء حميد رشيد محمد1155632521422001060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايات احمد خلف نعمه1155642521422004064

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيصديقه بشير هادي ابراهيم1155652521422004542

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيمحمود عارف عبد الكاظم عبد االمير1155662521513014013
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار كريم نصيف جاسم1155672521515002056

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي حسين مشعل عبيد1155682821511007074

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيسعد فاضل حسن جويد1155692921511027013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي محمد علي احمد محمد115570252051001072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية نهج البالغة للبناتادبيراحيل عمار علي احمد1155712421222032013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الزيتون للبنيناحيائيكرار حيدر مطلق جاسم1155722421411015177

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي جبار ضاهد عبد الساده1155732421511036044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الحيرة للبنينادبيحسين علي عمران عبد1155742521211015011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيعلي حسين جاسم صالح1155752521211032025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحسين جميل ضاري والي1155762521217006014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الالذقية للبناتادبيبتول صالح عبيد شناوه1155772521222003015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية واسط للبناتادبيحوراء محمد عبد الحسين عبد الرضا1155782521222008013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية شجرة الدر للبناتادبيفاطمة نسيم جميل عبد الرضا1155792521222018038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيوفاء صالح كاظم حسين1155802521222035128

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمرتضى محسن كاظم عباس1155812521413017098

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعداديه زنوبيا للبناتتطبيقيايمان جاسم مهدي عبد115582242052100003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيكرار احمد كاظم كريم115583252021151057

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيشاكر عطيه عبد العزيز ضيدان115584252041045083

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيمصطفى محمد كاظم حسين1155851621511075055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائينور منير كاظم عيسى1155862421424019014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الخوارزمي للبنينادبيعقيل هالل كاظم علوان1155872521211019013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيتمار احمد فرحان محمود1155882521211021050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية سيد االنام للبنينادبيمرتضى عامر عبد الزهره هادي1155892521211022051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية المتنبي االهلية للبنينادبيمحمد حيدر حسن جبر1155902521213001002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية المعارف للبناتاحيائيرقيه محمد عبد االمير عبد الجليل1155912521422005012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية االبراج للبنينتطبيقيهادي جابر جيثوم صويح1155922521511023037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيسجاد سليم عبيد حسين115593242051003011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية عفك للبنينتطبيقياحمد علي كاظم عطية115594242051011002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية التحرير للبنيناحيائيمصطفى عادل نعمه نذير115595252041050042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية النبأ للبناتتطبيقيحوراء أمير شاري فليح1155961621522040009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزهراء رعد حمزه سلمان1155972421422044038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياسراء احمد موسى جاسم1155982421427008002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية السدير المسائية للبنينتطبيقيعلي حبيب ناصر حسن1155992421515015019
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيتبارك كاظم حسن عبد هللا1156002421526001027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيعلي محمد حمزه جياد1156012521211028014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية هل اتى للبنينادبياحمد علي شناوه جاسم1156022521211036007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيمهدي ليث حسن حميدي1156032521215011083

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمحمد جاسم محمد علي عبد النبي1156042521217006046

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية تبارك المختلطةادبيسندس قحطان محمد جبر1156052521227005016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعبد هللا فيصل تركي جبار1156062521411010120

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيالحسين عالء عبد الهادي حسن1156072521415002013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحسن مهدي كشاش حميد1156082521417006013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيمالك جواد عبد الكاظم جزار1156092521424030125

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقياحمد نعمان عبود سلمان1156102521511008011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيمحمد وحيد عايش مبارك1156112521515007086

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية عفك المسائية للبنينتطبيقيمحمد مهدي شنين عبد الرضا115612242051208041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيحيدر حسن عبد الرضا جبر115613252021004017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي محمود شاكر حسن115614252021012138

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الصباح للبناتادبيرقيه عبد الرضا يوسف خليفه115615252022064051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيأديار فاضل حسن مراد115616252042101001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيرشا نوفل هاشم حميد1156171621522081010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيساره خالد طالل جبر1156182421427008106

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية االبراج للبنينادبيامين حسن هادي عبد الواحد1156192521211023011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسن حبيب عبد الكاظم محمد1156202521211035031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيجعفر ضياء لطيف عبد1156212521213004001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية طريق الحسين المختلطةادبينذير جليل عبد العظيم علي1156222521217012016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعداديه امنة الصدر للبناتادبيبنين عبد النبي خلف صالح1156232521222020008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبينور الهدى كاظم مهدي معلك1156242521224005023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيسجى طاهر عبد الحر كاظم1156252521422004507

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيسجى عبد الزهره داود نون1156262521424033036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرواء عباس حمزة كاظم1156272521426001146

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمهدي حسن علي عبد الحسن1156282521511001184

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيسحر احمد عبد ثامر1156292521522003052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيرسل كفاح شعبان حسين1156302721522011018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيمحمد عواد حسون عبد هللا115631252021154027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء سالم خوان عبد مسلم115632252042059395
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعلي عدنان شذر تعيب1156331521511017052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد لفته كشكول فارس1156342221511011064

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحمد طاهر حنون شعيل1156352221511039043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيفريد هاشم بايد حسين1156362421411044121

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب حسين حسن زغير1156372421422002063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء جاسم مهدي جاسم1156382421422040097

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعداديه يافا للبناتتطبيقيفاطمه علي يحيى جعفر1156392421522040021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيحسين عزيز عظيم عباس1156402521217003009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية االفتخار للبناتادبيماجده فاضل عباس عبود1156412521222017047

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيسبأ حسين عبد الكاظم عباس1156422521222031041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية المنار االهلية للبناتادبيحوراء فائز حسين عبد1156432521224003005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيحوراء خالد عبد الكاظم عكوب1156442521224029006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية العزة للبنيناحيائيحسين علي هادي محسن1156452521411016013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعلي قائد حسين حميدي1156462521413028054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب علي محمد شيحان1156472521422001100

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيعلياء شاكر غانم مطر1156482521424025036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية الزهور للبناتتطبيقيساره سلمان كريم حسون1156492921522028020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيايناس حسين فاضل مغير115650252052059020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الشهداء للبنينادبيحسن رحيم حسن عزوز1156511621211015005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية غزة للبناتادبيفاطمه سعد جواد كاظم1156522421222007044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفاطمه محمد فرحان رحمان1156532421424017074

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبياحمد حسين فزاع كاظم1156542521211039001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيزين العابدين حبيب ابراهيم يوسف1156552521215007026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيحكمت رضا علي حسين1156562521215011026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية شمس الحرية للبناتادبيزينب علي يوسف جواد1156572521222030027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية اليقظة للبناتادبيازهار فليح مربي جوير1156582521222036001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيحنين احمد حسن جاسم1156592521224024003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد مسلم محمد كاظم1156602521513013061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيياسر طالب ياسر علوان1156612521513014016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمحمد اياد جواد سكر1156622521515002118

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي االكبر محمد راضي مجيد1156632721511033088

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيزين العابدين علي حسين رسن115664242051038015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين نصر كاظم ياسر1156652421411015077
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحيدر امير عبد الجبار موسى1156662421415004056

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيحسن محمد حسين محسن1156672521211008033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية ميسان للبنينادبيياسر عماد حسين كاظم1156682521211011070

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيسيف حازم عمران حسون1156692521211012136

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية واسط للبناتادبيفاطمه كاظم كشيش علي1156702521222008035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء جاسم عبد الحسن بعيوي1156712521222011027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية االكرمين للبناتادبينسرين علي حسين منان1156722521222019029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية االمير للبناتادبيشذى بهاء الدين عبد القادر ابراهيم1156732521222021019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي نصير فاهم محسن1156742521411005106

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيامجد مهدي عبد الزهره حبيب1156752521413033009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه عبد الرحمن عبد الرزاق حمد1156762521422004638

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين عائد سعيد حسين1156772521426001064

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية الشذرات للبناتادبيفاطمه داود سلمان جساب1156782921222015030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيسيماء عبد الحليم حسين محمد115679252042108164

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حيدر هادي مسير1156802221411003177

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية القدس المسائية للبنينادبيسيف عادل جاسم عبيد1156812521215003028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيمصطفى اركان ترتيب كاظم1156822521215008032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية االكرمين للبناتادبيسحر جبار عبيد عبد1156832521222019020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب حيدر موسى عيسى1156842521222029035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينبأ علي جاسم محمد1156852521422011072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية االمير للبناتاحيائيبنين ناجح حسين سعيد1156862521422021019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايناس باسم عبد مهدي1156872521422022121

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيصفا حليم كاظم علي1156882521422023035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء نبيل حاتم عبد علي1156892521422036051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى ماهر محسن غافل1156902521424004641

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء حامد سلمان جبار1156911621222041024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيمحمد ايهاب محمد فرمان1156922421413003019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينه يحيى سوادي محمد1156932421427008102

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد زهير كاظم عيسى1156942521211023085

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية واسط للبناتادبيعلياء علي صالح هادي1156952521222008030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية نور الحسين للبناتادبيشهد محمد عبد الرضا كريم1156962521222016084

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية االفتخار للبناتادبياالء حيدر راهي نور1156972521222017002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيصالح حسن مهدي هادي1156982521413023059
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيضي عدنان عيدان يوسف1156992521422003366

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايمان محمد فنطيل مكحل1157002521422022120

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء حياوي عبد الزهره مجهول1157012521426001162

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد مهدي ناظم كاظم جاسب115702252021008165

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيفضل حسن حسون عبد1157032521211012205

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية االبراج للبنينادبيعلي نجم عبد علي حمادي1157042521211023072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيزيد عبد النبي حراب عبد1157052521215011036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيبنين ارحيم علي حسون1157062521224023002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية البتول المسائية للبناتادبينور الهدى صادق عباس فاضل1157072521226001076

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيكرار كريم عبد صويح1157082521211012215

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الفدائي للبنينادبيمحمد عبود حسين خضير1157092521211013041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير حاتم هادي شمران1157102521211021029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية براثا االهلية للبناتادبياسراء رسول محمد جالل1157112521224022001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية ابي العالء للبنينادبيمرتضى يونس عطشان خضر1157122921211027086

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية النجاح للبنينادبيكرار سعيد لطيف خير هللا1157132221211057031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين احمد جمعه حسن1157142521211021080

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعقيل مسلم عبودي جاسم1157152521211021167

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية هل اتى للبنينادبيباقر جعفر هادي موسى1157162521211036012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء وائل عبد الخالق باقر1157171621222080042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيبتول محمد خلف محمد1157181621222094006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد ازهر حسين كاظم1157192521211021006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية اليقظة للبناتادبيزهراء مكي ابراهيم حمد1157202521222036025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية االيمان للبناتادبيفرقان حامد رضا يحيى1157212521222038032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمرتضى اركان حسين فتاح1157222521211012256

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين عامر ناصر محمد1157232521211021087

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية هل اتى للبنينادبيفارس حمزه كريم جاسم1157242521211036047

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمحمد حيدر رحيم نعمه1157252521213014017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد احسان برزان نعمه1157261621211029001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيزهراء باسم عوده جوده1157271621224024008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر عبد االمير هادي ياسين1157282521211021104

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامير خضير عباس عبود1157292521211012028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمسلم زهير عدنان علوان1157302521211012265

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية القادسية للبنينادبيعباس حازم فرحان محمد1157312521211038022
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية شمس الشموس للبناتادبيرواء عبد المنعم ثامر حسين1157321621222089017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 2329.0054.83الخارجيات ادبيشهد قاسم جبار طالب1157331621228051034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية االندلس للبناتادبينور رعد ساري جبر1157341621222015060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية المختار للبنينادبيليث عدي لوبي سعدون1157352221211043097

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيحسام سالم اسماعيل عجيل1157362521211008029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد عبد الرحيم احمد عبد الحسين1157372521211012238

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيصادق محمد عبد هللا علي1157382521211021147

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمه عبد علي بكال كاطع1157392521222001053

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء محمد جاسم محمد1157402521222011037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية االقصى للبناتادبيتبارك سليم عبد الوهاب عبد1157412821222021009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيبلسم باقر عبد الواحد حسن1157421621224022002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين محسن عبد زيد غاوي1157432521211021095

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية شمس الحرية للبناتادبينور الهدى حسن عباس ابراهيم1157442521222030047

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين توفيق محسن كاظم1157452521211022009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمحمد فالح حسن ثقيل1157462521211035118

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيعلي محسن عبد الحسين ساجت1157472521215004029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبينرجس جاسم محمد رضا عبد1157482521224014045

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية دجلة للبنينادبييوسف محمود زاهر شندي1157492821211011058

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية ميسان للبنينادبيصفاء حامد عبد زيد حسن115750252021011035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية المتنبي للبنينادبيمجتبى مسلم حنون عذيب1157511621211006067

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية مدينة السالم للبنينادبيمصطفى حسين فجري حميد1157522121211023028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية غماس للبنينادبيمنتظر رائد جويد عبد1157532421211011061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيمحمد علي عبد الكريم شالكه محمد1157542521211024021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعداديه امنة الصدر للبناتادبيصفاء محمد يوسف مهدي1157552521222020033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيزهراء محمد عمران عبد1157562521224015007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية االقصى للبناتادبيدعاء حامد جاسب ورش1157572821222021013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية جيكور للبنينادبيمجتبى حسن لعيبي عبد علي1157581621211054059

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية العلياء للبناتادبيسجى هيثم عبد الكريم عبد الرضا1157591621222052040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية القادسية للبنينادبيمنصور حمد هللا كاظم محمد1157602521211038049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية تونس للبناتادبيعبير شهد عوده عذافه1157612221222007026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيرسول مشتاق عزيز هاشم1157622521211021114

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيحسين عمران كاظم عمران1157632521211032013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية شمس الحرية للبناتادبيفاطمة الزهراء حسن عيدان يوسف1157642521222030035
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية االيمان للبناتادبيزهراء جدعان بشيوش جدعان1157652521222038015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية البوادي المختلطةادبيعلي بدران هدرس احمد1157662121217026008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء جاسب عاجل رسن1157672521222001022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيحسن مسلم حسين علوان115768252021032003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية التحرير للبنينادبيعلي محمد جحيش شتيب115769282021004092

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيمحمد سمير مشكور كاظم1157702421211043026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية اليرموك للبنينادبيحنين مهدي هداد مريع1157712421221018002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية صنعاء للبناتادبياسراء محمود دخيل عناد1157722521222014001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية دجلة للبنينادبيمقتدى محمد حسين صبر1157732621211020030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين محسن جليل مهدي115774272021016044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية الخوارزمي للبنينادبياحمد حمزه هادي عيدان1157752521211019001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الصباح للبناتادبينور سليم كاظم حسون1157762521222007115

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبياميره زهير عبد هادي1157772521222023002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية اليقظة للبناتادبيعذراء وعد حنيت حسين1157782521222036037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيعلي عبد الكريم عبود غلوم115779162021050022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17ثانوية ثغر العراق للبناتادبيفاطمه شاكر حمود يوسف1157802821222040054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيكاظم رعد جودة جبر1157811621211029051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيعلي رجاء خليل عيدان1157821621211045011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية  الميقات للبناتادبينور يحيى حسين جياد1157831621222029081

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينبا ماجد عبد الرزاق عبد الواحد1157841621222036079

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية سومر للبنينادبيمحمد عباس نعمه عبد الواحد1157852421211004067

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينبأ غالب شاكر حسن1157862521222024138

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبياسماء ضياء هادي جبر1157872521227006003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيكوثر فارس موزان حسين1157882521227006035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعلي عباس شعيوط زرزور1157892621215002095

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء كريم ناصر حسين1157902621222022025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الغد األفضل للبنينادبيسجاد حسين حاجم علي1157912721211014026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينب علي ياسين عبد عون115792162022245031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمه ذياب عبد المجيد عبيد1157931621222055044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الفدائي للبنينادبيزيد طالب محمد زغير1157942521211013020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الزاكيات للبناتادبيتبارك رسول صباح حسين1157952521222011012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية الدر المكنون للبناتادبينجوم شاكر خضير عبد الرضا1157962621222064016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية التأميم المسائية للبناتادبينبأ عبد الرضا حميد حسين1157972821226001074
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.6095.93ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيبارق كريم شمال عواد1157981021413012007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0072.67اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمرتضى حيدر عبد االمير كاظم1157992721411026187

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0072.00اعدادية السما للبناتتطبيقيجمانه عباس قلندر احمد1158002721522045007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0070.17اعدادية االبراج للبنينتطبيقيباقر بهلول رشيد شناوه1158012521511023004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0067.50ثانوية الجنائن للبناتاحيائيشهد ربيع فاهم عبيس1158022321422026052

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0065.17اعدادية عشتار للبناتادبيوالء عباس محمد عبيد1158032321222049037

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء فالح حسن حسين1158042721422018094

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0064.50اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيايناس عدنان هاشم علوان1158052721422046021

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0064.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكرار قاسم عباس عبد الحسين1158062721411029098

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0064.33ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيمصطفى حسن جبار سلمان1158072721511036050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0064.17ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيتبارك ياسر حسين مشاي1158082221522083006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0064.00اعدادية حطين للبنينتطبيقيجعفر سجاد غني حسين1158092321511022003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0063.83اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحيدر سلمان حسين عبيد1158102721411016041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50اعدادية غزة للبناتاحيائيندى عالوي علوان ابراهيم1158112721422034150

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الهدى نعمه مهدي محمد1158122721422014144

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33اعدادية البسملة للبناتاحيائيمريم عادل عطيه عبد علي1158132721422041176

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83اعدادية البسملة للبناتتطبيقياسيل سالم جميل بوهان1158142721522041006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين علي عبد الزهره برباز1158152721411029033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائياحمد عبد الجليل محسن عباس1158162721411037003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيشروق سهيل نجم حسين1158172721422018122

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمرتضى عيسى حسون عبد الزهره1158182721411029134

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83ثانوية الشهباء للبناتاحيائيزينب حمزه جواد ياسر1158192721422032019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17ثانوية المنار للبناتادبيبنين عبد االمير مهدي علي1158202721222001011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيسما حازم عباس كاظم1158212721422037188

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب محمد حسن عبد هللا مدلول115822272042079066

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه مهند كامل عبود1158232721422055182

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعداديةالسماوة المسائية للبناتاحيائيايات محمود شاكر كحط1158242921426001011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17ثانوية التفاؤل المختلطةادبيمنتظر علي حسين ابراهيم1158252721217001027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيرسل جاسم محمد غازي1158262721422012026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17اعدادية القوارير للبناتاحيائيتقوى قاسم محسن زبار1158272721422015040

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيعذراء سعد حسين جياد1158282721426002029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد حازم جاسب محمد1158292821515001230

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية الرضوان للبنينتطبيقييوسف حيدر محبس عبد هللا1158301621511043218
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيتبارك رياض ساجت عبيد1158312421427008034

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية الغد األفضل للبنينادبينزار حيدر جبيتر فرحان1158322721211014052

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيشهد ليث عزيز لهيمص1158332721222025102

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية الحرائر للبناتادبيتبارك حبيب عبد الرضا زغير1158342721222027025

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية النجاح للبناتاحيائياميره احمد صاحب حمود1158352721422037021

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيسجاد حيدر سالم جابر1158362221511009021

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية المدى للبنينادبيسلطان حسين جاسم محمد1158372721211013020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيكوثر عماد محمد مهدي نعمه1158382721522036059

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية الياقوت للبنينادبيمرتضى ميري حمزة عذافه1158392721211018094

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية االصالح للبنينتطبيقيعلي طعمة احمد لفله1158402221511016026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبياحمد عقيل نعيم هاشم1158412721211021003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية الحرائر للبناتادبيزهراء محسن كريم مسير1158422721222027051

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية البيان للبنيناحيائيمصطفى جابر عيسى صبار1158432721411040062

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفاطمه كاظم عبيد عبد الرضا1158442421427008140

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية السلوى للبناتادبياسراء عزام مهدي محمد1158452721222016002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية المباهلة للبنينادبيحسين عبد هللا حسين خنياب1158462721211008025

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الغد األفضل للبنينادبيحسن كاظم سوادي معين1158472721211014008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية ام عمارة للبناتادبيهديل ستار جبار علي1158482721222010057

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيتقى طالب نعمه علي1158492721222011007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيرقيه حسين عباس ناصر1158502721222025045

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية الحرائر للبناتادبياسيل ناظم فاضل مزهر1158512721222027003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية الحرائر للبناتادبيبراء صالح مهدي هادي1158522721222027016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية براثا للبناتادبيمنار جابر محمد ساجت1158532721222057093

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيتبارك علي مطر عبد هللا1158542721226001025

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائيروتاج فالح عسل سوادي1158552721422038027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب خليل عبد حاشوش1158562721422041114

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين هادي رطان1158572721515002061

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيعذراء سمير كامل عبود1158582721522010021

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية الوثبة للبنينادبيحسين علي حسين عبيد1158592721211006019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية ام عمارة للبناتادبيايمان محمود هاشم محمد1158602721222010006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية المستنصرية للبناتادبينبراس طعمه عبد الواحد اسماعيل1158612721222031063

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيعال حازم عباس كاظم1158622721422037208

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية البستان للبناتتطبيقيعبير صافي عبد سالم1158632721522053016
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعلي حامد ريسان قاسم1158641621511070054

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب احمد حسون رميح1158652321422027045

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيمجتبى محمود مرزه عبد1158662721211002050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسن علي عبد الحسين محمد1158672721211015027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية بغداد للبناتادبياثار واثق جبار عطا هللا1158682721222014002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيآيه بهجت عبد االمير صريع1158692721222020002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيمرتضى احمد خضير عباس1158702721411025215

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيهدى حيدر محمد مهدي1158712721422046165

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية االبرار للبنينتطبيقيمسلم جاسم سماري كريدي115872222051091044

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية تونس للبنينتطبيقيحسين جعفر موسى عباس1158731621511080005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقياسراء خالد عبد الزهرة حسين1158741621522035004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسامر علي كاظم هاشم1158752721211015072

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الماء المعين للبنينادبيمحمد مبارك دخل ظاهر1158762721211022048

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي احمد عبد الحسن ساهي1158772721211023046

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية الوند للبناتادبيوالء ميثاق عبد عون كاظم1158782721222019031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيُدرر نضير حنش عبد االمير1158792721422033095

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب ناصر علوان فرحان1158802721422048084

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيحسن خضير عباس عبد الكريم1158812721511008013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية السرور للبناتتطبيقياسراء محمد علي خضير1158822721522006003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيجاسم محمد سلطان حيدر115883162051015014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية حيفا للبناتتطبيقيبنين نجم عبد هللا علي1158841621522045007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الغد األفضل للبنينادبيحيدر عقيل محي حتيت1158852721211014022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي ذاكر مظهر محمد علي1158862721211020056

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمحمد احمد حمزه مهدي1158872721215001064

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمحمود عادل حسن حسين1158882721215004097

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه عبد مسلم محسن عبيد1158892721222029045

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية الشهباء للبناتادبيزهراء علي جبر كمير1158902721222032030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيياسر نوفل كريم اسود1158912721515005209

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيعلي ابراهيم علي حسين1158921121217014014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه خزعل مفتاح عبد علي1158931421222046045

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمحمد صادق صاحب صادق1158942721211014044

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية التفاؤل المختلطةادبيمحمد نيزك كامل نغماش1158952721217001025

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الخالدات للبناتادبيسرى سعيد داخل جابر1158962721222007034
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية بغداد للبناتادبيلمياء ثاير مراد عبد1158972721222014051

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية المناسك  للبناتادبياالء احمد يوسف عباس1158982721222026007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية الحرائر للبناتادبيايالف حيدر بدري زغير1158992721222027011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية الحرائر للبناتادبيبنين سالل جار هللا نعمه1159002721222027020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائياسماء صادق جلوب رباط1159012721422003016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهره عادل سامي عباس1159022721422015076

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمحسن ايوب محمد جياد1159032721511001030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الفجر المختلطةادبيعلي يحيى هاشم سلمان1159042321217007050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد اياد كاظم عبد1159052721211005123

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الرجيبة للبنينادبيمحمد عبد كاوي جاسم1159062721211007061

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين علي حمزه نجم1159072721211015049

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية مدينة العلم للبنينادبياحمد حيدر عبد الصاحب مجيد1159082721211023001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيبشائر ناصر حسين راضي1159092721222020010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية الشهباء للبناتادبيبنين زكي محي نجم1159102721222032010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الرافدين للبنيناحيائيبهاء صفاء عوج عاجب1159112721411029017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيورود احمد عبد عناد1159122721422054325

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعلي حسين علي صافي1159132721511003026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيعباس منذر نعمه ناجي1159142721511035038

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزهراء محسن عطيه شمخي1159152721522055047

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيابتسام جاسم فرحان خضر1159162721526001001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيساره محمد مالح حسين1159172721526001090

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء عوده شذر زنيد1159182821522009032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمحمد خلف شهاب احمد115919112051032032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمرتضى ميثم جمعة عذاب1159201621511043187

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية االهلة للبناتتطبيقيزمن حسن كطافة سلمان1159211621522104015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي حسين نعمه كريم1159222721211015109

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية غادة كربالء للبناتادبيانعام عبد الحسين عبد الواحد خابط1159232721222030005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67الخارجياتادبيفاتن محمد طالب عباس1159242721228050377

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزهراء علي جبر حسن1159252721422008064

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيزينب قاسم هادي حسون1159262721522004011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيهبه حاتم عباس خضير1159272721522040055

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية الميمونة للبناتادبيحنين رزاق عبد االمير عبد الحسن1159282821222023008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيكرار ماجد حامد عبد االمير1159291621511015106
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الفجر المختلطةادبيمنتظر حمزه جاسم محمد1159302321217007070

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية العفاف للبناتاحيائيغسق كاظم صادق جبر1159312421422048130

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية مدينة العلم للبنينادبيسجاد قاسم عفجاوي ناهي1159322721211023038

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيرباب عادل وحيد كشيش1159332721222008026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية الحرية للبناتادبيبراء عمار صالح مهدي1159342721222024014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيأمنيه خليل رزاق غركان1159352721222025002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقييسرى عبد الحسين ياس خضير1159362721522011056

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي جريح اطعيمه مهلهل1159372821515001322

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيحسين علي بدر محسن115938222051001017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيكرار عصام حمزه حمود115939272051008067

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعلي طاهر حسن علي1159401621511007067

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الصديق للبنينادبيالعباس رائد سالم عيسى1159412321211024004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيامير عزيز مسلم زياره1159422421411028011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيحوراء هادي شاكر خنطل1159432421422006052

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمؤمل عقيل نعمه موسى1159442421511036056

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيذو الفقار حسين كاظم عبد1159452721211005051

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعقيل حسين حنون يامين1159462721211005089

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمرتضى خزعل عبد رشيد1159472721211020097

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية سيف الحق للبناتادبيهديل كامل يونس حبيب1159482721222012045

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الحرائر للبناتادبيتبارك عبد هللا عليوي ياسر1159492721222027027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الحرائر للبناتادبيهيا يوسف نعمه هويتان1159502721222027104

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيعلي عبد كاظم دهيمش1159512721415002042

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية السرور للبناتاحيائيسهى محسن محي جبر1159522721422006023

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبتول صدام عبد الكاظم جوده1159532721422035047

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب جاسم منشد جابر1159542721422054156

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية البالغ للبنينتطبيقيسجاد باسم حميد عبد1159552721511042033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الغفران للبناتتطبيقيحوراء باسم عبد هللا عودة1159562821522019015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الزهور للبناتتطبيقيحنان غسان رحيم محمد1159572921522028006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعقيل مسلم عبد الحافظ حسون1159581621511005040

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الحميد فيصل عبود1159591621515008004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمصطفى جبار محسن جبر1159601621515013143

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيامجد حميد سلمان حسن1159612221515011020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية النور للبناتتطبيقيوديان جالوي حيدر عاجل1159622221522042028
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين هادي محمد1159632421511008026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبياحمد علي خدام مخلف1159642721211015007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الوند للبناتادبيحنين مهند هاشم عبيد1159652721222019012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب عبد الكريم عطيه حسين1159662721222025080

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيعلي مرتضى ناصر حسين1159672721411035053

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيغسق فاخر عبيد راجي1159682721422004050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية كربالء للبناتاحيائينرجس علي مسلم هاشم1159692721422033323

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمه علي محمد عبود1159702721422045127

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد ضياء عبد الحسين مهدي1159712721511027078

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيامير علي خلف حمزه1159722721511045003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيكوثر علي حسن حميد1159732321222008038

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه رحيم هندي سلمان1159742521422003416

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الغد األفضل للبنينادبيامير محمد تركي عبد العباس1159752721211014005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الغد األفضل للبنينادبيسجاد نجم عبد هللا حسين1159762721211014029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد عامر هاشم ثامر1159772721211015166

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمحمد سعد نعمه جاسم1159782721215005057

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية الحضر للبناتادبيشهد رزاق زايد غالي1159792721222002034

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية الحرائر للبناتادبيصفا عماد هادي محسن1159802721222027074

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيستار جبار حسن عبود1159812721415004030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه صابر مجيد علي1159822721422025118

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه جاسم محمد عبد هللا1159832721422037090

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفدك حمزه جاسم محمد1159842721422054250

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمنتظر يوسف علوان محمد1159852521413013344

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسنين حسن غافل حسن1159862721211005029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية الوثبة للبنينادبيعبد هللا محمد طالب احمد1159872721211006044

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الخالدات للبناتادبيغدير حسين علوان حسن1159882721222007038

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية السيدة تكتم للبناتادبينبراس بهلول وحيد علوان1159892721222022011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيصفا رمزي عبد مسلم داخل1159902721222025105

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية الحرائر للبناتادبيرسل حازم عبد الحسين عبود1159912721222027038

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية الحرائر للبناتادبينور الهدى خالد عباس خشاف1159922721222027092

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعبد هللا ماجد عبد مطشر1159932421411037116

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين علي جاسم محمد1159942721211005037

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبييونس حمدان كاظم كريم1159952721211005183
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي عبد الرحمن جوده عبد الحسن1159962721211006051

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية الوثبة للبنينادبيكاظم محمد جواد مسلم1159972721211006063

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي عامر سلمان خلف1159982721211023055

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيسيف محمد رسول عزيز1159992721215002016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية الحضر للبناتادبيحوراء حسين حبيب عزر1160002721222002010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيمروه حيدر حمزه محمد1160012721222004053

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيكوثر حسن عبد االمير عبد الهادي1160022721226001079

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائينور جعفر صادق محي1160032721422052113

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمحمد رضا مخيلف عبد الحسن116004272021022034

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية المكاسب للبنينادبيليث علي حسين حنتوش1160052721211001064

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيعلي عادل جهاد كاظم1160062721211002039

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبينبيل محمد جواد كاظم1160072721211002068

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزينب حميد حسن فضاله1160082721222004032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية الرضوان للبناتادبيهبه محمد لفته زباله1160092721222013049

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية بغداد للبناتادبيرقيه اكرم جبوري عبد الحسين1160102721222014017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيهبه هللا زهير ابراهيم داود1160112721222028038

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية اليرموك للبناتاحيائيآمنه عمار عبد خليفه1160122721422036001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الرضوان للبنينادبيفاضل امين حمزة عباس1160131621211043065

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد عادل جاسم محمد1160141621211061105

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية المعالي للبناتادبينورا علي داخل جرمل1160151621222018051

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية بيخال للبنينادبيسجاد سليمان حمه صوفي1160162121211065034

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية المرادية المختلطةاحيائينبأ محمد حسين بادي1160172421427006012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية المؤاخاة للبنينادبيعلي شهيد كاظم جابر1160182721211017032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمنتظر مهدي عقيل عبد الساده1160192721211021062

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية المنار للبناتادبياسراء محسن هادي حمود1160202721222001002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيايه مشكور حسين علوان1160212421427008024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي عواد نعمه خسباك1160222721211006052

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الثبات للبنينادبيمنتظر تكليف جبر بكوع1160232721211011088

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية الصفوة االهلية للبنينادبيمنتظر غدير سالم محسن1160242721213002006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيعلي سمير لطيف مجهول1160252721215003045

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيمريم حبيب منغر خليف1160262721222008046

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية بغداد للبناتادبيضحى محمد جبر كاظم1160272721222014041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيحنين عباس هادي عباس1160282721222021017
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية در الصفا االهلية للبنينادبيعلي حسين فالح حسون1160292221213045007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية الروابي المسائية للبناتادبينورس مسلم كريم جواد1160302721226002033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية النقاء للبناتاحيائيمينا عالء عبد الزهره موجد1160312721422051043

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية االمامة للبناتاحيائيساكنه طالب هادي عبيد1160322721422056081

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا صادق قاسم حميد1160331621211006050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية تبارك المختلطةاحيائيحيدر محمد طعمة جليل1160342421417012007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيبتول كاظم عبد دربي1160352421422020022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيعلي يحيى عبد زيد مطر1160362521411035120

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيميثم خضر محمد راضي1160372721211002067

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيباقر صادق جعفر عبد1160382721215005011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية القوارير للبناتادبيايات رضا احمد جاسم1160392721222015005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية السلوى للبناتادبييسرى سامي نجيرس جوده1160402721222016034

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية الحرية للبناتادبيايه ميثم عدنان صادق1160412721222024011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية الحرية للبناتادبيتبارك عبد السالم عزيز عبود1160422721222024017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيسيف عباس عبد الرزاق حسون1160432721411021045

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية بغداد للبناتادبيرسل احمد عزيز كاظم116044272022079016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيفاطمه فرحان نجم عبيد116045272042145014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية أم المؤمنين للبناتاحيائيزينب ابراهيم هادي علي1160462421422019007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية المباهلة للبنينادبييوسف ابراهيم صبيح كاظم1160472721211008087

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبياسماء سلمان عباس سلمان1160482721222009004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيمالك احمد حمزه محمد1160492721222025145

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية البيان للبنيناحيائيمحمد خضير دالي نغماش1160502721411040058

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الخالدات للبناتاحيائيشهد رافع حميد حمود1160512721422007080

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء اياد حمزه عبد الهادي1160522721426001272

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيامينه اياد سعدون عبدالزهرة1160532921424003009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية عمورية للبناتادبيموج سلمان محمد خيري1160542721222023030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيمريم محمد جعفر عبد1160552721226001086

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد محمود محمد محمود1160562721211001081

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية الرجيبة للبنينادبيمهدي صالح مهدي مسرب1160572721211007075

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية بغداد للبناتادبيامنه خلف مخلف طوفي1160582721222014006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي محمد فرحان ديوان1160592821211015010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيزيد جمال عماد ساجت1160602721211005054

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبياسماء عدنان كريم جعاز1160612721222008003

4148 من 3517صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء ميثم محي سلمان1160622721222013024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية الرفل للبناتادبيبيداء خالد جاسم محمد1160632721222017003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيضحى عدنان حمزه حسين1160642721222028021

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية البيان للبنيناحيائيمحمد فارس عبد الحسن علوان1160652721411040061

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية البالغ للبنيناحيائيحسين ثابت عبد زيد محسن1160662721411042025

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17الخارجياتاحيائيزينب ناصر عباس حسين1160672721428050249

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيبنين فالح عبد الحسين راهي116068272042107018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمصطفى انس شكبان عوفي1160692721211005151

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية الرضوان للبناتادبيحوراء حامد رشيد عمران1160702721222013013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية المناسك  للبناتادبيزينب ياسين عباس حمد1160712721222026044

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية حمائم السالم للبناتادبيحوراء احمد فاضل كاظم1160722721222029017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيتوفيق ثائر توفيق عبد الكريم1160732721415003005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيأنس سالم عبد الحسين محمد1160742721422037001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية العراق للبنينادبيحسين اثير محمد تعبان1160751221211009054

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايات عبد الرحمن عبد الرزاق حمد1160762521422004075

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية المدى للبنينادبيحسن هادي عبد علي عتوي1160772721211013010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيدعاء عبود شريده سلمان1160782721222004018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبياسراء قاسم محمد حسن علوان1160792721222009003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية بغداد للبناتادبيقدران خالد هادي كاظم1160802721222014050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية المناسك  للبناتادبياخالص خضير عباس سعد1160812721222026003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزهراء صباح علي جعفر1160822721422046066

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد نجاح صالح مهدي1160832421411036020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي صادق جمعه شنون1160842521413031366

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيتقى فالح حسن عبد الرضا1160852521424003012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيحسين علي حسين تسيار1160862721215001022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية بغداد للبناتادبينورهان باسم حاتم سلمان1160872721222014053

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية بغداد للبناتادبيوفاء حميد حسن زوير1160882721222014054

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيفاطمه احمد خطار محمد1160892721222022006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية المناسك  للبناتادبيزهراء عباس كلف عبد1160902721222026037

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي ضياء جليل جبر1160912721411033111

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه حيدر فالح شاكر1160922721422033245

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيكرار حيدر نوري عبد الحسين116093272021031156

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيمسلم عباس عدنان هاشم116094272041001312
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية الريان االهلية للبنينادبيعلي ماجد ياسين علي1160951621213003007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50الخارجيونادبياحمد عبد الوهاب عبد الرزاق مناحي1160961621218001157

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية طوز للبناتادبيزينب اكرم احمد عيسى1160971821222021021

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيكرار حسين عواد محسن1160982521411010170

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمصطفى عبد الكاظم جواد كريم1160992521411041062

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمخلص محمد حسن علي1161002521417006082

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسن عماد فيصل مزعل1161012721211023015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية ام عمارة للبناتادبيبنين ثامر جاسم محمد1161022721222010012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية سيف الحق للبناتادبيفاطمه باسم ارزيج خضير1161032721222012030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية الرضوان للبناتادبيتقى احمد محمد حسين1161042721222013010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية الحرائر للبناتادبيهبه حيدر عباس نجم1161052721222027099

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية غادة كربالء للبناتادبيبنين عبد الصاحب قاسم عبيد1161062721222030012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزينب قاسم محمد مخيف1161072721422040076

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيميقات محمد عبد محمد1161082721422040134

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية ام قصر للبنينادبيحسام احمد يعقوب بدر116109162021042016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية مهدي البصير للبنينادبيحيدر خالد مطشر حاتم116110232021058017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية سيف الحق للبناتادبينبأ سويف هاشم سويف116111272022076043

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور سعد فرهود حويط116112272042091140

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي جالل خلف حسون1161131621211019089

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية المحاسن للبناتادبيحوراء مشتاق عبد الحسين ماطور1161141621222028006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيبنين كاظم خليل خلف1161151621224027004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائينورا خضير عباس كاظم1161162421424025123

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية هل اتى للبنينادبيعلي زيد محمد حسن شهد1161172521211036042

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهره علوان عبد هللا شنافي1161182521422022503

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية النعيم للبنينادبيأمير كريم باني عباس1161192621211008002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء فاضل طعمه حسون1161202621222019009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيموسى عامر موسى صالح1161212721211005172

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيغيث حيدر جياد محمد1161222721211021044

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية التفاؤل المختلطةادبييوسف حبيب عناد سرحان1161232721217001030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيكوثر نزار عبد الكريم محمد1161242721222020059

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية براثا للبناتادبيرشا علي حمزه موسى1161252721222057039

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيزيد فيصل حسين حمد1161262721411025095

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية البيان للبنيناحيائيعلي فائق ريسان خديم1161272721411040045
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيانور صباح تويه حسين116128232041065004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية العقيدة للبناتادبيهدى ضياء حسين جويد1161291621222055061

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الرفاعي للبنينادبيابراهيم كوز عبد حمزه1161302221211026001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد موسى علي موسى1161312221411034175

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيمحمد سعيد جبار عطية1161322221413024035

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية سيد االنام للبنيناحيائياحمد حسن عبد الكاظم طه1161332421411028003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيجنات محمد جبار عبد الحسين1161342521422004194

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيصالح محمد عبود عبد الكاظم1161352721211002028

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعباس فاضل هاشم جار هللا1161362721211005074

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الغد األفضل للبنينادبيكرار عزيز عذيب جبر1161372721211014039

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمحمد غافل محمد فرحان1161382721211021054

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الخالدات للبناتادبيساره عامر صبار علي1161392721222007033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية الصديق للبنينادبيعباس ناجي حطاب عباس116140232021027030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي مظلوم محسن ادهيم116141282021016038

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيسجاد علي عبد الحسن طريف1161422221211021006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية التراث األهلية للبنيناحيائيمحمد باقر زين العابدين محسن ديري1161432421413001039

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيعلي موسى غافل محمد1161442421413013013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية الفاطمية للبناتادبيفاطمه الزهراء فاضل هادي عبد هللا1161452621222011038

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبيسيف احمد كاظم احمد1161462721211020040

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي احمد عبود منشب1161472721411031143

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية دجلة للبنينادبيمجتبى عمار كاظم عطيه1161482821211011039

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبينور جمعه عبد الحسين علي1161492821227003007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية االبتهال للبناتادبيحوراء غانم صبيح سعد116150222022166016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية الشهباء للبناتادبيدعاء احمد عبد صالح116151272022146013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحسنين حلواص بعيوي جياد116152272041045019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب ياسر شريف سعيد1161532521424011052

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الكرامة للبنينادبيعباس جواد كاظم جبار1161542621211004034

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية الروابي المسائية للبناتادبينور علي جواد كاظم1161552721226002030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية الروابي المسائية للبناتادبينيران موسى كاظم عليوي1161562721226002034

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية البتول للبناتادبيايات احمد عبد العباس مناتي1161572821222006003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية االمامة للبناتاحيائيساره تحسين حسون حمد116158272042062059

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية ابي الخصيب للبنينادبياسماعيل حكمت عبد الرحمن خلف1161591621211040001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية الحمد للبنينادبييحيى ميثم عبد الواحد شناوه1161601621211051088
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيانعام مصطفى شهاب احمد1161611621222044011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية الثريا للبناتاحيائيصابرين علي عبد الخضر محمد1161621621422097027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيمنتظر سعيد غازي نصيف1161632221211063031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية المثنى للبنينادبيكرار حيدر عبيد عطشان1161642621211005067

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيامير حسين شاكر نعمه1161652721211005010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيتبارك جواد جفات غانم1161662721222008015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيفاطمه عبد االمير غافل كاظم1161672721226001074

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسين احسان محمد علي عمران1161682721411003031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائينور نجم عبد الكاظم كريم1161692721422050121

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء جبار محمد شياع1161702721422056048

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية الغزالية للبنينادبيموسى لطيف موسى شريف116171102021008135

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيعلي عباس كريم عبد علي116172232041199012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم عادل نوري مجيد116173252042084637

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية البيان للبناتادبيزينب مالك حسين علي1161742821222028024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي محمد عبد الحمزة نوح1161752421411003094

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسرور ضياء محسن عبد الحسين1161762421424023081

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينور مايح جبير راجي1161772521422035223

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الحفرية للبناتادبيامل محمد جوده كاظم1161782621222020003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية المركزية للبناتادبيآيه عالء كريم عبد1161792621222034002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية القوارير للبناتادبيرسل باسم حسن خليف1161802721222015018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية غادة كربالء للبناتادبيهبه حازم كاظم عبد الحسين1161812721222030070

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد ناصر حسين سلمان1161822921411020154

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعلي سلمان صالح مجيد116183222041039084

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية األزكياء للبنينادبيسجاد عبد الصاحب رزاق مطرود1161841621211061048

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيزينب حكمت موسى هيال1161851621222044025

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمؤمل طارق عبد عاتي1161862221411018134

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيمريم علي زاير كاظم1161872421424018042

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد صادق حاكم عبد الغريب طه1161882521411005143

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايمان ياسر محان ناجي1161892521422004088

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17ثانوية األعراف المختلطةادبيحنان رحمن كاظم مريو1161902621227009003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبياحمد شوقي كاظم جاسم1161912821215001010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17ثانوية عشتار للبناتاحيائيرياحين حسين فرهود عبدالحسين1161922921422032029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيعلي حسين صبر حميد1161932221417013019
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيكرار حسن علي صافي1161942521411018084

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين محمد علي رضا1161952521415002232

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعباس عامر حمزه سلمان1161962721415005047

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيبنين قيس مهدي صالح1161972721422014024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00ثانوية بحركة للبنيناحيائيعبد الشهيد محمود عبد الباقي أحمد1161983121411010012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الديوانية للبناتاحيائيميس خليل كاظم خليل1161992421422010116

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيروضه سعيد هالل حمود1162002421422022067

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيامير خالد كنزوع كاظم1162012721415005015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيرقية سعدون دخل شهيب1162022721422022019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية غزة للبناتاحيائيمريم خليل محمود يوسف1162032721422034136

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور سلمان رهيف عجل1162042921422023299

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب محمد حسين علي كاظم116205272042060183

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية المنار للبنيناحيائياحمد علي شاكر حاتم1162062221411072007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية العروبة للبناتاحيائياسراء ياسر حسين حميدي1162072421422047012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعلي محمد خليل حسين1162082121411032096

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيمروه مجيد ياسر سايب1162092421422018070

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكرار حسين مجيد سلمان1162102721411029095

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية الرفل للبناتاحيائينور الهدى جاسم مالك عبود1162112721422017031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50ثانوية الحرائر للبناتاحيائيهدى احمد عباس حسن1162122721422027090

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية اليرموك للبناتاحيائيشهد فالح حسن زيدان1162132721422036105

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيزهراء رعد كاظم فيصل1162142721424001006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيذو الفقار فاضل عناد خضير116215272041045031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيبنين رعد كرنوص حسين1162162321422006020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم عبد حسين1162172421424025054

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى باسم حسن احميد1162182521411007446

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية الثبات للبنيناحيائيعبد المهيمن مؤيد محيبس علي1162192721411011040

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب رائد ماجد جواد1162202721422014074

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية الحسينية للبنيناحيائينواف متعب نواف متعب116221272041009156

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعلي صبيح فرح علي1162222721415005064

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي ميثم هادي عباس116223252041205148

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83اعداديه يافا للبناتاحيائيضحى محمد مرزه حمزه1162242421422040161

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83ثانوية الشهباء للبناتاحيائيقبس قاسم محمد جار هللا1162252721422032031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية البسملة للبناتاحيائيآيات عبد االمير هادي سلطان1162262721422041004
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50ثانوية األغاريد للبناتاحيائيزهراء وهاب حسين جياد1162272721422049004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعداديةالسماوة المسائية للبناتاحيائيسكينه حمد هداد جاسم1162282921426001045

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50ثانوية الزمر للبناتاحيائيصبا احمد جاسم محمد1162292121422036058

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0085.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك علي حسين حسون1162302421422011046

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0069.67ثانوية النورين للبناتاحيائيزهراء نعيم حسين لفته1162312421422045025

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0067.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغدير صباح حسن حسن1162322421422023116

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0066.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيشهد خالد زيد ناصر1162332421422025120

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0066.50اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء محمد فاضل كاظم1162342421422004077

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0066.50اعدادية السنية للبناتاحيائيمنال عزيز حسن مريفج1162352421422009300

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيامير محمد جياد عطيوي1162362421415005009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0064.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيرقيه حميد عبد غتار1162372421422008068

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0063.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم علي حران فرحان1162382421422023144

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء محمد رزاق حسن1162392421422025083

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرتاج زيد حامد سعدون1162402421422015049

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيهدى عبد الكاظم خاتم عبد1162412421422047278

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0063.50اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور حسين شمران محمد1162422421424014098

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي حسين عدنان حسين1162432421411048177

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائياسماء عزيز حراز ديوان1162442421422022011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0063.17اعدادية خديجة للبناتاحيائيالزهراء كريم سلمان ظاهر116245242042080005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50اعدادية الرباب للبناتاحيائيحوراء فاضل ناصر عبد1162462421422004049

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50اعدادية السنية للبناتاحيائيسالي جليل ابراهيم شريف1162472421422009199

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة عبد االمير ناصر جاسم1162482421422009267

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيشهد علي سلمان ظاهر1162492421422018053

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة جميل صالح حمزة1162502421422009251

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة باسم حسن صبار1162512421422023121

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيشبر مهند عزيز محمد1162522321417046019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17اعدادية السنية للبناتاحيائيهدى عالء حسين علي1162532421422009343

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور سمير جاسم محمد1162542421422022152

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00اعدادية العروبة للبناتاحيائياصيل قاسم عبد وناس1162552421422047013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0062.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيبنين علي جميل محمد1162562421424003012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83اعدادية صنعاء للبناتاحيائيكوثر عبد االمير جاسم سوادي116257242042096138

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائيعامر كريم عليوي كحط1162582421415015016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83اعدادية العفاف للبناتاحيائيشهد سعد كريم عبيد1162592421422048118
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحسين ناهض هاتف طراد1162602421411013049

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية السجاد للبنيناحيائيتقي عبد الكاظم غالي محيسن1162612421411047043

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية السنية للبناتاحيائيغفران جاسم محمد طراد1162622421422009243

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمنتهى كاظم مرزوك بدن1162632421422022144

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه جليل عبد علي مطر1162642421422011164

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء خالد جميل حسين1162652421422013102

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين صالح ياسين سلمان1162662421411015062

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهاجر حميد اوحيد لفته1162672421422030183

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد العباس جواد كاظم1162682421424020026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية اسماء للبناتاحيائياالء حسين فدوه راضي1162692421422011010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب كريم جبر جابر1162702421422026118

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17اعدادية العفاف للبناتاحيائيعذراء صادق ميري جساب1162712421422048128

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيبتول محمد حسين كاظم116272242042146015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية سومر للبنيناحيائيعباس رحيم حلو عوده1162732421411004093

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية النور للبناتاحيائياسراء محان عبد الحسن بجاي1162742421422005003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب رويح حسن حمزة1162752421422009171

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0061.00ثانوية السنبلة للبناتاحيائيهدى عماد حامد مرجون1162762421422029090

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية الرفعة للبناتاحيائيرفل محمد زكي زغير1162772321422006040

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية الحوراء للبناتادبيحوراء راضي عبد رحمن1162782421222026013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمحمد رائد مدلول علي1162792421411021071

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية السنية للبناتاحيائيغفران هادي احيمد جبر1162802421422009248

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة حسين محسن محمد1162812421422013200

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية الحوراء للبناتاحيائيكوثر عبد محمد جاسم1162822421422026180

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيخديجة احمد عجيل عباس1162832421426001092

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين زياره حسين حمزه1162842421411008056

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمسلم حامد عبد عباس1162852421411037194

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيدعاء سعدون محسن حمزه1162862421422004052

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرقية وليم حمد عبد1162872421422016053

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمحمد زغير عاشور زغير1162882421511015079

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية الغدير للبنينتطبيقيمحمد الصادق محمد جبار لعواص1162892421511045054

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية التحرير للبناتتطبيقيطيبة هيثم حميد ليلو1162902421522008010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء جبار ضاهد عبد الساده1162912421422022047

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب حسين علي احمد1162922421422022094
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50الخارجياتاحيائيمريم سالم كامل عبود1162932421428050200

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيحسين علي خليل ابراهيم1162942421511044018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك حميد العيبي حسين1162952421422015024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيياسر حسين خزي حسين1162962421413013019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00ثانوية بابل االهلية للبناتاحيائينبأ ستار جبار ناهي1162972421424007007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيختام حسن جبن عيسى1162982421422023051

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية الصفوه للبناتاحيائيطيبه درسون عجوب منذور1162992421422043033

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيشاكر جاسم محمد بجاي1163002721411026095

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب احيائيمصطفى محمد عبد الكاظم رهيج1163012421411032061

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيعلياء عباس عيدان كزار1163022421422022121

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد عماد ناصر كاظم1163032421211013069

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية السرور للبناتاحيائيكوثر ناصر عبد االمير ناصر1163042421422002099

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين خالد طحيور راضي1163052421422016016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمه جميل هنتر برع1163062421422018060

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب محمد ماضي عبد1163072421422022102

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد حسن عبد الزهره محمود1163082421422039143

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيصادق احمد ريكان كاظم1163092421515007022

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيبنين حيدر علوان سنيد1163101221222011011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيصادق محمد خضر مرزوق1163112421411048140

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء علي عبد الصاحب غازي1163122421422003092

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب قاسم محمد شعالن1163132421422027121

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية نفر للبنيناحيائيسيف سلمان دوشان ياسين116314242041025024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهدي علي محمد هندس1163152421411036353

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد هاني محي عبيدش1163162421411048266

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء هادي حسين جاسم1163172421422015076

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب حسن نوري شياع1163182421422020056

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية القانتات للبناتاحيائيزينب فرحان راضي كاظم1163192421422033031

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية الحريري للبناتادبينور الهدى خالد جاسم عبد1163201421222060049

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيحسين عبد السالم نعمه رداد1163211621213086009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية عدن للبناتادبيفاطمه هاتف صالح تعبان1163222321222001038

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الدغارة للبنينادبيمحمد علي عبد عوزي حمزه1163232421211003045

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الجواهري للبنينادبيحيدر عماد خضير عوده1163242421211013025

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية عين شمس المختلطهادبياسالم حسين علي حمادي1163252421217005004
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية حلب للبناتادبيفاطمه جميل هنون ساجت1163262421222014028

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيورده حيدر كاظم عبادي1163272421224002017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83الخارجياتاحيائيزينب علي رزج عطية1163282421428050123

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقينور حسن عبد الحميد حسن1163292421515004140

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية السنية المسائية للبنينتطبيقيحسين رحيم عبد كاطع1163302421515010008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83الخارجياتتطبيقيرسل فاضل بنية خنفر1163312421528050028

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية سكينة للبناتتطبيقيغفران علي كاظم عباس116332242052093034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي رعد حنون عبد1163332221511034058

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الكرامة للبنينادبينور هللا سعدي شياع كمر1163342421211001068

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبيعباس فضل كاظم شعالن1163352421211002020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيمحمد رضا جبير كحيط1163362421215006027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية اسماء للبناتادبيبنين محمد رزوقي رشيد1163372421222011010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الشافعية للبناتادبيأيات فرحان جابر زياد1163382421222017004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الغدير للبنينتطبيقيليث هللا ستار جبار عبد1163392421511045050

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية دمشق للبناتتطبيقيزهراء علي زكي نعيم1163402421522024019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين علي مطشر عزوز116341242021030015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الدغارة للبناتادبيدنيا علي عوده جياد116342242022124015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية النجدين للبنينادبيجمال حاكم محمد عاكوله1163432421211033012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية القوارير للبناتادبيسهاد كاظم دايخ خضر1163442921222031015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الشامية للبنينادبيالصديد هاشم عطيب عريعر1163452421211010003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الجمهورية للبنينادبيعلي خالد صحن خلف1163462421211027029

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعداديه الوهج للبنينادبيكاظم ناظم جحيل كاظم1163472421211030034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب ادبيمرتضى قاسم حسن علي1163482421211032034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الحوراء للبناتادبيحوراء محمد فليح حسن1163492421222026016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية العارضيات المختلطةادبيسعاد محمد جابر عبد الحسين1163502421227003006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية نفر للبنينتطبيقيغيث عالوي واشي راضي1163512421511020016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي صباح نوري محمد1163522421515004088

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيبنين احمد كامل ابو ضريس1163532221522003005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية عفك للبنينادبيمجيد عبود عباس زغير1163542421211006021

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الثقلين للبنينادبينسيم مهند باسل محمد1163552421211023059

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية سيد االنام للبنينادبيحيدر حسن فريطن ابراهيم1163562421211028009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الديوانية للبناتادبيبنين كركان كاظم محمد1163572421222010007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزينب عادل لويح حسن1163582421222034017
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي حمود حسين عبيد1163592421211028018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية عين شمس المختلطهادبيمحمد قائد فاضل عبيس1163602421217005042

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء حيدر جبار نصيص1163612421222003018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية التحرير للبناتادبيعبير ماجد محمد حمزة1163622421222008031

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الشافعية للبناتادبيتبارك محمد كريم محمد1163632421222017014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الحوراء للبناتادبيشهد محمد خضير عبود1163642421222026031

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمصطفى حسين علي صالح1163652421511044070

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمصطفى حليم عباس حسين116366242051062103

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيهديل لفتة حميدي مرعاوي1163671621522049058

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيسهيل علي سهيل نجم1163682221211069025

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعلي جبار مشعان وسمي1163692221513004017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية ابن البيطار للبنينادبيحسين عبد الرحيم حسن موسى1163702321211052012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية النجدين للبنينادبيعلي طاهر جدوع طويرش1163712421211033023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الديوانية للبناتادبيتبارك سعد موسى جاسم1163722421222010011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الكوثر للبناتادبيريام ضرغام سلمان شرماهي1163732421222015008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيقهار فاضل مجيد عناد1163742421511015068

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيعلي ميثم كريم عناد1163752421511038011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية اسماء للبناتتطبيقياسراء احمد كريم حمود1163762421522011003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية االخيضر للبناتادبيطيبه حمزه عبد هللا جبر1163771221222052032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الشامية للبنينادبيتحسين عمران شباط حروك1163782421211010007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسن نهاد محمد رضا حسين1163792421211027015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيحسن عظيم طعيمه حسن1163802421215003017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية القانتات للبناتادبيوديان غازي عبد الحسين حسب1163812421222033027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسين رياض زامل خضير1163822421511037008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمنتظر حسين عبد محمد1163832421511044074

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيبنين خالد طالب جساب1163842421522026010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيسجى شاكر وليد يوسف1163852421522026036

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيرقيه عبد الكريم عبد الجبار حسين1163862921522004008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الجواهري للبنينادبيمصطفى عقيل سرحان محمد1163872421211013083

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية العراق للبنينادبيحسين احمد حربي علي1163882421211019004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الجمهورية للبنينادبيمهيمن علي عبد الكاظم سلطان1163892421211027044

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية سيد االنام للبنينادبيسيف سعيد عبد هللا طوفان1163902421211028013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيحسين هادي حسن بوالن1163912421215003023
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية بابل االهلية للبناتادبيساره علي حمزة سلطان1163922421224007005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء طة ياسين عبد الحسين1163932421522023017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية علي األكبر للبنينادبيحسين عبد المحسن جياد ختالن1163942921211015016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الصالحية للبنينادبيحسين سلمان جليل يوسف116395242021022018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية سومر للبنينادبياحمد خالد جبار عطيه1163962421211004003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية سومر للبنينادبيمصطفى عادل عبد هللا حسين1163972421211004076

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية التحرير للبناتادبياقتدار هيمن عبد علي حسن1163982421222008004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية حلب للبناتادبيفرح محمد منصور رحم1163992421222014032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيديار كريم جدعان حسين1164002421222025003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الدغارة للبناتادبيتبارك علي كامل مهدي1164012421222027011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية زيد بن علي المختلطةادبياحمد ناطق كردي فرج1164022521217003003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الغساسنة للبناتادبيطيف قاسم هاتف حسن116403232022077020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمة الزهراء حسان محرج عبادي1164042321222033058

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبيعبد هللا محمد شهيد سلمان1164052421211002022

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيحسن عبد الرضا كاظم فزع1164062421215004010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيغصون عالء كريم حسن1164072421224005015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر علي كاظم مهدي116408242021030018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية السنية للبناتادبيفاطمة حسوني ناجي جواد1164092421222009053

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيحنين كريم عبد نغماش1164102421224005008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية نفر للبنينادبيوليد زيدان سوادي رهيو1164112421211020034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية سكينة للبناتادبيايات علي راضي صالل1164122421222003005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية بلقيس للبناتادبيحوراء جابر عبد الحسين عبد الزهرة1164132421222016007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الحوراء للبناتادبيهبه محمد عبيد كسار1164142421222026050

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية البتول للبناتادبيرقيه جودي عبد الكاظم محمد1164152421222031013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية بابل االهلية للبناتادبياالء احمد كاظم رزوقي1164162421224007001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية سكينة للبناتادبيتبارك صالح مهدي حريجه1164172421222003010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الديوانية للبناتادبيضحى فائق عليوي شاطي1164182421222010032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية اسماء للبناتادبيبنين محمد حسوني كاري1164192421222011009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية نفر للبنينادبيلؤي رايح حندور رهيو1164202421211020024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية التآخي للبنينادبيمحمد عادل محمد ابو هينه1164212421211022045

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب ادبيعلي محسن علي كريم1164222421211032021

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية السرور للبناتادبيزهراء فالح شريف جبر1164232421222002019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي حسن شهيد خماط116424242021012017
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية النبالء االهلية للبنينادبيأمير حميد عبد الكاظم مطلك1164252421213011002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية التحرير للبناتادبيزينب سلمان حمزه عوده1164262421222008024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية خولة للبناتادبيرقيه لطيف عبد الكاظم لفته1164272421222021006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية العراق للبنينادبيأحمد حامد عبود حمزه116428242021024001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الشافعية للبناتادبيروان فاضل عبيس طارش1164292421222017023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية العراق للبنينادبيأمير علي كاظم عبد الحسين116430242021024002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية بلقيس للبناتادبيساره رزاق عبد محمد116431242022110022

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيمحمد حيدر حسن هادي1164322421215004039

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية الرواد المختلطةادبيمصدق ميثم عجمي علي1164332421217017019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية اسماء للبناتادبيزينب جندي ساهي ساجت1164342421222011026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيشهالء راشد عنون مهنا1164352421222034024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيبنين رياض عبد الجواد حسن1164362421224009002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية ابن زيدون المختلطةادبينرجس صفاء عبد الحسين موسى1164372321227018009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الجواهري للبنينادبياحمد عالء حسن فليح1164382421211013008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء عالوي محمد راشد1164392421222020030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء سالم حمزه معيوف1164402921222016068

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية السنية للبناتادبيحنين عبد الحسين مدلول حسين1164412421222009020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية الديوانية للبناتادبيحوراء عامر حبيب عبد1164422421222010012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية الهدى للبناتادبيبيداء جندي رفيش فضل1164432421222020012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية التآخي للبنينادبيمصطفى امين طالب حسن1164442421211022048

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعبد هللا كاظم حازم مناور1164452521211012160

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيزهراء وليد عبد هللا جبار1164462521222031032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية سومر للبنينادبيعلي خالد حسن مظلوم1164472421211004045

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية الحمزة للبنينادبيعلي صبار مجدي عبد116448242021010027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية الهدى للبناتادبيبراء عبد االمير اسيود سرحان1164492421222020008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية سومر للبنينادبيموسى كاظم زكي حسن حسين1164502421211004083

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية الفاضلية للبنينادبيمحمد حسن نجم عبد1164512421211035014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيرقيه عبد الخالق عيسى حسين1164521621222032019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيدرة حكمت جبار عطية1164531621226002024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الشعلة للبنينادبيمحمد جاسم محمد اليذ1164542421211007029

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيسجاد حسين عبد العالي سلمان1164552421211024009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية الوفاء للبناتادبينور شاكر جريمخ داخل1164562421222046030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الهدى للبناتادبيرسل محمد خماط جيجان1164572421222020023
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الفردوس للبناتادبيميس الريم باسم فاخر جبر1164582421222023010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الفاضالت للبناتادبيابتهال عبد االمير زامل خضير1164592421222030001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية التحرير للبناتادبيتبارك علي حميد عباس116460242022101007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية العاديات للبناتادبيحوراء محسن لطيف رشيد1164612221222091007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية عدن للبناتادبيفاطمه شاكر عبد لفته1164622321222001035

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية خديجة للبناتادبيبتول ناصر حسين صالل1164632421222001007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية التحرير للبناتادبيحنين حاكم ياسر هادي1164642421222008016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء علي زغير شيخان1164652421222011024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية الهدى للبناتادبيسلوى بشار حسوني دعيوش1164662421222020039

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية الفردوس للبناتادبيرقيه حسن علي فاضل1164672421222023003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيخديجه جودة جعاز سلمان1164682421224025005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية النعيم للبنينادبيحسين نصيف جاسم مري1164692621211008023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد رحمن عبدان واوي1164702421211023044

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الموفقية للبناتادبيزينب عالي داير ادريس1164712621222022030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيعلي طالل نجم جدوع1164722421215001014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية الشافعية للبناتادبيمنار عادل محسن كندي1164732421222017053

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسين خميس محسن مسلم1164741621211081032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية الوفاء للبناتادبيام البنين سعد صالح عبد هللا1164752221222057004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد منذر كوير كاظم1164762421211012056

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية نفر للبنينادبيحيدر حبيب جليل جبار1164772421211020009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيبتول محمد علي جواد1164782421224002001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الدغارة للبنينادبيحسن سهل نجم عبد هللا116479242021008013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية المثابرون للبنينادبيباقر عادل مصطاح صكبان1164802221211082006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية در الصفا االهلية للبنينادبييونس حافظ كاظم هاشم1164812221213045010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيعباس راتب فاضل صديان1164822321217018008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية سومر للبنينادبيسجاد علي هاشم داخل1164832421211004031

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيصفا علي محمد مهدي1164842421222025006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية القانتات للبناتادبياالء محمد كريم حسن1164852421222033005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيعلي محمد عبد هللا حمود1164862821211038028

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية قلعة سكر للبناتادبيزينب محمد مزهر ياسر1164872221222056008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيغفران حسن ناصر حسين1164882221226002026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيمصطفى انعيم غضبان جاسم1164892421213018022

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبينور مهدي محسن حسن1164902421222034036
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحسين عادل عبد االمير عبد هللا116491222021005015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية النجاح للبنينادبياحمد سامي سرور حمود116492222021067001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00ثانوية الشريعة للبناتادبيسجى فارس جاهل فليح116493292022089024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيرائد يونس احمد يونس1164941721215002083

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الفرات للبناتادبينبأ علي قاسم بريج1164952221222002035

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية البطحاء للبناتادبيزهراء محمد عبد داخل1164962221222045038

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00ثانوية الوالية للبناتادبيزهراء اياد كركان ياسر1164972221222066011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيبنين جواد شبيب عطيه1164982421224005005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0053.00اعدادية الموفقية للبنينادبيماجد خنجر محمد سلمان1164992621211039111

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد جاسم محمد شلهوب116500162021006058

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية االكرمين للبنينادبيسجاد فالح جميل اسماعيل116501162021017027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية سومر للبنينادبيمرتضى محمد ماجد عبد116502242021009080

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيسالم عبد الزهره صابر محمد116503282021046066

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية المعرفة للبناتادبيضحى رائد عبد الرسول حسين1165041621222020046

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83ثانوية تبارك للبناتادبيرسل سالم نعيم كصيل1165052221222062005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الجواهري للبنينادبيكرار صفاء داخل مكي1165062421211013055

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية التحرير للبناتادبيبتول حمزة عناد جابر1165072421222008008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الديوانية للبناتادبيزينب صادق جبار ناصر1165082421222010023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية االعالم للبنينادبيمنتظر محسن عبد الزهره حمود116509162021045059

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيهادي معد عبد الرحيم عبد الواحد116510162021306030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية القدس للبنينادبيسجاد جاسم محمد عكاش116511232021055026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67ثانوية المدينة للبنينادبيزين العابدين رياض شاكر حمود1165121621211028015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية الخنساء للبناتادبيأماني عادل حسين كاظم1165131621222054007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67ثانوية منابع العلم االهلية للبناتادبيفاطمه استقالل عبادي لفته1165141621224042004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية المختار للبنينادبيحسين شهاب عبد خلوهن1165152221211043032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية صنعاء للبناتادبيمنال كريم احمد ثامر1165162521222014037

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية الطالئع للبنينادبيعلي حميد هالل مجيد116517162021012031

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية  الميقات للبناتادبيالبتول كريم عباس موزان116518162022194008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية الفاو للبناتادبيبنين ماجد يوسف سعدون116519162022225007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية المسيب للبنينادبيمحمد قاسم حسين كاظم116520232021009098

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية الحكيم للبنينادبيعلي صادق موسى عبد116521232021044018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية فلسطين للبنينادبيمرتضى قاسم حسين مظلوم116522242021013032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية النجدين للبنينادبيتمكين جواد كاظم مجلي116523242021063007
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية ابن رشد للبنينادبيجعفر حمزه عبيد معيوف116524262021047025

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50الخارجياتادبياحالم زكي خلف جاسم1165251621228050015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية القدس للبنينادبيقاسم راجح عبد هللا جاسم1165262321211043057

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية عفك للبنينادبيمحمد موريس عبد الهادي عباس1165272421211006024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية المشرح للبنينادبييونس محمد خالد سلمان1165282821211017048

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد فاضل صاحب جابر1165292921211009011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية بلقيس للبناتادبيهدير محمد ناصر حسون116530232022120035

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية سومر للبنينادبيمحمد محي حسين سلمان116531242021009076

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية السيف العربي للبناتادبيهدى حسين صفاء عبد الستار1165321321222035094

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33ثانوية الشام للبناتادبينور هاني ابو الهيل مسلم1165331621222077054

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33ثانوية الذاريات للبناتادبيزينب حميد حكيم خضير1165342121222087009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية الفرات للبناتادبينور شاكر عبد العالي عبد الحسن1165352221222002039

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية الشطرة للبناتادبينور هيثم عبد الصاحب فارس1165362221222046026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33الخارجيونادبيحسين كاظم حمزه موسى1165372321218001390

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية الجواهري للبنينادبيسجاد حاتم كريم هاشم1165382421211013033

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية الجواهري للبنينادبيمير بلودان مير موسى1165392421211013091

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية الموفقية للبنينادبيعبد هللا مثور تركي صلبوخ1165402621211039070

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيسالم جاسم ساجت حميد1165412621211049076

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيحيدر خميس شيال يابر1165422621215002037

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية الغدير للبناتادبياسالم جبار غازي عوفي1165432621222016005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية عين الحياة للبنينادبيمقتدى كاظم ياسر حاجم1165442921211007136

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33ثانوية العدالة للبنينادبيمصطفى حاكم ثامر سهر1165452921211014039

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية ذو النورين للبنينادبيعباس رحيم ديوان فليح116546162021041020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية السنية للبناتادبيعبير حسوني ناجي جواد116547242022102063

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية البطحاء للبناتادبينور نعيمه مرزوق منهي1165482221222045087

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17ثانوية الواثق المختلطةادبيفضاء جواد عبد الكاظم موسى1165492221227025012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية الحكيم للبنينادبيمرتضى احمد مالك عداي1165502321211035025

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي محمد كسير منشد1165512621211006058

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية االصالة للبنينادبيحيدر سالم وادي بلبول1165522621211035062

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية البيان للبناتادبيزينب حنش سلمان خالطي1165532821222028021

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17ثانوية النور للبناتادبيعال احمد عبيس كاظم1165542921222022101

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0073.50اعدادية الرميثة للبنينتطبيقياحمد مشتاق محمد راضي1165552921511016009

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0064.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحسن رائد محسن جريني116556292041007268
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0055.17ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيياسين معتصم عمر شكر1165572021211096064

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0064.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيجنان اسماعيل هول رطان1165582921422023061

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00ثانوية ام ابيها للبناتادبيآيات ناصر عتوي كزار1165592921222012007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83ثانوية خديجة للبناتادبيحنين امير عبادي عبد الرضا1165602921222008011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83ثانوية البسملة للبناتادبياخالص بردان جبار محمد1165612921222011002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50اعدادية ام سلمة للبناتادبيثناء حميد خنفير حمد1165622921222006034

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد علي كاظم هدوم1165632221411004185

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيافتخار حازم غالي خنجر1165642921222002010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيسماء مالك غازي ابودية1165652921522003019

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0062.17االعدادية المركزية للبنيناحيائياكرم صباح طريخم بدح1165662921411020024

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب حيدر كامل محمود1165672921422023146

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية المناسك للبناتادبيرقيه هادي جفات شنوت1165682921222014026

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67االعدادية المهدوية للبنينادبيمرتضى ريسان طاهر صالل1165692921211009176

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50ثانوية اوروك االهلية للبناتادبيفاطمه سامي صبر خزيعل1165702921224001004

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33ثانوية العدالة للبنينادبيمحمد خالد محمد سلطان1165712921211014034

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0060.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيتبارك عقيل عبد ناجي1165722921222016031

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيباسم مسير جدوع عيسى1165732921217008004

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيهبه صباح مانع عبد الخضر1165742921222002130

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83ثانوية عاتكة للبناتادبينرجس رسول محل زحول1165752921222007031

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحر كاظم راضي1165761621515011134

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0059.50اعدادية االصالح للبنينتطبيقيمحمد نجم عبد جبر1165772221511016043

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيصالح حسن ريسان بشارة1165782221511038037

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية القبلتين للبناتادبيزينب شهيد كاظم محمد1165792921222013027

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيمريم خالد خليف حمد1165802921422024233

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسين نجم عبد عطشان116581292051100035

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيفاطمه ياسين محمود طه1165821621522044044

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية المجتهدون للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين غازي كباشي1165832221511078016

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيتبارك فاضل حسين علي1165842921422001035

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية ابي العالء المختلطةادبيكرار مسلم كريم مدي116585292021109053

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين نصير نعمه جعفر1165862221515001060

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي رياض كاظم عباس1165872921211004097

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية ام ابيها للبناتادبيليلى صالح محمد عطيه1165882921222012041

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيبنين حسين عويز حسن1165892921222016020
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب هاشم ياسر صافي1165902921422001109

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيورود جودي عبد اليمه محمد116591292042065090

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيافاق عدي موسى عمران1165922221511024005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمصطفى توفيق عبد العباس صباح1165932721511021107

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية ام سلمة للبناتادبياطياف محمد سامي حسن1165942921222006010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية القبلتين للبناتادبيانعام حسن ابو عنشه جرود1165952921222013008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية المناسك للبناتادبياميال فاضل جعفر عنفاص1165962921222014005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزينب جواد كاظم شهيد1165972921222016076

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيحسن جاسم عبد جاسم1165982921415002018

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيحوراء مازن كريم وهاب1165992921424001005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيكاظم عوض عبيس عبد1166002921511023132

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيرسل محمد سماوي عبد1166012921522006039

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيبنين سعد ميس صنكور116602222052102010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية االعتماد للبنينادبياحمد علي نعمه خليل1166032921211005010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية ابي العالء للبنينادبيجاسم كاظم محاسن زغير1166042921211027017

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية ابي العالء للبنينادبيطارق كريم عريف فتنان1166052921211027048

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب والي محمد زياد1166062921222006081

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبينوره نعيم مطير عبود1166072921222016146

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50ثانوية النجاة للبناتتطبيقيانتظار عبد االمير جبار متعب1166082921522034002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي ثائر جودة نومان1166092921211009109

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم فاهم حسن جوهر1166102921422023279

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير محمد ناجي1166112921424002043

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقينصير حسن جبار عليوي1166122921511025298

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينور الهدى سعد عبد الحسن كريم1166132921522003031

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17االعدادية المهدوية للبنينادبيسجاد ازهر منصور عبود116614292021017068

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيستار ماطر براك مدفون1166152921211001066

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيحسن رمسي محمد طنجير1166162921215004032

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية خديجة للبناتادبيفاتن موسى عبد زيد1166172921222008025

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيتكتم جواد كاظم خضير1166182921222016035

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمؤمل باسم غازي موسى1166192921411003053

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيمنال غانم زكم عباس1166202921522006097

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائينوره فرحان على هللا عبيد116621292042051323

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيامير قاسم حسون فرحان1166222421411015025
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيفراس حليم صالح كرمود1166232421411036234

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبياسماء ناظم عبد محمد1166242921222016010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية النور للبناتادبيرنا غني حامد عباس1166252921222022063

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد شاكر فليح حسين1166262921411020005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائينور جاسم كاظم عنون1166272921422004089

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه مزعل منديل فيصل1166282921424003146

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيايناس شاكر فليح حسين1166292921522026011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيعبد هللا اثير داخل محسن116630222051039038

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية األعراف للبنينادبيسجاد يوسف عبد الزهرة مزبان1166311621211058028

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي احمد عبد الحسين جعفر1166322221411037094

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعباس كاظم حنويت هدام1166332421415004113

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية المجد للبناتادبيرسل علي شهيب ناصر1166342921222010024

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية السبع المثاني للبناتادبيرسل فليح حسن كصاب1166352921222035007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية ابي تمام المختلطةادبياسراء قاسم اهنيول جبار1166362921227004001

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83الخارجياتادبيبراق قاسم محمد جابر1166372921228050038

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيمنار محمد عبدش حسن1166382921522004020

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيجمال كامل مطر حسون1166392921211013033

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيدعاء اياد كاظم جاسم1166402921222016045

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيكوثر نعيم ملوح عبود1166412921225004010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيغفران جليل عطشان دارم1166422921422001126

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عامر نجم كاظم1166432921422023230

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد سالم خالوي زكم1166442921211001144

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية الوداد للبناتادبيسجى علي عبد الكاظم ارجيوي1166452921222018019

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايات احمد رحمان جاسم1166462421422030010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية االعتماد للبنينادبيهشام رحيم كريم جبار1166472921211005155

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية ابي طالب المختلطةادبيمحسن فيصل محيسن هندوز1166482921217002025

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية ام سلمة للبناتادبيرفل صادق كاظم علي1166492921222006056

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية السبع المثاني للبناتادبيغدير علي علوان معيش1166502921222035020

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين ميثاق فاضل حسن1166512921211001046

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد محيسن حبيل حمود1166522921211007011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين سعد كوين عناد1166532921211009043

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء هادي عبد الحسن عكله1166542921222014032

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الشريعة للبناتادبيرقيه جبار فهد خواف1166552921222021014
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية الشريعة للبناتادبيزهراء حازم قنديل مزهر1166562921222021019

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي صالح حسون جابر1166572921211001111

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء ميثاق كريم محمد1166582921222001041

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية فلسطين للبناتادبيفاطمه جمال مثور جعاز1166592921222001064

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب علي انديو مظلوم1166602921222006078

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الوالية للبناتادبيانوار قاسم فرحان شتام1166612921222009007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزينب عامر عبدالحسن فليح1166622921222016082

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية النور للبناتادبيدنيا كامل محمد حمزه1166632921222022049

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمحمد سالم لفته عواد1166642921413005069

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء سلمان عبد هللا نكاد1166652921422023126

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء اسعد كاصد جياد1166662421422027052

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسجاد حامد فيصل رواد1166672921211013080

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83اعدادية ابي العالء للبنينادبيامجد هليل مهجر عنان1166682921211027012

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الوفاء للبناتاحيائيدعاء صالح هادي علوان1166692221422057037

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي صادق عبد العباس عبيد1166702421411047214

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس فالح دريول عكاب1166712921211009096

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية المناسك للبناتادبيدعاء كامل بالسم مدلول1166722921222014022

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الوالية للبناتاحيائيزهراء حميد كامل عبد1166732921422009025

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمرتضى ستار صخيل محمد1166742921211001155

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد قاسم كاطع محمد1166752921411018136

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية الفرات االهليه للبناتاحيائيطيف اياد عباس ريوان116676112042134010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية عين الحياة للبنينادبيبندر ظاهر مفتن عالي116677292021014021

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين فارس رزاق حسين1166782921211001042

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية االعتماد للبنينادبيباقر ساجد جواد علوان1166792921211005018

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33االعدادية المهدوية للبنينادبيمناف صباح نافع عبد1166802921211009195

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية العدالة للبنينادبيزين العابدين علي جبير غافل1166812921211014016

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية ام سلمة للبناتادبيروان محمد حسين ساجت1166822921222006061

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية النور للبناتادبيحوراء جامل كاظم عطيه1166832921222022038

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيياسر صاحب ساجت عبد116684292021008056

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية النصر للبنيناحيائيامير كامل شالكه محيسن1166852221411025005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمجتبى نعيم بدوي عبود1166862921211001135

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي حسين ابو شنان عباده1166872921211005086

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17االعدادية المهدوية للبنينادبيصاحب عبد الحسين جبار حمزه1166882921211009084
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيدعاء عماد حمزه عطيه1166892921222016048

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيعلي حسين ريكان رداد116690292021006019

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين صالح هادي خزعل1166912421422026033

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية االعتماد للبنينادبيسيف حيدر كامل محمد1166922921211005062

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعباس عطا هللا كاطع هالوي1166932921211006022

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيعباس عزال هنيدي عالج1166942921217007024

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيامير محمد سلمان حسن1166952921211001015

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي عامر شاكر شناوه1166962921211009125

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية خديجة للبناتادبيغدير خالد حميد كاظم1166972921222008024

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية البسملة للبناتادبيمنال علي حسين علي1166982921222011051

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيفرح محمد عبد هللا علي1166992921222016123

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبينرجس عقيل طالب جواد1167002921222016138

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي رهيف حسان صالح116701292021017105

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيحوراء رافد عبد الكريم مرداو1167021621222060016

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67المختلطة (ع)ثانوية زين العابدين احيائيبنين قاسم سلمان مطشر1167032221427064001

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعلي محمد كاظم خضر1167042921211003040

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد رشاد بدري حسين1167052921211009156

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية ام ابيها للبناتادبيبسعاد لطيف دخيل عبد هللا1167062921222012019

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية المصابيح للبناتادبيبتول جبار لطيف دحام1167072921222017011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية المصابيح للبناتادبيزينب محمد عجه ملوح1167082921222017032

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين جاسم محمد داخل1167092921411018031

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية المثنى للبنيناحيائيمصطفى شهيد جمعة خنون1167102921411018148

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية االعتماد للبنينادبيباسم هليمج جابر حمود116711292021010016

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيحسين عبد الحسن علي محمد1167122421415007022

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية المجد المسائية للبنينادبيحسين علي كاظم حسن1167132921215003007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية البسملة للبناتادبيزينب فاضل عبد حسن1167142921222011034

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد عايد صبيح مزعل1167152921411020009

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب عبد الحسن عريبي علي1167162921422002065

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية تونس للبناتادبيانفال صدام حسين يازع1167172221222007005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية خديجة للبناتاحيائيرسل بدر حميد وادي1167182421422001046

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية مروج الذهب للبناتادبيكوثر حسن ناصر يوسف1167192821222044083

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية البسملة للبناتادبيعهود مجيد بريد شامي1167202921222011040

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيقيس ظاهر عبد الرضا فرحان1167212921411017226
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية األصفياء للبنينادبيعبد الكريم علي عبد المحسن علي1167221621211062023

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد الباقر محمد يوسف جابر1167231621211081168

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين خالد حسين فرحان1167242421422013037

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحيدر قاسم حسون جاسم1167252921211001055

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17ثانوية خديجة للبناتادبيزهراء سامي هادي مهدي1167262921222008015

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء جاسم ارحيم والي116727242042104067

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية البطحاء للبناتادبيمنار محسن علي جابر1167282221222045080

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمدرضا عدنان هادي كاظم1167292921211004147

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيرضوان مالك جابر وناس1167302921411019067

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيرؤى جليل مصحب خضير1167312221226002013

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيايالف صالح هادي عبد1167322221424004010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية النور للبناتادبيبنين عباس عكظ كاظم1167332921222022020

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيضحى عادل عبد االمير جبر116734292042051224

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية النجاح للبنينادبيمنتظر محمد شريف خلف1167352221211057038

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيمحمد الباقر حسام كريم عاجل1167362421413005036

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية ابي العالء للبنينادبيعلي فرحان كاظم منشد1167372921211027058

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية المثنى للبنيناحيائيحمزة هادي عفراوي سميدة1167382921411018041

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيامير فريق عبد الحسن طحيور1167392921411027002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد سعدون عوده نتوش1167401621211081176

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية الجاحظ للبنينادبياسعد عبد القادر مجيد حميد1167411621211083001

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية النبأ للبناتادبينور ميثم مهدي علي1167421621222040042

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية الغدير للبنينادبيعباس جعفر عواد عبيني1167432221211006021

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبياحمد ابراهيم نوري صالح1167442221217002001

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الشيماء للبناتادبيحوراء رحيم صالح دخيل1167452221222011007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية خديجة للبناتاحيائيبنين عطا علي حمود1167462421422001024

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية خديجة للبناتادبيزهراء ماجد كاظم متعب1167472921222008017

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية المصابيح للبناتادبيزينب ماجد ظاهر غويض1167482921222017029

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية النور للبناتادبيايام حسين علي عباس1167492921222022010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية االبتهال للبناتادبيامنه قاسم جابر عبيد1167502221222051006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية الخمائل للبناتادبيزينب محمود خضر حسين1167512221222070015

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية السنية للبناتاحيائيوديان سعد جاسم سكران1167522421422009350

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد طارق حسن عبد1167532921211001147

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي حسين عويد صياح1167542921211006029
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية علي األكبر للبنينادبيعلي جابر نعمه محمد1167552921211015030

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيافراح كويت تالي علي1167562921222002011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33ثانوية الشريعة للبناتادبيسؤدد كزار باش صلهوم1167572921222021030

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيحسين يونس شنشول عبد الحميد116758162021365021

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين جالوي عباس عمار116759292021001038

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية االعتماد للبنينادبيابراهيم عبد مشاي شهيب116760292021010002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية النهضة للبنينادبيكرار ماجد صكبان ناصر1167612221211045026

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحسين رشيج الفي جايد1167622221211068023

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية اريدو للبناتادبيميساء مهدي علي طالب1167632221222032036

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهدى سعد ماضي فرهود1167642421422006185

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17ثانوية المنار المسائيةادبيعباس حسين عبدهللا حمدان1167652921215001036

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه فالح جبار مزوي116766292022060132

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية الكرمة للبنينادبيجعفر ثجيل عديم عواد1167672221211037006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية الشموخ للبناتادبيحنين احسان فليح حسن1167682221222028012

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية البصرتين للبنيناحيائيواثق طالب محسن عطيه1167692221411027179

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيسجى احمد حسين احمد1167702421422047157

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00ثانوية ام ابيها للبناتادبينرجس كريم سلمان سايب1167712921222012046

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرغد عباس سبت راضي1167722921422001067

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيقاسم احمد طالب سواد1167731621215009042

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمنتظر أحمد مهدي عبد الواحد1167742221211007061

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية البطحاء للبناتادبيفاطمه هليل كنش سلمان1167752221222045067

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسن زيدان جبر حسين1167762421413018027

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب شهيد جبوري عبيس1167772421427008092

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية العدالة للبنينادبيمصطفى حبيب عرنوسي غزيو1167782921211014040

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية القلم المسائية للبنينادبيمحمد حميد سوادي شعيل1167792921215002127

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيمريم احمد حسن جبر1167802221224050004

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد عقيل مكي شناوه1167812421411048014

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية ام البنين للبناتادبيشهزنان باسم عبد الرحمن جبر116782222022152020

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50االعدادية المهدوية للبنينادبيمنتظر فاهم عبد المهدي سوادي1167832921211009198

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيشيماء نايف عالل ناجي1167842921222002091

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50ثانوية خديجة للبناتاحيائيغفران عبد الحسين جبار خشان1167852921422008032

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الشموخ للبناتادبيهاله خليل عزاره حسن1167862221222028061

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيجعفر سالم هادي عباس1167872921211001020
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قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيايات ميثم رزاق خلف1167882421422011021

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيسميره باسم عليوي وزير1167892421422011142

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0061.50اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيحسين موتي محيبس نعيمه1167901621511071012

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0061.17ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيتبارك فارس جاسم غافل1167912921424004021

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحيدر كريم محسن مجيد1167922621211049063

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيحسين كاظم ظاهر عبد1167932421515004036

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية الزوراء للبنينادبيمحمد مؤيد عادل مجيد1167941421211001022

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمهدي رزاق سالم نخيل1167952221411038166

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمرتضى علي الزم حسوني1167962821211009057

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد عباس مفتن مسلم1167972821511015174

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيحوراء خلف اذياب اعليوي1167982821522016012

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية سومر للبنيناحيائيسيف سعد كاظم كمر1167992421411004082

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمحسن علي فنطيل حسن1168002921211008060

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0058.50اعدادية الخنساء للبناتادبيبنين حازم خضير علوش1168012921222003012

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفرقان محمود شاكر وطن1168022921422027243

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الكرمة للبنينادبياحمد امجد صكر محسن1168032221211037001

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الهدى للبناتادبياسراء عبد الزهره حمزه عبيس1168042421222020001

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17ثانوية النور للبناتادبيرقيه هاشم محمد هلوبي1168052921222022062

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 349.0058.17اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسن رحيم خضر عذاب1168062921511016026

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيمؤمل حمود خليف نعيس116807222051046044

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية صنعاء للبنيناحيائيمجتبى لهفان غانم ضهد1168082321411011037

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية النور للبناتادبيغفران ماجد جهاد وليد1168092921222022105

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية ابن الهيثم المسائية للبنيناحيائيحسين عالوي حسوني مهدي1168102421415013003

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية الرميثة للبناتاحيائيتبارك جفات نجم عبد1168112921422027068

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياسراء ناجح يحيى عبد1168122421424023005

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الخنساء للبناتادبيجمانه عبد االمير مدلول مكتوب1168132921222003016

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةاحيائيماليين حسن بليبل سوادي1168142921425004035

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين حسن حمود جعفر116815242042133003

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيعلياء عبد الرسول نوح مرزه1168162421422050035

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيسيف سعد جابر رواد1168172921215004076

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيصفا جابر مطرود سلمان1168182421422026138

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17الخارجيوناحيائيحيدر رزاق حميد حمزه1168192721418001091

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية النور للبناتادبيساره حنون مريح عيدان1168202921222022092
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قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية القوارير للبناتاحيائيليلى حسين بودان جاسم1168212921422031020

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.0056.83ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيامير عادل صاحب شاطي1168222521413014009

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية االجيال للبنينادبيعلي وليد خيري سعيد1168231621211014044

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67ثانوية الشام للبناتادبيفرقان ناصر كاظم رسن1168241621222077043

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية ابي تمام المختلطةادبيمحمد عالوي حميد نوري1168252921217004041

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0056.50اعدادية الخنساء للبناتادبينور لطيف عبد فليح1168262921222003052

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء سامي حسن عالوي1168272921222014029

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية الشذرات للبناتادبيبنين باسم كاطع عكله1168282921222015011

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية النور للبناتادبيفاطمة عبودي سحور زغير1168292921222022106

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزينب حسين خشين هران1168302821222044047

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيحسين هادي برهان حميد1168312421215011010

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33اعدادية الرضوان للبنينادبيكرار فوزي جبار علي1168321621211043070

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية االعتماد للبنينادبيكرار جبار كاين كاظم1168332921211005100

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية مدينة العلم للبنينادبيبارق حيدر عبد الرضا عبد الحميد1168342721211023010

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية مروج الذهب للبناتادبيتقى عبد الزهره خزعل ناصح1168352821222044016

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83ثانوية النور للبناتادبيحوراء مكي جبار عبد1168362921222022042

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67ثانوية علي الشرقي للبنينادبيحسين محيسن جلوب خلف1168372821211009025

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيفاطمه فالح دغيم زغير1168381621222026025

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الهدى للبناتادبيرنا علي حسين محان1168392421222020024

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية سكينة للبناتادبيحوراء راتب كاظم مجباس1168402421222003012

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية الخنساء للبناتادبينور العيون جاسم راهي كاظم1168412921222003050

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمهدي جهاد فؤاد محيبس1168421621211081215

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية االعتماد للبنينادبيرضا علي تركي جبر1168432921211005052

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية الشذرات للبناتادبيغفران مهدي مرهج خشن1168442921222015029

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبياحمد عدنان شنان جبر116845292021001007

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبياحمد فيصل مسير شاهين116846292021001008

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية التآخي للبنينادبيصباح حسين هليوت سلمان116847292021018021

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية المنار المسائيةادبيحيدر وسام غالي عطشان1168482921215001018

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33ثانوية النور للبناتادبياسماء حسن خضير عرد1168492921222022004

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية الشموخ للبناتادبيفاطمه عباس نايف عبود1168502221222028049

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد خالد دخيل غثيث1168512921211001141

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17االعدادية المهدوية للبنينادبيباقر حسن ديوان كسار1168522921211009026

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0069.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء وسام محمد عطيه1168532221422041079
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النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0064.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمة صفاء حسن محمد جواد1168542521424018007

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيايمان علي جاسم محمد1168552521422001013

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء نزار عزوز غازي1168562521424004520

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائيسرور مازن علوان عباس1168572521426002026

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيسيف باسم حبيب كاظم1168582521511010024

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفدك الزهراء عالء سليم وساك1168592721422036138

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمرتضى اسعد خضر محمد علي1168602321411061130

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيعبد هللا محمد حسن عاتي116861162051009016

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيفاطمه سعيد محتون عبد هللا116862222052170028

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0059.33ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيبنت الهدى كامل نجم عبد هللا1168632821422016010

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيعذراء موسى رحيم ورد1168642221526002079

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء عباس هاني وفر1168652321422035063

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقياستبرق خضير عباس جلوب1168662721522011001

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيبنين عبد الكريم ابراهيم عبد الكريم1168671621222042019

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيعلي فائز محمد دخيل1168682521211028012

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسراء علي جعفر حسين1168692521424004051

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67اعدادية المشرح للبنينادبيصادق عباس رسن جاسم1168702821211017024

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمريم عامر رحيم دويج1168712221427073021

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعباس محمد صبري عبيد116872222041026024

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيخضر ثامر مالك جبار116873252021008060

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية شجرة الدر للبناتادبيفاطمة اياد كاظم محمد صادق1168742521222018032

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية االحرار للبناتاحيائيأسماء محمد كريم جنيجل1168752621422035001

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيزينب قيس عبد الحسين سرحان1168762421224002007

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائيسجى صالح ياسر حسن1168772521426002047

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الغدير للبنيناحيائيحيدر عبد العباس رداد فضة1168782421411045032

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيأحمد صباح عبد الكاظم جالب1168792521417003001

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0056.67اعدادية الصباح للبناتادبيفاطمة حسين عبد الزهره حسين1168802521222007091

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمختار رحيم عبد عباس1168812521211021293

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67الخارجيونادبيحسنين محمد حسن فرج1168822621218001154

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية االبتسامة للبناتادبيامينة عبد الجبار محمود اسماعيل1168831621222076007

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفرقان باسم محمد مناحي116884162022210095

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67ثانوية الضاد االهلية للبنينادبياحمد جاسم حسين وهيب1168851621213105001

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية البراءة للبناتادبيبتول عماد سعيد خليل1168862121222004005
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النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيسجاد مرتضى كريم جواد1168872521211008082

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية الشموخ للبناتادبيحوراء علي عاتي ضهد1168882221222028015

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين عباس حمد ناصر1168892521211012085

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبياحمد عماد جاسم حسين116890222021300007

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية الثورة للبنينادبيجاسم جواد جاسم كريم1168912321211003017

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين حامد جاسم سلطان1168922521211012077

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33ثانوية التآخي للبنينادبيمرتضى موحان علي حمزة1168932921211010031

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد نصيف جاسم نصيف1168941221211039008

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17ثانوية حمورابي للبنينادبيمصطفى محمود ديلي جاسم1168952721211012019

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسنين كريم حسن كاظم116896162021020033

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00ثانوية القبة للبنينادبيموسى جعفر يونس جعفر1168971721211077016

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية المشرح للبنينادبيحسين صالح حنين صنكور1168982821211017011

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00ثانوية المنار المسائيةادبيبهاء قاسم محسن مرهج1168992921215001008

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيعماد وليد صالح عباس116900162021352070

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيشهد خالد سليمان صالح1169011621224024015

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83االعدادية الشرقية للبنينادبياحمد وهاب جاسم عبد العالي1169022221211009006

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83اعدادية نور الحسين للبناتادبيعال حسن مهدي حسن1169032521222016096

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0051.83اعدادية االيمان للبناتادبيزهراء عبد الحسين عبودي جياد1169042521222038016

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيايات فاضل صالح نجم1169051621222060007

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0051.67ثانوية المناذرة للبنينادبيامير علي عبد الكاظم حبيب1169062521211017004

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50ثانوية غزة للبناتادبيفاطمه ناصر عبد علي هوله116907242022097044

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيزينه محسن جبر خميس1169081621224007009

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0051.50اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد الهادي رعد عبد الهادي حسن1169092121211037068

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية زينب للبناتادبينسك رضا سلمان ابو الليل1169101421222043110

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33ثانوية الرملة للبناتادبيسهاد اسعد عداي ناهي1169112521222006028

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0051.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد كريم فاضل زغير1169122521211012246

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى593.0098.83ثانوية الفارابي للبنيناحيائيحسن علي فاضل عباس1169132121411025011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى592.0098.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيطيبه عبد المنعم اسماعيل محمد1169141321422001194

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى590.0098.33اعدادية التضحية للبناتاحيائيهدير عباس عبود صبر1169151221422010051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى590.0098.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم علي عطيه يزاع1169161621422038067

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.7698.29ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيامنه فراس عصام محمد1169171421424003002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.4498.24ثانوية بابل للبنيناحيائيمرتضى ابراهيم محمد عيسى1169182321411056149

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17ثانوية بابل للبناتاحيائينور عاصم عادل صبيح1169191221422014051
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب منتصر جابر كريم1169201321422011048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم محمد علي عبد الحسين1169211321422025075

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17ثانوية حطين للبناتاحيائيرفل ماجد حميد مشجن1169221421422004015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمه مهيب خالد مذكور1169231421422010168

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17اعدادية ام القرى للبناتاحيائيبنين رائد جمعه ياسين1169241421422015023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17اعدادية النجاة للبناتاحيائيحوراء غازي جابر كعبور1169251521422003034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيفاطمة علي كاظم علوان1169262621422040096

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيمينا عادل مجيد صالح1169271021422036129

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب ستار جبار حسين1169281121422015041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00اعدادية النهار للبناتاحيائيفاطمه عدنان محسن محمد1169291121422056063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائينرجس عدي رزاق جليب1169301221422017158

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00اعدادية الهدى للبناتاحيائياسراء هيثم فاروق عبد الجبار1169311221422025009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00اعدادية الهدى للبناتاحيائينبأ حسن ياسين محمود1169321221422025126

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00ثانوية االنتصار للبناتاحيائيطيبة قحطان ابراهيم احمد1169331221422042013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائييقين خليل برهان عبد1169341221426002072

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيروزان محمد داود نامدار1169351321422001110

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبأ سعد عبد االمير ابراهيم1169361321422014101

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00اعدادية فدك للبناتاحيائيبنين رسول محمد يحي1169371421422006023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيروى عجمي عبد الحسين علي1169381421422014035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيليلى قاسم عطوان جلود1169391421422024081

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيياسر نعيم جحيني كاظم1169401521411001154

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب خالد علي جحيني1169411521422014142

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهد احمد علي جاسم1169422321422013317

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزينب علي حسين نوير1169432321422040031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمنى ذيبان شاهين صبر1169442621424004134

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.7297.95ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائياسراء مهدي عبد منخي1169451321422043006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.3697.89ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه علي جاسم دعدوش1169461221422028080

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.2897.88الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيتبارك واثق داود رحيم1169471021422018037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.2097.87ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيانفال احمد حسين خضير1169481421422055006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0497.84ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمة الزهراء احمد جواد كاظم1169491321422043091

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية السعادة للبناتاحيائيريهام رائد خضير عباس116950142042120014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد سعدون احمد كاظم1169511021411013006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية الفردوس للبناتاحيائيساره ضاري خميس محمود1169521021422008057
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمة سعد فخري عبود1169531021422033127

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية العامرية للبناتاحيائيآيه احمد حسين احمد1169541021422036003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية العزة للبناتاحيائيريام عبد السالم عبود صالح1169551121422001011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية التقى للبناتاحيائياستبرق رياض فنيطل عبد1169561121422012003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية البتول للبناتاحيائيرزان كفاح عبد الجبار مجيد1169571121422013049

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيطيب نبيل جاسم خلف1169581121422039043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية االخالص للبناتاحيائيرقيه محمد خضير عبيد1169591121422046034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي عدي عبد الرحيم خزعل1169601221411022040

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعبد هللا هادي كاظم عبود1169611221411027090

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حيدر عاشور علوان1169621221422007047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية جرير للبناتاحيائيرقية ماجد أحمد رضى1169631221422008018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائينرجس اركان جلوب حسن1169641221422009067

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيغفران ستار عبد الصاحب كمبار1169651221422026187

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية النصر للبناتاحيائينوران جاسب صبر موزان1169661221422031259

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين صالح مجيد1169671221426001021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد الرحمن وليد محمد ابراهيم1169681321411001047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية االنتصار للبناتاحيائيايه محمد سعدي ابراهيم1169691321422015017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية حنين للبناتاحيائيضحى اسعد خضير جواد1169701321422028055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيتاره وليد فتح هللا عبد هللا1169711321426003011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيمريم هشام رسول حسين1169721321426003059

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمرتضى قاسم عطوان جلود1169731421411016155

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسين غانم عبد الحسين محمد1169741421411027031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيمصطفى فراس صبيح سعيد1169751421411051049

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية االبتهال للبناتاحيائيشهد علي خماط حامد1169761421422005044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب حسن حسين لفته1169771421422008066

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيرقية عماد باراني رحيم1169781421422037022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الناصرة للبناتاحيائيرسل عمار نعيم كاظم1169791421422056032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الناصرة للبناتاحيائيميس عمار رحيم طاهر1169801421422056104

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايه جبار صدام اسماعيل1169811421422065036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم حسين1169821421424009050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية المآثر للبناتاحيائيحوراء سعيد حميد زامل1169831521422011058

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية الفرات المختلطةاحيائيهاني عبد الزهرة منير عبد الرضا1169841621417001015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية دار السالم للبنيناحيائييوسف معاذ مصطفى سليمان1169851721411023137

4148 من 3545صفحة 
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية المكوك للبنيناحيائيانمار فتاح يونس عيسى1169861721411051012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية اليمن للبناتاحيائيتقوى احمد حسام الدين احمد1169871721422008041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الفرات للبنيناحيائيهمام محمود صالح عبد هللا1169881821411019093

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية عين زالة للبناتاحيائيمآثر عبد هللا داود محمد1169891821422001051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيايه اكرم فيصل محمد1169901821424007006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعلي محمود محمد كاظم1169911921411040051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية القائم للبناتاحيائيزهراء نجيب خليفه مهاوش1169921921422010098

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيايه خليل ابراهيم نصيف1169931921422053020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية الحرية للبناتاحيائيقطرالندى فالح جردي فندي1169941921422056034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الروافد للبناتاحيائيتبارك رجب حميد مرهج1169951921422062015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيصفا ابراهيم علي مخلف1169961921422089113

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيرانيا همام شريف قدوري1169971921422110013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيعواطف غسان رحيل رغيان1169981921422110032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرونق وضاح عبد الكريم جراد1169991921424010061

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83 للبنين6اعدادية حوض احيائيزياد طارق زيد فاضل1170002021411028018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائياسامة مكي زيدان خلف1170012021417014005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83 المختلطة7ثانوية حوضاحيائيغفران غانم عطيه حمادي1170022021427037009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد جواد حسن1170032121411003079

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى فريد عباس محمود1170042121411004157

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية المعارف للبنيناحيائيصالح الدين سهيل عبد كنو1170052121411005054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية بلدروز للبنيناحيائييوسف علي جعفر ابراهيم1170062121411007148

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحسن اسماعيل ابراهيم احمد1170072121411009070

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيأيمن عثمان يحيى حسن1170082121411010018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الفلق للبنيناحيائيعبد هللا رعد احمد حمد1170092121411022063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد سالم موسى الياس1170102121411046027

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيابراهيم عامر حسين زيدان1170112121411049002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي هادي كريم خلف1170122121411049098

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائينور الدين محمد خماس حسين1170132121411060156

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية النهروان المختلطةاحيائيعبد الباسط حاتم جمعه جاسم1170142121417018006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيايات حكمت علي رضا اكبر1170152121422003009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياستبرق جاسم محمد حسين1170162121422008001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيرفل زاحم كامل محمود1170172121422010057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية االقتدار للبناتاحيائيايه حسن هادي صالح1170182121422030010

4148 من 3546صفحة 
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشهد زياد عزيز اسعد1170192121422032117

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيشمس باسل جواد كاظم1170202121422044063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيهدى حسين ابراهيم فاضل1170212121422049248

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية بابل للبناتاحيائيزينب سعد عباس مهدي1170222121422051063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية النبوة للبناتاحيائيايناس يوسف خضير ياس1170232121422055011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية الرواسي للبناتاحيائيزهراء سعد لطيف خضير1170242121422084025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الطيبات للبناتاحيائيغفران زياد سعيد رحمن1170252121422085182

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الشطرة للبنيناحيائيابراهيم مصطفى عيسى عبد1170262221411018001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائياحمد صالح جبار ونان1170272221411019010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد باقر علي جبر هداد1170282221411019170

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الدواية للبنيناحيائيعلي هادي عويد شعير1170292221411023031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الفجر للبنيناحيائيمحمد عدنان معجب فرهود1170302221411029112

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعلي راسم كريم خماط1170312221411080057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي فائز حميد عثمان1170322221413021047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الجليل حمود1170332221422061062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيرقيه محسن طويس يعقوب1170342221424017069

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح زاير بطي1170352221424028090

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب محمد شخير معدي1170362221424035035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيشفاء شرشاب دشر حمود1170372221424037062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيمها عدنان شمخي جبر1170382221424037090

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينوره حسن طعمه جفات1170392221424037108

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيطيبه عادل كاظم عبد1170402221424051110

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب نصير معن عبد1170412221424063054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية المسيب للبنيناحيائيمنتظر مظفر عيسى هادي1170422321411009154

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائياحمد صفاء احمد محمود1170432321411045003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيآيه عادل عليوي ناصر1170442321422017002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الفاو للبناتاحيائياسراء باسم عبيس كاظم1170452321422035005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائياسيل زهرالدين قاسم حسين1170462321422038007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء ذو الفقار فالح مهدي1170472321422072116

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبلسم راضي علي حسين1170482421422006022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد جابر جواد ناصر1170492521413017088

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيجعفر هيثم عبد هللا خميس1170502621413006006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمالك الرحمن احمد محيل دحام1170512621422004132

4148 من 3547صفحة 
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينبأ حسن مدلول مراح1170522621422004135

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الصفا للبناتاحيائيايه عالء حسون فليح1170532621422015014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء يونس حمد كاظم1170542621422018102

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحيم عليوي حسون1170552621424007169

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم محمد نوري عواد1170562621424007190

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرقيه غازي غالي سلمان1170572621424015062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الهندية للبنيناحيائيكرار عبد الزهره شهيد علي1170582721411032174

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمريم علي عبد االمير درويش1170592721422018181

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينور حسن كاظم حسن1170602721422021131

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيصابرين خليل عبد الحسن هادي1170612721422025101

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء محمد جبار مطشر1170622721422033150

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيمائدة حسام مالك متعب1170632721422033271

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء جبار موشي محمد1170642821422003053

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب اياد علي ياسين1170652821422012071

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيشذى قاسم ناصر حسين1170662921424004066

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83موسكو- المدرسة العراقية في روسيا احيائيشيماء ظفير رعد سليمان1170673021427005005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.9697.83الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيغفران باسل حسين سريح1170681021422018095

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.8497.81ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عادل محمد عبيد1170691421422027114

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.8497.81ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم حسين علي حسين1170701421422055048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.7697.79ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء جبار جمعه لعيبي1170711121422047053

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.7697.79ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيايه ياسر عبد االئمه عبد الرضا1170721221422028008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.7697.79ثانوية المتميزيناحيائيعبد النبي عبد الحسين مهدي محمد خليل1170732521411030033

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.6497.77الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيلينا مازن علي شويخ1170741021422018107

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.5297.75الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيآية براء فخري محمد صبري1170751021422018006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.4897.75ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيوليد خالد ياسين عبد الرزاق1170761221411001101

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.4497.74ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمود تحرير جبير حرج1170771121411042044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.3697.73الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمريم اسعد حسن حياوي1170781021422018116

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.2897.71ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينقاء سعد جاسم محمد1170791721424013108

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.2097.70ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمريم محمد علي ناصر1170801121422069061

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.2097.70ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه قاسم جابر رزوقي1170812321422077082

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0897.68ثانوية السالم للمتميزيناحيائيوسام هادي محيسن طراد1170821121411010095

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الخضراء للبنيناحيائيبكر علي حسين سليم1170831021411013031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية القدس للبنيناحيائيادم ثائر خليفة رحيم1170841021411014010
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية القدس للبنيناحيائيياسر عبد الكريم عبد هللا احمد1170851021411014099

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا احمد خالد عبد1170861021411020098

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية حطين للبناتاحيائيساره سالم طالب جميل1170871021422004018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه عامر مهوس زغير1170881021422032031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الفاروق للبناتاحيائيايات طالل حسين سلمان1170891021422037006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيآيه احمد فؤاد عبد الحافظ1170901021424013007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمه عبدالرزق عباس خضير1170911121422023038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية اسماء للبناتاحيائيعبير ثامر شريف ظاهر1170921121422035031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية وهران للبناتاحيائيمالك عبد الحسين عبد الرسول حسن1170931121422049036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيايالف حسن عبد زيد حمزه1170941121424008004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيفيصل هيثم عبد الحليم رزوقي1170951221411002025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي سالم محمد خلف1170961221411028096

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيشمس عامر عبد الرضا عالوي1170971221422026156

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية النصر للبناتاحيائيساره كريم ادعير محمد1170981221422031147

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزهراء مصطفى عبد الرزاق حسن1170991221424006032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67الخارجياتاحيائيغفران صالح عبد المهدي عبد الحسين1171001221428050173

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائيمصطفى جعفر عبد االمير حسين1171011321413014021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيصفا سلمان خلف سلمان1171021321422001187

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية القناة للبناتاحيائيهاجر حيدر جبار اسد خان1171031321422003098

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيشهد كارم محمود موسى1171041321422005036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائينرجس عمر منسي عبد1171051321422015113

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائينور بهاء حسين علي1171061321422015118

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الشعب للبناتاحيائيحوراء جبار رحيم حسن1171071321422022045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة علي شيحان محمد1171081321422040166

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمحمد فوزي خليل دانه1171091421411006088

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنيناحيائيمصطفى شامل زهير غزال1171101421413009005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية سومر للبناتاحيائيهدى عبد الحمزه حميد بدعي1171111421422008137

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمه معن محمد حسين1171121421422033103

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب رعد جابر نزال1171131421422043142

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية معصومة للبناتاحيائينور الهدى بالسم هاشم سبهان1171141421422045032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه عدي احمد خليف1171151421422057152

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزينب الكبرى محمد محيسن محمود1171161421424009056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي صباح عبد الرضا1171171421424009102
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء عبود اجريو حمود1171181521422004093

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايات حسين صباح عيدي1171191521422006002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء عقيل كاطع عبد1171201521422008086

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبتول مؤيد جبار جاسم1171211521422014038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد حسن سعدون عبد هللا1171221721411008024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائياالء علي عبدهللا سلطان1171231721422002034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيبشير وسام ساجر مهدي1171241821411115022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائيمحمد رمضان حسين حمد1171251821413017013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية السالم للبنيناحيائيانفال احمد مصطفى جاسم1171261821421039003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية العرفان للبنيناحيائيحارث محمد عبد هللا عبد1171271921411029010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمصطفى جمعه عبيد سالم1171281921411032042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية التقدم للبنيناحيائياياد عامج عبد جالل1171291921411062006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيمحمود نايف عالوي خلف1171301921415007166

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية القائم للبناتاحيائيحنان جواد حنيش عبيد1171311921422010052

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيايه علي صبري عبد هللا1171321921422011031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائياستبرق عبد الرحمن سالمه حمود1171331921422012003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيهديل صعب عيدان مخلف1171341921422012201

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيرويده شوكت نافع معتوك1171351921422032018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيفاطمه مفيد نعمان وهيب1171361921422042052

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينبأ أحمد محمد بداع1171371921422081114

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيضحى موفق مجيد ذاكر1171381921422110027

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيريان خير الدين فتاح عيسى1171392021411002023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية تل علي للبنيناحيائيرعد تحسين ياسين عبد هللا1171402021411030010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيحيدر علي رشيد عبد الغفور1171412021411041015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيباسل معد جاسم محمد1171422021411046010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهبة مصطفى عثمان جرو1171432021422051082

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد محمود محمد ولي1171442121411011099

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد سالم حسن حميد1171452121411021054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية مندلي للبنيناحيائيعلي ناظم ولي جمعه1171462121411033066

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحيدر صالح ضعن حمود1171472121411051041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية حلوان للبنيناحيائياحمد اياد جميل رشيد1171482121411052004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية تماضر للبناتاحيائيدانيه حمير غسان ياسين1171492121422002049

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية تماضر للبناتاحيائيصفا خالد شهاب احمد1171502121422002088

4148 من 3550صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيلقاء غسان محمد عباس1171512121422009155

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية الزهور للبناتاحيائيساره باسم جعفر محمد جواد1171522121422024021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية البينات للبناتاحيائيهبة باسم احمد حسين1171532121422027050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشيماء ماهر حسب هللا سفاح1171542121422032125

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية المودة للبناتاحيائيفاطمه فيصل عبد الرحمن محمود1171552121422042039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيشفاء ليث رحيم فياض1171562121422044061

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية االنام للبناتاحيائيرانيه بهمن ابراهيم حسن1171572121422045021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية الروابي للبناتاحيائيضحى سعد عبد الصاحب عباس1171582121422056069

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية العذراء للبناتاحيائينبأ ناطق فؤاد مهدي1171592121422064028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية سارة للبناتاحيائيفاطمه برهان خالد مولود1171602121422066035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية فدك للبناتاحيائيرسل مهدي حسن عيسى1171612121422067029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية االالء للبناتاحيائياستبرق عقيل نجم عبد الوهاب1171622121422095001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية االالء للبناتاحيائيمريم فواز نجم عبد الوهاب1171632121422095015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عماد حسن صالح1171642221411004125

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي عامر عجيل معارج1171652221411019132

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الفهود للبنيناحيائيطاهر عبد القادر طاهر عليوي1171662221411042047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيكرار رعد علي عبد1171672221411081039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد خالد ذياب فرحان1171682221413025002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الفرات للبناتاحيائيطيبه علي لفته عليوي1171692221422002093

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيالبتول عادل منصور عباس1171702221422013007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب علي كاظم زاير حسين1171712221422039217

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء صادق قاسم مانع1171722221422042141

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء ظاهر عبد حميد1171732221424012079

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم عبيد صياح1171742221424028082

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيمريم وناس عطشان زغير1171752221424064041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيياسر قاسم عبد االمير خضير1171762321411005153

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي ماجد حسين خضير1171772321411016069

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمصطفى عباس كتاب رباط1171782321413018282

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعلي حمزه يتيم كاظم1171792321417012088

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية االنفال المختلطةاحيائيحسين جواد عباس حمد1171802321417030003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عقيل جاسم محمد1171812321422012253

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية المستقبل للبناتاحيائيسجى محمد سعد ناجي1171822321422030045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الفاو للبناتاحيائيغدير علي نجم عبيد1171832321422035097

4148 من 3551صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم حمزه علي عبد هللا1171842321422043130

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد فرحان هاني1171852321424003161

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية سومر للبنيناحيائيسجاد حسن هادي عوده1171862421411004073

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية عفك للبنيناحيائياحمد خضير عبد االمير جاسم1171872421411006002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور الزهراء محمد مكطوف بكين1171882421424014092

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائينوره هاشم ناصر وحيد1171892421424017091

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرقيه عبد الحسين نجاح رشيد1171902521422026054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيهدى ابراهيم عبيد عباس1171912521424003046

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائينبا مصطفى جواد عطيه1171922621422013113

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية المشكاة للبناتاحيائيكلثوم كاظم جبر خلف1171932621422023052

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية اليسر للبناتاحيائيتقى اركان حسين علي1171942621422038028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيبنين كامل عبد الرحيم كريم1171952621422045008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيبشرى اياد محمد خميس1171962621424008003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان غركان سرحان1171972621424010035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه يونس حسن نصيف1171982621424012181

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية الفرسان المختلطةاحيائييقين عامر عبد الرضا كاظم1171992621427008013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمصطفى سعد جواد كاظم1172002721411001056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الفتح للبنيناحيائيمقتدى ياس خضير صخي1172012721411003129

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيغيث قحطان شاكر علوان1172022721411007077

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمرتضى عباس مالك مطيلب1172032721411026189

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسن كاظم فاخر مكي1172042721411032038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي عبير حميد رشيد1172052721411032138

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسن صالح هادي محسن1172062721411034040

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيمرتجى مهند عزيز غازي1172072721411034224

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية القوارير للبناتاحيائيشروق فيصل عباس علي1172082721422015100

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية عكاظ للبناتاحيائياديان صالح عباس مجيد1172092721422018006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيحوراء فاهم طاهر جاسم1172102721422021024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب ثائر خليل ابراهيم1172112721422033162

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية غزة للبناتاحيائيابتهال حسين نجم عبد1172122721422034010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الروضتين للبناتاحيائيديار حسن سلمان فرهود1172132721422039055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء عادل جباري ونان1172142921422027149

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب خضير عباس حسين1172152921424003101

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسدره سعد محمود محمد1172163121422009091

4148 من 3552صفحة 
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمينا رائد عبد السميع عبد الكريم1172173121422009155

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية الخيام للبناتاحيائيبسمه عبد العظيم حميد رشيد1172183221422002009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.9697.66ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد هللا محمد فرحان ذياب1172191321411032041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.4497.57ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيرحمه ازهر عبد الستار علي1172201121422069017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.4497.57ثانوية المتميزاتاحيائيبنان زياد عبد هللا حنون1172211321422032012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.4497.57ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيدانيه امين حميد ثويني1172221421426001084

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.4497.57ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائياحمد عبد الوهاب حسوني سلمان1172231521411012002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.4497.57ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيلجين احمد عبد الواحد حمودي1172241921424001027

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.4097.57ثانوية المتميزاتاحيائينبأ فاضل حسين علي1172251421422027148

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.3697.56ثانوية المتميزاتاحيائياية ثامر ناصر عبيد1172261121422047007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.3697.56ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمنار مجيد حميد جبوري1172271421422055049

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.3697.56ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر غافل علي1172282521413024091

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.2897.55الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمريم محمود مطر عماش1172291021422018123

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0497.51ثانوية السالم للمتميزيناحيائيسجاد قاسم رسن جري1172301121411010034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد حسام عاصم خضير1172311021411013119

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيهناء صدام عباس حسين1172321021422027106

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية العامرية للبناتاحيائيرسل مجاهد عبد السالم عبد الرزاق1172331021422036051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيايمن محمد شياع سلمان1172341121411025033

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية البتول للبناتاحيائيمديحة حسين ابراهيم محمد1172351121422013106

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرقيه سالم عبد االمير مهدي1172361121422017061

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائيياسمين جالل ابراهيم سويدان1172371121422060071

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمصطفى عدي محمد ابراهيم1172381221411019097

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية جرير للبناتاحيائينور حيدر قاسم لعيبي1172391221422008064

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية االستقالل للبناتاحيائيميا احمد محمد علي فيضي1172401321422006041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية عدن للبناتاحيائيأيلين فالح مرزوك عذوب1172411321422030003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الرشد للبناتاحيائيسجى حميد حبيب عبود1172421321422033036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية االفكار للبناتاحيائيعسل محمد فاضل جاسم1172431321422042012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية المناهل للبناتاحيائيشيرين عبد السالم اكرم مهدي1172441321422046049

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية فدك للبناتاحيائينور عبد الحسين حسن خلف1172451421422006170

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية النعيم للبناتاحيائيآيات عائد عبد الحسين صالح1172461421422009002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الصمود للبناتاحيائيجنه فراس فاضل حسن1172471421422034008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية ايالف للبناتاحيائيفاطمه ستار جبار يوسف1172481421422038062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه سعد جليل ابو الماش1172491421422044148
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيجعفر فاخر زاهر علي1172501521411011028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد صادق عبد اللطيف حميد كايم1172511521411011165

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الرميلة للبناتاحيائينبا هاشم صيوان سلمان1172521521422004202

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفرقان علي فراك حسن1172531521422008172

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين احسان مطر مهدي1172541621413030009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائياماني بشير علي بشير1172551721422061014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الروافد للبنيناحيائينعمه قاصد نعمه عبد الصاحب1172561821411073096

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيثامر مجيد حمد محمد1172571821413013011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد نزار حمود تركي1172581921411015054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية القائم للبنيناحيائيعمار ياسر جاسم محمد1172591921411023066

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعلي محمد صالح مهدي1172601921413009073

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الفرات للبناتاحيائيزينب خلدون رحيم مجيد1172611921422011063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيهدى ثائر صالح ناصر1172621921422012195

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الروافد للبناتاحيائيمالك عبد السالم عناز حمد1172631921422062075

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيمريم ضياء حوران امين1172641921422110042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيبارق عادي خلف علي1172652021411046009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد فليح حسن1172662121411004163

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية ديالى للبنيناحيائيسجاد هيثم حسون كرم1172672121411012081

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد نوري شاكر نوري1172682121411051019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيخديجة ابراهيم عبد حبيب1172692121422008038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية البينات للبناتاحيائيسارة محمد علي عبد1172702121422027036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الحمائم للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد االمير علوان1172712121422033048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الزمر للبناتاحيائيرسل هشام غازي عبد1172722121422036035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية المروة للبناتاحيائيرونق لؤي حسن احمد1172732121422069012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزينب خالد غني عناد1172742121422074051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الفجر للبنيناحيائياكرم عبد الحسين شحاثه كاظم1172752221411029012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسن سعد عبد شيال1172762221413025019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيحوراء علي حسين علي1172772221422013016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه عماد حميد سلمان1172782221424003129

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائينورالهدى هادي ياسر زبون1172792221424003153

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيغدير اكرم تقي جابر1172802221424005054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينوره عسكر حصني دهش1172812221424017265

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرونق محسن عبد مرعيد1172822221424028076
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيريتاج احمد جقالن ثامر1172832221424045096

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياالء علي حواس كريم1172842221424054004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية االخالص المختلطةاحيائياسراء يحيى طالب سعود1172852221427032001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي ليث عدنان جابر1172862321411020237

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعباس عالء جاسم محمد1172872321417006024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهدى حيدر شاكر محمود1172882321422013528

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيثريا عبدالكريم علي حسن1172892321422038032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية المسيب للبناتاحيائيزينب صالح حسن عبد1172902321422041095

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية المسيب للبناتاحيائيفيء محمد جواد حمزه1172912321422041169

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينضال كامل عباس محمد1172922321422043141

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيشهد حامد خليف سلمان1172932321424014017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الصادق المختلطةاحيائيشهد هادي طالل علي1172942321427006024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين عامر مالك عامر1172952621411009041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيصفاء حميد عبيد راضي1172962621411011091

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء محمد زبون محيسن1172972621422044031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيتبارك محمد سهيل عبيد1172982621422058014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيهدى جبار معيون جابر1172992621424012206

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الفتح للبنيناحيائيسجاد كامل يوسف ابراهيم1173002721411003057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب محمد مدلول حسين1173012721422033178

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائينسرين حسن رزوقي عبد علي1173023021427010017

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحسنين علي وادي شناوه1173032721511032015

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى وائل عبد الواحد نعمه1173041021411013141

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الخضراء للبنيناحيائيفيصل فراس فيصل حاجم1173051021411013113

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى565.7294.29ثانوية المتميزاتاحيائيحور غسان محمد عبد الرزاق1173061321422032020

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى559.3693.23الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيدانيه مثنى جاسم محمد1173071021422018050

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية المشكاة للبناتاحيائيمنتهى حميد شريف محمد1173082821422031049

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيرفل عبد الرحمن علي حسين1173091421424009038

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية البطولة للبناتاحيائيرويدة عامر هاشم محمد1173101021422028056

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيشمس حسام تركي عباس1173112421422015092

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعلي سعد خزعل درجال1173121521411016045

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية تطوان للبنيناحيائيكمال ابراهيم عبد هللا ثجيل1173131121411017108

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد باسم عباس كنهوش1173141021411019009

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية عمر المختار للبنيناحيائيمنتظر عمار كريم عبد الرسول1173151021411004019
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية الياقوت للبناتاحيائيساره علي سلمان محمد1173161921422109061

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيتبارك ضياء حسين محمد1173171321422017036

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية الشروق للبنيناحيائيعلي غضنفر جعفر حسين1173181221411029038

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيرقيه عماد الدين عبد الفتاح احمد1173191221422026090

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية حنين للبناتاحيائيبراء وعد طارق عطوان1173201321422028009

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية الخنساء للبناتاحيائيروان محمد لفلوف شهد1173211421422040020

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيحارث محمد حسين توفيق1173221021413007008

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية السدة للبناتاحيائيام البنين حسين علي كاظم1173232321422034005

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرسل امجد مزهر حسين1173241321422002051

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائينبا ضياء حسين محمد1173251321422017148

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعلي عامر سبع خماس1173261021411013101

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحسن اسعد كاظم مشنشل1173272721411031023

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية السياب للبناتاحيائيشهد معن عبد الرسول عبد الغني1173281021422002067

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعبد هللا اسماعيل نصيف عياده1173291921411065066

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيكمال مصطفى نجدت شاكر1173301121411041102

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيضحى صالح حسن محمد1173312321422072192

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيتقي احمد محسن كحامي1173321521411016014

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائينورا عبد الحليم عبد هللا حسن1173331321422011100

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية الروابط للبناتاحيائيبراق علي عويد فياض1173341921422092026

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيساره محمد احمد علي1173351121422003042

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17اعدادية التضحية للبناتاحيائينور الهدى حسين علوان عرب1173361221422010043

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمصطفى ستار جبار عداي1173371421411018079

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمرتضى وحيد رحيم كاظم1173381521411001125

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد صادق صباح عبيد عنيد1173391521411011164

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء صباح جابر بيده1173401521422006088

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى519.0086.50اعدادية العامرية للبناتاحيائيتبارك سامي جاسم محمد1173411021422036028

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى519.0086.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايه حمزه حسين حمد1173421121422014021

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى519.0086.50ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائينور عبد الوهاب عبد الرزاق وهيب1173431121422048103

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى519.0086.50ثانوية تل السمر للبناتاحيائيشمس الضحى فالح حسن مطشر1173441121422058024

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى519.0086.50اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي نزار هاشم جعفر1173451421411019085

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى518.0086.33ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائياحمد رياض سمير خليوي1173462221413024002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى517.8086.30ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمصطفى فراس عدنان مجيد1173471121411010090

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى517.0086.17اعدادية رفيدة للبناتاحيائيايات ميثم عبد الهادي خليل1173481121422041010
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى517.0086.17اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن عبد االمير محمد1173492421411008156

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيفاطمة اركان عبد الحسين عريبي1173501121422040115

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيموسى غازي جاسم سلطان1173511421411009175

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب علي جهاد خضير1173522321422013262

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيحسين علي حسين عناد1173532721411017010

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83ثانوية الفردوس للبناتاحيائيتبارك عدي حبيب عبد الهادي1173541021422008021

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيحنين جاسم محمد شاكر1173551121422018017

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83اعدادية الكاظمية للبناتاحيائياية منهال محمد نور1173561221422029013

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيصفا علي عبد الرزاق علي1173571321422043085

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى514.1685.69ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باقر شاكر عبد الرضا عباس1173581421411005080

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى514.0085.67اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور حليم كريم علي1173592321426001295

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عباس خلف يوسف1173601121422017142

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50اعدادية الفاروق للبنيناحيائيسجاد قاسم مطشر عيدان1173611321411014018

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50الخارجيوناحيائيذو الفقار محمد علي ماهان عباس1173621321418001052

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى512.0085.33ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيفاطمه كاظم محمد سلمان1173632421422041096

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى512.0085.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعبد هللا حسين علي كاظم1173642521411007208

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى511.0085.17اعدادية المصطفى للبنيناحيائيليث صفاء عبد الرحيم محمود1173651021411017062

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى511.0085.17اعدادية رفيدة للبناتاحيائيسنا نجاح غالي حنتوش1173661121422041046

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى511.0085.17ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيسرى محمد صالح هاشم1173671121426003039

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى511.0085.17اعدادية القناة للبناتاحيائيرتاج قحطان جاسم حنون1173681321422003030

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى511.0085.17ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيمحمد الباقر بشير ماهور شحنه1173692621417017019

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى511.0085.17ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيبراء مصطفى عباس علي1173703121422001007

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى510.0085.00ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيرسل يوسف شهاب احمد1173711421424005008

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى488.0081.33الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيابراهيم عصام عبد العزيز ابراهيم1173721021511002001

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى486.0081.00اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيعبد العزيز قاسم محمد حسن1173731121511046008

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى483.0080.50أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيطيبه فؤاد شهاب احمد1173741221522021017

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى481.0080.17اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد ثامر ذياب يونس1173751021511017068

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى481.0080.17ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي عباس فاضل مهدي1173762521513007001

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى479.0079.83اعدادية المأمون للبنينتطبيقييوسف حيدر محمد نظر1173771021511006065

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى478.0079.67اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرفل جاسم محمد نصيف1173781121522014021

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى475.0079.17اعدادية يافا للبناتتطبيقيدنيا محسن رحمن مزبان1173791321522031023

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى475.0079.17اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيعقيل حامد محسن نعمه1173802721511014033

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى474.0079.00ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيسجاد حيدر رضا حسن1173811021511004010
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى473.0078.83ثانوية السالم للمتميزينتطبيقيحسن جبار جمعه لعيبي1173821121511010003

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى472.6878.78ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد الرحمن عدنان مهدي عدنان1173831321511019015

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى472.0078.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم حميد1173841321511010004

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى469.0078.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسن فراس فتاح ناصر1173851021511026029

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى467.0077.83إعدادية المقدام للبنينتطبيقيقاسم محمد علي نعمة1173861421511015079

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى466.0077.67اعدادية قباء للبنينتطبيقياحمد انور محمد الزم1173871521511010004

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى466.0077.67اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيعبد هللا علي سمير يونس1173882421511048031

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى465.0077.50اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيآيه فرقد عبد الرحمن حمادي1173891121522041004

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى465.0077.50اعداية التضحية للبنينتطبيقيحسين سلمان عطوان ناصر1173901621511048049

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى462.0077.00اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيمعصومه محمد عباس جالي1173911221522017041

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى461.0076.83اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعلي محمود مشكور عبد1173921321511021057

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى461.0076.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيفاطمه هادي حيدر هاشم1173931521522006029

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياسامه زياد رشيد حميد1173941921413009017

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى585.5297.59الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي زياد حسين علوان1173951021411028059

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية السبطين للبنيناحيائيتميم جميل رزاق عبد االمير1173961221411022012

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ كمال عطوف عيسى1173971321422002141

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اإلعدادية المركزية للبناتاحيائينبأ جمال حسن محمد1173981421422063090

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيموسى عماد عوده راضي1173991521411005155

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيغازي مسارع غازي احمد1174003121411008086

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى584.1697.36ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء علي يوسف موسى1174011121424014017

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعلي رياض احمد حسين1174021121411015069

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيآمنه محمد عبد الكريم نصيف1174031121422003001

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية االنوار للبناتاحيائيلمياء عبد الرحمن معيوف سالم1174041221422023044

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيريام محمد كاظم عبد الحسين1174051221422024065

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب محمد شكر عبد الحسين1174061221422026138

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيوداد احمد عبد الحسين ماجد1174071221422035063

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيريان زياد نعمه خليل1174081321422001113

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اإلعدادية النظامية للبنيناحيائينور الحسين علي رحم حزام1174091421411019140

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيتقى وعد حميد حسن1174102121422046036

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحمد حيدر محمد سلمان1174112521411041047

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى583.8497.31ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمنتظر نزار فاضل جواد1174121221411001098

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه هادي ميرزك ايرام1174131421422044153

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب حاتم زاير جابر1174141521422004108
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحوراء فالح عزيز صالح1174151521422014079

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية حديثة للبنيناحيائيعثمان رافع شحاذه علي1174161921411019046

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيسماح هاشم حمد وردي1174171921424006022

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية المرتضى للبنيناحيائياحمد حسين عبد شمخي1174182221411019005

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسنين عباس كطوف هاشم1174192621411001034

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية البيان للبناتاحيائيبنين محمد شنيشل خالل1174202821422028018

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى582.6897.11زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيطارق زياد طارق جابر1174211421411008045

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى582.6497.11الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيرند علي حسين خليل1174221021422018058

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى582.4097.07ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتقى جواد كاظم خضير1174231321422043027

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهيا ايهاب نائل عبد الجبار1174241021422033195

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية التقى للبناتاحيائيتبارك عدنان ناصر محمد1174251121422012017

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيسارة فائق جعفر نصيف1174261121522036023

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00الخارجياتاحيائياروى كريم جبر ثجيل1174271321428050003

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيطارق منير ابراهيم حسين1174281421411018041

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعداية الهدى للبناتاحيائيتبارك علي زهير خيري1174291421422013004

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور الهدى عاشور حسن يونس1174301521422001140

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيلبنى صادق عبد الرضا صافي1174312621424007183

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.9296.99الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيأيه فالح مزهر كاطع1174321021422018008

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.3696.89ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائينور الدين محمد شياع جياد1174331321411019195

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.1696.86ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيلينا عادل عباس حسين1174342721422043075

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0496.84ثانوية بابل للبنيناحيائيسجاد ضياء عبد الحسين جابر1174352321411056063

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية الوثبة للبناتاحيائيفاطمه صباح حسن عزيز1174361021422023027

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية التقى للبناتاحيائيشمس عمر سالم حسين1174371121422012072

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب كاظم فهد سبع1174381221422026134

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيلبنى عادل عبد سلمان1174391321422002126

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية الرافدين للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حسام الدين كاظم العيبي1174401321422019028

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية عدن للبناتاحيائياية مقداد حسين جواد1174411321422030014

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي كاظم محمد نفاوة1174421421411019083

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الكريم طاهر1174431421422062050

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيام البنين مجيد حبيب حلو1174441421424002001

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية طوز للبناتاحيائيفاطمه علي اصغر علمدار عباس1174451821422021031

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية اويس القرنياحيائيمقتدى مازن اكرم خضر1174462121411083023

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد علي حسين يوسف ماني1174472321413012063
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد غياض سالم1174482621424007049

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرتاج محمد غياض سالم1174492621424007069

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء مؤيد فهد رباط1174502721422037075

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.6896.78ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيايمن ثائر كريم عباس1174512721411039013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.5696.76ثانوية المتميزاتاحيائيغدير احمد سردال جياد1174521421422027101

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.5296.75ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيامير ابراهيم جبير حسين1174532721411039010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.4496.74ثانوية المتميزيناحيائيالمجتبى حيدر حميد موحان1174541421411005011

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.1296.69ثانوية المتميزاتاحيائيديار اسكندر سلمان شرماهي1174552421422036011

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيسندس اكرم سعيد عطيوي1174561021422039030

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية النصر للبناتاحيائيفاطمه حسين حيدر جعفر1174572021422035044

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية تماضر للبناتاحيائيشروق وليد كاظم ابراهيم1174582121422002082

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشهد فراس جاسم محمد1174592121422009121

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية الحريري للبناتاحيائيفاطمه احمد ياسين خضير1174602121422053054

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتقى اسماعيل حاجم حمزة1174612321424003042

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه موسى يونس كاظم1174622421424014075

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيابراهيم منير ابراهيم حسين1174631421511018001

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية النضال للبناتتطبيقيفاطمه ليث عباس يوسف1174641021522020020

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية النور للبنينتطبيقيجعفر عامر عبد الزهره عباس1174651221511023013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية االنفال للبناتتطبيقيسناء حسين عالوي جسام1174661021522019021

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية البصرة للبناتتطبيقيرقيه عبد الواحد حواس كاطع1174671121522043018

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى570.0495.01الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقييوسف محمد خالد محمد1174681021511002011

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمحمود سعد محمود ابراهيم1174691821513014036

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمصطفى رعد جبار كاظم1174701121511049135

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسن سالم صادق جاسم1174712721511026024

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد الهادي رعد هادي اسماعيل1174721021511022031

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيرفل ربيع عصام يحيى1174731021522007005

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50أعدادية الطارمية للبنينتطبيقياحمد وليد شحاذه محمد1174741221511019004

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيمريم يعرب فرحان عبد1174751521522008062

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد زهير غازي ناجي1174761121511017115

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمجتبى علي عبد المنعم سلمان1174772121511002053

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية البتول للبناتتطبيقيسانيه عالء محمد رضا1174781121522013026

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيشهد ماهر جاسم محمد1174791321522020011

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى562.2093.70الخضراء- ثانوية المتميزات تطبيقيطيبه محمود محمد عباس1174801021522018004
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيفاطمه قتيبه شاكر محمود1174811321522039040

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية العباس للبنينتطبيقيمحمد رشيد كاظم حسين1174822721511019009

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى559.6493.27ثانوية االمل للمتميزاتتطبيقيايه صهيب مالك عبد الكريم1174831321522049001

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية البسالة للبناتتطبيقيرحيق عبد الصمد اسماعيل وشل1174841321522016013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيعارف جمال عارف حسن1174851921515016039

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية حطين للبناتتطبيقيريام عادل ارزوقي طاهر1174861421522004017

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى470.0078.33للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقياحمد مرتضى خلف فرج1174871321511023003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى458.0076.33ثانوية ابن قيس الهاللي للبنينتطبيقيجعفر صادق عبد الحسين فرج1174881621511086003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى456.0076.00ثانوية المستقبل للبنينتطبيقيحسن محمد حسين اديب1174891221511012009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى456.0076.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمصطفى احمد جبار ولي1174901521511016061

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى455.0075.83اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين احمد عبيد صبح1174911221511022028

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى455.0075.83اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمحمد نوري صبيح مطشر1174921521511017081

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى454.0075.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمحمد سعدون سلوم عجة1174931421511013056

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى452.0075.33ثانوية الكرمة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا ثامر فرحان حمد1174941921515010038

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمهدي مهند جميل زغير1174951121511041154

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى449.0074.83اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمنتظر سعد عبيد علي1174961221511007166

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحميد مجيد حميد نايف1174971021511020087

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمحمد صادق جدوع غالي1174981121511020149

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيابو القاسم رياض عباس جعفر1174991621513014001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عصام حسن عبد الرزاق1175001621524018021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83اعدادية النجاح للبنينتطبيقيكرار يحيى عبد الكريم جاسم1175011421511026064

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي احمد عسكر صباح1175021421511039074

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى442.0073.67اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح اسماعيل حمد1175031321511027042

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى441.0073.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيعهد عارف احمد عبد1175041021522012025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى440.0073.33إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيصادق احمد ورور سرهيد1175051421511009035

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى440.0073.33ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيمجتبى جهان مجيد وطن1175061621513063023

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى440.0073.33ثانوية المتميزينتطبيقيعلي محمد ابراهيم محمد علي1175072821511023006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى439.0073.17اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيمصطفى باسم محسن حسين1175081121511005072

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى439.0073.17اعدادية النجاح للبنينتطبيقياحمد علي محمد صالح1175091421511026008

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيباقر امين حسين علي1175101621513097004

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى437.0072.83ثانوية البالد للبنينتطبيقيعباس يوسف هادي غضبان1175111221511008007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى437.0072.83ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينتطبيقياحمد علي جاسم محمد1175121321515010004

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى436.0072.67ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين بالل عبد المطلب كاطع117513162051094014
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى436.0072.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الكريم ناظم1175141121511015131

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى436.0072.67اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحيدر محمد عبد هللا جبر1175151521511009024

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى436.0072.67اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين كريم مزعل وحيد1175162821511008028

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50اعدادية الداودي للبنينتطبيقيالحسن مؤيد محمد سعيد عبود1175171021511029010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمحمد عكار كاطع سيد1175181121511018063

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيآيه حيدر عباس حسين1175191121522017008

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر جالل عبد الرضا حسين1175201621511001277

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعلي كاظم جادر حسين1175211621511042064

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيستار جبار خليف علي1175221421511028024

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى432.0072.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعبد هللا عباس عبد جليل1175231421511025034

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى432.0072.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمنتظر رائد ضايف مأمور1175241621511020116

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى431.0071.83اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعباس طالب كاظم رواش1175251421511027043

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى431.0071.83اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمصطفى هاشم فالح نعمه1175261621511040091

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن يونس مظلوم1175271621513027063

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقياحمد عبيد حاتم مدب1175281121511013005

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيفادي ايمن مهدي صالح1175291121511041107

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحسين عباس ابو الليل عبد1175301521515001059

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقيامير محمد عبد االمير كريم1175312221513017001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي محسن هندال مكلف1175322821511008063

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17الخارجيونتطبيقيايوب علي فاضل عباس1175331321518001031

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعباس ادريس عبد الرسول خلف1175341621511020045

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية جيكور للبنينتطبيقيسجاد سالم مزعل حاتم1175351621511054031

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحيدر علي عبد هللا غائب1175361221511022044

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيحيدر محمد خلف نعيت1175371321511004009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00ثانوية سومر للبناتتطبيقيزينب خالد حميد محمد علي1175381421522008034

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمنتظر عبد الكاظم حسن علي1175391521511003083

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمجتبى احمد داود فرج1175401621511016098

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسن جواد هاشم خديوش1175411621513071021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعبد هللا رياض بدر سلمان1175421021511016042

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيسيف الدين عامر رشيد مجيد1175431321511005031

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيوسام قحطان عبد االمير صالح1175441321511017076

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83إعدادية المقدام للبنينتطبيقياحمد فاضل يوسف صالح1175451421511015006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية قباء للبنينتطبيقيمحمد نجم عبد شنان1175461521511010072
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيعبد هللا زاهد عبد العالي عبد هللا1175471621511076024

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعداية التضحية للبنينتطبيقيحيدر ليلو شنشول فاضل117548162051053043

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيليث علي احمد سالم1175491121511015100

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50ثانوية الزهور للبناتتطبيقيياسمين عماد محمد رشيد1175501121522019032

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيدانيه ضياء حنون علي1175511121522039011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعدادية البصرة للبناتتطبيقينبأ صفاء عبد الجليل خضير1175521121522043042

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعدادية النصر للبناتتطبيقيوفاء زمن مجهول كاظم1175531221522031044

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين عالء ثامر خلف1175541621511001068

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيفهد عالء حاتم فهد1175551621511001195

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعباس توفيق حمزه عباس1175561621513071059

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيرلى محمد فيصل موسى1175571021522032009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيبراق سعيد محمد عبد هللا1175581321511005014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحسين خالد شنيتر فرحان1175591521511003021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقييوسف سامي سعدون محمود1175603021517048014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية المأمون للبنينتطبيقيعماد فراس فاضل محمد1175611021511006042

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحميد عبد الرزاق علي1175621121511008061

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعمر سعدون فاضل سعد1175631121511041104

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اعدادية القدس للبنينتطبيقينور الدين جاسم محمد صالح1175641021511014125

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اعدادية المحبة للبنينتطبيقيذو الفقار علي عبيد حمزة1175651121511003018

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اعدادية الزوراء للبنينتطبيقياحمد عبد الرحمن كمال محمد امين1175661221511006006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتتطبيقيزينب صالح هادي شداد1175671421524020007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقياطياف محمد عبد الهادي خضير1175681121522007001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67ثانوية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى حسن جبار ماضي1175691621511063017

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيحسين طالب عباس خلف1175701021517004006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقياسراء لؤي عبد خواف1175711321522017004

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50اعداية التضحية للبنينتطبيقيكرار حمد صالح هاشم1175721621511048144

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي عمار صادق عبد1175731021511020186

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيوارث محمد يوسف بندر1175741121511041158

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية التسامح للبناتتطبيقيسراب ماجد كامل حمودي1175751421522012032

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيحيدر خالد صالح عبد الرضا1175761621511012028

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيياسر ماجد انس عيدان1175771621513097031

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية القدس للبنينتطبيقيمحمد سامر هاشم حسين1175781021511014103

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيطيف رعد ابراهيم ياس1175791121511009035

4148 من 3563صفحة 
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17ثانوية االالء للبناتتطبيقيهوازن عزاوي جاسم غراوي1175801121522059013

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيهاجر جمال سري علي1175811421522037030

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينتطبيقيعلي عبد الرزاق ياسين سلمان1175822121511077011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى414.4869.08ثانوية المتميزينتطبيقيذو الفقار حيدر شنشول قاسم1175831321511016010

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيالرا قيس محمود عزيز1175841321422001253

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية عائشة للبناتاحيائينور الزهراء خالد حازم داوود1175851421422010207

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمحمد احمد كاظم كاطع1175861421411047056

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيعائشه قيصر ماجد جاسم محمد1175872021422032061

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيزين العابدين صاحب هاشم عامر1175882821411035016

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعبد هللا عبد الكريم نعمة سلمان1175892521411005079

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى519.0086.50اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيرؤى نهاد احمد حسن1175902121422043021

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيرقيه طعمة جهاد ياسر1175912221426001104

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمصطفى اكرم هادي خضير1175921921413009107

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى507.0084.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسنا خالد مزعل حمود1175931421422036037

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى504.0084.00اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعبد هللا عبد  االمير علي حطاب1175942721411031070

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى502.0083.67اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعثمان فائز صالح محمود1175951021411013095

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى501.0083.50ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمؤتمن محمد عودة جياد1175961421411001025

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى495.0082.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد العزيز محمد دحام جاسم1175972221411034212

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى493.0082.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم علي حريزه عبد الحمزه1175981421422036053

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى491.0081.83ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء هالل عبيد ثويني1175992221424037043

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى491.0081.83اعدادية القدس للبنيناحيائيحيدر كاظم عبد علي عنين1176002321411043017

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى491.0081.83اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيمريم محمد صادق سالم1176012621424012188

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى490.0081.67ثانوية الحكمة للبناتاحيائيزمن عالء حسين علي1176021021422025028

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى490.0081.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيالرا باسم جبار فارس1176031421422036048

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى490.0081.67اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيحسين هادي عطيه راضي1176042521411027011

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى489.0081.50اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد المهدي مشتاق طالب مهدي1176051221411007125

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى489.0081.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور جاسم محمد سلمان1176061321422029061

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى488.0081.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب خالد خنجر منصور1176071221422024090

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى487.0081.17اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحنين مثنى محمد خليل1176081321424010007

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى487.0081.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى اياد راضي عطشان1176092221411034375

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى486.0081.00ثانوية االستقالل للبناتاحيائيايه فارس ياسين حسين1176101321422006008

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى485.4480.91ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحيدر محمد طالب ناصر1176112721411039032

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى485.0080.83ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيصفية محمد نواف عبود1176121021424013046
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قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى485.0080.83ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائياحمد باسم صادق شنشول1176131621413110003

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى484.0080.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرهف مصطفى عبد االمير حسين1176141421422036023

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى484.0080.67ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيهبه صفاء كريم صالح1176152121422044090

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى483.0080.50اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيزهراء محمد وهيم زبون1176161321422009032

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى482.0080.33ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيلينا عماد عبد الكاظم شهيد1176171021422039042

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى482.0080.33ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيصدى حسين محمد دهش1176181121422039041

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى482.0080.33إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد هللا جعفر عبد هللا رحيم1176191421411016086

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى482.0080.33اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسن ستار حسن شهاب1176202621411011030

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى481.0080.17اعدادية الناصرية للبناتاحيائيشمس مناف جبار صالح1176212221422035045

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى480.0080.00اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقياسامه سعد عبد الصمد محمود1176221121511005016

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى480.0080.00اعدادية البشير للبنيناحيائيسجاد داود حسين علي1176231421411033016

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى480.0080.00ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائياحمد عبد الكريم حميد هاشم1176241421411051004

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى480.0080.00ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيعلي خالد مجيد مسلم1176251421413001008

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى480.0080.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعبد هللا وسام ثامر سعدون1176262221411066066

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى480.0080.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائياستبرق عامر حسين حمزه1176272521422003023

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى479.0079.83اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمة غسان ريسان موسى1176281521422008154

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى479.0079.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيفاضل عامر عبيد حمزة1176292421411047239

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى476.0079.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد فارس عبد الزهره عزيز1176302421411048016

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى476.0079.33اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيسيف الدين علي تايه عربيد1176312721411026092

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى475.3679.23ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمهيمن محمود محمد علي1176321321411019189

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى475.0079.17اعدادية السياب للبنيناحيائيغيث رعد رمزي اسماعيل1176331321411028081

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى475.0079.17اعدادية عائشة للبناتاحيائيمريم مزهر حسين علي1176341421422010184

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى475.0079.17اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي عمار شاكر حسن1176352721411003086

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى474.0079.00اعدادية السيدية للبنيناحيائيياسر وليد خالد نشعان1176361121411004138

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى474.0079.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيدنيا حسام عبد الرحيم مشتت1176371321422001074

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى474.0079.00اعدادية المآثر للبناتاحيائينور الهدى راضي علي نعيمه1176381521422011210

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى473.0078.83اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد حميد مالك حميد1176391021411026198

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى473.0078.83اعدادية النهوض للبنيناحيائيعبد هللا ناجي خميس حسين1176401421411039083

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى467.0077.83ثانوية العلياء للبناتتطبيقيفاطمه سعيد حسين حسن1176411621522052048

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى458.0076.33ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا كاظم حنيف حسن1176421621513021060

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى447.0074.50اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي سليم جاسم يويري1176431621511032133

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83اعدادية االنصار للبنينتطبيقيابراهيم ناجي مروح إبراهيم1176441321511003002

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين جبار خضير جبر1176452721511026034
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قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى440.0073.33اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيعلي اياد سعدي حسن1176461521511004037

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى440.0073.33اعدادية العزم المختلطةتطبيقياحمد مالك عبد النبي يونس1176471621517006006

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى437.0072.83اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيكوثر محمد عبد الحافظ موسى1176481321522002042

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى436.0072.67اعدادية النهوض للبنينتطبيقيسجاد امجد عريبي محسن1176491421511039046

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيجعفر باسم حمادي عبد1176501321511010023

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيامير اسماعيل ابراهيم نمال1176511121511025010

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى432.0072.00اعدادية البيان للبنينتطبيقيمنتظر سعد عبيد حشيش1176522321511014065

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعباس فالح حسن جبر1176531621513016033

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى428.0071.33إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي عدي صادق تقي1176541421511015070

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزينب مازن حسين خضير1176551621522094028

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسن بسام صالح عبد النبي1176561621511054009

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيحيدر كمال الدين ضياء طالب كارون1176571621511068018

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيرحمه سامي رمضان عمر1176581021522037005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية فدك للبناتاحيائيمريم صدام وهيب سرحان1176591421422006144

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى509.0084.83ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنيناحيائينواف رائد عبد العزيز عبد الحافظ1176601421413009006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى495.0082.50ثانوية الرافدين للبناتاحيائيرقيه حسين جبير اخوين1176611321422019009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى493.0082.17إعدادية المروج للبنيناحيائيحيدر صدام حسين خلباس1176621421411011032

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0081.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائينهى عالء صاحب عباس1176631421422026078

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0080.50ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيمريم سالم نوار حسين1176641121422007061

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى472.0078.67اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمحمد مثنى حسن سليمان1176651821411074026

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى472.0078.67ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعبد المجيد عباس مجيد رشيد1176662121411055036

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى471.0078.50ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيروان ماجد علي محمد1176671121422048037

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى471.0078.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيعذراء عبد الزهره جاسم محمد1176681521422011162

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى468.0078.00اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمصطفى جمال جاسم رستم1176691521411013102

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى467.0077.83ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيآية أياد علي صالح1176701121422018001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى462.0077.00اعدادية الشروق للبنيناحيائيسجاد احمد حسين جبر1176711221411029022

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى462.0077.00اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمحمد الباقر سعد وادي حسين1176722121411059078

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى461.0076.83ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب مرتضى عبد حساني1176732321422007056

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى460.0076.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد تركي محمد كطامي1176741521411004040

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى460.0076.67ثانوية النورين للبناتاحيائيتبارك حيدر مطلب حمد1176752421422045008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى459.0076.50ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيضحى فراس محمد راضي1176761121424014032

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى459.0076.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيعذراء آزاد كريم محمد1176771321422040152

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى457.0076.17اعدادية خانقين للبنيناحيائيحيدر سعد سامي فاضل1176782121411011035
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى456.0076.00ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم خضير عباس1176792321413012048

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى455.0075.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا ليث شاكر ناصر1176801321411010082

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى455.0075.83اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسن جبار مجيد عناد1176812621411012030

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى454.0075.67ثانوية الفارابي للبنيناحيائيحسن مشتاق كاظم حسن1176822121411025012

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى453.4075.57ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى رافد احمد شاطي1176831321411032085

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى453.0075.50اعدادية السياب للبنيناحيائيمرتضى راضي ياسر حمود1176841321411028113

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى453.0075.50اعدادية الفلق للبنيناحيائياسامة غازي محمود حسين1176852121411022015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى452.0075.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى محمد داود شكر1176861021411017074

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى452.0075.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمنة هللا احمد مندوب شذر1176871121422048087

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى452.0075.33ثانوية النور االعظم االهلية للبناتاحيائيدنيا ايمن عباس عبد اللطيف1176881321424008001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17اعدادية الرحمن للبناتاحيائيبنين محسن كسار جبر1176891021422021012

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17اعدادية اغادير للبناتاحيائيروان قيس مهدي عباس1176901121422038044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسن ارسالن حسن علي1176911321411012029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي ناهض محسن1176921421413027008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17ثانوية العلياء للبناتاحيائيزهراء ميثم خضير قاسم1176931621422052028

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائينبأ جبار لزيم سموم1176942221424044071

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيسيف علي شنان حسين1176952921411019083

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى450.0075.00 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائياحمد ناظم شبيب جابر1176961421415004010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى449.0074.83اعدادية الشعب للبناتاحيائيأروى مصطفى شميل حسين1176971321422022001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى449.0074.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيسجاد ضياء باكيت حسان1176981521411011071

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى449.0074.83اعدادية النهروان للبنيناحيائيمرتضى جالل فاخر سلمان1176991521411018053

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى448.0074.67ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائياطياف ضياء حسين ياس1177001121424002002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى448.0074.67ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيزينب عبد الكريم مطر خلف1177011421422058020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى448.0074.67اعدادية الوارثين للبنيناحيائيالمنتظر مؤيد خالد كطوف1177021521411013012

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى448.0074.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمؤمل حيدر عبد هللا مزيعل1177032221411012195

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى448.0074.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى علي عبد حسين1177042421411048294

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى448.0074.67ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيعلي مصلح يوسف قاسم1177053321417001012

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى447.0074.50اعدادية ام البنين للبناتاحيائينبأ عامر عبد االمير حاتم1177061321422011093

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33اعدادية االعظمية للبناتاحيائيرؤى عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الحميد1177071321422004034

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيغدير جواد كاظم موسى1177081321422024080

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيحيدر علي مجيد علي1177091421415003019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيشمس الزهراء علي عيسى صاحب1177101421422016048

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيهدى محمد عكله حذيه1177111421422059062
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد مثنى عبيد درب1177122321411027085

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمرتضى صباح جاسم موزان1177132621411014168

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى445.0074.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور الهدى رياض نعمه عبدعلي1177141521422014308

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى445.0074.17ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد رامي عبد الرزاق سلمان1177152321411056005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى445.0074.17اعدادية االبرار للبنيناحيائيعباس ماجد احميد مجيد1177162621411016073

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى445.0074.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور حيدر محمد عبد الرضا1177172621422026160

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى444.0074.00ثانوية سارة للبناتاحيائيزينه عمر مهدي داود1177182121422066022

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى444.0074.00ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمصطفى بشير فاضل عبد هللا1177192221413009042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى444.0074.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين اسكندر حمزة فرحان1177202421411048078

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى444.0074.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك عالء حمزه عبد حمزه1177212421422015029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83اعدادية العامرية للبنيناحيائيعمر عدي حاتم عريبي1177221021411020137

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيانور صباح انور مجيد1177231421413002004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء ميثم جاسم مولى1177241421422006087

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83اعداية الهدى للبناتاحيائيفاطمه عباس صادق كاظم1177251421422013044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيحيدر فاضل سلمان حسن1177262221411058021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيامجد كفاح عباوي عودة1177272421411042012

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى442.0073.67الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعمر يحيى جهاد محمد1177281021411028072

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى442.0073.67اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين حكمت رحيم حريز1177291121411030012

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى442.0073.67اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيفاطمة ناصر فاضل جبار1177301221422029058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى442.0073.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيطه عبد العباس قاسم منصور1177311321411010064

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى442.0073.67إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيامير حسين حنون كاظم1177321421411014019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى442.0073.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيرضا ضياء محمد شاكر1177332321411007068

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى441.0073.50ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيقمر مهند موسى محي1177341121422048068

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى441.0073.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيتقى عبد العظيم محمد كاظم1177351421422016012

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى441.0073.50اعدادية اليمامة للبناتاحيائينبأ عالء جمعة بدن1177362821422013123

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى440.0073.33ثانوية فلسطين للبناتاحيائيدانيه فراس عباس ناصر1177371021422032014

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى440.0073.33اعدادية العزة للبناتاحيائيجنه احمد داود سلمان1177381221422036027

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى440.0073.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيضحى سعد حسين كاطع1177391421422065202

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى440.0073.33ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزينب عاصم خشف حسين1177401421426006068

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى440.0073.33ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي حبيب سامح صبح1177412721411039049

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى439.0073.17ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيجعفر علي صاحب كاظم1177421121411042013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى439.0073.17اعدادية التسامح للبناتاحيائينور حسين حنون كاظم1177431421422012133

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى439.0073.17اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيازل عباس خضير حميد1177442621422004004
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى438.7273.12ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء عبد االمير جاسم محمد1177451321422043055

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى438.2073.03ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيسارة حيدر صبحي شهاب1177461221422028057

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن جاسم مطر سليمان1177471121411013020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيغدير ثامر احمد كرز1177481221424006043

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى كاظم جبار محمد1177491521422006230

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00اعدادية حديثة للبنيناحيائيلؤي نبيل لزام فرهود1177501921411019060

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00ثانوية دجلة للبنيناحيائياحمد غازي هاشم داود1177512821411011004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى437.8872.98ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا رياض عبد اللطيف شكر1177521321411019106

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى437.0072.83ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائياوفى انمار موفق رشيد1177531121424013003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى437.0072.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغدير عامر قيس فاضل1177541321422002109

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى437.0072.83ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيمحمد حسنين احمد غضبان1177551621413040012

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى437.0072.83اعدادية النعمانية للبنيناحيائيزين العابدين ليث ذياب حسين1177562621411009072

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى436.0072.67اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمحمد صادق عبد الحسين جبر جاسم1177571521411003069

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى436.0072.67اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيسجاد رياض سبتي جمعه1177582221411011030

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى436.0072.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمجتبى عالء حسين كاظم1177592521411012228

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبدالقادر احمد قدوري جاسم1177601021411026160

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيمينا ميثم مرزه حمزه1177611121422037041

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50اعدادية السبطين للبنيناحيائيجعفر قاسم كاظم جالب1177621221411022013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50اعدادية القناة للبناتاحيائيفاطمه مصطفى سمير شاكر1177631321422003067

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيطيبه حيدر علي حسين1177641521422008137

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50اعدادية الكرامة للبنيناحيائيصادق جعفر الزم محمد1177652621411004045

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33ثانوية سومر للبناتاحيائيروان هشام الزم مطلك1177661421422008047

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي مضر جبار عبد1177671421411021068

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيهاله خالد شاكر عبود1177681421422057207

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الزهراء محمد عظم جبر1177691521422006223

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى432.4872.08ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا محمود شوكت عبد هللا1177702021411040043

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى432.0072.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي نعمه كاظم عبود1177711021411026181

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى428.0071.33إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيبدر ثائر نوري عبد الغفور1177721021515004016

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيعلي صفاء شكر مخيلف1177731421515010041

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد ربيع كاظم حسين117774162051033085

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمصطفى عمر جابر حليم117775192051020092

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيسيف الدين علي مهدي صالح1177761421511018039

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمرتجى رسول مجيد تايه1177772821511005136
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00ثانوية النعمان للبناتتطبيقيشروق عماد فاضل نوري1177781321522026005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمرتضى زيدان خلف جبر1177792221511009056

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمقتدى حيدر علي حسين1177801421511021141

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمصطفى كاظم جبار عالم1177811221511007155

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية زهو العراق للبناتتطبيقيمريم علي خليفه ابراهيم1177821321522009008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83اعدادية المنصور للبنينتطبيقيبكر محمد جاسم محمد1177831021511026023

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيعبد الحسن عبد الرضا عطوان جعاز1177841621513089014

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيعلي كاظم احمد ابراهيم1177851321515003051

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياحمد جمال سلمان داود1177861021511017007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيقمر صالح كمر فرحان1177871221522017038

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيالسجاد علي عباس عمران1177881121511041023

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعمر جمال عبد الجبار علوان1177891121511041103

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقياحمد كريم طعمه برشاوي1177901421511029006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية قباء للبنينتطبيقيمصطفى احمد محسن يوسف1177911521511010079

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقياحمد كريم سعدون خنيفر1177921621513123002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيمريم محمد خليل داود117793142052193025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعبد هللا حبيب علي حبيب1177941321511003037

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيمنار هاشم حميد حمزه1177951621524062036

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمصطفى قحطان عبد الجبار امين1177961121511015128

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد علي عبد الحسين مزعل1177971321511010046

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيكرار ليث عبد هللا عرمش1177981121511049110

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية الفكر للبناتتطبيقيرفل وائل خالد شنين1177991521522016015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقياحمد غالب عزيز محمد علي1178002821511037007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقياحمد عبد الواحد دربي مرمط1178011121511006013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيعلي حكم محمود صالح1178021221511019028

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيامير دوسر امير عليوي1178031421511020009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر حميد مجيد1178041021511018029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيعلي رعد رشك خلف1178051521511007099

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيياسر حسن حميد طليع1178062821511021152

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17ثانوية االحرار للبنينتطبيقيميسر اكرم احمد مطشر1178071121511043022

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعبد هللا عادل صبار خلف1178081421511050044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقياحمد ماهر عبد الحسين مهدي1178092721511026009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى467.0077.83الخارجيونتطبيقياحمد رسمي حمد خلف1178101121518001014
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى463.0077.17اعدادية السيدية للبنينتطبيقيبراء طالل حسين جارو1178111121511004035

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى462.0077.00اعدادية السياب للبنينتطبيقيحسن مناف محمد عبد هللا1178121321511028029

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى457.0076.17اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزينب عباس علي حسين1178131321522002025

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى455.0075.83اعدادية اليمن للبنينتطبيقيحمزة فالح علوان احمد1178141021511016024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى454.0075.67اعدادية الحرية للبناتتطبيقيطيبه علي ابراهيم محمود1178151221522026044

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى453.0075.50اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيغزوان احمد ستار كردي1178161121515004179

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد غازي ميرجان1178171421513027010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى450.0075.00ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيليث صفاء ميري مردان1178181121513007011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى448.0074.67اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيرفل عالء كاظم جواد1178191121522044017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى447.0074.50اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيإبراهيم وادي علي جاسم1178201321511004002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى447.0074.50اعدادية النجاح للبنينتطبيقيجعفر الصادق محمد عبد الستار محمد1178211421511026015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى445.0074.17اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين عبد مزود1178221021511020149

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83ثانوية االندلس للبنينتطبيقيمحمد صالح يحيى صالح1178231021511012016

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى442.0073.67ثانوية الجادرية المسائية للبناتتطبيقيفاطمة علي دينار مجبل1178241421526005031

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى442.0073.67اعدادية غطفان للبنينتطبيقيياسر اخليف مصطفى محمد1178251821511038024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى439.0073.17ثانوية الكرخ للبنينتطبيقياحمد عمر عبد الجبار عباس1178261021511003006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى439.0073.17اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعلي هادي عطية داخل1178271121511019061

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعادل احمد حسين ناصر1178281021511017042

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقينور عالء فؤاد كمال1178292121522003041

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى436.0072.67اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينادين محمد عبد هللا عيسى1178301421522044029

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيامير حسين عليوي هاشم1178311121511030008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيبكر محمد احمد عبد1178321121511034014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية بغداد للبناتتطبيقييقين سامي مطر ديوان1178331321522001066

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيعلي رسول علي رحيم1178342121511009021

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيزين العابدين محمد عزيز مهدي1178352421511027021

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى431.0071.83ثانوية دجلة للبناتتطبيقيدانيه علي عبد الرزاق احمد1178361421522014002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيسيف الدين عفتان غربي مجول1178371121511028014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيود حيدر عبد الهادي عبد الزهرة1178381321522024034

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيكرار احمد عبد الوحد حسن1178391421511019087

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية الحمد للبنينتطبيقيياسر محمد هاشم عباس1178401621511051116

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمصطفى فيحان خفيف فرحان1178412621511010063

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى428.0071.33اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيضياء الدين نعمه جمعه عيسى1178421421511006047

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعباس علي عبد الحسين علي1178431321511029056
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء امير مذبوب الزم1178441321522001025

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية النجاح للبنينتطبيقيسجاد حاتم كريم راشد1178451421511026030

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية الشعب للبناتتطبيقيرسل عقيل محمود صبري1178461321522022008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزهراء حسن ثامر سلطان1178471421522065022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيرند عامر فارس ناصر1178481021524013002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67ثانوية االقصى االهلية للبناتتطبيقياالء نجم عبد االمير طعمه1178491121524006001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعبد هللا مشرق حسن جبار1178501421511016081

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67اعدادية المعقل للبنينتطبيقيالحسن عبد هللا مصطفى محمد1178511621511018016

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعدادية القدس للبنينتطبيقيحمزة عدنان جار هللا نصيف1178521021511014043

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيامير علي محسن ياس1178531121511020022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعبد الرحمن ياسين طه علي1178541121511024021

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعدادية البشير للبنينتطبيقيمسلم عقيل مهدي شمسي1178551421511033066

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيحسن عدنان عزال ناصر1178561521511008017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعلي احمد علي حمود1178571921511101074

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية االمين للبنينتطبيقيسجاد غسان عدنان اسماعيل1178581021511018019

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية المعراج للبنينتطبيقيعلي سالم حسن بطي1178591121511023020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيزهراء محمد جاسم محمد جواد1178601421522031009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00ثانوية الرسالة االهلية للبنينتطبيقيياسين سعد صالح مهدي1178611021513019005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اعدادية الحرية للبناتتطبيقيمريم موسى هاشم جاسم1178621221522026061

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيعلي احمد سامي حبيب1178631321511008034

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00إعدادية المروج للبنينتطبيقياحمد صكبان حسن منهل1178641421511011009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد الباقر وسام ستار عاشور1178651421511020082

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي ستار ورور عيسى1178661421511050051

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيمهند زاهد عبد الجبار رشيد1178671121511005077

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمؤمن عبد الحميد صادق حميد1178681121511017106

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيدانيه احمد عبد الحميد جابر1178691421522037006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسين عزيز خضير شنو1178701621515013038

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيتطبيقيعلي مهند شاكر يامر1178712421511024018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقياكرم هاتف عبد الرزاق ابو خشه1178722421513010004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيسجاد ماجد حمزه محمد1178732421517008008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقينادين نجم عبيد احمد1178741121522006061

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقياكرام علي جبار علي1178751321522014004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67ثانوية المجد للبنينتطبيقيباقر حسين حبيب عزيز1178762321511065007
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين مهدي حميد مهدي1178771321511010032

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقياحمد سعد هادي صالح1178781121511025004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا عماد عبد الرزاق نايف1178791121511006086

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17ثانوية الخلود للبناتتطبيقيهبه ايسر مجول محمد1178801221522012024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية السويس للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد الكريم احمد1178811321511006040

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيابو القاسم عادل عبد الحسين حرز1178821121511008002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية عنه للبنينتطبيقياسامه نبيل مزعل حسن1178831921511021012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيامين علي كامل عبود1178842921513002001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمعتز فريد فرج صالح1178851421511013069

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83اعدادية عائشة للبناتتطبيقيمريم رياض كاظم سباهي1178861421522010035

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83اعدادية المسيب للبنينتطبيقيموسى سرمد علي سلمان1178872321511009049

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي عبد الرحمن رضا1178881021511013068

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيمصطفى فائز فاضل عبود1178891021511033041

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيكاظم علي محسن عبد1178901321511012086

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50ثانوية المودة األهلية للبنينتطبيقيياسر احسان نديم عبد الحسين1178911321513006004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50اعدادية البسالة للبناتتطبيقينبا حمزة حميد عبد1178921321522016042

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50إعدادية المروج للبنينتطبيقيمحمد جبار محمد نصيف1178931421511011089

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50إعدادية المقدام للبنينتطبيقيكرار جاسم يوسف صالح1178941421511015080

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعبد الهادي حسنين هادي كريم1178951421511018057

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقيايوب محسن مشلب محمد1178961421513012001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزينب هيثم رياض محمد1178971121522043027

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيصادق راسم عبد االمير علي1178981221511028082

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيسجى احمد جبر حمد1178991421522042020

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية البتول االهلية للبناتتطبيقيزينب عادل ايوب عبد الخضر1179001621524067005

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيديالن عثمان عمر كاكه ويس1179012021511089027

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0086.17اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد القادر سعد محمد حسن1179021121511017070

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0085.67ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيرسول خيري محسن حميد1179031621513030027

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيقاسم منذر حسن محمد1179042521513013043

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى504.0084.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين يحيى عبد الحسين محمد1179051621513004042

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى503.0083.83اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسما حامد حافظ مربط1179061121522014035

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى501.0083.50اعداية التضحية للبنينتطبيقيكاظم سامي عبد الرزاق كاظم1179071621511048142

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.7682.13ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيضرغام عقيل سالم جار هللا1179081621513035013

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى490.0081.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسين قاسم محمد علي هادي1179092521513013017
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قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0081.50ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس جباره شبوط1179101621513062013

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى488.0081.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمصطفى وليد حسين محمد1179112021511039087

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى487.0081.17اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمحمد عبد االله دخيل عبد النبي1179121621511027060

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى487.0081.17اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيسجاد نعمه جلوب عذيب1179131621511062020

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0081.00اعدادية العزم المختلطةتطبيقيجعفر كريم وطبان خضير1179141621517006011

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى478.0079.67اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيزين العابدين يوسف عبد الرحيم عبد الزهره1179151621511031048

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى477.0079.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي سجاد علي سهر1179161621511001163

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى477.0079.50ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد كامل عبيد عسكر ابراهيم1179171621513072027

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى476.0079.33ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينتطبيقيحسن أسعد حسن عطية1179181621513062002

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى476.0079.33اعدادية العزم المختلطةتطبيقيحسين رمضان محمد جبار1179191621517006022

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى475.0079.17ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعلي بشير قاسم حميدي1179201621513049016

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى473.0078.83ثانوية المعارج االهلية للبنينتطبيقيليث قيس حبيب حزام1179212221513012014

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى469.0078.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد نجم عبد هللا عذافه1179221621511029077

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى467.0077.83للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيمرتضى اكرم سالم عبد الحسن1179231321511023039

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى467.0077.83اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعباس عدنان درهم كاظم1179241621511057091

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى465.0077.50اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيرنين عماد محمد اسماعيل1179251321522014014

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى463.0077.17أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيهاجر حازم محمد علي1179261221522021029

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى461.0076.83اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعلي ستار جبار جاسم1179271621517006046

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى460.0076.67اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي جاسم حمد صيهود1179281621511002140

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى460.0076.67اعدادية االندلس للبناتتطبيقيمريم ابراهيم كريم كاظم1179291621522015039

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى459.0076.50ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي نعمه إبراهيم محسن1179301621513022057

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى457.0076.17ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيآيات عطا سعيد ماهود1179311621524060001

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى456.0076.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيمريم حامد خميس حيال1179321621524024038

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى455.0075.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمقتدى ساجت بعير حميد1179331621513071139

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى454.0075.67الخارجياتتطبيقيسجى ناصر محسن حسوني1179341521528050038

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى452.0075.33ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر صافي خفي1179351621513004091

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيباسم حسن عليوي فياض1179361621513071013

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى450.0075.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيتبارك ضياء جاسم محمد1179371121522017012

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى450.0075.00ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمنتظر ثائر عبد الكريم عبود1179381621513047040

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى450.0075.00ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعلي اباذر موسى جعفر1179391621513113036

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى449.0074.83ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد هللا عبد الحليم1179401621513015050

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى448.0074.67اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيطالب هاشم عباس هادي1179411621511043097

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى448.0074.67ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياحمد اياد منصور ثامر1179421621513004004
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قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى448.0074.67انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياتطبيقياحمد جواد كاظم احمد1179433021517041001

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس عبد الواحد علي1179441621513004140

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي حيدر كريم حميد1179451621513004143

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيليث بليبص خليف بدير1179461621513059049

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى445.0074.17اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسين يقظان عدنان جاسم1179471621511002079

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى445.0074.17اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمجتبى عبد الوهاب حسين علوان1179481621511018112

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى445.0074.17ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيسجاد جبر فضيل ياسر1179491621511036007

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى445.0074.17اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد الواحد بدو احمد1179501821511014011

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى444.0074.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعبد هللا مخلص هاشم مزيد1179511621511002134

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى444.0074.00اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمبين عبد الكريم عبد الجليل عبود1179521621511068034

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى444.0074.00ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيانس عماد شري باهض1179531621513049002

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى444.0074.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيفواز مناور مخلف محمد1179541821513014031

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى444.0074.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعباس فاضل جبر عطية1179552821511010046

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيعبد هللا نجم عبد الحسين عريبي1179561621511027032

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيصديقة سعود عبد العزيز عبود1179571621524066023

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى442.0073.67اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحسن هادي جاسب عطوان117958162051033079

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى442.0073.67ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيخير هللا ناصر امد هلي حسن1179591621513004050

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى448.0074.67ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيسجاد كاظم عطيه بطي1179602821511019033

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى447.0074.50اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيفاطمه فاضل فرحان صالح1179611421522056011

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحمزه محمد خضير عباس1179621621517001041

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى445.0074.17اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي هيثم حسن فليح1179631321511028083

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى440.0073.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر عبد الباقي عبد السميع1179641021511019051

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد الرحمن عالوي محمد احمد1179651021511017046

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00االهلية للبنين.ع.ثانوية الحسن المجتبىتطبيقيعباس حسين عجيل فجر1179662221513043003

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيحيدر احمد مجيد محمد علي1179671121511006052

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسين فايز كاظم صاحب1179682921511019029

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية الزبير للبنينتطبيقييوسف لؤي ايوب محمد1179691621511032225

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين ماجد غنتاب مال هللا1179702621511005024

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمحمد المهدي رحيم زريجي عوده1179711621513016052

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17ثانوية دار العلم االهلية للبنينتطبيقيمحسن غالب محسن عباس1179722321513015009

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيمحمد عواد هادي واوي1179732421515005033

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي نورس عبد السالم معال1179741621513004111

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيتماره نعمان منذر محمود1179751121522014010
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قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيانس بشير طه خلوفي1179761421511013015

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيحسين علي دخيل تايه1179772221513040008

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيسجاد قاسم حمد عكار1179781521511003042

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمرتضى سالم خضير عبيد1179792221511013077

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية بروانة للبنينتطبيقيثامر عماد سليم عبد1179801921511066009

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية المسيب للبنينتطبيقيزيد قحطان مهدي عبد هللا1179812321511009014

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50اعدادية القادسية للبنينتطبيقياحمد مكي مدلول راضي1179822521511038001

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيروان هيثم عجيل شويع1179831621524005008

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي خضر مطشر عبيد1179841421511010025

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقياسل ياسين اسود خلوفي1179851421522003003

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيسيف الدين احمد عواد عبد هللا1179861021517004008

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيأبو القاسم ليث زهير كاظم1179871621511010002

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد رضا حسين حمد1179882421515007035

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83اعدادية االعظمية للبنينتطبيقياسامه مازن علي عبد الجبار1179891321511001013

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيدنيا عباس جاسب لفته1179901521522008025

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيحسن شبر عبد الزهره نعمه1179912521513014001

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية الفوز للبناتتطبيقينرجس سعد حطيحط حميدي1179921221522013035

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية التسامح للبناتتطبيقيبنت الهدى عقيل عبد زيد بشير1179931421522012003

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينتطبيقيمحمد سالم فرج جبار1179941321513014013

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية العروبة للبناتتطبيقيرقيه حيدر منديل حسوني1179952421522047014

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيزهراء رافع زيدان عبد1179961121522048018

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17اعدادية النور للبنينتطبيقيمحمد محمود جار هللا حمدي1179971221511023106

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17اعدادية السويس للبنينتطبيقياسامة عالء محمد خلف1179981321511006007

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17اعدادية زينب للبناتتطبيقيزينب محمود صبيح صالح1179991421522043010

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17اعدادية الهدى للبناتتطبيقيرويده حامد كاظم ظاهر1180001521522007008

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيمنتظر مكي خلف سهر1180011621515004052

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيغسق مقداد راضي جاسم1180022321522005017

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية المأمون للبنينتطبيقيادريس ابراهيم عبيد حمادي1180031021511006009

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيمحمد علي سهيل نجم عبد1180041121511019084

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيحوراء طارق مراد علي1180051421522028004

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحسين مشتاق عبد الجبار جعفر1180061521511003028

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيحنين معاذ علي حسين1180071021522038012

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعمر حسين صبار عباس1180081121511018050
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قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعدادية المعراج للبنينتطبيقيمحمد خالد عزيز رجا1180091121511023029

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعدادية السويس للبنينتطبيقييوسف نبيل عباس حميد1180101321511006098

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسين جاسم نصيف جاسم1180111421511019032

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعلي حسن سلمان مسعود1180121121511019046

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقينوره ضرغام مدحت حاجم1180131121522008050

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيمصطفى امير سلمان محمود1180141321511008067

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية عدن للبناتتطبيقيزينب علي عبود سعد1180151321522030019

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد فالح حسن كاظم1180161421511014129

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيمصطفى نعمه حميد حسين1180172321517003055

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمحمد تقي سليم عويد حرز1180182821511021111

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيحسام هيثم قاسم حمودي1180191121511005023

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيامين عبد الرحمن محمود هلول1180201121511020023

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد احسان علي جواد1180211321511028002

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عدنان شاكر1180221421511009043

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33ثانوية االقمار االهلية للبناتتطبيقيهاله حسام ابراهيم فرج1180231421524027002

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقييوسف عدنان سلطان صفانه1180242621511011038

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيياسر رعد جانون طراد1180251121511041159

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمنتظر احمد محمد علي مهدي1180261321511021093

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمصطفى علي مدلول مرعي1180271421511039127

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17ثانوية الصمود للبناتتطبيقيعائشه صالح الدين عبد اللطيف جاسم1180281421522034015

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمؤمل جليل كاظم عبد هللا1180291521511005167

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية عفك للبنينتطبيقيمرتضى حبيب حياوي مكوطر1180302421511006017

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00ثانوية دجلة للبناتتطبيقيلينه علي ياسين محمد زكي1180311021522013020

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية النور للبنينتطبيقيمحمد فاضل سالم علي1180321221511023104

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمجتبى مجيد خضير عزيز1180331421511025062

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعبد هللا مجيد مطشر جبر1180341321511017037

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83إعدادية المروج للبنينتطبيقيمصطفى عالء عبد لفته1180351421511011115

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد رحيم يوسف1180361621513121011

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية البطولة للبناتتطبيقييمامه احمد رحيم جاسم1180371021522028078

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيعثمان مثنى حسين علي1180381121515004140

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيتبارك جمال كمال صالح1180391121522006012

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية الصفا للبنينتطبيقيحسين خليل حسين علي1180401321511027022

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمنتظر صادق جعفر هاشم1180411621511051108
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قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعقيل غالب بزاز لاير1180421621513027041

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية عنه للبنينتطبيقيعبد الرحمن منذر فخري شفيق1180431921511021028

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيرقية عصام منعم طالب1180441221522007010

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيايه حيدر حسين عبد اللطيف1180451321522039005

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية البشير للبنينتطبيقيعلي محمد عسكر صباح1180461421511033050

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزهراء عبد الكريم رشيد جليل1180471421522044014

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيحسين علي فخري مهدي1180481121511006046

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعبد الرحمن ظي عبد الستار سلمان1180491321511009025

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية حديثة للبنينتطبيقيياسر عمار جاسب جوهر1180501921511019081

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى507.0084.50اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزهراء علي حميد محسن1180511121422006088

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى498.0083.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء عبد الحمزه راضي طعمه1180521221422024076

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى495.0082.50ثانوية العدالة للبنيناحيائيمصطفى رعد مالك خميس1180532121411042011

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0081.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيشهد حيدر محمد علي1180541321422024068

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى482.0080.33اعدادية التعاون للبناتاحيائيفاطمة مازن عباس مزعل1180551121422040121

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى482.0080.33اعدادية النصر للبناتاحيائيمنتهى يوسف صابط شلتاغ1180561221422031227

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى482.0080.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيرقية عباس مكطوف طاهر1180571421422016026

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى479.0079.83اعدادية البراءة للبناتاحيائينور الهدى خالد سلمان حسن1180582121422004116

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى475.0079.17اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيزهور سعد عبد رميض1180591121422016027

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى475.0079.17ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيشمس حسين عودة علي1180602221424012121

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى474.0079.00ثانوية حطين للبناتاحيائيحوراء محمد عبد القادر عبد الستار1180611021422004011

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى473.0078.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائينرجس جاسم محمد فياض1180622221422011064

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى473.0078.83ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيحوراء ضياء محسن حفيت1180632221424044012

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى470.7278.45ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد سعد بدر وادي1180641221411001076

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى470.0078.33ثانوية المجدات للبناتاحيائيرقية عباس محمد علي1180652621422049032

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى469.0078.17اعدادية البسالة للبناتاحيائيابتسام احسان عبد االمير موسى1180661321422016001

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى468.0078.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم عمار عبيد خربيط1180671121422017172

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى468.0078.00اعدادية السياب للبنيناحيائيليث احمد سلمان ياس1180681321411028085

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى468.0078.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينه فالح احمد شهاب1180691321422025046

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى467.0077.83اعدادية السياب للبنيناحيائيعبد هللا حامد جاسم عباس1180701321411028054

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى467.0077.83اعدادية القناة للبناتاحيائيحوراء حسين شريف فرحان1180711321422003020

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى467.0077.83اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمحمد باقر حيدر علي كاظم1180722321411012132

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى467.0077.83اعدادية الرباب للبناتاحيائيايات ميثم عبد الحسين طعمه1180732421422004015

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى465.0077.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد ثائر اسامه حسن1180741021411019105
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قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى465.0077.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد محمود منذر محمود1180751021411019114

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى465.0077.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي ناظم محمد مهين1180762421411047230

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى464.0077.33اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيكريم مالك كريم حسين1180771821411115124

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى463.0077.17اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيالزهراء عقيل عباس فرحان1180781321422035011

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى463.0077.17اعدادية الفرح للبناتاحيائياية محمد خليل ابراهيم1180791421422053005

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى463.0077.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينور مثنى عبد القادر محمد1180802121422008136

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى463.0077.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيود حسن حمزة وزني1180812421422047285

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى462.0077.00اعداديه االنوار للبناتاحيائينوران علي عبد عون خضير1180821121422026063

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى461.0076.83اعدادية االمال للبناتاحيائيفاطمة زيدان حسان حاوي1180831121422011102

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى461.0076.83ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائينادين مهدي نوري كاظم1180841121422031038

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى461.0076.83ثانوية الزوراء للبنيناحيائيحسين مصطفى عبد المنعم عباس1180851421411001012

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى461.0076.83ثانوية الرواسي للبناتاحيائيوجدان غسان جبار ابراهيم1180862121422084054

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى461.0076.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيريام رحمان جميل نهابه1180872421422020046

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى460.0076.67اعدادية اجنادين للبناتاحيائيلينه محمد حمودي عبيد1180881021422038097

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى460.0076.67ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيغدير ياس خضير عبيس1180891421422021013

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى460.0076.67اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبدهللا عمر محمد صياح1180901921411101074

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى459.0076.50اعدادية الكفاح للبنيناحيائيالزم حسين الزم صخي1180911621411002041

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى457.0076.17ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيتبارك مروان عبد الهادي غريب1180921221422015010

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى457.0076.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيامنه محمد حسين جاسم1180931421422014011

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى457.0076.17اعدادية الزوراء للبناتاحيائيدعاء حسين رحيم حيدر1180942821422020018

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى457.0076.17اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي قاسم علي جاسم1180952921411019122

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى456.2876.05ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيمالك احمد عبد الهادي عبد يونس1180961121426001109

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى456.0076.00اعدادية النهار للبناتاحيائيزينب جواد كاظم سعيد1180971121422056029

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى456.0076.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه نبيل جمعه ابراهيم1180981321422018046

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى456.0076.00الخارجياتاحيائيداليا عبد الحسين عباس جريت1180991521428050080

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى455.0075.83اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي حاتم كريم مصلح1181001021411014063

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى455.0075.83ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيفرح وليد ريسان وطبان1181011621424006009

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى455.0075.83ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيساره احمد عدنان فاضل1181021921424010073

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى454.0075.67ثانوية اسماء للبناتاحيائيرفقه مزهر مطلك محمد1181031121422035015

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى454.0075.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهدى هاني جبار حسن1181042221422037100

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى454.0075.67ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي جالل محمد رضا عبد الرحيم1181052521413033080

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى454.0075.67اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيارجوان اركان عبد الحسن ناصر1181062621422031006

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى452.0075.33ثانوية السياب للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد هللا ناصر1181071021422002080
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قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى452.0075.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيعال مصطفى وهيب محمود1181081021422035076

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى452.0075.33اعدادية العامرية للبناتاحيائيتبارك عبد الهادي عالوي خليفه1181091021422036029

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى452.0075.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمحمد طالب سلمان محمد1181101121411015090

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى452.0075.33اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيعبد هللا انيس جاسم محمد1181111121411020027

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى452.0075.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيتقى حسين علي عباس1181121321422001051

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى452.0075.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيداليا يوسف فارس عبد الغفور1181131321422025017

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى452.0075.33ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيعلي حسين علي الطيف1181141421417001004

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى452.0075.33اعدادية التسامح للبناتاحيائيهه يف بلند عبد الرحمن محمد1181151421422012148

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى452.0075.33اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيواثق حسن جسام راشد1181162621417006091

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيخديجه اسماعيل ابراهيم مهيدي1181171021424012004

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17اعدادية البشير للبنيناحيائيعمار ساجد عطا حمد1181181421411033037

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيغاده بركان خالد محمد1181193221522006023

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمصطفى كمال عبد المحسن عباس1181201421511001041

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية جرير للبناتتطبيقيفاطمة نمير جلوب اسماعيل1181211221522008029

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيجعفر محمود محمد علي معصوم1181221121511041028

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعباس سالم عبد حسين1181231221511022065

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيضحى محمد بريس عجيل1181241621522035046

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيجعفر نعيم شنشول جبر1181251521511007033

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية االعظمية للبنينتطبيقييوسف طه عبد الخالق نجم1181261321511001114

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17ثانوية حطين للبناتتطبيقيوفاء محمد ثجيل عيسى1181271421522004036

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقينور الدين شريف عبد فالح1181281621513026083

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00الخارجياتتطبيقيروز علي عبد الحسين قاسم1181291421528050052

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعبد هللا مكي عيدان موسى1181301221511029044

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيحسن فالح كاظم عبيد1181311121515001019

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية السبطين للبنينتطبيقياحمد ليث عبد الرزاق نجم1181321221511022010

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17ثانوية باب العلم للبناتتطبيقيحوراء عباس فاضل متعب1181331221522040001

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمهند نبيل بهجت عبد هللا1181341421511007086

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسام الدين حسن كامل خميس1181351521511001022

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيهمام عدي عبد الودود صبري1181361621511005081

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية االصيل للبناتتطبيقيفاطمه سهيل عبد الواحد طعمة1181371121522005025

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه كريم ناصر حسن118138222052103043

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية اجنادين للبناتتطبيقياستبرق سليمان كاظم عذاب1181391021522038004

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50ثانوية افق االهلية للبنينتطبيقيهاشم سالم هاشم مهدي1181401021513023005
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قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50إعدادية المروج للبنينتطبيقيمحمد رائد لطيف جاسم1181411421511011096

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى474.0079.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد عبد الزهرة حافظ ماضي1181421521511001112

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى472.0078.67اعدادية التفوق للبنينتطبيقيجعفر صادق مهدي حسون1181432421511042024

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى469.0078.17اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد هللا خلف1181441021511013077

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى467.0077.83ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيهبه عصمت احسان ابراهيم1181451121522015050

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى467.0077.83اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيمريم يونس عبد الصاحب جبر1181461321522004037

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى459.0076.50اعدادية الطارق للبنينتطبيقيمعتز وسام مجيد خليل1181471021511038024

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى459.0076.50اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعلي احمد حسين جبر1181481221511029045

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى455.0075.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقييوسف فراس احمد عبد الغني1181491121511049154

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى454.0075.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيزيد نوري زامل جاسم1181501521511011046

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى448.0074.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد حيدر رضا حسن1181511221511027128

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى448.0074.67اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيمصطفى محمد عودة علي1181522221511018027

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى445.0074.17اعدادية الحرية للبناتتطبيقيسكينه محمد حسين محمد مجيد1181531221522026040

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى445.0074.17ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيريم احمد عبد الرزاق حسين1181541421522058009

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى444.0074.00اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيكرار كاظم احمد علي1181551421511006068

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى444.0074.00اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيبارق حميد محمد ناصر1181561421511018014

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى442.0073.67ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيمريم سامي ناصر محمد1181571121522039028

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى442.0073.67الخارجيونتطبيقياحمد حبيب برهان محسن1181582821518001009

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى441.0073.50اعدادية النور للبنينتطبيقيحسن عدنان محيبس حنون1181591221511023020

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى441.0073.50اعدادية الرشد للبناتتطبيقينور عباس فاضل عباس1181601321522033029

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى441.0073.50صوفيا- المدرسة العراقية في بلغاريا تطبيقيسجاد حيدر حسين علي1181613021517003001

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى439.0073.17اعدادية جصان للبنينتطبيقيعالء شاكر نجم حسين1181622621511036018

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى437.1672.86ثانوية المتميزينتطبيقيعلي مهند ماضي جبر1181631421511005009

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعباس عالء عباس خلف1181641121511009037

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيمروه هاشم كزار سمور1181651221522017040

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيكرار حيدر علي جواد1181661321511012087

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد نوير عبد1181671921515007064

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى432.0072.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعباس محمد قاسم علي1181681521511001059

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى431.0071.83ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيمروج محمد خلف كزار1181691021522025017

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى431.0071.83اعدادية الرسول للبنينتطبيقيمصطفى حميد عبد السادة معجب1181701621511052070

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50ثانوية حطين للبناتتطبيقيفيد فؤاد كامل مهدي1181711021522004009

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية المحبة للبنينتطبيقيياسر محسن محمد جعفر1181721121511003036

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية التضحية للبناتتطبيقيصفا ايهاب حسين زيدان1181731221522010018

4148 من 3581صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية العزة للبناتتطبيقيفاطمه رعد كاظم هاشم1181741221522036037

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى428.0071.33اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيابراهيم محمود محمد جاسم1181751121511009002

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى428.0071.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيجبران ابراهيم شهيد ابراهيم1181762521511012013

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى428.0071.33ثانوية شايستة للبناتتطبيقيعال عدنان خالد حسون1181773121522005006

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد معتز عمر كريم1181781321511021084

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيمجتبى رائد كاظم جواد1181791221511001005

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيشام لطيف محمود محمد1181801421522020014

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيعلي عماد علي حمادي1181811521511003055

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيمحمد علي سعد محمد رضيوي1181821421511042025

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعدادية الحضارة للبناتتطبيقيوئام محمد خلف خضير1181831021522026021

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيهمام وليد عبيد علي1181841121511022051

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقيمجتبى بهاء عبد الحسين غالم1181851421513007008

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00ثانوية سومر للبناتتطبيقيمريم عيسى ثويني عبد118186142052072044

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية القدس للبنينتطبيقيحسن نسيم كمال رفيق1181871021511014040

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمحمد رضا عادل محمد هادي عبد الرسول1181881321511014035

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيايمان سعد كاظم شنيشل1181891521522014005

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيسما عبد الستار عبد الجبار صالح1181901321522004019

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي وليد عبد الرزاق عطا1181911021511017062

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد عبد السالم مجيد خميس1181921021511020026

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيبنين كاظم زغير نغيمش1181931521522001008

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيحيدر حسام عباس مجيد1181941021511013044

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمحمد لطفي عبد الحميد سبع1181951221511002059

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية الرمادي المسائية للبناتتطبيقيشيماء سعدون شيحان عبود1181961921526002011

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية الرشد للبناتتطبيقيحوراء محمد كريم عبد الواحد1181971321522033013

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية بغداد للبناتتطبيقيايالف محمد خلف محمد1181981321522001008

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقياحمد رسول فاضل عليوي1181991421511014002

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعلي محمود ذياب غانم1182001121511020114

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيحوراء اياد معلي علي1182011121522044014

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعبد الفتاح خالد عبد الفتاح السيد1182021421511039064

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية هيت للبناتتطبيقيرويده حسن صباح حردان1182031921522060018

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمحمد صادق رعد جميل1182041321511022077

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيسجاد جبار علي كطيف1182051521511017034

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد علي ناصر حسين1182061121511049014
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قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمصطفى علي حسين عبيد1182071321511031046

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية عائشة للبناتتطبيقيرقيه سعد عبود نعمه1182081421522010016

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقينبأ وليد ياسين جبر1182091521522006036

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعبد الرحمن رائد انور فاضل1182101321511009024

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعدادية السياب للبنينتطبيقيفهد صباح فرج علي1182111321511028087

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيفاطمه حسين مظلوم علوان1182121321522017033

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعداية الهدى للبناتتطبيقييسر فوزي رضا علي1182131421522013037

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تطبيقيايات هادي عطيه راضي1182142521522022006

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67ثانوية السياب للبناتتطبيقينور الهدى امير مجيد جاسم1182151021522002037

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء صاحب حمود مساعد1182161321522040032

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50الخارجياتتطبيقيشهد احمد ابراهيم علي1182171021528050046

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50اعدادية تطوان للبنينتطبيقيابراهيم جمال محي حميد1182181121511017002

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيميار احمد خلف علي1182191121522044050

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمجتبى محمد قاسم عبد الحسن1182202821511016083

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقييزن سلوان محسن علي1182211421511020119

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيأديان حيدر عبد الحسين سيد1182221421522057001

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17إعدادية المروج للبنينتطبيقيمحمد رزاق ناجي جاسم1182231421511011098

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن عالء خيري عبد1182241021511013067

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقينزار احمد نزار مصطفى1182251021511013157

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعبد هللا ليث خليل علي1182261021511016045

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسن حيدر عبد المحسن سعيد1182271021511026027

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيرقيه عبد االمير هبن سريح1182282721522003013

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية هند للبناتتطبيقيدانيه حسين عبد الكريم محمد1182291121522020007

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية زنكورة للبنينتطبيقييوسف عبد خليل علي1182301921511032040

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية العقاد للبنينتطبيقيخضر وسام حسن عباس1182311221511028070

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيضحى طه خلف حسن1182322121422032129

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية طوبى للبنيناحيائييوسف عماد حسن سلمان1182332121411076119

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائيمهدي حسن نجم عبد1182341321413014025

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0081.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسجى طه خلف حسن1182352121422032111

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى484.0080.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتبارك فرات فياض حسن1182363221422006012

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى481.0080.17اعدادية النور للبناتاحيائيبتول حسين محمد عناد1182372221422042035

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى480.0080.00ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيمحمد زياد كامل سلمان1182382121417063006

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى467.0077.83ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعلي عبداالمير خلف راشد1182391621413022028
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قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى465.0077.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيرسل عبد اللطيف خليل جاسم1182401221422025049

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى464.0077.33اعدادية االمال للبناتاحيائيطيف عباس حلمي خليفة1182411121422011093

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى461.0076.83ثانوية مؤتة للبناتاحيائيتبارك احمد فاروق جميل1182421121422050010

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى460.0076.67ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائيحميد وهاب حميد وهيب1182431421413027004

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى455.8075.97ثاتوية المتميزيناحيائيعلي أحمد ناجي ياسر1182442621411040018

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى455.0075.83إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد هللا طارق عباس جبر1182451421411014076

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايه سعد شنشول ثجيل1182461221422017018

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى450.0075.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيدعاء محمد لطيف محمود1182471021422019041

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى450.0075.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيأيه طاهر عبد األمير عبد1182481121422043003

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى450.0075.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيلينه ممدوح عواد عبد هللا1182493121422009133

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى448.0074.67اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي محمد جاسم كوفي1182501321411035037

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى444.0074.00اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد الرحمن عدي عدنان عبد الكريم1182511421411019055

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى444.0074.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيتماره حسام جابر سعد1182521521422008038

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد عباس خضير عباس1182531321511021077

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى441.0073.50ثانوية السعادة للبناتاحيائيكوثر نهاد خالد حسن1182541421422049028

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى441.0073.50اعدادية حلب للبناتاحيائيكوثر احمد رزاق عليوي1182552421422014198

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى439.0073.17ثانوية الشباب للبنيناحيائيعبد الرحيم ماهر رحيم محمد1182561021411023008

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى439.0073.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنار احمد شويع جابر1182571321422002134

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى439.0073.17اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد قاسم بغيض محمد1182581521411011181

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00اعدادية االمال للبناتاحيائيهديل علي نايف داود1182591121422011156

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى437.9272.99ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب صالح مهدي جبر1182601221422028053

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى436.6472.77ثانوية المتميزيناحيائيحسنين محمد جاسم عطيه1182611321411016036

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى436.0072.67اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم احمد خليل1182621021411014080

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى436.0072.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد كريم علي عبد الرسول1182632221411034350

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50ثانوية ام الكتاب للبناتاحيائيرسل نعمه رحيل شرهان1182642621422052002

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33ثانوية االمالي للبنيناحيائيعمر عثمان يوسف احمد1182651921411038031

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33اعدادية الفلق للبنيناحيائيادريس كاظم فرحان خضير1182662121411022012

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه بحر مبدر صالح1182671421422065233

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد عالء كاظم عالوي1182681621513006005

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء مشتاق طالب عليوي1182692421422015073

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى432.0072.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرقيه مهدي صالح عبد هللا1182701421422036020

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى432.0072.00اعدادية الكرامة للبنيناحيائيسجاد علي نعمة مطر1182712421411001031

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى431.0071.83اعدادية تطوان للبنيناحيائيمصطفى وليد ياسين عيدان1182721121411017144
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قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى431.0071.83ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيصادق فرات عبد الصاحب مهدي1182732221513040017

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى431.0071.83ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي جبار عليوي لحيس1182742321411052012

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيايه كمال محسن موسى1182751121422018009

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمنتظر طارق مهدي كاظم1182761421411050084

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيعبد هللا عامر سلوم حمود1182771421417002013

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب غازي داود حميد1182781421422026038

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيافنان فراس محمود علوان1182792421422024015

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67اعدادية العمارة للبنيناحيائيرزاق كريم حميد حسون1182802821411005049

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67اعدادية العمارة للبنيناحيائيكرار حيدر ستار جبار1182812821411005105

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمسلم عقيل عزيز فضيح118282242041001281

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيجنات عقيل علي جابر1182831421422057050

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى428.0071.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى قيس خميس عبود1182841021411026238

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى428.0071.33اعدادية االخالص للبناتاحيائيحوراء ضياء غالب ماضي1182851121422046026

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى428.0071.33اعدادية البراق للبنيناحيائيمصطفى حسين كريم سندال1182861521411002089

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى428.0071.33اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعلي هادي حسن جليوي1182871521411015073

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى428.0071.33ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيعثمان عماد ناصر سهيل1182881821413006011

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقيحيدر احمد صبري محمد1182891021513002008

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17ثانوية الفوز للبناتاحيائيتبارك حسام حميد محمد1182901321422023012

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيخديجه حمزه محسن صيهود1182911321422035042

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيمريم حسن كاظم صالح1182921421424010028

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد علي جاسم1182931421426006158

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد رضا مصطفى علوان يوسف1182941621511001231

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائييوسف منذر امين احمد1182952121411009319

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعقيل علي هاشم ياسر1182962221411033184

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء عقيل جاسم محمد1182972721422048061

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه حميد جاسم عبود1182982721422054224

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيمها عدنان هاشم محمود1182991121422003078

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00ثانوية زبيدة للبناتاحيائيصبا صالح مهدي حمد1183001121422042061

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد الرحمن اسماعيل محمد جاسم1183011221411040056

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيايات عباس راشد صعيد1183022221424047012

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيزين العابدين احمد خليل ابراهيم1183032421411013065

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعبد هللا عبد الكاظم عبد هللا عبد1183042721411027073

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء اركان جميل عبد الحسن1183051321422043052
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قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيرانيه خالد شهاب احمد1183061321522004010

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية الدجيل للبناتاحيائيفاطمه عبد الهادي غناوي علي1183071821422071094

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى424.2470.71الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا طارق عبد العال مهلهل1183081021411002055

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء مزهر عبد الحسين ساهي1183091621422068027

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء علي سلمان ارديم1183102621422013052

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى423.0870.51ثانوية المتميزيناحيائيحسين اثير اديب عباس1183111421411005026

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيهبه صباح اسماعيل محمد1183121021422019141

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا يونس محمد علي مهدي1183131321411010086

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيانعام محمد هادي صالح1183141521422005007

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية المأمون للبنيناحيائياحمد حيدر فاضل جاسم1183151021411006002

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية تطوان للبنيناحيائيخطاب اياد كريم عريبي1183161121411017043

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد مهدي لطيف عودة1183171321411012124

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء مهدي ورش عبد هللا1183181421422036026

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيغانم حسين محمد مزعل1183191921411010035

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا محمد داود علي1183202121411004081

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيصالح محمد صالح حسن1183212321413012027

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيعلي جمعه فحاط عظم1183221021411015034

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهدى احمد علي عباس1183231121422014146

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيزهراء حسين علي رديني1183241121422061021

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اعدادية الشعب للبناتاحيائيرقيه عقيل عبد الحسن كاظم1183251321422022061

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيامنة عبد الجبار علي عبد1183261421422016002

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرشا صباح بدر فريح1183271921422012071

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0469.84ثانوية المتميزاتاحيائيغدير علي عيدان سلمان1183281421422027103

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيبراء عمار تركي عبادي1183291121422021015

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية النور للبنيناحيائيضرغام احمد خلف شبوط1183301221411023075

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيانس عبد هللا حسون لطيف1183311221411040016

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيبسمه عدي كاظم فرحان1183321421422057027

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء علي ابراهيم عباس1183331421422014038

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67اعدادية الفداء للبناتاحيائيدانية كاظم عبد التاج عبد عون1183341421422033039

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50ثانوية الفوز للبناتاحيائيسجى كريم شحين خلف1183351321422023031

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد الباقر احمد محمود شايع1183361521411004038

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسين اسعد عزيز زغير1183371621511010028

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50ثانوية قزانية للبناتاحيائينبأ نهاد حميد مهدي1183382121422015037
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قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعداديه االنوار للبناتاحيائيصفا ياسر عبد ثويني1183391121422026039

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي هيثم هاشم محمد1183401221411028106

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33ثانوية الرافدين للبناتاحيائيفاطمه سمير محمد اصغر1183411321422019030

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسام وطبان نصيف هندي1183421421411020021

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعلي اسعد عبد الرزاق محمد1183432221411080052

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيامير عمار سعد جواد1183442521411005021

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى اسامه عبد الحسين احمد1183451021511019103

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيموسى ماجد نجم عبد1183461421411019138

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبنين حسين منديل عظم1183472921422001022

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى414.7269.12الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد وليد كاظم حسن1183481021411002008

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائيحيدر تحسين طاهر سيه1183491421413027005

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيعلي عبد السالم عباس ابراهيم1183501421415003033

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيبنين محمد حاتم محمود1183512321422040006

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمرتضى ابراهيم ماهود محمد1183522821413008010

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيكرار عالء محسن مهدي1183531221515007089

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67ثانوية السياب للبناتتطبيقيرحمه سليم حميد زايد1183541021522002014

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيحسن حميد حمادي سعود1183551121511005024

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد علي حسين صبر1183562221511011062

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ثائر عبد الرحمن حميد1183571621513010028

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيفاضل عباس حسن محمد1183582621511014053

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسن مؤيد حسن علي1183592821511005041

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيسجاد جابر رمضان موازي1183601221511007060

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الرزاق محمد عبود1183611621513035026

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية العروبة للبناتتطبيقيايات مصدق جعفر عبد االمير1183622421522047002

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيجمانه علي عبد علي محسن1183631121522039009

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50انقرة-مدارس الفرات االهلية تركياتطبيقينور باسم سعيد صافي1183643021527046006

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمصطفى باسم محمد جليل118365222051026060

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيباقر طارق حسين خضير1183661021511015011

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي ستار عبد النبي عبود1183671621511006112

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17اعدادية الزهور للبناتتطبيقيغفران علي مكي ناصر1183681221522024049

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد علي صباح يوسف1183691421511016132

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحيدر سالم فضاله مفتن1183701621513004045

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيخالد محمود عبد علي حمدي1183711121511013026
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قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقياساور حسين حسن علوان1183721121522044004

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي حسن رضا صادق1183731221511027088

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيفهد محمد جاسم حنون1183741321511005056

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيعلي عدنان صالح مهدي1183751321511022059

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية يافا للبناتتطبيقيمها جاسم كريم حامي1183761321522031055

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية البراق للبنينتطبيقيمقتدى علي حسين مظلوم1183771521511002065

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى395.0065.83اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد رحيم صحن بايع118378112051058008

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى395.0065.83ثانوية الفوز للبناتتطبيقيحوراء عالء محمد ابراهيم1183791321522023005

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى395.0065.83الخارجياتتطبيقيزينه صادق مزيد جحيل1183801321528050052

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى395.0065.83اعدادية فدك للبناتتطبيقيمالك حسين جواد عدوان1183811421522006020

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى395.0065.83اعدادية خانقين للبنينتطبيقيحسين علي محمد ابراهيم1183822121511011012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى472.0078.67ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء سعدي محمد جواد1183831221222019035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470.0078.33اعدادية البشير للبنينادبيحسين حيدر علوان حمود1183841421211033023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى466.0077.67ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيضحى قائد صبحي كامل1183851121222072028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17اعداية المعراج للبناتادبيايه الهدى عامر اسماعيل حمادي1183861021222031013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيحوراء مشتاق طالب عزيز1183871221222007016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0074.83ثانوية الضحى للبناتادبيسجى عاطف يوسف لطيف1183881421222023024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0074.67ثانوية زبيدة للبناتادبيمريم محمد حميد نصيف1183891121222042064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0074.67اعدادية جرير للبناتادبيبتول خالد علي حسين1183901221222008008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0074.50اعدادية زهو العراق للبناتادبيرقيه رفعت عبد الكريم وطبان1183911321222009012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33ثانوية العقيدة للبناتادبيضحى علي عباس جاسم1183921121222015037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيدانيه غزوان يحيى مطلك1183931321224009004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33ثانوية المسك للبناتادبيزهراء خالد صالح باقر1183941421222048016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0074.17اعدادية البسالة للبناتادبيبدور عبد االمير جبر مطر1183951321222016005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0074.17اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين علي حسين سعد1183961521211009047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0074.00ثانوية العفاف للبناتادبيبتول غازي بريج صالح1183972621222053001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0073.67اعدادية صنعاء للبنينادبيامير عقيل كرنفل عمران1183982321211011007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0073.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسجى سامي محمد عبد هللا1183991221222046093

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0073.50ثانوية االعتدال للبناتادبيدانيه فيصل احميد مثنى1184001321222008014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0073.33اعدادية الشيماء للبناتادبينرجس حسن لفته حمود1184011221222017070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00ثانوية ابن سينا للبناتادبيتبارك ستار جاسم محمد1184021221222044007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين لفته كاظم بريس1184031421211017020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00اعدادية طه للبنينادبيحسن فاروق داود خانه1184041421211049029
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0072.83ثانوية عدن للبناتادبيزينب جمعه محمد درويش1184051121222033034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0072.67اعدادية البيان للبناتادبيايات اجواد كاظم جحف1184061021222014007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0072.67ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد حسن عبود رسن1184071321215001080

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50ثانوية النبوغ للبناتادبيرقيه اياد طارق نوري1184081021222016003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيابو الحسن هاشم رشيد مجيد1184091121211044003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسن محمد رشك عبد1184101221211038025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحور العين فؤاد كاظم راضي1184111221222011020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي السجاد علي حسن اسود1184121321211022084

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبييوسف اركان عبد الجبار احمد1184131421211035151

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33ثانوية الثوار للبنينادبييوسف كريم فاضل راشد1184141121211012058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33اعدادية رقية للبناتادبيايه صباح كامل نوفل1184151121222010004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33الخارجياتادبيدانيا عدي كريم حمزه1184161221228050121

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33الخارجياتادبيعال ثامر صبري حسن1184171321228050385

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحسن قيس مارد حسين1184181421211028010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمد رضا فاروق عبد الرزاق شمخي1184191421211037044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب حسن محمود احمد1184201521222006039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33اعدادية الفيحاء للبناتادبيايه سعد غليم رسن1184211521222008009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33ثانوية النزاهة المختلطةادبيمريم عبد الحسين صاحب بندر1184221821227085009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية صالح الدين للبنينادبيمنتظر ماجد حميد بنيان1184231321211008135

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17إعدادية المروج للبنينادبياحسان سامي علي حسين1184241421211011008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيرضا حسين خير هللا ضيدان1184251421211029036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسن بشير محمد عبود1184261521211003017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء محمود علي عبد هللا1184272621222013030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17ثانوية وحدة العراق للبناتادبيساره عباس فاضل عباس1184282621222057014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0072.00ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعمر علي حسين علي1184291121211034041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0072.00ثانوية الكوثر للبناتادبيايه عيسى عبد الصاحب محسن1184301321222044006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0072.00اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيباقر احمد علي غاوي1184311421211029011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0072.00اعدادية بلقيس للبناتادبيشدن محمد شمخي عبد1184321421222062043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0071.83اعدادية بدر المسائية للبنينادبيحيدر حسين كاظم خريبط118433152021072072

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0071.83ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيشمس رعد توفيق رحيم1184341221222011039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0071.83ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعبد هللا عصمت سامي جسام1184352321215007070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب ثامر محمد خلف1184361221222011032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67ثانوية الخلود للبناتادبيدانية حسن حسين محمد علي1184371221222012005
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67اعدادية بلقيس للبناتادبيغدير عباس بنيان كاطع1184381321222002062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67ثانوية السجود للبناتادبيكفايه شناوه حافظ جابر1184391421222001042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67اعدادية االسكندرونة للبناتادبينرجس هيثم جبار مطر1184401421222032076

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية السياب للبنينادبيعباس وليد عيسى تعيب1184411121211027055

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيفاروق خليل ابراهيم ناصر1184421121211053096

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية جرير للبناتادبيديما راسم عبد الحسن زبون1184431221222008018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد سعد فريح عودة1184441321211022114

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50ثانوية النسرين للبناتادبيمريم جاسم محمد عبد الرحمن1184451321222047021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية النجاح للبنينادبيعبد هللا حسين سالم حسين1184461421211026086

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية ابن البيطار للبنينادبيسجاد عباس مطر عنيد1184471421211028030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50ثانوية الضحى للبناتادبيطيبه محمد طاهر حبيب1184481421222023026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيشهد ابراهيم جاسم هادي1184491421222037022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية الناصرة للبناتادبيحنين جاسم محمد فيصل1184501421222056010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50ثانوية الضحى للبناتتطبيقيزينب ماجد عبد الزهره حسين1184511421522023016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0071.33اعدادية ام القرى للبناتادبيزينه عبد القادر توفيق خضير1184521421222015055

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0071.33اعدادية الناصرة للبناتادبيهاجر عباس عبادي داود1184531421222056063

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمصطفى فالح حسن حسين1184541121211052140

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية التقى للبناتادبيسجى علي مصطفى علي1184551121222012056

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمحمد جعفر خالد علي1184561221211036058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية جرير للبناتادبيفاطمه علي جاسم عبد الحسين1184571221222008049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحيدر وليد حميد محمود1184581421211017027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمد راضي مهاوي زغير1184591421211028057

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيعلي رائد يحيى جليحي1184601321217001018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية زها حديد للبناتادبياية احمد حمزة جاسم1184611321222048004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية الناصرة للبناتادبيزينب عباس كاظم جمعه1184621421222056030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي حسن عبد الرضا منخي1184631521211007130

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين أحمد حسين خشف1184641521211017028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيياسر عمار موسى فياض1184651121211052159

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعلي هيثم خميس فنر1184661221211036046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية ذو الفقار للبنينادبيداود عبد الرزاق فرحان عبد الحسين1184671221211038037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83ثانوية نور االيمان للبناتادبيحسناء عبد عبد النبي محمد1184681221222006011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83ثانوية سومر للبناتادبيازهار علي شاغي كيطان1184691421222008001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83ثانوية ذات الصواري للبناتادبيرقيه محسن عمران موسى1184701421222028024

4148 من 3590صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمرتضى كاظم جمعه جاسم1184711521211011051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه عصام حسن عكله1184721521222010074

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67اعدادية العراقي للبنينادبيعباس فاضل رحيم عدوان1184731021211005037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67اعدادية التقى للبناتادبيشهد علي جويد خلف1184741121222012062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67اعدادية الهدى للبناتادبياسماء ثائر عبد ابراهيم1184751221222025001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67اعدادية الفراتين للبنينادبياالمين قحطان عدنان هاشم1184761321211034009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيهدير سالم سبت مهوس1184771421226003115

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيمريم كاظم محمد حمزه1184782621222004035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعدادية العامرية للبناتادبينبأ نمير حسين علي1184791021222036049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعدادية المستقبل للبناتادبيصفا تحسين علي عبد الحسن1184801121222036030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء علي حسين لفتة1184811121222046052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبأ حسن كامل عبد1184821221222046159

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعدادية المتنبي للبنينادبيامير علي جعفر جواد1184831321211017017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعدادية البلديات للبنينادبيكرار علي هاشم مطر1184841421211034136

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى2423.0070.50الخارجيون ادبيمؤمل حمزة سلمان راضي1184851421218002416

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50اعدادية فدك للبناتادبيفاطمه فاروق سوز علي حسن1184861421222006077

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيمحمد فاضل كصاب حميد1184871521215004096

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33ثانوية االحرار للبنينادبيعلي حسين حمد حمود1184881121211043020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33اعدادية االمال للبناتادبيطيبه مظفر داود صالح1184891121222011064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيرقيه مؤيد صكبان محمد1184901121222034019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33الخارجياتادبيتبارك عامر خلف حسن1184911121228050138

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33اعدادية السويس للبنينادبيابراهيم منير ابراهيم مهدي1184921321211006006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33اعدادية الفيحاء للبناتادبينور محمد صادق كاظم1184931521222008120

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33ثانوية الموعظة المختلطةادبيعلي فاضل حمزه تويح1184942621217011009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية البيان للبناتادبياسمهان عبد الستار حسن طعمه1184951021222014004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية الثورة العربية للبناتادبيفاطمه طه حميد رشيد1184961321222017075

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيفاطمه واثق موسى محمد1184971321222045025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرسل صالح علي سليمان1184981421222003062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اعدادية عدن للبناتادبيتبارك عدنان حبيب عباس1184991321222030019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اعدادية الفيحاء للبناتادبينرجس موسى عودة مثنى1185001521222008113

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية االصيل للبناتادبيدعاء ذاكر جعفر جاسم1185011121222005020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي سعدي مطر ديوان1185021321211012069

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية عدن للبناتادبيفاطمه وسيم عبد علي رشيد1185031321222030084

4148 من 3591صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83ثانوية سومر للبناتادبينور علي داخل عبد1185041421222008080

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83الخارجياتادبيانفال نعمان احمد علي1185052121228050061

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67ثانوية السجى للبناتادبيسرور عزت عطية محسن1185061121222063015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيتبارك مصطفى شهاب حمد1185071121226003004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67ثانوية التاجي للبنينادبيعلي حافظ كاظم حمادي1185081221211010019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبأ حمزه كاظم ساهي1185091221222046160

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67اعدادية يافا للبناتادبيزهراء ظافر فاخر مهوس1185101321222031054

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيفاطمه منتظر فوزي عباس1185111321222045023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبييوسف حسين علي سليمان1185121421211013120

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيسحر مجيد اعويد حميد1185132321222052025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67ثانوية الغسانية للبنينادبيمحمد فؤاد نصيف عفش1185142621211050045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50اعدادية التضحية للبناتادبيزهراء احمد فريح متعب1185151221222010019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسن هيثم علي سعيد1185161321211008027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50اعدادية المتنبي للبنينادبيجعفر حيدر عطا هللا حسين1185171321211017023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50اعدادية القناة للبناتادبيرفل رمزي محمد غاوي1185181321222003014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50ثانوية الزهراء للبناتادبياماني خليل ابراهيم جبر1185191321222021007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50اعدادية حطين للبناتادبيمالك ظافر حميد عبود1185201321222027047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبييحيى سامي محمود عليوي1185211421211051066

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50اعدادية المهج للبناتادبيطيبه مثنى الزم غانم1185221421222035075

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيسجاد وليد خالد ابراهيم1185231521211011020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50اعدادية حلب للبنينادبيمرتضى عماد عزيز فرحان1185242621211013159

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية العراقي للبنينادبيثامر عامر ياسين عباس1185251021211005012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعمر نزار حسن صالح1185261121211011053

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33ثانوية المتفوقات االهلية للبناتادبينور عبد الحليم عباس هادي1185271121224015011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33أعدادية الفاطميات للبناتادبيساره احمد جاسم حمدان1185281221222021048

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33ثانوية االستقالل للبناتادبيلينه وسام طه احمد1185291321222006037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33ثانوية االستقالل للبناتادبيوسن وليد عبود حسين1185301321222006046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33ثانوية االعتدال للبناتادبيبنين مصطفى قاسم غالي1185311321222008009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيسجى علي كاظم محمود1185321321222036023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى2416.0069.33الخارجيون ادبيمحمد حميد مطرود حمود1185331421218002488

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيسجاد قاسم شيحان جاسم1185341521215003038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيعبد هللا ياسر محمد خضير1185351121211001017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية التقى للبناتادبيغدير فالح حسن علي1185361121222012069

4148 من 3592صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمنتظر ليث سلمان روضان1185371221211038119

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17ثانوية نور االيمان للبناتادبيفاطمة عالوي جري شنته1185381221222006034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية المتنبي للبنينادبيحسن علي هاشم حمدان1185391321211017029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين علي نعيم عطوان1185401321211017043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية االعظمية للبناتادبييقين احمد قاسم جبار1185411321222004110

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمنار احمد عبد راضي1185421321222014047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحيدر علي فلحي ذجر1185431421211028019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية صفية للبناتادبينور الهدى وسام صباح صدام1185441421222011211

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيدعاء احمد رشيد عبد1185451421222037009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00ثانوية الرائد للبنينادبيعلي زياد طارق رشيد1185461021211001015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00ثانوية النبوغ للبناتادبيمينا علي جاسم فاضل1185471021222016013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعمر عامر فاضل مجيد1185481121211053094

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيحيدر قصي محمد خلف1185491221211036014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00ثانوية نور االيمان للبناتادبينبأ طه حسين علي1185501221222006042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية جرير للبناتادبيزينب ماجد حسين مجيد1185511221222008037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00ثانوية الوفاق للبناتادبيامنه اياد شكر محمود1185521221222022005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00ثانوية الزهراء للبناتادبينورس رياض نوري حسين1185531321222021049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيابرار محمد جاسم محمد1185541421222003003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية فدك للبناتادبيرؤى صباح سالم جسام1185551421222006030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيصفا شوقي ابراهيم حسين1185561421222032051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83اعدادية الفارابي للبنينادبيعلي طه كل محمد حسين1185571121211002040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم احمد كريم جبار1185581121222017096

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمالذ سعيد جمال سعيد1185591121222017102

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83ثانوية عدن للبناتادبيحوراء عالء حسين محمود1185601121222033018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83ثانوية البالد للبنينادبيمصطفى اكرم محمد عطية1185611221211008041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83اعدادية النجاح للبنينادبيسجاد ادهم علي حسين1185621421211026066

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد رضا عالج مخيف1185632921211004009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية اليمن للبنينادبيسيف محمد طعمه سعد1185641021211016023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعز الدين كريم سلمان محمود1185651121211052083

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67ثانوية زبيدة للبناتادبيمنى ابراهيم حسون عذيب1185661121222042067

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67ثانوية نور العلم للبناتادبيزهراء حيدر حميد رشيد1185671121222052018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67ثانوية البالد للبنينادبيبكر نجم عبد حسن1185681221211008015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد عدنان سلمان عليوي1185691321211008106
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد كريم قاسم كاظم1185701421211003114

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمحمد باقر عزيز محمد شكاره1185711421211029077

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية بلقيس للبناتادبينور الهدى عادل عبد هللا حطاب1185721421222062069

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67ثانوية البهاء المختلطةادبيامال قاسم صالح مهدي1185732121227009001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50اعدادية ابن سينا للبنينادبياحمد حسين كامل جبار1185741121211016002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50اعدادية التقى للبناتادبيزهراء رياض كاظم عناد1185751121222012045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50اعدادية البصرة للبناتادبيغفران حسين حمزة احمد1185761121222043027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50اعدادية االعظمية للبناتادبيريتا سعدي احمد خلف1185771321222004046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50اعدادية الثورة العربية للبناتادبيفاطمه ستار جابر علي1185781321222017074

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50ثانوية الرافدين للبناتادبيبسملة علي جاسم محمد1185791321222019006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50ثانوية الزهراء للبناتادبينبأ حسن علوان محمد1185801321222021046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50اعدادية حطين للبناتادبيمريم علي مشتت جاسم1185811321222027045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50اعدادية النجاح للبنينادبيعلي رياض عبد الستار محمد1185821421211026098

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين نجم عبد الحسين شريجي1185831521211001041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50ثانوية الغسانية للبنينادبيجعفر الصادق عقيل حمادي عوده1185842621211050015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33ثانوية المناهل للبناتادبيرسل حسين جعفر محسن1185851321222046011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33ثانوية سومر للبناتادبيدعاء نجم عبد بريج1185861421222008021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه ونيس قاسم عبيد1185871521222010076

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية االبرار للبنينادبيعلي وليد كريم عيدان1185882621211016050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17اعدادية القدس للبنينادبياحمد عمار مؤيد عبد الرزاق1185891021211014011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17اعدادية القدس للبنينادبياسامه عالء الدين سلمان علي1185901021211014014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيآنس احمد كامل احمد1185911121211053017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيزينه ساجد فاهم عبد علي1185921121222034024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17اعدادية السويس للبنينادبيفهد علي فارس عبد الغفور1185931321211006065

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعبد هللا عقيل كاظم فرحان1185941321211007024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17اعدادية سيناء للبنينادبيحسن محمود منصور عباس1185951321211018011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17ثانوية شمس الحرية للبناتادبيالبتول الطاهرة نجم عبد االمير حسن1185961321222010003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور الهدى باسم منور رهيف1185971321222014057

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17ثانوية الرشيد للبناتادبيطيبه طالب عبد الحسن منصور1185981321222020020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيتبارك أنور صباح مري1185991521222009022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية العامل للبنينادبيياسين احمد صادق عباس1186001121211014122

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00الثانوية المعينية للبنينادبياحمد خالد محمود جاسم1186011121211021004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية الوركاء للبنينادبيالحسن علي هاشم شرهان1186021121211026010
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية االمال للبناتادبيحياة زيد عبد هللا حسين1186031121222011027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية الشيماء للبناتادبينور الهدى فاضل عباس هاشم1186041221222017072

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيفاضل سرمد مهدي علي1186051221515007083

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين علي هاشم حمدان1186061321211017044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعدادية التقى للبناتادبينبأ سعد عبد جاسم1186071121222012094

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيميس منير هادي سلمان1186081121222017103

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيمريم عادل حسين عبود1186091121222034034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيايات علي عبد الساده شناوي1186101221222007009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعدادية جرير للبناتادبيبنين عامر ابراهيم عبد هللا1186111221222008011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83الخارجيونادبيبالل باسم محمد عزت1186121321218001162

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83ثانوية الرافدين للبناتادبينورهان عمر مصطفى داود1186131321222019033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعدادية السيف العربي للبناتادبيسبأ صباح محمد احمد1186141321222035042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83ثانوية الصمود للبناتادبيمريم وليد جاسم حذر1186151421222034033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية مصطفى جواد للبنينادبياحمد طعان خضير ابراهيم1186161021211015007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبيفالح محمد سلمان محمد1186171121211011056

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعمر علي حميد حسن1186181321211004054

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمحمد درعم ارباط قاسم1186191321511012098

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67ثانوية سامراء للبنينادبيمرتضى حسن محمد جاسم1186201421211030060

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسن عماد عبد الوهاب عبد الرزاق1186211421211035027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية صفية للبناتادبيسبأ حيدر علي حسين1186221421222011121

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين جواد كاظم ألوس1186231521211009036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50اعدادية العامل للبنينادبييوسف حامد مجيد رشيد1186241121211014123

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50اعدادية الهدى للبناتادبيمها قصي دحام نجم1186251221222025042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50اعدادية النصر للبناتادبيزهراء محمد طارق عبد هللا1186261221222031060

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمه حمزه حسن سلمان1186271221222041069

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه طالب كاظم خلف1186281221222046122

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50اعدادية ابابيل للبنينادبيذو الفقار سيف علي حسين1186291321211011035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50ثانوية الخليج العربي للبناتادبيكوثر وحيد سلمان عبد هللا1186301421222058036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50اعدادية مريم العذراء للبناتادبياية قادر شامار خسرو1186311521222014015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50اعدادية حلب للبنينادبيعباس رضا عبد المنعم حنتوش1186322621211013075

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اعدادية البلد االمين للبنينادبيمحمد فارس عبد هللا عبد الوهاب1186331121211031059

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيمريم علي جعفر صادق1186341321222024025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اعدادية الفردوس للبناتادبيدانيا احمد جاسم محمد1186351321222040032
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اعدادية البلديات للبنينادبيزين العابدين فيصل غازي كريم1186361421211034079

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اعدادية ام القرى للبناتادبيشهد حازم عبيد عزيز1186371421222015062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب عالء جواد جياد1186381421222044021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمقتدى علي حسين زيارة1186391521211007225

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17ثانوية النبوغ للبناتادبيمريم جميل حميد سهيل1186401021222016012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية الريف للبنينادبيمحمد احمد هادي عباس1186411221211026030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيصادق علي شابث لهج1186421321211031049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17ثانوية الفوز للبناتادبيحنين احمد سعيد عزيز1186431321222023009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعبد الرحمن محمد عبد علوان1186441421217001004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيداليه حازم محمد منصور1186451421222003054

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية المصطفى للبنينادبيكرار علي حريز زامل1186461521211009115

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية الرميلة للبناتادبيطيبة علي الزم حسين1186471521222004066

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية الرميلة للبناتادبينور الهدى عثمان بالسم بدن1186481521222004091

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيتبارك حيدر صفر شريف1186491521222014022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17ثانوية سمية المسائية للبناتادبيبتول عبد الحميد مجيد خنجر1186501521226001012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعبد هللا ثائر ياسين عباس1186511121211053060

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية االمال للبناتادبيروعه هاني محمد احمد1186521121222011038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء علي جميل كاظم1186531121222017050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمهدي حميد علي جري1186541221211002034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00ثانوية الجاحظ المختلطةادبيهدى قصي محمد عبد الكريم1186551221227010020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيحيدر محمد جبر شايع1186561321211002035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى حسين كريم انعيم1186571321211017121

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية المستنصرية للبنينادبيجعفر قصي علي زاير1186581321211029004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00ثانوية حطين المسائية للبنينادبيمحمد صدام محمد علي1186591321215003098

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية النورين للبنينادبياحمد عماد وردي خلف1186601421211004003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية البراق للبنينادبيمصطفى عماد فاضل عباس1186611521211002136

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00الخارجيونادبيباقر جاسم جبار فرج1186621521218001116

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00الخارجياتادبيمريم حميد مجيد محمد1186631521228050427

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية الطارق للبنينادبيسعد مناف محمد سعد الدين توفيق1186641021211038013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83ثانوية النيل المسائية للبنينادبيمحمد رحيم زاير ضايع1186651121215007063

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83ثانوية نور العلم للبناتادبيرحمه ياسين طه ابراهيم1186661121222052011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي نجم عبد الزهرة فلحي1186671321211012078

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمد قاسم فنيطل جبر1186681321211024055
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية االنتصار للبناتادبيسبا حسن عبد الياس1186691321222015054

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية الكرامة للبناتادبيمسرى سعد مهدي مخلف1186701321222025061

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية زها حديد للبناتادبيشهد علي جاسم محمد1186711321222048039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعداية الهدى للبناتادبينور الهدى ميثم جبار علي1186721421222013050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية الفكر للبناتادبينورة باسم ناصر قاسم1186731521222016095

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83ثانوية الموعظة المختلطةادبيابراهيم خالد ابراهيم محيسن1186742621217011001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية الفيحاء للبناتادبيرفل جمعه هاشم حاج118675152022048035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67ثانوية الفردوس للبناتادبيضحى باسم وليد احمد1186761021222008016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67ثانوية التألف للبناتادبيطيبه صادق شمال حسن1186771021222043041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيبشرى ضياء ابراهيم سلمان1186781121222073018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيجوان مهند حميد صالح1186791121522041011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيعلي ماهر محمد عبد الحسين1186801221211003073

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67ثانوية البالد للبنينادبيخالد وليد خالد بدر1186811221211008024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67ثانوية نور االيمان للبناتادبيمريم لطيف رشيد خاف1186821221222006039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67ثانوية بابل للبناتادبيداليا ماجد يوسف علي1186831221222014011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية الخمائل للبناتادبيصفا جاسم نصيف جاسم1186841221222043064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية ابابيل للبنينادبيحيدر حامد جحف زبون1186851321211011033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية الصفا للبنينادبيحسين علي كاظم خشف1186861321211027021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية بغداد للبناتادبيحوراء رافع عاصي خلف1186871321222001016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية الزهور للبناتادبيكوثر جاسم فانوس وناس1186881421222016052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحيدر غازي حسين عبيد1186891421511040034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمة عباس عبد هللا حسين1186901521222001093

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيبركات اياد عبد الزهره حسين1186911521222015014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية حطين للبنينادبيمحمد شاكر احمد حسون1186922321211022040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية الكرخ للبناتادبيايه احمد عبد هللا عبد الكريم1186931021222001001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50ثانوية المنصور األهلية للبناتادبيزينب عبد الكريم فليح عبد الحسن1186941021224002009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية السياب للبنينادبيمحمد يونس علي حمد1186951121211027104

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيطيبه شهاب احمد محمد1186961121222030040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية العراق للبنينادبيعلي محمد لفتة محسن1186971221211009160

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية العراق للبنينادبيعلي يحيى حسن حمد1186981221211009167

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي السجاد عصام هاشم محمد1186991321211034043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية يافا للبناتادبيزينب نديم كريم فنيطل1187001321222031077

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيعزيز حسين حميد عزيز1187011421215006062
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء شاكر كريم عبد الحسين1187021421222016027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيتبارك عبد الحسين جودة فجر1187031421224009001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد علي عبد الحسين موسى1187041521211007187

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيوالء رائد جابر عابر1187051521222005118

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية كبيسة للبنينادبيمصطفى فيصل اصنيتان عزيز1187061921211017024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33ثانوية السالم للبنينادبيمرتضى احمد حسين شنيشل1187071021211030009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33الثانوية المعينية للبنينادبيمهدي محمد هاتف اسماعيل1187081121211021052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33ثانوية عدن للبناتادبينوران محمد صبار جار هللا1187091121222033075

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33ثانوية مؤتة للبناتادبيأيات قيس مهدي عليوي1187101121222050001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية الرباب للبناتادبيرقية محمد خليل شويل1187111221222041026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد علي قاسم وريوش1187121521211007011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي احمد جميل شنيشل1187131521211011030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينبأ طارق سعيد نعمه1187141521222015072

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33ثانوية التسنيم للبناتادبيأقبال خالد سعود سالم1187151921222145002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17اعدادية الغزالية للبنينادبيياسين محسن حمود جنو1187161021211008102

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمضر علي فرج سلطان1187171121211052143

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17اعدادية العراق للبنينادبياحمد حسين جبار غانم1187181221211009007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه صالح احمد صالح1187191321222014040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى2397.0066.17الخارجيون ادبييوسف خلف جوني نعيس1187201421218002888

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17اعدادية فدك للبناتادبيزهراء عدنان كريم جاسم1187211421222006041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيعباس محمد عبد الحليم رسول1187221421513013011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17اعدادية الرواد للبنينادبيمنتظر جبار عبد الحسن عباس1187232121211068126

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00ثانوية التألف للبناتادبيمالك حبيب صالح مهدي1187241021222043051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيفهد شهيد شياع ناصر1187251121511034047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية الفراتين للبنينادبيمهدي علي غضبان إبراهيم1187261321211034076

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية الفرح للبناتادبيفاطمة الزهراء عبد المهدي اوريد عكار1187271421222053024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيأحمد وليد خليفة مجيد1187281921211069002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى394.0065.67ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيرانيا مهند قاسم احمد1187291121522048011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى394.0065.67اعدادية السبطين للبنينتطبيقيأحمد طالل عبد االمير مجيد1187301221511022002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى392.0065.33اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيإبراهيم فراس خليل إبراهيم1187311121511020002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية النجاة للبناتتطبيقيبراء ماهر كريم نعمه118732152052042008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية الرميلة للبناتتطبيقينور الهدى طارق جمعه سعيد118733152052044050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعلي كريم عبد الواحد جابر1187341321511014025
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيسلسبيل عدنان ذياب احمد1187351321522025019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى389.7664.96ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيفاتح مازن منذر حميد1187361021513012006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيهناء دايخ عويد مصارع118737142052111037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية البسالة للبناتتطبيقيفاطمه ثائر دهش كاظم1187381321522016029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي جمال فاضل حميد1187392721511025059

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيخضير توفيق عبد اللطيف بنيان1187401021511008029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيفاطمه صادق لفته عباس1187411021522024012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية البسالة للبناتتطبيقيرسل محمد عبد النبي حسن1187421321522016015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيحسين علي حسين عبد علي1187431421511021033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50ثانوية ايالف للبناتتطبيقينور الهدى بالل كمال نوري1187441421522038021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحيدر علي حسن حريجه1187451521511005065

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمصطفى رائد جبوري جاسم1187461021511017081

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية البيان للبناتتطبيقيتقى احمد بدر عكله1187471021522014004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعلي هادي عالوي زبون1187481221511028130

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية العزة للبناتتطبيقيرؤى حيدر عبيد ابراهيم1187491221522036009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية الصفا للبنينتطبيقيابراهيم تحسين علي صالح1187501321511027001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33ثانوية الفوز للبناتتطبيقيسمر محمد محمود كرحوت1187511321522023018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيساره عماد نجم الدين مختار احمد1187521321522024017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33إعدادية المروج للبنينتطبيقيحسن ماهر عبد الجبار جمعه1187531421511011027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحسين محمود سيد محمد1187541421511040029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيفاطمه باسم جابر عبد المجيد1187551421522037022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد باقر عبد الحسين احمد طه1187561021511026110

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية الشروق للبنينتطبيقيسجاد اياد عوده ثجيل1187571221511029034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية المهج للبناتتطبيقيزهراء كريم علي حسين1187581421522035017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمحمد تقي رضا هاشم مجدي1187591021511015069

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقياحمد محمود ذياب غانم1187601121511020017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية السياب للبنينتطبيقيطي موحان عبد هللا خضير1187611321511028056

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00الخارجيونتطبيقيمرتضى ايوب هليل عليوي1187621321518001150

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمحمد قاسم حاجم فليح1187631221511002057

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83ثانوية الجادرية المسائية للبناتتطبيقيرقية علي فليح حسن1187641421526005013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية اليمن للبنينتطبيقييوسف احمد محمد سعود1187651021511016103

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية المعراج للبنينتطبيقيمصطفى طه محمود حمدي1187661121511023035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد علي ابراهيم محمد علي عبد هللا1187671221511013049
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيسالم مؤيد هادي كريم1187681421511016065

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية التسامح للبناتتطبيقيشمس حسن علي حمادي1187691421522012035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيسجاد عدنان خزعل شويل118770152051007048

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقينبأ عصام عيسى خورشيد1187711121522017045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية التعاون للبناتتطبيقيحوراء صباح مهدي رزوقي1187721121522040007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيجمان خليل ابراهيم خلف1187731121522048007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50ثانوية الميار المسائية للبناتتطبيقينبأ كريم خضير حبيب1187741121526005021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية السويس للبنينتطبيقيعبد هللا رحمن صالح احمد1187751321511006041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيمهجه محمد سليم باقر1187761321522019020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيرقيه عمر عبد الستار ابراهيم1187771421522029010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية االسراء للبنينتطبيقيايهاب حسين خلف حسين1187781021511011009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيالحسن حيدر كريم عبد الحسين1187791121511002004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيمصطفى سليم جاسم فزع1187801121511019093

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33ثانوية االحرار للبنينتطبيقيحيدر حكمت هادي خضير1187811121511043006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33ثانوية الزهور للبناتتطبيقيدانيه عمار خضر ابراهيم1187821121522019007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية الحرية للبناتتطبيقيزينه علي محسن عبد الهادي1187831221522026034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيزهراء حيدر حسين ياسين1187841221524006004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمهيمن طالل سعدون نجم1187851321511004046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية القدس للبنينتطبيقيامين غسان عبد الستار حميد1187861021511014023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيالحسين احمد ريسان فرج1187871021511015005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية العامرية للبنينتطبيقيايوب باسم عباس وهيب1187881021511020063

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمحمد فراس فاروق اكرم1187891221511005033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد علي صادق حسين1187901321511010085

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد علي محمد عبيس1187911421511014124

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيحسين صباح نوري جاسم1187921421511021030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعلي هادي ميره وك ولي1187932121511011031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيخالد علي خالد عبد المجيد1187941021511013048

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعبد الكريم جسام محمد حرجان1187951121511020077

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيمريم حيدر عبد الساده حبش1187961121522044042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحيدر عدنان علي كشكول1187971221511027056

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيياسين حسين جابر سعيد1187981221511027175

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية الفوز للبناتتطبيقيشكران سعد عيسى علي1187991221522013023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمجتبى حيدر ناصر حسين1188001421511017093

4148 من 3600صفحة 
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيياسر كاظم محسن صلبوخ1188011421511019138

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00ثانوية الصمود للبناتتطبيقيجيهان عمر علي حماد1188021421522034004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيكاظم رحيم كاظم سعيد1188032221511080074

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيعلي كريم راضي حبيب1188041121513007009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيزينب عماد قاسم محمد1188051221522017030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد حيدر رمضان عبد علي1188061321511017058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيهديل محمد ابراهيم محمد1188071321522004044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83إعدادية المروج للبنينتطبيقيمحمد باقر علي طعمه مولى1188081421511011087

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقياحمد هيثم كامل عبد الحسين1188091421513013005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية عائشة للبناتتطبيقيأيثار عامر محبس حسين1188101421522010001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحيدر جواد كاظم بطي1188111521511001038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية الريف للبنينتطبيقيرسول حيدر محمد سليم1188121221511026016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيفاطمه حسن مهدي جبر1188131221522039039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيديار فراس موسى عبد الحميد1188141321511010037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيتبارك ياسين كريم ناصر1188151321522015008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمصطفى علي شاكر علي1188161421511021136

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67ثانوية المعالي للبناتتطبيقينبأ سعد محسن خميط1188171421522054023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية قتيبة للبنينتطبيقياحمد نجاح جالب نهير1188181521511004007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقياسماء عبد المحسن جواد علي1188192321526001009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيحسن محمد سعدي حمد118820102051013039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسن المجتبى ستار جبار حسين1188211121511009015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسين ثائر عناد جاسم1188221121511041034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيايات عامر لعيبي فرج1188231121522044007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية االعظمية للبناتتطبيقينورا مصطفى حميد مصطفى1188241321522004042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمحمد حسن علي محسن عبيد1188251421511001033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيحسن عبد المهدي محمد حسن1188261421511051006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50ثانوية سومر للبناتتطبيقيفاطمة علي نعمه عبيد1188271421522008058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيعال عادل محمد يونس عبد الرحمن1188281421522057027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسين عالء صالح حسن1188291521511005045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحيدر راضي حنون حمود1188301521511005061

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقييوسف طالل محي الدين علي1188311021511015088

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد علي محسن حسين1188321121511009067

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد قاسم سعران فيحان1188331121511017124
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية النجاة االهلية للبنينتطبيقيمحمد نصير عماد كاظم1188341321513011004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية الفوز للبناتتطبيقيمنار ماجد محمود خميس1188351321522023032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية يافا للبناتتطبيقيرفل جواد كاظم نجم1188361321522031026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيشمس انمار ابراهيم محمد1188371321522040047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقييوسف رفعت عبد الرحيم هللا داد1188381421511018109

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيطيف فارس غازي عبد علي1188391421515002094

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيصفاء محمد عبد الرضا جعاز1188401421522044021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيجالل فوزي راشد رضا1188411521511011017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقينبأ خالد عبد الملك خماس1188421021522039015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية العزة للبناتتطبيقيزينب عمار نجم عبد1188431221522036020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية السياب للبنينتطبيقيحسن دليل ناجي حسن1188441321511028027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيحسين ماهر عبد الصاحب عبود1188451321511029041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية القناة للبناتتطبيقيفاطمه محمد اسعد قاسم1188461321522003024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيصفا محمد ناجي محمد1188471321522004022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية النجاح للبنينتطبيقيسجاد حسن حاتم حسن1188481421511026031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية الصمود للبناتتطبيقيزهراء يوسف هادي رزيج1188491421522034010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزهراء رزاق بوري هليل1188501421522065026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية هيت للبنينتطبيقييحيى ثائر منعم حسين1188511921511025093

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية اليمن للبنينتطبيقياحمد خالد يوسف مالزم1188521021511016006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية ابن خلدون المختلطةتطبيقيحسين علي ساجت علوان1188531021517011007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيسبأ خالد عبد الملك خماس1188541021522039007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمرتضى احمد كاظم عبد الحسن1188551421511014134

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي ماجد الزم حاتم1188562221511034063

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية االصيل للبناتتطبيقيحنين غسان علي مزهر118857112052064006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعلي شاكر محمود صالح1188581021511003026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن بليغ حسين عياش1188591021511020122

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحذيفه احمد لطيف صالح1188601121511049036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية البسالة للبناتتطبيقيفاطمه هاشم حسن هاشم1188611321522016032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية النجاح للبنينتطبيقيياسين حسين علي حسن1188621421511026092

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيكرار تحسين فليح حسين1188631421511047046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمحمد نزار جواد جاسم1188641521511015068

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمصطفى سامر زامل على هللا1188651521511016062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيزهراء مكي غالي كاظم1188662821522015017
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد موفق عبد الكريم صالح118867112051018014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية المركزية للبناتتطبيقيطيبه رعد هاشم حسين118868132052119013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد محمود محمد عباس1188691021511019095

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيأحمد ضياء عبد الكريم غضيب1188701121511041005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية الخورنق للبنينتطبيقياوس قيس شكر احمد1188711221511025002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيأحمد قصي حسين سلمان1188721321515001002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67إعدادية المروج للبنينتطبيقيحسان غالب حومد هلوس1188731421511011024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67الخارجيونتطبيقيمصطفى خضير طنش بنيه1188741421518001311

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية ايالف للبناتتطبيقيضحى جاسم محمد عبد1188751421522038014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية الروابط للبناتتطبيقيزبيده غانم عبد وحل1188761921522092023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية العامرية للبنينتطبيقيخالد وليد خالص نجرس1188771021511020093

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمحمود خالد زهير احمد1188781121511016040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيباسم فائز جبار حسين1188791121511034013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية التقى للبناتتطبيقيقبس احمد عامر كاظم1188801121522012035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزينب زياد ياس خضير1188811121522015025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية السبطين للبنينتطبيقيسيف ناصر مهدي محيسن1188821221511022059

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية السلوى االهلية للبنينتطبيقيعلي سعد عبد العزيز سلمان1188831321513010002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقينيروز سعد حسين خلف1188841321522014032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقياروى صباح جبر طارش1188851321522017002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية البشير للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين غانم فلحي1188861421511033003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحسين علي صكبان عبد الحسن1188871421511040028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيذو الفقار نبيل منعم احمد1188881421511047022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية الضحى للبناتتطبيقيزهراء نوري صباح ابراهيم1188891421522023014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزهراء احمد حسين عبد ال1188901421522065021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية النهروان للبنينتطبيقيحسين شنيشن عبد الرضا معيدي1188911521511018021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقينور الدين جسام محمد حرجان1188921121511020177

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33ثانوية المستقبل للبنينتطبيقيعالوي حسين عالوي سليم1188931221511012017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيعماد ابراهيم ياسين محمود1188941221511019033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيباقر سمير فؤاد عبد االمير1188951221515002013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيقمر عامر محمد مجيد1188961221522007020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي سلمان ادريس محسن1188971321511010067

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيعلي صباح جمعه غيدان1188981321511031026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيليث اسماعيل خليل جليل1188991421511018074
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيحسين داود شبيب طه1189001421511042009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية التسامح للبناتتطبيقيفاطمة فاتح جعفر جاسم1189011421522012043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيشيماء اياد حمود حسن1189021421522015047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسجاد سعد كريم علي1189031521511005079

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيحسين صالح عبد المهدي درباش1189041521511013015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17إعدادية النضال للبنينتطبيقييحيى علي عبدول حسين118905142051014025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمهند مهدي حميد المي118906142051020074

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمد زياد هاشم صالح1189071021511013128

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعباس مجيد عبد الكاظم داوود1189081021511015036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي حسين عبد علي علوان1189091121511049095

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيتماره نجم عبد علي كاظم1189101121526001012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمجتبى محمد عبد الرزاق محسن1189111221511005026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية سومر للبنينتطبيقيمجتبى محمد رشاد هادي1189121221511035019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيابراهيم عمر حسين محمد1189131321511029001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيعلي خلدون نعمة علي1189141421511040052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيمريم وجدي كاظم سعدون1189151421522065068

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية الفكر للبناتتطبيقيبنين عماد عيسى حميد1189161521522016006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقياحمد سعد محمد اسماعيل118917122051014001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن مفيد خالص نجرس1189181021511020133

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقيشيماء صبري زبار حمد1189191021526002024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيقائد عامر محمد سلمان1189201121511015097

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيشهد عالء عبد عباس1189211121522041041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية الرباط للبناتتطبيقيرانيه مازن هادي جبار1189221121522055007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية بابل للبناتتطبيقيطيبه خيري عوده وهم1189231221522014017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعلي طه محمد احمد1189241321511027070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين سالم حمزه مهدي1189251321513017006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيديانا حسن خنيجر ثكب1189261321522040026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية المعرفة االهلية للبناتتطبيقيشهد طالب سليم علي1189271321524010006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية النظامية للبنينتطبيقيكرار رائد سمير داود1189281421511002018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد مهدي محمد علي معصوم1189291421511014132

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيحنين باسم مجيد محمد1189301421522015017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحيدر عطا شاكر حمود1189311521511003031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيصادق جعفر زبون ذبيح1189321521511007078
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيشرف الدين محمد حسين عبود118933112051006063

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي حسن صبار جعفر1189341021511008047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيصفاء مازن حمودي حسن1189351021511017039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية افق االهلية للبنينتطبيقيضيف هللا ثائر علوان سلطان1189361021513023002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيحيدر علي عبدالجبار سبع1189371121511016017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية التعاون للبناتتطبيقيزينب جواد كاظم عبد الجليل1189381121522040016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية االخالص للبناتتطبيقيفاطمه عامر مهدي حسن1189391121522046034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية دجلة الخير للبنينتطبيقيعلي احمد شاكر محسن1189401321511033014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيايمن عماد محسن ربيش1189411421511040012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية سومر للبناتتطبيقيشهد حسن علي حسين1189421421522008042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية الريحاني االهلية للبناتتطبيقيطيبه علي محمد وحيد1189431421524017005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي ستار جبار حزام1189441521511009036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية الهدى للبناتتطبيقيهبه سعدون عبيد معيبد1189451521522007029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمصطفى صباح كاظم عبد الحسن1189461621511006172

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيغيث حيدر شاكر محمود1189471121515001088

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيرضا ضياء رضا عبد1189481221515007032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيعلي احمد حميد طعمة1189491321511023023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية الفردوس األهلية للبنينتطبيقيمحمد عدي محمد كزار1189501321513004012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقياسراء بدر باسم احمد1189511321522005003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيتبارك اثير حسين جهاد1189521321522010004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعبد هللا عباس طه شيحان1189531421511015055

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيابو الحسن عادل عباس بوزرك1189541421511019005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيايه عالء عبد لفته1189551421522015009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيعلي محمد عبود حمد1189561621511008029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقييقين لطيف ناصر عبد1189572221526002118

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيزين العابدين احمد مجيد حسن118958132051024031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية القدس للبنينتطبيقياحمد االمين مظفر جالل عباس1189591021511014006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيصالح مزهر صالح عبد الحسين1189601121511006073

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيامين احمد طه حبيب1189611121511015022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيزينب فالح محمد خضير1189621121522009017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمينا عبد هللا فاضل حسن1189631121522014058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية البصرة للبناتتطبيقيدنيا قحطان تكليف حسن1189641121522043015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياسامه حسن عبد االمير خلف1189651321511029019
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيياسر رشيد عطا هللا عبد1189661421511017126

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية حطين للبناتتطبيقيشمس الدين محمد حافظ عبد الرضا1189671421522004023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية سومر للبناتتطبيقيبنين داود حسن علوان1189681421522008012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية سومر للبناتتطبيقينادية علي ناصر حنون1189691421522008069

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية التسامح للبناتتطبيقيحوراء خالد جاسم محمد1189701421522012012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيفاطمة قيس عبد االمير سعدون1189711621524008003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقياحمد خليل محمد حميد1189721921515007005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعبد هللا رحيم هادي حذيه1189732421511042063

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن حسين علي محمد رضا118974132051010022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية العامرية للبنينتطبيقيوسام ماهر احمد علوان1189751121511037010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيهيثم عامر عبد االمير كريم1189761121511041157

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية البتول للبناتتطبيقييمامه عادل اسود بشير1189771121522013067

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية العقيدة للبناتتطبيقياسراء عايد كطوف فارس1189781121522015002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيروتاج احمد محمد خلف1189791121522041023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي فتحي هادي كريم1189801221511027098

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي حيدر كامل محمود1189811321511005047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحيدر حسن مولى محمد1189821321511012040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقياركان عامر حيدر محمود1189831321511022013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي جاسب طعمة عبد هللا1189841321511028072

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية االندلس المسائية للبنينتطبيقيأنس هيثم شهاب احمد1189851321515007004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية يافا للبناتتطبيقيمروه سالم زياره جليوي1189861321522031051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقينرمين نجم الدين عبد صالح1189871321522039065

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الكريم عبود1189881421511015058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد العزيز مصلح احمد عبد هللا1189891421511020047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينتطبيقياحمد رياض حنش سلمان1189901421513017001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية سومر للبناتتطبيقيتبارك احمد موحان شمران1189911421522008014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية التاخي للبناتتطبيقيفرح احمد هالل عقيل1189921421522017014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتتطبيقيفرح الزهراء مازن صالح مهدي1189931421524031005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيزينب علي امهاوي عماره1189941521522014020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيضرغام ظافر فارس حمادي118995132051012062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيداود جاسم داود محمد118996132051023018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيسجى سعد كامل راضي1189971221522015008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الهدى للبناتتطبيقينبأ شعبان عبد مهدي1189981221522025026
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيهاجر ليث باسل احمد1189991321522002048

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقياحمد علي عباس سلمان1190001421515009002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية دجلة للبناتتطبيقيرند حسام غانم حسيب1190011421522014004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء سعدي جاسم علي1190021421522016008

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى481.0080.17ماليزيا- المدرسة العراقية في كوااللمبور تطبيقيغدير بسيم مالك عبد علي1190033021527004003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50ثانوية الدورة األهلية للبناتتطبيقيمريم عدنان جبار عبد1190041121524002005

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية المتنبي للبنينادبيحسن محمد عبد محسن1190051321211017034

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية الخوارزمي للبناتادبيسجى سعد جمعه حسان1190062621222040025

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية البتول للبناتادبيلبنى حسن سلمان محمد1190071121222013072

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33ثانوية السياب للبناتتطبيقيدنيا علي احمد كاظم1190081021522002012

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17إعدادية الجزيرة للبنينادبيسيف سعد طالب طه1190091421211016032

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيابراهيم وميض ابراهيم صاحب1190101421511019003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيحسين يحيى شياع جاسم1190111121511002017

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيحوراء ميثم حسن يوسف1190122921222016043

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00ثانوية تبوك للمتفوقاتتطبيقيياسمين مشتاق طالب سالم1190131121522037017

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0065.83اعدادية االخالص للبناتتطبيقيحنين سعد حميد حسوني1190141121522046007

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0065.67اعدادية صفية للبناتادبيمريم علي حسن فالح1190151421222011187

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83اعدادية عائشة للبناتتطبيقيكوثر رياض جاسم حمادي1190161121522023034

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83اعدادية سما بسماية للبناتادبينور الهدى محمد محسن محمود1190171421222068039

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.8864.65ثانوية المتميزينتطبيقياحمد فراس محسن ياسين1190181421511005001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيحنين منذر علي وادي1190191221522017015

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية بغداد للبناتادبيمريم حكمت حمودي عذاب1190201321222001053

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيانس رعد عبد الوهاب حويز1190211321511001016

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية الفداء للبناتادبينور ياسين خليل محسن1190221421222033082

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية المأمون للبنينتطبيقيعبد هللا عالء صدام عبد الرضا1190231021511006031

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسن علي حسين مطير1190241521511005028

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية السويس للبنينادبيعبد القادر عادل عبد هللا ياسين1190251321211006041

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83ثانوية مؤتة للبناتادبيايه احسان طوفان علي1190261121222050004

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية الخطيب للبنينادبيسجاد رافد خضير كاظم1190271221211031062

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية الحرية للبناتتطبيقيزينب نجاح سامي حميد1190281221522026033

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيفاطمه حيدر عبد الزهرة هادي1190291221522007019

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية بغداد للبناتتطبيقيبلسم فراس فاضل رشيد1190301321522001009

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء لؤي قاسم محمد حسن1190311021522032013
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيسيف علي مطير عبيد1190321421511017056

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي سعد جاسم لعيبي1190331221211031081

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية البيان للبناتتطبيقيفاطمه مؤيد عبد احمد هادي1190342821522028042

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزهراء مهدي صالح عاصي1190351521222014048

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية الخضراء للبناتادبيفنن خالد هشام عبد الفتاح1190361021222007020

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية الجاحظ المختلطةادبيسامر محمد مخلف مهدي1190371221217010009

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيتقى وليد رشيد موسى119038162052175003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية ايمن االهلية للبنينتطبيقيابراهيم مصطفى ابراهيم داود1190391021513025001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الخنساء للبناتادبيانعام عبد الكريم جاسم غانم1190401321222018004

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83إعدادية بشار بن برد للبنينادبيابراهيم المجاب حسين محمد جدران1190411421211023001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية الصمود للبناتادبيرسل سالم رشيد شحيت1190421421222034015

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية المهج للبناتادبيمنار حميد زبون حسن1190431421222035092

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية المعرفة للبناتتطبيقييمام يحيى صالح عباس1190441421522039026

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية القدس للبنينتطبيقيعمر رافد زكي عبد الفتاح1190451021511014090

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيديمة احمد عبد الكريم احمد1190461121224014002

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيابراهيم خليل محمد خليل1190471321211031001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي طالب جاسم بديوي1190481321511028078

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبياحمد خالد محمد عبد الرحمن1190491121211054006

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية العزة للبناتادبيزهراء اسعد ابراهيم جاسم1190501121222001016

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الرافدين للبنينادبيخليل عامر محمود حمد1190511521211001050

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمرتضى احمد هاشم سالم1190521121511008066

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمريم زاهر عبيد هاشم1190531221522024060

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيفرات محمد تايه عبد1190541321522024024

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتتطبيقيبتول جواد شوجة حاشوش1190552221524020003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيتبارك عصام يونس سلمان1190561121522015007

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيامنة ستار جبار عطيوي1190571121522048001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية النور للبنينتطبيقيمؤمل يحيى كاطع عبد هللا1190581221511023088

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية ام القرى للبناتادبيمنار ثائر عدنان لفته1190591421222015094

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية ام ايمن للبناتادبيمريم دليل مدلول عناد1190601421222057042

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية االنتصار للبناتادبيصفوه محمد نصيف لطيف1190611321222015065

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد طالب كباشي حسن119062152051007101

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر حربي كاطع1190631121511002028

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية ام سلمة للبناتتطبيقيبنين عيسى نوري ياسين1190641221522016003
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية االنفال للبناتتطبيقيمريم عمر نصيف جاسم1190651021522019031

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية االسكندرونة للبناتادبيرقية عدنان محمد عبد هللا1190661421222032031

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية ام ايمن للبناتادبيياسمين صبار علوان رشك1190671421222057062

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية العراق للبنينادبيباقر جاسم نابت عبود1190681221211009027

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية التاجي للبنينادبيمصطفى عالء حميد محمود1190691221211010028

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الحق المبين للبناتتطبيقيزينه رائد حربي صالح1190701221522050019

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية البراق للبنينادبيعلي اكبر حمود حسين موزان1190711521211002077

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيدينا ماجد حميد مجيد1190721121222017027

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقياسراء جاسم شلوجي غافل1190731121522003001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيجنات فراس محمد حسن1190741121522014011

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية البشير للبنينادبيمؤمل علي غائب ناصر1190751421211033084

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الرميلة للبناتادبيمالك ستار جبار حزام1190761521222004086

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبيد مهدي1190772221513030010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيتميم عزيز خميس صادق1190782721511025010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الكرخ للبناتتطبيقيأغادير مصطفى كاظم عبد االمير1190791021522001001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد هللا بشار ابراهيم حسين1190801121511017072

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الفوز للبناتتطبيقيدنيا قاسم موزان برغش1190811221522013010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيمينا ماهر سلطان نصيف1190821321522024032

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الفداء للبناتادبينور جاسم مسير جعفر1190831421222033081

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17إعدادية المقدام للبنينتطبيقييوسف هيثم حسن خلف1190841421511015134

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية التاخي للبناتتطبيقيأية عالء محمد صبيح1190851421522017001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيساره حسن عبد الزهره جثير1190861521222014059

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيحسن قيس عبد هللا احمد119087132051015013

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد الرزاق فائق عبد هللا سلمان1190881021511013073

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعبد الوهاب فراس عبد الوهاب سالم1190891021511015044

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الطارق للبنينتطبيقيعمار محمد عباس خضير1190901021511038015

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعلي هادي مهدي عبد محسن1190911121211052099

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمرتضى حسين علي حشيش1190921121511017130

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيمهدي صالح مهدي صالح1190931121515004269

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00الخارجيونتطبيقياحمد محمود محمد خلف1190941121518001040

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية البتول للبناتتطبيقيتبارك منذر احمد حمد1190951121522013012

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الحرية للبناتتطبيقييسر سليم جليل سلمان1190961221522026076

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية سومر للبناتتطبيقيهدى صبري سعيد جبارة1190971421522008079

4148 من 3609صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيمريم محمد ياسين فرحان1190981421522031024

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الرافدين للبنينادبيمنتظر علي مليخ دلي1190991521211001121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0098.50اعدادية البيان للبناتاحيائيتبارك سالم كريم حسين1191001021422014020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0098.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيمنتظر محمد علي عبد الحسين1191012621411001208

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.6898.28ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيسما غنام علوان شالل1191021021424015011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد نصير صعصع ضيدان1191031421411020095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيتبارك فؤاد نعيم جابر1191041421422065073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17الخارجياتاحيائيزينب جالل جليل علي مراد1191051521428050141

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17اعدادية النبوة للبناتاحيائيشهد حسام عاشور خليل1191062121422055080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحوراء سالم عبيس شهاب1191072321424003051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيام البنين سلمان ضيف جار هللا1191082621424004012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.7298.12ثانوية المتميزيناحيائيحسين حيدر محمد علي1191091321411016040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم عباس حسين1191101021413012024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00اعدادية البسالة للبناتاحيائينبا صباح جبار العيبي1191111321422016078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00ثانوية الفوز للبناتاحيائيسمانه ضرغام باقر عباس1191121321422023033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00ثانوية الحمائم للبناتاحيائيمنى محمد باقر عبد القائم ضاري1191132121422033065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعبد هللا هادي ابراهيم رحم1191142621411022100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.9297.99ثانوية المتميزاتاحيائيبتول صائب صالح عطيه1191151321422032009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.2897.88ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي مؤيد عباس حسين1191161121411042035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيمختار محمود عيدان جاسم1191171021413007030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية حطين للبناتاحيائيالنا فؤاد طارق محمد1191181021422004028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية الفردوس للبناتاحيائيرسل خلدون كامل سلوم1191191021422008043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد موفق خفيف حمدان1191201221411028137

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعال مؤيد محمود ابراهيم1191211421422044134

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينبأ رحيم عبود مسعاد1191221421422065279

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين عبد الستار عبد الكريم قاسم1191231521415001238

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد علي مهدي محمد1191242121411014146

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيحسنين ضاري حسن حدري1191252121417028006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ساجت ثامر معن1191262221413012088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيعتاب كريم مهدي حرموس1191272221424056032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي مرتضى جواد كاظم1191282321413016071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية الوركاء للبناتاحيائيكوثر رحيم واشي حسوني1191292321422004051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيسيف حيدر باسم جواد1191302421417008038

4148 من 3610صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية الدرعية المختلطةاحيائياحمد لطيف حسين عبد1191312421417019001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيمريم قحطان جابر كاظم1191322421424014085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.7297.79ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب رسول حسين عبد الكريم1191331521422017028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.5297.75ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيشمس الزهراء ضياء خضر عطوان1191341221422028061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.4897.75ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف يحيى قاسم مصطفى1191351321411019208

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.2497.71ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن عقيل عبد الحر جابر1191361321411019087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيمحمد فراس مهدي صاحب119137132041002083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيابو الحسن حسن عباس علي1191381021411026006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية اجنادين للبناتاحيائيعائشه عثمان حسين سلمان1191391021422038087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي اركان حسين رزوقي1191401121411042031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية االخالص للبناتاحيائيزينب محمد علي ناصر1191411121422046061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية البراق المختلطةاحيائيحنين حسين كاظم نايف1191421121427009003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد جاسم فنجان علي1191431221411023129

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية دجلة للبناتاحيائياسمى اديب بطرس انطوان1191441421422014006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيجمانه عالء هاشم عبد هللا1191451421424004009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمريم عبد القادر حمد صالح1191461921422057124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيرفل فالح داود سليمان1191471921422066015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايمان بدري حسين سبتي1191482121422092013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيعليين علي حسن مسير1191492221424005052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمهدي عباس جواد كاظم1191502321413016105

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيزهراء عالء حسين عبد1191512321422078012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور حبيب محسن مردان1191522321424003211

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيخديجة كاظم حسن روضان1191532421422008058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية الصفوه للبناتاحيائيعبير قائد كصمول شمران1191542421422043035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية بلقيس للبناتاحيائيايه رياض عباس علي1191552621422044009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية السماوة للبناتاحيائينور محمد حسن كاظم1191562921422024270

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.8497.64ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفرح عبد الكريم رشيد سعيد1191571421422055040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.5297.59ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائينور مثنى شاكر رهيف1191581421422055054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.2897.55زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحيدر عبد االمير عوده شخير1191591421411008034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0497.51ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد مطر حسن1191601321411016080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيبسمان محمود مهيدي صالح1191611221411040022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية االنصار للبنيناحيائيحيدر فراس عبد العباس عبد اليمه1191621321411003040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائياحمد فرات عبد الكاظم شهيد1191631421411007006
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمؤمل وليد خالد عبد1191641421411014112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء سعد رحيم زاير1191651421422037013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفرح هادي خلف نفل1191661421422065256

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينبا باسم جاسم راضي1191671521422009103

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيكرار ذو الفقار عبد القادر عباس1191681621413123104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائياسحاق نذير عبد اللطيف محمد1191691921411069007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيلبى سنان عبد هللا حبيب1191701921422037043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية هيت للبناتاحيائيفاطمه مرعي عبد خلف1191711921422060078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمريم جمعه محمد خليفه1191721921424010123

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمريم منتصر شاكر عبد الرزاق1191731921424010131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيخطاب فريق ناصر محمد1191742121411017025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم كريم سلمان جدعان1191752121422048124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الغراف للبنيناحيائيطه حسين محسن وهيب1191762221411022049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب احمد كريم ابراهيم1191772221424003085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء خلدون غازي حاتم1191782221424022033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد هليل صافي1191792221424047084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيريام خالد نجم عبد هللا1191802421422011083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبد الحسين مجيد1191812421424014070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيالحوراء زينب احمد نعمه هادي1191822521422040003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية النعمانية للبناتاحيائيديار حسين علي محمد1191832621422017045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية القدس للبناتاحيائيضحى باسم محمد علوان1191842621422033124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء احسان محمود عبود1191852621424012081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد صبيح محمد صالح1191862821411005124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.9297.49ثانوية المتميزيناحيائيمحمد صالح عباس محمد صالح عباس1191871421411005087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.7697.46ثانوية المتميزيناحيائيحسن احمد صالح مرزه1191881421411005020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.6497.44ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيشمس محمد عزيز لطيف1191891221422028063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.6497.44ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمرتضى حسن جرو حافظ1191901521411012073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.5297.42ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى سعد مكي لطيف1191911321411019171

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.4097.40ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمنار احمد عنيد هميم1191921521422017056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0497.34ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيبتول عبد الهادي سلمان عبد االكاظم1191932721422043008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية الغدير للبناتاحيائيزهور محمد جفات عبود119194232042131036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية الكرخ للبنيناحيائيمحمد ذياب احمد عبد هللا1191951021411003017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيعال عظيم سلمان ابراهيم1191961021424013052
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن مهدي عبد هللا سويحل1191971121411015051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيساره عماد اكرم كردي1191981121424013019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الفوز للبناتاحيائينور الهدى سمير ابراهيم عبد الرسول1191991221422013102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيفاطمه علي عباس غضب1192001221422026197

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد المهدي خلف زيدان عجيل1192011321411010125

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيفاطمه فرحان سلمان صحو1192021421422063069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية النجاة للبناتاحيائيزينب احمد حسين بجاي1192031521422003073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعال شهاب احمد حبيب1192041521422014208

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه نظام خداداد خان خان1192051521422014238

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينرجس حسين ثاني جبار1192061521422014293

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور الهدى حسين كشوش طعمه1192071521422014307

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الفكر للبناتاحيائيفرح صديق علي موسى1192081521422016086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية الجمهورية للبناتاحيائياسراء فاروق عبد القادر اسماعيل1192092021422030007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد عمر كنعان خليل1192102121411009027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين رياض حكمت عبد1192112121411028018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبد هللا باسل جواد كاظم1192122121411029045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية البحيرة للبناتاحيائينور خالد محمد جاسم1192132121422031036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية اليرموك للبناتاحيائيجنات عبد هللا جمعه عبد هللا1192142121422035017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيرفل علي محمد محسن1192152121427034005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى جميل قادر رويس1192162221411003312

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيسجاد محسن فيصل دخل1192172221411028030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمجتبى مجيد خيون عبد الرضا1192182221413013148

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيميامي خليل فضاله كنيدح1192192221424037091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيسجى عامر خضير رفه1192202221424047056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزينب احمد فرهود مخيلف1192212221424049037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيزينه عواد ثجيل شنين1192222221424069017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الشموس للبناتاحيائيبنت الهدى عقيل عبدالرزاق حمود1192232321422025014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيدانيه مهند عباس علي1192242321422035038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعبد الباري محمد محسن ساجت1192252421411008107

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية دمشق للبناتاحيائينور شاكر حسين حسن1192262421422024321

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيدعاء السماء قيصر طوير كاظم1192272421422027065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيحوراء نعيم داخل عبد هللا1192282421427010011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعباس عكال فرحان مجاور1192292621411010091

4148 من 3613صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائييوسف حازم ناهي معارج1192302621417003057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الموفقية للبناتاحيائيايات منادي مجباس منخي1192312621422022011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيعذراء صباح سلمان سهيل1192322621422040083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيحوراء حسين عبد الرضا عذاب1192332621422045014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايه محمد علي حمود1192342621424007024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين فريح عبيد1192352621424013037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيشمس حقي اسماعيل عبود1192362721422037192

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيحوراء سالم عارف حسين1192372721422040038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية الشذرات للبناتاحيائيزهراء شاكر عبد الحسين صالح1192382921422015021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيقتيبة خليل حمد شهاب1192393121411008092

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.6097.27ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيبنين جواد كاظم ثامر1192401421422055009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.4497.24ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيطيبه احمد محسن محمد1192411321422039166

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.4097.23اعدادية بغداد للبناتاحيائيدنيا صالح مصطفى محمد علي1192421321422001075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.4097.23ثانوية المتميزاتاحيائيساره وليد حسون حسين1192431421422027091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.4097.23ثانوية المتميزاتاحيائياماني باسم محمد حسن1192442821422029004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.3297.22ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد هللا علي جاسم محمد1192451121411010047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.1297.19اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي نبيل خلف عباس1192461021411026179

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0897.18ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم علي عبد الهادي عبد الرحيم1192471321422043109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0897.18ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيميار خليل فيصل شيحان1192481321422043118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0497.17ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي رحيم شواي صحين1192491221411001054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد عادل محمود محمد1192501021411019013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعمر ناصر كركز حمود1192511021411037042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الحضارة للبناتاحيائيريام احمد صبيح غالب1192521021422026031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيأنس صباح حمادي شهاب1192531121411041002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزينب صاحب حسين شمخي1192541121422006102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائينرجس عبدالرزاق جعفر علي1192551121422006181

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيزهراء وليد حسين حمد1192561121422009050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب سلمان مهدي حتيب1192571221422024092

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية النصر للبناتاحيائيتبارك شهاب احمد مطر1192581221422031050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيحسين ناجي نزال خفي1192591321411002026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيذو الفقار شامل بالسم شفي1192601321411012057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيغفران احمد فاضل عيدان1192611321422001204

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبأ فالح حسن محمد1192621321422014103

4148 من 3614صفحة 
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الزهراء عماد قاسم لعيبي1192631321422040217

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية االفكار للبناتاحيائيوجدان عادل عبد حسن1192641321422042020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمحمود عبد الحميد محمد عبد هللا1192651421411013068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمرتضى كيالن اكرم احمد1192661421413016024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيايالف حيدر رسول عباس1192671421424005002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيليلى العيبي كاطع جاسم1192681421426006159

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية االستقامة للبناتاحيائيهند سعد ناهض خاوي1192691521422018145

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية عمورية للبناتاحيائيحنين احمد لطوف وحيد1192701821422023023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية االحرار للبنيناحيائيمحمد احمد داود فهد1192711921411005014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنيناحيائيغيث سالم شاحوذ فارس1192721921413011012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية راوة للبناتاحيائيرقيه عمر محمد نجيب1192731921422009022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيسيف الدين مصطفى يحيى محمد1192742121411058022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية القيثارة للبنيناحيائياحمد ثامر صحن لفته1192752221411046001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد رسن طاهر وحش1192762221413008063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين عواد محسن عليوي1192772221413013047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحسين حميد رزاق عبود1192782221415008020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائينور محمد جلد وناس1192792221425002009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الصديق للبنيناحيائييوسف منتصر عمران ناجي1192802321411024056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيياسر محمد مسلم كريم1192812321411072042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيمحمد عطا هللا جاسم رشم1192822321413003036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد عبد الجاسم عباس على هللا1192832321422012185

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزينب غازي طه علي1192842321422030040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية عفك للبنيناحيائيامير مهند حمادي كاظم1192852421411006013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزهره نجاح ماني خلف1192862421422044043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب عايد محمد عبد هللا1192872421426001174

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن سالم عيسى ابراهيم1192882521413014023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي برزان عبد هللا مطر1192892521413017067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد الباقر صباح حسين عبد1192902621411001142

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيشهد حسين حمزه عريبي1192912621422017114

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيصفا محمد يونس عباس1192922621422017118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيفوز طالب عطاي سعيد1192932621422040104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيطيبه سلمان دينار كيطان1192942621422041010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايات كاظم جواد موسى1192952621424007019

4148 من 3615صفحة 
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي صالح علي1192962621424015076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الفتح للبنيناحيائيعالء صفاء صاحب محمد1192972721411003071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيياسين طه ياسين محمد1192982721411025257

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينور علي حسين كريم1192992721422055219

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيكرار حيدر محيبس منحوش1193002821411035028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي عباس حميد عبود1193012921411017191

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.8497.14الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد وليد سعدي احمد1193021021411002097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.8097.13ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي عبد الرضا هادي عبد الزهره1193032721411039052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0497.01زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد هللا مهند عبد السالم محمد1193041421411008057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي حسين محان عبود1193051021411017048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية االمين للبنيناحيائياوس عماد ناصر حسين1193061021411018007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية النضال للبناتاحيائيمريم اسامه نوري اسماعيل1193071021422020050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيموده ناطق محمد براك1193081021422029057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعبد العزيز بشار احمد محمد1193091121411015052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الرباط للبناتاحيائيايالف سعد حسين خدام1193101121422055006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيدينا رياض جبار موسى1193111121424008012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية جرير للبناتاحيائيآيات ماجد أحمد رضى1193121221422008002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد ماجد سلمان حمادي1193131321411010015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر محمد سلمان داود1193141321411010046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائياساور منال علي ابراهيم1193151321422015005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيآيه فراس حسن كاظم1193161321422024011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيزينب اثير كامل حسن1193171321422045019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمهند جمعه جليل ابو الماش1193181421411006110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيعلي عدي زهير يوسف1193191421413013022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيلقاء عبد الحميد صالح علي1193201421422020020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيفيان اركان كريم امين1193211421424003037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء جمال جليل جعفر1193221521422014214

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيهديل صباح طارش حسن1193231521422015147

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائييوسف زيدان معروف لفته1193241821411063041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية كبيسة للبنيناحيائيعبد الرحمن فتاح مطرود مشهد1193251921411017010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية النهضة للبناتاحيائياستبرق عمار جواد سالم1193261921422055004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيتبارك عماد صالح خضير1193272121422005029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء احمد محمد مجيد1193282121422013056
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيسجاد عبد العظيم ناصر حسين1193292221413008032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن وادي سفاح1193302221413030075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيرباب جبار محسن لهو1193312221424020038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد عدنان عبد هللا حمزه1193322321411020015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيزين العابدين علي عبيد محيسن1193332321411033083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك مزهر حميد ناصر1193342321422012062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب حيدر عجيل سربوت1193352321422033100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيزين العابدين عباس فاضل عباس1193362421411036122

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائيجوان نعيم حسين فرحان1193372421422017035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحوراء حسين راضي ناصر1193382421422026056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيايه ماجد ياسين طه1193392421424014005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب عامر حسن علي1193402421427008093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس عبد الزهره علوان حسن1193412521413023066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمه عباس عبيد لفته1193422521422035188

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب حسين عزيز ماضي1193432521424015062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيباقر نهاد خميس عبود1193442621411002018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب كريم شاكر هوبي1193452621422016128

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيمالك حيدر حميد علي1193462621422025157

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه هيثم محمد عواش1193472621422033152

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيسلسبيل نزار كاظم طريمش1193482621422037065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية النور للبناتاحيائيايه حسين عبد الحسن تويه1193492621422047010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور الهدى حميد راضي سلومي1193502621424013082

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيعذراء عالء عبيد محمد1193512721422041140

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية النقاء للبناتاحيائينور يحيى صافي علي1193522721422051047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيصفاء الدين انيس حسن حليم1193532921411017137

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية الرميثة المسائية للبناتاحيائيرقية حسين محمد حمود1193542921426002014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.9696.99ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمكرم عبد الرحيم كريم حسين1193551321411019184

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.7696.96ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باقر حيدر لعيبي سكر1193562421411041094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.6096.93ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطه عماد عبد الحسين محمد1193571321411019079

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.3296.89زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد سالم نوري مردان1193581421411008008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.2496.87ثانوية المتميزيناحيائيجعفر عبد المحسن عناد هاشم1193591321411016030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية المنصور للبنيناحيائيمؤمن علي محسن علي1193601021411026194

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية النبوغ للبناتاحيائياسل حيدر محمد رضا عبد العزيز1193611021422016001
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية االخالص للبناتاحيائيزينب عبد االمير حسين طاهر1193621121422046058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيدعاء سعد مصحب فرهود1193631121426003035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين رعد عبد حسن1193641221411027039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيطيبه محمد عباس كاظم1193651421422014063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء عدي دعير سيد1193661421422041071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيبدور حازم نوري حسين1193671421424004007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيحنين قحطان حمد شابث1193681421424014014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعباس صبري غياض سلمان1193691521411001054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسين اسماعيل ابراهيم صبيح1193701521411005026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيايه صباح حسن عباس1193711521422007022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية العرفان للبنيناحيائيمحمد صادق فهد شريمط1193721921411029031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائيعبد هللا اسامه عبد اللطيف محمد1193731921411069022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية األمل للبناتاحيائيزينه عدنان علي حمادي1193741921422059063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيحسين عدنان حسين حسن1193752121411040006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيساره ابراهيم حسن زناد1193762121422009098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيسجى اسماعيل ابراهيم احمد1193772121422074063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيناظم دويش سعدون عبيد1193782221413025131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم صباح تركي نايف1193792221413030052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمؤمل كريم مطر عواد1193802221415008171

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية االستبرق للبناتاحيائيبنين صبار بدر منخي1193812221422083040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبنين حسين كاظم مالك1193822221424005010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياستبرق علي عامر خضير1193832221424028006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء وسام كامل منشد1193842221424051071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسين احمد كريم عبودي1193852321411012025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعباس علي مهدي حسين1193862321413012030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمه رياض عاجل شبل1193872421422001102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيسارة مجبل تهلوك صيوان1193882421422024194

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه علي امانه عبد هللا1193892421422030146

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية العفاف للبناتاحيائيخلود حليم محسن كاظم1193902421422048048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنيناحيائيعلي سجاد سوادي مايح1193912521411039024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيمرتضى خالد جليل مهدي1193922621411001180

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية االبرار للبنيناحيائيحيدر تحسين دوخ جبار1193932621411016044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب سعد عبد المحسن افريح1193942621422012033
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمنار قصي خليل ابراهيم1193952621422018180

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية القدس للبناتاحيائينور الهدى قاسم جبار عبد الواحد1193962621422033181

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيسميه مثنى خليف حمود1193972621422040075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيهديل صبر جاسم مزعل1193982621424012209

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83الخارجياتاحيائيريمان شاكر عصفور جرو1193992621428050082

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد حسين عبد الكاظم هاشم1194002721411026156

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمرتضى يونس مهدي حسين1194012721411026195

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية البالغ للبنيناحيائيعلي صفاء علي حسين1194022721411042074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائينرجس سجاد عيسى هادي1194032721422009077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية عكاظ للبناتاحيائيكوثر محمد عبيد ناصر1194042721422018174

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.8096.80ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسين طارق حسين حسن1194051321411032017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.5696.76ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينبأ رعد سالم حسين1194062321422077103

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.5296.75ثانوية المتميزاتاحيائيمريم محمد مايس فهد1194071421422027133

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.1296.69اعدادية العامرية للبنيناحيائيايهاب صهيب دحام عياده1194081021411020039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآمنه محمد ظاهر خشان119409252042062015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا رفعت جابر صالح1194101021411020102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية العامرية للبنيناحيائيمصطفى ثائر حامد مجيد1194111021411020170

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الطارق للبنيناحيائيفارس علي هاشم حمودي1194121021411038014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيروزة احمد عبد الخالق احمد1194131021422033067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيرقية فاضل عباس عوده1194141121422048034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الرباط للبناتاحيائيبنين سعد ابراهيم محمد1194151121422055014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الريف للبنيناحيائيهيثم يوسف علي عبد1194161221411026035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية النصر للبناتاحيائيامنه حميد علي ياسر1194171221422031022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب مصطفى محمد عبد هللا1194181321422001150

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية االسوار للبناتاحيائيزينب جبار ابراهيم محمد1194191321422007025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيهند منير جواد مهدي1194201321422010062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب قيس عباس فرحان1194211321422014053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية المناهل للبناتاحيائيسارة فاضل علي عبد الحسين1194221321422046042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيزين العابدين جواد عبد الكاظم حوتي1194231421411014053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية زينب للبناتاحيائيرغده ابراهيم حميد سعيد1194241421422043088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيفاطمه عدنان جاسب عبد1194251421422061024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيسجى حامد مصبح كاظم1194261421424014029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الفكر للبناتاحيائيفاطمه سعد شاكر محمد1194271521422016081
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية البخاري للبنيناحيائييوسف جاسم محمد عبدهللا1194281921411101144

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيمريم حميد احمد خلف1194291921422053115

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمحمد حسين محمد نصيف1194302121411008104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعمر مصطفى رشيد مجيد1194312121411017055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيسجاد خضر شكر محمود1194322121413004011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67الخارجيوناحيائيعمر حسين علي مهدي1194332121418001248

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الحجرات للبناتاحيائياريج محمد خلف عبد هللا1194342121422020003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية بابل للبناتاحيائياكنان نشوان سامي عبد1194352121422051004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية الروابي للبناتاحيائياسماء عبد الرضا حمه صوفي1194362121422056006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين هشام دحام جخيور1194372221413041021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزينه ناصر استهالك مجيد1194382221422028108

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيفردوس فهد نعيثل جابر1194392221424032039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية فلسطين للبنيناحيائيامير كاظم عالوي حنتوش1194402421411008026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي احمد عباس جاسم1194412421411010076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين قاسم عبد االمير كطش1194422421411047084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرسل حسين علي نصيف1194432421422027072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقية عبد العزيز عبد االمير عبد الحمزة1194442421422047087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائياسراء قاسم كريم جوده1194452421427010002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر ضياء علي يحيى1194462521413013104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياباذر حسن طاهر حسن1194472521413031002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه سعيد كاطع سوادي1194482521422004617

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيأياد ثجيل عبيد عتيل1194492621411023002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه حلواص كلف مطر1194502621422004101

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيسهى ذيبان شاهين صبر1194512621422009041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيفاطمه احمد شمخي جابر1194522621422037074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيمريم نزار كاظم طريمش1194532621422037091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيكوثر برهان حسن فريح1194542621424001028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيرباب شاكر محمود حبيب1194552621424012065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء عباس علي احمد1194562721422034072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينرجس كريم كاظم محمد1194572821422012151

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.9696.66ثانوية المتميزاتاحيائيبلسم علي مزاحم هادي1194581421422027032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.6496.61ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي احمد سعيد عزيز1194591121411010051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.1296.52اعدادية بغداد للبناتاحيائيسبأ امجد كامل احمد1194601321422001163
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيحسين حمزة عبد الكريم عبيد1194611121411019019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيياسين ابراهيم يوسف حمادي1194621121411022057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية البتول للبناتاحيائييقين جمال مهدي محمد1194631121422013148

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية عشتار للبناتاحيائيامال كريم جبر عواد1194641121422027003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمد رحمن ابراهيم حمادي1194651221411019075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ قاسم بلشان كاظم1194661221422011048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيكرار رعد عبد الخضر سحيب1194671421411019092

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية السما االهلية للبنيناحيائيسجاد صدام عباس لكن1194681421413032002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرسل صالح عبد رشيد1194691421422065103

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية راوه للبنيناحيائياحمد لطفي صياح مصطفى1194701921411022002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائياسيل حمض خلف علي1194711921427028002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسين سامي كمر رشيد1194722121411007032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية جلوالء للبنيناحيائيرسول حسين درب فارس1194732121411009085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية جلوالء للبنيناحيائيصهيب زياد حسين علي1194742121411009119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيحارث ثامر علي حسين1194752121411017014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيمقتدى هاشم فاضل فليح1194762121411018023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية الخنساء للبناتاحيائيحوراء حميد حسن جمعه1194772121422028008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيبراء كريم مصطفى ناصر1194782121422032044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية الحمائم للبناتاحيائيكريمة مهند حسن محمد1194792121422033054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي حبيب عبد الحسن رداد1194802221411019121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيصادق حسين علوان عبد الحسن1194812221413006081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الشطرة للبناتاحيائياسيل لفته علي بدو1194822221422046011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاتن جاسم حمد طاهر1194832221422047163

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية النبوة للبناتاحيائياسراء علي جحيل عويد1194842221422076001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائيكرار احمد فاضل عبد1194852321411051013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين ماهر محسن علي1194862321411056047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائينمارق ثامر كاظم عبود1194872321422033168

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية السدة للبناتاحيائيكوثر احمد جاسم صخي1194882321422034067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية المسيب للبناتاحيائيايات هادي صالح مهدي1194892321422041017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعزيزه صبار حمد صخي1194902321427039026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف محمد جاسم يوسف1194912421411036364

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب دوهان عطيه عبود1194922421422011118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور عدنان مالك كاظم1194932421422022155
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيمؤمل باسم قاسم كاظم1194942521411029022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيسجاد منعم صافي حاتم1194952521413011007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسن باسم جابر رحيم1194962621411001028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيحيدر غضبان هالل كريم1194972621411031017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الصفا للبناتاحيائيامال كريم جار هللا عواد1194982621422015007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الغدير للبناتاحيائيايات هادي جبر زغير1194992621422016025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء عالء غازي ياسين1195002621422017074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبا كاطع عبد صالح1195012621422018188

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية االحرار للبناتاحيائيزينب راضي صادق راضي1195022621422035060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية بلقيس للبناتاحيائينبأ شنان رزيج حسون1195032621422044064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيساره علي حسين عواد1195042621422058037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيازهر حسن تركي عشعش1195052921411023009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيرضا اصغر عبد الرزاق حسن1195063121411008045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.7696.46اعدادية العروبة للبناتاحيائينور علي نجم عبد هللا1195072421422047272

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.3696.39ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمنتظر عادل غضبان عبد علي1195081321411032093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعمر قيس شياع هاشم1195091121411034065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيزينب احمد عبد العالي طاهر1195101121422007039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيعلي كريم عبد  الرضا سالم1195111221415003073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيهمام عصام اركان كاظم1195121321413001022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيرغد امير حمود حسن1195131321422009019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمصطفى علي عبد مهوس1195141421411007100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية اليقظة للبنيناحيائيزين العابدين محمد محبس مطلق1195151421411027047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية التكامل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد الحسن خميس1195161421413008003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيريم عبد السالم كامل سبتي1195171421422003041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الفداء للبناتاحيائيشهد حسن عالن عبد1195181421422033064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك عماد كامل عطيه1195191421422044037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية المسرة للبناتاحيائيفاطمه عنيد دراج مناحي1195201521422002069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيحذيفه عامر وهاب خلف1195211821411050004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية زنكورة للبنيناحيائياسامه احمد عبد عطوان1195221921411032006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائياحالم خليل عبد هللا خلف1195231921422012001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيرحيق عبد القادر حمد صالح1195241921422057047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيوفاء حازم عبد سعود1195251921422121034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الخالص للبنيناحيائيمصطفى امير خضر بلوج1195262121411002148
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحسين خالد احمد جاسم1195272121411060042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيزينه رعد احمد حمد1195282121422010070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمريم محمد حسين علي1195292121422032175

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا حسين صبار محيل1195302221411004216

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حميد رشيد حامد1195312221411004358

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية النور للبناتاحيائيابرار عبد الحكيم بادي هداد1195322221422042006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه عائد لبيس محيل1195332221424017195

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائياالء برزان طارش حواله1195342221424022003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائياكتفاء زعيم يوسف عليوي1195352221424037009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيكوثر مؤيد سالم فرحان1195362221424037081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسجود نصير معن عبد1195372221424063061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية المحاويل للبنيناحيائياحمد محمد عبد علي حمزه1195382321411008010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء فاضل سعيد عاجل1195392321422017134

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية السجاد للبنيناحيائيياس خضير عليوي حجيل1195402421411047348

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمنتظر صالح حميد محمد1195412421417022034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33الخارجيوناحيائيسيف صاحب صياح باحي1195422421418001182

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية خديجة للبناتاحيائيبنين علي حسون درويش1195432421422001025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعذاري فرحان محمد ملحان1195442421422028141

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب علي عباس نعيم1195452421422047139

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب هدير كاظم كماز1195462421424015053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية الدرعية المختلطةاحيائيحوراء منهل رعد عبد1195472421427019003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر عابس مالك كاظم1195482521413028064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمصطفى خالد خير هللا طراد1195492621411011207

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الغدير للبناتاحيائيضحى كاظم مظلوم رحيمه1195502621422016156

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء وسام مهدي كاظم1195512621422047026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينهى عبود شعيب عراعر1195522621424004138

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرسل شمران علي ناهي1195532621424007070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء احمد صالح علي1195542721422033119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية ام عمار للبناتاحيائيامنه علي عباس جاسم1195552821422027002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية كوردستان المختلطةاحيائيفاطمة عصام عبد الكريم عباس1195563221427005005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.9696.33ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيدانيه حسين صبر حبيب1195571421422055013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.8096.30المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزينيا حسن مالك يونس1195581021422003070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيابو بكر سهيل نجم عبد هللا1195591021411026008
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن عبد علي حسن1195601021413012015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيعباس لطيف حسين علي1195611021415006040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الفاروق للبناتاحيائيسلمى اكرم صالح عبد القادر1195621021422037044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيرحمة عبد الحسين كاظم زوري1195631121422048029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيامنه عبد الكريم حسن ظاهر1195641121424008003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيمها احمد ابراهيم احمد1195651221422021072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء وائل جبار وذاح1195661221422026121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية النصر للبناتاحيائياالء سالم شكير محمود1195671221422031017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية االعظمية للبنيناحيائيحسين مصطفى مجبل صالح1195681321411001029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية ام البنين للبناتاحيائيسحر عالء كريم موسى1195691321422011052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائياحمد رائد حسن جميل1195701821417005001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية بلد للبناتاحيائينور فراس قاسم جاسم1195711821422017157

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية القائم للبناتاحيائيتقى احمد محمد عبدالعزيز1195721921422010046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد شكر محمود محمد1195732121411032122

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائياحمد طه ياسين جبارة1195742121411060012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية البو صعب المختلطةاحيائيحسين محمد عبد الهادي عباس1195752121417072005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية المقدادية للبناتاحيائيشفاء نوح كريم حسن1195762121422050138

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي سلمان احمد1195772121424004013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيسجاد خالد قاسم عويجل1195782221413021027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائييوسف كريم زرزور سلمان1195792221413025140

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيرضا ناظم سبتي مهدي1195802221413041024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيمصطفى كاظم رزاق بجاي1195812221417048026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء كريم عبد علي غلوم1195822221422046071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيدينا ابراهيم حسين جبر1195832221424007045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيملك فاخر حسين جاسم1195842221424008205

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حامد سلمان1195852221424049058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي مشتاق قيس محمد1195862321411005093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيمرتضى قيصر حسين عطيه1195872321411062056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسين رحيم عبد الكاظم عجيل1195882421413010021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائياحمد عقيل علي طه1195892421413017005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الشافعية للبناتاحيائيهدى مجهول حراز ديوان1195902421422017154

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين ستار ارشيد سباح1195912621411001040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائياحمد عبد المهدي محسن راهي1195922621411022007
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين فرحان عباس عالمه1195932621413001021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيتبارك علي عبد سلمان1195942621422017033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى محمود طالب محمود1195952721422033334

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية غزة للبناتاحيائيمريم يوسف خير هللا حسين1195962721422034185

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء عماد كريم مخيف1195972721422039098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائياسيل حسين جبار دبعون1195982721422046008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.8096.13الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيبكر محمد قيس محمود فهمي1195991021411002016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.3696.06االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد يوسف فتاح1196001321411010152

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.1296.02الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيعال شعبان حاتم حمد1196011021422018087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمؤمل حسين جاسم حمادي1196021021411013115

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد العزيز حمدان ابراهيم1196031021411020089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيعبد السالم خالد فارس عوده1196041021411024021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية السياب للبناتاحيائيزينب كاظم ناجي عبد1196051021422002046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعداية المعراج للبناتاحيائينبأ حمزه طلفاح سالم1196061021422031099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرسل سالم كامل حمادي1196071021422037021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيايمن مؤيد محمد حسن1196081121411015025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيندى داود سلمان حديد1196091121422008119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعداديه االنوار للبناتاحيائيصفا محمد محيي مهدي1196101121422026038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيمنوليا بيادور عجيل خليوي1196111121422044078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الزهور للبناتاحيائينور الهدى علي جاسم غافل1196121221422024181

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيرقيه وليد صبار قاسم1196131221422026094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيعذراء محمد نجم عبد هللا1196141321422001197

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الشعب للبناتاحيائيرسل رعد كامل عبد هللا1196151321422022055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرؤى ليث عباس خزعل1196161321422039073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين احمد ماذي حسن1196171321422040039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيشفاء خضير عباس سالم1196181421422003054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينور الهدى حسين مشيوح جواد1196191421422003098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيوالء احمد زاير كريم1196201421422062153

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد صادق الصدر علي حسين علوان1196211521411011163

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعلي الحق لذيذ زغير مسلم1196221521411013057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية النهروان للبنيناحيائيصادق عمار ليلو عبد الحسن1196231521411018025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية النجاة للبناتاحيائيشهد ثجيل صبر كاظم1196241521422003090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه علي قاسم حسين1196251521422004173
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيبراء اكرم صاحب شولي1196261521426001214

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية العرفان للبنيناحيائييوسف مهند محمد صالح1196271921411029040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيطيبه نجم عبيد حمادي1196281921422053095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيزينب مجيد حميد شرقي1196291921427037020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00االعدادية المركزية للبنيناحيائينزار فراس ابراهيم كريم1196302121411004166

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية الجبل للبنيناحيائيقاسم فارس خضير حسون1196312121411035026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائياسامة مظهر عريبي سبع1196322121413002002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيحسين قاسم رزاق خلف1196332221413024015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي سلمان فهيد صالح1196342221413025074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمود رزاق فيصل1196352221413031052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمة عبد الرحمن صالح حامد1196362221422047165

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية تبارك للبناتاحيائيأيات باقر راضي محسن1196372221422062001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياكرام عصام ناصر طربوش1196382221424028011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيام البنين صباح مكطوف علي1196392221424057002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائينور الهدى صادق صائم عينون1196402221424059042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائياستبرق منصور كشيش عليوي1196412221425002007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائياحمد مهند عبد الكريم ابراهيم1196422321417005002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الربيع للبناتاحيائينور الهدى مسلم عبد الحسين تركي1196432321422022219

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية الفضائل للبناتاحيائيهاله احمد علي جاسم1196442321422036062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد احمد محمد شليج1196452421411005098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعباس حاتم حسين صاحب1196462421411008100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكرار نجم عبد سلمان1196472421411027067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين علي وحيد ساجت1196482421411042043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيتبارك احمد ماهر عبد1196492421422048034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيجواد رزاق ظيغم عجيد1196502621411001025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد الباقر عزيز مزهر1196512621411002104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد الباقر كريم عكل حسين1196522621411011166

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمسلم حسين شاكر حمود1196532621411014172

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الميمون للبنيناحيائيمنتظر حسين فرحان محل1196542621411033172

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحوراء خالد حامد حرجان1196552621422013034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك حيدر عزيز داود1196562621424002133

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب شاكر محمود حبيب1196572621424012106

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيابراهيم علي حسن كاظم1196582721411003004
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين جوده1196592721411021095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيعلي صالح الدين عبد المهدي جواد1196602721411036033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية الرفاه للبناتاحيائيطيبه جاسم كاطع جبر1196612721422044058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية المدائن للبناتاحيائينبأ رافع فليح فايز1196622721422047121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.7295.95ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيسجاد طعمه حمزه كاظم1196632721411039033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.3695.89ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد احمد محان صكر1196642521413031515

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.2895.88ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيحوراء رضا مصطفى عبد الحسين1196651121422069013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية المنصور للبنيناحيائيقيصر وائل فاضل حبش1196661021411026192

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيشهد كمال نجم خليفه1196671021422045034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية اغادير للبناتاحيائيساره رشيد مزاحم رشيد1196681121422038059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياسراء سلمان عبد كريم1196691321422014005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية عدن للبناتاحيائيغفران هاشم محمود احمد1196701321422030052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية يافا للبناتاحيائيرسل حسام مزهر نجم1196711321422031053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيحيدر هيثم جبار عبد الساده1196721421411006040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمحمد قيس محمد قاسم1196731421411007087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحسين علي جاسم مسلط1196741821411115048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيحمزه علي حسين عبد الحميد1196751821413007020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الدجيل للبناتاحيائيساره فزع جاسم محمود1196761821422071067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية المعارف للبنيناحيائيكرار عدنان احمد كنعان1196772121411005107

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد نادر شاكر مصطفى1196782121411049130

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسيل طالل اسماعيل احمد1196792121422048006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية عتبة للبناتاحيائيزينب جاسم محمد عباس1196802121422076020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية االنامل للبناتاحيائيمنال مظهر حسن علي1196812121422091011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيفاطمه صاحب مغير علي1196822121426003049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83الخارجياتاحيائيمنار رباح مهدي جعفر1196832121428050233

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي االكبر احمد عبد الهادي عبيد1196842221411019115

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الدواية للبنيناحيائيمحمد رحيم حسن ثجيل1196852221411023040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزينب صادق جهاد ظاهر1196862221422065057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيزينب ناهي هليل عبد هللا1196872221424050035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيياسر اياد كامل مزعل1196882321411001092

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمرتضى رعد كاظم صبر1196892321411005130

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا مرتضى محمد حتروش1196902321411020185

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيامنه سعدون حسن ميثم1196912321422013047
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيزهراء عدي عيسى عمران1196922321424001005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة واثق كريم حسين1196932321424003182

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيوداد مهند جمعه عبد1196942321427028012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الرباب للبناتاحيائيخديجه خالد حمزه حرز1196952421422004051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتبارك حيدر عبد هللا صاحب1196962421426001069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر رزاق عبد1196972521413013194

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين مكي دويج عبيد1196982621411012049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمرتجى حسن حمزه حزيم1196992621411014165

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية االحرار للبنيناحيائيحسين حمود وسمي صحيب1197002621411018020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيعباس شاكر أحمد شوشي1197012621417015007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائييقين رياض حسين عمران1197022621422031143

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينرجس مهند سلوم اسماعيل1197032621424002142

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيدعاء حسين سلمان داود1197042721422012023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزينب سعد جالل محمد1197052721422040067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمنه هللا جبار عبود حسون1197062721422054287

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيتبارك يعرب حمزة مطر1197072921424003037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيفرح كاظم شرهان صياح1197082921424004080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.1695.69اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيكرار حيدر منفي حسن1197092721415005117

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية اليمن للبنيناحيائياحمد عبد الرسول حمودي حسين1197101021411016005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد جواد عباس عبد1197111021411026018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد صادق حيدر عبد الرضا خلف1197121021411026205

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيربى زياد خلف خليل1197131021422033053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيروان مصلح سلمان صالح1197141021422041009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيمريم علي ناصر حسين1197151121422007062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الشروق للبنيناحيائيمصطفى وليد جاسم عباس1197161221411029057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيرقية رعد محمد عبد الرضا1197171221422029032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيسجاد جاسم عبد الكاظم سعد1197181321411012061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء محمد جخيور اكريم1197191321422001130

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية فدك للبناتاحيائينور الزهراء محمد عودة محيبس1197201421422006165

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الرتاج للبناتاحيائيزهراء عالوي دشر جالب1197211421422050023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء كريم حاجم عجه1197221421422063023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيباقر جمعه شافي ساجت1197231521411005014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعباس سليم عباس جابر1197241521411017045

4148 من 3628صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية النهروان للبنيناحيائيمنتظر عباس جابر لفته1197251521411018061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية المسرة للبناتاحيائياديان عدنان جبار موزان1197261521422002004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمالك هاشم يونس عمشي1197271521422014277

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائياحمد مكي عبد يوسف1197281821413007006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيصادق ناذر شاحوذ عبد الكريم1197291921411015033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الرطبه للبنيناحيائييوسف عامر زكي فرج1197301921411068019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيبكر شامل جبير عودة1197311921411099009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية ابن المعتز المختلطةاحيائيعبد هللا حرج خابور ياسين1197321921417005002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيعلي صالح طعمه مبارك1197332121411082018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الخيزران للبناتاحيائيمريم خطاب سبتي دنبوس1197342121422057151

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحيدر رحيم جوده مالغي1197352221411019071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد نعيم علوان عنيد1197362221411034356

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيموسى محيسن مكطوف كاظم1197372221411080090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيجواد رضا كاظم محمد1197382221413023028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية المسار المختلطةاحيائيسجاد حكمت شنان بنوش1197392221417043023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية بردى للبناتاحيائيفاطمة خالد حسين خضر1197402221422048101

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية القوارير للبناتاحيائيطيبه علي سعود فزاع1197412221422085060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء رشيد خاجي علي1197422221424003064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيدعاء عادل حمود سلطان1197432221426001103

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعباس عبد الرزاق نور حسون1197442321411002114

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسين قصي كاظم جاسم1197452321411042042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد ثامر شاكر هادي1197462321415002253

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمة حيدر يوسف حسن1197472321422022175

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيابراهيم كاظم شيال عكموش1197482421411038002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيسجاد حسين ونان عسكر1197492421411048132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعلي فراس مهدي حمزه1197502421417020064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الصفوه للبناتاحيائيمريم صالح عزيز حسين1197512421422043048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيصابرين ميس شاني فرهود1197522421427008117

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية العزة للبنيناحيائيعبد هللا محمد خضر عباس1197532521411016026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيغفران كاظم عبد الزهره ابراهيم1197542521422001131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل عالء سلمان عبود1197552521422022331

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعادل جليل جفيل حسون1197562621411010086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمقتدى حسين عبد العباس هليل1197572621411014179

4148 من 3629صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعلي اكبر عدنان غركان ناهي1197582621411017055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الحفرية للبناتاحيائيآمنه احمد وهيب خضر1197592621422020001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية العزيزية للبناتاحيائيفاطمه صباح حسن علي1197602621422039045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين جبر حمدان1197612621424007175

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمالك حمزه مهدي سلمان1197622621424013077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيبنين حبيب عبد الكاظم حذيه1197632621424015026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية القوارير للبناتاحيائياسماء حامد عليوي خليف1197642721422015006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية القوارير للبناتاحيائينور صباح عزيز نايف1197652721422015168

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية عكاظ للبناتاحيائيابتهال هادي عبيد فرحان1197662721422018002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبتول طالب مرزه والي1197672721422018028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.1695.53اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء كريم دهش زغير1197681521422009054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0495.51ثانوية التحرير للبناتاحيائينور محمد منعم حيدر1197692321422021122

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية المأمون للبنيناحيائيعباس محمد جاسم غانم1197701021411006024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيعبد الرحمن ظاهر عبيد احمد1197711021417003021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية السياب للبناتاحيائيشمس عمار عزيز عبد مسلم1197721021422002064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الرحمن للبناتاحيائيزينب مخلد رشيد حميد1197731021422021036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيحسين قحطان هادي محمود1197741121411019027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الروافد للبنيناحيائيحامد سامي حامد علي1197751121411024010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد الرحمن جاسم حسين جراد1197761121411024026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيمهند لؤي علي غازي1197771121413005028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية االمال للبناتاحيائيدانية كريم علي حسين1197781121422011034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور عصام حاكم حمزة1197791121422017197

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية هند للبناتاحيائيتبارك علوان علي عجيل1197801121422020015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي كريم شويع محمد1197811221411007107

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي اركان حمد بني1197821221411013031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية النصر للبناتاحيائيضي ماجد ناجي مشكور1197831221422031165

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيآيه عادل قنديل شنان1197841221422050004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الحق المبين للبناتاحيائياسراء عبد الرزاق جبار سرهيد1197851221422050006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيزهراء علي حسون هادي1197861221422050056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الحق المبين للبناتاحيائينور الهدى نجيب مياح عبيد1197871221422050121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الصفا للبنيناحيائيعبيد هللا رعد محمود عبد القادر1197881321411027032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية السياب للبنيناحيائيكرار محمود شالل حبيب1197891321411028084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيحسين علي سعد كاظم1197901321415007029

4148 من 3630صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية سما بغداد االهلية للبناتاحيائينبا حميد عبد الحسن بدر1197911321424003010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسين مهدي حسن عبد هللا1197921421411027033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعلي ميثم عريبي ياسر1197931421411047041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائيشمس بدري جمال عبد الوهاب1197941421422039031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية الشمائل للبناتاحيائيبنين حسن عبد جساس1197951421422042020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرنا عباس فاضل محمد1197961421422044062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحيدر عالء سلمان قاسم1197971521411007052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمحمد باقر غانم يتيم سابط1197981521411019022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيايه سيد عيسى علي1197991521422007021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيايالف حيدر حاتم جخيور1198001521422011014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياستبرق عبد الحسن عبيد رشيج1198011521422014010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيرغد جهاد كاظم احمد1198021521422015044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم بشار عبد الرحمن محمد علي1198031721424013090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الروافد للبنيناحيائيمصطفى فنر مناور جاسم1198041821411073089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الدجيل للبناتاحيائيمروه مهدي كديمي حسين1198051821422071104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب عبد الستار حمزة بنو1198061821422096015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيايه عامر صالح محمد1198071821427006005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيقتيبه احمد عباس ابراهيم1198081921411009177

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعلي طالل ابراهيم نصيف1198091921411015046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيحذيفة محمد عبد الكريم عبد هللا1198101921411092026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسحر اياد صالح ذيبان1198111921422061034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية الشفق للبناتاحيائياسراء مرضي فتيخان عبد هللا1198121921422106003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50الخارجيوناحيائيصفوان محمود حسين خلف1198132021418001091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعالء احمد عبد هللا حميد1198142121411007087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية خانقين للبنيناحيائيعلي دلشاد إبراهيم عيسى1198152121411011072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية ديالى للبنيناحيائيعلي كامل محمد خليل1198162121411012130

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمود قتيبه محمود ابراهيم1198172121411013142

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيطه بشار عزيز قادر1198182121411017032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائييوسف محمد سلمان احمد1198192121411027046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمصطفى محمد عباس داود1198202121411051128

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمحمد عدنان سلمان علوان1198212121411059081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرقيه عبد الحميد لطيف نصيف1198222121422009070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية القدس للبناتاحيائيسجى يوسف شكر محمود1198232121422021054
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب حميد خضير عباس1198242121422024018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيماريا حسين علي غضيب1198252121422032163

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الخيزران للبناتاحيائيطيبه عدنان جاسم محمد1198262121422057124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية المروة للبناتاحيائيحوراء محمود حسن علوان1198272121422069010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيامنه صباح داود سلمان1198282121422074012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية االغراس للبناتاحيائيموده مازن محسن عارف1198292121422094054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية والدة للبناتاحيائيماب فاروق ولي حسين1198302121422099034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيفاطمة عامر هادي كرجي1198312121424004020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50االعدادية المركزية للبنيناحيائينصر هللا عبد الحسين كاظم خضير1198322221411004462

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيسجاد خالد فليح ناصر1198332221413030041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة حيدر عبد الحسين عبد1198342221422039284

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيجمانة ستار جخيور علي1198352221424008052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب سالم ياسر مفتن1198362221424012103

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد حسين عبد الزهرة1198372221424028101

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم حميد عطوان لفته1198382221424035046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد حيدر عليوي لحيس1198392321411006184

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمرتضى قاسم اسماعيل عجيل1198402321413018273

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيأمير ناظم محمد عبد1198412421411036006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد عبد عون1198422421411047271

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ لطيف حبيب عبد الحسين1198432421422039211

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائياحمد غالي محمد رضا رحيم1198442521413017003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه فراس شاكر عباس1198452521422040241

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسن عزيز عباس حسون1198462621411001029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس علي فيصل مهذول1198472621411001085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيمجتبى ماجد عبد الحميد رسن1198482621411001136

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد حميد عبد الواحد ظاهر1198492621411005123

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الغدير للبناتاحيائيعبير محمد شياع جعفر1198502621422016160

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية اليسر للبناتاحيائيايه جاسم محمد شعيبث1198512621422038012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر جليل مهدي1198522621424007090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم احمد جبار شلوت1198532721422037271

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء احمد عباس عبد1198542821422009057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية الفرات للبناتاحيائيسرى شاكر زامل كاظم1198552821422010068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.6495.44االعدادية المركزية للبنيناحيائيطلحه رعد احمد حلومي1198561321411010062

4148 من 3632صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.4895.41ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عمار عباس محمد1198571421422027075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.4495.41ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعلي محمد هادي موسى1198582521413028055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.2895.38ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد منتظر طارق ابراهيم1198592321411056013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0895.35اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي صادق عبد المنعم محمد حسن1198602721411028102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الغزالية للبنيناحيائياحمد مشرق صبحي سعيد1198611021411008006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا عبد الحسين نجم خضير1198621021411019060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيحارث مثنى عبد الكريم جسام1198631021411026067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الرحمن للبناتاحيائيزهراء فيصل غازي فرج1198641021422021028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية المحبة للبنيناحيائيمنتظر حسين عبيد عباس1198651121411003027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمحمد ناهي محمد سعيد1198661121411006074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد هللا سعدي يوسف صباح1198671121411025074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيرانيا قحطان علوان عبد الكريم1198681121422006065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية االمال للبناتاحيائيطيبه حسن فاضل حسن1198691121422011091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيتبارك وائل كنعان عليوي1198701121422016014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية حماة للبناتاحيائيازل فوزي حمد حسون1198711121422025001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33الخارجياتاحيائيافانين خليل زبون فرحان1198721121428050020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية البالد للبنيناحيائيحسين مازن عالء سهيل1198731221411008011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيرقيه علي كاظم ديوان1198741221422009028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الفوز للبناتاحيائيتبارك كاظم حميد جاسم1198751221422013028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الفوز للبناتاحيائيورود وسام علي جاسم1198761221422013116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمريم بالل عيسى جبر1198771221422017140

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيبنين احمد خميس جعفر1198781221422026029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية السياب للبنيناحيائيعبد القادر باسم محمد علي1198791321411028052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية عدن للبناتاحيائيايات زهير محمد كاطع1198801321422030012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الرشد للبناتاحيائيحوراء راسم عبد علي روضان1198811321422033013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمينا احمد حسين علي1198821321422039242

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية االفكار للبناتاحيائيهاله نصير احمد عطيه1198831321422042018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية عائشة للبناتاحيائيوالء علي طعمه شمخي1198841421422010227

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية الضحى للبناتاحيائيسلوى وادي مسير عاريه1198851421422023022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيبتول سالم علي عبد الحسين1198861421422031004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية الخنساء للبناتاحيائيمريم علي حسن علي1198871421422040061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية قباء للبنيناحيائيامجد جعفر صادق مهدي1198881521411010005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيهند صادق ابراهيم شيرك هللا1198891521422007207
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينور الهدى زهير سلمان حسين1198901521422010165

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائينور الهدى محمد ناصر موسى1198911521422013066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهاجر فياض جوده حميد1198921621424005093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية المزرع للبنيناحيائيجاسم محمد علي خليل ابراهيم1198931721411163007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية بلد للبنيناحيائيكميل عزالدين عبد نعمه1198941821411006112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين محمد مهدي محمد1198951821411106013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية اليرموك للبنيناحيائيياسين فائز حسن جاسم1198961821411108024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية بلد للبناتاحيائيمريم مصطفى قاسم عبد الحسين1198971821422017128

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعثمان قيس حديد فزع1198981921411011065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمصطفى ايسر فاضل عبد هللا1198991921411015057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعبد القادر خضير كريم حمود1199001921411027012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية راوة للبناتاحيائيسميه مهند حسن احمد1199011921422009033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيرويده قاسم محمد دايح1199021921422081059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمحمد خالد يوسف علي1199032021411024057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية عدن للبنيناحيائيزيد قتيبه عبد هللا ياسين1199042021411055030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيسعد حسين حميد سعد1199052121411004059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائينزار روكان عبد هللا أحمد1199062121411010104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية ديالى للبنيناحيائيحسين عمار عدنان طعان1199072121411012062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية الفارابي للبنيناحيائياحمد اياد ستار عبد1199082121411025002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيحسن سعد حميد كامل1199092121411029019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعلي داود سليمان إبراهيم1199102121411037070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيمصطفى محمد خليفه عباس1199112121411040036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمهيمن عبد هللا عبد اللطيف حميد1199122121411049151

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية البطولة للبنيناحيائياحمد ناصر علي يوسف1199132121411061002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية السكري للبنيناحيائيفاطمه حسن خليفة عبد الوهاب1199142121421043013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيمريم فيصل جبر عباس1199152121422011080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية االقتدار للبناتاحيائيزينب جاسم فيحان صكبان1199162121422030029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائييقين عبد الرزاق عبد العزيز حسن1199172121422044094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية المقدادية للبناتاحيائينواره زياد فالح حسن1199182121422050200

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية النبوة للبناتاحيائيعذراء عادل عبود فرج1199192121422055098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية المروة للبناتاحيائيمريم طه عبد الجبار علوان1199202121422069029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي عبد الكاظم حسن فرهود1199212221411034254

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائياحمد رياض ذياب موات1199222221413040002
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية الطيبات للبناتاحيائياية عمار خضير لفته1199232221422065013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائيتبارك عقيل حسن عبود1199242221422083050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيآيه ناجي شغيدل راهي1199252221424010010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائينرجس واثق باسم عبيد1199262221424020126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية االمام للبنيناحيائيعلي محمد عباس حسين1199272321411013041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية الدستور للبنيناحيائيقاسم احمد معافي عبيد1199282321411018032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي فراس جاسم عبد1199292321411020233

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد حسين شاكر منسي1199302321411020311

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر علي شاكر حمزه1199312321411020389

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين سالم مطر نعمان1199322321413018061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحيدر محسن شعالن عطيه1199332321415002103

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية عدن للبناتاحيائيهدى صالح محمد شباده1199342321422001087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الشموس للبناتاحيائيراميه محيسن خليل معين1199352321422025024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيتبارك حيدر حبيب عمران1199362321422060009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمنتظر ثامر كاظم مناوي1199372421413018143

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية خديجة للبناتاحيائيشهد حبيب هريس بادي1199382421422001084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية النور للبناتاحيائيايات عطيه كاظم عباس1199392421422005011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيغدير بدر شريف ستار1199402421422006133

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء محمد كامل جواد1199412421422013125

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الهدى للبناتاحيائياسالم عادل عبد الحسين كريم1199422421422020005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عبد الكريم جابر عطيه1199432421422028100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيايات رحيم فرحان نجم1199442421424015012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيرقيه علي مهدي ثويني1199452421424015043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء خليل جواد كاظم1199462521424004425

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائينهله مهور صالح مسني1199472521427006130

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الميمون للبنيناحيائيعبد الكريم قاسم مطرود محمد1199482621411033071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيطه حميد ياسين محيبس1199492621413001036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الكوت للبناتاحيائيهدى فيصل حسن عبود1199502621422025181

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزينب ضياء محمد طاهر1199512621422037051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيحوراء هليل ديان عبيد1199522621422044018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيسجاد سالم رمل عفريت1199532721411007048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعلي حسن علي هاشم1199542721411021065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد جميل حميد عبود1199552721411034199
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي حيدر جواد كاظم1199562721411037069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية خولة للبناتاحيائيزهراء حسن عبود سلمان1199572821422033020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.8895.31ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد عباس عبد هللا حسين1199581221411001078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.5695.26اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتضى حيدر جبار صالح1199592721411028169

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.3695.23ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيدعاء علي حسين علي1199602721422043016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.2495.21ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيرابي روني عزيز حنا1199611421411038016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0895.18(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عدنان جابر عبد1199622521424004460

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيفاروق فؤاد شهاب احمد1199631021411026189

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الكرخ للبناتاحيائيفرح مازن عبد الكريم قدوري1199641021422001032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية المأمون للبناتاحيائيفوزيه عامر محمد جاسم1199651021422034054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية المعراج للبنيناحيائيمحمد محمود صبح كمر1199661121411023039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيمحمود حامد علي مصطاف1199671121417007015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية البتول للبناتاحيائيخلود جمال يونس نجم1199681121422013041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيريهام خالد نجم عبد1199691121422014056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيزينب قاسم علي صحن1199701121422037018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية رفيدة للبناتاحيائيزهراء محمد قاسم عبد علي1199711121422041040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية رفيدة للبناتاحيائيزينب فاضل عباس هاشم1199721121422041043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية البصرة للبناتاحيائيدانيه عدنان ثويني حمزه1199731121422043021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيساره اسماعيل عبد كاظم1199741121422044050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيساره جمال مكي عبد الرزاق1199751121424013017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية الجواهري للبنيناحيائيسجاد علي ماجد محمود1199761221411013020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعاصم بهجت تركي حميد1199771221411019046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين علي تركي جواد1199781221411027044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمريم جواد كاظم خضير1199791221422017142

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائينور الهدى سعدي عباس لطيف1199801221422017165

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب زهير محمود جهاد1199811221422024091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب مصعب عجيل ياسين1199821221422025067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيبنين محمد شالكه جابر1199831221422050018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي طه ياسين حمادي1199841321411010097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيالصادق غانم عبد الجبار خلف1199851321411029008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن علي عبد الحميد عامر1199861321413014006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآمنه ابراهيم فاروق ابراهيم1199871321422002003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء حيدر ابراهيم شاكر1199881321422031065
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمقتدى جاسم لفته هاشم1199891421411006105

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17إعدادية المقدام للبنيناحيائيعبد هللا عبد الكريم سيد علي1199901421411015066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمنتظر عودة صابر عنبر1199911421411016170

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية الرسل االهلية للبنيناحيائيحسن رعد داود سلمان1199921421413024002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيسناء سامي خنجر جلهوم1199931421422029019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائياريج جواد كاظم عبد هللا1199941421422059004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية االعتماد للبناتاحيائينور الهدى رحمان زويد خلف1199951421422067065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيغفران ثامر فوزي حسين1199961421424003034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الرافدين للبنيناحيائياكرم واثق موسى هاشم1199971521411001008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين هادي زهراو فرج1199981521411003020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيعذراء جواد مجيد عبد هللا1199991521426001196

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعمر سعدون مجيد خلف1200001921411007080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية العرفان للبنيناحيائيحارث ثامر حسن عالوي1200011921411029009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية زنكورة للبنيناحيائيحارث محمد عزيز خلف1200021921411032012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الرمانة للبنيناحيائيحسن عبد السالم فنيش حمد1200031921411112025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيخطاب بالل طالب عبد الرحمن1200041921417037010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيبراق حامد محمد صالح حسن1200051921422057020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد نزار عبد الستار سلمان1200062121411002015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيطارق زيد خلف حسين1200072121411055026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيصهيب سعد ابراهيم حسن1200082121417013007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيميس علي محمد حسن1200092121422001139

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيشوق باسم سعد دهش1200102121422008088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايات احمد جمال الدين عبد هللا1200112121422013015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية ام ابيها للبناتاحيائياستبرق جمال علي حسين1200122121422080001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية الزخرف للبناتاحيائيهند اسد عبد الغفور يوسف1200132121422097016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية الراية المختلطةاحيائيفاطمه رشيد حميد مجيد1200142121427002010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد حسن احمد حسن منصور1200152221411003255

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس لطيف منشد عبد1200162221413021036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي حليم ساجت فليح1200172221413023133

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمهدي ريسان فالح بشير1200182221413023223

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه سعد رزاق محيسن1200192221422009085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية سكينة للبناتاحيائينور الهدى عبد الرضا حميد عزيز1200202221422016163

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزينه حيدر كزار ناصر1200212221422031055
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الحدباء للبناتاحيائيمريم صفاء حسن صاحب1200222221422047190

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيهاجر عامر سعد عزيز1200232221424003155

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن محمد داوود1200242221424004055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيحيدر محمد حسين علي1200252321411025019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعلي ناهض عبد هللا حمد1200262321411063073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيآيات عبد علي كامل كريم1200272321422006004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه بهاء حسين صالح1200282321422013168

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائينجالء صالح مهدي ابراهيم1200292321422013484

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الشموس للبناتاحيائيمريم فارس عبدالخالق احمد1200302321422025072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيابتهاج خالد حمزه علوان1200312321422033004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب عباس تكليف عسر1200322321422067051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتبارك حسن كسار كاظم1200332321422072062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي عادل بدير علوش1200342421411004119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف علي ناصر هواش1200352421411036145

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد صادق فارس وناس عبد1200362421411048249

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب سالم صيهود عبيد1200372421422027113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعداديه يافا للبناتاحيائيرفقه رزاق محيبس شداد1200382421422040083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيعلياء حامد شهاب عبد1200392421424017061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائياسامه محمد علي منصور1200402521411018005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب حسن خلف جلجول1200412521422003274

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيروان زيد جاسم مخيف1200422521422004295

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه مكي جاسم عبد زيد1200432521422024119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء عبد الكريم فوزي عبد الكريم1200442521424004253

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزينب فالح حسن كركور1200452521424025029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد احمد عباس عبد1200462621411001139

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين عالء فليح حسن1200472621411009044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائيبالل ناظم جاسم محمد1200482621411012025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمخلد رياض عبد المنعم عبد علي1200492621411012162

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيايه رحيم عبد الحسن عبار1200502621424002022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء فهد عوض حسين1200512621424012096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيهدى وهاب رزاق جواد1200522721422050125

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيعباس فاضل غازي عبودي1200532921411015021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين وليد عليوي عبود1200542921411017092
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيهبه محمد جنيح عريبي1200552921422025139

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسندس عمر جسام مطلك1200563121422009095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.9695.16ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم علي عبد الحسين كاطع1200572721422043081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.7695.13ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيلليانه عباس احمد غالم1200581321422049078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.4495.07ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسين عباس امير معارز1200592421411041067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.2895.05ثانوية المتميزات االولىاحيائيرواء جاسم محمد علي حسن1200601721422004059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعلي السجاد وجدان خليل محسن1200611021411013099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيعمر نجم عبد سهيل1200621021411020141

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيمرتضى محمد نجم محمد1200631021411026226

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى احمد محمد خضير1200641021411026229

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الحارثية للبناتاحيائيزهراء علي ناجي محمد1200651021422030009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائييحيى عامر عبيد علي1200661121411015118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية تطوان للبنيناحيائيعثمان محمد فاضل محسن1200671121411017080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيامير علي غالي عبود حسان1200681121411041020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية االالء للبناتاحيائيدينا بشير زيد محمد1200691121422059004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمه عمار بدر صادق1200701121422061038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيمحمد صادق طاهر جابر علي1200711221411002033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمؤمل عبد الرسول محسن صالح1200721221411013045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعمر نصر ابراهيم جواد1200731221411019066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمرتضى حيدر لطيف عبد1200741221411027150

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الفوز للبناتاحيائيغدير عادل ياسين عسكر1200751221422013076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيرحمه محمد رحيم محمد1200761221422025046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية النصر للبناتاحيائيبنين علي محسن مطلك1200771221422031042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء كريم مريخ حميدي1200781221422031110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية التفوق للبناتاحيائيزهراء علي حسين ياسر1200791221422032022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية االقصى للبناتاحيائيرويده جابر جاسم حمندي1200801221422045014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية االنصار للبنيناحيائيكرار حيدر فيصل شمخي1200811321411003083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الشماسية للبنيناحيائيحسين سامر حسين علي1200821321411021010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيمحمد ياسين ثامر محمد1200831321411023042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي سعد جاسم محمد1200841321411028068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايه صفاء خضير جاسم1200851321422002018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيآيه محمد عبد ولف1200861321422017006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الشعب للبناتاحيائيعذراء مسلم صالح منصور1200871321422022120

4148 من 3639صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية عدن للبناتاحيائيوجد زياد عبد حمادي1200881321422030089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية االفكار للبناتاحيائيايالف حسن علي ياسين1200891321422042002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية المناهل للبناتاحيائيزينب ماهر صدام ماضي1200901321422046039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيسامي احمد سامي حسين1200911421411020043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد حسين فرج عبد هللا1200921421411039144

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيندى حسام عالوي هادي1200931421422029030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحنين عمار عكار شويل1200941421422044046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيبنين سلمان شوكه بديم1200951421422057033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمالك قاسم محمد نعمه1200961421422057181

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيسبأ ناظم حسين علي1200971421422063043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الوالي ثجيل1200981421424022011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرقيه علي هادي صالح1200991521422005036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيتقى حسين زاير جبارة1201001521422019005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية بلد للبنيناحيائيحسن عباس كاظم عباس1201011821411006034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية بلد للبنيناحيائيحكيم صالح مهدي عباس1201021821411006048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمنذر نوفل احمد خضر1201031821411032135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيطارق احمود خلف جبر1201041821417020005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياحمد حميد عبد القهار حسن1201051921411009016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيبهاء سمير حديد فزع1201061921411011024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الرمانة للبنيناحيائيحمزه سالم خليفه علي1201071921411112029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا هيثم عبد هللا عواد1201081921413019024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيقدامه محمد عبد منصور1201091921417037024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائياصاله سامي الفي علي1201101921422012017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية االنبار للبناتاحيائيساره عالء الدين شفيق جاسم1201111921422016049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتاحيائيزهراء عدنان خلف كردي1201121921422029008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيمرتضى عقيل لطيف علي1201132121411005132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية اسد هللا للبنيناحيائياحمد فياض سالم علوان1201142121411017007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي مبدر عبد رديني1201152121411028075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمنتظر سلمان درويش حسن1201162121411049150

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيعبد الخالق حسن علي مطلق1201172121411074014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيفاطمه كامل اسماعيل محمد1201182121422003085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الحريري للبناتاحيائياقبال عدنان احمد رحيم1201192121422053010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائينور عبد الستار عواد حسن1201202121422057171

4148 من 3640صفحة 
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الفهود للبنيناحيائيعلي حسين ثامر مخاط1201212221411042056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد عطيه مخيلف ساجت1201222221413023185

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمهدي جواد كاظم عشم1201232221413023222

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعباس احمد سالم ناصر1201242221413030045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيكرار نعيم ناهي شايع1201252221417047029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيسجاد جميل حمود محيسن1201262221417060029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء جاسم شهد حسين1201272221422004008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيرسل موحان كسار ودان1201282221422046048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية النيل للبناتاحيائيداليا ستار يوسف موات1201292221422054040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزينب حسن عطشان عبد الرضا1201302221422055052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيحوراء بهلول عويد جعفر1201312221422061022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية تبارك للبناتاحيائيزينب سعيد جويد محيل1201322221422062022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الواحد جاسم1201332221424022032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد لفته بردان1201342221424022070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائينداء محمد حسن عارف ياسر1201352221424022086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتاحيائيرحيل كاظم حدوان عباس1201362221424052006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي فاضل شالل حسن1201372321411009101

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية السدة للبنيناحيائيمنتظر حاكم كريم عبد الحمزة1201382321411016101

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيعبد هللا حيدر عادل شرهان1201392321411025025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الشوملي للبنيناحيائيياسر احمد نور محي1201402321411042140

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الدرعية للبنيناحيائيحسين عباس حسن عباس1201412321411053008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزهراء عدنان رحمان سلمان1201422321422040024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد النبي جاسم1201432321422063031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد جابر طالب حسون1201442421411044134

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي ميثاق علي عكله1201452421413018097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيقاسم لفتة جبار عطيه1201462421417010028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين حمزه كامل حميدي1201472421422011035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيتقى حازم محمد خطار1201482421422011049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيسارة احمد نافع هادي1201492421422047149

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيتاره عمار هويش مزهر1201502421424014011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيطيبه محمود عبد الساده جبر1201512421424017056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين فليح حسن برهان1201522521411008096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعباس جاسم شهيد عباس1201532521411010105
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيرضا غالب جبار جاسم1201542521413023047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء جبر هبيل حسين1201552521424004404

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائياسماء عبد الرضا جعل مجهول1201562521427014005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسن جواد1201572621411012044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي حسن خلف عطا هللا1201582621411012109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعصام عماد احيمد ضاحي1201592621411014110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيليث عماد يبار حسين1201602621411022150

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعلي حسين جميل عبد هللا1201612621411038045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيمحمد باسم ياس احمد1201622621411054050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيابراهيم غني رفش ياسر1201632621413001002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد الهادي حيدر عبد الزهره هادي1201642621413004036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيبدر عباس فاضل خليف1201652621413006005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيعداي جريان عبد هللا عبيد1201662621413009034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيمفاز ابراهيم هادي رؤوف1201672621422025155

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيآيات يوسف خالص حسن1201682621422037011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزهراء اياد عبد االمير شالكه1201692721422027031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيتقوى حيدر عبد جابر1201702921424003039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيُربى عامر عبد اللطيف عبد1201713121422009063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينور يونس علي محمد1201723121422009169

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.6494.94ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيامنيه محمد عكله داود1201731321422043013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.5694.93ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيعذراء مهدي خزعل لعيبي1201741321422049062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.4494.91الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا احسان عبد الجبار محمد1201751021411002052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.2494.87ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيامنيه هيمان حسام الدين محمد نزهت1201761421422055005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.2494.87ثانوية المتميزيناحيائيحسين احمد جاسم محمود1201772421411041028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0494.84ثانوية المتميزيناحيائيمقتدى عباس محسن زبون1201781421411005112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن اكرم اسماعيل عباس1201791021411020086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية الرسالة االهلية للبنيناحيائيأسامة عدنان محسن خضير1201801021413019001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية السياب للبناتاحيائيعائشه فاضل لطيف احمد1201811021422002071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية الخضراء للبناتاحيائيمريم بسام يوسف عبد هللا1201821021422007042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد هللا نائل سليم هادي1201831121411041070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية العزة للبناتاحيائيساره محمد عبد العالي مهدي1201841121422001024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيحنين حميد ياس خضير1201851121422008033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحوراء علي حسين حران1201861121422017048
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية اغادير للبناتاحيائيرسل رعد سعد صبري1201871121422038034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيمريم عزام زامل محمد1201881121422039057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائييقين هيثم عاصم جواد1201891121422048112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيفيحاء محمد جاسم محمد1201901121424015021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسن علي مظلوم كاظم1201911221411007025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائيبنين عبد الكريم قاسم ابراهيم1201921221422009007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيرسل سالم احمد حسن1201931221422025048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيمريم مهدي عبد الحسين حسن1201941221422029063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى مرتضى فاضل زبون1201951321422002148

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائياريج مثنى يحيى عبد1201961321424011001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد المنتظر ماجد نجم عبود1201971421411009134

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسين جواد كاظم عبد الرضا1201981421411027020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيسجاد مجيد كاظم خليف1201991421411042021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83الخارجيوناحيائييوسف محمد عباس جاسم1202001421418001367

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية عائشة للبناتاحيائيبنين حامد علي عبد الحسن1202011421422010027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية المعرفة للبناتاحيائيشمس مهند جاسم محمد1202021421422039034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرسل محمد حميد عمران1202031421422044058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهدى رشيد مجبد ابراهيم1202041421422062151

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفرح احمد صبر عاشور1202051521422006187

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرباب عدنان جواد غافل1202061521422014087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية المآثر للبناتاحيائياسراء عقيل عبد هللا مزعل1202071621422100003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائينزار محمد حبيب حسين1202081721411003159

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الراية للبنيناحيائياسعد فهد اسعد محمد1202091721411025017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الدجيل للبناتاحيائينبأ خالد ناجي مهدي1202101821422071123

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيسحر صالح مجاهد ضاحي1202111821422110032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية القائم للبنيناحيائينواف رعد نايف علي1202121921411023120

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائيعبد المجيد خالد جميل فرحان1202131921411054009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيابوبكر عامر عفتان عباس1202141921413009004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيزيد سلطان حميد مركب1202151921417037011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاتن حسن يوسف حمودي1202161921422061051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية العبور للبناتاحيائيايمان ستار فرحان محمد1202171921422086027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83 المختلطة7ثانوية حوضاحيائيغسان عبد هللا احمد زيدان1202182021417037014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد حسين علي اسماعيل1202192121411009245
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيقطر الندى عباس هادي محمود1202202121422001120

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية البراءة للبناتاحيائيعلياء حامد عبد بريسم1202212121422004096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء بهاء صادق عبود1202222121422049092

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية بابل للبناتاحيائيهدى صالح حسن خفيف1202232121422051140

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيمريم خليل علي زبار1202242121422079119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى طالب ماجد عداي1202252221411003320

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى حسن عبيد ثجيل1202262221411034377

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الفهود للبنيناحيائياحمد ميثاق مسعد عزيز1202272221411042014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية القيثارة للبنيناحيائيجعفر زياد طارق عبد الرسول1202282221411046006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسين محمد منخي شريف1202292221413004050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعقيل رحيم كريم غضبان1202302221413006108

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحيدر عزيز كعيد سلطان1202312221413013061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد تقي نوري نايف عبيد1202322221413019031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم جباري لطيف1202332221413023189

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء صباح صبار جنام1202342221422048050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب عجيل جياد سويف1202352221424003098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيبتول تحسين عبد هللا داخل1202362221424010037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيحنين عبد الرسول جعفر موسى1202372221424010067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينوره باسم محمد سعدون1202382221424010227

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيحوراء عماد راضي عطشان1202392221424012047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيدعاء عباس كماز جبر1202402221424020032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياسيل ميثم ياسين اصبيح1202412221424045023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبدور عماد شاكر فرهود1202422221424045037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية ابداع االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسن عبد1202432221424053006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايات ماجد علي عبد1202442221424062006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83الخارجياتاحيائيفاطمه عاجل خريش ضرار1202452221428050396

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين طاهر فريق عبد المحسن1202462321411002047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيوليد خالد كامل عباس1202472321411002252

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية السدة للبنيناحيائيحسين علي رشيد خضير1202482321411016031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية النيل للبنيناحيائيعلي عباس عمران كاظم1202492321411029083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحمزه حسين رحيم خضير1202502321413018077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي احمد صاده كاظم1202512321417007102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب مهدي سلمان محمد1202522321422002084
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيامنه محمود جواد هادي1202532321422013048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب نهاد عبدالصاحب كاظم1202542321422018086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائينور الهدى حافظ موسى سبيل1202552321422047130

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء ماجد علي كتاب1202562321422060024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينورالهدى كريم جبار خضيري1202572321422072296

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيفاطمه سجاد عباس حسين1202582321427029025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيجعفر سعد عيدان شياع1202592421411036046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيجعفر حسن محي حمود1202602421411047046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين قحطان مالك كاظم1202612421411048099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي مجبل هربول شمخي1202622421413008033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعباس عقيل نور عبد الكاظم1202632421413018067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحسنين احسان فليح حسن1202642421417008020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب عباس حيوان سبهان1202652421422009177

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الديوانية للبناتاحيائيمذاهب قصي عواد هادي1202662421422010110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيفرقان ابراهيم محمد وناس1202672421422011180

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية الجنان للبناتاحيائيرنده حامد جبار منجل1202682421422035018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعداديه يافا للبناتاحيائينور الهدى محسن عبد الزهره كاظم1202692421422040231

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر حميد شهيد1202702421424023020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحمزه حسن حمزه جبار1202712521411004038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيسيف فرات عدنان هادي1202722521411007175

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيابراهيم عبد الرسول حسين عباس1202732521413031005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيجعفر محمد جوده كاظم1202742521413031111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمهدي رزاق حسين فرهود1202752521415002322

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء باسم محمد حسون1202762521424004400

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه هادي عبد راضي1202772521424018116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيرقيه جبار جادر حسون1202782521424023028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيحنان علي هادي مردان1202792521424029005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية العزيزية للبنيناحيائيرسول احمد علي فرحان1202802621411014078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيعباس مكي علي محمود1202812621415004028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيعلي عباس جسام كاوي1202822621415009015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيدعاء ثابت عطا هللا ضاحي1202832621422013037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية ام الكتاب للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن نجم روضان1202842621422052010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيايه علي صبيح رشيد1202852621424004021

4148 من 3645صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الفتح للبنيناحيائياحمد عبد الكاظم جاسم حسين1202862721411003009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى حليم شهيد عبد الحسين1202872721411025229

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي حسين مطشر عيدان1202882721411032121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيأيوب جون كاظم حسن1202892721411041001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية القوارير للبناتاحيائياسراء صالح حسن كاظم1202902721422015003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيآيات سعود نايف مجيد1202912721424004001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية العمارة للبناتاحيائيشيما حيدر حسن حميد1202922821422009096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء قاسم رحمة حمادي1202932821422012063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب فوزي غافل ناصر1202942821424001013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائياحمد علي حرب مسعد1202952921411019006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيعمار عظيم فليح محسن1202962921411022062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائيتبارك علي حامد محمد1202972921422001034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيالمسك اسامه علي عبد االمير1202983021427028002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83انقرة-مدارس الفرات االهلية تركيااحيائينور ابراهيم سعود طارش1202993021427046010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.8894.81ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد مثنى مزهر جلوب1203001121411010076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.8894.81ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعقيل ابراهيم تركي عبد الحسين1203012521413028040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.7694.79الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمود جعفر صادق سلمان1203021021411028100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.6494.77للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء علي محمد عبد االمير1203032221422013033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.3294.72ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعبد هللا محمد علوان حسين1203041221411001047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.2894.71ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائياسراء خالد عبد حميد1203051921424003002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.2494.71الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد اسامه صباح عبد الباقي1203061021411002004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0894.68ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد هشام زاير عبد هللا1203072621411040030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0494.67ثانوية السالم للمتميزيناحيائيامير قاسم سعدون مسلم1203081121411010011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية القدس للبنيناحيائيعبد الكريم خالد عبد علي عباس1203091021411014049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيسجاد رائد عدنان عبد الكريم1203101021411026111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيضياء ياسين فليح فضي1203111021417003018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية الجامعة للبناتاحيائييقين صباح نوار صالح1203121021422009109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيعبير علي احمد حاضر1203131021422015033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية البطولة للبناتاحيائيتبارك صالح محمد احمد1203141021422028028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينه اسماعيل محمود مجيت1203151021422033085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية اجنادين للبناتاحيائيامنه علي محمد ابراهيم1203161021422038012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائياماني اسعد احمد محمود1203171021422045004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمنتظر صالح مهدي كريم1203181121411019108
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزهراء صدام دحام صالح1203191121422006084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيرفل وسام ناجي عوده1203201121422008046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيمالك هيثم عبد الصاحب جبر1203211121422039059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية النهار للبناتاحيائيايه احمد جاسم جبر1203221121422056007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمنتظر ياس فاضل عبد1203231221411027170

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية االنوار للبناتاحيائيبنت الهدى كاظم عبد علي الزم1203241221422023010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية النصر للبناتاحيائيايه صادق محمد شاتي1203251221422031030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية النصر للبناتاحيائيبنين جاسم محمد حسون1203261221422031040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية العزة للبناتاحيائيحنان علي عبد الحسين كريم1203271221422036028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيوليد خالد مزعل غافل1203281321411008144

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية بغداد للبناتاحيائياسراء محمد مجفول عصمان1203291321422001009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيدينا احمد ناجي رؤوف1203301321422001077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيفرح يحيى فارس موسى1203311321422001248

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيام البنين عبدالزهره محيميد عبد الحسن1203321321422002011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيايه حقي اسماعيل حيزان1203331321422017022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيتفى كريم منلون عكموش1203341321422017041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية زها حديد للبناتاحيائيتبارك علي هادي حميد1203351321422048010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمحمد باقر صادق جعفر محمد1203361421411003102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيطه وائل طه مطر1203371421411008047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائياسامة احمد عبد حمد1203381421411013009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيباقر انيس لطيف كاطع1203391421411016025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية السجود للبناتاحيائيغدير سالم خالف كاظم1203401421422001048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية ام القرى للبناتاحيائينور غالب حامد خلف1203411421422015137

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفاطمه محمود عمران حسين1203421421422032069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الناصرة للبناتاحيائيفاطمة الكبرى عبد الحسن جبر ضيف1203431421422056083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية المدائن االهلية للبناتاحيائيتبارك ارزوقي كامل مطلك1203441421424025001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيفاطمه جعفر عبد الرضا علي1203451421426006144

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمهدي راضي مهوس تعيب1203461521411005152

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد قاسم حسان محمد1203471521411011182

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية المآثر للبناتاحيائيبنين صباح موسى محمد1203481521422011035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائياسماء عبد العظيم جاسم عميد1203491521422013006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيهديل جبر عياش كاظم1203501521422013075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الفكر للبناتاحيائيآيات اكرم قاسم عباس1203511521422016001
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية القرنة للبنيناحيائيمهدي عبد هللا بدر برغش1203521621411026060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياسراء شفيق عبد كاظم1203531621424022005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الزهور للبنيناحيائيبالل خالد حازم سعيد1203541721411015021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية عائشة للبناتاحيائيزمن وسام محسن دلف1203551821422022061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيعائشة ابراهيم فرحان حسن1203561821422110037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية عنه للبنيناحيائياسماعيل صالح يعقوب يوسف1203571921411021009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية زنكورة للبنيناحيائيياسر غازي نشمي خلف1203581921411032047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الرمانة للبنيناحيائيحميد صكار فرحان خليفه1203591921411112030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية النهضة للبناتاحيائينور سعد حسن نوري1203601921422055122

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمروة ياسر عبد الرزاق سلمان1203611921422057120

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيمحمد عباس رحيم محمود1203622121411055049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية طوبى للبنيناحيائياحمد واثق محمد صحو1203632121411076005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية بردى للبنيناحيائياحمد سلمان كامل رخيص1203642121411081006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية البحيرة للبناتاحيائيابرار يوسف عيسى عرب1203652121422031001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية الزمر للبناتاحيائينور رشيد سلمان خميس1203662121422036089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الخيزران للبناتاحيائيايه حسن حسين حميد1203672121422057024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزينب صالح مصطفى خضر1203682121422079069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين قاسم ناصر مطلك1203692221411004131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين احمد جبار صويح1203702221411021039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الشباب للبنيناحيائياستفتاء هادي عزيز حميدي1203712221411031024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسن باسم محمد حسن1203722221411037021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين سليم عبد الشهيد حنون1203732221415011027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائياسراء رزاق محسن محمد1203742221422010006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الشموخ للبناتاحيائياسراء حسين فالح حسن1203752221422028013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الشطرة للبناتاحيائيفاطمة فاضل عباس شذر1203762221422046126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيسفانه هيبت حاتم سعيد1203772221422055067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء زياد سرحان عذاب1203782221424028088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيسجى سامي نايف رهيف1203792221424030064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينبأ علي ابراهيم راضي1203802221424045234

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه مرتضى كاظم حسين1203812221424051128

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد حسام عبد علي مكي1203822321411007166

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية المسيب للبنيناحيائياسامه اثير كاظم هاشم1203832321411009006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيحيدر صفاء حسون محمد1203842321411020109

4148 من 3648صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية الصديق للبنيناحيائيمحمد المصطفى مازن جبار حمود1203852321411024039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيعلي زكي علي هداد1203862321411025031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية االندلس للبنيناحيائيعبد هللا جبار ثامر هادي1203872321411033118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي عبيس مكطوف كاظم1203882321411040107

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيكمال انمار احمد كامل1203892321411063088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائييسرى سعد صبري سلمان1203902321422043161

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتبارك جبر محسن غضبان1203912321422072061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية الطف المختلطةاحيائيفاطمه فارس جبار مغير1203922321427032053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسن عامر وروش عبد الرضا1203932421411014017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رضا محمود رحيم ثجيل1203942421411036200

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيمقتدى عبد المحسن علوش غالي1203952421413003023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي ناهي شيحان1203962421413008048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمؤمل توفيق محمد حسين كريم1203972421413017067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية نور الوالية المختلطةاحيائيحسين سعد ميرس حسين1203982421417013005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية السرور للبناتاحيائيشهد فاضل بهل وساف1203992421422002076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيرواء سامر عبد الكاظم جوني1204002421422025066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعداديه يافا للبناتاحيائينور الهدى يوسف كاظم نعمه1204012421422040232

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب راهي عكش جلول1204022421424014046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيهيام جواد كاظم جبير1204032421427014020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحيدر علي عباس عبد الحسن1204042521411001163

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيمصطفى وليد حميد عبد الرضا1204052521411029035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيرضا عيدان نعمه سريح1204062521413025033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسن عباس جسام كاوي1204072621411009027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيليث خالد حمزه كريم1204082621411054046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين مهدي حمزه خليف1204092621413011004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنيناحيائيمسلم كريم جمعه تريجي1204102621415005018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيزهراء حسين علوان زبون1204112621422009029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين خليل صالح عناد1204122621422013028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب كريم كاظم جاسم1204132621422016129

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيمنار شهيد كريم عطيه1204142621422021050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء حامد موحي كماش1204152621422025066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الحي للبناتاحيائينمارق حسين فاضل روضان1204162621422036135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمريم يحيى عباس سلمان1204172621424004128
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائييقين مسلم احمد علي1204182621424004157

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيريتاج همام منعم عبد هللا1204192621424007084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيآيه عماد ناصر مدلول1204202621424012007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية المباهلة للبنيناحيائيأبوذر سعيد حسن حسين1204212721411008001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية المهيمن للبنيناحيائيصادق عامر شاكر محمود1204222721411016065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعلي عبد الحميد مجيد مخيلف1204232721411021071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسنين ناصر حسين جديع1204242721411026047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيساره وميض خليل ابراهيم1204252721422037184

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيايات ريسان علوان سرحان1204262721422054028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسن علي صدام جابر1204272821411001023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيطيبه علي حاتم حسان1204282821422003088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيسجى علي كاظم زبون1204292821422012098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية المسجد النبوي للبنيناحيائيسعد حميد عطشان رداد1204302921411008012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد قاسم رضوي ورهاد1204312921411016134

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمصطفى حاتم رجب عبيد1204323121411008118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.8494.64االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد نزار شاطي صالح1204331321411010018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.7694.63ثانوية المتميزيناحيائيسيف الدين محمد جايش مالك1204342421411041053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.6094.60ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيطيبة حافظ عيدان عباس1204351321422043087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.4494.57ثانوية المتميزاتاحيائيافاطم محمد حاتم صالل1204361421422027009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.4494.57ثانوية بابل للبنيناحيائيحمزة عالء حمزة حسن1204372321411056054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.4494.57ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحسين ناجي عبد الكاظم طشار1204382421411049009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيوفاء جاسم محمد يحيى1204391121422017208

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية القصواء للبناتاحيائيانهار لؤي عبود محمود1204401221422051018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحسان احمد محمد فتحي1204411721411011009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء عباس جهاد صالح1204421821422017065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيآمن احمد شهاب احمد1204432121411018002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمهدي علي جعفر شكر1204442121411046039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيسجاد سالم حسن علي1204452121411049045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عقيل اسماعيل عبدي1204462121422013070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياية عبد الجبار محمود علي1204472121422047010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمنتظر كريم زعيبل ليلو1204482221411019215

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحارث سعد عبيد محمود1204492321411001009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيكاظم كريم جاسم خلف1204502321411063081
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية الحلة للبناتاحيائيرقيه عياد عبد الحسين محمد1204512321422024023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين حمزه خالوي صفر1204522321422033015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب عدي عبدالحمزه عبدالرضا1204532321422072148

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمنتظر حاتم حسين عيدان1204542621411009194

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمرتضى شمران شاتي ثجيل1204552621411043106

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء علي عبد الستار عبد الرحيم1204562621422017134

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0088.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيرانيا فاخر رشاد حسين1204572021422084071

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0088.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائينيفين شيرزاد مصطفى حسن1204582021422084158

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0088.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه عاصي علي محمد1204592021422093062

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الداودي للبنيناحيائيعبد هللا عصام عبد السادة سعد1204601021411029022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينبأ سامي محمد عباس1204611921424010145

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائينور عبد هللا رحيم عبد هللا1204621421424003053

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية العزة للبناتاحيائيسجى علي محمد حسين عبد الرضا1204631221422036057

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياحمد ابراهيم محمد عبد1204641321413017002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية الصادق المختلطةاحيائيبشير محمد صيهود فدعوس1204652421417015002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم عباس محمد فرحان1204661021422033154

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمنة هللا عماد طارق خضير1204671021422038107

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية عائشة للبناتاحيائيصبا كامل حسن خضير1204681421422010124

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيحفصه جميل مهدي صالح1204691021422027023

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيكرار خضير عباس محمد1204701421411020081

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية الضفاف للبناتاحيائيبتول حسن عطا هللا حمود1204711421422024010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية العرفان للبناتاحيائيحنين حميد طالل ندى1204721921422030015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي عبد الرسول صالل ساجت1204732221411027106

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيحوراء رائد صادق طالب1204742621422004034

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.9694.49ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمصطفى احمد عباس حلواس1204751121411010085

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيامين فالح عبد الكريم رعد1204761021411017013

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيكافي مضر عبد المجيد أبراهيم1204771021422024026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائينبأ فؤاد حميد اسماعيل1204781021422041026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيمريم هادي جالل عبد االمير1204791221422029064

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية الغفران للبناتاحيائينبأ علي عراك عباس1204801221422034010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية الضحى للبناتاحيائيشمس حيدر عبد الرضا محمد1204811221422038028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمحمد علي جاسم حسين1204821321411008112

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي صفاء جواد كاظم1204831321411028069
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيحسن بشير كاظم جاسم1204841321413008005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيعسل هيثم طالب نايف1204851321422035084

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائيعلي عبد الستار رشيد عزيز1204861421415004062

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية التسامح للبناتاحيائيبنين محسن جليل محسن1204871421422012022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياحمد جاسم عاتي محمد1204881521411011003

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيامنه شاكر يحيى جعفر1204891921427037004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية بني سعد للبنيناحيائيسجاد حافظ عباس حسين1204902121411008057

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية الدبوني للبناتاحيائيام البنين صعب كريم جاسم1204912621422027005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائينور محمود حسن كناص1204922621424012202

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.6894.28اعدادية المنصور للبنيناحيائيمرتضى عمار وهم عاشور1204931021411026225

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيحسين حيدر نصيف مال1204941121411022013

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائيحسين حامد حسين شهاب1204951121411035006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية الشروق للبنيناحيائيعلي عبد الحكيم حرين احمد1204961221411029037

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد المنعم حميد احمد1204971321411010135

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيمنتظر نزار جبار عبد الكاظم1204981421411051052

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيروان الطيف محمد خلف1204991421422058015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيكرار مجبل نايف حسون1205002521413013235

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.4894.08ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى عمار جبار بستان1205011421411005106

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.2894.05ثانوية المتميزيناحيائيمحمد تحسين عبد الجبار عثمان1205021421411005081

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية االمال للبناتاحيائينور اياد أحمد محيميد1205031121422011144

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي السجاد صباح محمد سحور1205041221411028086

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الشماسية للبنيناحيائيمرتضى محمد علي امين1205051321411021043

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيبنين محمد طاهر عبد هللا1205061321422024015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد هادي كاظم كاطع1205071421411041094

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية سومر للبناتاحيائيبنين مهدي سعدون مظلوم1205081421422008019

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين جبار درويش كاظم1205091521411003015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيغدير حسين غدير حسين1205101521411011124

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيابراهيم وسام كريم سلمان1205111521411015004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء طالب صاحب محسن1205121521422001068

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية المآثر للبناتاحيائينور الهدى كريم جمعه سيالن1205131521422011218

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيتبارك قاسم مهلهل ازبين1205141521422019004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية المجمع المسائية للبنيناحيائياحمد ماجد ابراهيم لطيف1205151921415027086

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيشهاب عبد األمير هادي مجيد1205162121411017031
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيطيبه قاسم عيسى كالص1205172221424017169

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد عالء محمد خضر عبد الكريم1205182321413012062

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد ضياء محمد حنون1205192721411026168

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.8493.97ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيموده ماجد كاظم فهد1205201321422049092

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.4893.91ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي زهير صالح عبد1205211221411001055

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيارجوان حامد طالب متعب1205221021422035002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية الرياحين للبناتاحيائيمنار فراس حسن عبد المجيد1205231221422039047

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية العراق العظيم المختلطةاحيائياحمد محي علوان مرهون1205241321417001001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية االعتدال للبناتاحيائيياسمين محمود هادي جواد1205251321422008044

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيياسين نجم حافظ فاضل1205261421411010051

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيبشائر خير هللا جريو هيلك1205271421422057028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيسالم سالم جعفر ابراهيم1205281721411164041

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيعبد الرحمن عناد احميد ظاهر1205291921417026002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيحوراء علي ثجيل مالجي1205302221424017054

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.9693.83ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعباس عماد مهدي داود1205311321411019081

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.8093.80ثانوية المتميزاتاحيائيسبأ علي نجم عبد هللا1205321121422047039

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيجعفر ضياء حسين جفال1205331121411008012

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيمجتبى جعفر سبع رحيم1205341121411008032

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيكرار حيدر علي عبود1205351321411031033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية الفوز للبناتاحيائيروشن جعفر نقي غالم1205361321422023024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيشهد خالد عبد القادر حميد1205371321422024069

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيساره عبد القادر خليل اسماعيل1205381321422025048

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد سعيد لؤي سعيد عبد الفتاح1205391421411020090

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيغدير سهير جليب غريب1205401421422028057

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية كوثى للبناتاحيائيفاطمه سمير هادي صدام1205412321422073145

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.9693.66ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيياسر عادل طارش عبد الصاحب1205421521411012086

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية االمين للبنيناحيائييحيى ناهض عباس محمد1205431021411018029

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية المأمون للبناتاحيائيرسل محمد عبد هللا محمد1205441021422034024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزينب رسول علي ذياب1205451121422042050

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمنتظر سالم جخيور سعدون1205461421411010044

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية الضفاف للبناتاحيائيورود محمد علي سيد1205471421422024103

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزينب سامي خلف شمام1205481421422063033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمحمد باقر رياض منشد شامخ1205491521411019021

4148 من 3653صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه سالم اجثير عبود1205501521422006166

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية الفكر للبناتاحيائيخديجه غثيث ناطور جالب1205511521422016024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبد السالم مرتضى عمر مصطفى1205521921417023006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعبد هللا اسماعيل دينار علي1205532621411014106

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسين صاحب شريده حسين1205542721411003034

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.8893.48ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائييوسف علي صادق صالح1205551521411012089

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية العامرية للبنيناحيائيسنان احمد عطا هللا ندا1205561021411020076

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية صالح الدين للبنيناحيائيمصطفى صادق عبيد عواد1205571121411029013

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية عائشة للبناتاحيائيعلياء سالم محمد كاظم1205581121422023033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيمحمد حيدر موسى فرهود1205591221411002029

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الشروق للبنيناحيائيعبد هللا صباح حسن غانم1205601221411029027

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيبالل رائد رشيد حسين1205611321411008020

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب حسين عبد القادر حسين1205621321422014049

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي سعد الفي حسن1205631421411039106

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرسل رحيم جاسم كعيد1205641421422044057

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيبنين غازي دعبل عطيه1205651421422065060

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيموفق حازم نعمه عنيد1205661521411008088

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيسجاد عبد الستار جبار علي1205671521411017039

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائياحمد محمد عنون رشيد1205681921411011008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية اجيال المستقبل للبنيناحيائيحيدر سعود عفن حسين1205691921411107007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيعبير جمال عبد مطارد1205701921424010100

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيغفران احسان موحان حمزه1205712321422035099

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيرباب تايه احيمد ابراهيم1205722321427009013

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيامل حسن عنيد جاري1205732621424012024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.2493.21ثانوية المتميزيناحيائيمهدي المنتظر حاتم فرحان زبون1205741421411005117

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية الجامعة للبناتاحيائياسماء نهاد مصطفى عبد الكريم1205751021422009003

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية السيدية للبنيناحيائيمصطفى اياد عبد الرضا ابراهيم1205761121411004119

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء فاضل قاسم سعيد1205771321422011041

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية االنتصار للبناتاحيائيبنين علي فاضل محمد1205781321422015022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمرتضى علي محمد محسن1205791421411020097

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية النجاح للبنيناحيائيحيدر ستار جبار رحمان1205801421411026031

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية المآثر للبناتاحيائيزينب كريم سالم سعيد1205811521422011128

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيهبه هللا سامي ناصر طاهر1205821521422019021

4148 من 3654صفحة 
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيعبير كامل خليل عبيد1205831921422089133

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينب صباح مزهر مبارك1205842121422011049

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعباس ثامر عايد علي1205852221411033144

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي عالء حسين حسن1205862321411020230

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.8493.14ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمصطفى محمد نحش حامي1205871521411012078

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية المعتز االهلية للبنيناحيائياواب ستار علي سعيد1205881021413013001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهند عامر صالح احمد1205891121422008143

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيهدى سعد عطوان هتمي1205901121424015028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي احمد عبد الرضا شناوة1205911221411007091

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيورود قاسم احمد محمود1205921221422025144

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمة كامل عبادي سدخان1205931221422031176

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيايسر غني عداي سيد1205941521411001011

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية البراق للبنيناحيائيحيدر ناصر يحيى باخي1205951521411002028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد العليم يحيى عالوي مشعل1205961921413009056

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيشمس هاني شاكر محمود1205971921424010086

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحيدر ثائر حميد بدر1205982221411019068

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي االكبر عباس صادق جعفر1205992621411012106

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد صادق جاسم ربيل حسين1206002821411001106

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيهمام سعدي عبد احمد1206011021411032026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيزينب احمد شاكر محمود1206021021422029034

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية فلسطين للبناتاحيائيزهراء صباح نور مسلم1206031021422032020

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيسجاد محمد احمد عبد الكريم1206041221411027065

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب مازن عبد الكاظم مجبل1206051321422040121

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيتاج الدين محسن ناصر شنيع1206061421411010006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيكامل عبد الساده حسين شويط1206071421411028068

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية المعرفة للبناتاحيائيريما احمد فخري محمود1206081421422039015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الحريري للبناتاحيائيغفران كريم جحيل عبود1206091421422060038

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب حسين صالح عبد هللا1206101421422065157

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الرشاد للبنيناحيائيعبد هللا بركات دحام عناد1206111921411050023

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيهيام اياد خلف خربيط1206121921422081128

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الحفرية للبناتاحيائيزهراء طارق حمزة عبد1206132621422020026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيرسول الزم مهدي الزم1206142721411025087

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الميمونة للبناتاحيائيمريم توفيق غزاي خلف1206152821422023080

4148 من 3655صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.7692.79اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيأسامه ناصر حسن عيدان1206162721411028004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى نبيل هادي ثجيل1206171021411026241

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائينور وليد حمد خلف1206181021422045060

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيدانيه ليث حميد مجيد1206191121422006059

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية التعاون للبناتاحيائيدنيا كريم محمود ابراهيم1206201121422040046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعبد هللا نهاد فضيل فهد1206211221411005030

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيسما داود سلمان حسين1206221221422015028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية االعظمية للبنيناحيائيحذيفة عمار عبد الكاظم عبد1206231321411001022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء سعد مسلم مريوش1206241321422029032

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيموفق فراس هاشم عبود1206251421411020110

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الروافد للبنيناحيائيعثمان اكرم عثمان كاظم1206261821411073055

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيعمر خليل بوري قادر1206272121415013039

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا نصير جواد محمد1206282721411034123

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.1292.52الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمنتظر عدي حاتم خضير1206291121411038048

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية العراقي للبنيناحيائيعلي عجيل وجعان علي1206301021411005018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية العامرية للبنيناحيائييوسف ياسر محمد محي1206311021411020194

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين مهدي محمود حسن1206321021411026093

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية السياب للبناتاحيائيهدير محمد عزيز ثابت1206331021422002099

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيمنار ماجد محمد عبد1206341021422019118

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية التقى للبناتاحيائيرؤى حارث عليوي ناصر1206351121422012034

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمصطفى بكر محمد مصطفى1206361321411005063

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية االنتصار للبناتاحيائيطيبه محمود ابراهيم حسن1206371321422015074

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيامنه رعد عبد اللطيف صالح1206381321422039017

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية زينب للبناتاحيائيساره عبد االمير نعيم صالح1206391421422043157

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمنتظر سالم عبد ناشي1206401521411001143

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية عنه للبنيناحيائيهيثم عطا هللا حسن علي1206411921411021055

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية األسود للبنيناحيائيحيدر مرتضى مصطفى محمد1206422121411069016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرقيه احمد هادي ياسين1206432321424007003

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.8892.48الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيهشام عباس حسن مرعي1206441021411028111

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية العراقي للبنيناحيائيعباس محمد عبد الكريم عباس1206451021411005010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية العقاد للبنيناحيائيشاهين عباس علي مهدي1206461221411028071

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33أعدادية الفاطميات للبناتاحيائينبأ احمد اكرم مهدي1206471221422021076

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيمريم ثائر صبحي صالح1206481221424006053
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي خالد محمد ارحيمة1206491421411039099

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمرتضى محمد كاظم عالوي1206501421411041102

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية فدك للبناتاحيائيرنين مجيد مسلم ادريس1206511421422006060

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية الضفاف للبناتاحيائيداليا صدام كاظم سدران1206521421422024031

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية الرتاج للبناتاحيائيايه علي حميد شمخي1206531421422050008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية الرتاج للبناتاحيائيكامله علي حميد شمخي1206541421422050058

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الرمانة للبنيناحيائيطه محمود رشيد حميد1206551921411112050

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد وليد خالد احمد1206561921413009099

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية النساف المسائية للبنيناحيائيسلمان محمد ابراهيم علي1206571921415024006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمصطفى حسن ثامر شيوب1206582621411010169

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحسين احمد رسول جواد1206592721411033040

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيهبه قحطان محمد مرزه1206601121422006199

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية عشتار للبناتاحيائيامنه حمود علي شهاب1206611121422027005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمالك عبد الكريم خلف محمد1206621321422024111

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء ثامر عبد الحسين خلف1206631521422006080

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره علي حسين موسى1206641521422014173

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.9692.16ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرواء محمد عبد غانم1206651321422043048

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيغسق جاسم محمد رضا علي1206661421422026056

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيختام وليد عبد الحسين معيدي1206671421422029010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب قيس زيدان علي1206681421422044089

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه ستار جابر عباس1206691421422044147

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيعذراء علي يونس عاتي1206701421424022016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.2891.88الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيحنين سالم منادي عبد1206711021422018044

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيايه محمد لطيف عطيه1206721121422006027

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية طيبة للبناتاحيائيتقى ياسين ابراهيم جاسم1206731221422003006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفرح صادق عزيز حسين1206741321422002122

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب زامل صبري حسين1206751521422007106

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية البطولة للبناتاحيائيهاجر خليل عباس خضير1206761021422028122

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيغفران حميد ابراهيم عواد1206771021422041021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور مازن كاظم عبد هللا1206781121422014139

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية البسملة للبناتاحيائيوديان خالد سالم داود1206791121422061052

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية حنين للبناتاحيائياية عمار عباس طاهر1206801321422028006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67الخارجياتاحيائيراوند سعد مجيد حاجم1206811421428050130
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية السدة للبناتاحيائيرقيه هادي مراد عطيه1206822321422034026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور الهدى معين علي جواد1206832421422027228

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الحي للبناتاحيائييقين سليم تركي خليف1206842621422036148

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية القوارير للبناتاحيائيميس اياد غازي راضي1206852721422015148

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيرؤى مظفر سليمان عبد الكريم1206861121422009033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية الميسرة للبناتاحيائيمريم حسين جمعه عوده1206871121422064016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الفوز للبناتاحيائينوره محمد ابراهيم فرحان1206881221422013111

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية النعيم للبناتاحيائيضحى خالد محمد علي1206891421422009101

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية االمال للبناتاحيائيفاطمة قيس كاظم رضيوا1206901421422041142

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيساره عباس علي يوسف1206912521422003309

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية اليرموك للبناتاحيائياالء اسعد زامل ثويني1206922721422036010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية العامرية للبناتاحيائيريم عبد الكريم مرعي حسن1206931021422036062

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيتبارك خالد عبد عناد1206941021422045017

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية حماة للبناتاحيائيرفل دريد محمد عباس1206951121422025075

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيبنين محمد جواد كاظم1206961121422044018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيشدن احمد محمد عبد العزيز1206971321422005034

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيغفران سالم سامي هادي1206981321422011068

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية الفوز للبناتاحيائيغدير رضوان محمد رضوان1206991321422023040

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء اسناد احمد حمدي1207001421422003043

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية سومر للبناتاحيائيحنين حسين عبد السادة كريم1207011421422008028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبنين رضا سليم حسن1207021521422014048

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية الخمائل للبناتاحيائيميسره مصطفى محل شهاب1207031921422014093

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء نعيم حسين روضان1207042221424044035

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية اليرموك للبناتاحيائيصفا فليح حسن عبادي1207052721422036107

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسيرين رائد فاضل عبد اللطيف1207061021422033103

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية حماة للبناتاحيائينور صفاء فرحان عزيز1207071121422025176

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية البسملة للبناتاحيائيصفا قاسم حسين علوان1207081121422061028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية المعالي للبناتاحيائيفاطمه خالد حسن جعفر1207091421422054033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيبنين جواد ناصر كاظم1207101421422065056

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الرميلة للبناتاحيائياستبرق علي عبد الحسن صابر1207111521422004004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية المنتهى للبناتاحيائينبأ حيدر عبد الحافظ جميل1207122121422014057

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفرح ميثم يحيى عبد1207132521422003469

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمسار يوسف حسين رزاق1207142721422054282
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيمريم باسم عبد اللطيف خلف1207151021422017032

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية االمال للبناتاحيائيايه خالد يونس محمد1207161121422011020

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية حماة للبناتاحيائيفاطمه علي عبد هللا سهيل1207171121422025145

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيايه فرزدق سليم حنتوش1207181321422021013

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية يافا للبناتاحيائيبنت الهدى قحطان سلمان عبد1207191321422031028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية النعيم للبناتاحيائينبأ حسن عودة عامر1207201421422009146

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية حديثة للبناتاحيائيضحى محمد نايف محمد1207211921422063028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية االنام للبناتاحيائيغفران طالب مجيد حميد1207222121422045047

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيبدور سعد ياسر فراك1207232221422047018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايه علي مهدي اسماعيل1207241321422040029

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعداية الهدى للبناتاحيائيغدير موسى عمران موسى1207251421422013039

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيزهراء زهير سلمان عباس1207261421422020012

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية االمال للبناتاحيائيسرور باسم سعيد موسى1207271421422041113

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ باسم مطر خلف1207281421422044189

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين علي ناصر1207291421424022018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيبتول نجم عبد حاتم1207301521422013010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسرى كامل فرحان حمادي1207312621422013066

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.9690.83ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيالهام عباس خضير عباس1207321321422049003

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الرحمن للبناتاحيائيتبارك مناضل عبد الرسول جمعه1207331021422021016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية حماة للبناتاحيائيامنه محمد ياسين جاسم1207341121422025016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية التضحية للبناتاحيائينبأ عادل ياسين خضير1207351221422010040

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيزهراء ناظم توفيق جاسم1207361321422005022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائيتبارك عماد عبد الستار خليل1207371321422015028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيغسق عبد الرزاق جسام حمادي1207381421422014068

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية االمال للبناتاحيائياورهان قاسم حبيب عبود1207391421422041019

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيمريم مهدي هاشم اتويه1207401421424016029

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الدجيل للبناتاحيائيساره محمد علي حسين1207411821422071068

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء سعدون عبد الحسين لفته1207422221424047034

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء علي خضير عبد العباس1207432421422028083

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الحفرية للبناتاحيائيبتول احسان عاصي عبد1207442621422020009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيكوثر صاحب ناصر مهدي1207452721422055184

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيأيناس عالء احمد عصري1207463221422006004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيلقاء سمير زيدان خلف1207471121427004006
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية الشعب للبناتاحيائيفيض علي عبد الكريم اسماعيل1207481321422022140

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية النسرين للبناتاحيائيمنار سامي سعد جاسم1207491321422047029

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرغد غزوان عزيز رشيد1207501721422015028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائييقين هشام عدنان صبري1207511921424010176

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيمريم محمد عيد شاهر1207521921426003046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيزهراء جميل عبود غالي1207532221427022010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيام البنين ابراهيم هاشم غنام1207542621424012022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.9290.49ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيشهد فراس محسن علي1207551321422049059

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية حماة للبناتاحيائيايناس جاسم محمد عبد1207561121422025021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية حماة للبناتاحيائيعلياء محسن حسين تافي1207571121422025137

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية جرير للبناتاحيائيرقية طالب محمد رسن1207581221422008017

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمة محمد كسار جبر1207591221422013079

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيايمان علي حماد عباس1207601221422033007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائيطيبه حازم عبد الستار طه1207611321422040145

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33الخارجياتاحيائيبنين علي محسن عرمش1207621521428050055

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية الكواكب للبناتاحيائيزينب محمد عبد الكريم عفتان1207631921422072030

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيمريم جعفر صادق مجيد1207642121426007042

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية المسار المختلطةاحيائيزينب ثامر عويد خليف1207652221427043012

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيحوراء جبار رسول كاظم1207662321422040009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيطيبه عادل حامد رشيد1207673121422009110

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.8090.30ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب عماد طارق محمود1207681321422039122

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.4490.24ثانوية المتميزاتاحيائينبأ جمال زامل محمد صالح1207691421422027146

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية االمال للبناتاحيائيزهراء لطيف نصيف جاسم1207701121422011060

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية االمال للبناتاحيائييقين تمام جالل داود1207711121422011158

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيضحى عدنان قاسم محمد1207721221422026171

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية الفضائل للبناتاحيائيتبارك عبد الرسول جميل عبود1207731421422019012

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية القائم للبناتاحيائيزينه محمد حسين علي1207741921422010103

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائياشراق انور عبد الرحمن جاسم1207751921424010012

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية االنام للبناتاحيائيهلين سعد عبد الزهره عبد الساده1207762121422045083

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيضحى غازي هجيج فراس1207772621424012148

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيرنا مؤيد مصطاف عبد هللا1207781021422019054

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائياستبرق ناصر رسن جري1207791121422029001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيمريم فالح حسن ماشاف1207801421422059051
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيهاله علي طالب عبد الكريم1207811521422012064

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيربى زهير نورز ياسين1207821921422044008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمالك وليد عبد هللا فياض1207831921424010136

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية نور العلم للبناتاحيائيفرح ابراهيم احمد حمد1207841121422052025

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية الرشد للبناتاحيائينرجس عالء هاشم محسن1207851321422033059

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب ميثم كاظم نثير1207861421422002057

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب احمد خزعل علي1207871421422016037

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيرقيه طه جصان سلمان1207881421424005010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحوراء جبار جلوب سلمان1207891521422014071

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية الرحاب للبناتاحيائيضحى فوزي جاسم عطيه1207901921422078045

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية فدك للبناتاحيائيرحمة كريم حسين جاسم1207912121422067027

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية المسعودي للبناتاحيائياساور محمد مجيد عبود1207922321422020001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيمريم عداي محمد حميد1207932621422037089

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية العدل للبناتاحيائيكوثر عدنان شيهان جوني1207942821422032044

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية االيالف للبناتاحيائيديمة حيدر كاظم جعفر1207951021422022005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيبسمة سنان سالم عبد الجبار1207961021424004006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية االمال للبناتاحيائيرغده فالح مهدي محمد1207971121422011043

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائينور لؤي عباس سلمان1207981121424006017

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيتبارك يحيى عبد عبد هللا1207991221422005009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية النصر للبناتاحيائيشهد عالء عبود حسن1208001221422031159

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيمروه باسم علي يونس1208011321422001260

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية عدن للبناتاحيائيرقية عادل حمود مساعد1208021321422030027

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب يوسف فاضل محمد1208031321422039127

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية النعيم للبناتاحيائيصابرين علي منصور فندي1208041421422009100

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعداية الهدى للبناتاحيائيدانيه رضا جبار محمد1208051421422013008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية الكلية الجامعة االهلية المختلطةاحيائيمينا حامد يعقوب منصور1208061421427003002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية الفكر للبناتاحيائيمريم عامر عباس  عبود1208071521422016089

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائينور موسى عبد محمد1208082121421015022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء محسن هاني محمد1208092221424010074

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيشهد قاسم نعمه جبر1208102221424017155

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67عدادية الثورة للبناتاحيائيرونق سعد محسن عبد1208112321422011073

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية الحلة للبناتاحيائيمريم محمد شاكر ناجي1208122321422024067

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب عالوي خلف علوان1208132521424022107
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائينور حيدر درويش علي1208142721424006040

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50الخارجياتاحيائيمها حسين مديح عذال1208151121428050310

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية الشعب للبناتاحيائيبنين عباس حسين عناد1208161321422022030

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية عائشة للبناتاحيائياصداء فاضل عويد ربيع1208171421422010006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء شاكر سكر حسن1208181421422044076

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيبراء جمعه مطر ناهي1208191521422015022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حيدر علي حسن1208202521424004420

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عمار شاكر عبد الحسن1208212521424019048

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية القوارير للبناتاحيائيبتول جبار عبد هللا علي1208222721422015023

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيطيبه عالء حسين عبد الحسن1208232721422037206

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيتبارك علي حسين هربود1208242721422040032

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيجنات رائد صاحب ناجي1208252721422054068

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيكاظميه فاخر راشد مكطوف1208262821422018085

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية سومر للبناتاحيائيهبه عباس لفته محمد1208271421422008135

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيبتول راضي جعفر محمد1208281421424014008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيحوراء هادي محيسن شويط1208291421426006044

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيفاطمه اسعد جاسم حسن1208302121422011070

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيتبارك محمد شكر محمود1208312121422098011

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية دجلة للبناتاحيائيمنى مهدي حبيب موسى1208322321422031083

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائينرجس رائد عبد االمير صالح1208332521424025061

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائينرجس عباس عبد مسلم عناد1208342521427006128

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه عقيل حميد كميل1208352621422004110

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه مهند مجيد حميد1208362621422013098

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبلسم فاضل كاظم عبد علي1208372721422048019

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية النضال للبناتاحيائيهبه محمد حيدر عبد الكريم1208381021422020060

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيزهراء تكليف شاكر عبطان1208391021422039018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية القصواء للبناتاحيائيهاله مؤيد حسن حمادي1208401221422051127

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية البسالة للبناتاحيائيمريم خليل صبار محمد1208411321422016073

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية النعيم للبناتاحيائياسراء سالم لطيف عزيز1208421421422009009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية النزاهة للبناتاحيائيسجى عادل تركي جبر1208431421422026045

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب مزهر رمضان نافل1208441521422009062

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية التاميم للبناتاحيائيشهد اسعد عباس خلف1208452121422022035

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيغدير حيدر ضيول خضير1208462221422039264
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية الميسرة االهلية للبناتاحيائيتبارك وسام فاضل حسين1208472221424021003

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيتماره علي كريدي مطلك1208482421424021003

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد وذاح عجد1208492621424002146

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب احمد علي فرحان1208502621424004076

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية الحرائر للبناتاحيائيشهد حيدر محسن راضي1208512721422027055

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء عالء حمزه سلطان1208522721422045071

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيبنين عادل صدام كاظم1208531321422017032

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية حطين للبناتاحيائيفاطمة علي خميس خلف1208541321422027079

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية زها حديد للبناتاحيائياالء خالد احمد طه1208551321422048001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينب حسين موسى مهدي1208561421422028042

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية االمال للبناتاحيائيسحر باسم حمزة عليوي1208571421422041111

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينبأ صالح حسن سالم1208582221424017241

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية البدور للبناتاحيائيزهراء رياض سلمان ضاحي1208592321422010013

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمة حمودي كموش كاظم1208602321422013360

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيغدير مالك ابراهيم مالك1208612321422017222

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية االفاق للبناتاحيائينبأ غانم جبار سلمان1208622321422061068

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيطيبه احمد راضي شاهين1208632321422062118

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيبنين جاسم محمد علي عبد علي1208642321427032012

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية مصطفى جواد المختلطةاحيائيفاطمه شعالن مظلوم كاطع1208651121427005004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسجى فاضل خير هللا يوسف1208661321422015062

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية يافا للبناتاحيائينور مهند محمد كريم حسين1208671321422031185

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيجمانه عبد الواحد حرجان عليوي1208681421422065080

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب عباس عاشور عبد هللا1208691421422065165

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيامانينا رياض كاظم زبون1208701421424005052

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرقيه مجيد حامد طاهر1208711521422006074

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيهبه ليث حسن علي1208721821422045135

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيايه عبد الرحمن علي هاشم1208732121422029004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية الشطرة للبناتاحيائياسراء عبد الكريم جعفر عيسى1208742221422046006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيمنار حازم حسين علوان1208752321427009034

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيافراح جابر داخل حجل1208762421424015008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمة محمد باقر رحمن عبود1208772521422003395

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية القوارير للبناتاحيائيشفاء محمد زيدان مزعل1208782721422015101

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاتن حسن عبد الزهره علي1208792721422021083
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاتن راتب علي جازي1208802721422040103

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيكوثر علي حسين عبود1208812721422054260

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيبنين يحيى حمادي طخاخ1208822721424004007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية البطولة للبناتاحيائيدانيه نصير عدنان حسن1208831021422028041

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمنه هللا محمد احمد صالح1208841121422016072

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيمريم فاضل عباس حمدان1208851221422050107

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية البسالة للبناتاحيائيمريم فراس جبار حيدر1208861321422016075

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية المنتهى للبناتاحيائيفاطمة عدنان عبد جاسم1208872121422014051

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء قيس مطرود مزعل1208882221422047095

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيكوثر حسين سلمان شمخي1208892221422050157

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية البدور للبناتاحيائيسكينه خالد منهل هاشم1208902321422010015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية الربيع للبناتاحيائيمنى خلف ياسر حسين1208912321422022206

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائييقين سعد جودي عبدالحسين1208922321422051130

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية االبتكار المختلطةاحيائياسراء عبد الرحيم كامل حميد1208932321427028002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك باسم محمد كاظم1208942521422022184

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67الخارجياتاحيائينور سعيد كاظم جواد1208952521428050494

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيغفران حميد عبد هللا محمد1208961121422009073

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية حماة للبناتاحيائيزهراء عدي اسماعيل خليل1208971121422025090

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزينه صبار سلطان عرموط1208981121422060034

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية السجى للبناتاحيائيفاطمه عطيه خنزير فرج1208991121422063026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزهراء صباح هادي راضي1209001321422015050

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايه حيدر كريم محمود1209011421422065037

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه هاتف حميد حسن1209021521422007156

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيشهد محمد غاسم عباس1209031521422009070

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيزهراء صادق جباري جبر1209042121424004011

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيمريم متعب حسن وحيد1209052121424004022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور خليل قاسم جابر1209062221424045240

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيرند جالل عباس فزع1209072221426002258

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب عامر حسين مرزه1209082321422017162

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائينوره علي مصعب كاظم1209092321422071132

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيحوراء عذاب كريم جاسم1209102421422011058

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك سالم رزاق جباره1209112421422015025

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيريتاج محمد جاسم محمد1209122521424014123

4148 من 3664صفحة 
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية حماة للبناتاحيائيحياة حسان جواد كاظم1209131121422025056

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب لفته ارحيمه بديوي1209141321422029038

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية عدن للبناتاحيائيأية عادل علي حمه امين1209151321422030002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33ثانوية طيبة للبناتاحيائينور الهدى سعد غضبان احمد1209161321422038028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33ثانوية السجود للبناتاحيائيحوراء محمد جبر رجه1209171421422001021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية التسامح للبناتاحيائيزينه كريم حمزه عبيد1209181421422012076

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء علي جوده حمد1209191521422001072

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية الرميلة للبناتاحيائيساره فاخر هداب علي1209201521422004124

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائياشجان علي بالسم حسن1209211521422006016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33ثانوية حطين للبناتاحيائيسميه عبد الباسط معتوك عبد القادر1209222021422031059

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33الخارجياتاحيائيعذراء سعد طعيمه جياد1209232221428050357

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية المسيب للبناتاحيائيمنى محمد امنيف سريح1209242321422041182

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيضحى سالم كامل ليلو1209252421427020037

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيمريم صالح مهدي سلطان1209262721422008140

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء ماجد عبيد عبد الكريم1209272721422035156

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية التقى للبناتاحيائيمريم رائد نجم عبد هللا1209281121422012103

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء صباح فليح حسن1209291121422029016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيهالة علي حمادي مجول1209301921422014103

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية الحريري للبناتاحيائيزمن خليل ابراهيم صالح1209312121422053029

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية المناذرة للبناتاحيائيرنا موسى كاظم عمران1209322321422003053

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهبه الرحمن محمد صالح عليوي1209332321422039231

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء حميد محمد عبد الرضا1209342521422022265

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حيدر حسين كاظم1209352521424004556

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيانتظار عامر جبار محمد1209362521424015011

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرقيه عادل تايه اسود1209372621422013044

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائياالء حسين عباس حسين1209382721422011005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور مدين عبد الهادي وهاب1209392721422035333

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء عبد االمير ياسر سلمان1209402721422045069

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيطيبه ثامر مجيد شريف1209412721422052080

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية يافا للبناتاحيائيدنيا حسين صبيح سلطان1209421321422031051

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية االمال للبناتاحيائيبتول احمد خنفر عباس1209431421422041026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمريم كمال كريم مرهج1209441421422065272

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيطيبه طارق حسين علي1209451821422023070
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه عباس مصطفى كمال سمين1209461821422079042

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيغفران احمد يوسف عبد اللطيف1209471921422014072

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الرطبة للبناتاحيائيمريم كريم محمد منصور1209481921422015038

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية االمالي للبناتاحيائيحنين وليد عبد حمد1209491921422075013

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيزينه احمد حمدي صالح1209501921422125005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيسكينه فاضل عباس خضير1209511921426001136

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية السرمد للبناتاحيائيزينب وليد عطية اسماعيل1209522121422068037

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيه محمد فاضل ابراهيم1209532321422012036

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء احمد نوري جمعه1209542321422012109

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشمس عبد االمير حسين اسماعيل1209552321422012180

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهبه صباح نوري عجرش1209562321422038119

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء احمد صخيل ماجد1209572421422048063

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء عمار وسام عبد1209582521422003237

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء علي موسى جابر1209592521422022466

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمنار حيدر محمد عبد1209602521424005017

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه مزهر دايخ حسين1209612521424013094

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد كريم كاظم1209622521424014275

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الصفا للبناتاحيائيايه مجيد غازي جاسم1209632621422015016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء محمد صبار حسن1209642621422031065

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيهناء فاضل جابر حمد1209652621424012210

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيساره حميد عباس هاشم1209662721422040079

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية التضحية للبناتاحيائيايه سامي هادي جواد1209671221422010005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية الحضارة للبناتاحيائياميره محسن حسين خضير1209681221422047002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية القصواء للبناتاحيائييسر مصطفى سعود غثيث1209691221422051137

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية الرتاج للبناتاحيائيزينب حسين علي عبد الحسين1209701421422050027

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية االستقامة للبناتاحيائيحنين سامي حسين نعمه1209711521422018033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية دمشق للبناتاحيائينداء شجاع مرعي حسن1209721821422043096

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية الرحاب للبناتاحيائيحوراء ماجد محمد عبود1209731921422078019

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيناز جبار حميد رضا1209742021422030051

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية فاطمة للبناتاحيائيختام عيد هادي صالح1209752121422016048

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء حازم طالب عبد1209762221422039151

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد شعالن جاسم عنود1209772221424010156

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية دجلة للبناتاحيائياية حسين عبد علي احمد1209782321422031008

4148 من 3666صفحة 
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينورس يحيى شريف مكطوف1209792321422043150

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد نعيم موسى1209802321424006313

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين علي غافل1209812321424014007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيفاطمه عبد الحسن مرزه نعمان1209822321427044027

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه عقيل حسن محمد علي1209832421422005157

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسهى مثنى محمد عطيوي1209842421422015091

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية الشافعية للبناتاحيائيايات ساجد حمزه عباس1209852421422017014

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب احمد كشاش منسي1209862421422022088

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيروان حيدر عبد السادة عباس1209872421422024128

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور محسن عبد زيد سايب1209882421422030178

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء صاحب كاظم جومه1209892421422039104

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب محمد سالم عبود1209902521422022564

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590.0098.33اعدادية القناة للبناتاحيائيزهراء منير جالب عبد 1209911321422003041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.2098.20ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب احمد حسن شكر1209921321422043064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمصطفى احمد حسين حرحوت120993232041019168

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17ثانوية ام سلمة للبناتاحيائياسيل يونس منعم جاسم1209941021422015005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00اعدادية البتول للبناتاحيائينوره ارحيم خليل اسماعيل1209951121422013132

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيغدير عماد عبد الجبار حسن1209961521422013050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه علي عذاب حسون1209972321422004047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0098.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيأيه عبد الكريم هلوم سريسح1209982621422037003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.8497.97ثانوية المتميزيناحيائياحمد ماهر عبد الرزاق علي1209991421411005009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.4897.91الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيفرح فاهم محسن محمود1210001021422018103

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.2497.87ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمد االمين قصي برهان مصطفى1210011121411042039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعلي ابراهيم خليل ابراهيم1210021021411037039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمحمد علي حسين مرعب1210031121411025110

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية عائشة للبناتاحيائيهند فاضل عبيد ناصر1210041121422023060

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية عشتار للبناتاحيائيتبارك علي قاسم عبيد1210051121422027012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية العزة للبناتاحيائيزينب عبد الخالق باقر خضر1210061221422036050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية زينب للبناتاحيائينور جاسم هاشم علي1210071421422043253

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية االعتماد للبناتاحيائياساور رياض هادي محسن1210081421422067001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيغيث مازن حسن صباح1210091521415001241

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيامنه جهاد شدهان عبد هللا1210101921422042004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيوسام موفق علي حسون1210112121411072050
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيسجى جواد كاظم هندي1210122221422013050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب طارق ياسين عبد علي1210132221422066116

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا حيدر فوزي شريف1210142321411020175

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيطيف ستار جابر مذيري1210152321424015016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمرتضى باسل جبار حسين1210162421413017078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتيجان فارس نجم عبد العباس1210172521424004224

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيمحمد جاسم محمد عبيد1210182621417008016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية جصان للبناتاحيائيزهراء علي فنجان شطيب1210192621422001021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الفتح للبنيناحيائيعبد هللا ارحيم سلمان عريبي1210202721411003070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيرقيه صالح نوري حسن1210212721422050038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه أحمد عبد الزهره عبد الرضا1210222721422054101

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء انور عبد االمير علي1210232821422005047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية االيالف للبناتاحيائيقمر محسن هادي حسين1210241021422022024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدعاء خالد جميل كاظم1210251021422033050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية تطوان للبنيناحيائييوسف باسم هندي جاسم1210261121411017161

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيشهناز مثمر هادي كاظم1210271121422037023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية اغادير للبناتاحيائينوره محمد عدنان عبود1210281121422038109

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67أعدادية الطارمية للبنيناحيائياحسان انور حبيب علي1210291221411019004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية القناة للبناتاحيائيدعاء حقي اسماعيل سعودي1210301321422003027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينه غازي فيصل محمد1210311321422018035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيموسى فاضل جبار علي1210321421411019136

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسن علي عبد الحسين طعين1210331421411027018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم عبد الخالق خريبط كشيش1210341421422044173

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرقية مشتاق صبري طاهر1210351421422057069

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا اسعد داود ناصر1210361921413009057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية االغراس للبناتاحيائيزهراء مهدي شمخي جبر1210372121422094026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد عادل مشرف صالح1210382221411003117

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حازم تركي نجم1210392221424010176

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الغني حسين1210402221424012048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيهدير عدنان عزاره هاشم1210412221424022097

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي صباح حريجه حديد1210422321411009094

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حازم عبيد شالل1210432321413012035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائييوسف فاهم كمال محمد1210442321413012081
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيهدى عباس زيدان حمزه1210452321422018168

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيضحى سعد احمد حمزه1210462321427015014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيهديل محمد جابر موسى1210472421422047283

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيبراق حسين جاسم كاظم1210482421424018007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.2497.54للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء صالح حسن عليوي1210492221422013030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي جوده سلمان صدام121050232041051090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الحضارة للبناتاحيائيايه حسن هاشم شكر1210511021422026011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد رعد سلمان عواد1210521121411017115

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية المعراج للبنيناحيائيفهد عدي علي حسين1210531121411023027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية المعراج للبنيناحيائيكرار علي لطيف علي1210541121411023028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية حماة للبناتاحيائيزينب علي سلمان احمد1210551121422025097

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمجتبى ضياء مظلوم عبد1210561321411017049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية بغداد للبناتاحيائينمارق عوده رشيد سكران1210571321422001309

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمه ستار عبد الجبار حلفه1210581321422010045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية االنتصار للبناتاحيائينبأ عصام هذال مطلك1210591321422015106

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيحوراء نهاد علي ابراهيم1210601321422036015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسالي سنان حسين علي1210611321422039138

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمنار حامد علي جواد1210621421422003083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيمنار وليد غافل لهمود1210631421422023038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمصطفى محسن دعير محسن1210641521411005142

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيسجى عبد الكريم فاضل علي1210651921426001307

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الوالء المختلطةاحيائيعبد السالم عزيز احمد ابراهيم1210662121417039010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرميم عماد حسين علي1210672121422085097

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيتبارك منيب صالح مهدي1210682121426007071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد الكاظم حامد دشر1210692221413004060

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسين محمد خير هللا جعاز1210702221413031017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيعلياء قاسم خالوي جالب1210712221422016118

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمصطفى فاضل كحن هوى1210722321413012071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية البتول  للبناتاحيائيهجران علي حاتم مطلب1210732321422028062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيعلي حمزه عبيد ثامر1210742621413009038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيزهراء خليل طالب كاظم1210752621422058022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيكرار طالب طابور عليوي1210762721411027096

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الخالدات للبناتاحيائيايمان صادق جعفر محمد1210772721422007014
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيآيه عباس نوري ساجت1210782721422037007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.8897.48ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيبنين حيدر صالح عبد الحسين1210791321422049010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.8897.48زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياسماعيل محمد علي قنبر1210801421411008016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.8897.48ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيالبتول اياد طارق سليمان1210812121422007004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.6497.44ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد المنعم محمد منعم عاكول1210821921411001045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.3697.39ثانوية المتميزاتاحيائيآنسام عمار عباس مجيد1210831421422027002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.3697.39ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي االكبر سمير قحطان حسن1210842321411058049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.2097.37ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائينبأ علي سدخان محيسن1210852621422042029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0497.34الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مؤيد باقر عبد العزيز1210861021411028095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0497.34ثانوية المتميزيناحيائيمحمد سعد مبارك رشيد1210871321411016095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيآيه محمد حسيب خميس1210881021422019006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية النضال للبناتاحيائيدانية حسن عبد الرزاق محمد1210891021422020010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم مضر علي حسين1210901021422033161

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية السالم للمتميزيناحيائيبراق عالء فالح علوان1210911121411010012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيسالي حيدر حسن عبد1210921121422022019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية عشتار للبناتاحيائيتسنيم رعد مزاحم رشيد1210931121422027014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمهدي حمزة علي عبد االمير1210941221411027172

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الفوز للبناتاحيائيطيبه رياض عدنان حسين1210951221422013068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيروال ماهر علوان حمادي1210961221422015024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيعال هيثم اسهيل علوان1210971221422029049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الهدى عامر صالح مهدي1210981321422001313

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيسند خليل فؤاد سبع1210991321422005033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى حمزه عواد عطيه1211001421411020102

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء فريح عبيس خلوفي1211011421422003045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الناصرة للبناتاحيائيرنا عادل سلوم عبيد1211021421422056040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيتهاني تحسين ابراهيم خميس1211031421422065078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائيغدير مازن حسن صباح1211041521422001109

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية بلد للبنيناحيائيامير محمد توفيق مجيد1211051821411006019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيضحى حميد محمود جاعد1211061821424003016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياميمه حسين علي صالح1211071821424006015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزينب وليد تركي متعب1211081821424007033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية الكواكب للبناتاحيائيرقيه طارق خليل ابراهيم1211091921422072026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيبسمه ساطع عبد هللا محمد1211102121422008022
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزهراء سلمان شهاب احمد1211112121422032090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حسين شاطي احمد1211122121422048055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ستار جبار عيسى1211132221411004254

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيوالء حيدر كريم كايم1211142221424017285

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيتبارك عباس ثامر مانع1211152221424037016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل حميد كشاش1211162221424051058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية ابداع االهلية للبناتاحيائيتبارك ستار توفيق محمد1211172221424053003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية المدحتية للبناتاحيائيشيروان مهدي صالح كريم1211182321422015105

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيضحى خليل دريس عبد1211192321422018105

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينرجس عباس رحمن عبادي1211202321422043172

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه رافد عبد خلف1211212421422026163

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه عامر ياسر عبد الحسين1211222621422044054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيجعفر عبود كاظم عبود1211232721411034033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية المدائن للبناتاحيائيروز رياض سامي علي1211242721422047044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم وليد عبد الحسين مهدي1211252721422054281

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد العزيز محمود مشرف سبتي1211263121411008064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.9697.33ثانوية بابل للبنيناحيائيمرتجى صادق محمود كاظم1211272321411056147

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.6897.28ثانوية الرمادي للبنيناحيائياحمد محمود شاكر رزيج1211281921411001009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.6097.27ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسين كريم خورشيد احمد1211291321411032021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.4497.24ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمنتظر فائز صالح عليوي1211301121411042050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.2897.21ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحيدر عبد الخالق عباس سلمان1211312321411058031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.1297.19ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيحسين مازن عبد الكاظم حسن1211322921411021010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الرائد للبنيناحيائيعالء جاسم محسن صحن1211331021411001012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائييمامه احمد سعدون عاصي1211341021422027112

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية المأمون للبناتاحيائيفاطمه باسم محمد سلمان1211351021422034050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية تطوان للبنيناحيائيالمهدي رضا فاضل داود1211361121411017019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء عالء حسين علي1211371121422021059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعداديه االنوار للبناتاحيائياسراء سعد إبراهيم حسين1211381121422026003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور حسام حسن جاسم1211391121422068020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية العقاد للبنيناحيائيفخر الدين محمد خميس محمد1211401221411028109

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء أسد عزيز حميد1211411221422008021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيمالك زياد علي محمود1211421221422025116

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية التفوق للبناتاحيائيزهراء صبري مكطاع عبد الكريم1211431221422032020
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائياحمد باسم محمد عبد هللا1211441321411012003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيهاجر احمد عادل محمد1211451321422001326

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الشعب للبناتاحيائيتبارك سامي محمود حميد1211461321422022034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسجى اسامه محسن جاسم1211471321422039140

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتقى ياسين حسن داغر1211481321422043028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيشهد وسيم محمد لفته1211491321426003056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية معصومة للبناتاحيائيوئام جاسم محمد جبر1211501421422045041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية نور الهدى للبناتاحيائينور الهدى باسم حميد شريد1211511421422052082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيرسل كامل حسين حمود1211521421424012003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية ام ابيها للبناتاحيائينور الهدى عبد الحسين عبيد حافظ1211531521422019019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية االمام المختلطةاحيائيبدر علي عبد الحسين محيميد1211541821417021007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيرقيه نبيل رجب عبد1211551821424002009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزهراء فارس مهدي جواد1211561821424007022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية النجاح للبنيناحيائيمصطفى فايز حمود احمد1211571921411113009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيهديل عادل وسمي عبد1211581921422014108

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيمينا عماد سعيد محمد1211591921422053132

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم احمد عبود ياس1211602121411004004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد نزار عدنان عبود1211612121411049131

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الزهور للبناتاحيائياسراء حسين علي رشيد1211622121422024004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الخنساء للبناتاحيائينورهان نصير موسى جعفر1211632121422028041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الزمر للبناتاحيائيرفل فليح حسن طالب1211642121422036037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية فدك للبناتاحيائيمريم خضير داوود سالم1211652121422067080

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الرواسي للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الجبار محمد1211662121422084014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائينبأ ماجد حامد عبد هللا1211672121424004024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيافتخار عصام عبد الرحمن صالح1211682121424006002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيرقيه مثنى احمد صالح1211692121427001007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيحسين حسن حسين جليل1211702221413048021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهبه اسميحان مزعل فرج1211712221424005080

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائياساور عباس هداد فراك1211722221424047001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية المسيب للبنيناحيائيعباس عبد الخالق غالي مهدي1211732321411009064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمهدي احمد مهدي فارس1211742321413018306

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفرح وسام جعفر مجيد1211752321422012262

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية المسيب للبناتاحيائيبنين محمد عبد عبيد1211762321422041036
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيانس ثائر سامي حسون1211772321427009005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية غزة للبناتاحيائيامال حيدر عاشور محمد1211782421422007006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحيدر رياض هاشم حسون1211792621411022048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزهراء حيدر جخير شريجي1211802621422023020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيمنار ايمن حسن زعيل1211812621422037092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيدين الهدى صدام عبيد راجي1211822721422025038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه جواد كاظم مهدي1211832721422037091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائياحمد ثامر راضي نصيب1211842921411019001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيخطاب غضبان قاسم كاظم1211853221411002023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.8897.15ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيغاده عمار حسان حسين1211861321422043089

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.6497.11ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعثمان عبد هللا فرحان يوسف1211871921411001050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.4497.07ثانوية المتميزاتاحيائينور بسمان شاكر محمود1211881121422047082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.4097.07ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيميثم حسين امين هادي1211891521411012083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.2897.05زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيكرار جمال عبد المحسن عباس1211901421411008079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.2097.03ثانوية المتميزاتاحيائيانوار فالح حسن محمود1211911421422027018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.2097.03ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيرحمه حافظ ناظم حسين1211922121422007015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0897.01ثانوية المتميزيناحيائيامين عباس محمد ساجت1211932421411041017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائياسماء كريم ياسين احمد1211941021422006002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيالزهراء مهدي محسن غضيب1211951021422021003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيحسين عبد الكريم جليل عيدان1211961121411006027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيابراهيم تكريت ضبع حمد1211971121411025003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعمر عبد الكريم سلمان خضير1211981121411030037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيفالح مهدي محمد جواد مهدي1211991121411041096

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم صالح عباس عبد هللا1212001121422008095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفرح صالح خلف مشاي1212011121422021109

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمحمد عمار محمد محمود1212021221411040104

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية العزة للبناتاحيائيمريم عادل عبد الصاحب عبد الكريم1212031221422036080

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريام علي عبد الرزاق فرج1212041321422001261

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب احسان حسين صبر1212051321422014046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيمينا عبد الرزاق عبد الوهاب حسين1212061421422040067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية االمال للبناتاحيائيفاطمه كاطع رسن حسين1212071421422041148

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه حامد عاصي زامل1212081421422057147

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزينة قاسم خضير عباس1212091421424009065
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيمالك حسين مصخن ثجيل1212101421424014044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيحوراء اركان كاظم عاتي1212111421424016008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائينور رشيد حاتم جبر1212121421424022024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيايه شاكر محمود حسون1212131821422023014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيشيرين خالد خليل مجيد1212141821422023065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيسرى باسم صبحي ضيف1212151821422077100

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزينب علي برهان عبد الحسين1212161821424007029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيمريم فراس علي اصغر عبد الحميد1212171821424007049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيهاجر عباس خضير فاضل1212181921424010161

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائينبا يوسف حمادي صالح1212191921427037040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية الشهباء للبناتاحيائيازهار كنعان شاكر مهدي1212202021422007011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي محمود علي منصور1212212121411014115

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمود شاكر محمود سلمان1212222121411051120

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية المحسن للبنيناحيائيإبراهيم حيدر محمد علي1212232121411080001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم محمود سلمان علوان1212242121422001130

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية المنتهى للبناتاحيائيقمر مثنى محمود مصطفى1212252121422014052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية القدس للبناتاحيائينبأ هاشم خضير عباس1212262121422021083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرفاء مزهر علي خليل1212272121422032083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزينب مهدي صالح جاسم1212282121422032105

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيبتول حسن محمد قنه1212292121422047017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفرح عصام موسى عباس1212302121422071034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائياحمد جبار مشاي نزال1212312221411019003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين احمد خشن مغامس1212322221411033072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيايهم سعد خضر راضي1212332221413015005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسن رعد جاسم حسين1212342221413023033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية النور للبناتاحيائيبراء رضا حسن كاظم1212352221422042332

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيمرسالت نجم عبد جبار1212362221422066177

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيأيات مهدي زباله عبد هللا1212372221424010007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم خالد رسن محمد1212382321422044131

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق فاهم عبد شخير1212392421413017071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعداديه يافا للبناتاحيائيآيات سالم زغير جبار1212402421422040005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيمصطفى عزيز يد هللا علي1212412621411024034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيودق محمد سهيل نجم1212422621422013133
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيديار كريم سكان جلوب1212432621424012063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيرحمة علي حمزه علي1212442621424012068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزينب رحيم عبد عويد1212452621424015088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيايهم اكرم شراد سعيد1212462721411032030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية كربالء للبناتاحيائياالء علي راضي خطار1212472721422033026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيايه حنين فايق علي1212482721422037032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية علي الغربي للبناتاحيائياميمه فرات موسى كودي1212492821422015015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.8496.97ثانوية المتميزاتاحيائينوران علي فزاع جبر1212501121422047083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.7696.96ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيجنات عدنان سعد حبيب1212511521422017012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.6096.93ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعلي حسن هادي عبد1212522921411021015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.5296.92ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيرند خالد شهاب احمد1212532221422001013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.1296.85ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيساره ماجد غيالن الطيف1212541221426001031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0496.84ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحسين اسعد جميل مهدي1212551121411010020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الفارابي للبنيناحيائيعباس ماجد جاسم حمود1212561121411002024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد هللا فالح حسن نور1212571121411017075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيمجدي حافظ مجدي منوخ1212581121415005050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية البتول للبناتاحيائيطيبه بشير محمود عبود1212591121422013087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسهيله عصام طارق توفيق1212601121422017115

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيصفا فرحان خاوم مزعل1212611121422021087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية عائشة للبناتاحيائيسندس قاسم مهدي مصلح1212621121422023024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية االصالة للبناتاحيائيايه صدام شاكر حمود1212631121422024014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيمها بدري محمد علي1212641121422037038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية السجدة للبناتاحيائيغدير عالء حسين عبد الحمزه1212651121422054020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية النهار للبناتاحيائيزينب علي محسن رضا1212661121422056034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائينور الهدى رياض عبيد الوي1212671121424008034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيساره حامد اسماعيل عبد الحسين1212681121424014022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائينور الهدى خالد صبيح عبد الرضا1212691121426001092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الزوراء للبنيناحيائيحسين احمد كمال محسن1212701221411006008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عمر احمد حميد1212711221413004003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية النصر للبناتاحيائيمروه مهدي حسين لفته1212721221422031209

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية القناة للبناتاحيائيبنين منير ناصر حسين1212731321422003012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية الفوز للبناتاحيائيايه علي زاهي شنته1212741321422023007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية حنين للبناتاحيائيزينب حيدر محمد رشيد1212751321422028039
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمصطفى سعد كربط سالم1212761421411006103

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء كريم محمد يوسف1212771421422006082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيريام فاضل عبد العباس حسين1212781421422044067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيسارة جهاد طالب محمد1212791421422057108

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيموسى الكاظم عبد الزهره شتوي سويري1212801521411007186

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياحمد فاضل كريم كمر1212811521411011012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمسلم عقيل حميد عطية1212821521411011193

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائياحمد جميل علي باوه خان باوه1212831521411016002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية النجاة للبناتاحيائيمريم هاشم وهيب علي1212841521422003129

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية هيت للبناتاحيائيتسنيم محروس شعبان محمد1212851921422060020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الياقوت للبناتاحيائيايه رياض محمد هراط1212861921422109014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية بلدروز للبنيناحيائياحمد هيثم محمد منصور1212872121411007014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد عادل علي رحيم1212882121411051110

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية سومر المختلطةاحيائيكهالن اركان صالح كيطان1212892121417005013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمسلم عطوان عبد هللا ساجت1212902221411019200

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيكرار حيدر طالب عبد الرزاق1212912221411033249

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعلي ستار جبار علي1212922221413060076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيفاطمه محمد علي خليل ابراهيم1212932221422013062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيمنتظر سمير رزاق بديوي1212942321411045032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية القاهرة المختلطةاحيائييوسف عبد عواد هندي1212952321417009031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب محمد خليل عبيد1212962321422007055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيكوثر احمد جبار عباس1212972321422038101

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينه معز كاظم محمد1212982321422039134

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية النجاة للبناتاحيائيزينب مهدي ناصر مهدي1212992321422059034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيآيه احمد شالل ظاهر1213002321424012003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي شامي عذاب مهدي1213012421413008031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية الدبوني للبناتاحيائيفاطمه نايف علوان ذياب1213022621422027029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية القدس للبناتاحيائيرقيه صباح مطير حمد1213032621422033061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيابتهال عالء عبيس مديح1213042621424010006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين محمد جابر حبيب1213052721411026063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيايه فراس عبد االمير هاشم1213062721422040024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية السالم للبنيناحيائيعلي محمد فالح زاير1213072821411004013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.9696.83ثانوية المتميزيناحيائيحيدر احمد كروش جوده1213082421411041044
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.4096.73ثانوية المتميزاتاحيائيسارة عمر كريم حمد1213091321422032047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.1296.69ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء ابراهيم حميد حمد هللا1213101321422043051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0496.67اعدادية بغداد للبناتاحيائينور علي حافظ حسن1213111321422001321

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جيثوم سلمان121312232042141022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد العزيز نعمان ابراهيم علي1213131021411013076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الطارق للبنيناحيائيابراهيم استبرق ابراهيم حسين1213141021411038002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية المأمون للبناتاحيائييسر لؤي ناجي كاظم1213151021422034076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية المعراج للبنيناحيائيحسن عباس وهاب محمد1213161121411023009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الجوالن للبنيناحيائيبسام عادل عناد نايف1213171121411036018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعداديه االنوار للبناتاحيائيزينب عباس جاسم حمادي1213181121422026029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد امجد عمران عنايه1213191221411013047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الهدى للبناتاحيائياالء عادل محمد احمد1213201221422025016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتقى عباس فاضل علي1213211321422002031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67االعدادية المركزية للبناتاحيائيحوراء صباح جميل امانة1213221321422041007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيموسى الكاظم حسين جاسم مزيد1213231421411007108

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمؤمل زاهد خلف عيدان1213241421411009130

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية التاخي للبناتاحيائينبأ صالح فهد نايل1213251421422017029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيمنار جعفر خريبط عبد هللا1213261421424017050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء رياض عباس حسن1213271821422017061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيهدى صابر حمد محمود1213281821422077173

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد الرحمن جسام عبيد غريب1213291921411001033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الرميله للبنيناحيائيصدام سعود حميد خلف1213301921411003028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحارث حامد عبيد حمد1213311921411099011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية البخاري للبنيناحيائيوائل خالد حميد شاكر1213321921411101138

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيرويده ناظم رحيم فتحي1213331921422011055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الياقوت للبناتاحيائيزينب مروان خطاب عمر1213341921422109060

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائييمامه رشيد خلف عبد1213351921424010177

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيزينب منصور حماد فرحان1213361921426002184

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد نبيل مهدي حسين1213372121411020043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيسجاد حسين مطر فرج1213382121411060064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعلي محمد كريم شكير1213392121411060099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتقى اياد محمود شكري1213402121422013033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية الزهور للبناتاحيائيآية هالل وذاح سلطان1213412121422024001
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية االنام للبناتاحيائيعائشه حسين شوكت سمين1213422121422045046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم مروان خالد حسين1213432121422049220

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية العراقية للبناتاحيائينبأ مهدي شياع عبد الكريم1213442121422049232

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية فدك للبناتاحيائيغدير حسنين انور فاضل1213452121422067066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه عماد صالح مهدي1213462121422092076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية سراجق المختلطةاحيائيريا ايوب غايب عبد1213472121427051011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي حسين علي خضير1213482221411077124

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيحسن حسين علوان عبيد1213492221413019011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين كاظم جفيت1213502221424004050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحسين عالء حسين كاظم1213512321411001018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين احمد وحيد حسين1213522321411007037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمد قاسم عبيد حمد1213532321411008068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائياحمد علي مكي فاخر1213542321411062002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعلي اكرم كامل توفيق1213552321411070033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزهراء حيدر جاسم حسين1213562321422019027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه خضير جبر شدهان1213572321422035104

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبراق كريم محمد حمزة1213582321422039029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيفاطمه حسن عبيد جعفر1213592321422040044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيدالل فاضل محمد دواي1213602321422043042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيغدير عبدالرضا هادي عطيه1213612321422072214

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمسلم عباس شعيوط مزهر1213622421411005124

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمحمد صالح هادي حسين1213632421411038081

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية القدس للبناتاحيائيساره عادل جاسم علوان1213642621422033107

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيزينب ضياء كريم رغيف1213652621422040066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينه عادل محمد جواد1213662621424012121

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائينور الزهراء ضياء حسون جبر1213672621424015139

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء احمد جعفر محمد1213682721422037103

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد ميثم حطاب ادهيم1213692821411008049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية العمارة للبناتاحيائيمريم كاظم رحيمه غضيب1213702821422009123

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.5696.59ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحسن محمد عبد الحسن عويد1213712121411020012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.2496.54ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمنتظر نعيم حسين علوان1213721421411038041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الغزالية للبنيناحيائيبشير عمار عدنان عبد الحسين1213731021411008008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية الخضراء للبناتاحيائيزينب صالح خلف صالح1213741021422007025
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه عباس جاسم محمد1213751021422035039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية التقى للبناتاحيائيغسق حيدر قاسم عبد الرزاق1213761121422012085

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيفاطمه سعد كطوف مطر1213771121422016055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية رفيدة للبناتاحيائيايه غسان هادي كاظم1213781121422041015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50أعدادية الطارمية للبنيناحيائيسيف عبد الستار سعد احمد1213791221411019040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائييمامه صباح نوري جاسم1213801221422005037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمروه عدنان هادي جبر1213811221422009058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الهدى للبناتاحيائياية ليث سعيد محمد1213821221422025022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه ناصر خلف حسن1213831321422001241

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية الزهراء للبناتاحيائيأمنه محمد نجيب عبد هللا احمد1213841321422021006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء كريم خريبط كاطع1213851321422031048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه محمد حميد عمران1213861421422044024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمة احمد جبار حسين1213871421422057141

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه محمد عاصم نوري1213881421422062109

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي حاتم محسن فليح1213891521411003042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيحيدر حسن مهدي صالح1213901521411015031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الروافد للبنيناحيائيمحمد عامر محسن فاضل1213911821411073076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينب ليث عبد هللا محمد1213921821422071064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا شكيب عبد المحسن حميد1213931921413009061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية الشموخ للبناتاحيائيتبارك منير خاشع جاسم1213941921422025010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي خالد عبد الحميد عبد الوهاب1213952121411005088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيابراهيم احمد خليل ابراهيم1213962121411032001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية الوطن للبنيناحيائيعلي عباس كريم محمود1213972121411070020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمحمد المصطفى عبد القادر اسماعيل ابراهيم1213982121415009070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيرهام ابراهيم نصيف جاسم1213992121422061024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية المروة للبناتاحيائيشهد غزوان مدحت حسن1214002121422069023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيزينب جبار مجلي اليج1214012121427048008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسجى رياض سحيب كاطع1214022221424007099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك قاسم عوده قاسم1214032221424010058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه نعمان كاظم جدران1214042221424010162

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمة مجيد حسين صكر1214052221424045206

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيايات ماجد ثامر دويخ1214062221424059005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد هللا جمال عبد هللا محمد1214072321411001037
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي مهدي فاضل مهدي1214082321411016071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيمحمد ناظم حسن ناصر1214092321417038019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء قيصر مسلم عبد علي1214102321422013139

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الربيع للبناتاحيائيلمى محمود حسين ملوح1214112321422022198

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمواسم فرحان هادي عبادي1214122321422043170

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائينور علي اسكندر صيهود1214132321422071130

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم شاكر كحط1214142321424006308

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائينور توفيق ناصر محسن1214152321424014027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية الصباح للبنيناحيائيعباس ابراهيم عالوي جراد1214162621411045020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية القدس للبناتاحيائيغدير عباس محسن عباس1214172621422033131

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيحوراء عقيل حسين علي1214182621424012053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرباب علي لزمي محمد1214192621424013023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزينب خالد حاتم غدير1214202621424015086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائييقين فائز مولود سلمان1214212621424015153

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه عادل مهدي عباس1214222721422055173

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية السماوة للبنيناحيائيمنتظر حضيري عبد عجيل1214232921411017316

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.5296.42ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي اكبر علي موسى حنون1214241321411019123

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.2496.37المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه وسام مجيد عبد1214251021422003103

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.2096.37ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعبد هللا مؤيد طاهر محمد1214262121411020023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.1696.36ثانوية المتميزيناحيائيفهد كمال فؤاد محمود1214271321411016084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0496.34ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيسجى سامي حسن عبيد1214281521422017035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيانس محمود خلف ثويني1214291021411026054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء عمر مهدي صالح1214301021424015009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيبنين حسين علي حسن1214311021427004003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء حامد اسماعيل عبد الحسين1214321121424014014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين ياسين عزيز جاسم1214331221411007046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية العقاد للبنيناحيائيعبد هللا اكرم لطيف محمود1214341221411028078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيسوالف كاظم هادي جاسم1214351221422033038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد حسين علي1214361221424001025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعبد هللا طارق يوسف شذر1214371321411035029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرؤى جمال حامد عبد االمير1214381321422002046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية القناة للبناتاحيائيحنين يونس محمود اسد1214391321422003019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيدعاء مازن حميد عبد الرزاق1214401321422014029
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الشعب للبناتاحيائيحوراء عماد كاظم عبيد1214411321422022048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي مهند محيسن مزعل1214421421411016113

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيعباس نبراس حسين راضي1214431421411051024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية سومر للبناتاحيائيشهد رائد محمد فاضل1214441421422008083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية ام القرى للبناتاحيائيساره سعد محمود سمير1214451421422015071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيرسل خليل ابراهيم حمد1214461421422051008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمصطفى عدنان حسين نجم1214471521411003082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمحمد خالد نعيم ايدام1214481521411019025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيضحى حسين كاظم ملك1214491521422010104

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيعذراء صافي رضا نعمة1214501521426001117

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية البخاري للبناتاحيائيمريم محمود حسين خلف1214511821422080018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائينور ليث جعفر عبد االمير1214521821424007052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائينور علي مهدي حسن1214531821427077031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية المعرفة للبنيناحيائيحبيب عبد الرحمن حبيب جياد1214541921411033007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيحيدر انور خلف غضبان1214551921411060012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية راوة للبناتاحيائيبسمه عبد الوهاب عبد الرزاق عويد1214561921422009010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية القائم للبناتاحيائيتبارك ربيع مداح مطر1214571921422010042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي فرج حسون محمود1214582121411007101

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية بابل للبناتاحيائيدعاء احمد عبد هللا حميد1214592121422051037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائيجعفر عادل ضيدان احمد1214602221411019026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية النصر للبنيناحيائيسالم ضياء ناهي يزي1214612221411025048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيغدير حميد ابراهيم زويد1214622221424037067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائياسيل عباس هداد فراك1214632221424047006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه عباس فاضل حمادي1214642321422013171

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيالق كاظم جميل جبر1214652321422035011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيزهراء نجيب عبيد عباس1214662321424013026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي عماد كاظم عيدان1214672421411038063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهدى ايمن عبد العظيم دخيل1214682521422022623

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائيجعفر فاروق حمادي حسين1214692621411014027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية الصباح للبنيناحيائيمنتظر مالك محيسن عبيس1214702621411045039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائييوسف خالد جابر عبيد1214712621415006064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية القدس للبناتاحيائيريام سعد هادي حمزه1214722621422033067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائينرجس مهدي عبد الحسين جبر1214732621424012196
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين عالء ابراهيم مهدي1214742921413002008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائياديان صباح جاسم محمد1214752921424003004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.6096.27الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيطه عبد حنش صالح1214761021411002032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيحسين محمد دريول حمادي1214771021411015015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية السياب للبناتاحيائيعائشه محمد اسماعيل خضير1214781021422002072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيطيبه حسين ناصر حسون1214791021422029044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد مصطفى جبار حمدان1214801121411041130

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية االمال للبناتاحيائيرقيه حارث حسن كاظم1214811121422011046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعال محمد نعمه عبد1214821121422014092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيفاطمه نزار عباس حميد1214831121427007009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية العقاد للبنيناحيائيادم مهدي رحيم عصمان1214841221411028015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد العليم منيب محمد محسن1214851221413004002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد لطيف1214861321411009018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائييوسف علي عبد هللا عبيد1214871321413016015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية القناة للبناتاحيائيبراء رضا فرحات بيومي1214881321422003011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمنتظر زياد عبد الحليم حمزة1214891421411020107

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيحمزة محمد حسين حسون1214901421411051018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيرسل سالم ياسين صالح1214911421422003033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرنا احمد عبادي حمود1214921421422036021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيمريم اكرم كاظم عزيز1214931421422068096

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيمريم مروان لطيف علي1214941421422068104

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيشهد حيدر عباس شنان1214951421424009074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيعائشه علي فياض صالح1214961421424014035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيحسين ماجد ولي علي باشا1214971521411019009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية الرباب للبناتاحيائيتبارك سعيد عبد الرضا قاسم1214981521422012017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمصطفى الطيف محمود علوان1214991821413007055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيسجاد نوري محجوب احمد1215001821413012022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية بلدروز للبنيناحيائيأنمار قحطان عدنان رميض1215012121411007001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمحمد داخل خلف كاظم1215022121411007114

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية بني سعد للبنيناحيائيباقر رعد تاج عبد االمير1215032121411008018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى عدنان عيدان يعقوب1215042121411046035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائيساره عبداللطيف فؤاد رشيد1215052121422085116

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية االغراس للبناتاحيائيمريم احمد عبد الرحيم محمود1215062121422094050
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد اياد كاظم دنان1215072221413006164

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائينائل محسن مناع مهوس1215082221413048094

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسن ماجد جاسم داخل1215092221413060026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه نجاح حسن عبيد1215102221424017210

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحوراء محسن عبد هللا عاجل1215112221424028058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن حبيب1215122321411020374

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيمحمد عادل كريم شعالن1215132321411025040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور نبيل عبد الرحيم حميد1215142321422012304

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيورود محمود حسين علي1215152321422013535

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الغفار جليل1215162321422017241

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية كوثى للبناتاحيائيغدير محسن كاظم حسون1215172321422073130

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيغدير محمد صالح فارس1215182321424015017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيهديل صفاء عبد الكاظم عبد العباس1215192321427009043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيساره ضياء طاهر عيسى1215202521422026090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبد الحسن شغيدل1215212621411009181

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد ناصر حسين ياسين1215222621411012015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية االحرار للبنيناحيائيجعفر صادق حاكم اسماعيل1215232621411018012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيمنتظر غازي حسن ثجيل1215242621417003047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية جصان للبناتاحيائيزينب سعد علي غدير1215252621422001024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحنان هاشم هليل جاسم1215262621424004044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي حيدر قاسم حسن1215272721411025141

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي عبد االمير فاضل حسون1215282721411031083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.8496.14ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائييوسف عباس عبد الحسين عبد الشهيد1215292321411058127

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.7296.12ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيايه احمد سعدي حميد1215302021422017014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.6896.11زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعمار رائد عبد العزيز بشير1215311421411008074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.5696.09ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد بشار ناصر حسين1215321921411001065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.2896.05ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين قحطان هادي عزيز1215332721411039028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.2096.03ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيزكي فراس فايق خزعل1215341221411001035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.1296.02زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسين احسان محمود علي1215351421411008029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيامير ايمن وجيه طه1215361021411013024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيحيدر صادق جعفر محمود1215371021411026095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل محمد جواد1215381121411025116

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية االمال للبناتاحيائياية صالح حسن كاظم1215391121422011015
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغفران حسام محمد عبد الواحد1215401121422017138

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية هند للبناتاحيائيمريم عدنان محمد ولي1215411121422020057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية حماة للبناتاحيائيسميه سرمد فائق محمد1215421121422025111

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية حماة للبناتاحيائينجاة خضير محمد رمح1215431121422025168

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية عشتار للبناتاحيائيتبارك مطلب شالل عقرة1215441121422027013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية جرير للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عبد الكريم عبد األمير عبد الخالق1215451221422008042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيمريم قاسم مهدي عبد الحسين1215461221424001023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية االنصار للبنيناحيائيبالل دريد خليل عبد الرضا1215471321411003021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية المستنصرية للبنيناحيائياحمد مؤيد محمود احمد1215481321411029006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيسرى احمد بدر محمود1215491321422024062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية زها حديد للبناتاحيائيلقاء عبد الرحمن محمد منخي1215501321422048059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00إعدادية الجزيرة للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق محسن عاتي1215511421411016013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية النجاح للبنيناحيائياحمد محمد فرج عنبر1215521421411026010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الفداء للبناتاحيائيأديان خضير عباس ماذي1215531421422033002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيهاجر جاسم لفته هاشم1215541421422065309

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيمريم عادل كامل عبيس1215551421424014042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائياسد هللا محمد كريم سعيد1215561521411001007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء عمار ناجي جازع1215571521422014129

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزينب عامر حساني عباس1215581821424007027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيزبيده ثامر عبد علي1215591821427006010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية سمية للبنيناحيائيحذيفة وليد ابراهيم بديوي1215601921411086002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيديانا حسن هالل علي1215611921426003017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الصدر للبنيناحيائيمحمد سعيد حسين علي1215622021411006055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيحمزه حسين فيصل جاسم1215632121417028010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي احمد عبد االمير حمادي1215642221411019112

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيسجاد عايد عبدعلي حسن1215652221411021088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد صباح خضير دعدوش1215662221411031009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية بردى للبناتاحيائيزينب عادل شنيف محمد1215672221422048072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيبنين محمد ناجي محمد علي1215682221422066038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيشكران عبد الكريم حميد مزامط1215692221424022057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيديم موفق فيصل زامل1215702221424051034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيرقية عبد عبدهللا باهض1215712221424059013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيعيسى فالح مهدي صالح1215722321411025035
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمصطفى صالح هادي بريبر1215732321413012070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية الوركاء للبناتاحيائيسرى جاسم جواد جادر1215742321422004033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب علي جاسم نعمه1215752321422007051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه صباح صادق حمزه1215762321422012093

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عماد الدين طعمه شناوه1215772421413015017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية السرور للبناتاحيائيجنات حازم علي كاظم1215782421422002025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية طه االمين للبنيناحيائيحسين رحمن خشان مهنا1215792621411026014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيزينه جبار صباح فارس1215802621422058036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيغدير صاحب محمد عباس1215812721422033218

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيهديل خالد هاشم طليل1215822821422015108

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.7295.95ثانوية المتميزيناحيائييوسف عبد الحسين محمد عباس1215832521411030086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.2095.87ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيمينا قحطان حاجم شكر1215842121422007037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه ميثم جعفر جاسم1215851021422035041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمصطفى صباح محمد ابو خشة1215861121411019100

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيجعفر صباح غزال سكر1215871121415005010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية البتول للبناتاحيائيأيه نوري صباح محسن1215881121422013004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية حماة للبناتاحيائيتقى علي شاكر مسعود1215891121422025043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية عشتار للبناتاحيائيسرور نصيف جاسم حمد1215901121422027035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية التعاون للبناتاحيائياسراء حسن علي عباس1215911121422040001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية التعاون للبناتاحيائينور خالد حميد جبر1215921121422040155

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الرباط للبناتاحيائيرقية عدنان محمد ياسر1215931121422055032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية السبطين للبنيناحيائيمحمد علي تحسين حاتم محمد1215941221411022055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية الخلود للبناتاحيائيعائشه سالم ابراهيم عباس1215951221422012038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83أعدادية الفاطميات للبناتاحيائياوراد علي محمد تقي1215961221422021007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم مجبل عبد احمد1215971221422025114

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيعال مظهر حسين علي1215981221426002071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمحمد محمود شاكر محمود1215991321411001090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرقية عالء كريم حاجم1216001321422025026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية العراق العظيم المختلطةاحيائيبنين مراد موسى رضا1216011321427001001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83إعدادية الجزيرة للبنيناحيائياحمد رائد جالب حمود1216021421411016009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيجعفر عبد هللا ياسين عبد هللا1216031421411020019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيكرار علي محمد محسن1216041421411020083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيمصطفى عامر فجر عبود1216051421411048092
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشهد احمد عبد الرزاق خميس1216061421422044116

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه خليل ابراهيم  شاه محمد1216071521422007149

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية السالم للبنيناحيائيرفل عبد هللا خضير عباس1216081821421039006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيزينب ابراهيم حسين عطيه1216091821423006007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيهمام مثنى علي خليل1216101921411009262

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعبد القادر عامر مهدي صالح1216111921411015039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية العرفان للبناتاحيائيمالك مثنى جمعه حماد1216121921422030043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية ديالى للبنيناحيائيحسين خالد عدنان عبد الرضا1216132121411012061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية بني شيبان المختلطةاحيائيمهدي ميثم عبد الحسين شراد1216142121417029007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيتقوى هيثم عباس حمود1216152121421015003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمساق ثائر صالح عبد الستار1216162121422013130

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية البحيرة للبناتاحيائيايه خالد خلف علي1216172121422031010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرسل فالح حسن احمد1216182121422047038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الطيبات للبناتاحيائياسراء عادل احمد علوان1216192121422085016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسجى لؤي خلف احمد1216202121422085125

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيشهد احمد كريم كاظم1216212121424004017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسن علي خريبط وادي1216222221413013028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيمريم جليل عدنان خلف1216232221422013068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيهاجر عيسى شناوه غضبان1216242221422055112

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة رحيم قاسم محمد1216252221424008182

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب نبيل جميل سايب1216262221424028125

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيطيبة امجد حافظ عطشان1216272221424045186

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمحمد قحطان عبد هللا سمير1216282321411030049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفرح ضياء يحيى عبدالهادي1216292321422008068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيريتاج عبداالمير مهدي عزيز1216302321422013193

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيرقيه علي حسين علوان1216312321422040017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء عدي جبار عبد الحسن1216322621422031061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزينه قاسم محمد علي حسين1216332621422037059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمرتضى سالم كاظم جاسم1216342721411016113

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد جواد ضايع ديوان1216352721411038098

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور الزهراء ماهر فاهم محمد صالح1216362721422035322

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيكوثر عبد الحسين عمران موسى1216372721426001281

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.5695.76الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعلي مصطفى محمد عزيز1216381021411002071
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0495.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر حيدر سعدون مهدي1216392521413031690

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائياحمد علي كاظم حسين1216401021411015003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الشباب للبنيناحيائيبهاء رائد ماجد ياسين1216411021411023005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيخليل عباس خليل خضير1216421021411026102

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيعبد الرحمن حسن احمد محمود1216431021417003020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الخضراء للبناتاحيائيتبارك مروان غسان داود1216441021422007008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الفردوس للبناتاحيائيامنه محمود علي بردي1216451021422008011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية البتول للبناتاحيائيرفل خالص علي عباس1216461121422013053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية حماة للبناتاحيائيبراق عدنان شيال رميض1216471121422025031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الجواهري للبنيناحيائييحيى حسين عبد علي جاسم1216481221411013068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية المشاهده للبناتاحيائيمي مازن محمد جسام1216491221422001037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيتبارك ماجد جاسم حسن1216501221422024033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية المناهل للبناتاحيائيبراء محمد محسن شبيب1216511321422046011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمؤمل ميثم هاشم كمر1216521521411008054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية النجاة للبناتاحيائيفاطمه بهجت عبد الواحد كحيط1216531521422003109

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الرميلة للبناتاحيائيرقيه رزاق كاطع رسن1216541521422004067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء عقيل جمعه عبد1216551521422010059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايه محمد كريم عوده1216561521422014033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية العدالة المختلطةاحيائيحسين حاتم سلطان الحج1216571821417057010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الكحالء المختلطةاحيائيحسنين غازي صالح مهدي1216581821417064001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيرقية طه علي عبد1216591821422045054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيمريم محمد قاسم خليل1216601821424007050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الرمادي للبناتاحيائيمريم عباس مخلف شرموص1216611921422028039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيعذراء سالم خالد جاسم1216621921422033014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية هيت للبناتاحيائيمالك اسعد امين عبد اللطيف1216631921422060089

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الروافد للبناتاحيائيساره خليل محمد سعيد بديوي1216641921422062039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرقيه عامر حسين جاسم1216651921424010057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيسيف طالب مسعود الفت1216662121411030028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائياحمد حميد محمود محمد1216672121411032010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الزهور للبناتاحيائينور الهدى حسام حسين علي1216682121422024038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيياسمين ماجد عدنان حمزة1216692121422048155

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية بابل للبناتاحيائيهدى سلطان سليمان كرمش1216702121422051139

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيدعاء احمد خلف حاوي1216712121422079034
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيكرار كريم كامل شايع1216722221411021182

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي عماد ذياب فرج1216732221411062133

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد مرتقى هالل كاطع1216742221411077191

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد رياض فليح حسن1216752221413004133

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس محمد ذياب1216762221424028094

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية المسيب للبنيناحيائيعامر عالء جاسم محمد1216772321411009062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر محمد مدب1216782321413018009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيايمن موفق محمد مزبن1216792321417009005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الغزالي المختلطةاحيائياكرم عبد هللا طالب طراد1216802321417014003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيامير جمعه شالل بختري1216812321417014006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفيد صفاء عبدالحسن عبدعون1216822321422038100

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيثريا جواد كاظم راضي1216832321422072074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم جوده خليل1216842321424006161

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية التحرير للبنيناحيائيمؤمن يوسف عبد اللطيف حسين1216852621411002100

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه مؤيد تركي شامي1216862621422004112

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية المشكاة للبناتاحيائيهدى لؤي عبد هللا محمد1216872621422023067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيمروه جهاد كاظم رجاء1216882621422045047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عبد هللا جار هللا1216892621424002064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية البيان للبناتاحيائيطيبة خالد خماط هاشم1216902821422028064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيملك محمود ابراهيم عبد هللا1216912921424003165

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.5295.59ثانوية المتميزيناحيائييوسف فؤاد راضي فنجان1216921321411016119

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.4495.57الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه سعد عادل عبد الحميد1216931021422018099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.3295.55ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيسجاد محمد خالد عبيد1216941221411001039

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.67اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد علي حسين محمد1216952021411087114

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83ثانوية المودة للبناتاحيائيديار هادي عبود مسعود1216962121422042015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد هللا ضياء حامد عبد1216971921411099021

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيهاجر طارق جاسر بطاح1216981921424011058

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية الرحاب للبناتاحيائيشهد ابراهيم جسام حمد1216991921422078040

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية العال للبناتاحيائيدعاء احمد رمزي ساكن1217001921422019023

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائينبا باسم حميد فنوص1217011921424004041

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.8096.97ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيقتيبة عبد الرحمن محمد جيران1217021921413019033

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيايات محمد كافي فرحان1217031921422123003

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيزينب نجم عبد هللا سعود1217041921426001115
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية الحبانية للبناتاحيائيتبارك اكرم عبد الرزاق شاكر1217051921422051007

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيمحمد عناد محمد نايف1217061921411092069

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية زنكورة للبنيناحيائيحيدر مؤيد حمد محمود1217071921411032015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيشروق عبد القادر رحيم مرزوك1217081921422042037

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيرفيده حامد عوده حمادي1217091921422081057

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية العبور للبناتاحيائياميمه حمود صالح عسكر1217101921422086021

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيامل محمد ربيع سويد1217113121427010002

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعبد العظيم شوكت محمد جميل1217121921411015038

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية االمين للبنيناحيائيوليد خالد مطر خلف1217131921411075029

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الروافد للبناتاحيائيغفران عدنان عبد الجليل تركي1217141921422062064

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين علي هادي عبود1217152521413031182

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية الحبانية للبناتاحيائيصفا حسين صالح حمد1217161921422051018

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيهاجر عبد الصمد طالب فرج1217171921422052126

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائييسر قاسم مجيد خلف1217181921422057150

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية الرحاب للبناتاحيائيزهراء حمود أسود خلف1217191921422078033

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد العزيز نجم عبد الرزاق شاهر1217201921411020024

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية االيالف للبنيناحيائيعلي احمد عالوي صالح1217211921411102024

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية المجمع المسائية للبنيناحيائيمصطفى راشد عبود محمد1217221921415027087

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية الرمادي للبناتاحيائيريما محمد حمد علي1217231921422028021

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيالحسن علي كامل عبد الفتاح1217241921411013010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية سد حديثة للبناتاحيائياسراء سعيد عبد الحميد حسن1217251921422041001

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيغادة قفطان حسان احمد1217261921422042049

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية الشمس للبناتاحيائيوداد مهدي علي حسين1217271921422126060

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعباس عقيل نونو سعدون1217282221411012108

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية ام البنين للبناتاحيائيغدير محمد علي نوري رشاد1217291321422011066

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيزيد طارق عبد هللا احمد1217301921411028016

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية قريش للبناتاحيائيشهد ياسر خلف علي1217311921422022058

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيمحمد خالد نايف حسين1217321921413006009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيتبارك احمد عبد هللا عبد1217331021422045014

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيسجى ابراهيم ذياب حسين1217341921424003034

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية الواقدي للبنيناحيائيعمر جبار محيسن ضيدان1217351921411083018

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيلطيفه راشد مجبل خليل1217361921422012157

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية هيت للبناتاحيائيمريم سمير عبد القادر محمود1217371921422060086

4148 من 3689صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية عنه للبناتاحيائياسماء بكر مدحت حامد1217381921422064005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية العبور للبناتاحيائيزهره حمود خلف اسود1217391921422086064

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيسحر حمدان شهاب حمد1217401921422107025

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية البدور للبناتاحيائيضحى بشير محمد فياض1217411921422119017

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيميمونة صالح عالوي احمد1217421921426001298

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية السالم للبنيناحيائيارشد حميد جميل علي1217431921411058003

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيتمارة عبد القادر ظاهر محمد1217441921422004003

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيطيبه قاسم سعدون اسماعيل1217451921422014068

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيفاطمه خميس مخلف خلف1217461921422026066

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية العدل للبناتاحيائيصفا ناطق حبوش فليح1217471921422038019

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيأيه حسن يوسف حمادي1217481921422061005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيسراء مناف محمد طه1217491921422062044

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيضحى قتيبه حسن علي1217501921424001023

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيبان محمد عطيوي الفي1217511921424011010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيغاده خالد حمدان شرقي1217521921422012143

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الحقالنية للبناتاحيائياستبرق ابراهيم صالح حسين1217531921422042001

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية المعرفة االهلية المسائية للبناتاحيائيضحى محمود هليل سريسح1217541921426004010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.7292.62ثانوية االنبار للبناتاحيائيسارة تحرير نزال نايف1217551921422016046

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الرميله للبنيناحيائيانمار ابراهيم محمد كطاع1217561921411003017

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية البدور للبناتاحيائيندى عمر عبد هللا هاشم1217571921422119027

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية العرفان للبنيناحيائياحمد صادق فهد شريمط1217581921411029004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيياسمين راضي صياح مخلف1217591921422012208

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيتبارك محمود عبد حمود1217601921424010036

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد المهيمن بهجت رشيد احمد1217611121411034056

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية هيت للبنيناحيائيعلي حميد ناظم حمد1217621921411025043

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية العبور للبناتاحيائيصبا نزهان مخلف شالل1217631921422086091

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد يوسف محمد عباس1217641021411022012

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيايوب ماجد محمد سعود1217651021411037008

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائياحمد ماهر علي شالل1217661921411013008

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيايه طه حسين فراس1217671921422001002

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية االمالي للبنيناحيائيمحمد نهاد عبد العزيز جبل1217681921411038035

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيهديل سليمان مرعي حسن1217691921422012200

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الخالدية للبناتاحيائيحنين خميس حسين حمد1217701921422049014
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيسجاد علي عبد الستار ناصر1217711121411041051

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيسرمد عامر رسلي رديف1217721921411015027

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية العبيدي للبنيناحيائيايمن فليح حسن عجاج1217731921411024013

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيرافد حمود عنادي ندى1217741921413010006

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيحنين حازم خلف وسمي1217751921422004006

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيساره سامي عسكر عماش1217761921422012100

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية العبور للبناتاحيائيسلوى خالد عبود احمد1217771921422086079

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية العبور للبناتاحيائيفاطمه عبيد محيسن معيوف1217781921422086106

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية ابو طيبان للبناتاحيائيسماح اسماعيل ابراهيم خليفه1217791921422131005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيامنه علي خير هللا هادي1217801121422017015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائياسامه عبد الستار محمود جاسم1217811921411011013

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائيشهد كمال جاسم محمد1217821921422014062

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية الطموح للبناتاحيائينور جمال عالوي محمد1217831921422090014

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية العباسي للبنيناحيائيخالد حيدر محمد عبد هللا1217842021411020042

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.6891.45المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم محمود رحيم محمود1217851021422003125

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.4091.40ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمود ثامر محمود حسن1217861021413012033

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد هللا عالء مهدي كريم1217871121411024032

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية الزيتون للبنيناحيائيجاسم فواز محمد كطاع1217881921411004013

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيمصطفى احمد خليفه نطاح1217891921411045014

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية الوثبة للبناتاحيائينبا فالح عناد ثامر1217901921422058089

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية االمالي للبناتاحيائيصفا حميد عبد اسود1217911921422075045

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية فلسطين للبناتاحيائيروزنا نجاة محمد خورشيد1217922021422038030

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية الناصرية للبنيناحيائيصادق عبد الشهيد رمضان مجحم1217932221411002063

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين ناصر عليوي عوده1217942221413021022

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية المسعودي للبناتاحيائيتبارك فاضل حسين علي1217952321422020026

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية المسيب للبناتاحيائيسجى احمد منصور حسين1217962321422041111

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية السيوطي للبنيناحيائيعبد العزيز خالد نواف راشد1217971121411046020

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيياسمين علي محسن عرمش1217981521422019022

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الفتاح عبد الرزاق صالح1217991821411048022

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الفتوة للبنيناحيائيقتيبه ناصر محمد حسين1218001921411064019

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعمر كامل خليل عبيد1218011921411065089

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيصهيب مجيد عبيد علي1218021921411099015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية العال للبناتاحيائينور مروان عبد محسن1218031921422019064
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيعتاب هاشم حمود روكان1218041921422087061

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد كريم عطيه محمد1218052221413041055

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرؤى صالح احمد حمزه1218062321422038039

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمسلم كريم ياسر ناطور1218072521413030101

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيزيد عماد محمد جاسم1218082621411054023

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيزكريا ياسين يوسف حسين1218093121411008046

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيسهاد احمد سالم عبيد1218101121422022021

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00ثانوية الحبانية للبنيناحيائيانس اياد عبد حسين1218111921411046008

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيداليا خالد عياده عبد1218121921422026017

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينبا ضاري عالوي حسين1218131921422053136

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين حيدر حسين حمزه1218142321411005028

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي احمد كريم ذياب1218152321413018149

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم صاحب غضبان1218162521413013250

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00ثانوية البيان للبنيناحيائيعلي ماجد حميد مرزه1218172721411040046

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية اليمن للبنيناحيائيحبيب محمود شاكر محمد1218181021411016011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيسيف سعد جاسم محمد1218191021411035009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية القائم للبناتاحيائيهدى راغب حجاب غربي1218201921422010211

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيسجى اسعد عبد الغني شنتاف1218211921422032021

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الروابط للبناتاحيائيمنى محمد عباس سعود1218221921422092105

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب شاكر ياسر علي1218232221424020066

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيايات كريم عبيد بعيوي1218242321427013004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسين علي حسين عباس1218252421411003042

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيحسين احمد عبود مهدي1218262521413025017

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد محمود شاحوذ حمادي1218271921411007017

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية زنكورة للبنيناحيائيصالح الدين قحطان محمد نوار1218281921411032020

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية ذات النطاقين للبنيناحيائيغيث حاتم هادي حسين1218291921411078010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيصبا حسن علي حسن1218301921422052076

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائياحالم رياض خلف عبد1218311921422081009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية االعمار للبنيناحيائيزياد سعدون جلدة محسن1218322221411076011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية الرفعة للبناتاحيائينور اليت حسين علكم1218332321422006099

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمهدي محمد كاظم جاسم1218342421411044179

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الشافعية للبناتاحيائيرند سمير علج عبود1218352421422017067

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيأماني ثائر عبد هللا علي1218363221422005002
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائياحمد محمد عبد هللا احمد1218371821411048005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد عامر رسلي رديف1218381921411015052

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيامجد علي عبد عون سدخان1218392321413012007

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمرتضى بديوي حسين فارس1218402321417007169

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية الطف المختلطةاحيائيمختار عدنان خليف تومان1218412321417032033

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ ستار جبار هاشم1218422321424006350

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيناصر كريم مجلي محيل1218432521411008410

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمصطفى كريم فاضل كريم1218442621411014176

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية الثبات للبنيناحيائيعلي عبد المهدي عبد االمير كاظم1218452721411011053

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية شايستة للبناتاحيائيتبارك عبد الحميد فهد علي1218463121422005005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيزهراء حاكم نور جواد1218471221422033029

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية هيت للبنيناحيائيأسامه وليد جاسم محمد جميل1218481921411025010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية راوة للبناتاحيائيسماء حسين خضر حمود1218491921422009032

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية القائم للبناتاحيائيغفران عابد محمد داموك1218501921422010152

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية القائم للبناتاحيائيفيروز جاسم عيد مضحي1218511921422010160

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد باسم جمعه صبر1218522221411004347

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيسجاد صالح دشر تالي1218532221413025045

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعلي المجتبى اسماعيل عبيد صياح1218542221413040057

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب عباس صالح بديوي1218552221424028111

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي حسن عبد المحسن مير1218562321413018166

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي حسين جحيل سرحان1218572421411001045

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيلطيف بدر ناصر عبد الرضا1218582421417003055

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيغفران هاتف مهدي كاظم1218592421427020040

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عبد الرزاق كوكز عبد هللا1218602521424004456

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية المودة للبناتاحيائيرحاب مجيد سلمان ميذاب1218612621422008043

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.4490.24ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفرح ناظم مهيدي صالح1218621921424011044

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائينشات درويش رشيد نوفل1218631121411034084

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية عائشة للبناتاحيائيزينه علمدار كريم علي1218641821422022075

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية الوثبة للبناتاحيائيازهار محمد خميس حمادي1218651921422058004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيهبه عكاب ارحيم محمد1218661921422061065

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيديرين احمد جعفر محمد1218672021411001082

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسام سالم جابر تعبان1218682221411005013

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية المسار المختلطةاحيائيفاطمه سمير فنجان حسين1218692221427043016
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيشهد عمر علي حسوني1218702321422019044

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيمالك احمد عويد منيجر1218712621411024027

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء ناصر عنبر هارف1218722621422008067

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيفاطمة محمد عبيد كريدي1218732621422011063

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرشا رحيم ضاحي عاشور1218742721422003085

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية الرضوانية للبنيناحيائياسامة اسماعيل خليل اسماعيل1218751021411037007

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرغد عبد الكريم هادي حسن1218761021422038047

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الهادي عيسى ابراهيم احمد1218771721411018130

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيمصطفى سامي عباس حزره1218781921411098057

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيغصون رحيم سمير عبد1218791921422014070

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيعائشه منذر دلف عبد1218801921422081090

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيعبد الحميد زهير حميد جاسم1218812121411086011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية المنار للبنيناحيائيحيدر عبيد عطيه راشد1218822221411072027

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيباقر علي عسوري عبيد1218832221413012012

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينمارق مصطفى حسين حويل1218842221424012194

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية المحاويل للبنيناحيائيكرار رياض محمد كاظم1218852321411008062

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيمسلم محمد حسن برهان1218862321417014036

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيآيات صالح مهدي كاظم1218872321422039006

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب اسماعيل علي نايف1218882321424006199

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسين فرحان رهيف زغير1218892421411010041

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي االكبر حسين علوان نهايه1218902421411042099

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيمؤمل علي كامل نوير1218912421411047257

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيامير عبد الواحد عبد الحسين محمد1218922421413011010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00الخارجيوناحيائيعلي محسن عبيس عبود1218932421418001274

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيحيدر سرحان عبد الحسن عاصي1218942621411023038

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيحسين مظلوم ثامر ناهي1218952621417003013

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد عمار عبد هللا ناصر1218962721411026175

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيمنار خميس محمود مطلك1218973121422001058

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمريم جاسم علوان صالح1218981121422009084

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية الريف للبنيناحيائييونس احمد جواد ياسين1218991221411026039

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيعبد العزيز راكان عواد محمود1219001721411148038

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية الياقوت للبناتاحيائيتقى هيثم عبد هللا عيسى1219011921422109026

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية السويس للبناتاحيائيهبه محمود ياسين عبد1219021921422124033
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية الزاب للبنيناحيائيمحمد جياد محمد صالح1219032021411025042

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيامير صالح غالي رهيف1219042221411003033

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية الغراف للبنيناحيائيكاظم كريم وحيد عداي1219052221411022072

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية البصرتين للبنيناحيائيامجد خلف حسن حمدان1219062221411027011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية الفهود للبنيناحيائياحمد مجيد كاظم اسماعيل1219072221411042012

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيليث مؤيد هادي كريم1219082321413012057

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةاحيائيخليفه عدي حميد خليفة1219092321417001001

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية البتول  للبناتاحيائيأالء حسين حديد عبد1219102321422028001

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزهراء عباس فاضل كاظم1219112321422050037

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية سومر للبنيناحيائيكرار حيدر محمد جاسم1219122421411004135

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية التآخي للبنيناحيائيمرتضى عبد االمير دغموث كحط1219132421411022071

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين جاسم عبد الرضا حنين1219142421411036062

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا مؤيد هادي جواد1219152421411036171

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيعذراء محمد كاظم حبيب1219162421422049060

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيبنين حميد ظاهر محيسن1219172421424025025

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية الكسك للبنيناحيائيضياء محمد رجب ويس1219181721411108010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية تويم للبنيناحيائيحميد خلف راكان احمد1219191721411179005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية حضر موت للبنيناحيائيحمود علي عبيد جزاع1219201821411028010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائياسامه بشار شامان امين1219211921411015013

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية الواقدي للبنيناحيائياسماعيل نوري تركي عباس1219221921411083003

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم حمدهللا جاسم1219231921413009096

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيشهد يوسف الحج مهدي1219241921422012120

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية الروافد للبناتاحيائيساره عدي صالح منهل1219251921422062042

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية جلوالء للبنيناحيائيسفيان ابراهيم خلف عليوي1219262121411009103

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيحمزة جاسم خليل حسين1219272121411029027

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمهدي هاشم جوامير حميد1219282121411037116

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسيف سعد ناصر حسن1219292221413023096

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد الرحمن غالب نجم عبد1219302321411027043

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية االفاق للبناتاحيائينور احمد كاظم عبود1219312321422061071

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسين سلمان عبد الحسن فنيخ1219322421411003037

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية الرسول للبنيناحيائيمحمد عباس عكار نهيب1219332421411026172

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيمرتضى حران كاظم هادي1219342421411035046

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحبيب حسين عبد علي مرزوق1219352421411048059
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعباس فليح جواد حسن1219362421413018069

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية الرواد المختلطةاحيائيعبد هللا اعالن صاحب زميل1219372421417017028

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائييحيى رسول هادي جواد1219382421417020101

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية تطوان للبنيناحيائيمعاذ اياد مزهر صالح1219391121411017147

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيمحمد فالح جودة المي1219401421415002036

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيرسل عادل خليفه عامر1219411921422057050

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية العبور للبناتاحيائيرهف احمد عبود احمد1219421921422086059

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيحنين ابراهيم عبد هللا كسار1219431921427037009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية الموعظة للبناتاحيائيأسماء مطلك علي محمد1219442021422049001

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسين محمد حنون فرج1219452221411037051

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية الشهداء للبنيناحيائيفاضل وحيد باجي حنتوش1219462221411051027

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمؤمل جواد كاظم حسن1219472221411051031

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا كتاب عبد رسن1219482221413004091

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسين حزام نعيمه شالش1219492221413025025

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية االمام للبنيناحيائيمقتدى حيدر عبد االمير حمزه1219502321411013060

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية النيل للبنيناحيائيحسين هادي ناصر عمران1219512321411029041

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي حسين عجه خويط1219522421411005073

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية خديجة للبناتاحيائيهاله فاضل عويد شناوه1219532421422001127

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل غني شنشول1219542521413031627

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيسيف محمد حسين جداح1219552621411003094

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيفرج رعيد دليل محيسن1219562921411019138

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد كتاب حنيدل حاجم1219572921411019172

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيامير احمد كاظم علوان1219581121415005068

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيابرار حميد فاضل جاسم1219591721422054018

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية سمية للبنيناحيائيقديس حامد محمد عرنوص1219601921411086012

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيابراهيم مهند هادي صالح1219611921411092003

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعيد حمد خلف اسود1219621921411112072

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية جنين للبناتاحيائيعائشه هادي خضير فاضل1219631921422013052

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيتبارك سعد حميد ذياب1219641921422026014

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية سلمان الفارسياحيائيسجى انور هادي صالح1219651921422113008

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية العباسي للبنيناحيائينصر هللا عيدان خلف حميد1219662021411020151

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية الشباب للبنيناحيائيكرار كاظم جودة موسى1219672221411031166

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية المنار للبنيناحيائيكرار ادريس حسين علي1219682221411072051
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية الطف المختلطةاحيائيعباس مزهر حسن ضايف1219692221417060045

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية الفرات للبناتاحيائيوطيفه ناجي ملوح حافظ1219702221422002129

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية المصطفى للبناتاحيائيسميره عبد الكاظم رزاق حسين1219712221422006067

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم مهدي صالح منصور1219722321411006149

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية بيروت للبنيناحيائيكاظم محمد كاظم حسون1219732321411021038

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية مأرب للبنيناحيائيحسنين هادي علي حمزه1219742321411038020

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيامير احمد كاظم ديلي1219752321417004004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية الوركاء للبناتاحيائيصفا جعفر كاظم عيدان1219762321422004035

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيحسام جاسم عبيد كيطان1219772421411035007

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مهند عبد هللا شميل1219782421413018079

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين صالح شرحان مزهر1219792621411009040

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33الخارجيوناحيائيمصطفى خالد ابراهيم عباس1219802621418001279

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب حازم جالب سوادي1219812721422035162

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمنار علي حسين غدير1219821021422008119

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيبارق ناظم عبد الرحمن مخلف1219831221411040021

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية الرمادي للبنيناحيائيانس سعيد علي محمد1219841921411001018

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية المعرفة للبنيناحيائيحسين محمد حسين حميد1219851921411033008

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيمحمد سامي عويد ضاحي1219861921411060030

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية الكرمة للبنيناحيائيبكر سمير عبد حميد1219871921411065037

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية االعمار للبنيناحيائيسعد حميد سليمان علي1219882221411076014

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية البيان للبنيناحيائيعباس احمد سعدي حمود1219892321411014080

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيجعفر الصادق باقر حسن ياسين1219902321417004005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيبنين كريم جواد عايد1219912321422006023

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية المتميزيناحيائيامير حيدر عباس هادي1219922421411041012

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائييوسف رحيم عليوي محمد1219932421413011071

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية الصفوه للبناتاحيائياسراء عبد علي شاكر علي1219942421422043001

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه حاتم عبد الكريم عباس1219952521422040193

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي كريم لفته علي1219962621411022130

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمعين حسن نجم عبود1219972721411007106

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية السماوة للبنيناحيائيرعد كعم والي محمد1219982921411017107

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية تطوان للبنيناحيائيخالد تحسين خالد عبد الجبار1219991121411017042

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية ابابيل للبنيناحيائيحيدر علي حسين نعمة1220001321411011022

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية الرميله للبنيناحيائيامجد ابراهيم محمد كطاع1220011921411003016
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية النعمان للبنيناحيائيطارق وهاب عبود عايد1220021921411030008

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائياسماعيل مظهر اسماعيل ناصر1220031921411031008

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية الربيع المختلطةاحيائيمراد حمود نجم بطي1220041921417004013

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيغفران نجم عبد هللا فرحان1220051921422011098

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائياستبرق عبد الكريم حمادي مجول1220061921422014006

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية الحبانية للبناتاحيائيمروة حسين صالح حمد1220071921422051023

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية عنه للبناتاحيائيريم سعدي زبن حردان1220081921422064026

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائياحمد ابراهيم رمضان منصور1220092021417011002

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد كريم نعمان خميس1220102121411013137

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيسيف محمد محل إبراهيم1220112121411027017

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيغزوان حسين علي خليل1220122121411041041

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية سومر المختلطةاحيائيمرتضى عباس ابراهيم حسين1220132121417005017

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي فائق عبد الحليم فالح1220142221411012159

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين خزعل عطشان سكر1220152221413021015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينور عبد االمير جلود هداد1220162221426002270

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية صنعاء للبنيناحيائياثير صباح حسن مجيد1220172321411011003

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيعباس ثامر هبان عذاب1220182321411020161

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي هاشم جواد عبود1220192321411020254

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء محمود اياد مالك1220202321424003100

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية سومر للبنيناحيائيامير يعكوب كامل منذور1220212421411004018

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيبتول حسين نعمه محي1220222421422027026

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيزينب صالح هادي حسان1220232421422048092

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء هشام ظاهر جبار1220242421424014041

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيغيث زمان عبد الزهره مهدي1220252521413031429

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمقتدى حسن هادي حبيب1220262521413031681

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيتقى ساهر جواد كاظم1220272621422017037

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية الشماسية للبنيناحيائيابراهيم هشام حاجم محمد1220281321411021002

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد جاسم محمد علي فارس1220291721411017008

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمصعب رياض طلب لطيف1220301921411065125

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية الرمانة للبنيناحيائياحمد طالل خليف حمد1220311921411112010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيحنان ياسين خضر صالح1220321921422012056

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسحر نوري زبار عبد1220331921422081069

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيجواد كاظم فليح حسن1220342221413030018
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين عباس عبيد طعمة1220352321411033053

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيعلياء حمزه خضير ابراهيم1220362321422018113

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية الرسول للبنيناحيائيسجاد هادي سلطان عبود1220372421411026089

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية النعمانية للبناتاحيائيروان شاكر عبد الساده هادي1220382621422017055

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية النور للبناتاحيائيطف خالد ثجيل غافل1220392621422047069

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيمروه ناصر بادي خليف1220402621424002126

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائيسيف الدين ثامر ناجي حميد1220411121411035010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد هللا حاتم عبد حمد1220421921411003041

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائيامين ميسر محمود شاكر1220431921411004007

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائياحمد عيادة اعناد ضاحي1220441921411060005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعبدهللا محمد عبدالحسين عيسى1220451921411070030

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية االمالي للبناتاحيائيميسون حمد شالل مرعي1220461921422075063

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيمنيره مثنى حارث اسماعيل1220471921422125012

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية ابو طيبان للبناتاحيائيسرور مصلح زيدان خلف1220481921422131004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية طوبى للبنيناحيائيحسين علي مصطاف محمد1220492121411076023

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعلي محمد حسين حسن1220502121413002016

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية االديبة للبناتاحيائيطيبه محمد صبري ياسين1220512121422025014

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية الرصافي المختلطةاحيائيعلي حسين حمود مطشر1220522221417055005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائياسيا هاني قاسم حمدان1220532221424017006

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية المدحتية للبنيناحيائيسجاد سمير طراد حمد1220542321411017058

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيعلي نبيل حسين محسن1220552321411025033

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيريام نمير كريم برهان1220562321424005023

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك جاسم عيدان عبيد1220572321424006073

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية سومر للبنيناحيائيمقتدى علي شاكر حمادي1220582421411004169

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسين علي موسى ظاهر1220592421411010039

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية مأرب المختلطةاحيائيأحمد سعيد ناهي راجح1220602421417007001

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعلي عباس حسين عريف1220612621411009126

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية االحرار للبنيناحيائيمؤمل علي غانم علي1220622621411018062

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية الشجعان للبنيناحيائيفاضل خضير عباس حمد1220632621411046016

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين سعد جعب جيجان1220642621422018033

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد العزيز عمر عصام حمو1220651721411008201

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيمحمد مشرف محمد حميد1220661921411060034

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية االيالف للبنيناحيائيمحمد جاسم خضير رشيد1220671921411102031
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيعذراء جمعه سبتي نايف1220681921422032029

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية العباسي للبنيناحيائياحمد ياس فرحان عباوي1220692021411020018

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي لؤي رسول عبد الكاظم1220702221411034262

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيسجاد ناصر يوسف راشد1220712221413006075

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيكاظم عامر عباس كاظم1220722321413018217

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمصطفى صالح مهدي علي1220732321413018281

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيحسن فالح عذاب عبيد1220742321417043005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيحال مردان غضبان سبع1220752321427046005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائيمصطفى حمزه منسي سرحان1220762421411002034

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيداليا حسين شالل مسير1220772421422013073

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيازهار منذور ياسر حسين1220782621422026011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية النبوة للبناتاحيائيرقيه الحسن فالح نصيف1220792121422055040

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية البراءة للبناتاحيائيزينب عامر سند راشد1220802121422004063

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية النضال للبنيناحيائيانور صبحي ياسين حميد1220812121411028009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيعلي حسين فاضل عباس1220822121417030016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية النبوة للبناتاحيائيصفا احمد جدوع محمد1220832121422055089

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيسجاد محمود محمد مشوط1220842121411003063

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية النضال للبنيناحيائيسجاد مصطفى عبد العباس مهدي1220852121411028040

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد هيثم جميل كاظم1220862121411046032

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيحوراء محمد علي محمد1220872121422003031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية العراقية للبناتاحيائيايه حسين علي حسين1220882121422049027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية تماضر للبناتاحيائيبان فالح كامل نجرس1220892121422002032

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية الروابي للبناتاحيائيهبه احمد نحو حداد1220902121422056112

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد صادق شالل1220912121411003080

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيبراء كامل محمود عبد هللا1220922121411036005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الطيبات للبناتاحيائينور ابراهيم مراد علي1220932121422085251

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيبهيه عباس كاظم خلف1220942121427083014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيسجى رافد فاضل كاظم1220952121422049133

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية الطائف للبناتاحيائيام البنين كنعان مزيد وهيب1220962121422070005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية تماضر للبناتاحيائيفاطمة عيسى سعدون نوار1220972121422002109

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد هللا ستار رشيد شالش1220982121411003092

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية القرطبي للبنيناحيائيطه عبد الجليل جمعة جاسم1220992121411051056

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيوسن مجيد حميد صالح1221002121422032212
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيمريم وليد عبود وسمي1221012121422079126

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد القادر عدنان اسماعيل محمد1221022121411003086

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسجى مجيد سلمان عبد هللا1221032121422009108

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية االنام للبناتاحيائينور نجيب جواد كاظم1221042121422045075

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيوجدان قصي قيس اسماعيل1221052121422057192

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيايمن فراس كاظم فرحان1221062121411003025

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية المعارف للبنيناحيائينور الدين عقيل ويس خليفة1221072121411005149

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية النهروان المختلطةاحيائياحمد عادل جبار جمعه1221082121417018002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرقيه حسين ذياب احمد1221092121422050080

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيغادة حامد لطيف جاسم1221102121422098042

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الحمائم للبناتاحيائيياسمين محمد صكبان باقر1221112121422033071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعلي كاظم حسين جبر1221121321411002059

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهاجر سعد هادي حسين1221132121422013150

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيزينب هاشم صبار عباس1221142121427001014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية المعارف للبنيناحيائييوسف عبد الحميد مجيد خضير1221152121411005156

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد هللا احمد عيسى حمادي1221162121411014081

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيضحى محمد عبد الحسين احمد1221172121422032130

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الطائف للبناتاحيائيام البنين علي عبد هللا هدو1221182121422070004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائييسرى خليل ابراهيم جواد1221192121422072084

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائياسيل حمزه خميس سبع1221202121422079006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد هيثم عبد موسى1221212121411005014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمصطفى شوقي بكر محمود1221222121411049144

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائياحمد سعد عباس احمد1221232121411059009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينوره صباح سالم ورور1221242121422010172

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيرفل جاسم محمود سلوم1221252121422029014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية الصقور للبناتاحيائياية مظفر سعدي عبد1221261821422046004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى عبد السالم كريم عبد هللا1221272121411011110

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمعاذ عدنان رحيم سلمان1221282121411029081

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية بابل للبناتاحيائيتبارك حامد كاظم عبد هللا1221292121422051025

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الطيبات للبناتاحيائينجالء مطر شالل عبد الحميد1221302121422085249

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيطه هشام جاسم محمد1221311321411002037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمحمد ابراهيم محمود حسين1221321421411040096

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية سومر للبناتاحيائيمريم محمد رشك كاظم1221331421422008112
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيأمير خالد عبد الكريم صالح1221342121411010014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيكريم عبد المجيد رشيد سلمان1221352121411010077

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيمازن صباح غازي سادر1221362121411031032

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائياوس طاهر حسين عليوي1221372121411036004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية تماضر للبناتاحيائيتبارك محمود حميد خميس1221382121422002037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياية هيثم حميد عبد هللا1221392121422047012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرقيه عباس حمدي احمد1221402121422050082

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الخيزران للبناتاحيائيدنيا فالح حسن منشد1221412121422057059

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيمريم سعد جاسم علوان1221422121422061050

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.5694.43ثانوية المتميزاتاحيائياسراء يحيى نجم عبد علي1221431121422047001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور علي عدنان عبد الحميد1221441021422033187

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيرهف فهد احمد حسين1221451821424005011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائياكثم عمار محمود منصور1221462121411001019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد عباس عبد الرحيم حسن1221472121411002010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى كريم خليل محمود1221482121411007134

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي محمد علي محمود1221492121411014114

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيمهدي طه علي بدر1221502121411047020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية حلوان للبنيناحيائيحيدر موفق مهدي محمد1221512121411052029

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية الفاروق للبنيناحيائيمحمد سعد عواد حميد1221522121411062013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل حقي كامل1221532121411077033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيحسن سامي علكم حسين1221542121413002004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية سراجق المختلطةاحيائيزين العابدين أياد غايب عبد1221552121417051012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيحنين قحطان احمد جبارة1221562121422008037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية البينات للبناتاحيائيزهراء احمد حسين حسن1221572121422027020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعباس محمد موسى مولى1221581321411012071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيزهراء فارس مهدي محسن1221591321422009030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحمزة يوسف عطا سعيد1221602121411009079

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية الفلق للبنيناحيائيعمر الفاروق علي حسين علي1221612121411022078

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم داود1221622121411030058

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية الفاروق للبنيناحيائيعلي سرمد غالب غائب1221632121411062011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائياحمد محمد علي حسين1221642121417034004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيايات صدام عبد هللا يحيى1221652121424004002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية النرجس المسائية للبناتاحيائيزينب حسن طالب كاظم1221662121426006014
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية اور المختلطةاحيائينور الهدى جعفر احمد علي1221672121427016030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائيانتصار محمد احمد خلف1221682121427084004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0894.01ثانوية الفراقد للبناتاحيائيمريم صدام محمود ناصر1221692121422058063

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعبد هللا ستار جواد عباس122170212041063045

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية االنصار للبنيناحيائيعمار احمد داود سلمان1221711321411003077

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية دار الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز عبد القادر سعيد حسين1221721721413027012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيعمر احمد حجي احمد1221732121411005099

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد ليث قيس عبد الكريم1221742121411028094

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الوجيهية للبنيناحيائياحمد عالء محمد منصور1221752121411029006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد ناظم عمران عيسى1221762121413001012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيعبد الرحمن احمد خليفه احمد1221772121417047008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائينور محمد مهدي علي1221782121422005117

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية التاميم للبناتاحيائيفرح شكر نادر سمين1221792121422022040

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية الزهور للبناتاحيائيمريم صفاء عباس ابراهيم1221802121422024036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية الروابي للبناتاحيائيسميه وسام صادق طه1221812121422056054

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية الريحانة للبناتاحيائيندى عامر خشان اسماعيل1221822121422081064

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين احمد عبد الحسين جبار1221832621411027042

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.8893.98ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيفاطمه مهدي عدنان نصيف1221841121422069047

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية االنوار للبناتاحيائيزمن طه اسماعيل رشيد1221851221422023023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيحسين علي عوده صباح1221861321411002024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهبه غسان محمود شاكر1221871321422029066

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيكوثر ابراهيم علي عباس1221881321422036032

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية بلدروز للبنيناحيائيامير اياد خلف جباره1221892121411007016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد عماد شكر محمد1221902121411012164

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد فالح غانم ابراهيم1221912121411012165

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبد السالم رياض ماهر محمد1221922121411017038

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الفلق للبنيناحيائيعلي فالح صبيح محمد صالح1221932121411022075

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمصطفى تحسين سهيل نجم1221942121411060137

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية تماضر للبناتاحيائيايناس محمد قحطان محمد1221952121422002028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية تماضر للبناتاحيائيرفاه صالح احمد طعمه1221962121422002057

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية المنتهى للبناتاحيائيرفل عبد الرزاق ناجي خلف1221972121422014030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الحجرات للبناتاحيائياستبرق صالح محمد يوسف1221982121422020006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشهد سامي منصور دوشان1221992121422032118
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيديار محمد علي حسين1222002121427034003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.6893.78الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيخطاب ليث سامي شوكت1222011021411002021

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية العامرية للبنيناحيائيوائل محمد علي سلمان1222021021411020181

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية البطولة للبناتاحيائيتبارك عماد نعمان نجم1222031021422028029

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعلي شهاب جاسم سلمان1222041321411002054

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية الفضائل للبناتاحيائيايات نعيم سرحان عبود1222051421422019006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية الفضائل للبناتاحيائيمريم صالح فيصل حسين1222061421422019042

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيسجى ريسان كاطع محمد1222071421424009069

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية بني سعد للبنيناحيائيسجاد حبيب عسكر زغير1222082121411008059

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية النضال للبنيناحيائيامير باسم محمد كاظم1222092121411028006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد احمد كريم سرحان1222102121411032110

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية مندلي للبنيناحيائياحمد كاظم محمود جاسم1222112121411033007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيجاسم محمد جاسم جابر1222122121411040002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيعباس فاضل عباس حسن1222132121411047012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعقيل محمد كريم مهيدي1222142121413002012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيغيث محمد ثاني سليمان1222152121413002020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية العدنانية للبناتاحيائيأديان عبد الرحمن مغير عباس1222162121422005001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الحجرات للبناتاحيائينجوى نجيب محمود ابراهيم1222172121422020119

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية االالء للبناتاحيائيفاطمة يونس محمد حسين1222182121422095012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيسفانه مطر وفر حالوب1222192121426007030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن سالم محمد طه1222202521413023018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.3693.56ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيتبارك نهاد نجم عبد1222212121422007011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيايات عدي قادر شالكة1222221021424012002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائييوسف عاتي عباس حسين1222231421411028105

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي كامل عدس شيشل1222241421411041071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء علي سيد كاظم غني1222251421422009060

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيزاهد محمود محمد ارزيج1222262121411027012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية طوبى للبنيناحيائيعبد الكريم قاسم محمد علي1222272121411076046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية البراءة للبناتاحيائيزهراء منير عبد علي1222282121422004055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرقيه جاسم محمد حسن عبد1222292121422013049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيندى محسن جهاد مجيد1222302121422013138

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية فاطمة للبناتاحيائيايمان مثنى داود حسين1222312121422016030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية الخنساء للبناتاحيائيشهد عبد الحليم مرعي طالب1222322121422028023
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك رياض احمد عباس1222332121422046028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية النبوة للبناتاحيائيطيبه عمار عبد هللا حسن1222342121422055096

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيصفا محمد كاظم محمد1222352121424005010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية النضال للبنيناحيائياحمد نعمان اسعادي ناجي1222362421411009005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.6493.44ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيايه كاطع دواي طاهر1222371321422043019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيتبارك سعد احمد محمد1222381021422012006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرؤيا نصرت خضر عبد1222392021422042020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائياحمد حبيب حميد جاسم1222402121411001006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعبد القادر سعد ياس خضير1222412121411007077

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد رقيب كاظم شبيب1222422121411010083

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيمحمد احمد عبد المجيد عبد اللطيف1222432121411055047

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيعبد هللا ياسين عبد هللا محمد1222442121411086015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية اور المختلطةاحيائيحسين نبيل حسين علي1222452121417016008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزينب طارق حبيب توفيق1222462121422008072

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية المنارة للبناتاحيائيلينا عبد الوهاب مهدي كشكول1222472121422018060

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيخديجه محمد حمادي جاسم1222482121422049069

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية بابل للبناتاحيائيصفا احمد خماس عبد االمير1222492121422051088

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية القوارير للبناتاحيائيايالف عباس هاشم جاسم1222502121422059003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيايه عامر صالح احمد1222512121426005066

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيرحمه علي حسين حمد1222522121427083021

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيفاطمه يوسف علي مهدي1222533221422006031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيكاظم يحيى قاسم كاظم1222541421411003095

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيكوثر مهدي لطيف عبد1222551421424009085

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيغدير برهان احمد ناصر1222562121422003080

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب حسن خليفه حسن1222572121422013080

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية القدس للبناتاحيائيرندا ناظم مراد كاظم1222582121422021036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيسجى قحطان هديب عباس1222592121422046073

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية الطائف للبناتاحيائيحوراء فاضل علي زيدان1222602121422070015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية كوثى للبناتاحيائينور الهدى كريم مطر حمزه1222612321422073181

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيشمس محمد عداي مهدي1222621021424012011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعبد الرحمن منعم علي جاسم1222631321411008064

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيشهد زامل غانم حسوني1222641321422001181

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيانور كاظم سليمان حميد1222652121411007018
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيأبو بكر مهيمن ثابت محي1222662121411017002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيعبد الكريم عبد عايز روضان1222672121411033046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيسجاد رافد ناظم جبارة1222682121411060065

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتقوى سلمان داود ضعيف1222692121422013032

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية فاطمة للبناتاحيائيتماضر كريم جميل حمادي1222702121422016039

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيميس عبد العزيز كامل رشيد1222712121422032181

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحنين احمد عباس جاسم1222722121422048035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية النبوة للبناتاحيائينبأ حيدر كاظم جبار1222732121422055127

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية المروة للبناتاحيائيشروق عبد الحميد ياسين عبيد1222742121422069022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية الطائف للبناتاحيائياسراء احمد عاصي خلف1222752121422070002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية الطائف للبناتاحيائيهديل محمد حسين حمادي1222762121422070081

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيناديه صكر ياسين حمودي1222772121422090050

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.4092.90ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمجتبى جعفر كاظم عبد علي1222781221411001066

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيمحمد خالد احمد كايم1222791121411031023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيحسن علي حسن عباس1222801421411006020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيبتول يعرب سلطان عليان1222811521422010014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد فوزي عبد ياس1222822121411004134

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيعبد هللا احسان سلمان جاسم1222832121411058031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم باسم ثعبان رشيد1222842121422013125

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية المنارة للبناتاحيائيدانيه جاسم محمد احمد1222852121422018031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية المقدادية للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الحميد خلف1222862121422050052

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الخيزران للبناتاحيائيحسناء حسين خميس عبد1222872121422057048

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية فدك للبناتاحيائيغفران حسام عباس خضير1222882121422067068

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيزهراء حسن ابراهيم جواد1222892121422072035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.4892.75ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد نوري عبد القادر خماس1222901121411010080

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشغف موفق محمد يونس خضر1222911321422002091

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء مؤيد جاسم جبر1222921321422022080

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي حسين محمود احمد1222931421411039094

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد فالح حسن فرحان1222941421411039163

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية الرسل االهلية للبنيناحيائيعلي نصر داود سلمان1222951421413024009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء علي تمكين كاطع1222961421422065136

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية المرجان للبناتاحيائيجنات طارق ياس محمد1222971821422097008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائييقين مصطفى صالح حميد1222981921422081131
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعبد هللا صدام حسن سلمان1222992121411007082

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسين فراس سعد كاظم1223002121411016007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمحمد اسعد احمد شهاب1223012121411037091

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعباس محارب مطلك زهو1223022121411051061

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعباس حسيب عبد الحميد محسن1223032121411059053

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيسحر عماد جاسم شنتاف1223042121422003067

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية البراءة للبناتاحيائيضحى شرق نوري خماس1223052121422004091

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتبارك زيدان خلف علي1223062121422047020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيهديل فاضل عبد هللا فاضل1223072121422049251

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية بابل للبناتاحيائيبتول قحطان كاظم صالح1223082121422051023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيهيام يوسف حسين احمد1223092121426005060

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيهدى رياض شاكر حمود1223102121427079026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائيزينب عبد الكريم نوري علي1223112121427084017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.2892.55ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي ليث ابراهيم عطية1223122121411020029

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية الجامعة للبناتاحيائيتقى عبد هللا خليل ابراهيم1223131021422009017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغفران صباح ثجيل حلبوص1223141321422040160

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية الرتاج للبناتاحيائيكريمة نعيم فانوس كنبر1223151421422050059

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا غسان صالح ابراهيم1223162121411005075

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر عباس فاضل عليوي1223172121411009203

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمصطفى رسول عدنان محمد1223182121411010095

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية مندلي للبنيناحيائيابراهيم خليل كامل موحي1223192121411033001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية البطولة للبنيناحيائيحسن ثائر عبيد مسير1223202121411061005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية المحسن للبنيناحيائيحمزه طارق عبد الرحمن محمود1223212121411080015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية اويس القرنياحيائيعباس خالد عوز علي1223222121411083008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية البراءة للبناتاحيائينور سلمان علي جواد1223232121422004120

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية البينات للبناتاحيائيساره قاسم ابراهيم خضير1223242121422027034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية النبوة للبناتاحيائيياسمين محمد كاظم عبد1223252121422055144

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية المسيب للبناتاحيائياسراء عالء خزعل نايف1223262321422041003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية االسوار للبناتاحيائيفاطمه ماهر علي جاسم1223271321422007041

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيسالم عالء هادي لفته1223281421411040041

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيليث عزيز حزام عذاب1223291421411048071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس حمدان عباس1223301421424031018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33 للبنين6اعدادية حوض احيائيعمر مشتاق حمد محمد1223312021411028032
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد امين ابراهيم خلف1223322121411003133

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمجتبى عون عباس عبود1223332121411008101

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية كنعان للبنيناحيائيسيف اياد علي حسين1223342121411013068

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائياحمد نوري علي عبد الهادي1223352121411015001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية حلوان للبنيناحيائيمرتضى صالح خلف احمد1223362121411052079

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيورود فراس جبار احمد1223372121421074025

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيايالف سلمان صالح مهدي1223382121422001018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيدعاء عادل سلطان عليان1223392121422003038

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرواسي مثنى احمد عباس1223402121422005051

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية العدنانية للبناتاحيائيسجا محمد سامي محمود1223412121422005069

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرحمه زيدان مهدي زيدان1223422121422009066

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية التحرير للبناتاحيائينبأ صالح محمد حسين1223432121422046115

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء فائق حسين فليح1223442121422050098

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية النبوة للبناتاحيائيايه عمار عبد هللا حسن1223452121422055015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيابرار قصي خلف احمد1223462121422061001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية الطائف للبناتاحيائياسراء فالح منصور درويش1223472121422070003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيتيسير فالح حسين عبد هللا1223482121426003018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية البطحاء للبنيناحيائياحمد عزيز حوشان جار هللا1223492221411008006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء وليد علوان داود1223501321422010020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي عبد االمير نعمة رغيف1223511421411039110

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17الخارجياتاحيائيشهالء عبد السادة كاظم عبد هللا1223521421428050256

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية النهروان للبنيناحيائيعلي محمد محسن عفي1223531521411018037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسن نجاح حيدر وادي1223542121411002032

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحسن علي محمود عبد1223552121411010023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية خانقين للبنيناحيائيمالك الدين خليل محمود احمد1223562121411011084

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية كنعان للبنيناحيائياحمد رائد محمود جاسم1223572121411013014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائياحمد قاسم حمادي علي1223582121411086002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيكوثر طه علي ابراهيم1223592121422001122

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياالء ميثاق حسن جوامير1223602121422013011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الخيزران للبناتاحيائيزينب محمد نجم عبد هللا1223612121422057091

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية فدك للبناتاحيائيمنار نظام جليل امين1223622121422067083

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية السرمد للبناتاحيائيهدى هيثم جاسم محمد1223632121422068068

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيبشرى خليل ابراهيم جواد1223642121422072020
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيجنان عبد ابراهيم كريم1223652121427071002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيسجى خليل ابراهيم عباس1223662321422052031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد داود حسين مطر1223672621411012146

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية المسجد النبوي للبنيناحيائيعالء ابراهيم عبد هللا ابو حسنة1223682921411008018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.6492.11ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد العزيز حمادي طه حمادي1223691321411019097

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائينور الهدى محمد حبيب رسول1223701021422038118

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية صالح الدين للبنيناحيائيعبد الرحمن رعد حمادي عبد1223711121411029007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد ليث عباس خزعل1223721321411029057

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرحمه ابراهيم علي احمد1223731321422040071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء محمد ابراهيم علي1223741421422063025

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء علي محسن حسن1223751521422007090

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية دمشق للبناتاحيائياسيا حسن احل عثمان1223761821422043006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعباس عامر عالوي حسين1223772121411003071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر شكر اسماعيل عبد هللا1223782121411009202

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية النضال للبنيناحيائيحمزة نصير عبد الواحد حسن1223792121411028028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيعبد هللا علي توفيق محمد جواد1223802121411040018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعلي ياس ابراهيم جحيل1223812121411075088

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرنده عبد القادر علي عبد القادر1223822121422008054

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيامال عبد الرحيم جليل جميل1223832121422013013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية الطائف للبناتاحيائيتبارك علي حسين علوان1223842121422070010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزينب نجم سبع امير1223852121422079074

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيمديحة حسين عادل هالل1223862121427030044

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية سراجق المختلطةاحيائياية محمد حميد صالح1223872121427051002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي حميدان1223882221413031030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية الصديق للبنيناحيائيحيدر احمد حمزة مرزة1223892321411024018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيضحى صباح حسن مجيد1223902321422050054

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية ابابيل للبناتاحيائيحوراء حسين مهدي عبد1223911121422045007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب علي اسماعيل عبد الرضا1223921321422014052

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعلي فاضل عباس عبد الرضا1223931421411003089

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين علي شوال محمد علي1223941421411014038

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية تلعفر للبناتاحيائيانفال احمد عبد الحميد احمد1223951721422032034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد ماجد عطيوي عودة1223961921411009217

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية خانقين للبنيناحيائيحسين ناظم هناوي محمد1223972121411011031
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية مندلي للبنيناحيائيمصطفى يوسف حسن علي1223982121411033101

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيعلي حقي اسماعيل سلوم1223992121411040024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية السكري للبنيناحيائيحسين فيصل نجم عبد الوهاب1224002121411043005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية طوبى للبنيناحيائيعمار عدنان عباس عبود1224012121411076070

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطةاحيائيمهدي جاسم محمد زيتلي1224022121417021032

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83الخارجيوناحيائيمهند بالسم رشيد مجيد1224032121418001368

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية البراءة للبناتاحيائيسكينه ثائر خلف منصور1224042121422004079

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية التاميم للبناتاحيائيبناز اسماعيل احمد مجيد1224052121422022006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيفاطمة سعد محمد عباس1224062121422032150

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية المروة للبناتاحيائيميالد احمد صالح دواي1224072121422069031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيبراء صالح صالح مهدي1224082121427001004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيتارة حسين جداع حبيب1224092121427079012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرفيف قيس عسكوري هادي1224102321422038043

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير حسن هاتف كريم1224112521413013037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن هالل كاظم1224122521413013263

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب صادق قاسم جبر1224131321422014050

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحسين احمد غضبان منصور1224141521411006026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية النهروان للبنيناحيائيمحمد طاهر حميد هاشم1224151521411018049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية السالم للبنيناحيائيمصطفى دارا خضر خليل1224161821411039034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد فتاح عز الدين قادر1224172021411001023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا اسماعيل علي حسين1224182121411009160

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية ديالى للبنيناحيائيمهند عباس صالح حبيب1224192121411012184

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعلي انعام خليل ابراهيم1224202121411030037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية مندلي للبنيناحيائيعلي محسن ابراهيم شاوي1224212121411033061

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيرضا عادل جمعة مايوك1224222121411046011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينبا محمد عبد الرحمن محمود1224232121422032189

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايه احمد خليل كاظم1224242121422048018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيايالف حيدر شهاب احمد1224252121422049019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيايه قتيبه فاضل حسون1224262121422049034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية البيداء للبناتاحيائياسراء جمال جليل خليل1224272121422052003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائياريج عيسى حاتم حسين1224282121424002001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية العمرانية المختلطةاحيائيطيبة حاتم احمد عبد1224292121427033006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمنتظر غالب مطشر جعاز1224302221413004149

4148 من 3710صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيحسن غالب جواد كاظم1224312221413048015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي اسامه حسن محمد1224322721411003074

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية المدائن للبناتاحيائيطيبه علي ياسر محمد1224332721422047090

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي حسين محمد فريح1224341221411013037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد ياس خضر خليفة1224351221411013055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب حسن علي حسين1224361221422019035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيامينه هادي محمد ياسين1224371321422040019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيابو بكر خالد فاضل سعود1224381821413013002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية بلدروز للبنيناحيائيخطاب مالك رحمان مخلف1224392121411007049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية ديالى للبنيناحيائيمصطفى حاتم خليل خلف1224402121411012172

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعامر رسول عبد الرحمن محمود1224412121411017034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيحسين عدنان فوزي صادق1224422121411024009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائييعقوب قحطان كاظم كطوي1224432121411037124

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية حلوان للبنيناحيائيمصطفى احمد صفر كريم1224442121411052080

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيحمزه مهند جميل خماس1224452121411086009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيصبا صالح مهدي حبيب1224462121422001096

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيفاطمه حامد حسن مطرب1224472121422003083

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية البراءة للبناتاحيائيرحمه فاروق سعدون عسكر1224482121422004039

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيطيبه فراس عيدان زيدان1224492121422009137

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمه رعد محسن كفش1224502121422024030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية النور للبناتاحيائيبنين خماس كاظم خماس1224512221422042054

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينبأ فوزي عبد محيسن1224522321426001340

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية النجدين للبنيناحيائيمرتضى ماجد غثيث محسن1224532421411033117

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيآسيل مهند كامل محمود1224542521422022005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمحمد رسول ابراهيم عبد الرسول علي1224552721411021090

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.3291.39ثانوية التحرير للبناتاحيائيرونق فاضل جوده ذرب1224562321422021045

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية اجنادين للبناتاحيائيوالء خضير حردان احمد1224571021422038130

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائياحمد ضياء علي رحيمه1224581321411012006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيريم نبهان داود سلمان1224591321422014039

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمنتظر سالم عبد بعرور1224601421411010045

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية المعارف للبنيناحيائيانمار رعد احمد مهدي1224612121411005022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيجميل نبيل جميل عبد الغني1224622121411029014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائياحمد ثامر محمد حسن1224632121411032009
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيلمياء عباس عويد كاظم1224642121422001124

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية البحيرة للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا شالل رحيم1224652121422031019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية الروابي للبناتاحيائيغفران عبد الرزاق علي سلمان1224662121422056083

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائينبأ باسم محمد صالح1224672121422098056

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمجتبى ماجد حمدان معيوف1224682221413009038

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناظم وهيب لعيبي1224692221424067067

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي احمد حسن هادي1224702321411027055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمصطفى وفي علي عطيه1224712321411030056

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائياحمد عدي صاحب هادي1224722321417062002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء فالح نجم عبد1224732321422038060

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايات سعيد جاسم محيسن1224742321424006018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين عباس جبار عبد هللا1224752521411009081

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد حيدر عيدان محمد1224762521413013135

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد عليوي عوده1224772521413017094

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين سعد مجيد عبد الكريم1224782521413031158

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب رزاق حسين غزاي1224792521422022521

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عقيل عبد الزهره خضير1224802521424004467

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد الستار جبار وثيق1224812521424030132

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيضحى نبيل ناصر عباس1224822521426001440

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيسجاد حيدر حسين علي1224832621411024011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيحوراء عبد هللا شافي داود1224842621422002009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية النعمانية للبناتاحيائينبأ شاكر علي راهي1224852621422017172

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيمحمد جميل ابراهيم حسن1224863221411004065

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.7291.29ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائياحمد مهدي محمود موسى1224871521411012003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيمنتظر منهال محمد حسن عبد الكريم1224881021411019130

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعمار جليل كاشر هدهود1224891121411019071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمهدي حسين كامل جمال1224901221411013063

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعمر جمال امين حسين1224911321411012102

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية المناهل للبناتاحيائيوهج محمد خزعل حمد1224921321422046089

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي مستور محمود جواد1224932121411002109

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياواب غسان محمد عباس1224942121411003023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيأحمد وسام غازي دعدوش1224952121411030004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائياحمد نعمة كريم احمد1224962121411060018
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية العدنانية للبناتاحيائيفرقان جاسم محمد سبع1224972121422005098

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيضحى عبد الستار احمد كريم1224982121426007062

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحيدر حازم حمود محيسن1224992221411020044

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية المنار للبناتاحيائيبراء غني حسين حنون1225002221422058005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية المدحتية للبنيناحيائيسجاد ادهام نعاس حسن1225012321411017053

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه جابر عبيد عوده1225022321424006280

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه فراس جبار لفته1225032621424002119

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0088.33ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيشوخان اكرم اسعد احمد1225042021422086035

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0087.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيلنيا بشتيوان محمد قادر1225052021422084141

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0087.50اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيرؤيا احمد ابو بكر محمد امين1225062021422100024

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0087.50اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيليلى طارق عمر جيكل1225072021427056039

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0087.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيرين درويش عثمان مولود1225082021422080043

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0087.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا حسن احمد محمد1225092021422098057

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0087.33اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزينه سامان علي سعيد1225102021422084090

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0087.33اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين شريف عبد هللا عزيز1225112021422100069

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0087.17اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه حسام الدين حسن احمد1225122021422099052

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0087.00ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيآية محمد مراد خان محمد1225132021422108002

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0087.00اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيدريا فالح صمد غربت1225142021427056023

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0086.83ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره عبد الخالق عمر محمد1225152021422080031

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0086.83اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيئه فين كريم احمد قادر1225162021422087007

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.6894.78ثانوية الفراقد للبناتاحيائيلبنى نعمه سعدون مزبان1225172121422058059

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيمنار عبد الجبار عبد دعار1225181921422053125

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.6093.60ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيحراء موسى عبد االمير مشخال1225192121422007012

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية السياب للبناتاحيائيزهراء جمعه خزعل غضبان1225201021422002034

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية خانقين للبنيناحيائيحيدر علي عدنان محمد1225212121411011036

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيعذراء صدام حسين عليوي1225222621422013136

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية الكسك للبنيناحيائيوسام عبد الحميد حسن منور1225231721411108025

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنيناحيائييعقوب ابراهيم فارس سليمان1225242021413007011

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيسجاد ايوب عبود ابراهيم1225252121411003057

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزهراء موسى مجيد رزوقي1225262121422008067

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية اليرموك للبناتاحيائينور رشيد باشا جمشير1225272121422035087

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية روناكي للبنيناحيائيعلي ستار مزهر ثامر1225283221411006007

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيكوفان ابراهيم خديده محاو1225293321417002067
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00ثانوية البالد للبنيناحيائيعمر قاسم محمد ابراهيم1225301221411008018

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسالم خميس صالح سليمان1225311721411008147

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية ديالى للبنيناحيائيبكر عمران سمين اسماعيل1225322121411012043

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعبد الحسن احمد حسين علوان1225332121411024012

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية المنتهى للبناتاحيائياالء حسون علي مرجان1225342121422014006

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية القدس للبناتاحيائيزينه عماد علي ناصر1225352121422021048

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيانتصار عبد السالم محمد صالح1225362121427083008

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحسين محمد عيدان جباز1225372721411030041

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمسلم محسن غانم هاشم1225382821411010048

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمحمد رائد فارس مال محمد1225391321411017053

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعماد حامد سلمان مراح1225401421411040080

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية دار الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين علي عباس1225411721413027024

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين غانم عجاج1225422121413002013

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهناء ايوب مدلول جاسم1225432121422005129

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية القدس للبناتاحيائياستبرق احمد علي عطيه1225442121422021002

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية الزهور للبناتاحيائيامل قاسم حسين مهدي1225452121422024010

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب قاسم محمد حسين1225462121422049120

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيميس قاسم خميس حسين1225472621424012191

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية تويم للبنيناحيائيشيت خضر شحاذة عبد القادر1225481721411179012

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيفاطمة الزهراء نزار ابراهيم عبد هللا1225492121427060021

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية التفوق للبنيناحيائياسامه علي عبد الرحمن ناصر1225502221411062019

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمنتظر حسين جبار خنفر1225512621411010181

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية االحرار للبنيناحيائيموسى محمود حمزه معيوف1225522621411018088

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيحسن نجم عبد هللا فراس1225532621413010022

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمهدي رحيم عبد الحسن محمد1225542821411002052

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحيدر حسين حنون جاسم1225551621411068017

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية اليرموك للبنيناحيائيميزر انيس خضير محمد1225561721411003157

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية القدس للبناتاحيائيمنى قحطان مطلك حمد1225572121422021079

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين رعد كاظم حمد1225582421411015057

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين سعد غافل حنيبر1225592421411044041

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمجبل سالم ضاحي جاسم1225602521411031061

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيهيثم عادل شرشاب رهيمان1225612521413035026

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية الفتح للبنيناحيائيمنتظر سعد عبد علي عباس1225622721411003131
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمجتبى حامد حسون فرج1225631421411014113

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية اليقظة للبنيناحيائيصادق نعيم جبر عباس1225641421411027060

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية المعارف للبنيناحيائيحسن احمد ثامر ياس1225652121411005031

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيحسين ظاهر غافل عباس1225662121411030017

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد اثيل حامد حسين1225672121411046002

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية التاميم للبناتاحيائيزهراء عماد عيدان ولي1225682121422022023

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية بابل للبناتاحيائياماني جاسم محمد مهدي1225692121422051010

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية الكفل للبنيناحيائيزيد محمد ناظم مزيد1225702321411028029

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية الزيتون للبنيناحيائيخير هللا عداي نهر عوده1225712421411015089

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيجاسم محمد حسين كاظم1225722421413018023

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي سعد رزاق نعمه1225732521411007245

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائييوسف حسين عزيز تيمول1225742521413014102

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية الوهج للبناتاحيائيزهراء حسن جواد ذكر1225751421422047004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى رياض حمود جبار1225761521411009095

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية ديالى للبنيناحيائيانس هيثم احمد جاسم1225772121411012033

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعمرو خالد ناصر حسين1225782121411036026

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيعمر جمعه محي الدين خلف1225792121415013038

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيرسل زاحم كامل محمود1225802121422010055

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزهراء محسن خضر الياس1225812121422035038

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية االنام للبناتاحيائيزينب فريد غضبان خداداد1225822121422045038

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم عالء حسين محمود1225832121422046107

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية الروابي للبناتاحيائيحنان ضياء كريم مبارك1225842121422056025

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمرتضى مؤيد شمشر عبيدان1225852221411024106

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحسنين علي كاظم داوود1225862321411031017

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيرسول محمد صالح مهدي1225872321411062027

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعباس خليف شافي عباس1225882321413003015

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائياحمد عدنان جاسم احمد1225892421411014004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمصطفى حسين ابراهيم شطنان1225902421417008079

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية البحيرة للبناتاحيائياسراء عبد الرضا شالل رحيم1225912121422031006

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيامل عدنان صبري عليج1225922121422079010

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية البراءة للبناتاحيائينبأ حسن كاظم حسن1225932121422004113

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية اليرموك للبناتاحيائيتبارك محمد عبد هللا محمد1225942121422035015

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيايات عباس محمود شاكر1225952121422049016
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية النبوة للبناتاحيائيقبس مهند جعفر محمد1225962121422055116

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية القوارير للبناتاحيائيسرى سعيد جبر حسن1225972121422059016

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهبه خضر هادي فليح1225982121422092101

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية بني شيبان المختلطةاحيائيضحى عبد الحليم ابراهيم جامل1225992121427029005

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية المناهل للبناتاحيائيزينب مالح زويد منجل1226002621422043067

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيمريم حميد كاظم علي1226012121427060026

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيمريم عامر عبد الرحمن مصطفى1226023221427002019

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياية حسين مطر مسرهد1226032121422001021

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيبشائر ياسين صبري عباس1226042121422010032

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيهديل مثنى حميد خضير1226052121427030058

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتبارك رعد حسن ناصر1226062421422027036

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيرقيه فراس علي حسين1226072121422049084

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية بابل للبناتاحيائيبراء هندي جسام سعيد1226082121422051024

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية النبوة للبناتاحيائيسجى عمار سمير محمد1226092121422055074

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيطيبه حسين احمد شهاب1226102121422079092

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية الخيزران للبناتاحيائيايه محمد طالب مسلم1226112121422057031

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية السكري للبنيناحيائيزينب هادي طاهر ناصر1226122121421043011

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية النبوة للبناتاحيائياالء احمد سلمان كاظم1226132121422055003

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيرقيه عدي غازي احمد1226142721422055073

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياسراء علي احمد عبد الوهاب1226152121422008004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيخنساء سامي سعيد حمد1226162121427060006

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيزينب احمد عبد الحسين مهدي1226172121421016011

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيسهام اسماعيل سهيل مال هللا1226182121422008084

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية العراقية للبناتاحيائيهدى اسماعيل نجم عبد1226192121422049247

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية الطائف للبناتاحيائيرغد قحطان كامل عباس1226202121422070019

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33ثانوية الزمر للبناتاحيائيفاطمة احمد سامي علوان1226212121422036072

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرقيه خليل منصور عباس1226222121422050081

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33ثانوية فريشتة للبناتاحيائيزهراء عبد الستار حمودي ابراهيم1226232121422083023

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية الطيبات للبناتاحيائياسماء داود سليمان حميد1226242121422085017

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية تماضر للبناتاحيائيغادة غياث خلف صالح1226252121422002100

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية جمانة للبناتاحيائياالء يونس يوسف حسين1226262121422006004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياالء ابراهيم خليل اسماعيل1226272121422032015

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية الحمائم للبناتاحيائيرحيق محمد عبد الحسن جابر1226282121422033022
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيسماح محمد عزيز جليل1226292121422043044

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسناء هاشم محمد طه1226302121422048083

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية الروابي للبناتاحيائيسرور سامي عبد الحميد محمد1226312121422056050

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الدجيل للبناتاحيائيفاطمه عبد الغفار محمد عبد الكريم1226321821422071093

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية شفق للبناتاحيائيغدير ابراهيم رضا خورشيد1226332021422043029

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية التاميم للبناتاحيائيزهراء محمود سليمان صالح1226342121422022025

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيامال شكير جاسم محمد1226352121426001004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية باغداكول للبناتاحيائيأميرة سلمان محمود سليمان1226362021422012004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسولين كوران حويز كاكي1226372021422019082

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيميس مهدي صالح قادر1226382121422009184

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية اوراس للبناتاحيائيبشائر عون حسين علوان1226392121422040005

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيمريم عناد خلف حميد1226402121427038018

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيايمان موسى علوان محمد1226412421422050007

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيمنار عبد علي كامل شري1226421221422024169

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزهراء ثامر كامل حمود1226431421424009044

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية الفكر للبناتاحيائيأيه حسين صاحب فرج1226441521422016002

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67الخارجياتاحيائيفاطمه كريم حسين كاظم1226451821428050247

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينور صالح خالد حسن1226462021424005088

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية البراءة للبناتاحيائيشيماء حاتم محسن خلف1226472121422004084

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيساره واثق ابراهيم حسين1226482121422009101

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67ثانوية الحمائم للبناتاحيائياسراء حازم عبد الحسن فاضل1226492121422033002

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية النبوة للبناتاحيائيساره مهند عبد الستار سلمان1226502121422055071

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67ثانوية فريشتة للبناتاحيائيخالده شهاب شكور حسن1226512121422083017

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيهبه صالح جاسم محمد1226522221426002271

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيبتول حسن عبد الزهره كزار1226532321422047022

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50ثانوية الوهج للبناتاحيائيندى جاسم محمد بوري1226541421422047026

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيداليا خالد شرف الدين عبد الرزاق1226551521422014081

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسارة طه محمود اسود1226562121422009095

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيشهد رياض حميد غريب1226572121422010086

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيعذراء سعد عبد هللا حمود1226582121422032136

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50ثانوية الروابي للبناتاحيائيشهد حسن علي حسين1226592121422056059

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50ثانوية الطائف للبناتاحيائيزهراء عبد القهار حاتم عبد االمير1226602121422070030

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيتبارك كنعان غضبان خورشيد1226612121422079027
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيسعاد مزهر حريز عايد1226622421424015057

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائياالء علي حسين جيجان1226632521422003043

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيحنان رشيد ونان هندي1226642521424016004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية باقرتة للبنيناحيائيزمن حسن احمد ابراهيم1226651721421078004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيانتصار عواد خضر حمد1226661821422109003

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية الشهباء للبناتاحيائيايالف نزهان احمد عبد هللا1226672021422007020

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية االديبة للبناتاحيائيزينب ماهر محمود سبع1226682121422025008

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيحنين احمد نجم عبد هللا1226692121422044027

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيدعاء لفته كاظم خاجي1226702221422064008

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحمان جخم حاجم1226712221424060029

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية المناذرة للبناتاحيائياالء حيدر فاضل هادي1226722321422003009

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمنار قاسم عبد الواحد حسين1226732321422033162

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهره حمادي عبيد رعيد1226742321422044067

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب خضير طعيمه جبر1226752421422011117

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين عبد الرضا حمزة جيجان1226762421422016022

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيغسق رسول مطشر نجم1226772421422027173

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيختام حميد داخل عاجل1226782421424017028

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيزينب علي عبد سلطان1226792421427010018

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيساره ساجت حسن عبد الساده1226802421427010020

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمه مثنى عبد زيد عباس1226812521422035195

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيسجى جميل كاطع غركان1226822621424001020

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينضال الياس مطو احمد1226833321427004059

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17ثانوية العزة للبناتاحيائيطيبه فراس فاضل عباس1226841121422001027

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيروعه ياسر محمود عمر1226851721426001391

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيجيهان عبد الرحمن مهدي احمد1226861821422106005

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17ثانوية الحسينية للبنيناحيائيماريا تحسين حمود إبراهيم1226872021421032005

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17ثانوية اليعربية للبناتاحيائيزينة حسين يحيى محمود1226882021422073029

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17اعدادية الخيزران للبناتاحيائيحنين طه جدوع محمد1226892121422057052

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17ثانوية االغراس للبناتاحيائيسجى صباح نادر عباس1226902121422094034

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17اعدادية بردى للبناتاحيائيأديان جاسم عليوي جبر1226912221422048001

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزهراء حسين سعدون عبيد1226922321422042027

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيتبارك جبار لطيف صعيو1226932321422052007

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17ثانوية الغدير للبناتاحيائيشمس عبدالرزاق ناجي فيصل1226942321422055047
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيتمارة احمد كاظم جالب1226952421422024080

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيازل احمد سكندر بدر1226962421422047003

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفرح اياد صالح كشيش1226972421424002069

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه مصطفى ضياء فاضل1226982521422001154

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبشرى فليح حسن عالج1226992521422022145

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس علي رشيد1227002621424002072

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيغدير صبيح زاير رهيف1227012621424007155

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيمالك خضير عباس عبد1227021121422003075

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمها حسن ابراهيم اسماعيل1227031121422021127

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيساره حامد هوير مطر1227041421422044097

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيزهراء رزاق تويلي رسن1227051421422066016

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك وعد محمد عبد القادر1227061821422077045

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيوالء قحطان محمد حمزه1227072021422032099

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب قاسم احمد علو1227082121422024019

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00ثانوية البيداء للبناتاحيائيفاطمه صالح عبد جاسم1227092121422052027

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيايات عبد االئمه مهدي صالح1227102221424017015

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد جبر دالل1227112221424028052

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرسل سالم حسن عبد هللا1227122321426001328

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه عماد عبد الحسن كتاب1227132421422008147

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيسهام سلمان حسين جاسم1227142421422049052

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيبشرى مانع بطوس كيطان1227152621422022018

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيآيات خضير عباس فاخر1227161321426001001

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83ثانوية الحسينية للبنيناحيائيإنعام طه صالح أحمد1227172021421032001

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيهدى حسين خلف موسى1227182021427012040

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83ثانوية فاطمة للبناتاحيائيضحى صدام حسين علوان1227192121422016084

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83ثانوية اليرموك للبناتاحيائيشهد اياد رمضان احمد1227202121422035054

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم علي حسين عجم1227212121422048122

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيجنان فؤاد نجم عبد هللا1227222121422072025

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83ثانوية عتبة للبناتاحيائيزينب كريم مسرهد سعد1227232121422076025

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم فيصل1227242221422006033

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء احمد رحيم محيبس1227252221422042121

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83اعدادية النيل للبناتاحيائيفاطمة هادي جاسم حسين1227262221422054091

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83ثانوية الفرزدق للبناتاحيائياساور محمد خليل محمد1227272321422068002
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83ثانوية الحيدري المختلطةاحيائيريام صالح خضير عباس1227282321427027011

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمنار ثابت رحمن جاسم1227292321427055016

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء مطشر عبد النبي محيسن1227302421422003098

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه نعمه بطاح بريج1227312421422011175

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83اعدادية حلب للبناتاحيائيبنين علي اليج حسين1227322421422014040

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينبأ حامد عبد الزهره سوادي1227332421422030164

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين حسين فهد مجيد1227342521422022152

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه هاشم مريع علوان1227352621422004119

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيعبير ياسين طه حسين1227361021422027078

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67ثانوية الصفوة للبناتاحيائيفاطمه كريم جبار طالب1227372021422025045

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزينب حسام علي صالح1227382121422009085

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمريم علي شراد حسين1227392321422017258

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء عباس حيوان سبهان1227402421422009154

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيساجدين حازم محمد عباس1227412421422025105

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67ثانوية الصديقة للبناتاحيائيشهد عايد عبد سوادي1227422421422044058

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيكوثر حسن عبد الحسين درويش1227432421427020046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيمسلم ناظم جابر ذهب1227442621411002126

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيندى اياد مطير خليف1227452621422004136

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيآيه حميد نحيوي نايف1227462621424015004

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية النور للبناتاحيائياالء احمد راشد عويد1227472621422047005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية دجلة للبنيناحيائيسجاد سردار حقي مهدي1227482621411020034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية الكوت للبناتاحيائيفاطمه علي كريم عبود1227492621422025137

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتقى فاضل خضير عباس1227502621424007054

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرؤى صادق حياوي اليذ1227512221424028068

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب محمد كاظم وفي1227522621422017096

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين فاضل فرحان منديل1227532621422018034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية العزة للبناتاحيائيرقيه حسين عبود كصيب1227542621422028030

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية المجدات للبناتاحيائيفاطمه احمد علي حسون1227552621422049069

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد علي حسين محمد حسن عبد الحسين1227562621411001168

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية دجلة للبنيناحيائيصفاء حسن رهيف عريان1227572621411020037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية الياقوت للبناتاحيائيوداد سلمان جبار خياله1227582621422065038

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الزبيدية للبناتاحيائينور الهدى فؤاد مطير خليف1227592621422021052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية المناهل للبناتاحيائيمريم جواد حنون كطامي1227602621422043098
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية التحرير للبنيناحيائيمصطفى سلمان نمر عبيد1227612621411002130

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائينبأ مازن جاسم جالب1227622621424015137

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيدعاء حسين عباس ضالل1227632621422018052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الميمون للبنيناحيائيباقر علي جبار عباس1227642621411033018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية النعمانية للبناتاحيائيامل حسن زيدان امير1227652621422017011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيغفران راشد حمد هللا علوان1227662621424007157

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية فضة للبناتاحيائيتبارك مزهر عبد درجال1227672621422024007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية فضة للبناتاحيائيزهراء محمد قاسم عبد1227682621422024021

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى حسن موحان ترف1227692621422026155

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية الكوت االهلية للبناتاحيائيزينب فالح شاهين كعيد1227702621424003005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية المودة للبناتاحيائيغفران كريم احمد بلباص1227712621422008100

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيابرار حمود عناد علي1227722621422044005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية المجدات للبناتاحيائيفاطمه صبيح شيحان حسن1227732621422049076

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية المناهل للبناتاحيائيتبارك رحمن فهد حسين1227742621422043027

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كريز علي1227752621424007101

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب محمد مجيد خلف1227762621424007129

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الصفا للبناتاحيائينبأ سعد مطشر عسل1227772621422015090

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزينب سليم باشي الزم1227782621422023033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء صباح فرحان ظمينه1227792621422047036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك احمد جاسم محسن1227802621422018036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية المشكاة للبناتاحيائيمريم رحيم حبيب عوفي1227812621422023055

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيتبارك عزيز ذياب مزعل1227822621422032018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيشهد صباح عبد الحسين عطيه1227832621422032052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل كامل لفته جحيل1227842621424002057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب فراس جليل عيسى1227852621424002094

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيهدى حميد هليل عيسى1227862621424015146

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد جاسم محمد صالح1227872621411001008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء ماجد راهي خلف1227882621422038067

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد شايع عكال1227892221424028212

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية البتول للبناتاحيائيتبارك اسعد جبار نعمه1227902621422005014

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية العزة للبناتاحيائيزينب جاسم محمد بدر1227912621422028049

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيانتصار عوده حمزه مخيفي1227922621422048005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.9695.16ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد طاهر عبد الكريم عبد محمد1227932621411040027
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيافراح حسين علي عبود1227941621422009003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب ساجت هريبد بردان1227952221424003094

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد كريم رهيف عريان1227962621411005008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية جصان للبنيناحيائيمحمد رياض اكرم حمزه1227972621411036020

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيحوراء ابراهيم رمضان احمد1227982621422017039

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيجنان نعمه مهدي صافي1227992621424002041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائينبيل كمال صاحب مظلوم1228002721411027133

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الصدرين للبنيناحيائياحمد حسين كاظم وادي1228011221411007004

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيمريم ماجد شاني عليوي1228022221424037087

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد حميد نهر بعيوي1228032421411048244

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمد عالء عبد االمير محمد1228042621411009165

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية البتول للبناتاحيائيزينب عبد الرسول جابر شمخي1228052621422005031

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية اليسر للبناتاحيائينور الهدى احمد منيف سفاح1228062621422038149

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية المناهل للبناتاحيائيسجى ارحيم هليل فرج1228072621422043074

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحوراء نعيم جبر مغير1228082221424028060

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس حسين جبر عيال1228092621411001081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا محمد عبد الرضا1228102621413004065

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد نعيم حميد علي1228112621415010251

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الصفا للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم برهان خواف1228122621422015046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية اليسر للبناتاحيائيجيهان وائل ابراهيم مجيد1228132621422038029

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسين محمد ماجد توفيق1228142221411046019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب محمد محسن علي1228152221424010142

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمصطفى ضرغام عزيز مصطاف1228162621411027158

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي سالم حنش وساك1228172621411033093

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين سعد دهله سوادي1228182621413001015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية جصان للبناتاحيائيطيبه حسن عبد جبر1228192621422001033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمة طارق حسن جبر1228202621422016186

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الغدير للبناتاحيائينوران علي ابراهيم مطير1228212621422016247

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم احمد جلوب1228222621424004116

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيمها راضي محمد حمزة1228232621427015012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.9694.49ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمنتظر جبار شمة امروك1228241221411001092

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية العشار للبناتاحيائيبنين رياض جاسم محمد1228251621422053030

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد صالح مهنه1228262221413006188
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيسجاد فضيل غيدان مري1228272221413036024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيزين العابدين عبد الخضر ربيع لذيذ1228282221413042010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيرسل مجيد جابر علي1228292221422055035

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية المودة للبناتاحيائيفاطمه محسن اقبيل كاظم1228302621422008108

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية المشكاة للبناتاحيائيسجى حسين محمد قاسم1228312621422023041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيحنين رحيم مطشر عطيه1228322621422029011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية القدس للبناتاحيائيآيات طالب محسن فرهود1228332621422033004

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية االحرار للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين عيفان رحيم1228342621422035050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية االحرار للبناتاحيائيشهد حسن مهاوش نذير1228352621422035075

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيأبرار علي نوري هاشم1228362621424007002

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيذكرى عبد سعيد دهيلي1228372621424015047

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسين لطيف حسن حميدي1228382221411046018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيساره رحيم مايد واحد1228392221422056026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيرواء طراد ثامر كداس1228402221424010097

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد صادق جاسم محمد1228412621411012007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسن عباس رميح زعال1228422621411014034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي حسين عذافه عبد النبي1228432621411019046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية دجلة للبنيناحيائيمرتضى حيدر عيسى أغريب1228442621411020090

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية فضة للبناتاحيائيزهراء عقيل غزال راضي1228452621422024019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية المناهل للبناتاحيائيبنين هادي مطشر كريم1228462621422043023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية سمية للبناتاحيائيبراء ناظم حسن فايز1228472621422046010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيمريم مانع حمزه مخيفي1228482621422048034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسجى رزاق خلف عبود1228492621424007136

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحوراء كاظم عاصي سلمان1228502621424013017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيتبارك غسان عبد هللا عاكول1228512621424015032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيسجى هادي عبيد عكار1228522621424015102

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيعلي سلطان يوسف خليل1228531421417002018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيطيبه محسن عكله عبد هللا1228541521422006141

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيعذراء حيدر محمد مهدي1228552121422008101

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية رحاب العلم االهلية للبنيناحيائيحسين رحمن صاحب خليف1228562221413032003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الصفا للبناتاحيائيهاجر اسعد جميل عيسى1228572621422015096

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الحي للبناتاحيائيابتهال رشيد غانم حسن1228582621422036007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك صابر جماغ سلمان1228592621424007046

4148 من 3723صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسرى فليح حسن زعيبل1228602621424007140

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيميعاد قاسم عنيد ورش1228612621424007199

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائياماني عيدان حسن صالح1228622621426001161

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسين علي حسين عبد الواحد1228632721411037036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب صالح عبد هللا فيض هللا1228641521422014153

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم داود ياسين1228651621424024051

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيزين العابدين سهل رهيف عكال1228662221413023081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء شاكر صياح طعيمة1228672221424003068

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض شاكر بديح1228682221424010108

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء موحان سمير جلود1228692221424010123

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيهنادي عدنان خلف صخي1228702221424010235

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيطيبة محمد واجد رجه1228712221424028149

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيرؤى خالد عبد الزهره خضير1228722221424042011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيسجاد عماد كاظم مزهر1228732421411028036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيمريم علي كاظم حسون1228742421424002074

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين محمد شاكر عسكر1228752421426001065

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمنتهى سلمان داخل ابو حذافه1228762421427008157

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائيزين العابدين علي حسن عبد الرزاق1228772621411003079

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعبد هللا عادل حسن فريح1228782621411003126

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية النعيم للبنيناحيائيسجاد موحان خماط حنبك1228792621411008020

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمنتهى حازم خضير عبود1228802621422013107

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه كاظم مظلوم رحيمه1228812621422016191

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الغدير للبناتاحيائيمروة صبيح جبر تايه1228822621422016202

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الغدير للبناتاحيائيميقات حامد مزعل عطيه1228832621422016221

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية النعمانية للبناتاحيائيختام عيدان عبد الرضا راهي1228842621422017041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه جابر ترف رزاق1228852621422018152

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى علي حسن ابريش1228862621422018196

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية المشكاة للبناتاحيائيفاطمه عالء بالسم قاسم1228872621422023047

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية االحرار للبناتاحيائيزهراء ياسين خضير كسار1228882621422035057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب يحيى عباس سلمان1228892621424004090

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه رعد احمد محمد1228902621424007170

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزينب حميد طعمه صباح1228912621424015085

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيمعصومه شقي بارح خزيم1228922621427010022
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية المهيمن للبنيناحيائيرحمن احمد عباس عرسان1228932721411016045

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمحمد عمار عبد االمير نصيف1228941121411006070

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد صادق جعفر علي1228951221411023140

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيزين العابدين حسين خلف رسن1228961621413027028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمحمد حسين شوين صكر1228972221411018147

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعباس عبد خلف مشعان1228982221411019105

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد ياسر عبد علي خليف1228992221411066012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسجاد علي كامل جميل1229002221413023087

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيحسين علي كاظم بجاي1229012221413040022

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيوائل مزهر عبيد حسين1229022221413060127

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية النور للبناتاحيائيبنين علي عبد الحسين كحيني1229032221422042058

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفرح حسين كامل محمد1229042221424022074

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيبنين علي مظلوم نديب1229052221424049016

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب مجيد راتب عبد زيد1229062321426001329

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيكرار لطيف سعود جبر1229072521413024078

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم كاظم عبد الزهره جواد1229082521424013099

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي محمد عبد هللا ظاهر1229092621411003156

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا نجم سفاح1229102621411011182

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية دجلة للبنيناحيائيعباس عزيز اسكندر فجر1229112621411020039

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى علي حميد ضايف1229122621413001087

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين باسم سلمان حميد1229132621413004011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيمصطفى أحمد سناء محمد علي1229142621417015020

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية البتول للبناتاحيائيزينب علي لطيف علي1229152621422005033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانويةغرناطة للبناتاحيائياسراء قاسم داخل ظاهر1229162621422010001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية النعمانية للبناتاحيائينور الزهراء حسن عليوي دشمان1229172621422017181

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الرزاق اسماعيل1229182621422033136

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية اليسر للبناتاحيائيمريم حيدر فيصل عودة1229192621422038127

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيغفران أكرم أرحيم علي1229202621422040086

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية المجدات للبناتاحيائيزينب رحيم عبد الخضر يوسف1229212621422049050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية علي الغربي للبناتاحيائياسماء هاتو جاسم مناتي1229222821422015012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية المشرح للبناتاحيائيزينب حسين جباره عكله1229232821422022016

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية جرير للبناتاحيائيزينب علي حسين عبيد1229241621422030007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسكينه يوسف عبد اللطيف عبد هللا1229251621424072165
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيياسين مزهر تركي كاظم1229262221411021259

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسن علي جبير علي1229272221411046008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمسلم حكيم خليف سرحان1229282221413040097

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب سالم طاهر حسين1229292221422066113

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمارين عادل حسين حميدان1229302221424010195

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيمريم علي ساجت صبيح1229312221424011057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيعفاف محمد خضير عباس1229322221424020095

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياستفتاء رشيد رسن مزعل1229332221424028007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمنتظر سكر عجوب منذور1229342421413013016

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن حياوي مكوطر1229352421424014030

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين حسن علي حسين1229362521413033032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمقتدى حرجان شنشول ياقوت1229372521413033162

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء هادي حسن شمال1229382521424013055

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيكوثر حسين جفات عبد هللا1229392521424014294

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عدنان جبار سالم1229402621422019062

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية المناهل للبناتاحيائيبنين ستار بشار ذهيب1229412621422043019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيبراء محمد عربي جاسم1229422621424004026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائياسماء محمد صالح خميس1229432621424010007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيحيدر ستار جبار كاظم1229442821411016011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيشهد كريم الزم حسن1229452821422012101

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيايمان علي جمعه جاسم1229462821422018010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه رشيد معن سلطان1229471321422001217

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيمنى عبيد علي خلف1229481321422005049

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الصادق للبنيناحيائيعلي هالل رسن مذكور1229492221411060026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسن علي حذيه1229502221413023207

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية بردى للبناتاحيائيمنار حيدر دلي ثجيل1229512221422048115

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية الجنات للبناتاحيائيزهراء حيدر فاخر جبر1229522221422090023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيامل عليوي جبر حمود1229532221424007007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيبتول صالح كاظم نذير1229542221424036005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين حماي عليوي1229552221424062060

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية عدن للبناتاحيائيبشائر محمد صاحب عبد المهدي1229562321422001015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيرانيا وسام حاكم جياد1229572421424002027

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد الرضا ميثاق جبار ناجي1229582521413031314
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيحيدر علي سلمان جهلول1229592621411017031

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيسيف عبد هللا عودة كاظم1229602621411024015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمحمد علي هادي صالح جار هللا1229612621411038074

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيمحمد غازي صوكر كاظم1229622621413005034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية المودة للبناتاحيائينور هويدي شمخي هدار1229632621422008124

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيطيبه حسن سالم ورثيه1229642621422012045

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه مرتضى نعيم كاظم1229652621422016193

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب علي عبود عبد الحسين1229662621422033100

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عزيز كريم خليف1229672621424002074

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيبنين احمد حسن محمد علي1229682621424015023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيفاطمه رحيم محمد خليفه1229692621426001169

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الكريم محمود1229702821411005080

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعداية المعراج للبناتاحيائيسمية نشأت شمخي جابر1229711021422031061

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي محمد رحم خلف1229721521411003053

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الفجر للبنيناحيائيعبد هللا مهدي صالح كاظم1229732221411029063

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحيدر احمد سلمان تركي1229742221413012056

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي جالل جنام عباس1229752221413023125

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيضياء حسين مطشر نجم1229762221413025055

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائياحمد غالب جباري مانع1229772221413040003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيناطق صباح درج جالب1229782221413040104

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمهند سمير حسن ناصر1229792221417001040

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية الطف المختلطةاحيائيعباس رحم خضير عباس1229802221417060042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه سالم شاكر علي1229812221422061058

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيبراء مهدي هريبد بردان1229822221424003023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيغفران نجاح عبدالساده سلمان1229832221424003118

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيشهد احمد شنان عريبي1229842221424017153

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين كاظم بدر1229852221424046034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية عدن للبناتاحيائيرسل علي ياسر محمد1229862321422001032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتاحيائيفاطمه رعد حميد سعيد1229872321424004015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيزين العابدين جبار محيبس زعيل1229882621411001061

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الميمون للبنيناحيائيمرتضى رعد خرباط شذر1229892621411033150

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيعباس عمار مزهر فراس1229902621413005018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسن علي عبيد مظلوم1229912621413006007
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمسلم ارحيم دايخ ناهي1229922621415010217

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية جصان للبناتاحيائيسجأ جابر عبد الكريم مجيد1229932621422001028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الغدير للبناتاحيائيتبارك اياد كاظم خليفه1229942621422016047

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيكوثر ناجي فرحان زبن1229952621422018172

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب اسماعيل حسن تبن1229962621422033090

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية العزيزية للبناتاحيائيمنار فالح ناصر صبر1229972621422039054

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرواء فالح كريم طراد1229982621422044022

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيسرى لطيف شخير عذيب1229992621424008027

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الهندية للبنيناحيائيحيدر حسين دهام علوان1230002721411032068

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية ضياء الصالحين للبنيناحيائيمصطفى جاسم نعيم عذيب1230012821411032009

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيمريم حسين اسحق ضالل1230021421422012113

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائيرقية عباس سعد علي1230031521422004065

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور كامل غالم شنف1230041621424028056

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسين رائد عزيز عبيد1230052221411018038

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسين كريم علوان عبود1230062221411018049

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسين نعيم مهدي صالح1230072221411046023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيسجاد كريم تركي لفته1230082221413021030

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد ماهر رشيد جوده1230092221413023192

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمرتضى طارق مهر ناصر1230102221413060111

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيغفران ثامر بدن صالح1230112221422013058

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء امير سلمان انغيمش1230122221422055042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب علي محسن حسين1230132221424028118

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد جعفر علي عباس1230142321411027076

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحوراء سعد عبدالعزيز محي1230152321422048034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيجعفر حاكم جاسم محمد1230162421411013027

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الكاظم محمد1230172421424014071

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيكرار عامر ثامر حسان1230182621411012133

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيمحمد احمد خلف نشمي1230192621411017084

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعلي المرتضى فاضل مشاري محمد1230202621411038043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمازن موفق جبوري شنون1230212621413001057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيموسى كاظم لفته جميل1230222621413001099

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية القسام االهلية للبنيناحيائيعلي حسن انعيمه الزم1230232621413002007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيرفل عبد هللا شمران كاظم1230242621422017050
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم عكار1230252621422018069

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغفران عليوي ياسر سعدون1230262621422018149

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيفاطمه جالل غازي شمخي1230272621422037077

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية المجدات للبناتاحيائيغدير عالء رزوقي جاسم1230282621422049065

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء كاظم علي يتيم1230292621424002026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.5692.93اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين محمد عزيز كاطع1230302221411077061

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيمريم رحيم عاصي جبر1230311121422031032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية تل السمر للبناتاحيائينبأ عناد علي عذاب1230321121422058035

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيكرار محمد عباس ذيبان1230331421411021079

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيجعفر عزيز عواد اعيور1230341521415001044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الخيرات للبناتاحيائيبتول حسين عبد ظاهر1230351621422010005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيذاكر خليل ابراهيم سالم1230361721417012006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية االصالح للبنيناحيائياحمد رافد لطيف مزعل1230372221411016001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسين شهيد عويد صالح1230382221411046012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياحمد حسن فالح مهدي1230392221413023004

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمود عاصي زاير بطي1230402221413030084

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيكرار محسن حمود اليج1230412221413036040

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد بدر صليبي1230422221413040050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الطف المختلطةاحيائيسجاد امير حسن بردان1230432221417060028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية بردى للبناتاحيائيبنين فايق علي مشخول1230442221422048020

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الجنات للبناتاحيائيزهراء ستار جبار رائد1230452221422090024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء كريم زغير جبل1230462221424003075

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحوراء عبد الهادي منصور فرحان1230472221426002276

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية عدن للبناتاحيائيغفران قاسم عبد الرضا محمد1230482321422001071

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبنين حسين فاضل زباله1230492321422062026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيعال حسين عباس علوان1230502321426001345

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الجنان للبناتاحيائيفاطمه كامل حسين خلف1230512421422035037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمرتضى عامر جواد محمد حسين1230522521411005163

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيمجتبى عمار فالح عذيب1230532621411002101

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين ناصر حسين عباس1230542621411016040

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائياياد ضاحي جويد تامول1230552621411023007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيجعفر حسين خضير عبود1230562621411027027

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الحسين للبنيناحيائيعقيل خير هللا ناهي عبيد1230572621411028082
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية المزاك للبنيناحيائيمرتضى ثجيل سلطان عباس1230582621411044044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيعماد قاسم شياع فنجان1230592621417003033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية المودة للبناتاحيائيدموع محمد كطن جبر1230602621422008039

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية العزة للبناتاحيائيزهراء هادي صبر لعيبي1230612621422028047

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيرواء عباس صباح محمد1230622621422029015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسجى سامي راضي حسين1230632621424007137

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائييسر حيدر سامي عبد1230642621424010061

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائينور الهدى عبد المحسن فالح مطر1230652821422003129

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية البيان للبناتاحيائيمريم رمزي مهدي بجان1230662821422028084

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية التعاون للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الحسين شلش1230671121422040034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية فدك للبناتاحيائيفائزه نصير عبد الساده شاكر1230681421422006118

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيساره حسن علي عباس1230691421422057111

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية المنار للبنيناحيائيمصطفى حسين ريسان كشكول1230702221411072069

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد ناظم جويد عنيد1230712221413006185

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائياحمد خير هللا عنبر بصري1230722221415007012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيحوراء شاكر صياح طعيمة1230732221424003047

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينبأ سامي كامل مفتن1230742221424028202

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيرسل احمد رشيد دهش1230752221424056015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم جواد كاظم حداوي1230762321411006135

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيسيف الدين علي موسى حسين1230772321411020147

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية كوثى للبناتاحيائيزهراء سعد جاسم محمد1230782321422073076

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم نعمه طالب جاسم1230792321424006339

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيكرار كريم بدن عبل1230802621411022149

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيسجاد خالد محمد جادر1230812621411027067

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الرزاق اسماعيل1230822621411027100

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي حسين سعد طخاخ1230832621413001044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الغدير للبناتاحيائيعذراء صبيح جبر تايه1230842621422016163

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد موحان1230852621422016174

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه عباس هاشم عبد هللا1230862621422017141

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرتاج عالء شاكر ظاهر1230872621422018059

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيزينب اياد محيسن علوان1230882621422064013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائياسراء ناصر بادي خليف1230892621424002013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية ام البنين االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر جليل رسن1230902621424005003
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه ضاحي عبد الزهرة جلوب1230912621424007074

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمريم شهيد علي سلمان1230922721422042039

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيشهد باسم محسن شاكر1230932721422055150

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.9292.65ثاتوية المتميزيناحيائيعباس كريم ياسر بنيان1230942621411040015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.1292.52ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا حيدر ثاني بندر1230952421411041058

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائينريمان شاكر شكاره ملزوم1230961121422007070

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائياالء عبد السالم مجبل شياع1230971121422044010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية النور للبنيناحيائيعلي عبد هللا جبار بردان1230981221411023103

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائينجدين والء حميد عبد الحسين1230991621424061047

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين عبدالغفار حسين عبدالكريم1231002221411021051

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية التميز للبنيناحيائيياسر عمار عبد الكاظم مهدي1231012221411077220

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائياحمد جميل حمزه حنش1231022221413030005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد حسين علي حسن محيسن1231032221413060103

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية الطف المختلطةاحيائيامير حمود هاني محمد1231042221417060006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي ناظم حسين1231052221424047098

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيمنار محمد عبدهللا ياسر1231062221424064043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيزهراء كريم عبود لفته1231072221427022012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية الطف المختلطةاحيائيرقيه حاتم حسين عبد1231082221427060009

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمحمد محمود عبد الرضا راشد1231092321411063105

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين فارس حمزه عليوي1231102321422012050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية الحلة للبناتاحيائيمها علي حمزه جاسم1231112321422024069

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم سالم احمد مهدي1231122521424018176

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس فاضل جواد كاظم1231132621411001088

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية تبارك للبناتاحيائيزهراء محمد محسن موزان1231142621422007017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الحفرية للبناتاحيائيزينب صدام عبد علي حسين1231152621422020031

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية القدس للبناتاحيائيابرار حيدر كاظم عبود1231162621422033005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الحي للبناتاحيائيصابرين عبد هللا مجيد خلوهن1231172621422036093

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيميالد قاسم عنيد ورش1231182621424007203

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفرح فتاح عبد الحسين علي1231192621424013067

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايالف حسين فليح هادي1231202721422035038

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيسهاد حسن كويش مظلوم1231212821422015063

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهجران محمد خبل محمد1231222821422018113

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.8092.47اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء جبار خليل محمد1231232321426001327
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية المربد للبنيناحيائيعلي صباح جاسم محمد1231241921411056041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمهدي بهلول ثجيل عيسى1231252221411046085

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيوليد طالب حسين معيجل1231262221411065024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحيدر علي محمد طعمه1231272221413012060

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمجتبى ستار طلب ايدام1231282221413012136

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيايمن رشيد مجيد كاظم1231292221413023021

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعمار خليل هاشم حنون1231302221413025085

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعمار عبد النبي كعيم كاظم1231312221413025086

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيأيوب خلف عبيد كريم1231322221413030001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا يونس نمر علي1231332221413040054

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيعلي المرتضى حسين عبد الحسن حدوان1231342221413042019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعلي محمد فتاح جبر1231352221413060085

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيمسلم كاظم منادي فهد1231362221415003042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيحسن ربح ذياب فياض1231372221417023005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية المروج للبناتاحيائينور الهدى رسول حسن موسى1231382221422030074

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيشفاء سرحان فليح نهير1231392221422031066

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية التحرير للبناتاحيائيمريم شريف صالح لفتة1231402221422061068

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحنين عماد سحيب كاطع1231412221424007032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائياسيا صبر خيون حسين1231422221424020003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم خضير عويد1231432221424028095

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيفضه راهي جالب موحان1231442221424049062

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيمنتظر كريم ناجي حسون1231452321417043019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبنين كريم عمران علي1231462321422002036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية الرباب للبناتاحيائيأرجوان رائد كاظم عبد الحسين1231472321422075001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية سومر للبنيناحيائيجعفر جميل عبد الحسن شعيب1231482421411004024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيخضير اسعد خضير جمعه1231492421411048117

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد شاكر عاجل جواد1231502421413008047

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية الصديقة للبناتاحيائيهاجر صدام محسن عبيد1231512421422044103

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمالك احمد هاني كريم1231522521411001382

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيامنه بشير طالب حسن1231532521424026003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الكوت للبنيناحيائياحسان كاظم حميد ناهي1231542621411001006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية التحرير للبنيناحيائيمصطفى عدي محمود لفته1231552621411002135

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمحمد حسين عطيه حوار1231562621411038072
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيفراس سليم خرنوب دروش1231572621411054043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيصفاء باسم صليبي جبار1231582621422004088

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الصفا للبناتاحيائيمروه هادي جبار مجيبل1231592621422015081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية النعمانية للبناتاحيائيسالي صالح حميد كاظم1231602621422017107

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيابرار عباس شاكر ظاهر1231612621422018012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء عادل حسن فريح1231622621422018089

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهبه فالح مهد جبر1231632621422018204

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيبنين عبد الحسين قاسم سالم1231642621422037018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزينب محمد كاظم جبر1231652621422045034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيمريم باسم محمد جاسم1231662621422058058

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد احمد محمد1231672621424007106

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم محمد هالل عبد الخضر1231682621424007191

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب علي مهاجر خضير1231691221422024097

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمؤمل رسول ناصر خيون1231701421411041080

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمرتضى عماد اماملي عبد علي1231711521411016078

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيامير علي لفته رويض1231721521415001242

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائينور عمار ناصر ودي1231731621422035085

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيايات هادود مهدي صالح1231741621424047005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية المربد للبنيناحيائيعبد هللا طالب اسماعيل حماد1231751921411056037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعلي حيدر طالب وادي1231762221411080055

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسين ريه غاطي جابر1231772221413012041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيامجد فالح حسن فرج1231782221413040004

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه يحيى عبد علي1231792221422042351

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الشطرة للبناتاحيائيودق مشتاق طالب مهدي1231802221422046164

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء عباس محيي حريز1231812221422047088

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب علي رحيم عبد النبي1231822221422047118

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية المنار للبناتاحيائيساره مناف عبدالحسين حسن1231832221422058027

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه ريسان جوده مانع1231842221424037072

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية الصدرين المختلطةاحيائيهدى أحمد حميدي نجم1231852221427003015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيامير يحيى عبد علي محمد1231862321413019006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبدالخالق حبيب1231872321422038089

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائينبأ ميثاق صبيح يحيى1231882321422071123

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيرسل راضي محمد كاظم1231892321424016005
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية الطف المختلطةاحيائيبنين حيدر حمزه عمران1231902321427032015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية بابل االهلية للبناتاحيائيحنين عبد االمير حسين محس1231912421424007002

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيحسين حاكم مايح مردان1231922521413025020

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الصباح للبناتاحيائيايات عمار عبد الهادي هاني1231932521422007011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه خضير عباس ناجي1231942521422022582

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء نوماس حسن ناهي1231952521424030066

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية النعيم للبنيناحيائيمهند كريم جماغ ضيدان1231962621411008049

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد تقي حسن صاحب عباس1231972621411014141

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية العزيزية للبنيناحيائيياسر عيسى درويش معيوف1231982621411014192

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيمحمد عبد علي عناد حنظل1231992621411032048

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسنين هادي جاسم حسين1232002621411033029

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد الرزاق مجيد1232012621413001066

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيسجاد عباس عبد الحسين فهد1232022621415010081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء عباس حميد جواد1232032621422017073

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيوثاق رحيم عبد هللا لفته1232042621422048037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيميسم اعالن غازي مطر1232052621424004136

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب علي حمزه علي1232062621424012112

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمه عالء نايف بغداد1232072721422010083

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء حازم كاظم منادي1232082721422050045

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم عبد االمير دحام كاظم1232092721422054273

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبنين حامد عطيه ظاهر1232102821422018018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور الهدى ياسر صابر عبيد1232112821422018109

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية االمال للبناتاحيائيمريم خالد محيسن علي1232121121422011120

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيزمن ستار محمد مطرود1232131421422012053

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسن كريم علوان عبود1232142221411018033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمصطفى برزان خليل لطيف1232152221411018170

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيميثم محمد حسين علوان1232162221411034411

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسين مهدي بهلول صافي1232172221411046021

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر علي سويف همين1232182221413023075

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد جليل عكاب جابر1232192221413023171

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمنتظر رشيد زويد صالح1232202221413036057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسين علي فليح جودة1232212221413060040

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيحسين حسن فليح حسن1232222221415002013
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائينعيم عبدهللا حسن خضير1232232221417048031

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية الهدى للبناتاحيائيديار حسين راجي خضير1232242221422033027

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياسيل منهل عوده ضهد1232252221422039046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية اور للبناتاحيائيفاطمه ميثم داخل حسين1232262221422040100

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمياسه عبد الشهيد صالح مهدي1232272221424001089

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد جالب جبار1232282221424003134

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء صادق عبد الحسين مطلك1232292221424007068

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائينوره عالء حسين عبد1232302221424008227

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور رحيم علوان عبود1232312221424012204

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم فليح حسن1232322221424017106

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيصابرين محمد فنغص ذفره1232332221424049050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيهبه حيدر ثامر حسن1232342221424061048

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية المشروع للبنيناحيائيحسين محمد صبار بادي1232352321411010034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الكفل للبنيناحيائيحسن قاسم وحيد جبار1232362321411028017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية النيل للبنيناحيائيعلي راسم نصيف جاسم1232372321411029078

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيحسين سلمان عبيد جبر1232382321411041018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية القدس للبنيناحيائيكريم مزهي محسن بجاي1232392321411043044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيطيبه ثامر مشهول حمزه1232402321422015111

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياطياف محمد عبيد كاظم1232412321422043009

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيسفانه صباح ذياب حمد1232422321422049057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم جياد سبع1232432321424003130

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد ارحيم تايه1232442321424006216

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيهشام نزار طعمه محيسن1232452421411048323

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمريم غانم علي عبد1232462421427020048

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد ماجد حمد عبد الكريم1232472521413030090

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي نجاح جابر شريف1232482521413031420

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء غالب خشيف جار هللا1232492521424004479

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيزينب عباس جابر جعفر1232502521424012010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه فاضل عبد االله طاهر1232512521424014114

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيمصطفى مشتاق طالب شالل1232522621411005153

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي فارس ارزوقي عزيز1232532621411022123

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيباقر حمزه علي خلف1232542621413006004

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية المودة للبناتاحيائينور كريم حميد عون1232552621422008123
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيطفوف موسى عبد الرضا ضويان1232562621422017120

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيسجى نوري حمزه صايل1232572621422037063

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائياسراء شاكر خلف فياض1232582621422040012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية المناهل للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير جبر نصف1232592621422043093

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيمريم كفاح محمد عبد الرضا1232602621424008033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمهدي حامد صالح سليمان1232612721411029155

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه عناد جبر صبح1232622721422018161

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائياالء محمد عماره زياره1232632821422037002

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.8891.98ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمة باسم قاسم محمد1232642821426001099

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء محمد فرحان زيدان1232651521422006099

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين علي عبد العزيز مجيد1232661621413123045

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحيدره علي حسين بهار1232672221411018063

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي طالب جاسم صالح1232682221411037109

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الشهداء للبنيناحيائياحمد عبد حنين زامل1232692221411051001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية النجاح للبنيناحيائيعباس عاجل حسين عليوي1232702221411057077

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي جاسم رزيج سالم1232712221413012095

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحميد جواد عالوي حمد1232722221413023068

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء عقيل رزاق جبر1232732221422003026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيملكوت محمد مزهر ملبس1232742221422050173

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياالء فرحان نايف خباط1232752221424028013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيبنين عادل جهاد ضهاب1232762221424044006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسجا احمد بدر جحالي1232772221424054023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيهدى توفيق ناصر عباس1232782221424056041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83الخارجياتاحيائيزينب داخل نور صفار1232792221428050270

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين احمد مجيد فليفل1232802321411002043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمنتظر اسيل محمد جواد1232812321413016101

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي محمد سالم حميد1232822321413018194

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهند ياسين عبيد فياض1232832321422039238

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية النجاة للبناتاحيائينهى حامد كاظم سلمان1232842321422059060

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيبنين رائد جابر عبد1232852421422024054

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية العفاف للبناتاحيائيفاطمة كريم جساب شبيب1232862421422048139

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيفاطمه عامر ياسر جاسم1232872421427020043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية ميسان للبنيناحيائيميثم حمزه ناهي عباس1232882521411011158
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائياحمد مجبل حمزه ضعيف1232892521413024001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد االمير ابراهيم علي1232902521413033051

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيفالح حسن عبد الحميد مجيد1232912521413033107

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور الهدى جميل صابر نزال1232922521422040402

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية االحرار للبنيناحيائيمحمد حسين موحان جلوب1232932621411018066

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيزين العابدين هادي ايوب هادي1232942621411027065

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيظافر مالك صادق حسين1232952621413006017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب يوسف عدنان موسى1232962621422041009

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية الياقوت للبناتاحيائيخوله رحيم شميدل حليو1232972621422065013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيسنار كوثر سعدي محمود1232982621424004097

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيأنسام سعيد فارس دهش1232992621424007006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتقى عصام هاشم ثجيل1233002621424007053

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائينبأ عباس عبد االمير شحاذه1233012621424010053

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيسبأ عبد الرضا داود سليم1233022621424015101

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد تقي حسنين كاظم عبد الزهره1233032721411025185

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعالء حميد نعمه طالل1233042721411029062

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد الباقر مهدي عبد الساده عليوي1233051421411010036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيكرار باسم سبتي منصور1233061521411006092

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية النهروان للبنيناحيائيحسن صباح بطل محمد1233071521411018011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد عبدالكريم مهدي جوده1233081621413089025

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية الجبل للبنيناحيائيحسن اسكندر حيدر ابراهيم1233092121411035012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمسلم عمار سمير دبعن1233102221411017155

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيبهاءالدين ربيع ذياب محمد1233112221411034059

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية الرويمي للبنيناحيائيمسلم حسين سلمان خواف1233122221411084012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسين جعفر مطير كطان1233132221413030026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين حافظ اكريم بجاي1233142221413041015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية البحتري المختلطةاحيائيباقر مهدي عبدالعباس صبر1233152221417012003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرسل رعد رشيد احمد1233162221422039128

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الوفاء للبناتاحيائيساره طه يوسف حميد1233172221422057078

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية التحرير للبناتاحيائيتبارك عبد االثير كاظم عودة1233182221422061015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائينورالزهراء محمد حبيب عباس1233192221424003151

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء مجيد واجد عبد الرضا1233202221424007077

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيعذراء حميد كريم سلطان1233212221424010163
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبنين عبد السيد زبين ظاهر1233222221424012031

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء فليح حسن كريم1233232221424024022

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب صادق ناصر فرحان1233242221424037052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرسل مسلم جبار جعيول1233252221424045088

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائينرجس علي عطشان عبدعلي1233262221424061046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي حسين علي حسين1233272321411007119

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية الدستور للبنيناحيائيعلي فراس عبيس سلمان1233282321411018028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيمجتبى فراس حسين محمد علي1233292321411025037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيقاسم محان راشد حسين1233302321417035022

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه زكريا ماجد شاكر1233312321422009023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة علي فاهم مزهر1233322321422030064

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمة عباس علوان عبد1233332321422039179

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية المسيب للبناتاحيائيجنات فليح عبيد خسباك1233342321422041048

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد حسن عليوي حسين1233352321422051081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية كوثى للبناتاحيائيداليا حسين مياح ردام1233362321422073053

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين علي جفات طالل1233372421411044046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعباس مازن عظيم جابر1233382421411048151

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية النور للبناتاحيائيعذراء احمد جاسم حنتوش1233392421422005134

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية النور للبناتاحيائيغسق غريب جفات مضهد1233402421422005140

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة جميل عبد خليفه1233412421422009252

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء قاسم حمزة صالح1233422421422017085

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء زايد عبد عباس1233432421427008077

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية الفرسان للبنيناحيائيمحمد باقر عباس كحيط جاسم1233442521411003032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسن جاسم كشيش عبد1233452521413017015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينبأ عقيل مسلم راضي1233462521422022602

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه سعيد محمود محمد علي1233472521424004343

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد رزاق محمد ناهي1233482621411003205

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد يعكوب خزي رحيل1233492621411003223

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمنتظر محمد ناصر حسين1233502621411014184

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيرزاق سرحان عبد الحسن عاصي1233512621411023046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعلي محمد محيسن داور1233522621411038052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائييوسف جابر لفته طريف1233532621413001107

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية جصان للبناتاحيائيبنين علي محمود هاشم1233542621422001008
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية المودة للبناتاحيائينوره شاكر شايل مذكور1233552621422008126

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الغدير للبناتاحيائيكفاح حسن خلف عبود1233562621422016199

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيرقيه ربيع خميس صالح1233572621422019030

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء محمد خضير غويلي1233582621422036074

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الستار سالم1233592621422037043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزهراء ماجد محسن جاسم1233602621422039032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان حسين علي1233612621424002073

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين علي حسين1233622621424007043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل فيصل عباس1233632621424007124

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ جواد كاظم عبد1233642621424007205

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحيدر حسين مهدي جبير1233652721411031042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية االصالة للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم غيالن1233662821422002090

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء نجم عبد االمير جاسم1233672821422010057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيبنت الهدى احمد جابر مرهج1233682821422015020

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صالح سيف فيصل1233692921411020300

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغدير ريسان حمدان داود1233702921422023226

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الرميثة للبناتاحيائيكوثر جميل مهول حسان1233712921422027247

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيعبد الغفار كامل جياد شريده1233721621413025008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي حسين عبد الحسن علوان1233732221411046050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية الصادقون للبنيناحيائيحسين عباس عزران امريهج1233742221411052018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين قاسم هاشم ناصر1233752221413006043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمرتضى بشار ناصر فرهود1233762221413036051

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعلي حمود حنون حسين1233772221413040060

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعمار ياس خضير شدة1233782221413060089

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين حسين جبار خيري1233792221422003012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب احمد مطشر شرهان1233802221422004176

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم محمد عالج1233812221422039272

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائينور باسم عبد الكاظم جابر1233822221424008222

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى علي حسن رهك1233832221424010148

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيفرقد سعيد محسن يوسف1233842221424043079

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمة ماجد حميد ياسر1233852221424044060

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيبنين رعد غالب شخير1233862221424060008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسنين علي صالح كزار1233872321411002039
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمود عبد هللا محسن عالوي1233882321411002217

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي صالح خضير جواد1233892321411005086

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي قاسم مقصد راضي1233902321411006120

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيسيف عبد الحسين عبد زيد هاتف1233912321411031033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسن سهيل كاظم عبيس1233922321411060014

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهدى كاظم مليح عميره1233932321422013529

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيدالل حسن هادي حمزه1233942321422014047

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائيسحر رسول سايب صعيب1233952321422027061

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينه عباس عبيد خضير1233962321422051070

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرتاج صفاء عبد الزهره راضي1233972321424006126

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي فارس غلوب محمد1233982421411044107

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيمنتظر احمد مايح مطلك1233992421411047328

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيطه عدنان عبد الحسن هادي1234002421413010044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم رحيم محي حنون1234012421422008159

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء قيس صالح حتروش1234022421422022085

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب الكبرى زهير عباس نعمة1234032421422023081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية السنبلة للبناتاحيائيايات عوده حمزه عطيه1234042421422029010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسن عبد الرضا عبد االمير عظيم1234052521411004025

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائينور الهدى قاسم محمد مطر1234062521424003043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه نعمه محل روكان1234072521424004374

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء سعيد عوده شذر1234082521424004436

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب باسم محمد صاحب1234092521424004536

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيصفا كامل عبد هللا محمود1234102521424013073

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيامير علي محسن ابراهيم1234112621411003016

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمصطفى سمير رضيو ناهي1234122621411009185

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي جعفر سامي عبد الخالق1234132621411022105

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيجعفر الصادق محمد شتيوي ساهي1234142621411027026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيمهيمن رعد جبار جاسم1234152621417008018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب حافظ حسين فرحان1234162621422004060

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه ستار هويش موسى1234172621422026120

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية سمية للبناتاحيائينور عيسى جميل كاظم1234182621422046056

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية النور للبناتاحيائيكوثر ستار مجيد رديف1234192621422047083

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيزينب فالح عطيه ذويب1234202621422058033
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيصفا صالح شمال صالح1234212621424002102

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين علي مهالل عايد1234222721411026055

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الهندية للبنيناحيائييوسف سالم محمد علي محسن1234232721411032238

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيدانيه زهير عطيه عبد1234242721422037078

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيروان ابراهيم محيميد غالي1234252821422012043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمة فيصل مهدي سعيد1234261421422059048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيتبارك هاشم محمد سويلم1234272621422040028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيباقر ثامر سعدون كريم1234282621415003019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيأيات هاشم محمد سويلم1234292621422040008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الكرخ للبناتاحيائيفاطمه عبد الناصر عباس كاظم1234301021422001030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية العامرية للبناتاحيائيبشائر محمد درع عبد الرحمن1234311021422036025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيعلياء ليث محمد شريده1234321121422015062

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيبنين عباس عبد علي فزع1234331421422068021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية السجى للبناتاحيائيفاطمه علي رحيم كريم1234341121422063027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية المدائن االهلية للبناتاحيائيتقى فاضل احمد عبد1234351421424025002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحيدر صباح لعيبي يونس1234362621411014070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائييقين يعقوب دينار علي1234372621424004158

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد العزيز تقي عزيز صالح1234381421411016083

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيشاهزنان عمار ياسر مطلك1234391421422068068

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمة خليف كامل شمخي1234402221424020104

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء تيموز عباس جعبول1234412521422026060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيبنين كريم عبود كاظم1234422621422037019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمنتظر غالب عبد االمير حامد1234431421411006108

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية االعتماد للبناتاحيائيزهراء قيس معله عباس1234441421422067031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى شاكر محمود عبد الزهره1234451621411029051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيعبد هللا حامد مدلول جفات1234462321417046024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيساره مهدي صالح حسن1234472521422010204

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية القطيف للبنيناحيائيحسين زعالن عباس عبد هللا1234482621411041004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيطه محمود شعبان سليمان1234491421411019051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعلي محمد شهاب سلطان1234501721411062033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين رعد كاظم عاجل1234512221411015033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايمان مجيد سلمان مشكور1234522421422028029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء فليح علي حسن1234532521424004259
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية مؤتة للبناتاحيائيمريم محمد عبد الرضا زغير1234541121422050028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائياسماء كريم غازي طه1234551421424014003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد خلف محمد مجيد1234562021411021097

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيرضا خالد مطشر عذيب1234572221413004064

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية سومر للبنيناحيائيمنتظر عباس نغماش بدر1234582421411004173

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيسحايب غانم طراد شهاب1234592421424014054

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسجاد حيدر محمد جواد عبد المهدي1234602621411012063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيمعتز محمد شنان خلف1234612821411005141

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائيختام خلف محسن علوان1234621321422040064

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينور جواد عبد العباس مزهر1234631421422065301

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحيدر محمد عبد علي حسن1234642221411005029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية الوالية للبناتاحيائيجنات خالد عبد الحسن عجيل1234652221422066046

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيام البنين باسم شاكر سكر1234662621424013002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الزبير للبنيناحيائيمحمد صياح عوده نازول1234671621411032068

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الفهود للبنيناحيائيمهدي حسين طليع جعيول1234682221411042081

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبد الحسن هندي شحيل1234692221413036058

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيزياد ابراهيم اسماعيل حبيل1234702321411001028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية السدة للبنيناحيائيحسين فاضل هاشم حركان1234712321411016034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية االسكندرية للبناتاحيائينور هيثم عبدالرزاق رشيد1234722321422019061

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه عبد السالم سعود كاظم1234732321422035111

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية التسامح المختلطةاحيائيفاطمه يوسف جبار كمر1234742321427051017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية فلسطين للبنيناحيائيبارق اعالن عيدان فرحان1234752421411008029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية النجدين للبنيناحيائياياد عبد الحسين حميدي معطل1234762421411033015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية العارضيات المختلطةاحيائياحمد ثامر راضي حاجم1234772421417003001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيشمس الضحى موسى عبد الحسين حسن1234782421422003130

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيكرار جعفر رزاق هليل1234792521413017081

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيابابيل فاضل حسين جبار1234802621422004001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل جابر جاسم1234812621422004099

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيفاطمه فائز نصيف جاسم1234822621422021047

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعباس قاسم عبد الكريم احمد1234832721411033086

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعلي لفته عامر كباني1234841421411047039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب جالل عبد المحسن نعمه1234851421422036028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمحمد باقر عربي حسين رحيل1234861521411003063
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعلي عمار هاشم جاسم1234871621413004042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي مشتاق طالب مهدي1234882221411019146

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الدواية للبنيناحيائيرسول ريحان شعيب صلبوخ1234892221411023015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيحيدر علي عبيد عامر1234902321411027026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية النيل للبنيناحيائيعباس عامر علي حسين1234912321411029059

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيحسين عثمان محمد ابراهيم1234922321411063023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمصطفى فيصل منغر منديل1234932321411063120

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيانفال محمد ناجي شكير1234942321422038015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب ناهض حمزة عبيد1234952321422039130

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد مردان عبد الحسن كشيش1234962421411009051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية النصر للبنيناحيائيمسلم خالد حمزة عالج1234972421411034065

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحوراء عقيل غازي فضاله1234982421422015039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيهبه احمد كاظم وناس1234992421422018079

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي خالد مطشر وليد1235002521413024063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيبتول اركان ابراهيم عليوي1235012521424023011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيبتول رسول حسين مزهر1235022621422004018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء حيدر هاتف كاظم1235032621422004049

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيكرار محمد احمد خليفه1235042721411045087

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب رعد عبد الزهره جبر1235052721422033169

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمصطفى عالء محمد ناجي1235062921411016151

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن اسعد حافظ عطشان1235072221411034070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر حسين ديكان جدوع1235082221413023071

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعقيل عذاب جبر عليوي1235092221413025064

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية نبع الحياة للبناتاحيائينبأ جبار حميد جبير1235102221422069022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيغفران جابر خلف كايش1235112221424055019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيعالء جاسم كاظم ماشي1235122321417046026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيطيبه علي صالح كزار1235132321422017213

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية المستقبل للبناتاحيائيشهالء علي حسين ادريس1235142321422030050

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائييقين علي فرحان حميد1235152321422043163

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبنين اياد عدنان كاظم1235162321422062022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية كوثى للبناتاحيائيمسره حميد عبيس حمد1235172321422073162

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد حميد زغير علي1235182421411015194

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء رافد عبد الرزاق جواد1235192421422025073
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الستار جابر عبد هللا1235202521413031380

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمحمد الصادق مازن محمد عبد الحسين1235212721411007084

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية العباس للبنيناحيائيمرتضى اياد شاكر حسن1235222721411019016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.3692.73اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيأحمد عالء زغير مجهول1235232721411028003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية عدن للبناتاحيائياسراء صدام مزهر ساجت1235241321422030007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم مرداس حجيل1235252321422039182

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمجتبى ميراوي برهان جليد1235262421411048230

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفاطمة صادق صالح صادق1235272421424017066

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد داود سلمان علي1235282621411012005

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية االصول المختلطةاحيائيهديل حيدر فيصل هنوات1235292321427033018

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد صادق عبد الحسن جبر ضيف1235301421411014126

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيسجاد عدنان حسون بندر1235311421411017030

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي الكرار عالء الدين حسين شمخي1235321421411017049

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيسجاد فاضل نعمه عناد1235332721411017017

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.5692.09ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي نعيم كاظم محمد1235341121411010060

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية السدة للبناتاحيائيهجران مهدي كاظم حسن1235352321422034078

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيكرار حيدر عزيز كشيش1235362421417008065

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية الثوار للبنيناحيائيمصطفى جعفر عبد هللا حسين1235371121411012055

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية السدة للبنيناحيائيحيدر محمد كاظم علوان1235382321411016038

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائياسماعيل اركان عبود لطيف1235392621413010009

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيهدى مرزه حمزه فارس1235402621424012208

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائينبأ لؤي محسن نوري1235412721422011064

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية العدل للبناتاحيائيزينب علي حسين محمد1235422821422032031

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين محمد قاسم جاسم1235431321411010039

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر طاهر محسن غافل1235442521413031694

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمهند شيال نوري عريان1235452621411010189

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الوقار للبنيناحيائيحسن مجيد جابر عبد علي1235462721411044026

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيزيد عادل حمزه مالح1235471421411009053

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعباس عبد الزهره لعيبي حسين1235481421411016078

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية االخاء للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الحسن محسن1235492221411035184

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيحوراء خالد عبد هللا جميل1235502221422064005

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه طالب عباس سلمان1235512321422048103

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحرب عبد الساده شناوه جبارة1235522621411010025
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قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائياسماعيل محمد مسرهد ظاهر1235532621411012018

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيبالل سعد عاتي فرج1235542621411027024

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيمحمد الصدر علي حليم نعمه1235551121411013032

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمحمد صدام جبار خماط1235562221411046071

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين جاسم محمد كاظم1235572321411006040

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيعبد الرحمن دويش سباهي ضويحي1235582621411023072

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيمصطفى علي عزيز دارم1235592621411023133

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسين عادل رحم سلطان1235602621411028039

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب عقيل رحم حسون1235612621422008080

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيتقوى احمد يبر حمد هللا1235622621427010011

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمرتضى احمد مجيد عفلوك1235632721411017044

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسنين داود علوي حسين1235642721411025054

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية القوارير للبناتاحيائيمريم ناهض جاسم محمد1235652721422015144

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد صبيح جبر محمد1235662821411001009

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيآمنه طالب عذافه سلمان1235671121422017001

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحيدر جاسم محمد ارحيل1235682221413006047

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيسجاد ريسان خزعل رزن1235692221413006061

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياساور عبد الصمد كاظم رجيب1235702221424028005

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد حسين عبد الكريم حمزه1235712621411012144

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيميثم بدر زغير خضير1235722621411023143

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيفاطمه حسين حمادي شنان1235732621422011068

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيمكيه سعدون عبد الرزاق حرجان1235742621422058061

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيجنات اسماعيل كاظم حسين1235752621424008008

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيياس خضير عباس غايب1235762721411041038

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الوقار للبنيناحيائياحمد حسن جفات عبيدش1235772721411044006

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيميامي صالح عودة الجبر1235782621424002137

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية البيان للبناتاحيائيحوراء عبد هالل طاهر1235791021422014026

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزهراء كريم عذافة راشد1235802221422029022

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة اياد جاسم محمد1235812221424010169

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائياقطاف صالح عبد الهادي عبد القادر1235822621422004008

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائييقين كريم قاسم حسن1235832621422054042

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمنتهى حسن هادي هاشم1235842621424004133

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيطيبه مصعب راهي مهدي1235852521424015093
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قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية الصفا للبناتاحيائيسجى شالل حافظ سلمان1235862621422015066

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية النعمانية للبناتاحيائيغسق حسين عليوي عيدان1235872621422017129

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى حيدر راضي خليف1235882621422018195

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيبنين رحيم نعيم محمد1235892221427073032

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67ثانوية الحيدري المختلطةاحيائيغفران كريم كطوف علي1235902321427027023

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائينور حسين حمزه جليل1235912521422026150

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية المودة للبناتاحيائيسجى كريم غانم تعبان1235922621422008087

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرجاء كاظم طبيج فرحان1235932621422018060

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء هادي سلمان فياض1235942621422025087

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب غانم ساهي عيال1235952621422026087

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائينصرت علي اصغر مصطفى محمد1235962721422040140

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزينب فالح حسن خيري1235972621422023037

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية القدس للبناتاحيائيسجى خلف شخير مرز1235982621422033109

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية المناهل للبناتاحيائيرفل عامر دريول معارج1235992621422043038

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيفرح علي محمد لعيبي1236002821422030041

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية ام القرى للبناتاحيائيداليا ارحيم كاظم جاسم1236011421422015036

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيخديجه هاشم محمد جابر1236022221427022006

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسرى رحيم كاظم بجاي1236032221424007102

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية قباء للبناتاحيائيبنين حسن ابراهيم نايف1236042321422070013

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية المجدات للبناتاحيائيزينب رضا عبد الكاظم عباس1236052621422049051

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.8088.97المنصور- ثانوية المتميزات احيائيداليا جاسم قاسم مطر1236061021422003022

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك علي عزيز عبد1236072221424008048

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحنان داود سلمان عبد1236082221424028048

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحوراء دوهان يحيى كاظم1236092321422076020

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء يونس هليل طرفه1236102621422018103

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية المناهل للبناتاحيائيايات نصيف عبد علي حسين1236112621422043011

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية سمية للبناتاحيائينوره حسين ناصر عبد الحسن1236122621422046057

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيحوراء احمد عبود برغش1236132621422063003

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية الياقوت للبناتاحيائيزينب علي موله مرهج1236142621422065022

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائينبأ محمد حامد علي1236152621426002028

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.7688.63ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزينب علي لفته رباط1236162621422042012

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية المناهل االهلية للبناتاحيائيايه عصام غازي لعيبي1236171421424032004

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية المسيب للبناتاحيائيسوسن منعم برهي مرزة1236182321422041128
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قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية الضحى المختلطةاحيائيمروة باسم عزيز عبيد1236192321427042012

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيدانيه كاظم تويج زغير1236202621424012058

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيمنار محمد مهدي عكاب1236212621427015011

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمة ناظم اسماعيل حامد1236221421422057143

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه ميثم سفيح عبد الكريم1236232221424047085

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء عمار موفق عزت1236242321422012077

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33ثانوية الفضائل للبناتاحيائيرباب يوسف صالل محمد1236252321422036022

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية المحاويل للبناتاحيائياصاله عادل ابراهيم حنتوش1236262321422039014

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيمالك كريم مالك عبيد1236272321422062162

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء اياد حسن دويريع1236282321422072108

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء حاتم كرم صبر1236292621422047034

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيعذراء محمود حكروص صخي1236302221422055075

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيمريم ناصر شبيب عجيمي1236312221424020118

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب فاضل جبار حوار1236322321422005058

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيلينا كاظم حمزة جابر1236332321422044128

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور عماد عبد االمير عبد الكاظم1236342521424022202

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحوراء صالح مساعد حمادي1236352621422013035

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيريام رعد عبد هللا جوده1236362621422017056

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيرقيه سامي سعدون محل1236372221424042016

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية الحلة للبناتاحيائيتبارك علي عبد الزهره حسين1236382321422024016

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحوراء محمد حميد راضي1236392321422043173

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيدعاء احمد كاظم عبد الحسين1236402421422038009

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية المودة للبناتاحيائيتهاني انور صادق هاشم1236412621422008019

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية القدس للبناتاحيائيحوراء جبار نايف شالل1236422621422033044

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور لؤي ناصر عباس1236432621422044071

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب هادي سعدون محسن1236442621424012117

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيابتسام شبوط سيد فليح1236452821422015005

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية المآثر للبناتاحيائيندى حسين الزم جبر1236461521422011202

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيصفية حسن حمد سلمان1236472221422050134

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية الشمم للبناتاحيائينور الهدى هالل شهيب جبر1236482221422072044

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء جليل عبد هلول1236492221424054027

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرزق سالم رويح علي1236502221424062024

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيجنات احمد صادق مهدي1236512221424065011
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قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيتبارك جاسم حمود يعكوب1236522221426001101

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب محمد جاسم محمد1236532421422003110

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيملوك فيصل هاني كواك1236542421422047249

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيكوثر سالم محيل سلمان1236552421424023111

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية الغدير للبناتاحيائيبتول فاهم ياسر خضر1236562621422016031

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب نعيم بدري سلطان1236572621422018133

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم فالح حسن بدير1236582621424002130

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيقبس كاظم نعمه جبر1236592821422013100

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيامال جابر حودب جوده1236601421422063004

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية بردى للبناتاحيائيعذراء علي كوين شويج1236612221422048095

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية النيل للبناتاحيائييقين فندي عواد سلمان1236622221422054123

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيرسل كامل جودة زاجي1236632221422083085

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيخديجة عباس مليح جاسم1236642221424028062

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره اياد حسين عبد هللا1236652321422012156

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية المدحتية للبناتاحيائيحوراء علي راضي كاظم1236662321422015043

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب قاسم نعمه حسن1236672421422001076

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيمريم حسن بطاح بريج1236682421422003160

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيدعاء حسن عبد الحسين حسن1236692421422022054

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية دمشق للبناتاحيائياية فارس جواد كاظم1236702421422024033

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية الحوراء للبناتاحيائيسكينه قيس علي شنيع1236712421422026129

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية الدغارة للبناتاحيائيهدى عقيل اسماعيل جواد1236722421422027239

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك علي محمد مطشر1236732421424003014

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيغيداء انور عبار هادي1236742421424025095

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمرسال حميد عبد زيد كاظم1236752621422004122

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب رزاق كريم سياب1236762621422017087

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيغفران عادل جباري عطار1236772621422021041

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية الحي للبناتاحيائيمنار صافي عذافه روضان1236782621422036129

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائينور احمد صاحب بوان1236792621424010056

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية زينب للبناتاحيائيرقيه احمد كيم منيهل1236801421422043092

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية الفكر للبناتاحيائيزهراء عالء حاشي عاشور1236811521422016048

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيرقية ياسر عبد السادة خضير1236821621422004024

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبود صبري عبيد1236831621424056014

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية سكينة للبناتاحيائينور سالم خوام علي1236842221422016167
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قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء حسين محسن ضمد1236852221422042085

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50ثانوية االبتهال للبناتاحيائيفاطمه علي جبر محيي1236862221422051036

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيتهاني راضي صكر سلطان1236872221424010061

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيأمنه عباس مزهر طالب1236882221424045005

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية السنية للبناتاحيائيطيبة حمزة محمود جاسم1236892421422009224

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل جالوي كاظم صدام1236902421422028059

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء عباس داخل عبد1236912421422030048

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينرجس علي خومان عبد المحسن1236922421424014091

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية الحي للبناتاحيائيعذراء حسن عبد هللا حاجم1236932621422036100

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيحوراء حسين علي عبد الساده1236942721422020033

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيوداد حاتم كريم محمد1236952221424028229

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيهجران محسن محمد حسن1236962321422049105

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية الخلود للبناتاحيائيوالء جاسم عبد هاشم1236972321422058072

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية النور للبناتاحيائيضحى صالح عويد كاظم1236982421422005131

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية الياسمين المختلطةاحيائيعلي سامي محمد محسن1236991821417019027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية البخاري للبناتاحيائيتقوى عدنان خلف عزاوي1237001821422080006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية زهور الرافدين للبناتاحيائيشهد مهدي ذياب صالح1237011821422027012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمود احمد جاسم محمد1237021821411006141

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية البحتري المختلطةاحيائيمحمد ماهر احمد ساير1237031821417004020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية عائشة للبناتاحيائينور رائد محمد مجول1237041821422022132

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيهبة وعد عزيز حمرين1237052021424012052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب امجد عبد االمير دويش1237061421424001013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية االقصى للبناتاحيائيساره خميس مسعود عليوي1237071221422045016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيصديق معن وهاب خلف1237081821411050007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى560.9693.49ثانوية المتميزيناحيائيميثم هادي جابر سهيل1237092421411041129

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمد خالد محمد احمد1237101221411019073

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية االنوار للبناتاحيائيرواء سالم هاشم رضا1237111221422023021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيتبارك عادل جاسم عبد1237121821422045034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية تل حسين المختلطةاحيائيعيدان عويد سبع رحيم1237132021417072007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيغدير خضر عباس جاسم1237141421422040048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا احمد راضي عبد عون1237152521413031216

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83أعدادية الطارمية للبنيناحيائيابراهيم خالد ابراهيم حبيب1237161221411019002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمود محمد ابراهيم عبد العزيز1237171221411019087
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه جبار سامي ماهود1237181521422014227

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء ذياب سعدي حمود1237191821422037003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية الرياحين للبناتاحيائيفردوس زهير عبد كاظم1237201221422039042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية العروبة للبناتاحيائيياسمين خضر ابراهيم جاسم1237211821422117015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية ديالى للبنيناحيائياكرم جميل نجم عبد هللا1237222121411012028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيسكينه عبد الحسن تركي سالم1237232221424043065

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمه عبد الجليل عبد الحمزه عبيد1237242921422027230

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية العامرية للبنيناحيائياحمد غازي فزع فرحان1237251021411020023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية الخورنق للبنيناحيائيعلي مدحت كريم حسين1237261221411025016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية اليرموك للبنيناحيائيمنتظر حيدر قاسم فاضل1237271821411108022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمصطفى ياسر مسلم داود1237281821411115156

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية بلد للبناتاحيائياسماء رفعت محمد علوان1237291821422017006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب عباس كاظم محمد1237302221422047112

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب حسين عباس عفراوي1237312221422077129

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيعمار سالم عبد هللا بزون1237322321415005020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية كوثى للبناتاحيائيعذراء علي عبيس طراد1237332321422073124

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي رحمن جبار كطفان1237342421411044101

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمنال نافع وحيد حسن1237352421422028189

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية السنبلة للبناتاحيائيطيبه حامد كنان منيحر1237362421422029061

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية الصفوه للبناتاحيائيفتيان حيدر رضيو عبد الحسن1237372421422043043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي خضير كاظم عبد نور1237382521413024064

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء جواد جساب كاظم1237392521424030049

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33أعدادية الطارمية للبنيناحيائيأبو بكر صالح الدين ابراهيم حسين1237401221411019001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيحوراء رياض محمد طربال1237411221422033021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية التجدد للبناتاحيائينبأ وليد خلف ياسين1237421221422037031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء عيسى سلمان موسى1237431621422053063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية االمام المختلطةاحيائيافراح شحاذه احمد علي1237441821427021004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي رعد مطر عبوس1237452121411007095

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيمرتضى كريم محمد رضا1237462421411028075

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء سالم غني حسين1237472421422010060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية الرقيم للبناتاحيائيمروه كامل جبر حسن1237482721422005050

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيسجى كريم زبين ذجر1237492821422016027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد خالد رشيد علي1237501021411013120
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية االبتكار للبنيناحيائيرعد سعد صباح ناصر1237511121411033021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيظافر ناصر عطوان رفاس1237521221411037016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد الرحمن علي حسين ردام1237532221411012117

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17المختلطة (ع)ثانوية زين العابدين احيائينعمة كريم نعمة حسن1237542221417064023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية النهروان المختلطةاحيائيعلي احمد هادي كريم1237552321417011046

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب الحوراء حسين جميل عبادي1237562321422012138

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزيد رياض تركي شهيد1237572421417020040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحيم حمزه حمادي1237582421424015067

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية الدرعية المختلطةاحيائيسجى منهل عبد سلمان1237592421427019006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير جميل داخل دحام1237602521413031058

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيابراهيم كريم علي حمود1237611021417004001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيرفل عامر براك محسن1237621021422009026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيعبير عمار احمد عايد1237631121426003040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء عدي عبد كاظم1237641221422025063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمصطفى محمد عليوي حسين1237652321411012165

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيخلدون هادي جابر سهيل1237662421411036110

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعلي منشد مهدي حسون1237672421417020066

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائياسيل حميد علي محمد1237682521424015007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء فاهم عبيد رويعي1237692721422037141

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائياحمد حيدر حسين جاسم1237701221411027007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية البسالة للبناتاحيائيحوراء علي حسين محمد1237711321422016022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد حامد محي علي1237722121413001010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرانيا اركان عدنان عبد العزيز1237732121422009064

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الثورة للبنيناحيائيمرتضى هشام هادي ساجت1237742321411003077

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيزيد حيدر علي عبد1237752421411047115

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائياسحاق عبد الزهره رزوقي محسن1237762421413010008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الهدى حيدر عالوي حسن1237772421422015140

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية النجوم االهلية للبنيناحيائيموسى حكمت شوكت عبد الحمزة1237782521413002010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين علي زبيد عبيد1237792521413024032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر حميد علي رؤوف1237802521413024085

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية المكاسب للبنيناحيائيناجي فاضل ناجي شاني1237812721411001061

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الثبات للبنيناحيائياحمد عادل ناصر عبد الرضا1237822721411011006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية جبال العراق المختلطةاحيائيعمر الفاروق مضر عبد الواحد محمد1237833221417001004
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيامير ليث مالح بجاي1237841121411041021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيهدى توفيق صبح كمر1237851121422022039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمد سمير عبد المقصود محمد1237861221411019077

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية المحمرة للبناتاحيائيمنال عباس باقر زين العابدين1237871721422023103

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحسين علي عبد عون داشي1237881821411115050

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائينور الهدى محمد كريم عبد الصاحب1237891821422045130

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيسندس فؤاد حسين شوكت1237902021422022025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية المعارف للبنيناحيائيوائل موفق ناصر كاظم1237912121411005151

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيمقتدى راجي سوادي طاهر1237922221411065018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرسل محمد جاسم كاظم1237932321422044042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية نفر للبنيناحيائيمنتظر عداي شاكر كاظم1237942421411020054

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية النجدين للبنيناحيائيمشتاق لطيف هواش سلطان1237952421411033124

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية حلب للبناتاحيائيفدك فاطمه مضر كاظم علوان1237962421422014194

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيهيثم سليمان ابراهيم قري1237973321417002089

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية القحطانية للبنيناحيائيابراهيم علي منصور عبد هللا1237981821411103001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية بلد للبناتاحيائياريج ميثم هادي نعمة1237991821422017002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيغدير مرتضى عباس طاهر1238001821424007040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية ديالى للبنيناحيائييوسف حسن ابراهيم بربوتي1238012121411012196

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه حسن هاشم عبود1238022121422010115

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمنتظر ناظم غافل عداي1238032221411012289

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيمروه دريد هاني محمد1238042321422018144

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية كوثى للبناتاحيائيفاطمه حافظ عبيس طراد1238052321422073140

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمهند فليح حسن عجرم1238062421411037224

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيحنين مظفر هادي صالح1238072421422047066

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر شبر عزيز1238082521413031318

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء قصي الدين مناحي اغثيث1238092521422001078

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيتبارك حسن مرزة غني1238102521424022024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمصطفى خضير فاضل مجلي1238112621411009184

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية الريف للبنيناحيائيعامر صالح بديوي عبود1238121221411026018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسجى فوزي مخلف حسين1238131221422004031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزينب اسكندر طعمة كاظم1238141821422110028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعباس نعمه جواد كاظم1238152221411080046

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائييوسف فالح حسن علي1238162321411041106
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيسراج سعد حميد عباس1238172321422049054

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية كوثى للبناتاحيائيسجى قاسم سلمان فرحان1238182321422073101

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية الحمزة للبنيناحيائيسجاد جواد حسوني مطير1238192421411005049

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية النجدين للبنيناحيائيمحمد رياض حمزه عوده1238202421411033103

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمشاعل فليح خلف مطر1238212421422044090

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه رائد ناجي محمد1238222521424018042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحسن عوفي جباري عبد1238232921411017242

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيعلي محمد محمود محمد1238243321411002028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0491.17ثانوية المتميزيناحيائيعلي ياسر حسين كوشي1238251421411005074

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه صالح حسن مطير1238261021422032030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيميثم خليفة احمد عبد عون1238271121411025129

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيسجى احمد منسي حمد1238281221422025074

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17إعدادية المروج للبنيناحيائيسعد عباس حسن عبيد1238291421411011048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايه صدام ابراهيم دراغ1238302121422013020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية المودة للبناتاحيائيزهراء زيد جاسم طعمه1238312121422042020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيرفل عبد الحكيم ابراهيم جاسم1238322121422061018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم حسن عناد هدام1238332321411006137

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمد عالوي راضي حسن1238342321411016091

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي محمد مطر علوان1238352321411027066

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الطبري للبنيناحيائيرسول جاسم صافي جسوم1238362321411047026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد ستار سواري راهي1238372421411040075

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم جواد1238382421411047316

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي رضا جبار موات كسار1238392421411048182

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن هادي محمد1238402421413010066

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحسن عبد العباس مظلوم عبد1238412521411014043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه طه محمود طه1238422521422003421

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء مغرم محمد عوده1238432921422023075

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائييقين محمود صالح شاكر1238441021422005020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد حمادي1238451221411019069

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرسل سعد محمد احمد1238461321422002052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيجالل غائب مصطفى حسن1238471721411113008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية بلد للبناتاحيائيفاطمة عبد الستار عبد الجبار عباس1238481821422017107

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينب فاروق جعفر عزيز1238491821422071063
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين عبيد سطيح1238502221413040079

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمصطفى رياض عبيد هاشم1238512321411063116

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمنار ضامد عبد هللا طرير1238522421422028187

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيصفا حسين ناعم مجهول1238532421422047179

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن هادي علي عبد هللا1238542521411001102

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسنين عبد الكريم صبيح حسن1238552521413013074

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائياحمد حسين خنجر عزوز1238562521413033003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيزينب جودي عبد الحسين كاظم1238572521427014024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد العزيز سامي احمد صالح1238582621411012087

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيمحمد ماجد محمد دويج1238592621413009054

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية الرتاج للبناتاحيائيفاطمه مهند عبد الحسن سعدون1238601421422050055

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد منصور ريسان صبيح1238611621411029048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينور كريم خلف جاسم1238621921424010156

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية الحداثة للبناتاحيائيشفاء انور كريم حميد1238632121422026018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية االقتدار للبناتاحيائيرهام عبد النبي هادي صكبان1238642121422030021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائييوسف اسعد محسن عالوي1238652321411002256

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتبارك فارس محسن عبد1238662521422004173

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور محمد مهدي محمد1238672521424018339

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33إعدادية المروج للبنيناحيائيمحمد شهاب احمد منصور1238681421411011088

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى563.4893.91ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيديار عبد المجيد عمر محمد1238691321411019065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيبتول احمد علي محمود1238701021422029012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الفداء للبناتاحيائيضحى قاسم احمد محمد1238711421422033071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى557.0492.84ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيبنين صالح محمود اسودي1238721421422055010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب جواد كاظم كوله1238731521422001080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور الهدى جواد كاظم شنيور1238741521422014306

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية الخضراء للبناتاحيائيزينب محمود جاسم محمد1238751021422007026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيرسول ماجد كاطع هارف1238761521411011063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيبتول عبد حسن عبد1238771321426003062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى545.3690.89ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيأحمد خضر عباس خليل1238781221411001003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمحمد جهاد كاظم عبد الرسول1238791421411047063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى541.8890.31ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيجعفر علي جعفر عبود1238801221411001018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيمنار محسن عاصي الفرهود1238811421424022022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى540.8890.15ثانوية المتميزاتاحيائيمسره عالء ابراهيم شاكر1238821121422047071
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى539.7289.95الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسين علي سلمان1238831021411028056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية الفوز للبناتاحيائيفاطمه علي اسماعيل حسن1238841321422023045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17إعدادية المروج للبنيناحيائيعبد هللا علي حسن عالوي1238851421411011065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية النجاة للبناتاحيائيمريم صالح شراد فرج1238861521422003126

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى528.5688.09ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد سوران محمد نوري فرج1238871321411019155

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيزيد رائد زيد مهدي1238881121413007004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحسين تحسين حسن نوحد1238891321411029014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء عقيل صادق حسين1238901121422017083

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيمكارم زعيم عبد المجيد سلمان1238911421422068107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيذو شأن محمد ياسين فاخر1238922521411008124

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى518.0086.33مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةاحيائياية رضوان فؤاد معروف1238931021421007001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيطيبه عادل حمزه سلمان1238941121422017127

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى511.7685.29الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيبشير عباس هالل فياض1238951021411002015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى507.0084.50ثانوية الحكمة للبناتاحيائيقبس صالح علوان جديع1238961021422025041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى505.0084.17اعدادية الروابط للبناتاحيائينغم سامي شحاذه محمد1238971921422092108

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490.0081.67الخارجياتاحيائيزهراء محمد ابراهيم شيرك هللا1238981521428050134

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488.0081.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم محمد سامي صبحي1238991321422039225

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486.0081.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيدموع حسين مهدي هاشم1239001521522006009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485.0080.83اعدادية ام القرى للبناتاحيائيزهراء قاسم كاظم سعدون1239011421422015057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485.0080.83اعدادية النعمانية للبناتاحيائيتبارك حسن ارزوقي كريم1239022621422017031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484.0080.67اعدادية المستنصرية للبنيناحيائياحمد تحسين حسن نوحد1239031321411029005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476.0079.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد شعالن نزهان صيهود1239041821413014046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472.0078.67اعدادية الزهور للبناتتطبيقيشهد ايسر فخري عباس1239051221522024042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472.0078.67ثانوية الضفاف للبناتاحيائيايه مصطفى حسن رحيم1239061421422024008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472.0078.67اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور الهدى محمد عوده رحم1239071521422004213

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471.0078.50ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمروه ناطق داود سليمان1239081021422011028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471.0078.50ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزهراء شامل شعالن حمودي1239091421422040027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469.0078.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيساره علي حسين جنيد1239101121422015044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468.0078.00ثانوية الشمائل للبناتتطبيقينورا جبار كاظم محمد1239111421522042038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467.0077.83اعدادية التعاون للبناتاحيائيداليا عمار رياض حسن1239121121422040043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467.0077.83اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمصطفى شاكر علوان خلف1239131421411018080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467.0077.83ثانوية معصومة للبناتاحيائيزينب غسان فالح عبد الزهرة1239141421422045019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464.0077.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء مهند جبار عبد الحسين1239151421422062063

4148 من 3755صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463.0077.17ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيطيبه عنيد رسن محسن1239161321426001077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463.0077.17ثانوية اليرموك للبنيناحيائيمصطفى سعد ابراهيم حسين1239171821411108020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462.0077.00ثانوية المسرة للبناتاحيائيهبه ضياء صبيح خضير1239181521422002092

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462.0077.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفرح جعفر محسن عاصي1239192221424005061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461.8876.98ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد جميل ثابت1239201021413012030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460.0076.67اعدادية النور للبنينتطبيقيمرتضى ضياء الدين علي اسماري1239211221511023107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0076.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم رعد جاسم دحل1239221121422017163

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0076.50اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عماد كاظم زبون1239231421422068083

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0076.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمؤمل طالب خلف عباس1239242621411003179

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0076.33ثانوية زبيدة للبناتاحيائيهدى محمد حبيب احمد1239251121422042093

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0076.17إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيكرار سعد صاحب خماس1239261421411007075

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى456.0076.00اعدادية عائشة للبناتتطبيقيتبارك علي حسين علوان1239271421522010010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0075.83ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيهبة ضياء هاشم محمد1239281121422037046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0075.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك محمود شوكت عبد1239291321422014017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0075.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقييوسف خلف علي احمد1239301821513013019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0075.50ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمؤمل احمد رهيف راهي1239312221513025031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0075.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمريم حازم احمد عمر1239322021422008113

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17ثانوية المشاهده للبناتاحيائيشهد لطيف عبيد منسي1239331221422001023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.4074.90ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيداليا حيدر محمد حسين1239341121422069014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0074.83ثانوية المنار األهلية للبنيناحيائيعبد هللا خالد خشمان مخلف1239351021413003002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0074.83ثانوية االالء للبناتاحيائيرغد عبد الستار حميد جاسم1239361121422059006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0074.83اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيجعفر علي عبد محمد1239372721511001008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0074.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيبنين حيدر داود علوان1239381221422024023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك عمار حميد حسن1239391421422044038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0074.33ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد عدنان علي1239401421513027011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0074.17ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيكاظم ابراهيم عطيه عباس1239411221417001043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0074.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيامنه جواد كاظم زاير1239421521422005005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيمريم خليل عبد الشهيد كمبر1239431121422031031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد سجاد عزيز حسين1239441321511028097

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائينور ليث حسن علوان1239451421424019036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.5273.75ثانوية المتميزيناحيائيمهاب سعد عبيد محمد1239461421411005116

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0073.67ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيغدير نبيل سلمان جاسم1239471121422037029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0073.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم مهند مجيد وادي1239481321422001284

4148 من 3756صفحة 
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0073.50ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمصطفى منعم فخري جاسم1239491421413013027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0073.33ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيمنار سعدون محسن علي1239501021422041025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.5273.25اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر منذر سلمان1239511121411041065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0073.17ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيزينب مرتضى قاسم جمعه1239521421422058021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينبأ احمد خضير عباس1239531821424004030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0072.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيطه محمد شاكر محمود1239541021411019050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0072.83اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي ضياء عبد الجليل داغر1239551421411041064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0072.83اعدادية النجاة للبناتاحيائينرجس عدي محمد حسين1239561521422003138

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0072.67ثانوية الكبر للبنيناحيائيعبدالحكيم حمود حماد كتان1239571721411190017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه ثائر حميد جبر1239581321422001214

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50اعدادية المهج للبناتاحيائيانس سمير كطفان مظلوم1239591421422035004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50ثانوية المناهل االهلية للبناتاحيائيزينه سعد علي مشكور1239601421424032007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33ثانوية عشتار للبناتاحيائيانفال واثق محسن مرزوك1239611121422027007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0072.33اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعباس حسن منصور علي1239622121411030030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد حيدر علي حسين1239631021411026199

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيطيبه احمد خالد احمد1239641121422021093

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية اغادير للبناتاحيائيبنين سعد صبيح عبد1239651121422038015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17ثانوية حنين للبناتاحيائينبأ حسين صاحب شلش1239661321422028080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0072.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايات عدنان هجول غليم1239671521422008010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0071.83اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيسجاد عبد العباس علوان زغير1239681521411006056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0071.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم علي يونس عيسى1239691521422014268

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0071.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين علي كريم احمد1239702221411019060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائياحمد سعد عبد الحسين علي1239711121411049013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67اعدادية هند للبناتاحيائيزينب علي جاسم لباح1239721121422020041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67ثانوية الفيحاء للبناتاحيائيغدير علي حسين عثمان1239731321422013013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشهد رشيد حسن شبيب1239741121422015055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية التعاون للبناتاحيائيشيماء محمد محمود محمد1239751121422040096

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية الفردوس للبناتتطبيقييقين مهدي هاشم عكله1239761321522040084

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيفاطمه فاضل فرمان نابلي1239772621426001118

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0071.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيهبه نافع عبد الحسين كريم1239781521422009116

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيفاطمه جواد كاظم محمد1239791021522010008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين رياض فاخر لعيبي1239801321411012038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.4871.08الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيعبد هللا موفق نجم عبد1239811021511028010

4148 من 3757صفحة 
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيريا لؤي عوض عبد الحميد1239821121522048016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية الفداء للبناتاحيائيسجى عماد هاشم حميد1239831421422033062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور عالء عبد الهادي موسى1239842521422003582

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية الرحمن للبناتاحيائينور احمد عبد الحسين علي1239851021422021066

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيياسين قاسم جابر داخل1239861121511041160

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيايفان شاكر محمود احمد1239871321422001014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي عماد داود كويز1239881321511012079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية النجاة للبناتاحيائيكوثر جاسم محمد كاظم1239891521422003121

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50ثانوية القصواء للبناتاحيائيورود محمد حسين احمد1239901221422051133

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.7270.45زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيياسر منذر عبد الخالق جاسم1239911421411008095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33اعدادية القدس للبنينتطبيقيعمر حسين علي سلمان1239921021511014089

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33ثانوية الغد األهلية للبنينتطبيقياحمد هيثم حاتم حامد1239931321513005001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايه ثائر دعدوش احمد1239941421422065034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33ثانوية السالم للبنينتطبيقيمحمد قيس مطني عبدون1239951821511039014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33اعدادية التحرير للبنينتطبيقيميثم حسن جياد محمود1239962621511002056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية المأمون للبنينتطبيقيصهيب محمد عبد الصمد حميد1239971021511006022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيسيف الدين جمال عبد الكريم علي1239981021511013056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17ثانوية االعتماد للبناتاحيائيبنين صالح عجمي راضي1239991421422067009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعلي الرضا صالح محمد صالح1240001521511016033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اعدادية االنصار للبنيناحيائيزكريا يحيى كاظم شذر1240011321411003042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعلي شهاب احمد عوين1240021421511025047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيالعباس ابراهيم كريم يونس1240031421511018010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيايالف سرور عبد حنتوش1240043021427025002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.1269.69ثانوية المتميزاتاحيائيمينا حامد يسر حمودي1240051421422027144

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67ثانوية الفردوس للبناتاحيائيسجى عادل حسين علي1240061021422008062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمقتدى محسن فاضل فرج1240071421511014158

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50ثانوية الصمود للبناتاحيائياسراء محمد فاضل وهيب1240081421422034001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر بدر عبد هللا1240091421424003006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية تطوان للبنيناحيائيياسين طالب علي احمد1240101121411017158

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد حقي اسماعيل ناجي1240111121511017111

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية النور للبنيناحيائيامير رسول مجيد هاشم1240121221411023020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية السياب للبنينتطبيقيياسر سالم هاشم حسين1240131321511028127

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية ام القرى للبناتاحيائيايه حسين سعيد حسين1240141421422015014
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية بلد للبنيناحيائيحسين حذيفه صبحي نعمه1240151821411006045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيقتيبه جواد كاظم ناصر1240162621515006037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية الرافدين للبنينتطبيقياسماعيل محمد اسماعيل عبد الكريم1240171021511009006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيمريم مثنى عبد الحميد محمود1240181021522012032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيبكر عماد ناصر حسين1240191021411019029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيرامي نبيل طه محمد1240201121511002020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائيجمانه اسعد جبار جاسم1240211421422056026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيحوراء فراس كاظم احمد1240221421522040007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد عباس1240231921511013005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83اعدادية السويس للبنينتطبيقيموفق صفاء موفق محمد علي1240241321511006091

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83ثانوية الضحى للبناتاحيائيبنين نزار كطيف عباس1240251421422023005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيتقى صالح مهدي حسن1240261421522057009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمهدي مايع ورور فهد1240271421413013029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقينورس عبد الجبار خليل ابراهيم1240281021526002038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33ثانوية الفردوس للبناتاحيائيرؤى احمد خضير حمد1240291021422008037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيحنين خالد احمد حردان1240301021422013018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية العامرية للبناتتطبيقينبأ فراس عزمي علي1240311021522036041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية المسيب للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبيس كاظم1240322321411009146

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزهراء عباس ملك حسين عبد هللا1240331421424003024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيبشائر احمد عبد الرزاق نور1240341421522040005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.2868.05اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا فراس فائق عزيز1240351021411026149

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0868.01الخضراء- ثانوية المتميزات احيائياسراء احمد خضير سلمان1240361021422018012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيزينب عبد االمير خلف منيخر1240371121422007040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي حسين حمادي شرهان1240381521411004027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيذو الفقار مسلم عبيد مالح1240391521511006023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00ثانوية الغدير للبناتاحيائيسجى قاسم راشد عباس1240402321422055040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعدادية االنصار للبنينتطبيقيامير حيدر عاكول مصطفى1240411321511003007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83ثانوية االمال للبناتاحيائيزينب علي ناهي شاغول1240421421422041094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين علي طالب علي1240432521413031173

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيحنين مؤيد علي عبد1240441021422024011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم عادل خليل رشيد1240451121522014050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية عدن للبناتاحيائيكوثر محمد جلوب ناهض1240461321422030057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيبنين نجم عبد الزهره أحمد1240471321522017008
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية النجاح للبنيناحيائيهادي محمد عبد علي1240481421411026081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67الخارجيونتطبيقيعبد الرحمن طه سلمان فرحان1240492221518001290

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيكرار حيدر مزهر كشاش1240502621411043077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50ثانوية الرسالة االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا جاسم محمد1240511021513019004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيفاطمه عدي محمد سهيل1240521021522039013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي خالد جبار عبد الرضا1240531321411012084

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50ثانوية الصمود للبناتاحيائيبنين شاكر رشيد شحيت1240541421422034007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقينرجس ذو الفقار عبد حميد1240551421522003035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمصطفى هشام عبد الرزاق جبار1240561421411001046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33 للبنين6اعدادية حوض احيائيابراهيم محسن ابراهيم راكان1240572021411028001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية الرباط للبناتتطبيقيمريم مضر ضاري علي1240581121522055023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيايه ايسر عادل جواد1240591221522035003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد فاضل محمد حسن1240601321511005072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17ثانوية المناهل االهلية للبنينتطبيقياحمد حيدر علي عبد الرضا1240611421513021002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية القناة للبناتتطبيقيهاجر سليم فاضل جواد1240621321522003034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية الفكر للبناتاحيائيديباج عالء جاسم محمد1240631521422016028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيعلي حسون كاظم محسن1240641421511051030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيهدى عبد الرزاق كاطع صلبوخ1240651421522044032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية االغادير للبناتتطبيقيزينه عالء عبد الحسن فهد1240661421522071006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيتقى شاكر محمود حسين1240671121422006044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية التعاون للبناتاحيائيفاطمة يعقوب يوسف ذياب1240681121422040124

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيكاظم فاضل حسن محسن1240691321511008050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيزهراء احمد عسكر صباح1240701421522042008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67ثانوية القلعة للبناتاحيائيطيبه محمد سلطان عيسى1240711821422036007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيعلي نوفل عبد هللا جاسم1240721021515002032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيكرار سالم صبري عبد الزهرة1240731321511008052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيرؤى علي هادي حيمد1240741321522011011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمحمد صالح حسن شنادل124075142041042041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية النصر للبناتتطبيقيدعاء رعد كريم عبطان1240761221522031015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية النعيم للبناتاحيائينور مدلول جبار محمد1240771421422009159

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيامير علي هاشم كاظم1240781521411009004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسن عالوي الحوم صنيهر1240792821511011026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية تطوان للبنيناحيائيخطاب قصي حسين عباس1240801121411017044
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيعباس مالك موحان ابراهيم1240811121417007007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيمنار صباح نوري فرحان1240821421522030039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيزهراء منذر حسن صالح1240831421524001003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى395.0065.83اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعبد هللا نجاح عواد حمود1240841321411005036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى395.0065.83اعدادية البشير للبنينتطبيقييوسف هشام عبد الرضا عبعوب1240851421511033072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى395.0065.83اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيتبارك مزهر قاسم زبون1240861521522014008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394.2465.71ثانوية السالم للمتميزينتطبيقيجعفر ماجد اسماعيل عبد الرزاق1240871121511010002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394.0065.67اعدادية رقية للبناتتطبيقيغدير رياض خضير عباس1240881121522010007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394.0065.67اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيعلي رعد عبد هللا مهدي1240891321411022053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394.0065.67ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمحمد سعد محسن فنجان1240901421511001035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394.0065.67اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكاظم عباس محسن حمود1240911521411001088

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394.0065.67اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقيمنيا فارس حسين محمود1240921921522053015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0065.50اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعباس علي غيالن عبود1240931321511035031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0065.50ثانوية ايالف للبناتاحيائيرنا طارق نوري ظاهر1240941421422038026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0065.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقينوران ماجد صبري سلطان1240951621524072038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0065.50اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيهدى ابراهيم خلف صالح1240961921422053155

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0065.50اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيمحمد محي كاظم داود1240972621511027038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0065.33ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيرشا عباس مهدي عباس1240981021424013023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0065.33ثانوية الزهراء للبناتاحيائيثريا رعد حسن فرحان1240991321422021016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0065.33اعدادية زها حديد للبناتاحيائيزهراء نعمة فاضل عباس1241001321422048033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0065.33اعدادية زها حديد للبناتاحيائينور حسين علي حسن1241011321422048067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0065.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمريم عمار حسن فرج1241021421422065271

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0065.33ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقيمحمد اياد حدب عباس1241031421513027012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0065.33ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيأسيل انس مجيد حميد1241041921422136001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0065.33اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمالك صالح حسن نجم1241052121422085223

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0065.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمحمد الباقر عارف جعفر حسين1241062521513031059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0065.17ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيقصي عبد الجبار كريم هالل124107102051155021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0065.17اعدادية العقاد للبنينتطبيقيامير علي جاسب حميد1241081221511028029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0065.17ثانوية والدة للبناتاحيائيدانيه علي ابراهيم كرجي1241092121422099009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد الحكم اثير عبد الجليل كزار1241101121511015052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقييونس سرمد سعدي عبد علي1241111221511001009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب خالد منخي بادي1241121421422065158

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيالرا رائد جبار شاه مراد1241131421522030027
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عبد الرحمن عثمان1241142121413003008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينتطبيقيمصطفى عز الدين هادي حسن1241152121511077019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83اعدادية البتول للبناتاحيائيمدين وليد حميد سلمان1241161121422013107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83اعدادية عائشة للبناتاحيائيميس حسن عبيد بدوي1241171121422023049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد الحسن مهدي محمود1241181121511049079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيساره عمار عباس محمد اسماعيل1241191321422014055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83اعدادية السويس للبنينتطبيقيمنتظر عبد الرحمن شكر محسن1241201321511006085

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيرسول حيدر رسول يوسف1241211321511019010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83اعدادية السياب للبنينتطبيقيمنار سلمان سعود عباس1241221321511028118

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيحسين موسى حسين مطر1241231421411018026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيعسل محمد حسين سلمان1241241421422037038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيطيبه مرتضى قاسم محمد1241251421522065054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفدك قاسم كريم العيبي1241261521422014239

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيعبد المهيمن حازم فياض عايد1241271921511028020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءتطبيقيعلي غانم صخي عودة124128142051184011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرقيه عباس حبيب حمود1241291121422017062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتاحيائيشكران ريسان عجالن حافظ1241301221424002003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67ثانوية بابل للبناتتطبيقيهدى احسان علي عباس1241311221522014030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية النصر للبناتتطبيقياسراء اسماعيل خلف خفي1241321221522031004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمحمد احمد سامي محمد راسم1241331421511001032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد محمود احمد1241341421511019059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمقتدى عدي عبد الكاظم عباس1241351421511021142

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية الرافدين للبنيناحيائيرسول غالب هاشم حسن1241361521411001039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء سعد موسى عبد1241371521422007055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد مهند جبر محمد1241381521511007154

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيحسن فالح حسن كريم124139152051007020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيفاطمه عماد محمد احمد1241401021522007011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيفرح اسامه حسين عبد1241411121422006148

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية االخالص للبناتاحيائيهاجر باسم حميد داود1241421121422046136

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه احمد حميد رسن1241431221422024130

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد سليمان1241441221511028144

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيعذراء صباح فيصل عبود1241451321422035082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية التسامح للبناتاحيائيفاطمه قاسم عوني كاظم1241461421422012095
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية زينب للبناتاحيائيشهد طالب عكار سفه1241471421422043176

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء صباح يعقوب مهدي1241481521422005050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد الملك محي جسام حمادي1241492621411012098

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيابو القاسم محمد كاظم عبد كماز1241502621511027003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية التقى للبناتتطبيقيتبارك عماد علي صالح1241511121522012015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد باسم خضير حسين1241521321511035002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33ثانوية االصمعي المسائية للبناتتطبيقينبأ نهاد مزعل محمد1241531321526001028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعبد العزيز ناصر شهاب حمد1241541421411048044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيباقر جواد يوسف حسين1241551421413016004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية فدك للبناتاحيائيتبارك وسام مزهر محمد1241561421422006029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسن علي احمد يوسف1241571421511020018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمصطفى احمد فيزي صالح1241581821511077041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33ثانوية الدستور للبنيناحيائيامير كريم عدنان عبيد1241592321411018003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية المسيب للبناتتطبيقياثمار رعد حسن غازي1241602321522041001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد حيدر عبد الشهيد مزهر124161162051049003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية المأمون للبنينتطبيقيفريد جمال فريد صالح1241621021511006044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء كاظم حمادي حليحل1241631021522032012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيطي عدي حاتم محمد1241641121511006076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمنتظر ماجد كاظم مخيلف1241651121511049143

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعلي غازي علي مير جوامير1241661421413002019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيكرار جعفر جاسم محمد صالح1241671421511025057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيوسام نعمان محمد فارس1241681921411011106

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد وليد جاسم عواد1241691021511020240

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيشهد مازن عبد الستار حمزة1241701121422003047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيرسل سعد عبد بديوي1241711121522009011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد نور كرم1241721221511027081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمحمد نوفل جسام عبيد1241731321411008120

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمحمد مشتاق نوري محمد1241741321511029088

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيطه سامي ابو النون عجيل1241751421411019050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد علي يوسف رسن1241761521411005005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايه ناجي مفتن جبار1241771521422008016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيياسين نصير عبد الستار سعيد1241782121411055063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية النبوة للبناتاحيائيرسل ماجد جاسم حميد1241792121422055038

4148 من 3763صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيبراء ضياء عبد هللا خضير1241801021422035019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيفهد عمار قاسم محمود1241811121411019075

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83ثانوية اسماء للبناتتطبيقيزينب عالء حسين عالوي1241821121522035011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيزهراء مشتاق طالب كريم1241831121522042011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيمنار ماهر احمد عاصي1241841321522006025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيحوراء ياسين ناهي جاسم1241851421426006045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزهراء خضير جياد حسن1241861421426006062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83اعدادية الفداء للبناتتطبيقيهبه كفاح مهدي كاظم1241871421522033029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83ثانوية المعالي للبناتتطبيقيتبارك صفاء محمد قدوري1241881421522054002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيسجى حسين علي جمعه1241891521422009066

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقياوس هشام يوسف صالح1241901021511019012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيشروق حسين تقي صالح1241911021522024011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيفاطمه نزار محمد محمود1241921021522025016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيايمن ابراهيم محسن سلمان1241931121511018009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية الزهور للبناتاحيائياميره ابراهيم مزهر شلو1241941221422024006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية السويس للبنينتطبيقيعبد هللا نزار محمد حميد1241951321511006045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيسجى وسام عبد هللا عبيد1241961421422032044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعلي بشار نوري كندوح1241971421511025039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيغدير علي عبد الحسين منصور1241981521422010115

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره عامر فاضل عليوي1241991521422014172

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسجاد حمد جلوب طعمه1242001521511005076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية السجاد للبنينتطبيقيعلي احسان علي شناوه1242012321511027038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبنين احسان عبد االمير مهدي1242022521424022021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية المنصور للبنينتطبيقيسجاد يعرب عبد العال نجم1242031021511026047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيعبد هللا الحسين نجم عبد هللا حسن1242041121411008020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم جميل محمد عبد علي1242051121422018056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50ثانوية المشاهده للبناتاحيائيرقيه عبد الكريم حسن محمد1242061221422001013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50ثانوية بابل للبناتاحيائيشهد محمد ناصر داود1242071221422014030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمنتظر محمد عبد الرزاق جواد1242081321411012147

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50ثانوية االمال للبناتاحيائيسهام عبد كرمش خضير1242091421422041118

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50ثانوية الشمائل للبناتاحيائيايات محمد هادي شعيب1242101421422042013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيميثم رحيم نعمه محسن1242111521511003087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائياية هادي جامل فرحان1242122121422011013

4148 من 3764صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيفاطمه مهدي حسن خلف1242132121522050027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد طارق حامد جاسم1242142621411011179

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمسلم عقيل عباس فاضل1242152621511002054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية التقى للبناتاحيائيفاطمة طه محمد طه1242161121422012091

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية االخالص للبناتاحيائيغفران عدنان عبيد ابراهيم1242171121422046083

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمحمد احمد عبد علي نعمه1242181321411035041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمرتضى جبار جهو زغير1242191421411040110

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيرقيه عبد االمير حسين شغيت1242201421422060019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيتقي قصي كاظم طعمه1242211421511041007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيرفيف نهاد جاسم محسن1242221421522037009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيحوراء عقيل سالم حسين1242231421522062011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33ثانوية عين شمس االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد لعيبي جبر1242241621513051002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية حديثة للبنينتطبيقيابو عبيده ناصر عبد صالح1242251921511019002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين علي حسين جار هللا1242262621411011051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيعلي حسين كطوف وناس1242272621511027029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيابراهيم اسماعيل كاظم علوان1242281021511017001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيسجاد مشتاق حسن عباس1242291121511018021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقياحمد باسم كردي حسون1242301121511020010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيموسى حيدر نسام ناصر1242311121511049146

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيبشار علي مجيد علي1242321221511027025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية السويس للبنينتطبيقيموسى الكاظم صادق عبد زيد مظهر1242331321511006090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيايه شاكر حمودي فرج1242341321522018004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرسل داخل عبد الزم1242351421422036014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقياحمد صفاء سامي محمد1242361421513027001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمصطفى عامر نهاد نوري124237102051020223

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه قاسم بالل عطيه1242381121422017145

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيليث عامر مظلوم كباشي1242391221511007112

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية الرشد للبناتتطبيقيزينب رحيم جعفر مريوش1242401321522033018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيزين العابدين عباس خضير عباس1242411421511014053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية النجاح للبنينتطبيقيباقر حسن داود ناصر1242421421511026011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية االغادير للبناتتطبيقيكوثر جواد كاظم شلب1242431421522071007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيايات عبد العباس فرحان مطشر1242441521422012007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيسيف معد عجالن حوشان1242451521511001053

4148 من 3765صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية العراقي للبنيناحيائييوسف سعدي عجيمي جاسم1242461021411005037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيمحمود علي احسان صبيح1242471021511033039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83ثانوية االنفال للبناتتطبيقيبنين مثنى احمد خليفه1242481021522019007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية النور للبنيناحيائيحسن مجيد حميد حسين1242491221411023040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقياحمد مثنى عبد اللطيف حسين1242501321511012009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية النهوض للبنينتطبيقيألوضاح احمد محمود بدوي1242511421511039002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83ثانوية االستقامة للبناتاحيائينورالهدى ضياء عويد محبيس1242521521422018143

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمؤمل علي جواد عبد الكاظم1242531521511016050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية الحلة للبنيناحيائييوسف باسم كظوم عبود1242542321411020412

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفاطمه خضير عباس حسن1242551021422009065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية العامرية للبناتتطبيقيايمان ليث شهاب احمد1242561021522036008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67ثانوية السجدة للبناتاحيائياية عدنان زيد عباس1242571121422054004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيرحمه ابراهيم احمد منصور1242581121522008016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية النور للبنيناحيائيكرار حيدر فيصل اطبيخ1242591221411023113

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيتبارك مصلح عبد الحسن السيد1242601221426002015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية الشعب للبناتاحيائيسفانه رشيد عبد الرضا علي1242611321422022106

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود علي حمد1242621421411019058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية النورين للبنينتطبيقيعباس عصمت فضل جاسم1242631421511004007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية النورين للبنينتطبيقيعمار عادل حسن حبيب1242641421511004014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67ثانوية المعالي للبناتتطبيقيزينب عقيل عالوي محمد1242651421522054007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية الفكر للبناتتطبيقيضفاف مؤيد جبار سلمان1242661521522016036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء ساطع جبار عباده1242672321422038055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية طه االمين للبنيناحيائيغزوان ماجد دهان علي1242682621411026057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائياية طالب نصيف هادي1242691121426001007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية اغادير للبناتتطبيقيكوثر رضوان داود سلمان1242701121522038027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية السيف العربي للبناتاحيائييقين مهدي متعب حسن1242711321422035125

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيهمام سامي جميل خليف1242721321511015067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد الصادق مهند خابر جليب1242731321511017056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيتبارك محمد رشيد حسين1242741321522002010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50ثانوية الضحى للبناتاحيائينور هاشم علي مهدي1242751421422023044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50إعدادية المروج للبنينتطبيقيحمزه حسن جبار مهودر1242761421511011034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيغصون محمد زكي شاكر1242771421522030020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50الخارجياتاحيائيزينب قاسم كنون محسن1242781521428050157

4148 من 3766صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيروان رعد حميد خنيصر1242791521522006013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيسلوى لفلوف صراع عكيلي1242802421424015059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية حطين للبناتتطبيقيفاطمه نصيف جاسم محمد1242811021522004008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيعذراء ستار حسين رشود1242821321422017113

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحنين فالح عبد هللا سلمان1242831321422040054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيجاسم كريم حسين حاجم1242841521415001039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس شهاب عبد علي جابر1242851621513006036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيمرتضى خميس حسين خميس1242862621511038043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية الكراده االهليه للبنينتطبيقيعبد هللا صالح صباح بالل124287142051178013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد الرحمن هشام جميل علي1242881021511026057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية البطولة للبناتتطبيقيزهراء ثامر فاضل عباس1242891021522028028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائياحمد عدي سعدون زعيتر1242901121411005003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية تبوك للمتفوقاتتطبيقيفاطمة الزهراء نبيل سلمان جاسم1242911121522037011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية النصر للبناتاحيائيطيبه مؤيد صبحي فزع1242921221422031168

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيعبد هللا احمد وفيق احمد1242931321411009019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية فدك للبناتاحيائيتبارك حبيب عبيد عاصي1242941421422006026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيهاجر حقي اسماعيل سدخان1242951421424014051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية الهدف األهلية للبنينتطبيقيعباس جاسم محمد محمود1242961421513004005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيالحسين محمد حسن عيسى1242972221413009008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحيدر محمد نعمه كمر1242982321411001026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيعلي احمد ترف سالم1242992621511011021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحسن نزار لطيف محمود1243001021411013041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمصطفى عمر عبد اللطيف حسين1243011021511020264

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية البطولة للبناتتطبيقيزهراء سعدون حامد ابراهيم1243021021522028030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيصفا سعد عبيد خضير1243031021522038027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد عماد حميد عبود1243041221411028134

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00ثانوية بابل للبناتاحيائيشهد ايسر عبد الوهاب حبيب1243051221422014029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه تحسين علي سلمان1243061321422001213

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيداليا هيثم نصيف جاسم1243071321422029022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء علي رسن عيدان1243081421422065139

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيسرمد نبراس عادل رشيد1243091421511017053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي امجد سالم كاظم1243101421511039076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00ثانوية المناهل االهلية للبنينتطبيقياشرف ستار خالد داود1243111421513021004

4148 من 3767صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيكوثر علي عليوي كاظم1243121421522015058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه علي عامر جدوع1243131621524011031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00الخارجياتتطبيقيرسل جميل جبر سويف1243141621528050177

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيهارون جبار عبد الستار اسماعيل1243151921511004062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمؤمل نجم عبيد خليف1243162821511012039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الصفا للبنينتطبيقيزين العابدين وليد عبد المجيد ناجي124317132051029023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية القدس للبنينتطبيقيابراهيم محمد مجيد حميد1243181021511014004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي اياد عبد االمير حمادي1243191021511019062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيسيف صالح كمر كليب1243201121511020062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية الخلود للبناتاحيائيجنات علي عصام احمد1243211221422012015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء اركان عبد الكاظم صالح1243221221422019029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ث بنت الهدى للبنات الوقف الشيعيتطبيقيزهراء محمد نجم عبد1243231221522053004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيطه محمد عبد حسن1243241321511029053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينتطبيقيعلي عثمان يوسف معروف1243251321513014011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيعبد الرحمن فراس عباس محمد1243261421417002012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيذكرى فالح هادي لهيمص1243271421422032015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيساره ماجد قادر علي1243281421422058022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسارة حسين سلمان عبد هللا1243291421422065174

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي مازن عوده فليح1243301421511016097

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعلي رعد جبار جويعد1243311421511028049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيحسين عبد الزهره جمعه سلمان1243321421511041013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية الكراده االهليه للبنينتطبيقيغيث وميض ناجي جرجيس1243331421513020008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيدعاء خير هللا انبيت محمد1243341421522024008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيهديل حسن كاظم حسن1243351421522029021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيمريم احمد محمد علوان1243361421522057032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقياحمد محمد قاسم جاسم1243371521511007012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيمريم احمد جبار محمد1243382621424012185

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمحمد نوفل عبد الهادي صالح124339142051020061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعمر هديل صائب محمد124340142051022070

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيمريم احمد حنون سهر124341142052079054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية الوثبة للبناتاحيائيأمنه حيدر عبد النبي عجيل1243421021422023001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد سرى عباس لفته1243431021511013008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيادم وسام نجم عبد1243441021511026010

4148 من 3768صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيرحمه عبد المحسن حسين جاسم1243451021522011007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية بغداد للبناتتطبيقيغدير ليث امير كاظم1243461021522035027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد هللا شاكر محمود ياسين1243471121411005030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائييوسف احمد خالد علي1243481121411025132

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية الغد األهلية للبنيناحيائيمحمد يوسف عبد الحميد يوسف1243491321413005006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية الرشد للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين ماضي1243501321422033024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية السويس للبنينتطبيقيمحمد مازن اغاجان علي خان1243511321511006073

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين علي حسن حلو1243521421411041029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيغاده السما احمد شريده حزوم1243531421422003067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيساندرا نافع ايوب ابراهيم1243541421426001036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيروزان سالم عليوي ياس1243551421524001002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقيمرتضى ضياء حميد ناموس1243563021517048011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد الرحمن امجد زيدان غافل124357112051019024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائينور الزهراء احمد كاظم عوده1243581021424013068

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيابراهيم عمار عدنان طه1243591021511019003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد صفاء هاشم معروف1243601021511020024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيبسمه محمد نزال جميل محمد1243611021522011003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية بغداد للبناتتطبيقيميس نبيل فاضل عبد الحميد1243621021522035040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعلي يونس ثامر محمد1243631121411025087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسين عالء حسين عجيل1243641121511041037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية العقاد للبنيناحيائياحمد لواء حيدر صالح1243651221411028011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي نبيل حاتم هادي1243661421411039119

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيمحمد نجم سعدون سلمان1243671421411048082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية النزاهة للبناتاحيائياية محمد عاشور رداد1243681421422026008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمنتظر جواد كاظم جلوب1243691521411007182

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيورود حاتم عبد الكريم حسن1243701521422010190

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينتطبيقيسجاد صبيح نعمة شجر1243711621513062006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيالنه خليل اسماعيل ناصر1243722121422003092

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه احمد ضياء عبد هللا1243732121422050168

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيزينب اسماعيل ابراهيم مريد1243742621422021028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيمحمد محسن عطيه هويدي1243752621511038040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقياحمد محمد حسين عبد االمير مرتضى1243762721511007002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.2461.37الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيهبه وضاح عصام صادق1243771021422018137
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33ثانوية الثوار للبنيناحيائيمؤمن مؤيد محمود مهدي1243781121411012042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية السيدية للبنينتطبيقياحمد محمد عبد الستار محمد1243791121511004021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيحيدر علي فؤاد سليم1243801121511006055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيامير ناضر محمد حسين عبد الرضا1243811221511027022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية العزة للبناتتطبيقيفاطمة معتمد عبد الرزاق حلبوص1243821221522036036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية حطين للبناتاحيائيوفاء حسين علي عبد الرسول1243831321422027107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيحسين علي محمد زاير1243841321511029040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب محمد غازي صكر1243851421422043151

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيروان ثامر ياس خضير1243861421422044064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمقتدى محمد زنيد سويلم1243871421511015121

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيزهراء محمد راضي شارف1243881421522039012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيسجى عيسى صدام سلمان1243891521422005072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمرتجي خالد سبتي عبيد1243901621511017131

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيبه عادل علي حمد1243911921422037039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائياسراء خالد ثكب عبد الحسن1243922821422016003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيسالي اكرم حنا ياقو124393142052140031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية الرافدين للبنينتطبيقياحمد ناظم نايف فرحان1243941021511009005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية االندلس للبنينتطبيقياحمد عبد السالم عبد علي لطيف1243951021511012001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية اليرموك للبناتتطبيقياالء محمد كريم محمد1243961021522011002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقيوجدان صباح هزاع علي1243971021522027013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياحمد هادي صبري ماجد1243981121411025018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17الثانوية المعينية للبنينتطبيقيبهاء رعد شاكر محمود1243991121511021010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيحوراء نصيف قاسم صدام1244001121522006016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيزينب قاسم محمد نواف1244011121522044024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمنتظر عبد الجبار صبار جواد1244021321411001097

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية الرافدين للبناتاحيائيلينا فالح نجم عبد هللا1244031321422019034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية النجاح للبنيناحيائيجبار ستار جبار حسين1244041421411026018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية التسامح للبناتاحيائيهدى ابراهيم عبد الرسول جبر1244051421422012144

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيزهراء سمير سعدي رشيد1244061421424010017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعلي عودة سلمان رحيل1244071421511027054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمؤمل سعد جمعة محي1244081521411001095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسين علي محسن جميغ1244091521411005034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيحيدر منذر هاشم صابط1244101521411017034
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيسجاد حيدر كريم عبد العالي1244111521511003039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمحمد صادق جاسم محمد محسن1244121521511004055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيحوراء محمد بطل سلمان1244131521522008022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية الفكر للبناتتطبيقيزهراء رحيم يونس صخل1244141521522016022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء احمد شريم مخيلف1244151121422021050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد سعد كمر حسين1244161121511017117

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية عشتار للبناتتطبيقيضحى حسام حامد محمد1244171121522027012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية منار العلم االهلية للبناتتطبيقيفاتن علي جواد كاظم1244181221524004002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية االنصار للبنينتطبيقيصادق ضياء سبع عباس1244191321511003029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعلي عادل محمود علي1244201321513001008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية المدائن االهلية للبناتاحيائيندى عدنان حسين عايد1244211421424025010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيحسن عباس كسار تايه1244221421511021026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمحمد مهدي حمزة موح1244231421511026079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم دوحي1244241421511029036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقيمظفر علي حسن قاسم1244251421513003014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائياالء علي شويع سيد1244261521422001003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور كريم مطر حربي1244271521422004217

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي ثامر مجبل مشتت1244281521511005113

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد رعد بكر سليم1244291621513006089

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية الوالية للبناتاحيائينوره راضي رزوقي مري1244302221422066204

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية الهدى االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر جعفر محمد جواد كاظم1244312221513001013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيسكينه ثامر صبري حمودي124432142052096010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية المأمون للبنيناحيائيقيصر زياد طارق حسن1244331021411006041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية المأمون للبنينتطبيقياحمد سمير عبد الجبار قاسم1244341021511006004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيمريم احمد مؤيد حمزة1244351021522009033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيجعفر فتاح جبار محسن1244361121511041027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83الخارجيونتطبيقيصالح صفوان صالح خلف1244371121518001150

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيدعاء رحيم عبود راضي1244381121522015012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية االخالص للبناتتطبيقيرانيا عباس خضر رشيد1244391121522046011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية الرافدين للبناتاحيائيهاجر علي عبد الحسين جواد1244401321422019040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية الرشد للبناتاحيائيعبير فؤاد حميد هليل1244411321422033042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية البنوك االهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس مكي خميس1244421321513009003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيضحى امجد عثمان عبد هللا1244431321522015028

4148 من 3771صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية عدن للبناتتطبيقيامنه حسين فليح مهلي1244441321522030001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83االعدادية المركزية للبناتتطبيقيمروة عبد هللا سليمان ولي1244451321522041011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعال سرمد علي شبيب1244461421422062096

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيمنار حسن زيدان خليف1244471421426005085

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيصالح احمد ياس خضير1244481421511014059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمحمد حسين علي حسين1244491421511025063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيزهراء كوثر مهدي ذيب1244501421522015033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيصفاء ابراهيم شنشول طاهر1244511421522065051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية المسرة للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق عبد هللا جعفر1244521521422002065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيباقر رحيم محيبس سلطان1244531521511003008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمصطفى عماد شاوي عليوي1244541521511003080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيانور ناجي جمعه سرحان1244551621511011019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيصعب خضير عباس علي1244561821411115078

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيزين العابدين علي جابر مرو1244572221511081024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيشهد عبد الكريم عبد الجبار علوان1244582321426001193

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية النضال للبنينتطبيقياياد عبد الجبار عبادي عليوي1244592421511009012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية العزيزية المسائية للبناتاحيائيزهراء حميد حمد رفش1244602621426003004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيحيدر وطن هاشم شناوه124461162051135019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيعبد هللا حسن عباس شمس هللا1244621021411015026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية البطولة للبناتاحيائيشهد عادل عطيه مهدي1244631021422028087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيمنى زين العابدين عادل برهان الدين1244641021522038046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيرسل هشام عبد الواحد فعل1244651121422006068

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائينبأ ثائر عبد هللا مصطفى1244661121422018066

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيهاجر عدي عباس حسين1244671121422021140

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية السيدية للبنينتطبيقيايمن محمد عبد الجبار عبد هللا1244681121511004030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي محمود شهاب احمد1244691121511018048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعبد هللا محمد هاشم محمد1244701121511049085

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيرشا وليد خلف احمد1244711121522036014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي حسين ساجت ظاهر1244721221511023062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمصطفى حيدر عبد االمير سلمان1244731221511028161

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الحق المبين للبناتتطبيقيبنين علي عودة حميد1244741221522050006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد اديب خضير عبد هللا1244751321411010121

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية السويس للبنينتطبيقيحسين حقي اسماعيل احمد1244761321511006023

4148 من 3772صفحة 
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمحمد علي احمد سلمان1244771321511029086

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيبان نصير جواد مهدي1244781321522010003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيريهام فالح حسن مكطوف1244791421422002037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية سومر للبناتاحيائيحوراء حسن زهراو عيال1244801421422008032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائينور الهدى مكي فرحان كشمر1244811421422061035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسن ماجد علي محسن1244821421511015017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيعلياء ميثم هتلر هاشم1244831421524014004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب حسين راضي خلف1244841521422007104

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيدعاء نجم عبد هللا عبد الرضا1244851521422009037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية البصرة الفيحاء النموذجية االهلية للبناتتطبيقيزينب باسم محمد محسن1244861621524055002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية بلد للبنيناحيائيمحسن عبد الباسط محسن علي1244871821411006119

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيجعفر ابراهيم هاشم عبد هللا1244882221413009012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين ثامر حسن علي1244892621411011038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.8060.63ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيسيف علي فاضل سلمان1244901321411019072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء عزام جواد كاظم1244911021422020020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتتطبيقيغيد جالل شفيع طعمه1244921021524011002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية االصيل للبناتاحيائيتبارك احمد فرحان حسن1244931121422005016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيخضر الياس احسان علي اسماعيل1244941121511005028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية االخالص للبناتتطبيقيتبارك وسام احمد لطيف1244951121522046005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيدانية عمار جاسم حسين1244961121526001015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيابراهيم مجيد عبد الرضا علي1244971221411040001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية نجيب باشا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد علي جعفر ابراهيم1244981321413018001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيميناء نهاد عبد حسن1244991321422045033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد المجيد حسين فاروق حميد1245001321511010062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيعبد هللا احسان عبد الجليل محمد1245011321511023021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينور أحمد شمس عبد1245021321522025031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية ام القرى للبناتاحيائيطيبه رائد زيدان حمود1245031421422015089

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيرانيه عمر صبار عليوي1245041421424010009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد غيث عبد محمد1245051521411005128

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيندى سالم قاسم الوس1245061521422007186

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقييحيى محمد راضي محمد1245071521511007181

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية النجاة للبناتتطبيقيزهراء رياض شاطي بجاي1245081521522003017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقياحمد شاكر ابراهيم عبد1245091621513008002

4148 من 3773صفحة 
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل محمد حسن1245102121424004014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمحمد حيدر علي حسين1245112221515001150

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائياحمد عادل حمادي جاسم1245122721411035002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيعلي عدي شهاب احمد124513132041054026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعمر عبد الرزاق ربيع حمود124514142041018131

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية القدس للبنينتطبيقيزيد حكيم تركي ساكن1245151021511014047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيايمن محمد عبود بدوي1245161021511017023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية البطولة للبناتتطبيقيداليا مهند عبد الرسول نايف1245171021522028021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائييوسف ياسين خضير عبد1245181121411015123

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيسجاد صالح حسن عبود1245191121411019039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعباس حميد شاكر مسعود1245201121411025069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية عشتار للبناتاحيائيتبارك خضير نايف حمادي1245211121422027011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيابراهيم قيس رشيد عبد1245221121511020006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية االنصار للبنيناحيائيحسين علي غالي زغير1245231321411003035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيسرى غزوان عماد رضا1245241321422005032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية حطين للبناتتطبيقيشفاء خالد مولود محمد1245251321522027008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء نعيم هادي عتيبي1245261421422062035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية خاتم النبين للبناتاحيائيزهراء جليل نجم شالكه1245271421422072003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيرقية عبد محمد فالح1245281421522037012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية زينب للبناتتطبيقيرفل حسين ابراهيم رسن1245291421522043003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمحمد محمود عطيه فرحان1245301521411006107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء وليد غريب فرج1245311521422008095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب علي مشتت عطيوي1245321521422008111

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيفاطمه محسن شبيب مري1245331521522008052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية االختيار االهلية للبنينتطبيقياحمد بهجت كاظم ياسين1245341621513075001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية القائم للبنينتطبيقياسامة ابراهيم سعيد محمود1245351921511023004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرغد عدنان ردام علي1245362121422085086

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية العكيكة للبنيناحيائيهشام مراد حسين جبر1245372221411038171

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية الصمود للبناتاحيائيدره زياد طارق ابراهيم124538142042101013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحسين سليم لفتة شغي124539282051017022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيبراء علي لطيف جاسم1245401021422019026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية المأمون للبناتاحيائياروى محمد شاكر خضير1245411021422034004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم خضير1245421021511026083
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية العزة للبناتاحيائيزينه محمود عبد موسى1245431121422001020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيعذراء علي دالخ عبادي1245441121422006129

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم محمود قدوري احمد1245451121422014116

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية عشتار للبناتاحيائيشهد حامد عبد المحسن محمود1245461121422027039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية التعاون للبناتاحيائينبأ محمد ياسين خضير1245471121422040148

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم اسماعيل مهدي1245481121422044064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية ابن عقيل المختلطةاحيائيتغريد احمد عبيد سلمان1245491121427010004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية ابن عقيل المختلطةاحيائيرونق عرفان عدنان تومان1245501121427010009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمجاهد حامد عبد عباس1245511121511015101

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعمار ناصر اسماعيل مجيد1245521121511020118

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية عشتار للبناتتطبيقيساره فائز داود سلمان1245531121522027011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية الخلود للبناتتطبيقيزهراء زيد رياض محمد علي1245541221522012008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية السياب للبنيناحيائييونس مثنى يونس نوري1245551321411028142

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيعباس خليل ابراهيم جواد1245561321411031020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيبراء هزاع عبد الكريم عبد1245571321422014012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم محمد صبار حسين1245581321522001054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17الخارجياتتطبيقيهديل جاد عبد المقصود مصطفى1245591321528050097

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيباقر علي محبس مطلق1245601421411016028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه هادي اسماعيل عيدان1245611421422002085

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية التسامح للبناتاحيائياالء خالد جميل حميد1245621421422012005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الجبار حميد1245631421422065090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية خاتم النبين للبناتاحيائيفاطمة علي محسن حسين1245641421422072008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزهراء مازن صبيح رشيد1245651421424003028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيعال صفاء حامد علوان1245661421424022017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه ثائر جواد طعمه1245671521422006162

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب حسين شنته حسان1245681521422009058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيكرار رحيم قاسم داخل1245691621513016047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية المنارة للبناتاحيائيشهد اياد حميد عبد1245702121422018044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبتول ربيع كاظم احمد1245712221424008033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية الكوثر االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين احمد عيدان حسن1245722221513020007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات ستار جبار حسن1245732721422033031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية كميت للبنينتطبيقياحمد هادي رشيد خلف1245742821511014008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمصطفى زامل صبيح صحن1245752821511017099
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء عبد الخالق محمد عتيوي124576132042070065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى موسى عبد الخضر حمزة1245771021411017076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيمريم حارث داود حميد1245781121422003069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية االمال للبناتاحيائيزينب كاظم محيسن جبر1245791121422011064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائياصاله عادل خضير عباس1245801121422016005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية النصر للبناتاحيائيايه صالح حسون رسن1245811221422031031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائينور سمير عبد الجبار جواد1245821321422010057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية حطين للبناتاحيائينور حسين علي جميل1245831321422027098

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائياحمد زيدان محمد خليف1245841421411028004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيحسين حازم حسن عبد1245851421415009047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمه محمد صبري ابو الماش1245861421422036044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية االمال للبناتاحيائيهدى ماجد عبد علي عبيس1245871421422041186

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية الوهج للبناتاحيائيهاجر صالح مهدي بوري1245881421422047028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية السعادة للبناتاحيائينور حسن محمد جاسم1245891821422069045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمود جاسم محمد جبار1245902621411016120

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية اليسر للبناتاحيائينبأ راسم محمد علود1245912621422038139

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه حسين كاظم جابر1245922721422038062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية العراقي للبنيناحيائيكرار عبد الرحمن سلمان خليفة1245931021411005026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية االيالف للبناتاحيائيآمنه زهير عزيز عبد الحسين1245941021422022002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية هند للبناتاحيائيزهراء حسن علي كاظم1245951121422020035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعداديه االنوار للبناتاحيائيمروة ياسر عبد ثويني1245961121422026049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيدانيه فاضل محمد عباس1245971121426002018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيياسين حسين عاشور ياس1245981221411027181

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيشهد احمد نصيف جاسم1245991221422005024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية عائشة للبناتاحيائينبأ ليث عباس عبد1246001421422010200

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الخنساء للبناتاحيائيندى اسعد عبود كاظم1246011421422040068

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمهدي عدنان لفته زامل1246021521411009103

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه احسان حمزه كاظم1246031521422009083

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيشموس عبد الحميد عبد الرزاق صالح1246042121422080026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية طه االمين للبنيناحيائيقصي محمد راشد مزعل1246052621411026060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الحسين للبنيناحيائيجاسم كريم جاسم ضاحي1246062621411028021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية االرتقاء األهلية للبنيناحيائياحمد محمد حسين احمد124607182041030003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد رشيد احمد عبد1246081021411017003
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائياحمد محمد عبد األمير عبد الرضا1246091021413007007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيدعاء صالح حسن خميس1246101021422045022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد هللا شالل عبد هللا خضير1246111121411025075

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيامير طالب نايف مشجل1246121121411049025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية وهران للبناتاحيائيشمس الضحى سمير عليوي عريبي1246131121422049018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية النهار للبناتاحيائيفاطمه حمزه فاضل عبد محسن1246141121422056061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية االنصار للبنيناحيائيعبد هللا رشيد توفيق عبد القادر1246151321411003055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الرافدين للبناتاحيائيدانيه محمد مظهر مجيد1246161321422019006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه رائد حمزه غيالن1246171321422040168

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمحمد رسول غالي حنف1246181421411027104

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية عائشة للبناتاحيائيتقى باسم صالح ارحيمه1246191421422010037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائينور صفاء سعيد هاشم1246201421422061036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينورا سمير منصور شراتي1246211521422009112

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد وليد فضاله مسعد1246222221411021220

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الياسمين للبناتاحيائيعذبه عمر عبد العزيز حميد1246233221422003020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية النهار للبناتاحيائيهاجر عبد الكريم عبد الحسين علي124624112042127066

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية العراقي للبنيناحيائيمحمد قاسم صالح مهدي1246251021411005032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيحمزة عوني صادق عبود1246261021411026094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيحسن هاشم محمد سعيد1246271121411006023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية عائشة للبناتاحيائيميس عمار حامد عباس1246281121422023050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية الرحاب للبناتاحيائيزهراء هشام كاظم عبد1246291121422067014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية القصواء للبناتاحيائيطيبه مصطفى زيدان خلف1246301221422051087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينه سلمان سليم علي1246311321422021034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الرشد للبناتاحيائيمالك مجيد علي راضي1246321321422033054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم عماد حاتم حربي1246331321422039220

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائييزن احمد قاسم محمد1246341421413027020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية النعيم للبناتاحيائيزينب رمضان حيال جبار1246351421422009075

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية المنتهى للبناتاحيائيايه مظفر احمد محمود1246362121422014010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمصطفى وضاح جواد كاظم1246372321413018289

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الحسينية للبنيناحيائيازهر صفاء خليفه حسن1246382721411031010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية السيدية للبنيناحيائيغدير عدنان عبد الكريم عبد الرضا124639112041004073

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33إعدادية المقدام للبنيناحيائيإبراهيم حسن جمعة مجهول124640142041017001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية عائشة للبناتاحيائيصفا كريم سعيد محمد124641142042074095
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية السياب للبناتاحيائيسارة بشار عبد الجبار محمد1246421021422002050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب كريم نعمه حسن1246431021422020027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيخلود فراس محمد عباس1246441221422021019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمصطفى كمال سليم مهدي1246451321411001094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية االعظمية للبناتاحيائيشمس عبد المحسن محمود مزعل1246461321422004058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب رحيم خلف ثامر1246471321422031093

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيجعفر جبار عبد الرضا غميس1246481421411042005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي سامر عبد العظيم ضيدان1246491421413016017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية السجود للبناتاحيائياديان جعفر حاتم فرعون1246501421422001003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية فدك للبناتاحيائيضحى حسين حسن عواد1246511421422006108

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية فدك للبناتاحيائيغفران مهند عبد هللا صالح1246521421422006117

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33 تموز للبنات14ثانوية احيائينور كنعان علي ابراهيم1246531421422007078

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية زينب للبناتاحيائيسجى ضمد داحم عبود1246541421422043161

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيياسمين علي حسين علوان1246551421422058044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33الخارجيوناحيائيمصطفى شاكر حسين عيسى1246561521418001214

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائينور احمد عبد الحسين مشفي1246572621422040118

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي جاسم جواد كاظم1246582721411033101

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية النهروان للبنيناحيائيعباس ستار جبار فياض124659152041020027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الداخلية للبنيناحيائيقتيبة ناظم محمد ويس1246601021411033028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرغده انور عبد الستار خماس1246611021422006008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية االصيل للبناتاحيائينبأ رياض عبد االمير حسن1246621121422005077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيصفا حميد سعيد غصه1246631121422021086

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعلي عماد جالل عبد1246641221413003006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيسجى اسعد ناجي محمد1246651421422002066

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية الفضائل للبناتاحيائيساره حيدر حسين عنيد1246661421422019027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيرونق حامد مشكور حميدي1246671621422013023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيبنين نوري ناصر حسين1246682621427008006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.4059.07ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد الهادي صالح عبد الهادي جاسم1246691121411010050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتبارك عبد القادر فياض مطر1246701021422033034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمصطفى صباح علي حسين1246711121411015107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء حسن هادي جاسم1246721121422017075

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمروه ابراهيم عبد هللا علي1246731121422021113

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية النهار للبناتاحيائيمريم حسين منعم عبد الجبار1246741121422056071
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسماح غازي جبر روضان1246751221422017105

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرقيه جعفر محمد خليل1246761321422002054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الشعب للبناتاحيائيرقيه مطلق عوده جابر1246771321422022063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية النجاح للبنيناحيائييوسف عادل ابراهيم صالح1246781421411026083

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيكرار حيدر جاسم حميد1246791421411028069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد تيسير محمد جاسم1246801421411050067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد باسم جاسب مذكور1246811521411007135

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيليث طالب جواد محمد1246821521411016060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد عالوي عبد الحسين مطر1246831521415001189

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم علي1246841521422006185

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء رفعت رضا شلش1246851521422010053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية الزوراء للبناتاحيائيرحمه خالد شعبان مضعن1246861921422018010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيأسماء ياسر عباس عصمان1246872121422049006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيحنين عالء الدين جاسم محمد1246881021422019037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية االنفال للبناتاحيائييمامه ياسر سعد عبد الحميد1246891021422019153

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعطاء ثابت حميد شالل1246901121422014090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الرباط للبناتاحيائيمروه حميد فجر عناد1246911121422055069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية البسملة للبناتاحيائيزهراء ضياء حسين كبسون1246921121422061022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيمريم مهدي هاشم علي1246931221422050110

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيزهراء صباح زبون عبيان1246941321422009027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيحسين ناهض فيصل صبار1246951421411018027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيعبد العزيز داروان رجب علي1246961421411018045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية عائشة للبناتاحيائيزينب حسين مطشر هليل1246971421422010104

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيايه محمد عبد الحسين جوده1246981421422028009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الصمود للبناتاحيائيزهراء سعد عبدي حافظ1246991421422034022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد رياض عباس جوده1247001521411001108

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الفجر للبناتاحيائيحوراء وليد مجبل علي1247012221422027020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيمحمد جعفر سهيل نجم عبود1247022521413015011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزبيده محمد سلمان هالل1247032621422022044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية العزيزية للبناتاحيائيحوراء عالء حسين علي1247042621422039017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيرنا جاسم محمد براك1247051021422029025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيجعفر حسن علي زغير1247061121411013004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية السيوطي للبنيناحيائياكرم سرحان كريم عبد هللا1247071121411046003

4148 من 3779صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي فؤاد ازغيله شنته1247081221411005040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية سومر للبنيناحيائيسجاد سمير عبد الخالق امين1247091221411035011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيفاطمه اياد شلش بنوان1247101221422050091

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيضحى علي عوده ياسر1247111321422002097

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمنه هللا سعد سلوم داود1247121321422004101

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيورقاء صالح فالح حسن1247131321422018061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحيدر ابراهيم حيدر زاهر1247141421411016055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيسالم جاسم محمد جويد1247151421415009077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيزينب حكمت بريسم مكلف1247161421422058018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياسراء حيدر هادي فرج1247171521422005001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسبأ صدام ابراهيم بريس1247182121422013093

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائياحمد محمد جبار خليل1247192521413014006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء احمد هاشم عنون1247202721422035128

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الجامعة للبناتاحيائيرفل فاروق اسماعيل حسين1247211021422009027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيغدير علي احمد كيطان1247221021422027081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية هند للبناتاحيائيزينه انور غضبان راضي1247231121422020042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية اغادير للبناتاحيائيامنة ليث صادق كاظم1247241121422038005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية السجدة للبناتاحيائيسراب قاسم كاظم علي1247251121422054017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الرباط للبناتاحيائيبنين ناصر حسين مهدي1247261121422055016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيتقوى احمد عبد هللا غزال1247271221422020010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية األزل االهلية للبناتاحيائيمالك احمد غاسم ناصر1247281221424007025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية االقصى للبنيناحيائيمحمد مهدي محمد ياسين1247291321411026041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الشعب للبناتاحيائييقين رعد عباس الزم1247301321422022180

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية زينب للبناتاحيائيحوراء محمد زيدان محسن1247311421422043071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينجاه محمد لفته عباس1247321421422065287

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائياباذر حسين عاتي حيدر1247331521411004001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية االستقامة للبناتاحيائيانوار حيدر عبد الحسين حميد1247341521422018010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية ذي قار للبناتاحيائيمريم علي لفته حمزة1247351821422068047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد اسماعيل يوسف محمد1247362121411009240

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيكرار ليث عدنان خلف1247372321411001060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيكرم الباري جاسم عباس حبيب1247382321415007094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد صباح فتاح صلبوخ1247392621413006025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن صالح مهدي124740142042300004

4148 من 3780صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية التحرير  للبنيناحيائيحسين عزام حاوي حمزة124741262041002024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد لؤي هاشم عبد1247421021411013010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد قصي عدنان عبد الكريم1247431021411017070

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيسناء سعد رميض عياش1247441021422029039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية العامرية للبناتاحيائيرحاب غدير حمودي حمزة1247451021422036048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيعذراء احمد رشيد يوسف1247461021422045040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبيداء حسين طالب شاكر1247471121422017029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية التعاون للبناتاحيائياسراء حسين بوش حسين1247481121422040002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية ابابيل للبناتاحيائيزهراء صالح عباس رحمه1247491121422045013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيزهراء بسام فيصل شبلي1247501121424015008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيشهد عباس جاسم فريح1247511121426001054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمد داود عبد هللا شبيب1247521221411019074

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيديار وليد غالي سيد1247531321422009017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمؤمل حمزه ابراهيم اسماعيل1247541421411016126

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية النزاهة للبناتاحيائيعذراء عبد هللا حسين لزام1247551421422026054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزينب احمد حافظ زاير1247561421422052037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء حمزه فارس كاظم1247571521422012032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيشهد هاشم محمد حمود1247581521422013043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم جاسم1247591821422045067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائياحمد موحان كسار ودان1247602221413060012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيرسل كريم علي عبد هللا1247612621426001056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيبنين قاسم حسين نصيف1247623021427028005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا ماجد رشيد حسن124763212041009144

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين احمد حمزه محمد حسين1247641021411019032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي حسام يوسف حمود1247651021411019076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية العامرية للبناتاحيائيهند وسام محمد محسن1247661021422036156

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الفاروق للبناتاحيائيهديل طارق رشيد مطر1247671021422037086

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتاحيائيامنه احمد شهاب احمد1247681021424011001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيمريم لؤي عبد الكريم ابراهيم1247691021426002053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعيسى فيصل مظهر بني1247701121411019074

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية االصيل للبناتاحيائيعبير علي معارج عودة1247711121422005055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية النهار للبناتاحيائيسراب كامل جياد جاسم1247721121422056042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الرحاب للبناتاحيائيغفران اسامة عواد سالم1247731121422067023

4148 من 3781صفحة 
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الوفاق للبناتاحيائيرانيه عماد عناد عجاج1247741221422022010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية باب العلم للبناتاحيائيتبارك عبد السالم ناصر حسين1247751221422040003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد هللا ماجد عبد الواحد علي1247761321411001057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي طالب وهاب جباره1247771421411039108

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائياحمد رياض صالح علي1247781421411051003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيرفل فالح ابراهيم علي1247791421427002005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينبأ محمود حسن نجم1247801521422005122

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين عقيل جواد حسين1247811521422007035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الحسام للبنيناحيائيسجاد بشار حكمت علي1247822121411063028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيسجاد صالح احمد صالح1247832621413010037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيحامد عيسى عباس حسين1247841021411015011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيرحاب حكمت عطيه طالب1247851121422008040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسهى وسام نجاح احمد1247861121422014076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية االصالة للبناتاحيائياماسي عبد النبي خلف هادود1247871121422024007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية عشتار للبناتاحيائيهاجر زهير طاهر شنيتر1247881121422027060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمنار ماجد زيدان حسين1247891121422060058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00الخارجياتاحيائيكوثر حيدر صالح مهدي1247901221428050190

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00االعدادية المركزية للبنيناحيائياوس محمد محمد فهمي عبد الرضا1247911321411010025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الفيحاء للبناتاحيائيمريم محمد محيبس مظلوم1247921321422013017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائياسماء كامل قاسم مجيد1247931321426001006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه ضياء عبد الجليل داغر1247941421422065240

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيعايده عدلي عزيز طوبيا1247951421424005022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية بلد للبناتاحيائيصبا سعدون محمد حسين1247961821422017095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية القائم للبنيناحيائيعلي محمد فرج عبد الحميد1247971921411023061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيبان لؤي صبحي احمد1247983021427038002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية االمين للبنيناحيائيعبد الرافع رعد خضير محمد124799102041018008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيمحمد يوسف فوزي برتو1248001021415002047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمريم عيسى محمد داود1248011021422038102

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائياحمد عبد الخالق حميد راضي1248021221411005002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية المشاهده للبناتاحيائيزهراء نومان محمد عواد1248031221422001017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيايه جعفر كاظم حسن1248041221422007006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيام البنين محمد حسن جدوع1248051221422029005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيداليا ماهر مخيلف شواك1248061221422033023

4148 من 3782صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعلي خلف شاتي اسماعيل1248071321411005043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية ابابيل للبنيناحيائيعلي جواد كاظم حوشي1248081321411011031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيزين العابدين علي حسين عباس1248091321415003022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية بغداد للبناتاحيائينور حيدر فاخر علوان1248101321422001317

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيطيبه مؤيد جبار موزان1248111321422040149

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيهبة هللا حيدر هادي هاشم1248121321426003052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية النورين للبنيناحيائيمحمد مهدي تناي علي1248131421411004030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيهدى عالء هادي فرحان1248141421422002109

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيعلي خلف نجم مظلوم1248152221411067031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعماد غني حاتم مشكور1248162621411026056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيعلي سعدون عباس حمزه1248172621413005022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية المأمون للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم نجم عبد هللا124818102041006044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية بدرة للبنيناحيائياحمد فرج راضي سلطان124819262041021003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية العراقي للبنيناحيائيفهد صالح حمادي عبد هللا1248201021411005024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد جاسم1248211021413007032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية اليرموك للبناتاحيائيتبارك ليث وهيب عبد هللا1248221021422011011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيايات عباس نعمه عباس1248231021422029008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية المربد المختلطةاحيائيمحمد عدي اسماعيل حمد1248241121417002023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية هند للبناتاحيائيهبة هللا فراس علي حسون1248251121422020070

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية عشتار للبناتاحيائيمريم عبد الوهاب محمود حميد1248261121422027053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية العزة للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد علي حمودي1248271221422036020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيعلي حامد محمد عبيد1248281421411018051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمرتضى حيدر جاسم حميد1248291421411028090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم اواديس ميناس سارداريان1248301421422014080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية النزاهة للبناتاحيائينور علي جبوري مرزوك1248311421422026082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينور فالح خضير فرج1248321421422057204

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيتبارك وليد فليح حسن1248331521422009026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية بلد للبنيناحيائيعبد هللا عواد حروش احمد1248341821411006081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيادريس رضوان صبري جبر1248352621411054009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيفرقان صباح عبد هاشم1248362621415004049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيعلي حميد كاظم مهدي1248372621415006035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيرياض شهيد رضا سلطان1248382621415009007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية النور للبناتاحيائيهبه لطيف هليل عذيب1248392621422047110

4148 من 3783صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية السيدية للبنيناحيائيمرتضى عباس حاكم عناد1248401121411004116

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيسبأ محمد هادي خضير1248411121422006114

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية هند للبناتاحيائيتقى عيسى بدر رضا1248421121422020017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية هند للبناتاحيائيهند فتاح حسن علوان1248431121422020072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعداديه االنوار للبناتاحيائيميادة ابراهيم محسن خنجر1248441121422026058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيتبارك علي يوسف كلف1248451121424008008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيايه سعد عبد موسى1248461121426003008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه سالم حبيب مهدي1248471321422001018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين حسين علي هجول1248481321422018006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيتبارك علي خليفه رزوقي1248491321422039044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيالقاسم محمد ابراهيم مزعل1248501421411014016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية السجود للبناتاحيائيزينب محمد راضي حسين1248511421422001036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيسكينة علي سلومي غلوم1248521421424009071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الرميلة للبناتاحيائيأزهار فاخر هداب علي1248531521422004001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين خلف كميل خريبط1248542621411011043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية طه االمين للبنيناحيائيفاضل حسن علي حميد1248552621411026058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.1257.35االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد قاسم حبيب عيدان1248561321411010138

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعثمان حقي حمدي خلف124857212041054088

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد عزيز حمود عبيد124858222041096001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعباس محمد حميد علي124859232041005071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية البيان للبناتاحيائيضحى حسين عبد علي شغي1248601021422014055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية العامرية للبناتاحيائيأيه حسام الدين محمد ابراهيم1248611021422036004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيامين وليد حسين احمد1248621121411034015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية االمال للبناتاحيائيريام حسين علي راشد1248631121422011052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية العدل األهلية للبناتاحيائينور حسين عناية ماهود1248641221424003005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين مؤيد عبد الواحد جاسم1248651321411010038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيزهراء اثير عبد الصاحب مهدي1248661321422045014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيفاطمه جبار حسن عطيه1248671321426001057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسالم محسن سالم صخي1248681421411010014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيابراهيم وجيه هادي صالح1248691421411047003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيرواء ساهر عدنان عبود1248701421424016016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية المآثر للبناتاحيائييقين عباس كطيل عباس1248711521422011237

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الفكر للبناتاحيائيضحى سمير احمد محمد1248721521422016069

4148 من 3784صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيمحمد بشير عايد عواد1248731821413011011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائينبأ محمد رضا مهدي1248742121421016029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الخيزران للبناتاحيائيانس سلمان قاسم علوان1248752121422057014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية السهول المختلطةاحيائيامنة صباح يونس محيميد1248762121427014002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد حسين عليوي1248772221413009045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية طه االمين للبنيناحيائيليث منصور كامل ظاهر1248782621411026063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية النورين للبنيناحيائيمحمود شاكر محمود احمد124879142041004034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيأمير محمد سايب كاظم1248801021411019146

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمريم جبار داود سلمان1248811021422011030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الحكمة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الستار جاسم1248821021422025040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الحكمة للبناتاحيائيمريم غسان محمد جمعه1248831021422025046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية السيدية للبنيناحيائياحمد عبد الناصر حميد رشيد1248841121411004008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد العزيز فالح شعالن جاسم1248851121411025072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيحيدر محمد ناجي حمزة1248861121411047016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيابراهيم ثائر ضهد محمود1248871121413005001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيأحمد حامد فرحان عبد1248881121417001001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيحنين كاظم داخل فهد1248891121422039016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية النور للبنيناحيائيامير محمد شناوه دراج1248901221411023025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب محمد عباس جالي1248911221422017095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الضحى للبناتاحيائيانعام محمد حسن جاسب جايد1248921221422038002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد مجيد عطية كاظم1248931321411012121

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية السياب للبنيناحيائيحسين علي حسين محمد1248941321411028025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسن محمد صبحي صاحب1248951421411019027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائييحيى داود جبار كلش1248961421411050090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية زينب للبناتاحيائينبأ حمزه عدنان عباس1248971421422043240

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية المعالي للبناتاحيائينور صباح عليوي مرعي1248981421422054047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيكوثر سعدون عبد الحسين عطيه1248991421422065258

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية تماضر للبناتاحيائيداليا ياسين غسان ياسين1249002121422002048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيأحمد ماهر جواد كاظم1249012321413018001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية االبرار للبنيناحيائيسجاد عبد فرحان منذور1249022621411016059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمحمد رضا ايوار هامل1249032621411043093

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الحضارة للبناتاحيائيميس محمد حسين عبيد1249041021422026083

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية فلسطين للبناتاحيائيود محمد راضي حسين1249051021422032042

4148 من 3785صفحة 
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية تطوان للبنيناحيائيحسن محمد كيطان سلمان1249061121411017033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيامير جواد حسين علي1249071121411019010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيشهد كاظم مهدي حسين1249081121422006122

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيغسق حسين محسن كاظم1249091121422007054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية ابابيل للبناتاحيائيتبارك عامر حسن خضير1249101121422045005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00الخارجياتاحيائيشيرين فاضل عباس حمود1249111121428050225

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيهبه حسين عبد الرضا والي1249121421422031031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيدالل حسين هاشم عبد الحميد1249131421422040012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه عباس كاظم خالطي1249141421422062104

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمرتضى طالب شذر حميد1249151521415001205

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الكفاح للبنيناحيائييوسف محمود عبد الكاظم مهدي1249161621411002064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيشمس الشموس عبدالواحد عبد هللا محمد1249171921422039060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين عقيل غاوي بعيوي1249182421413019008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد نجاح رزاق عبد الرضا1249192721411025013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.7256.95ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء حسين كاظم علي1249201321422043094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد الحكيم عامر عبد الكريم اسماعيل124921192041004025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الوقار للبنيناحيائيعبد هللا ضياء حسن عصواد124922272041046062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيشهد اياد مجيد حميد1249231021422006020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمناهل محسد فرات محمد مهدي1249241021422011032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائيغيث مصطفى جاسم محمد1249251121413011008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيتبارك احمد جدوع عبيد1249261121422006037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزينب محمد ثويني دحام1249271121422021070

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيمريم باقر صالح مهدي1249281121422022028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية االنوار للبناتاحيائيتبارك جاسم تومان جعفر1249291221422023013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيروان خلدون حامد اسماعيل1249301421422044065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائينريمان خضير عباس عبد1249311521426001155

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية القائم للبنيناحيائياسامه بشار حامد عبد المجيد1249321921411023011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية االوفياء للبنيناحيائيمحمد سعدون جاسم نصير1249331921411077045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد عمر شاكر حمدي1249341921413016024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائينور علي محمد نوفل1249351921422087084

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد مؤيد رحم مران1249362621413010007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيحسين علي عبد االمير حسين124937132041004017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية اليمن للبنيناحيائيحسين وليد داود حسين1249381021411016014

4148 من 3786صفحة 
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيامنه داود سلمان نجيب1249391021426002087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيهبه خلف عبد خلف1249401121422006198

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الكوثر للبناتاحيائينور مزهر عبد عبد هللا1249411321422044061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67إعدادية المروج للبنيناحيائيحيدر علي طالب شاكر1249421421411011034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعباس عادل عباس كاظم1249431421411021045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية ايالف للبناتاحيائيموده محمد غازي سعدون1249441421422038084

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيطيف نجم عبد الزهره ضمد1249451521411005071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور هيثم شعن شاكر1249461521422008207

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعمر أنور خلف حمد1249471921413016016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيسهير أياد طارق محمد1249481921422027029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية مندلي للبنيناحيائيمحمد محسن شيرخان خداداد1249492121411033087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيباقر كريم كاظم سلمان1249502221411021022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد خالد عزام مسرهد124951192041125029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي صالح علي رحيم124952262041048079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الشباب للبنيناحيائيعلي محسن عبد الحسن مهنا1249531021411023011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية البتول للبناتاحيائيوسن ابراهيم حسين محمد1249541121422013145

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمحمد حسين عادل خلف محمد1249551321411001084

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية االنصار للبنيناحيائيمصطفى احمد حسن علوان1249561321411003108

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد صالح اسماعيل حيدر1249571321415008062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية عدن للبناتاحيائيزينب فرياد فؤاد وهاب1249581321422030041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائينرجس خالد نازل عباس1249591321426003045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية عائشة للبناتاحيائيتبارك جاسم حميد راضي1249601421422010032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء عزام محمد علي سلمان1249611421422014037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية ام القرى للبناتاحيائيميس مهند عادل شاكر1249621421422015127

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك عالء طالب شكر1249631421422062025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائييونس فرات جاسم يحيى1249641521411011222

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية المسرة للبناتاحيائيدينا جاسم عبد ثجيل1249651521422002025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الرميلة للبناتاحيائيرقيه فالح حسن بارح1249661521422004074

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيحسن محمد عبد الحمزه نعمه1249672621411054016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيمريم محمد كاطع كاني1249682721422046140

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية حماة للبناتاحيائيالزهراء جمال محسن سدخان124969112042084015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيابراهيم زهير علي حسين124970142041019002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية سومر للبناتاحيائيغسق قيس عطا زاجي124971142042072096
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيغيث انور عبد الرحيم عبد المنعم124972242041037036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية البيان للبناتاحيائياسراء عبد الحسن عالوي عطيه1249731021422014003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائينور الدين بهاء عبد الرزاق عليوي1249741121413016013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهيا غازي كامل لطيف1249751121422015091

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمالك حسن عويد حسن1249761121422017179

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية النهار للبناتاحيائيتبارك احمد جاسم فريح1249771121422056015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمنذر ميثم سعيد مهدي1249781221411027171

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية صالح الدين للبنيناحيائينور الحسين هاشم مجيد حسين1249791321411008142

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعبد هللا حسين عباس حسين1249801321411014024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي هاشم عطية كريم1249811321411035038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد عواد1249821421411040117

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرسل عالء عبد الحسن زوير1249831421422057063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيجوان حسين ابراهيم رسن1249841421424009026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية المغيرة للبنيناحيائيعبد الوهاب غسان مهدي صالح1249852121411048020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسن بدر محسن صيهود1249862221415007052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية الرحمن األهلية للبنيناحيائيصهيب علي طه ياسين124987112041035001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية السويس للبنيناحيائيمحمد قصي قاسم محمد علي124988132041006051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا فراس حامد ماجد1249891021411013089

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد عماد خليل ابراهيم1249901021411022068

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسن محسن عباس محمد 1249911221411005011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيامنه احمد كمال الدين جواد1249921221422035002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسنين ياسر سعدي عبد1249931321411012032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17إعدادية المروج للبنيناحيائيابراهيم حسين جراد حمد1249941421411011001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمؤمل وليد عودة وادي1249951421411016128

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية المهج للبناتاحيائيسما شاكر محمود تركي1249961421422035038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي باسم عباس غانم1249971521411009046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء عالء جالب سالم1249981521422001071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيعلي حمد ابراهيم عبعوب1249992621413009037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيروز رحيم محمد رسول1250003221422006017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائياحمد عباس فاضل سمير125001112041016012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد هللا زبون125002142041170032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائييقين احمد عبد خليفه1250031021411013150

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيرهف عماد محمد مصطفى1250041021422036057
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية التقى للبناتاحيائيعبير محمد داود سلمان1250051121422012081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية السويس للبنيناحيائيقتيبه ستار محمد حسن1250061321411006052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية بغداد للبناتاحيائينورس طارق احميد شونه1250071321422001324

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية حنين للبناتاحيائيفاطمه فاضل عباس كسار1250081321422028062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعلي جعفر حسان فياض1250091421411003081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمهدي بشار عبد االمير رزاق1250101421411018085

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية فدك للبناتاحيائيميس حسام خلف سلوم1250111421422006154

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية االمال للبناتاحيائيمريم محمد فاخر صالح1250121421422041159

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرقية عبد الستار عبد الجبار عبد الصاحب1250131421422065109

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه باسم جاسم كاطع1250141521422005090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية المنتهى للبناتاحيائيريام حسين فزع هادي1250152121422014033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية السجاد للبنيناحيائينبيل ابراهيم فيصل خضر1250162321411027098

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00بولو- مدارس المتنبي االهلية في تركيا احيائيطيبه مازن حازم يحيى1250173021427020003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية الوفاء المختلطةاحيائيتقى طه محمد حمد1250183121427003002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية الرافدين للبناتاحيائيسجى مؤيد زغير عناد125019132042095012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الروابط للبناتاحيائيبراء علي شهاب حمد125020192042229021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد ياسر كوتي عليج1250211221411013056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيمرام منير يونس بشير1250221321422001258

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية االمال للبناتاحيائياسراء جميل جليل شريف1250231421422041009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83الخارجياتاحيائيحنين فاخر أبو رهين دبعون1250241421428050098

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي رحيم قاسم عوده1250251521411003047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية السرمد للبناتاحيائيامنه عبد الستار طه عباس1250262121422068012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي محمد برهي مرزه1250272321411009104

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيحسنين ابراهيم كامل كاظم1250282321417062005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيزيد يونس عباس حسين1250292621411011076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيشهد سعيد محمد طبك1250302621422002034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم بديوي1250312621422064023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحوراء شهاب احمد حسين1250322721422048038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيحسين عقيل هالل حمزه1250332921413005016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمسلم عقيل اموري هادي125034252041007388

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية االمين للبنيناحيائيعبد الوهاب عماد عبد الوهاب حسين1250351021411018021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67الخارجيوناحيائيكرار قصي ستار عبود1250361021418001108

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية العامرية للبناتاحيائيجنات ابراهيم عادل عامر1250371021422036035

4148 من 3789صفحة 
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيمريم محمود غازي محمد1250381121422039058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيمريم يحيى كاظم عبد الساده1250391221422021070

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء عباس غازي تركي1250401221422031099

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الرافدين للبناتاحيائيضحى قاسم عبد هللا حميد1250411321422019022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيساره حسين ابراهيم محمد1250421321422039132

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيايات ماجد بدر حميد1250431521422001010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيامنه جعفر مطشر غانم1250441521422014019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الفكر للبناتاحيائيزهراء سمير رمضان حسون1250451521422016043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية المعرفة للبنيناحيائييعقوب يوسف حميد خلف1250461921411033026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الميمون للبنيناحيائيسجاد علي حسن مزهر1250472621411033054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية االخاء المختلطةاحيائياسالم حمد خلف عوده1250483221427007002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية االعظمية للبنيناحيائييوسف وسيم هيثم عون125049132041001108

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية سومر للبناتاحيائيامنة باسم حنش شرهان125050142042072010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعبد الملك محمد احمد سعيد1250511021413026005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية االخالص للبناتاحيائيغصون فاضل جاسم يونس1250521121422046082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي سالم عباس جواد1250531221411027100

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية التضحية للبناتاحيائيفاطمه قحطان عدنان خضير1250541221422010033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء علي عباس حسين1250551321422022074

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50إعدادية المروج للبنيناحيائيعلي زياد ابراهيم حسن1250561421411011073

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية فدك للبناتاحيائيحنين عبد الكاظم عبد الساده عاتي1250571421422006036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء غني حسين عناد1250581421422014041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية ام القرى للبناتاحيائيحسناء صادق هادي رشيد1250591421422015030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيمروة فاضل ابراهيم جميل1250601421426005056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية المآثر للبناتاحيائييقين محمد ساهي شلش1250611521422011238

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيجنات صباح فاخر سعد1250621521422014064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيبراء فاضل مصعب فياض1250631921411011020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيمحمد زهير شكر محمود1250642121417007009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيرسل عدنان جاسم محمد1250652121426005030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائياحمد حسين يونس تمر1250662221411079003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى332.0855.35االعدادية المركزية للبنيناحيائيزيد مهدي جمعه وفر1250671321411010054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية االمين للبنيناحيائينزار بشار نزار ابراهيم125068102041018022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعداديه االنوار للبناتاحيائيرسل احمد محمود اسماعيل125069112042085019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيشيماء علي كريم عبد125070212042231010

4148 من 3790صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية رفيدة للبناتاحيائياسراء جاسم محمد جواد1250711121422041003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمهدي مشتاق كاظم جبر1250721421411029058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينادين سعد حربي جواد1250731421422057185

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم مشتاق كريم هادي1250741521422007173

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبيروزي منير غالم لفته1250751521422014054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الكرمة للبنيناحيائياحمد عبد هللا خلف مخيبر1250761921411065015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33الخارجيوناحيائياحمد عمار صالح أسعد1250771921418001027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي السجاد مهدي صالح مزعل1250782221411004229

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية قبلة االحرار للبناتاحيائيامل احمد ناصر مطر1250792621422051002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية افق االهلية للبناتاحيائيبلسم احمد نوري سلمان1250801021424016001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية سلمان المحمدي المختلطةاحيائيادهم رعد مكطوف عبد هللا1250811121417008002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيامنه بشير طالب طه1250821121422016007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية المعرفة للبناتاحيائيامنه سلمان حمزه حسن1250831121422060010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمنتظر جاسم عطية محمد1250841221411007168

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيعبد هللا ياسين حمود محان1250851221411037028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيصادق جعفر فاضل حسن1250861321413016002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية المهج للبناتاحيائيسميه محمد لفته عوفي1250871421422035040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17الخارجياتاحيائيزهراء حسين ستار هاشم1250881421428050167

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية النجاة للبناتاحيائيعذراء عدنان محمد دواي1250891521422003105

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيتكتم جبار محيبس خضر1250901521422005027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينور عمار محمد جاسم1250911521422010175

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيغدير علي عبد النبي ظاهر1250921521426001119

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرنا جاسم حميد سويدان1250931921422061028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين قحطان جبر سعد125094132041012046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيسجى ابراهيم عباس حسن125095142042095050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد فؤاد علي عباس125096152041004059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيمريم بشار جبار علي1250971021422017033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيمريم ضياء ربيع ساهي1250981021422021055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرانيا عامر دلف هادي1250991121422014044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمه علي جابر حرج1251001121422023039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيتقى شعالن عبيد عليوي1251011221422007016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء مؤيد عبد الزهره شنشون1251021321422022081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمرتضى احمد هالل عيسى1251031521411005133

4148 من 3791صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا هيثم اسماعيل سلمان125104192041125022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية حطين للبناتاحيائياستبرق هيثم حارث خالد1251051021422004001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيحمزة خالد خضير عواد1251061121411020016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيفاطمة فؤاد عطا حبيب1251071221422026188

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور محمد ادريب حبيب1251081321422014107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه ثامر محمود جواد1251091321422031130

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد باقر صباح ماهر طوفان1251101521411001104

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن محمد علي شمخي1251111521411011170

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائينور ثامر مجبل مطلك125112142042066108

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيضيف ابراهيم اسماعيل محمد125113212041244008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمها محمد صبري وهيب1251141121422008111

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حازم حسين علي1251151221424002006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيمهدي حسين كاظم برجيل1251161321411022084

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية العهد الجديد المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز مثنى عبد العزيز عبد الرزاق1251171321415010010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية يافا للبناتاحيائينور رحيم حسن غضيب1251181321422031179

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعبد الهادي نعيم هادي ياسين1251191421411009087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيجعفر ثائر محمد سعيد1251201421411041017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيحيدر راضي مناحي عاصي1251211421411042016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد صادق خالد ناصر جاسم1251221521411009081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينبأ عبد الزهره مطروح ارحيمه1251231521422010150

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد فاضل حسين علي1251242121411005123

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية المحسن للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن علي حسين1251252121411080035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الداودي للبنيناحيائيمصطفى عماد عفيف مصطفى1251261021411029039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائييوسف عبد المنعم عدنان عبد الستار1251271021415004063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية السياب للبناتاحيائيرقيه طالب محمد عزيز1251281021422002032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيانفال مجهد نايف غنام1251291021422013008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائييوسف عبد العزيز شهاب احمد1251301121411041169

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية العزة للبناتاحيائيتيسير اياد كاظم سهيل1251311221422036023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء علي جليل عبد الساده1251321321422013005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي جعفر محسن سعدون125133142041017068

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعبد العزيز صالح عبد فاضل125134192041011064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية العال المسائية للبنيناحيائيعبد هللا خالد محمد علي1251351121415004062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيدعاء عزيز خليف حسين1251361121422006062

4148 من 3792صفحة 
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيمريم حيدر ياسين علي1251371121426001080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية السبطين للبنيناحيائيمحمد باقر رافل زاهد عبد الحسن1251381221411022051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية الخلود للبناتاحيائيآيه عامر عزيز علي1251391221422012005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الشعب للبناتاحيائينبأ ماجد مصطفى حسن1251401321422022157

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب سعد ياسر مدب1251411421422006091

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم علي1251421521411011196

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور الهدى ناصر جبر عياده1251431521422008202

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيزين العابدين سعد عبد اللطيف جسام1251442121411046012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيالحسن محمد حسن عيسى1251452221413009007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسن احمد نعمة كاظم1251462521411012048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيسجاد سعد مطشر كركان1251472621411017039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية الحرية للبناتاحيائيشيماء كريم محمد تايه1251483221422004009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية المأمون للبنيناحيائيسمير نمير احمد حسين1251491021411006020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية االصيل للبناتاحيائيغفران محمد محفوظ مرعي1251501121422005057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية البتول للبناتاحيائيتقى نجم عبد هللا منهل1251511121422013034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم حسين فليح محسن1251521121422014110

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم مهدي علوان1251531221422029039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزينب عالء عويد عنيد خزعل1251541321422017087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية حنين للبناتاحيائيريام يحيى محمد فاضل1251551321422028026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيوليد خالد جميل مطرود1251561421411016175

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية السعادة للبناتاحيائيايمان جمعه مهينو حواس1251571421422049003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياسد هللا سالم يد هللا شيخلي1251581521411011020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور قاسم سعد يونس1251591521422004216

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيمروه حميد عبد الرحمن جامل1251602121426005049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية االمال للبناتاحيائيفاطمة ياس طه محمد توفيق1251611121422011104

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيايه حسين عبد علي كاظم1251621121422061008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء نوري جاسم كاظم1251631221422031115

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيكرار ستار صيهود سلمان1251641421411003097

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00إعدادية المروج للبنيناحيائيمحمد سامي كاظم علي1251651421411011086

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائينورهان مؤيد عبود عبد هللا1251661421426005074

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية االستقامة للبناتاحيائيتبارك رياض جلوب خريبط1251671521422018026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية صنعاء للبنيناحيائيمعتز سعدون جميل لطيف1251682321411011057

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى564.4494.07الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا مصطفى محمد محمود1251691021411002060
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االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى510.5285.09اعدادية المنصور للبنيناحيائيرامي معاذ عبد الواحد ذيب1251701021411026103

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى506.0084.33اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيعلي حسين جاسم محمد1251711921411045007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى477.0079.50ثانوية السهول المختلطةاحيائيصالح مهدي نعمه شلتاغ1251722321417050009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى462.0077.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيسجاد اكرم خالد محمد1251731021411020072

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيعبد الكريم احمد اعويد عيسى1251741721411098013

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمعاذ جمعه محمود عبد1251751921411065126

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83ثانوية  التعايش للبناتاحيائيمريم كمال صباح محمد1251763121422013056

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيبيداء حامد عباس يوسف1251771021422045013

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50ثانوية الفاروق للبنيناحيائيمصطفى جليل محمد جعفر1251782121411062018

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية المربد للبنينتطبيقيحذيفة صادق محمد حسين1251791921511056008

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا مجيد فاضل خلف1251801921511011032

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيسجى سالم شكير هاشم1251811921422026045

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيمريم عمار محمد مطر1251821121522044047

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83اعدادية الخصم للبنينتطبيقياحمد محمد حمد طالل1251831821511015010

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيوليد محمد حسين على هللا1251841921411009266

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيحنين ابراهيم محمد مهدي1251851921426001063

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقيامير عبد الوهاب جياد جبير1251861921515006012

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيشمس سامي جميل خليف1251871321522006018

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية األمل للبناتتطبيقيمنار عدنان متعب علي1251881921522059013

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية األمل للبناتاحيائيطيبه عبد كردي صالح1251891921422059086

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقيبكر عبد الخالق عبد الستار نجم1251901121511004038

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيفاطمه مهند عبد الجبار كرم1251911121522039027

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمود قاسم محمد موسى1251921921513007025

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمحمد حسين نعمه كركش1251931921511037015

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيحسن باسم محمد خلف1251941921511028011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقياالء علي حسين علوان1251951921522066005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيمريم عدنان محمد علي تومان1251962721422040130

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عطا هلل علي خلف1251971921515020095

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيبراء عبد هللا راضي نجم1251981921422107010

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقياسراء نجم عبد الرزاق عبد الكريم1251991921522042007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية السماوة للبنيناحيائياحمد سالم علي داخل1252002921411017012

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد الرحمن جبار عابد نصار125201102051019050

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية التسامح للبناتاحيائيانوار مولود عبيد عياده125202192042221006
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االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقييوسف كاظم سفاح عبد علي1252031421511047084

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الريان للبناتاحيائيرقيه حاتم هادي خلف1252041921422080007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية المعرفة االهلية المسائية للبناتاحيائيتبارك فالح رشيد حمد1252051921426004004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيمحمد فيصل صالح نايل1252061921515005068

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرشا محمد راكع خليفه1252071921422012072

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية األمل للبناتاحيائيرسل اركان فاضل عبد هللا1252081921422059043

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية ابن البيطار للبنينتطبيقيعبد هللا فياض ضاحي فرحان1252091921511117006

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية العزة للبنينتطبيقيحسن كريم حسين عودة1252102621511007010

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعداية المعراج للبناتاحيائيزينه حسن سلطان شجاع1252111021422031048

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيعبد الرزاق احمد خلف ساجر1252121221511013028

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحسين علي راضي فرج1252131321511005020

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمة حسن عناد سعيد1252141421422016065

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيضحى ماجد تاجي هالل1252151921424011040

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية النجاح للبنينتطبيقيحذيفه عبد الرحمن زيدان علي1252161921511113005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيعمر سعد عزيز محمد1252171621511059040

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعلي طالب عبد بنين1252181621513115035

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الوثبة للبناتاحيائيفاطمه ضياء صادق شالل1252191921422058072

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية المقاصد للبناتاحيائيفاطمه احمد مهيدي صالح1252201921422070027

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية االمالي للبناتاحيائيزهراء حمد عوض هالل1252211921422075032

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعمر طه عبد صالح1252221921511069063

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيرجاء هاشم عباس صالح1252231921427011004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيأيهاب شوكت سامي احمد1252241921511065010

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعمر شاكر صالح سعود1252251921511093033

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية المأمون للبنينتطبيقيابراهيم محمد يوسف فتاح1252261021511006002

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية االسراء للبنينتطبيقيحيدر محمد شاكر محمد1252271021511011018

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيزينب عالء صباح هاشم1252281621522091025

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية االدريسي للبناتاحيائيهدى هادي حمد عبد هللا1252291921422133018

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيمحمد عثمان عبيد مصلح1252301021511032024

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيمحمد شاكر محمود عباس1252311121515009059

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيجاسم محمد عبد الكريم سعد1252321321511017017

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الشروق االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد صالح عبد الحسين1252331421513005013

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمجاهد محمود صالح ابراهيم1252341921411007093

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية العدل للبنيناحيائيعبد القادر عبود حامد محمد1252351921411018011
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االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد فيصل1252361921415016011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمروه ياسين احمد حميد1252371921422004020

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية القائم للبناتاحيائيرنده عبدهللا هالل دهيمش1252381921422010083

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الشموخ للبناتاحيائيفاطمه محمد خلف مصلح1252391921422025037

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيرغد خميس خلف مصلح1252401921424011024

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيعبد هللا سعد اسماعيل رشيد1252411921511010016

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعمر باسم محمد خلف1252421921511101049

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا جمال مال هللا رزيج1252431921513007014

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية هيت للبناتتطبيقيأبرار حازم عبد الحميد احمد1252441921522060003

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية المأذن المسائية للبناتتطبيقيتبارك فائز محمد عافص1252451921526001013

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيطيبه احمد محيسن ثويني125246192042189134

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية هيت للبنيناحيائيباسم عبد الستار رجة منصور1252471921411025014

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية النابغه الذبياني للبناتاحيائيافنان جبر عطيه سعود1252481921422069005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الكواكب للبناتاحيائيرؤيا عبيد علي سليمان1252491921422072022

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمحمد صابر منعم حمد1252501921511002039

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيبسام حميد حاجم خليفه1252511921515016011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية مؤتة للبناتتطبيقيمروة هاشم كردي جاسم1252521921522046011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الرميلة للبنيناحيائيعبد هللا منذر عبد الرزاق حسين125253192041003057

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الرجاء للبناتاحيائيامنه شاكر محمود لطيف1252541921422024006

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيامنه عبود مطني مطلك1252551921422027005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الروابط للبناتاحيائيعائشة طه رمل مهنا1252561921422092083

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياسماء مصلح حماد نصيف1252571921426002008

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد الغني مصطفى حازم مطر1252581921511004035

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعمار طراد صباح سويد1252591921511004050

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيسيف الدين عماد حامد خلف1252601921511007030

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنينتطبيقيعلي وائل عبد هللا محيسن1252611921513011005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيمحمد صالح كفيش احمد1252621921515007105

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعداديه الرطبه المركزيه للبناتتطبيقيسهى فائز سعيد عبد هللا125263192052152011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد نوزاد محمد احمد1252641021511019097

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيمروه عبد السالم محمود عبطان1252651921422053113

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيأنور جبار داود سلمان125266102051019011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية اليرموك للبناتاحيائيودق عماد ابراهيم محمد1252671021422011040

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيأزهر عبد السميع اسماعيل حمد1252681921411015004
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االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيصدام عمر عادل مصطفى1252691921411015034

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيهيثم محمد سرهيد صالح1252701921411041084

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الشموخ للبنيناحيائياحمد خلف هالل علي1252711921411053003

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الفتوة للبنيناحيائيعمر لؤي محمد فريح1252721921411064017

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الياقوت للبناتاحيائينورالهدى احمد خليل ابراهيم1252731921422109099

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعبد العزيز صالح محسن عباس1252741921511043025

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعبد هللا عادل عبد العزيز محمود1252751921511069050

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية األمل للبناتتطبيقيلقاء ستار محمد علي1252761921522059011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية االخاء للبنينتطبيقيايمن ستار جبر عناد1252772221511035001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبد هللا عالء الدين حامد علي1252781721511015023

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية التهذيب للبنيناحيائيهشام رحيم خلف جاسم1252791921411014010

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الكريم دواح عباس1252801921411028025

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيرائد خليل فرحان علي1252811921411043013

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الحبانية المسائيةاحيائيبكر جاسم حسن ماضي1252821921415029008

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيغسق محمد صالح سويد1252831921422036025

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية السالم للبنينتطبيقيمصطفى محمد حاكم عوده1252841921511058040

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيأمين وديع عبد الحليم كريم1252851921511069002

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقيانس محمد عبد اللطيف حمد1252861921515019018

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيعبد الرحمن ثائر عبد هللا دردوح1252871921517006004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية االمين للبنينتطبيقيعزام محمد اسماعيل محمود1252883121511003059

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعبد الناصر ثامر ناصر حسين125289192051019051

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية االسراء للبنينتطبيقيصفاء عامر عايد محمد1252901021511011025

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيمحمد صالح كاظم جاسم1252911021511037036

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيزينب جعفر رضا اسد هللا1252921221524006005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى هالل زيد عبد الكريم1252931321411010155

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد الجواد ماجد حميد عجيل1252941621513022064

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيأنس باسم محمد احمد1252951921411092001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية االيالف للبنيناحيائيمصطفى عباس فاضل عبدهللا1252961921411102039

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية قريش للبناتاحيائيهدى جميل ابراهيم عرميط1252971921422022101

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية حديثة للبناتاحيائيميس اسعد مرشد ياسين1252981921422063043

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الكواكب للبناتاحيائيدنيا عماد جميل جاسم1252991921422072020

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيعمر كاتب محمد سعيد1253001921511060023

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد الحميد رشيد عبد الكريم رشيد125301192051011039
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االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية القدس للبنينتطبيقيمحمد علي محمود خليف1253021021511014110

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيعبد الملك قيس ندى مطر1253031021511024018

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية قريش للبناتاحيائيهاجر رشيد مشرف ذير1253041921422022096

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيصفا حمد مطر خلف1253051921422027037

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيالهام رعد ستير عبد1253061921422032004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيزين العابدين علي حماد عناز1253071921511004022

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعبد الرحمن اياد طارق محمد1253081921511026028

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيبثينه صالح ناصر حسين1253091921522066012

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية  التعايش للبناتاحيائيزهراء ناهض جمعه مخيلف1253103121422013027

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الروابط للبناتتطبيقيورده رياض حمد مخلف125311192052229042

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيسجاد علي جعفر عبد الصاحب1253121021511032007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية ابن النفيس للبناتاحيائيمنيره رشيد صبري وفيق1253131921422005012

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية بروانة للبناتاحيائيساره ايوب سليمان داود1253141921422020025

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرنده محمد صالح ابراهيم1253151921422045005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الرميله للبنينتطبيقياوس عبد الرحيم صبار حسن1253161921511003008

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيضياء الدين عمر حاتم رحيم1253171921511015036

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيرسول كريم محمد عبد هللا125318192051070019

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية التاجي للبنينتطبيقيعبد الرحمن رشيد حميد حمد1253191221511010009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيتهاني محسن محمد صبار1253201921422004004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيمحمد هشام ياسين عبد الرحمن1253211921515007118

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية مؤتة للبناتتطبيقيطيبه سعيد حميد خير هللا1253221921522046007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية االمالي للبناتتطبيقياريام احمد جاسم حنادي1253231921522075004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة هدايت صالح ابالحات1253242021424005066

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اسطنبول-ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركياتطبيقيمحمد احمد عبد خضير125325132051225006

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية عنة للبنينتطبيقيياسر عليوي مهدي الصالح125326192051021034

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيليث محمد جواد حسين1253271421511051040

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيالهام سعيد رحيم بديوي1253281921422052012

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيياسر حسين خلف كعيد1253291921511002048

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيموج عمار خليل اسماعيل1253301321422024113

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعمر قتيبة سعدي مهدي1253311321511001078

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمحمد نمير مولود شفيق1253321321511029089

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الكفاءات االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الرزاق شالل1253331321513016005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيغدير فائق عبد النبي حمود1253341621526002047
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االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية اليقين للبناتاحيائينبأ أحمد حاتم حامد1253351921422076049

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيمصطفى عمار سليمان غربي1253361921511112068

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية النجاح للبنينتطبيقيمحمد علي عواد حمادي1253371921511113014

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد مخلف سويد عبد1253381921515020007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقيصفا ريكان خلف رمضان1253391921522026012

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيمريم نافع جمعة حمادي1253401921522027023

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية العدل للبناتتطبيقيآمنه صالح ياسين عبد الهادي1253411921522038001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيغفران عمار عدنان عناد1253421921522061013

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائيمحمد ثابت زغيتون جلوب1253433121415001084

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية شايستة للبناتتطبيقياساور فالح حسن محمود1253443121522005001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعبد هللا حسن محمد علي125345182051089025

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية امنه بنت وهب للبناتاحيائيرسل عكاب نافع فرحان125346192042260012

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيخليل اسماعيل خليل صبري1253471921411015023

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية هيت للبنيناحيائيسليمان بيسان سليمان عبد الرحيم1253481921411025028

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية البخاري للبنيناحيائياحمد عبد فريح جلعوط1253491921411101008

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيغفران عبد الحكيم فرحان رمضان1253501921422125009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقيزهراء محمد عارف حمود1253511921522032008

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسين علي غزال1253521121415005060

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيساره حسين علي حسين1253531221422007038

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية دار السالم للبنيناحيائيميثم شوكت ذياب حسن1253541921411049011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيانس حاتم عبد الكريم محمد1253551921411099007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيايثار احمد سوير مطلك1253561921422052018

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمود ليث حامد حمدي125357102041019140

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعثمان احمد حمد عباس1253581921411011063

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيصفا عامر بدري صالح1253591921422057083

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيبتول عوض حمد موسى1253601921426003012

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبد هللا يوسف اسماعيل محمد1253611921417023008

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيمروه احسان شمسي موسى1253621921422042057

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيريهام عباس فخري مطر1253631921422066016

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيسارة قاسم خزام شالل1253641921426001121

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية االنبار للبناتاحيائيفاطمه عمر خيرهللا جميل1253651921422016069

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيمريم عصام سبتي رزيك1253661921422032037

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية سد حديثة للبناتاحيائينيران نوفل ياس خضر1253671921422041019
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االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية عنه للبناتاحيائيمها صهيب شكري شفيق1253681921422064037

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الياقوت للبناتاحيائيعائشه عنوان حمدي جاسم1253691921422109075

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية االمالي للبنيناحيائيعبدالرحمن حردان اسود حمد1253701921411038024

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية اليقين للبناتاحيائيرونق احمد حسن علي1253711921422076018

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعبد الصمد صالح مهدي صالح1253721921411011050

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية عنه للبنيناحيائيحسن هيثم طالب عبد االله1253731921411021014

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائييقين فائز محمد دايح1253741921422081130

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية الشفق للبناتاحيائيضحى عبد حماد فرحان1253751921422106042

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الرجاء للبناتاحيائياميمه باسم محمد عبد الغفور125376192042160009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية ابن النفيس للبناتاحيائيحنين ابراهيم مهدي صالح1253771921422005005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية بروانة للبناتاحيائيتقى زياد هادي حمد1253781921422020011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيسعديه طالل مدلول عبد المحسن1253791921427002004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية االيالف للبنيناحيائيامجد حميد محمد عجاج1253801921411102005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية السنابل المختلطةاحيائيعبد هللا حميد نايف فليح1253811921417012004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الخالدية للبناتاحيائيزينب علي محمد فنوص1253821921422049024

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية األوفياء للبنيناحيائيوسام وليد عبيد صالح125383192041078044

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية االمالي للبنيناحيائيوليد خالد صالح محمد1253841921411038040

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيهشام احمد ابراهيم شهاب1253851921411071024

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد الحميد مجيد حميد حماد1253861921411007055

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية االنتصار للبنيناحيائيمروان اياد خلف احمد1253871921411108018

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية راوة للبناتاحيائيسرى رامي صادق شاكر1253881921422009030

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية الوفاء المختلطةاحيائيمنار صباح درع فرحان1253893121427003009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيبالل سليم عبد حمود1253901921411004011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين ابراهيم عبد حسين1253911921411058007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيمنال عزيز هدالن هندي1253921921422107036

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية الوفاء المختلطةاحيائيمعاذ علي فيصل حمد1253933121417003009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الزيتون للبنيناحيائيسيف عالي حماد فنوص1253941921411004017

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائيعبدهللا وليد محمد خضير1253951921411026027

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعبد العزيز صباح عبود علي1253961921411041040

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية العرفان للبنيناحيائيمحمد سرحان عبد غضبان125397192041029043

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيايه فاضل زبار محمد1253981921422042009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية االنفال للبناتاحيائيفاطمه علي خليف رشيد1253991921422089147

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن صالح قدوري عبد125400112041005054
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االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائيقاسم عزيز حمد صالح1254011921411026033

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية االيالف للبنيناحيائيسيف سالم حميد داود1254021921411102013

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيايه شاكر عبد الكريم خليفه1254031921422108007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمحمد عدنان عودة حمود1254042321415008135

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية راوه للبنيناحيائيعثمان صائب رجب ياس1254051921411022026

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينور الهدى ضياء يونس صالح1254061921422052123

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائياستبرق عايد حمد ذياب1254071921424011003

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية الوركاء للبنيناحيائيليث مهند ناظم عبيد1254082721411043027

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيفاطمه صبحي جميل عثمان1254091321426004020

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية االفنان للبناتاحيائياصاله عدنان زيدان خلف1254101921422105001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرقيه حسين عالوي جدم1254111921422146004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية القائم للبناتاحيائينور الهدى علي احمد حسن1254121921422010200

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيطيبه محمد هادي عباس1254131921422121016

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية قرطبة للبناتاحيائيزينب احمد نوري حسن1254141921422147007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائياحمد سلمان حمود كون1254152221411012003

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعلي حيدر وادي كاظم125416142041008061

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين عالء عدنان خضير1254171021411022027

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيعذراء اياد هالل عبيد1254181921422081091

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى حسين علي جواد1254191421411020101

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية االحرار للبنيناحيائياحمد جمال كسار فرحان1254201921411005002

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق خلف محسن1254211921411098009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية السنابل المختلطةاحيائياسامة حمود نواف فليح1254221921417012001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية القائم للبناتاحيائيهاجر رباح خميس اسماعيل1254231921422010206

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية العرفان للبنيناحيائيعبد هللا محمد عكاب احمد1254241921411029021

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائياحمد حسين علي سرحان1254251921411065009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية فلسطين للبنيناحيائيجعدان هوازن جمعه محمد1254261921411002013

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية القائم للبنيناحيائيمصطفى حمود رجب محمد1254271921411023109

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية الفرات للبناتاحيائيسراب سعد حماد منفي1254281921422011072

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيمريم خالص جويش طعمه1254291921422026070

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيعلي ريسان كريم شاطي125430102041043046

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية الصقالوية للبنيناحيائياحمد فرحان خلف احمد1254311921411028004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية األوفياء للبنيناحيائيسجاد عبد المهيمن طه حرج125432192041078010

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية الشهداء المسائية للبنيناحيائيحمزه فاضل حميد صالح1254331921415008014
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االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية الرجاء للبناتاحيائييسرى عمر حميد هالل1254341921422024087

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيسجى نوري حسين عباس1254351921422039057

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسيالف قصي ابراهيم مخلف1254361921422081076

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيايه ابراهيم خليل عبد الرزاق1254371921424011008

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية الحرية للبناتاحيائيداليا وليد فرحان زيد1254383221422004004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية االمل للبناتاحيائيهاجر طه لطيف جاسم125439192042195110

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية الفلوجة للبنيناحيائيميثم خالد نواف مخلف125440192041009337

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائييوسف فؤاد حسين علي1254411021411035029

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية المعالي للبناتاحيائيتبارك جاسم خلف عبد هللا1254421921422021020

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية مؤتة للبناتاحيائياسالم عمر حمد مخيلف1254431921422046004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيسجى رعد محسن شغاتي1254441521422008117

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50ثانوية فاطمة للبناتاحيائيزهراء ماهر عبد هللا كاظم1254452121422016063

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيطيبه عبد القهار حسن عبد1254461921422026059

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد توفيق محمد عبيد1254472521411005129

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائياحمد ظاهر حبيب خلف1254481021415002004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد علي محمد شرموط1254491921411099036

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83ثانوية الرافدين للبناتاحيائياية علي كاظم مطلك125450192042234007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية حمرين للبنيناحيائيمصطفى سعدي حسين مهيدي1254513121411004041

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50ثانوية الحرية للبناتاحيائيطيبه بشير محمد هادي1254521921422056027

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه سعدون عبد العزيز مصطفى1254531921422130031

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50ثانوية الكويت االولى المختلطةاحيائيعبد االله علي نعمه عبود1254543121417005005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الجبار علي حسين1254551921411069018

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83اعدادية االيمان للبنيناحيائياحمد حسين علي صالح125456192041063002

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيايات عبد الرحمن غازي مغامس1254571021426002007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب نصير عوده صالح125458262042097069

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00اعدادية المتنبي للبنيناحيائياحمد علي شاكر يونس1254591321411017008

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00اعدادية جنين للبناتاحيائياميمه حسين حسن فاضل1254601921422013011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيايه احمد نايف صالح1254611921422045001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيهاله رعد حامد محمد1254621821422110053

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67إعدادية المقدام للبنيناحيائيمؤمل كاظم خضير عاصي1254631421411015099

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى494.0082.33ثانوية الخلد المختلطةاحيائيمحمد رياض اسماعيل زعالن1254642221417034054

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى489.0081.50ثانوية الروابي للبناتاحيائيزينب علي عزت حسن1254652121422056043

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى487.0081.17اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيحسنين قاسم عبد االمير عليوي1254662321417003007

4148 من 3802صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى476.8479.47(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه سليم منجي خضير1254672521424018053

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى445.0074.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد المهيمن هيثم علي خليل1254682121411004085

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى442.0073.67اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء محمد سوادي عبد1254691321422031078

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى431.0071.83ثانوية المودة للبناتاحيائيزهراء يوسف عياش مياح1254702121422042027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيانفال عامر ناطق علوان1254712121422001016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد القهار عبد هللا محمد سلطان1254722121411051079

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد احمد كاظم عبد1254732121411013116

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيجعفر مازن عبد هللا حطاب1254741421511019023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية المقدادية للبنيناحيائيمرتضى رياض طالب هيجل1254752121411038053

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية المقدادية للبناتاحيائيشمس بالسم حميد فاضل1254762121422050139

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره ياسر حامد عبد الغفور1254772121422048073

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيشهد رافد عاشور هادي1254782121422049151

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيايه علي عدنان غربي1254792121422032038

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمنتظر قاسم ناجي كاظم1254802121411014171

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيتقوى محمد حسن خميس1254812121422061012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83ثانوية المودة للبناتاحيائيزهراء هاشم محمد عبد1254822121422042026

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرواء رشيد منهل ثجيل1254832121422079048

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيهدى حسن عبد الهادي محي1254842121426003047

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيايات حازم فخري جاسم1254852121427013001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيعمار رعد فارس هزاع1254862121411072036

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33ثانوية تدمر للبناتاحيائيمريم صالح حسن يوسف1254872121422041015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية العامرية للبناتاحيائيايه مهند طه نافع1254881021422036024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية المقدادية للبناتاحيائياالء صبيح خضير حسن1254892121422050016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية التحرير للبناتاحيائينبأ صباح غازي عبد هللا1254902121422046114

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ هاشم رحيم عيدان1254912121422048133

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائينوره عباس محمد حسن1254922121424001021

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية التحرير للبناتتطبيقيسجى جمال كريم حسين125493212052136019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية الزوراء للبنيناحيائيمحمد عماد عباس عبد1254941221411006027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيمريم وليد جميل محمد1254951121522008039

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية اور المختلطةاحيائيتبارك عبد الكريم فارس عبد االمير1254962121427016006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد محمد صبري خورشيد1254972121411011014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية طوبى للبنيناحيائيفاضل نوفل فاضل مظلوم1254982121411076074

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيمريم حكمان راضي كاظم125499212042257020
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية العدنانية للبناتاحيائيفاطمة حسن عبد حسن1255002121422005093

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمريم علي حسين محمد1255011421422065270

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية فاطمة للبناتاحيائيتبارك عمر ستار جبار1255022121422016037

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيسارة عماد علوان ياسين1255032121426004016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيحوراء ياسين ابراهيم حسن1255042121422047032

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي عبدالحسن عبدالقادر فرج1255052121511004027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينه سعد حياوي محمد1255062121422046063

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيبنين كاظم تويج زغير1255072621426002006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيزهراء عبود عوده عبود1255081421522050006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد عالء احمد حسن1255092121411005010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية خانقين للبنيناحيائيتغلب برهان حسن شنتاف1255102121411011024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيطيبه محمد عادل غركان1255112121426003034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية ديالى للبنيناحيائيحسين ابراهيم خليل اسود1255122121411012059

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه حيدر بوري جاسم1255132121422050169

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية الفراقد للبناتاحيائيسالي كمال جاسم محمد1255142121422058037

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيريام فايز اشريف هجي1255152121426007070

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيذكرى فريدون رفيق بيروت1255162021522036016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيجليله اسعد موسى عيسى1255172121422008032

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيتسليم حيدر ابراهيم عارف1255182121422010040

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيايمان حميد صبري عزيز1255192121422049022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم محمد صالح اسماعيل1255202121422092086

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينتطبيقيطه نافع جاسم عيسى1255212121511018008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية المغيرة للبنيناحيائياحمد محمد حسن محمود1255222121411048011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية البراءة للبناتاحيائيغسق احمد جواد كاظم1255232121422004098

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيعلياء حسين علي مهدي1255242121422010109

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية االديبة للبناتاحيائيرسل نبيل ابراهيم عبد1255252121422025005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية المودة للبناتاحيائيفاطمه يوسف عياش مياح1255262121422042042

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيشهد رعد شكر محمود1255272121427007012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيتبارك ادريس عبد هللا سبع1255282121427060001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية المستقبل الزاهر للبنينتطبيقيمحمد قصي محمد عبد1255292121511058023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الفلق للبنيناحيائيطه نبيل طه عبد اللطيف1255302121411022050

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية جمانة للبناتاحيائيحياه محمد عدنان هاشم1255312121422006017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية جمانة للبناتاحيائيرقيه ارحيم هادي ابراهيم1255322121422006022
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيزينه سعد حمد مهدي1255332121422061034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية المركزية للبنينتطبيقيطه وليد حميد عفج125534212051004030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائييونس علي شكر محمود1255352121411074028

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيبارع رائد حسين علوان1255362121415003042

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية فاطمة للبناتاحيائيسارة محمود طاهر شهاب1255372121422016070

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيرقيه حسين علي عبدهللا1255382121422061020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية سراجق المختلطةاحيائيزهراء فالح حسن مهدي1255392121427051013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد الغني اسماعيل125540172051011098

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية الحسام للبنيناحيائيمحمد داود سليمان خضير1255412121411063058

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية تماضر للبناتاحيائيفردوس خضر فهمي صالح1255422121422002116

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعلي عباس كاظم جواد1255432121511025036

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيوفه عدي نادر كاظم1255441121522008052

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد عبد االمير ناهي عزيز1255452121411028091

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد الملك محمد جاسم محمد1255462121411075068

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية قزانية للبناتاحيائيدعاء محمد جاسم يحيى1255472121422015008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيفاطمه قيس عبد الكريم داود1255482121422057138

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيهاجر طارق نوري جميل1255492121424006026

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيمصطفى علي محمد احمد125550212041244024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمصطفى صباح خالد عبد الجبار125551212051002100

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمر اسامه سالم محمد1255521021511020198

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس اسماعيل غناوي فليح1255532121411004066

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيعمر محسن علي ابراهيم1255542121415003134

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الزمر للبناتاحيائيميسون شعالن عيدان نصيف1255552121422036086

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيبان صفاء عداي حسين1255562121422047015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائياسيا محمد علي صالح1255572121422072011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه الزهراء فايز حسين علوان1255582121422092074

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية المحسن للبنينتطبيقياحمد ربيع عصمت مجيد1255592121511080001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الداودي للبنيناحيائيطارق زياد طارق سلمان125560102041029023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيفؤاد محمد حسين حمد125561102051004013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائييوسف سالم ستار شكر1255622121411021078

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيمحمد خلدون محمد جليل1255632121417013013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطةاحيائيايمن علي خليفه مبارك1255642121417021008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية سراجق المختلطةاحيائيسجاد ضياء محمد حسين1255652121417051014
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية المقدادية للبناتاحيائيختام مقداد عبد الرضا حميد1255662121422050063

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الصادقات للبناتاحيائياسراء حميد رحيم كاظم1255672121422096001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيهدى علي سعد محمد1255682121427070017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية المحسن للبنينتطبيقيعبد الملك خالد عبد الستار ابراهيم1255692121511080015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين جالل عبد الرزاق عباس125570212041014038

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الخالص للبنيناحيائيسجاد يعرب مجيد عبيد1255712121411002068

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيكاظم جميل منصور عذاب1255722121411031030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيعبير حميد احمد ذياب1255732121422008100

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهاله فليح حسن جواد1255742121422013151

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم خليل محمود1255752121422047097

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيتبارك علي داخل محيسن1255762121422062010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الطائف للبناتاحيائيسجى خالد علي صالح1255772121422070046

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينورا عالء مهدي صالح1255782121422079137

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الفتاة للبناتاحيائيمنار رؤوف فتاح محمد1255792121422082031

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيحمزة حقي اسماعيل ابراهيم1255802121511036005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية القدس للبناتتطبيقيشهد ياسين طه كنوان1255812121522021002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية االماني المسائية للبناتتطبيقيهاجر صالح ياسين كاظم1255822121526003008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيسهى سعد رغيف جدوع1255831421422063049

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائياحمد سهيل نجم عبد1255842121411049006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيروعه قاسم احمد عبد1255852121422008056

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية فاطمة للبناتاحيائيهدى عماد طارق محي الدين1255862121422016118

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الزمر للبناتاحيائيغسق عامر جاسم محمد1255872121422036070

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهدى محمد خلف سلمان1255882121422085273

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائياسالم سالم عبد الكريم احمد1255892121422098004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية العراقية للبناتتطبيقيغدير محمد علي كريم1255902121522049039

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33الخارجياتتطبيقياية مهدي ابراهيم هادي1255912121528050012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيسمير سعدي عمران مهدي125592212051017013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيزهراء فراس ناهض علي1255931321422035062

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزهراء مؤيد عبد الحميد كاظم1255941621526003036

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمصطفى حيدر حسين سلمان1255952121411003152

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم حسين خميس1255962121411014159

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية القدس للبناتاحيائيامنه نزار ثامر جامل1255972121422021007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيورود عبد السالم سامي خميس1255982121422048154
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية المقدادية للبناتاحيائيضحى سالم طارق فرحان1255992121422050149

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الخيزران للبناتاحيائيصفاء عباس عبد الرحيم عبد الرزاق1256002121422057118

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية العمرانية المختلطةاحيائيبراء حسين محمود خميس1256012121427033002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيسجاد حسين عوده عجيل1256022821511032022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمحمود مهدي علوان حسين1256032121411029077

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية تماضر للبناتاحيائينبأ رياض مظلوم ثالج1256042121422002138

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية فاطمة للبناتاحيائيوسن عمار ابراهيم حميد1256052121422016123

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيدعاء عدنان محمد حميد1256062121422028012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيمرام اياد حسن محمد1256072121422057148

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعبد المهيمن حسين كريم هجول1256081121511009048

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية النضال للبنيناحيائياحمد عامر محمد حسن1256092121411028001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية السهول المختلطةاحيائيمحمد عامر احمد علي1256102121417014010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيزينب حسن موسى محمد1256112121422029022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيفاطمة عبد الرحمن علي حسين1256122121422072059

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيملك مطشر ضاري خضير1256132121427082010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيضرغام حيدر عدنان محسن1256142121511014047

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيسجاد ضياء فيصل حرجان1256152121511075015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية المجدات للبناتاحيائيزينب باسم خلف كليش1256162621422049047

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية ديالى للبنيناحيائيبكر عبد الرزاق نوري محمود1256172121411012042

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية اويس القرنياحيائيحسين علي تحسين عبد1256182121411083001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية سراجق المختلطةاحيائيعبد هللا سامي حسين علوان1256192121417051019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيرقيه عامر كامل دلفي1256202121422011035

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيشيماء هيثم داود سلمان1256212121422046081

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيورود علي حاتم حمود1256222121427083061

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيياسر عمار جبار محمد1256232121411041059

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعلي صافي حمد عبد هللا1256242121411051089

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية الوطن للبنيناحيائيعبد هللا محمد جواد كاظم1256252121411070016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيلينا صالح هادي عثمان1256262121422048120

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمحمد علي احمد وسمي1256272121511012041

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيمروة محمد متعب علي1256282121527032009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية ديالى للبنيناحيائيغزوان عزيز علي جاسم1256292121411012147

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية فاطمة للبناتاحيائياية حسين ابراهيم صالح1256302121422016019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية القدس للبناتاحيائيايات ابراهيم صبار حسين1256312121422021009
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية السرمد للبناتاحيائياستبرق منعم عبيد محمد1256322121422068003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقياحمد كامل صالح محمد125633212051003006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائيغضنفر سعدون حسين محمود1256342121411009214

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية ديالى للبنيناحيائيحيدر باسل فاضل مطرب1256352121411012066

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيضحى هيثم مدحت حبيب1256362121422003077

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الخيزران للبناتاحيائيشهد نجم عبد هللا محمد1256372121422057112

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمصطفى ثائر غازي حمود1256382121511025053

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيطه محمود حبيب محمد125639212051068011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيشهد عامر حسين هاشم1256401321522001039

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية التسامح للبناتتطبيقيحوراء رعد عبد الحسن كاطع1256411421522012013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية سمية المسائية للبناتتطبيقيفاطمة امير عباس ريكان1256421521526001026

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيزينب خلدون جبار عبد1256431621522076031

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائياحمد مازن قدوري عبد هللا1256442121411007011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيمعد عباس فهمي محمد1256452121411050063

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية السكري للبنيناحيائينور اركان رشيد حميد1256462121421043018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيساره عاشور حمد سلمان1256472121422053035

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيبيداء خالد حسين علي1256482121422057039

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيرفل محمد عطيه يوسف1256492121422061019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيسجى ستار خليل ابراهيم1256502121422080021

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية ديالى للبنينتطبيقيحسين محمد غني يوسف1256512121511012012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيناجي عبد الناصر ناجي محمود125652132051015045

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي محمد سعود عبد الحسين1256531321511035042

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقينبأ كريم هبل ملجأ1256541421522065073

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية الحاتمية للبناتاحيائيانتصار كريم طاهر محمود1256551821422004003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعبد هللا منذر نعمان خليل1256562121411010058

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد تحسين هاني ابراهيم1256572121411014005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعبد الكريم قاسم عبد الكريم غفوري1256582121411060079

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد العزيز جليل مطر ادبيس1256592121411075059

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيميس عمران مظلوم حبيب1256602121422013132

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية الجنان المسائية للبناتاحيائيرفل رحيم ابراهيم سلمان1256612121426008006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيهدى الزهراء عبد الحسين علي حسين1256622121427060031

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية القدس للبنينتطبيقيبكر عبد هللا عمر حميد1256631021511014034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الطارق للبنينتطبيقيماجد جاسم محمد حمزه1256641021511038019
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية التسامح للبناتتطبيقيهاجر محمد جمعه جاسم1256651421522012058

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي عمار عبد ناشي1256661521511001083

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية عمورية للبناتتطبيقيمريم حسين علي صالح1256671821522023035

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد وليد اكرم نجم1256682121411004058

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الملك عماد احمد عبد هللا1256692121411004083

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيخالد محمود محمد ارزيج1256702121411027011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيخالد وليد حسن ابراهيم1256712121411074011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية بردى للبنيناحيائيأسامة حسن احمد حسين1256722121411081002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمحمد خليل ابراهيم راضي1256732121417051035

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية تماضر للبناتاحيائيغفران عدنان فرحان عبد هللا1256742121422002105

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية العراقية للبناتاحيائينبأ محمد سامي عيدان1256752121422049231

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67الخارجياتاحيائيفاطمة وليد خالد ابراهيم1256762121428050211

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الزهور للبناتتطبيقيفاطمة خضير عباس محمد1256772121522024001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية االمامة للبنينتطبيقياحمد لؤي حسين خالف125678212051083005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية االنفال للبناتتطبيقياالء باسم محمد احمد1256791021522019002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية االعظمية للبنينتطبيقييوسف قتيبة محمد نوري حسن1256801321511001115

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيحسين علي جبار حمدان1256811421511051011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيرفل مهند عبد الجبار كزار1256821421522029009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيصهيب منعم عبد خلف1256832121411004064

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيايسر عقيل رحيم ساهي1256842121411074005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيعبد هللا محمود صالح ياسين1256852121417083008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية تماضر للبناتاحيائيتغريد احمد اشهاب احمد1256862121422002038

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيبتول سامي مجباس حسن1256872121422010029

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية اور المختلطةاحيائيطيبة نجم حسن ثلج1256882121427016025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياسامه عبد الجليل حسين عطيه1256892121511014011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الرحمن االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين مالك1256902421513016001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعلي عثمان خضر تايه125691112051025034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعمر قحطان عدنان عباس125692132051005062

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية مندلي للبنيناحيائيمحمد نور الدين خليل ولي125693212041034094

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيعسل محمد حسين عنفوص1256941021522006010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعادل عقيل مصطفى مهدي1256951121511004076

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد ابراهيم احمد1256961221513004002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيمصطفى ماجد عبد السادة عجيل1256971321511007025
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيهادي ثابت سعدون زبيري1256981421511003046

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيميثم محمد عبد سويد1256991921411117018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمهدي صالح مهدي كاظم1257002121411029082

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية المحسن للبنيناحيائيبالل خالد شهاب حمد1257012121411080008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك عمار ثامر هادي1257022121422046030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيداليا احمد خليل جباره1257032121422092024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية البطولة للبنينتطبيقيعمار يقضان عطا كاظم1257042121511061030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية ضرار بن االزور للبنينتطبيقيعلي غضبان مسرهد جاسم1257052121511072016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى رياض حسين سلمان1257062121515004040

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الحكماء المختلطةتطبيقيسيناء ثائر جابر وداعه1257072121527047003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمحمد هادي عيسى عاصي125708112051006132

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى واثق ذياب سرحان125709212041005167

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية المعارف للبنينتطبيقيطه رعد سعد محمد125710212051005012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي ياسين احمد جبر1257111221511023077

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيلبنى ثائر احمد كريم1257121221522021022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيجعفر مصدق محمد حسن عبد االمير1257131321511021011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية السياب للبنينتطبيقييوسف عبد الكريم محمد محمد تقي1257141321511028130

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية البروج االهلية للبنينتطبيقيحسن عادل بكري علي1257151621513102001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي نجم عبد عباس1257162121411003115

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيأحمد منذر نعمان ابراهيم1257172121411030003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائياوراد عصام احمد علي1257182121426005064

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيابراهيم احمد جاسم احمد1257192121511017001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيعباس جاسم عبود كعود125720212041013064

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيغازي حسين علي هوير1257211021511020202

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيغيث ليث عصام عبد القادر1257221221511013036

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية القناة للبناتتطبيقيزينب امجد عباس صاحب1257231321522003014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيمروان ساعد سلمان موسى1257241421415001048

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00إعدادية المروج للبنينتطبيقيفهد قاسم حمد علي1257251421511011081

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمنتظر احمد عبد ولي1257262121411030065

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد سامي كريم عباس1257272121511014004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيقتيبه باسم ياس خضير1257282321417009022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعيسى سعد كاظم سعدون1257292721511032057

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيرانيا محمد خضير عباس1257301121522036012
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينتطبيقياسعد سعد لطفي سعيد1257311321515010011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيوليد خلدون راقي صبري1257321421511019136

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطةاحيائيعلي عباس شاكر سويدان1257332121417021021

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية المنتهى للبناتاحيائيسرى سالم نوري كريم1257342121422014040

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك محمد ثابت نعمان1257352121422046031

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الخيزران للبناتاحيائيفاطمه حميد ثويني علوان1257362121422057142

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيزينب حسين محمود عبد1257372121422061030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشهد سعد حسين محمد1257382121422092060

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيفاطمة اسماعيل ابراهيم صالح1257392121427083041

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيمصطفى ثائر سرحان دلف1257402121511017016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيوقاص رافد فاضل عبد الجليل1257412121517011020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية القوارير للبناتاحيائيزينب اسعد جالل احمد125742212042150017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيأحمد عبد الواحد حميد مجيد1257431021511022004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الرواد للبنينتطبيقيعصام شاكر جار هللا محمد1257441221511021008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقياحمد ثائر عبد االله عبد الكريم1257451321511012003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعباس جعفر سالم رشيد1257461321511017031

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيفرح حيدر حسين عبد الجبار1257471321522015034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحيدر علي صباح علي1257481421511019045

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيمحمد كريم حسين سعيد1257491421511042026

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيسماء محمود راشد كيطان1257501421522042023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الرمادي المسائية للبناتتطبيقيسناء رشيد مخلف مذود1257511921526002009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيسعد قيصر حسن علي1257522121411059048

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن حسين صالح1257532121411075051

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الخنساء للبناتاحيائينبأ زاهد عبد الحسن هادي1257542121422028036

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه احمد حسين طعمة1257552121422050167

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزمرد غانم عباس مصطاف1257562121422088015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية ديالى للبنينتطبيقيكرار صدام حاتم ابراهيم1257572121511012030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية ديالى للبنينتطبيقيكرار محمد علي مبارك1257582121511012031

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الفارابي للبنينتطبيقياحمد حسين محسن مهدي1257592121511025002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمحمد خالد محمد جاسم1257602521515002126

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيحيدر ماجد جاسم محمد1257611121511016018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية المستقبل للبنينتطبيقيذئيب طالل خليل ابراهيم1257621221511012011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية السويس للبنينتطبيقيهمام جاسم محمد مجيد1257631321511006092
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه سالم مطر ديوان1257641321522001045

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيفراس حامد مخلف اسماعيل1257651421511014099

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيكرار سعد محسن ضيدان1257661521511005156

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيمحمد قيصر جياد محمد1257672121411031035

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب حسين محمد اسماعيل1257682121422013081

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية الفراقد للبناتاحيائينبأ جاسم محمد قدوري1257692121422058070

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيشهد احمد حسين محمد1257702121426005069

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية اور المختلطةاحيائيهدى باسم جاسم احمد1257712121427016033

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيقصي موالن علم حسن1257722121511009025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية ديالى للبنينتطبيقياحمد محمد حسن لفته1257732121511012005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقياحمد ثائر حسين منهل1257742121515004001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية الحرية للبناتاحيائيفاطمه رياض عبد الرزاق حسن1257753221422004012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقياحمد عبد المهدي عزيز حميد125776122051031011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الفلق للبنينتطبيقيياسين طه سلمان عبد هللا125777212051023049

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحسين علي اسماعيل فرج1257781021511020080

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيفاطمه محمد ارجيان شبيب1257791321522002040

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيلجين مهدي عبد هللا محروس1257801321522010025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيزينب حامد رشيد عارف1257811421522037018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية النجاة للبناتتطبيقيرسل فالح حسن علي1257821521522003013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد صباح عليوي ياسين1257832121411021056

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية مأرب المختلطةاحيائيحسين رحمن موسى مطلك1257842121417003007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيسارة صالح قدوري ابراهيم1257852121422046064

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيموج فاضل اسماعيل كاظم1257862121422047113

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيبشرى زياد طارق خضير1257872121422080005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية سنجار المختلطةتطبيقيعبد الملك صائب هادي صالح1257882321517056019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء زين حسين ضيدان1257892321526001121

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيسراج الدين عامر رحيم محمد125790212051022009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقيغفران منير احمد عبد الجبار1257911021526002027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية تطوان للبنينتطبيقيقحطان قصي سعدون داود1257921121511017103

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقيمهيمن عدنان صاحب ثامر1257931121513010003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية المستقبل للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد الحسين نجم1257941221511012028

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الحرية للبناتتطبيقيتبارك سعد علي عبد1257951221522026009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية السويس للبنينتطبيقيامير ناصر خماس محمود1257961321511006011
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيعمر حسن اسماعيل نزال1257972121415003133

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتبارك هيثم ابراهيم حميد1257982121422032055

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمحمد حسين احمد وسمي1257992121511012037

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقياحمد حسين عبد الحسن حسين1258001321515009003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيعمر رشيد خلف حمود1258012121515009034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيتقى ضياء محمد حسن125802212052098009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية السرمد للبناتتطبيقيساره طه محي حسن125803212052157007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحميد امير حميد محمد1258041121511004053

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية اغادير للبناتتطبيقيمريم مثنى حيدر محمود1258051121522038031

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعبد هللا جابر عبد هللا غضبان1258061421511017066

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيايمن عمر عبد المنعم ياسين1258072121411060028

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيحسن جمال حافظ علي1258082121411075025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية تماضر للبناتاحيائياستبرق زبيد شالل حبيب1258092121422002006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيآيه منذر محمد يوسف1258102121422098002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيضحى ماهر منصور علي1258112121424002015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيايه عالء حسين حسن1258122121522003005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيسلوى مجبل رحيم جاسم1258132121526005014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية المعارف للبنيناحيائيصديق محمد صادق صبري125814212041005059

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيحسن عبد هللا حسين كاظم125815212051007015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية السدة للبنينتطبيقيحسين قاسم مهدي ناصر125816232051016014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيندى عامر عبدالجليل محمد1258171021522007021

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيسلسبيل عماد شاكر شحاذه1258181021522009021

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيمنار عباس جودي حسين1258191221522035033

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الرصافي للبنينتطبيقينايف احمد عبد الرزاق اسماعيل1258201921511012053

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية المعارف للبنيناحيائيحسين خليفة رشيد محمود1258212121411005034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيقتيبه باسم هادي كاظم1258222121411014126

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية المغيرة للبنيناحيائياحمد حقي اسماعيل كمبر1258232121411048005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الخوارزمي االهلية للبنينتطبيقيحسين سعيد عباس ساجت1258242121513002002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيعبد القادر حسن قادر حسن125825122051002038

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي احمد هاشم مايح125826142051019053

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد وحيد125827212041049041

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية السرمد للبناتاحيائيغاده محمد غني شكر125828212042157051

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية االمام الزهري للبنينتطبيقيسيف مهدي كاظم سلطان125829212051052005
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية تطوان للبنينتطبيقيسالم منتصر عبد الكريم مصطفى1258301121511017056

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيحسين فؤاد محمود فاضل1258311121515009020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيسجاد علي راضي طعمه1258321321511031016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية بني سعد للبنيناحيائييوسف مؤيد كاظم محمد صالح1258332121411008142

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيعبد العظيم خليل عبد عباس1258342121411074016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيهشام صالح حسين علي1258352121411075121

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية المأمون المختلطةاحيائيياسين بهاء محمود اسماعيل1258362121417017023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية الريحانة للبناتاحيائيزمن محمد حسين خميس1258372121422081034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيحسين علي اسماعيل فليح1258382121515009010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى اسعد قاسم عبود1258392221513004035

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية طوبى للبنيناحيائيحسين فرهاد علي حسين125840212041087029

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيرسول طه حسب هللا نعمان125841212051014037

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيفارس سعد فرمان احمد125842212051226013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية العراقية للبناتتطبيقيأيات عبد السالم هادي صالح125843212052139002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيياسر زياد خلف ابراهيم1258441021511017086

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية الضحى للبناتتطبيقيزهراء مهند كاظم عبد الحسين1258451421522023013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيكمال الدين جمال ابراهيم حمادة1258462121411050048

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيرضوان محمد علي جاسم1258472121411060058

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيتبارك ياس خضر مجيد1258482121422008029

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الرفاعي  للبنينتطبيقيمهدي هاتف عوده جبر125849222051028020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الداخلية للبنينتطبيقييوسف علي فوزي عريبي1258501021511033045

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية السيدية للبنينتطبيقييوسف نبيل يونس عبيد1258511121511004176

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية المهند للبنينتطبيقيسيف حسين صبيح حسين1258521121511040002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية النهضة المسائية للبناتتطبيقيمروه عامر احمد سعيد1258531121526002019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية المتنبي للبنينتطبيقياحمد عبد هللا كريم عبد هللا1258541321511017004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيطيب عمار سلمان صالح1258551321522024020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعمر حمدان احمد شالل1258561921511065053

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائييوسف محمد حسيب سلمان1258572121415009065

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيايه ليث احمد ذياب1258582121422001026

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيحسين محمد مطلك كهو1258592121511007013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيعلي عادل صالح محمود1258602121511007024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00إعدادية المروج للبنينتطبيقياحمد صفاء الدين عبد الحسين ناصر125861142051013007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقينبأ سعد محمد هادي1258621121522003029
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيطيبه صالح حمد عبد1258631921522027019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيابراهيم سالم احمد حبيب1258642121411014002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيحسن فالح احسان محمد1258652121411041012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية العمرانية المختلطةاحيائيمرتضى محمد صالح مهدي1258662121417033009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيرقيه عمر عبد الرزاق ياسين1258672121422029015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيطيبه نهاد عزيز خماس1258682121422057126

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية الراية المختلطةاحيائيفاطمه عماد محمد علي1258692121427002011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية ضرار بن االزور للبنينتطبيقيمحمد رياض محمد جميل1258702121511072018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمار فاضل جواد125871102051015033

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الداودي للبنينتطبيقيعبد هللا محمد فايق محمد125872102051029020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية الصباح األهلية للبنينتطبيقيأحمد طعمه أحمد محمد125873112051038001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمنتظر حسين عليوي كاظم125874142051047128

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيوسام خالد أحمد صبار1258751921511015077

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد مصطفى عبد العزيز جاسم1258762121411004140

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد الرحمن غسان عدنان محمود1258772121411013079

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية الزهور للبناتاحيائيساره خضير عباس محمد1258782121422024022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيتبارك محمد عبد هللا محمد رضا1258792121422029007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيزينب احمد نوري عبود1258802121422061029

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيزهراء محمد سلمان محمد1258812121427083029

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعلي محمد عباس فاضل1258822121511002041

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيشمس الدين حامد عبد دهش1258832621511014027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية المصطفى للبنيناحيائيانس عبد الكريم وحيد حمادي125884102041017017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي كاظم زهراوي عبد هللا125885152051005103

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقياحمد شاكر محمود محمد125886212051017006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيابراهيم عبد القهار ابراهيم اسماعيل1258871021511026004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية المحبة للبنينتطبيقيعبد هللا ناطق طارق اسماعيل1258881121511003025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيناصر حسين علي غرب1258891321515008100

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا رعد غدير حنفيش1258901421511020050

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية التسامح للبناتتطبيقيرسل مزهر عبد الرزاق جوحي1258911421522012016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد سامر عبد الجليل مجيد1258921621511015114

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيبكر عبد الوهاب نايف مهاوش1258931921511082003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيامير ضياء اسماعيل عبد1258942121411003021

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية التحرير للبناتتطبيقينبأ فالح الدين قدوري مبارك1258952121522046012
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيسجاد حسن البيح حسين1258961321511012047

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعثمان حسن رحيم باشة1258972121411046017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية العدنانية للبناتاحيائيايه وليد علوان هالل1258982121422005022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية العقيلة زينب للبناتاحيائياستبرق هيثم احمد علي1258992121422075002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمحمد بشار كاظم علوان1259002121511025046

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيحسين بشير شنيشل علي125901132051013004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيساره باسم محمد عبد هللا1259021021527004006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيعبد الحكيم حمزه احمد خميس1259031121515004106

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية النعمان للبناتتطبيقيانسام علي سالم جميل1259041321522026001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيياسر وائل طي عبد اللطيف1259051421513001021

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحيدر علي ابراهيم علي1259062121411014059

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعباس خليفة جاسم مشو1259072121411029041

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية البوادي المختلطةاحيائيابتسام غازي داود صالح1259082121427026003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمرتجى قحطان هاشم محمد1259091421511015109

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية االنصاري للبنيناحيائيعبد هللا عادل محمد عبد هللا1259102121411071013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائيشعيب صالح احمد ثاير1259112121415003086

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائينوال قحطان صالح ابراهيم1259122121421074023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية المنتهى للبناتاحيائيطيبة نوفل محمود عيدان1259132121422014045

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيابرار عبد الرزاق محمد رزوقي1259142121422046001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية الراية المختلطةاحيائيمنتهى قاسم خلف كودان1259152121427002012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي عامر قاسم محمد1259162121511004025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية بردى للبنيناحيائيحارث طه محمد كاظم125917212041229019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسين نعمة حسين علوان1259182121411003041

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيضياء عماد عبد الكريم علي1259192121411051055

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيبهاء محمود محي علي1259202121413001001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية قزانية للبناتاحيائيزينب عبد الرسول ياسين رحمان1259212121422015018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء علي منصور علي1259222121422046057

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية العقيلة زينب للبناتاحيائيسجى علي حسين علي1259232121422075020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية الرواسي للبناتاحيائيهبه حسن برهان الدين شكر1259242121422084052

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحذيفه وليد حمادي إسماعيل1259252121411003031

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83ثانوية المغيرة للبنيناحيائيمحمد عماد اسماعيل محمد1259262121411048040

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيحسين خميس جاسم محمد1259272121411075027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83ثانوية الراية المختلطةاحيائيمحمد كريم عبد مجيد1259282121417002012
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83ثانوية النظامية المختلطةاحيائيطاهر فالح مهدي عباس1259292121417011018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيعلي غازي عباس مصطفى1259303121411007018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائياحمد مزهر ياسين عبود125931212041208002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيفاضل ضياء عباس عبد الجليل1259322121411050046

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيفارس طالب جرو عذاب1259332121411055044

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائياطياف ستار هندي شهاب125934212042173003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية ديالى للبنيناحيائيحسن سالم خليل ابراهيم1259352121411012054

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية األسود للبنيناحيائيمحمد فهد سلمان ناصر1259362121411069038

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائينور الهدى ساجد حميد فهد1259372121422062042

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيهبه حكمان عاشور عليوي125938212042245019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33ثانوية الوطن للبنيناحيائيحسين علي مهدي عبد1259392121411070007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيصفاء خزعل غازي حمد1259402121415009071

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيادهم مشتاق طالب عليوي1259412121417083004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية الخيزران للبناتاحيائيطيبه عدنان احمد محمود1259422121422057123

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد محمد ضياء بدر1259432121411002013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصطاف نعمان سلمان مصطاف1259442121411013145

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمهتدى عدنان داود حسين1259452121411003159

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيمهدي حسن كريم ادعين125946212041245027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية المقدادية للبنيناحيائياحمد عادل سعد شكر1259472121411038005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83ثانوية الحسام للبنيناحيائيرسول محمد خلف حمود1259482121411063024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83ثانوية الخنساء للبناتاحيائينور مهدي عباس حسين1259492121422028040

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد محمد كريم زيدان1259502121411004057

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرقيه حامد مدب جلوب1259512121422057069

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعالء محسن حمد خضير1259522121411032079

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33اعدادية القرطبي للبنيناحيائيطيف حسن محي نايف1259532121411051058

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمروه قيس منشد فيصل1259542121422092081

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيفرح حاتم فرج مشعان125955192042369299

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيمعمر علي حسين ابراهيم1259563221411002074

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيعمران روكان عدنان كريم125957212041027019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيثائر جواد عوفان وهيب1259582121411074006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهجران رائد فيصل عليوي125959212042094145

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67اعدادية تماضر للبناتاحيائيفاطمه صالح علي ابراهيم125960212042091131

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67الخارجياتاحيائيايه انوار حسين حمزة1259611121428050052
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيمنتظر فالح ياسين كاظم1259622121417060020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67ثانوية العدنانية للبناتاحيائيريام احمد سالم حمودي1259632121422005053

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67ثانوية السرمد للبناتاحيائيايه ضياء عباس عبد الجليل1259642121422068020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى303.0050.50اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيسعيد محمد اسماعيل حميد1259652121411050025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيياسر عمار ثامر هادي125966212041081045

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيحوراء ضياء عطيه داود1259672121422062012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيمهند محمد عبد الستار كاظم1259682121411005147

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد مطشر منصور1259691621424022132

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسن مطرود1259702521413024030

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائياساور محمد شياع دعدوش1259712621424015009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى507.0084.50ثانوية علي الغربي للبناتاحيائينور محمد عبد الحسين عبد االمام1259722821422015103

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى490.0081.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء طالب شالش جازع1259732221422083119

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى483.0080.50ثانوية بردى للبنيناحيائيمزهر صكر ياسين حمودي1259742121411081073

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى440.0073.33ثانوية المزاك للبنيناحيائيمحسن راضي ثجيل ذفيل1259752621411044039

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى437.0072.83اعدادية االحرار للبنيناحيائيحسين احمد حزام عبيد1259762621411018018

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى436.0072.67اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعمر حسن محمد عويد1259772021411039107

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0072.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسن حميد جبر شنين1259782221413036013

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى429.0071.50اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد علي محمد1259792621413004075

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعلي عبد المناف عبد الرضا داغر1259802621415010144

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00ثانوية السعدية المختلطةاحيائياحمد كريم حسين عوده1259812221417036001

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعباس حسن فاضل عباس1259822621411009089

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية النعيم للبنيناحيائيحسين صباح هاشم باني1259832621411008011

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد كاطع رديني1259842221424009016

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد هللا سركي عبود1259852621424007099

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن عبد الرزاق عطشان عوده1259862621411003034

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمنتظر فالح جبر زغير1259872621511010067

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83اعدادية الفجر للبنيناحيائيمرتضى حسين هويدي جازع1259882221411029122

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيايه محمد عزيز فرج1259892621422032009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمه حيدر نعيم جاسم1259902621422032065

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيزين العابدين عباس عبد االمير حنون1259912621511005035

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيزينب محمد عنبر سلطان1259921321522015021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية النعيم للبنيناحيائيرسول كريم كركوش كاطع1259932621411008017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء ياسين سنادي صالح1259942621422016116
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية الغدير للبناتتطبيقيحوراء جالل جاسم عليوي1259952621522016017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين جالل محمد حنون1259962621424002029

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء حكيم خلف زويد1259972221424028086

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية المثنى للبنيناحيائينصير عاصم كاظم طخاخ1259982621411005164

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبنين رعد سعد محمد1259992621424007036

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمحمد هادي مطال مدير1260002621511017101

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيمرتضى عبدالكريم عبد الكاظم عبد الحسين1260012621511009047

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيخليل عدنان تركي شعالن1260022221417015014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عناد مثور1260032221424037078

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية الفجر للبنينتطبيقيحسين احمد قاسم جبر1260042221511029012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيحسين مزهر علوان فليح126005162051135012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية الفجر للبناتاحيائيبتول تركي عبيد مبارك1260062221422027010

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزهراء علي شعيبث جوده1260072221427073007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية المناهل للبناتاحيائيزينب صبيح دخن عاشور1260082621422043062

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية بردى للبنيناحيائيحمد فرحان مطلق ورور1260092121411081022

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية العزة للبنينتطبيقيكرار حسين علي جبر1260102621511007043

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية دعبل الخزاعي للبنينتطبيقيمكي حسن سادر سلمان1260112621511032024

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الميمون للبنيناحيائياحمد علي عبد الحسين عبودة1260122621411033009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الموفقية للبناتاحيائينسرين علي نعمه مسلم1260132621422022099

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية الفجر للبنيناحيائيصادق ظاهر حبوب صافي1260142221411029050

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحمزه خالد صاحب رهيف1260152221413023066

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعلي مصطفى جاسم عبد الحسين1260162221413030065

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية الحمزة للبنيناحيائيسجاد احمد ادريس عيسى1260172621411003085

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد سويف همين1260182221413023199

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين عدي خريوت عبود1260192221413036018

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية المودة للبناتاحيائيهدى محمد جالب حمادي1260202621422008129

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيحوراء عطيه سكته دخل1260212221422056007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية الكوت للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم طعمه حسون1260222621511001002

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية الصفا للبناتاحيائيزينب علي لفته حسين1260232621422015060

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية الرسل للبناتاحيائيزهراء رزاق عسل محيسن1260242621422055011

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيقصي شهيد كريم ماضي1260251621511074044

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيايه عبد مزيود ثاجب1260262221424049012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية االطهار للبنينتطبيقيحسين علي لطيف ابراهيم1260272221511032008
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية الكرامة للبنيناحيائيحيدر محمد كريم شندوخ1260282621411004033

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية دجلة للبنينتطبيقيحسين محمد حسين سلمان1260292621511020019

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيهدايه علي حسين علي1260302821522015041

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزمزم حسن كريم مطنش1260312221424028079

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيالزهراء محسن علي موسى1260322621422026018

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية دجلة للبنينتطبيقيعباس كاظم كليفح دحام1260332621511020030

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيباقر رهل خليل ابراهيم1260342621511023009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعلي مثنى عطيه جاسم1260352621511033037

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيمريم جبار حسوني عجه1260362221424003140

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمحمد سامي حنون منصور1260372621511017096

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيكوثر زيدان خلف فريح1260382821522020048

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيعبير كريم مسلم مشلوش1260392821522031034

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينتطبيقيجعفر صادق ثجيل غضبان126040222051020003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم عبادي1260412221424036048

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الرسول للبنينتطبيقياحمد علي حسين جياد1260422421511026004

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعلي سالم محمد عيادة1260432821511020064

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد الصدر عبد الحسين عريان صالح1260442821513005008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيحيدر عبد الرحمن حميد حنون1260451621511057056

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب يعكوب يوسف صالح1260462221424037055

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزينب علي طعمه اليذ1260472621422022059

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية العزة للبناتاحيائينجالء محمد كندوح عنبر1260482621422028085

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الكوت للبنينتطبيقيموسى محسن تركي جالب1260492621511001051

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيحيدر قاسم فضاله ناصر1260502621511003014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الميمون للبنينتطبيقيارشد رياض حميد مصطفى1260512621511033005

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزينب كريم علي عطشان1260522621522016037

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد جمعة علوان خميس1260532821511002099

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي ناجي راضي كحيوش1260542821511007089

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعباس حسين زامل علي1260552821511037057

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي ناصر عبد النبي حافظ1260562821515001392

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقينبأ فاضل كريم ورور1260571421522065072

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيمنتظر عالء طعمة خضير1260581621511073053

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي احمد خشين حنون1260591621515016090

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيمحمد مازن جاسم محمد1260602621417003042
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيزينب علي حسين جاسم1260612621422011046

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيحسين نجم عبد علي عبد الحسين1260622621511027015

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي اسعد صيهود الزم1260632821511001099

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الفجر للبنيناحيائيحيدر حاكم مطير عباس1260642221411029031

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيسرى واثق طربوش عبد هللا1260652221424028138

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الفهود للبنينتطبيقيمحمود صبار حمود جعير1260662221511042057

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين رياض كبيس عليوي1260672621411009038

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الغدير للبناتتطبيقيحنان علي خيون كاطع1260682621522016016

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيحسين نزار جبار طراد1260692221513023007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيحسين سعيد شعالن فاطس1260702621411031011

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد صالح مسير جهلول1260712821515001033

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم ناصر حسين126072222051041045

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية تبارك للبناتتطبيقيسهى صبيح عاصي طالك126073262052077012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيسجاد حسين عنيد ثعبان1260742221511017035

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيصالح كريم هادي كاطع1260752621415003051

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبا مصطفى عبد الزهره غالم1260762621424007210

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار حيدر شنيور شكير1260772621515003031

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي السجاد ثجيل غالب رسن1260782821511001101

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيباقر محمد واجد ناصر1260792821511021008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزهراء عبد الحسين ارحيمه طاهر1260802821522002022

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا جبار سلطان جويعد1260811621511001137

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس فاضل راضي1260821621513073006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية بابل المختلطةاحيائينعيم كريم طاهر عزيز1260832221417046030

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية النيل للبناتاحيائيزهراء فاهم كاظم عكلة1260842221422054053

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيوالء صباح غميس ناهي1260852221424049078

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه علي عبد السيد شويل1260862621422018164

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيابتهال حيدر شهاب زعيبل1260872621422026008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيشاكر جالل جاسم عليوي1260882621515010064

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية االندلس للبنينتطبيقينور الدين علي جباري كاظم1260892821511008122

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقياحمد نزال يوسف حسين126090222051100003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيبنين كامل شنان شالكه1260912221424003028

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد جاسم جيثوم1260922221515001043

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00الخارجيوناحيائيحسين عبدهللا جاسم هبت1260932621418001077
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيسجى زاهر عبيد عمران1260942621424004093

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينتطبيقيحسين رزاق رحيم محسن1260952621515005007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيجواد كاظم حسين نجم126096222051358004

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية السبطين للبنينتطبيقيسجاد غني منشد محمد1260971621511016056

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيحسن جبار جخيم معارج1260982221511048012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين علي مزهر لفته1260992621411002032

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي هادي كاظم رشيد1261002621411002087

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيحسن سعيد حزام عبطان1261012621411043020

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء مناضل جاسم محمد1261022621422005027

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الصفا للبناتاحيائيمريم هاني فاضل جبر1261032621422015086

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية االحرار للبنينتطبيقيعبدهللا عبد هاشم عباس1261042621511018017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء حسيب حميد حسيب1261052621522026025

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمهيمن اسعد عبود خليفه1261062821515001602

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيمصطفى طارق خالد فارس126107162051300079

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية العمارة للبنينتطبيقيسجاد فالح حسن عبيد126108282051006059

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمقتدى حسين خلف جبر126109282051011131

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسين هاشم شريف مطر1261101621511019065

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب عبد القادر عبد الكاظم مهوس1261112221422057065

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيسجاد كاظم مكطوف صعيصع1261122221513030013

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمؤمل مهدي صالح خضر1261132221513035059

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيسجاد حسن يوسف يعكوب1261142221513040015

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي سالم محمد جواد حسين1261152221515008097

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيضياء مهدي صالح مهيدي1261162221515010011

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية النيل للبناتتطبيقيرسل صادق مطلك طراد1261172221522054012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيعلي حيدر عسكوري كاظم1261182321515007038

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي عبد الواحد سلمان كاظم1261192621411004070

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيكرار هادي عبد الرضا محمد1261202621415010171

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء حسين محسن مصاول1261212621422008057

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية المشكاة للبناتاحيائيهدى بشار عبد شداد1261222621422023063

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية تبارك للبناتتطبيقيمنار صبيح سلمان بربوتي1261232621522007022

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين سالم داود عيسى1261242821511001040

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيرضا محمد عبد الرضا موسى1261252821511029007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية المشرح للبناتتطبيقيزينه جبار نعمه خلف1261262821522022014
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيزينب سعيد كاظم محمد1261272821522031023

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيسجاد محمد صاحب عيسى126128282051008047

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحسن عادل نوري هامل1261291621511051022

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد مطر1261302621411010101

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الغدير للبناتاحيائيشهد عباس ثعبان خزعل1261312621422016146

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزهراء بشار عبد شداد1261322621422023018

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الكوت للبنينتطبيقياحمد حميد عبود لطيف1261332621511001001

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية االحرار للبنينتطبيقيباقر حسن عباس يوده1261342621511018007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيمريم يوسف يعقوب سليم1261352821522016021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي جبار ذياب محسن1261361621511016075

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتتطبيقيمريم فاضل عبد الزهرة حميد1261371621524046013

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيهارون بشار رشيد جاسم1261382121411036040

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس عودة يوسف1261392221413040085

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيحسين ماجد كاظم ثجيل1261402221513023006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيليث عبود عطية مانع1261412221513030024

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية المثنى للبنيناحيائيحيدر كريم عناد جابر1261422621411005047

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسن فاضل حسين1261432621415010220

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيرسول جبر حسين مصاول1261442621417003018

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيطيبه حسون زاير رهيف1261452621426001102

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية النعيم للبنينتطبيقيزين العابدين علي شوكه محمد1261462621511008016

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية دجلة للبنينتطبيقيمنتظر وادي عناد رومي1261472621511020048

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الميمون للبنينتطبيقيليث جبار مطر عبد هللا1261482621511033041

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمرتضى كريم شاكر سلمان126149222041031130

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيعلي رحيم عبد علي فرحان126150262051003031

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الحسين للبنينتطبيقيمنتظر فهير رسن ياسين126151262051028043

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي ستار جابر عبد اللطيف1261521621511046101

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الفجر للبنيناحيائيعدنان خيري عبد الحسين لبيع1261532221411029065

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية النيل للبناتتطبيقيضحى طارق بدر عجيل1261542221522054021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية العرفان االهلية للبناتتطبيقييقين عظيم ثجيل جاسم1261552221524049008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي ظافر سعيد بازل1261562621411005087

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الغدير للبناتتطبيقيشهد سالم بادع عيالن1261572621522016040

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الغدير للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء داخل ثامر عريف1261582621522016045

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية اليسر للبناتتطبيقيدعاء فرحان خليف لهمود1261592621522038011
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيفاطمه معصومه عبد الحسين كاظم عبود1261602821522024026

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيموسى باقر علي مفتن1261611621511020122

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائياحمد منذر محمد علوان1261622221415010001

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية النعيم للبنيناحيائياحمد عبد العباس صخي سجل1261632621411008003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيمعجل عبد هللا حمد عذاب1261642621411017103

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد حسين كريم ساهي1261652621411019060

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمنتظر عالوي فليح كاظم1261662621411027166

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية المشكاة للبناتاحيائيفاطمه خالد حسوني عبد علي1261672621422023045

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائياديان عبد الخضر طاهر ثامر1261682621422026009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية العزة للبناتاحيائيغفران مهدي حسن عوده1261692621422028070

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيكرار رشيد حميد جيجان1261702621511003034

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا تطبيقيسجاد مناحي بريه جبر1261712621511043009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية المدى للبنينتطبيقيعلي زهير عبد االمير صباح1261722721511013015

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيكاظم مهند عبد الكريم مجيد1261732821511002080

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين جمعه عنبر1261742821511007123

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيهاني رحيم هاشم قاسم1261752821515001613

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية النصر المختلطةتطبيقيعباس راضي عليوي عويد1261762821517004018

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعلي فاضل خلف موسى1261771621513027048

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيحسن عبد الحسين عوده عذيب1261782221511059014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك ميثاق كاظم جمعة1261792621422019021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي حيدر مزهر يونس1261802621511005054

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الميمون للبنينتطبيقيابو الحسن عصام جواد كاظم1261812621511033001

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء حسن فاضل حسين1261822621522026024

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيخديجه عدنان كاظم محيسن1261832821522037014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيبنين ناجي عبد الحسن قاسم126184282052077009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء فاضل كامل عبيدش1261851421422010095

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد علي حسين1261862221515008109

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيعقيل جابر حمود وادي1261872621417003030

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية المودة للبناتاحيائيايمان فاضل جاسم سلطان1261882621422008011

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية اليسر للبناتاحيائيغدير رحيم سلمان محمد1261892621422038107

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية دجلة للبنينتطبيقيجعفر عمر محمد علي جعفر1261902621511020009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيكرار جواد كاظم عوزه1261912821511007095

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي حيدر جابر خميس126192262041004039
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية رحاب العلم االهلية للبنيناحيائيعلي جوده رزاق سلمان1261932221413032007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيمصطفى محسن تركي شعالن1261942221417015030

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيبتول حندول حسين طعيمه1261952221424003021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائياديان وسام سفيح حسن1261962221424037006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد اسعد كاظم جواد1261972621411007105

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايناس حيدر حسين ورد1261982621422018021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم عبد العالي حطاب مخلف1261992621422018176

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائينور جاسم دايخ دحام1262002621426001139

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمؤمل ريسان خزعل رزن126201222041053145

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية االطهار للبنيناحيائيحمزه جبار هادي جحش1262022221411032014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب سفيح ساجت جوده1262032221424003095

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية المثنى للبنيناحيائيحيدر سعيد مهدي مطير1262042621411005044

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيسجاد كاظم حميد سعدون1262052621411032018

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية المشكاة للبناتاحيائيحوراء ثائر خلف احمد1262062621422023014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية االحرار للبناتاحيائيمريم شاكر فرحان جابر1262072621422035099

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب رياض خلف لفته1262082621424002089

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمؤمل رياض زاير عبد هللا126209262041003128

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الفجر للبناتاحيائيزهراء خضير يوسف مويشه1262102221422027028

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الرحيم جبوري عبد1262112621411007107

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد علي حسين فرحان عباس1262122621415010200

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائياحمد نصير خضر عباس1262132621411022011

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الحسين للبنيناحيائيصالح مهدي فضيل صكر1262142621411028069

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية الفرسان المختلطةاحيائياثمار سعد جوده جاسم1262152621427008001

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيمحمد خضير خوين مجهم1262162221411028055

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيقاسم كاظم بشير جاسم1262172221413023154

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية العزة للبنيناحيائيشاكر رحيم نصيف جاسم1262182621411007058

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيكرار علي عويش زمام1262192621411022146

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائينبا علي حسين عبد هللا1262201321422012020

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيضياء قاسم مزهر حبيب1262212221411028032

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعلي نصير فرحان مجيبل1262222221413040067

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الوفاء للبناتاحيائيسجى صباح وحيد باجي1262232221422057083

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية العزيزية للبنيناحيائيخضر سعد كريم حميد1262242621411014073

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية جصان للبنيناحيائيمحمد حميد كاظم حسوني1262252621411036018
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيبنين عمار داود سلمان1262262621424008005

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن عليوي زغير1262272221424067033

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين شاكر مجلي سرحان1262282621413001016

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الغدير للبناتاحيائيغفران محمد كاطع سبيع1262292621422016169

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية العزة للبناتاحيائيسناء محمد كندوح عنبر1262302621422028062

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزينب عادل حسين علي1262312621422045031

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيداليا صبيح ناجي فريح1262322621424008013

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين فائز خليل كطيف126233262041003047

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية المنصورة المختلطةاحيائيحيدر عبد الحسين دخيل مزعل1262342221417068003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية القدس للبناتاحيائيبنين قدوري كشاش خلف1262352621422033025

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين توفيق مجيد أحمد1262362721411025060

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعقيل بشار كاظم عويد1262372621411003128

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الحي للبناتاحيائيحنين محسن عليوي صياح1262382621422036035

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية المجدات للبناتاحيائيزينب عدنان رحم رستم1262392621422049054

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم محسن علي1262402221424010112

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب راضي عباس راضي1262412221424010131

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياسالم غانم سلمان عاتي1262422221424028008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي االكبر مهدي امين علي1262432621411002067

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية دجلة للبنيناحيائيعباس رضا علي محمد1262442621411020038

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية المثنى للبنيناحيائيموسى اسماعيل حاشوش كنيهر126245262041005140

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الغدير للبناتاحيائيسجى جبار ربح ياسر1262462621422016139

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيأيه حاتم كريم يوار1262472621422018006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء صباح نهر ثاني1262482621422025070

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي عبد هللا محسن جعاز1262492221413023142

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب نوري دحام عجب1262502621422008084

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزينب كاظم مهدي صباح1262512621422023038

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيمنار مهدي كاظم عبيد1262522621422031118

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيامل شعالن خليف حسين1262532621422064001

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء حيدر حميد بلي126254262042109045

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيعالء عادل سمير ساجت1262552221411026084

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيطيبه علي دريول رداد1262562621422029041

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيرشا هاني سلمان يوسف1262572621424008015

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيغيث مهند جبار عبد1262582421411036231
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم مهدي1262592621411005120

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائياحمد كاظم صبره زبن1262602621411017007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيمريم محمد جبار زيدان1262612621422006023

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الكوت للبناتاحيائيرتاج حازم محمد حسين1262622621422025047

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية النور للبناتاحيائيهدى عبد الكريم جواد الزم1262632621422047112

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي فاضل عبد الرضا نعمه1262642621411005093

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيمالك صالح زيدان علوان1262652621422045050

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيمحمد ستار عيالن حسين1262662621411032043

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيضحى ماجد حمدان حسن1262672621422032057

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيحوراء خالد فليح مطلب1262682621422032023

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الميمون للبنيناحيائيمصطفى عقيل سعدون يازع126269262041033131

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية االحرار للبنيناحيائيصالح لطيف جبار شيحان1262702621411018031

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية االحرار للبنيناحيائيهاشم ماجد رضا صالح1262712621411018089

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية الكوت االهلية للبنيناحيائيامير محمد شعيوط جبر1262722621413003003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيسيف رحيم محسن رهيف1262732621415010089

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيعلي محمد علي كاطع1262742621417003031

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الكوت للبناتاحيائينبأ كريم عبد وثيج126275262042096166

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نجاح كاظم رحم1262762221413008042

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية المثنى للبنيناحيائيامير علي بردان هالل1262772621411005012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيهدى حسين حميد ضميد1262782621422011090

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الغدير للبناتاحيائيسهام حسين كامل عزيز1262792621422016144

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء رشيد درويش خضير1262802621422032034

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية المناهل للبناتاحيائيتبارك جليل ثاني فريح1262812621422043024

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي محمد جاسم عبد الساده126282152041001086

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية دجلة للبنيناحيائيعلي اكبر حاتم انعيم خليف1262832621411020048

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية البتول للبناتاحيائياسيل مطلك كالن هميم1262842621422005008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الغدير للبناتاحيائيعذراء نعيم مطشر موازي1262852621422016165

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الهدى للبناتاحيائياسراء حيدر جواد كاظم1262862621422019003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين صالح عبد جبار126287222041053036

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزهراء الزم عباس هادي1262882221424036024

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية المصطفى للبنيناحيائيابراهيم قاسم جبار صياح1262892621411019001

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيليث مالك علوان صياح1262902221413023161

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيمحمد شاكر لطيف ضيدان1262912621417003039

4148 من 3827صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعبد هللا ياسين طاهر جواد1262922621411009107

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية البتول للبناتاحيائيفاطمه عالوي عبيد مساعد1262932621422005045

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينه حسين علي شلش1262942621422031084

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيزين العابدين علي لفته جالن126295262041022055

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائياحمد ريسان محسن ثجيل1262962221411067001

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية التحرير للبنيناحيائيحيدر علي حسن علي1262972621411002040

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي جواد كاظم سالم1262982621413004041

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي حسين نوار كحيط1262992621413004044

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية النعمانية للبنيناحيائيطارق اياد منذور كاظم1263002621411009088

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية المشكاة للبناتاحيائينغم ماجد كامل عبد الزهرة1263012621422023059

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمد حسين نعيم جبار126302262041009116

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب ماهر محمد عاجل1263032621422016131

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية اليسر للبناتاحيائيشهد محمد حسين محسن1263042621422038095

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيفرقان عامر حسين عبد1263052621426001121

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية الصفا للبناتاحيائيشفاء صباح كاظم مونس126306262042085041

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية المجدات للبناتاحيائيياسمين عبد الرحمن غافل حسين126307262042136041

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية النصر للبناتاحيائيغفران وداي كاظم محمد1263082221422052074

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية النيل للبناتاحيائيزهراء اسماعيل خليف جبر1263092221422054048

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية العزة للبنيناحيائيكرار نعمة عكار رجا1263102621411007094

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب فراس حسن علي1263112621422018127

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية الحفرية للبناتاحيائيبتول ناصر جاسم محمد1263122621422020011

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء هادي سعيد ياسين1263132821422005063

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي احمد فاضل مجذاب1263142621411004061

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيحيدر ثائر صلف صالح1263152621411024008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسن صالح عيسى مياح1263162621413004008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء اسعد وادي صيوان1263172621422032028

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيامير كاظم رحيل كزار126318222041040019

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحسن ميثم عبد الحسن علي126319262041022031

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية البتول للبناتاحيائياخالص سعد حسون عبد هللا126320262042075003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيمنتظر خالد عبد علي عنيد1263212621411001205

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد خلف ناصر حسين1263222621411003204

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيذو الفقار رحيم رهيف صخي1263232621411023043

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم حسين عمران يوهر126324262042080133
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين كاظم زغير نعيمه1263252221413036020

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعادل عبد علي جبر شحيل1263262621415010101

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيعماد حسن باجي شذر1263272221415002020

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك رزاق عيدان شنين1263282621422018037

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيرامي رعد ناصر مايود1263291121411006034

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية اليسر للبناتاحيائيرسل عبد االمير زيدان خلف126330262042109035

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيكرار علي سعد علي1263312621413004053

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33اعدادية المناهل للبناتاحيائيحوراء عبد العباس صخي سجل1263322621422043029

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعباس رعد راهي مسير1263332221413030047

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء هادي محمد دبخ1263342621422016115

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم عايد محيبس عبيد1263352621424013074

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيعلي محسن عليوي سلطان1263362621415009017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67اعدادية النور للبناتاحيائيزينب باني طالل خضير1263372621422047051

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي الهادي سعيد كاظم عزيز1263382621411005077

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى301.0050.17اعدادية العزيزية للبنيناحيائيجعفر حسين عباس مهبش1263392621411014025

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00اعدادية االحرار للبنيناحيائيحسن علي سحاب مطلك126340262041018022

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى540.6490.11ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيغيث ماجد حميد عبد الكريم1263411321411019142

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيتقى محمد حسين عايد1263421521422005026

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى494.0082.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد سالم عبد علي فرج1263432621411014145

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى485.0080.83ثانوية سومر للبنيناحيائيعلي فواز حمد عالوي1263441821411068027

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايه رائد عبد هللا مالح1263452621422013018

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيرقيه جعفر مزيعل عبود1263462621422004044

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية قبلة االحرار للبناتاحيائيفاطمة محمد جبار خلف1263472621422051017

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية الدبوني للبناتاحيائيحنين حمودي عيسى دحام1263482621422027011

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية االجيال االهلية للبنينتطبيقيصالح خيري علوان ذياب1263492621513011003

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيكوثر سمير طاهر مرزه1263502621424012182

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيزهراء حسين محمد حسن1263512621422002018

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيرواء شعالن عكل حسين1263522621422004045

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيعيسى صباح حسين علي126353132051257067

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمرتضى جواد كاظم موسى1263541621513027071

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية المصطفى للبنيناحيائييوسف توفيق عبد الهادي فياض1263552621411019085

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيأم البنين رياض داخل علي1263562621422018002

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية تبارك للبناتتطبيقيسحر صالح كاظم حميدي1263572621522007012
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الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية االنصار للبنينتطبيقيمحمد صادق احمد ياسين داود1263581321511003067

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء جاسم خلخال سروان126359232042107044

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد خالد خليوي مدلول1263601421511010039

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيزين العابدين حمزه عبد المنعم حنتوش1263612621415004020

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الرياض للبنيناحيائيراضي احمد نوري منصور1263622021411022015

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعداية التضحية للبنينتطبيقيعالء فائز كاظم غضبان1263631621511048111

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الهدف األهلية للبنينتطبيقيوسام كاظم عمران موسى1263641421513004009

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائياساور حسين علي حامد1263652621422004005

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمحمود حامد عبد الكريم عبد الواحد1263661621513060029

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيخليل ابراهيم عبد هللا عيسى1263671821511099026

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيمصطفى حسين غالي عجيمي1263682221517001044

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينور علي كريم جاسم1263692621424004142

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيعباس رزاق عبد حسين1263701621515006017

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمصطفى كريم كاظم هندي1263712621511019074

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيليث حسين ناهي عبد1263722621515010108

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيمرتضى مهدي حسين خليل126373262051011048

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيكرار حيدر تركي حسن126374262051019031

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقيحسين ستار عاشور شريجي126375262051043011

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين وصفي محمد حالوب1263762821511005055

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينتطبيقيحسن صبري عيال وحيد1263772621515005006

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الغدير للبناتتطبيقيبنين نعيم عامر حسين1263782621522016011

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية زرباطيه المختلطةتطبيقيطيبه صادق عبد الكريم حلبوتي1263792621527018004

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسين حسام عبد الجليل كريم1263801621511032043

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسن حسين سمير1263812221524043013

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيجابر عزيز كريم ناصر1263822621511010006

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيابراهيم الخليل عادل حتيته رحيمه126383132051012001

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر قاسم محسن موجر126384162051126034

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الهبة للبناتتطبيقيزهراء حسن سوادي حمود126385222052120005

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيجمانه عالء كاظم حسين1263861121522044012

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيمحمد باقر مالك نعمه علي1263872621511023083

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الصويرة المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد جودة كاظم1263882621515004030

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيآالء كريم عبد علي حنش1263892821522015001

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعبد الرحمن جواد كاظم حميد1263901321511014014
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الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعلي عصام محمد جبر1263911421511018065

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيضحى ثامر محمد عبد1263921421522003020

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيرحمه ظافر محسن علي1263931421522032013

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية زينب للبناتتطبيقيزينب حسين عويد فريح1263941421522043009

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيحسن احمد جاسم مهدي1263951521511013012

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمنير محمود عبد خلف1263961521511015078

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيبتول نوري حسين عباس1263971921422039020

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيبنين عبد الرضا مهدي علي1263982621426002005

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية المناهل للبناتتطبيقيمريم محمد حمدهللا علوان1263992621522043008

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيعلي محمد سلمان لفته1264002821511032037

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية النضال للبناتتطبيقيعذراء زيارة حميد كاظم1264012821522001044

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الثائر للبنينتطبيقيعباس حسن هادي اوشيح126402122051011019

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقياحمد رياض عبد شناوه1264031121515004013

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيابان اسعد عيدان شنته1264041221511005001

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقييحيى صدام حسين علي1264051421511016174

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيبنين جواد كاظم نعيمه1264062221524043004

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقيزينب ياس عبد يوسف1264072621522058004

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية االبرار للبنيناحيائيهمام جليل مكطوف عويد126408262041016108

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقياحمد علي حسين محمد1264091121511015015

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيجاسم حسن فاضل جواد1264101321515009006

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيفاطمه عالء كعيم عبد هللا1264111321522017035

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمعن صالح معن دخينة1264121421511006077

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية المناهل االهلية للبنينتطبيقياحمد ثائر وجية رشيد1264131421513021001

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية المناهل االهلية للبنينتطبيقيمهيمن اكرم عباس شلش1264141421513021011

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيدالل اسماعيل عمر احمد1264151421522029006

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية المهج للبناتتطبيقيحوراء حسين قاسم خلف1264161421522035008

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيعلي غضبان حاجم فعيل1264171621511073035

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية المثنى للبنينتطبيقيمحمد علي يونس عزيز نعيمه1264182221511030013

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيعلي حامد ناصر هيجل1264192621511003027

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحيدر زيدان خليف عبد الساده1264202621511005029

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيحسين عريبي ابراهيم مريد1264212621511011008

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيطيف قاسم هندي شنان1264222621522026049

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيدنيا حمزة تركي جاسم1264231121522006017
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الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيرسل علي حسين قطمير1264241121522048012

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيعلي محسن علوان كاظم1264251421511006061

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الفجر للبنينتطبيقيسجاد رشيد حميد كزار1264262221511029033

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الدر االهلية للبنينتطبيقيعلي صالح حسن راهي1264272221513024012

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية دجلة للبنينتطبيقيعبد المهيمن اسعد جمعه حسين126428262051020024

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي جميل عبيد حسون1264291021511008046

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقياحمد نبيل مجيد صالح1264301021511026009

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الزهور للبناتتطبيقيايات حيدر كريم كاظم1264311221522024005

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمصطفى ضياء كريم عبد الحسن1264321321511017068

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيالحارث احمد صبيح نعيمه1264331321515008007

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيزينب عبد الهادي عيدان الفت1264341421522068016

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيسجاد حسن خرباط جيجان1264352421515004052

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينب علي جمعه جروان1264362821522018058

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيمريم صباح حميد جعفر1264371121522044045

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية طه االمين للبنيناحيائيحسين صالح طعمة ناجي1264382621411026016

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيتبارك علي حسين نجم1264392621422004027

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب جعفر طعمه مطر126440262042089055

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيفاطمه حسن منيثر حسن1264412621422064021

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الحفرية للبناتاحيائيالهام حمزة علي رخيص1264422621422020005

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمنتظر اياد عبد الكاظم ناجي126443232041041028

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحيدر كريم منعثر فرحان1264442621411009061

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد كاظم عطيه مصيخ126445262041011168

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمصطفى ستار صخي مصحب126446262041155065

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيمؤمل منصور حسين جاسم1264472621413010064

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى498.0083.00ثانوية النظامية المختلطةاحيائيحسن عبد الرسول طالب غني1264482121417011009

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية السيدية للبنيناحيائيامير حسين فاضل كاظم126449112041004015

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الكوت للبنينتطبيقيجواد حسام جواد كاظم126450262051001013

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى سعيد مهدي مطير1264512621511005098

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية اسماء للبناتتطبيقيفاطمه خالد صالح ابراهيم126452112052100015

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياصيل لطيف مطر حسين1264531021511017017

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيطالب مشتاق طالب عبود1264542621511005042

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيغزوان حميد عوده محمد1264552721511029050

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي حسن ريسان خلف1264561021511026084
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيسجاد عمار حنون عريبي1264571421511047025

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50االعدادية المركزية للبناتتطبيقيليلى سلمان عبد الرزاق فتاح1264581321522041010

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيزيد علي قاسم محمد حسن شعالن1264592721515001045

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الميمون للبنينتطبيقيسجاد سعد هاشم عذافة1264602621511033023

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين تطبيقيهمام وسام علي خلف1264613021517035005

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية تطوان للبنينتطبيقيياسين عمر عدنان طه1264621121511017149

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية المعراج للبنينتطبيقيطه قاسم محمد عبد الجبار1264631121511023014

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيمريم عبد الرزاق عبد الحسين راضي1264641321522040071

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية المناهل للبناتتطبيقيسندس حاكم شنور كاظم1264652621522043004

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية الخالدية للبناتاحيائيمريم هادي احمد عبد1264661921422049058

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى303.0050.50ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعبد هللا قاسم دويج خلف1264671421415009094

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى303.0050.50اعدادية االبرار للبنيناحيائيحيدر نعمه خليف كاظم1264682621411016051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية المتميزاتاحيائيدينا حيدر عبد هللا جبار1264691421422027055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيمصطفى رافد اسماعيل واكع1264701021411020173

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية النصر للبناتاحيائينور سالم خريبط كطامي1264711221422031251

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية النور للبنيناحيائيابراهيم حامد ستار متعب1264721221411023001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479.0079.83للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقينور الدين عماد كاظم حنتوش1264731321511023044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى467.0077.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب جمعه سالم يوسف1264741521422006108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462.0077.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيروز عالء محسن جواد1264752721422046060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0076.50اعدادية السويس للبنينادبياحمد عماد صدام سلمان1264761321211006010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458.0076.33ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيزينب هيثم خليل ابراهيم1264771121422003038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0075.83ثانوية هوازن للبناتادبيعذراء ابراهيم عباس حسن1264781221222048006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0075.50ثانوية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه كريم درب محمد1264792121422035072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيكرار طالب حسن داخل1264802221411059083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.7272.29ثانوية المتميزاتاحيائينور هاني موسى بدر1264811421422027157

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيشهد سالم عبد دريس جاسم1264821121422021081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83الخارجياتادبيورود فؤاد سالم جليل1264831221228050471

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17ثانوية النور االعظم االهلية للبنيناحيائيعلي قصي درعم دعير1264841321413012002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن عبد الوهاب جاسم محمد علي1264851621515003110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي السجاد ياسر كاظم راضي1264861421211035082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعباس ناصر صالح مهدي1264871221211038054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمرتضى محمود اموري علوان1264881221511022114

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائياسراء راهي محمود مسير1264891321422035006
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيسجى عدنان قاسم محمد1264901221422026149

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد علي سالم شنيشل1264911421211017087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17الخارجياتتطبيقياالء خيري علوان صحين1264921421528050009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبياسماء علي منصور علي1264931121222016002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيسلمان عادل زامل سلمان1264942221515013027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83ثانوية االمال للبناتاحيائيهند رضا حسين علي1264951421422041187

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67 تموز للبنات14ثانوية احيائيشهد دريد مجيد قاسم1264961421422007046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية الفداء للبناتاحيائيزهد حسين فليح حسن1264971421422033045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50ثانوية االمالي للبناتاحيائيميس عبد هللا عنادي ندى1264981921422075062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيشهد عنيد سويل خلف1264991321522040049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00ثانوية الشفق للبناتادبيتبارك جواد عبد الكاظم حسن1265001121222051011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه طالب لفته هويدي1265012621422041014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى395.0065.83اعدادية القدس للبنينادبيعبد الرحمن احمد ابراهيم ياسين1265021021211014033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0065.17اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيفاطمه حسون محمد كايم1265032621422058051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيديار عيسى سلمان جاسم1265041121522041017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00ثانوية المعالي للبناتتطبيقيمها عمر عبد اللطيف رزوقي1265051421522054020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيريمان جواد لفته حسون1265061521422014108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67ثانوية السجود للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد داخل1265071421422001052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينبأ هيثم عطيوي فياض1265081521422005123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية اويس القرنياحيائيمحمد سعدون مهدي سيخان1265092121411083017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67ثانوية االنتصارات للبناتاحيائينور كريم حساني سلمان1265102621422002049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.3664.56ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء علي حنون داخل1265111321422043056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيالسجاد مرتضى محمد جاسم126512142041179006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيضحى فالح غياض حسين1265131221226002024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمود فوزي خير الدين1265141321511003034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية البشير للبنينتطبيقيكاظم باسم هاشم شليج1265151421511033053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحيدر احمد محمد علي1265161521411003021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد عليوي عوفي ضميد1265172621411010156

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيطه عباس مطلب حسين1265181121211034025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية هند للبناتادبينور عماد عبد الكريم ناصر1265191121222020040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17ثانوية المهيمن المختلطةادبيرضا شاكر محمود سكران1265202121217042006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيايات سعيد مطشر طاهر1265212221424028018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية البسالة للبناتاحيائيفاطمه مجيد عكار راضي1265221321422016064

4148 من 3834صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيعلي كاظم عبد الساده علي1265231321511013011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية النعيم للبناتاحيائيحوراء جبار كاطع سعيد1265241421422009033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية الهدى للبناتادبيسرى جاسم محمد كريم1265251521222007060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية دجلة للبنيناحيائيزين العابدين علي غضيب سالم1265262621411020030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء خالد هاشم عبود126527152042049036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83ثانوية الوفاق للبناتادبيفاطمه حميد دحام عبد هللا1265281221222022050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83اعدادية البلديات للبنينادبيحسين سعد هادي خلف1265291421211034058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83ثانوية الصباح للبنيناحيائيمحمد نوري سرحان شراد1265302621411045035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيهبه حسين حمد نعمه1265311221426002062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67الخارجياتادبيدعاء رضا ارزوقي خورشيد1265321321228050131

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية فدك للبناتادبيعذراء فراس كاظم بربوت1265331421222006064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيميس ثائر لطفي محمود1265341021422012052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية القدس للبنينتطبيقيطه محمد عبد الودود رؤوف1265351021511014059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيضحى فالح حسن سلمان1265361521422008133

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيايمان جاسم محمد محسن1265371521422011017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية التحرير للبنيناحيائيمرتضى مشعل واشي كاظم1265382521411033131

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمصطفى ناظم عواد خلف1265392621411010176

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيعيسى كاصد نجم عبد الحسن1265401221515007081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية سيناء للبنينادبيمصطفى حسام جابر حمود1265411321211018052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية طارق بن زياد للبنينادبياالمين اياد حسن عزيز1265421421211018010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء جبار كتوم فاخر1265431421422041063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية النهوض للبنينتطبيقيألحسن فالح اسماعيل خليل1265441421511039001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر رحيم كاظم فنجان1265451521211009161

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية البطولة للبناتادبيتغريد حسن علي نوار1265461021222028030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية الصحف االدبية للبنينادبياحمد حسن حسين محمد1265471121211045006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية البسالة للبناتاحيائيرسل عوده غافل نمل1265481321422016026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمه كاظم جبار دبوس1265491421222009081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية زينب للبناتادبيزينب طالب ثجيل ضهد1265501421222043068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية المسار المختلطةاحيائيسجاد علي مهدي سعد1265512221417043027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيبنين ظافر عبود جاسم1265521021522032006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية ام البنين للبناتادبيهاله شامل عبد هللا سلمان1265531321222011066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعداية الهدى للبناتادبيمريم حسين عباس عبد1265541421222013039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيبتول خضر هاشم قاسم1265551521522006002
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقياحمد رسمي مهدي جوالن1265562221515013003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83الخارجياتادبيفرح ياسر امين ابراهيم1265571221228050349

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية ام القرى للبناتادبياطياف خالد عبد داود1265581421222015004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمنتظر علي حمدان راضي1265591521411003091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67ثانوية االنفال للبناتاحيائينباء عدنان صالح محمود1265601021422019130

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية االمال للبناتتطبيقيسرى محمد عبد هللا احمد1265611121522011023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائينجمة محمد سلمان حمد1265621221426001056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67ثانوية االقصى للبنيناحيائياحمد ازاد احمد نادر1265631321411026001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67ثانوية العلوم للبنينتطبيقيعلي سعد نجم ضويع1265641321511036019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيسيف شهاب احمد باصي1265651421411017036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينور الهدى مهدي وادي سلمان1265661521422010168

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67ثانوية ام الكتاب للبناتاحيائيسرى ابراهيم مطشر بحت1265672621422052006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيآيه حسين صديان صكبان1265682621424012005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50ثانوية التألف للبناتادبيزهراء محمد عبد خنجر1265691021222043031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50ثانوية بلقيس للبناتادبيدعاء حسين مراد جبر1265701121222068003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيميثم ابو طالب طه فليح حسن1265711321211012117

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية االنصار للبنيناحيائيمرتضى لفته نوام علي1265721321411003107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيمنتظر محمد خزعل نعمة1265731321411023052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد احمد حمزه معيوف1265741421211023209

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيغدير عادل سرحان مهلهل1265751521222015058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية الكرخ للبناتاحيائيمنار سمير حميد رشيد1265761021422001039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيمريم سرمد غفوري رؤوف1265771121222016039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه لطيف عبد االمير عباس1265781121422017149

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيدانيا محمد حسان محمد حكمت محمد سعيد1265791121422048019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه سجاد اسماعيل ابراهيم1265801221222009052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية األزل االهلية للبناتتطبيقيغدير علي جاسم محمد1265811221524007009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية الكوثر للبناتادبيمالك منير شاكر عكبايه1265821321222044045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33إعدادية صنعاء للبنينادبيعبد هللا ثامر محمد عبد الكريم1265831421211024028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية الصفاء للبنينادبيعباس احمد كاظم خلف1265841421211046028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيرسل علي جليل حسن1265851521222009035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعباس ميثم عيسى احمد1265861521411016038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيسفانه احمد شالكه عبود1265871521422010097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيام البنين عباس ريكان حسن1265881521422014017
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائياستبرق زياد حسين عواد1265892121422079003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيكاظم فراس كاظم صالح1265901121411009025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد غيد خلف عبد الحسن1265911321411029056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية حطين للبناتادبيروان عبد الرحمن كشكول بدن1265921421222004010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية المسرة للبناتاحيائيهبة ميثاق هبيوي وارد1265931521422002091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيمروه خالد مهدي حمودي1265941821424007047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية الميثاق للبنيناحيائيزينب صباح داخل حسين1265952221421056013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00ثانوية الوثبة للبناتاحيائيامنه صباح مهدي حسن1265961021422023003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00ثانوية فلسطين للبناتاحيائيتبارك بشير محمد حسن1265971021422032009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00ثانوية بنات العراق للبناتادبيزينب ثائر عبد المنعم شالل1265981121222057013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحوراء حسن سبتي داود1265991221222046045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية الشعب للبناتادبيطيبه عالء ريسان خلف1266001321222022118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية البلديات للبنينادبيمقتدى علي هاشم مطر1266011421211034186

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية الشاكرين للبنينادبيبالل رباح هادي عزيز1266021421211047012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيابتهال سعدون خضير ناصر1266032321422049003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد فيصل نصر مبارك126604102041022088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية اليرموك للبناتادبيطيبه محمد صبيح محمد1266051021222011011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيزهراء حبيب ظاهر محمود1266061021422039020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية البصرة للبناتتطبيقيبسمه علي احمد جاسم1266071121522043007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية الكوثر للبناتادبيمنار قاسم محسن اشنين1266081321222044046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيعبير محمد رحيم محمد1266091421226003080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الفيحاء للبناتادبيمنار محمد محسن خليفة1266101521222008107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب اركان جبار كريم1266112221422057058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبتول فالح حسن حلو1266121121222017009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية السيدية للبنيناحيائيعلي محمد هاشم محمد1266131121411004082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية حماة للبناتاحيائيسبأ عامر عبد الساده جبر1266141121422025105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمؤمل قاسم نعمة زامل1266151221211033028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية النور للبنيناحيائيمصطفى كامل صبري مطشر1266161221411023157

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك عبدالكريم محمد عزيز1266171221422017040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية الخلود للبناتتطبيقيملك عبد الصمد محسن علي1266181221522012018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية الفوز للبناتتطبيقيصابرين رافد جاسم محمد1266191221522013025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية االنتصار للبناتادبيسماح محمود عمر محمد قنديل1266201321222015059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعلي عباس قاسم داود1266211321511003050
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد كريم قاسم محمد1266221321511005073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية الصمود للبناتادبينبأ احمد عبد الوهاب احمد1266231421222034035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية المعالي للبناتادبيزينه محمد زيدان سبع1266241421222054031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبينورس علي سلمان جبار1266251521222013058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية البطولة للبناتادبيايه خميس عريبي سلطان1266261021222028021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية البطولة للبناتادبيعائشه عدي حامد ضاري1266271021222028063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقياية عدنان سعود حافظ1266281021526002007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيشهد نديم صالح محمود1266291121222075021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية رفيدة للبناتاحيائيغفران قاسم توفيق حميد1266301121422041060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعمر سامي داود سليمان1266311221211036047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيمحمد ثامر حسين علي1266321221417001046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية االنصار للبنيناحيائيعباس خالد عباس حساني1266331321411003049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيوالء قاسم محمد رسن1266341421222046063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيشهد باسم صليبي جبار1266352621422004084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50الخارجيوناحيائيباسم هاشم محمد علي حبيب1266362721418001044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية االمال للبناتتطبيقيضحى حسين علي محمود1266371121522011030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيابو الطيب احمد حسين جبر1266381321411002001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيحسين رعد صبيح مبارك1266391321411022019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33الخارجيوناحيائيمصطفى طارق ناجي جواد1266401321418001140

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه عادل حسوني محسن1266411321422017118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية البلديات للبنينادبيعلي محمد صدام عبد1266421421211034124

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33 تموز للبنات14ثانوية احيائيجهان عادل قادر رحمان1266431421422007013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية الحسين للبنيناحيائيمسلم رحيم حبيب عوفي1266442621411028138

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيمنير كريم بدر عباس1266452721515003054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية االنفال للبناتادبيفاطمه خالد خلف حماد1266461021222019039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيمهدي فراس نعمة صاحب1266471121211050063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية الكاظمية للبناتاحيائينور حامد عبد علي محمود1266481221422029078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعلي كريم عبد علي مسلم1266491221511029057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية السيف العربي للبناتادبيزهراء لفته مجيد جازع1266501321222035030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية عائشة للبناتادبيايه محمد صباح حسين1266511421222010005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيحكيم حميد عودة شنان1266521421511042010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء حميد مزهر ربع1266531521422007080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايات حيدر رحيم حسن1266542521426001417
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيزيد باسم حمادي درج1266551021511022020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية الربيع للبناتادبيفرح سرمد طارق خضير1266561221222002016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيديار علي محسن حلو1266571221222019025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية الهدى للبناتادبيصبا ظافر فيصل نجم1266581221222025029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية ام البنين للبناتادبيفرح قصي ابراهيم عبد علي1266591321222011058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمه علي محمود علي1266601321222015084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيانسام جاسم كاظم سعود1266611321522020001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيكرار ستار جباري عبود1266621421515001111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيبنين غسان حسب هللا طاهر1266631521222008015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحوراء حسن صابر عذيب1266641521422008049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيحنان حسين بوهان عجيل1266651521422010031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية العرفان للبنينتطبيقيياس سعدي ياس ابراهيم1266661921511029024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمرتضى مقدام عبد الرحيم محمد1266671121211011069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية الروافد للبنينادبيسيف عبد هللا ناصر حسين1266681121211024019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيذو الفقار قاسم مهيدي عبيد1266691221211004016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية بابل للبناتتطبيقيرفل محمد هوبي جبار1266701221522014009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيمحمد علي مهدي جالل فخري1266711321215002030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية البسالة للبناتادبيهالة عصام عباس عبد1266721321222016040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية الزهراء للبناتادبيكوثر وعد عيال اكطيمه1266731321222021040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية حطين للبناتادبيأيه محمد عزيز عنيد1266741321222027001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83الخارجياتادبيتبارك علي فاضل زبون1266751321228050101

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية االعظمية للبناتاحيائيجنات زيد احمد امين1266761321422004023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83إعدادية صنعاء للبنينادبيعلي عادل ابراهيم جاسم1266771421211024039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياحالم صالح طعمه ياسين1266781421422065001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعباس لطيف محمد رؤوف نثر1266791621513052013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياادبيحوراء مؤيد عبد الزهرة زامل1266803021227026001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية المستقبل للبناتاحيائيمها سيف محمد رديف126681112042101043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيتبارك سعد راضي عبد1266821021222017006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67الخارجياتادبيايات مزهر كامل لطيف1266831021228050054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية االنفال للبناتاحيائيرسل بشار شوكت عبد الكريم1266841021422019052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية البيان للبناتتطبيقيحنين عالء عبد الزهره بنيان1266851021522014008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمصطفى احمد محسن ضمد1266861121211052131

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية سيف الدولة للبنينادبيسجاد بكر علي مهدي1266871221211002010
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيأمير أحمد حسين حميد1266881221211003008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67الخارجيونادبيحسن جبار محمد موسى1266891221218001221

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية نور االيمان للبناتادبينبأ ساجد طعمة حربي1266901221222006041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيرقيه ستار جابر سلمان1266911221422016006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية البخاري للبناتاحيائياميمه طالب خميس وادي1266921221422027005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد منذر جبار نمر1266931321211012016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الفراتين للبنينادبيسيف احمد غانم علي1266941321211034032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيطيبه محمد عدنان تايه1266951321222024018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية االنصار للبنيناحيائيايمن محمود فوزي خير الدين1266961321411003018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية النوارس للبنيناحيائيمحمد كاظم زغير بشيت1266971321411025021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية ام البنين للبناتاحيائيتبارك سجاد عبد الحسين علي1266981321422011016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء علي جاسم مطشر1266991321422040100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67إعدادية صنعاء للبنينادبيعلي تحسين رشيد عيدان1267001421211024036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية النعيم للبناتادبيحوراء عبود هليل صبر1267011421222009027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية النعيم للبناتادبيزينه حمادي محمد محبس1267021421222009053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية التسامح للبناتادبينبأ اركان جواد احمد1267031421222012095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية فدك للبناتاحيائينظر صباح خضير موسى1267041421422006164

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمصطفى علي حسين جار هللا1267051521211011054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيمالك كاظم عبل عران1267061521222005105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيفاطمه مهند سامي نايف1267071521222013048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي محمد كاظم سعدون1267082221411021164

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعلي انور صبحي ناجي126709132051015029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيريام ابراهيم عباس حسين1267101121222072018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية النصر للبناتادبيسكينه كريم خلف راضي1267111221222031076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية التكامل األهلية للبنيناحيائيرسول مصطفى جابر حيدر1267121221413001004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية عكاظ  للبنينادبيمنتظر رأفت صبري محمد1267131321211022145

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الفراتين للبنينادبيعبد هللا علي مهدي جاسم1267141321211034039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيزينب ادريس خليل ابراهيم1267151321422005023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية االنتصار للبناتتطبيقينور كمال احمد كمال1267161321522015050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية فدك للبناتاحيائيبنين ماجد عبد الواحد فليح1267171421422006024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الوارثين للبنينادبيسجاد عبد الحسين شهف كرم هللا1267181521211013040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الزهاوي للبنينادبيايوب كاظم محمود اسد1267191521211015014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيدعاء صباح هاشم عزيز1267201521222010024
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيعذراء رعد حسين رحمه1267211521422011161

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمحمد فؤاد محمد كنان1267222221413040087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الخضراء للبنينادبيحسين عادل صالح مهدي1267231021211013011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيصبيحه سمير ياسين عبد اللطيف1267241021226005005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية هند للبناتادبيرسل جاسم خميس جاسم1267251121222020013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية المعرفة للبناتادبيتبارك هادي حمزة عبيد1267261121222060013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية الزقورة للبناتادبيموج لؤي احمد سلمان1267271121222065012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية المشاهده للبناتادبيانفال عبد المنعم ياسين علي1267281221222001006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية جرير للبناتاحيائيمينا ماجد حميد سعد1267291221422008056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيقمر وليد خالد قاسم1267301221522021020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية االنصار للبنينادبيحسين حبيب حسين فنجان1267311321211003012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيطيف سمير جودة لعبيي1267321321411008058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية السياب للبنيناحيائيذو الفقار عالء ناصر حسين1267331321411028034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيوئام ادهم هاشم محمد1267341321422005054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسجى عبد الرزاق احمد حاتم1267351321422039142

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33إعدادية النضال للبنينادبيسعيد يوسف احمد محمد1267361421211012012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية الضحى للبناتادبيعذراء هاشم حسن داود1267371421222023028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية الوهج للبناتاحيائيزينب جواد محسن شكاكي1267381421422047010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيساجده علي شارع نذير1267392621424012122

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيرغد رائد عبد فاضل1267401121224014003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الشيماء للبناتادبيدالل سلمان خلف كلوش1267411221222017020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17الخارجيوناحيائيقاسم محمد مفتاح راضي1267421221418001117

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيبنين بهاء جواد كاظم1267431221422026030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية االقصى للبناتاحيائيانسام احمد مسعود محمود1267441221422045002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية القناة للبناتاحيائيتقى عباس محمد حسين1267451321422003015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد ياسين حمادي1267461321511005033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد رضا طالب إبراهيم باقر1267471321511021073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيشهد صباح عبد علي صخي1267481421222061028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيسجاد عبد الحسين خلف حافظ1267491421413003007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية المعالي للبناتتطبيقيمريم حسن زبال حمدان1267501421522054017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى نعمان طاهر علي1267511521411001138

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيكرار ناظم حميد مغزل1267521521511005162

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.7260.12ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعبد هللا عادل طهيلو داغر1267531521411012041
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية العباس للبنينتطبيقيسجاد حامد كاظم مهدي126754162051051054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعباس شاكر علي عبد الحسين1267551021211015039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمهدي صباح مهدي اكرم1267561021511019113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا ادريس محمود محمد1267571021511020145

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيفاطمه عاصم يوسف دوالن1267581021522037018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيغفران علي عيد خلف1267591021522038034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية االمال للبناتادبيرسل ستار راشد محمود1267601121222011034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيسجاد رعد دلف كريم1267611121511020058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيحسن احمد رشيد عبد الرضا1267621221511005006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الزوراء للبنينتطبيقياحمد عبد اليمه عبد علي حماد1267631221511006007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمصطفى صادق جاعد برهان1267641221511007149

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيرسل محمد عبد الجليل والي1267651221522007009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية االعتدال للبناتادبيمروه هاشم مظلوم جسام1267661321222008050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية عدن للبناتادبيحنين علي عبود عيال1267671321222030029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيوائل الحسين كاظم جبر امجيسر1267681321411024048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الرشد للبناتاحيائيحوراء حسن داود سلمان1267691321422033012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمهند مشتاق ثامر حسن1267701321511021099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمحمد عدنان رفعت محمود1267711321511031035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيمريم مهند عبد الملك عبد الرحمن1267721321522015041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية البشير للبنينادبيعباس مثنى عباس جاسم1267731421211033054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمة صادق حميد علي1267741421422006120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيطه محمد إبراهيم عيسى1267751421511007039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد حيدر عبد الكريم عبد الحسن1267761421511019097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمحمد محسن علوان محمد1267771421511040070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقياديان هيثم عبد الرحمن عبد الجبار1267781421522003001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية سومر للبناتتطبيقينبأ قاسم حسن علي1267791421522008072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيدينا صفاء الدين ابراهيم احمد1267801421522015023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية الشمائل للبناتتطبيقينور صباح خلف حسن1267811421522042037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية قتيبة للبنينتطبيقياحمد سالم جمعه لفته1267821521511004003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمرتضى احمد مجبل خليفه1267831521511005190

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيسجاد عدي عبد الكريم زناد1267841521511006026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمنتظر شاكر فاخر خميس1267851521515001216

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب حسن علي ولي1267861521522007012
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسن علي صافي جاسم1267871621511015021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد رياض حامد صالح1267881621515003114

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية بني سعد للبنيناحيائيامير علي اكبر داغر1267892121411008014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيحيدر ابراهيم عبد الرضا بلوش1267902521411033040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية النبوغ للبناتادبيعائشه فازع دحام نصيف1267911021222016006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمر طه محمد1267921021511016040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيابراهيم زياد خليل ابراهيم1267931021511017002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيتبارك عبد الرحمن عاشور جعاز1267941021522006004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيرقيه غانم راضي هاني1267951121222034018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية النهار للبناتادبيرهام سعد عبد الرزاق خليل1267961121222056018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزينب محمد علي حسين1267971121222073046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيشهد عبد الرحمن احمد عبد هللا1267981121226002033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية البصرة للبناتاحيائيتقى رعد محمد ناصر1267991121422043015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية السيدية للبنينتطبيقيابراهيم رعد حسن علي1268001121511004004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمصطفى محمد رحيم كاظم1268011121511008071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمصطفى اسماعيل ابراهيم مشهد1268021121511015123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيفرح فراس غريب حسن1268031121522008033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيشيماء رعد نوماس سلمان1268041121522039020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيحال صدام احمد يوسف1268051121522058006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية العراق للبنينادبيعمار محمد كاطع خلف1268061221211009170

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية النصر للبناتادبينور الهدى عبد الرحمن فارس سعيد1268071221222031115

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الحق المبين للبناتاحيائياسراء خالد جليل رؤوف1268081221422050005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن خلدون هاشم عوده1268091221515002036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقينبأ يحيى حساني عيدان1268101221522021026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية السويس للبنينادبيسامر عمر كيطان حمد1268111321211006030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية النوارس للبنينادبياحمد رزاق محمد ناصر1268121321211025003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية النوارس للبنينادبيحسين رعد جوده بهير1268131321211025009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد احمد جواد نمر1268141321211034060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية السياب للبنيناحيائيمقتدى عباس حيدر خلف1268151321411028130

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب هيثم يوسف توفيق1268161321422040124

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيعبد الرحيم هيثم شالل سعيد1268171321511004018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمنتظر سليم مزعل لذيذ1268181321511017070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيتبارك كامل حسين موسى1268191321522040022
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيمروه علي حسين كاظم1268201321526003018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين علي عبد هللا جاسم1268211421211023063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى كريم سالم دلي1268221421211023265

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية النجاح للبنينادبيحسين احمد كرمل كاظم1268231421211026037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الهدف األهلية للبنينادبيمصطفى محمد ابراهيم كطان1268241421213004006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء حامد علي ذياب1268251421222028029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية ذات الصواري للبناتادبيمريم قصي نجاد يوسف1268261421222028064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية زينب للبناتادبيدعاء احمد علي نزال1268271421222043035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية زينب للبناتادبيزينب دحام حسين هزاع1268281421222043063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيطيبة علي غالب عبد علي زبون1268291421422032052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقييوسف سمير محسن علي1268301421511041040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقيحسين علي رومي محسن1268311421513012003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمينا زياد خلف فرحان1268321421522062032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيسيف الدين احمد محيبس عماره1268331521211005037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمقتدى محمد حسن مظلوم1268341521211007226

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الزهاوي للبنينادبيجعفر صفاء عبد هللا برهان1268351521211015019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء صادق ناصر ساجت1268361521222006031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب سامي عبد الرزاق زامل1268371521422014147

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي قاسم هويدي مسعد1268381521511001084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيعباس علي فليح عبد الحسن1268391521511006033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمصطفى غيداق علي عوده1268401621511051106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيبتول ناظم عبد فرج1268411621526002014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الفارابي للبنينادبيعلي حسنين انور فاضل1268422121211025034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية االكارم المختلطةاحيائيسجاد طارق مسعد ناصر1268432221417083014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيدعاء عصام هاشم حسن1268442621224013009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.4859.75اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيجاسم علي جاسم محمد علي1268451021511017028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67إعدادية الجزيرة للبنيناحيائياحمد عبد الكريم خضير عبد السادة126846142041018011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيعمر عبد العزيز حميد حمود1268471021413010004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيشيماء ياسين حسين زبون1268481021422029040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيابراهيم لؤي خالد يوسف1268491021511003002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية االندلس للبنينتطبيقيمهيمن معتز كاصي عبد الرحمن1268501021511012018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيهند عبد الصمد عبد الجواد محمد1268511021522009044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الجوالن للبنينادبيجاسم محمد غجر جواد1268521121211036014
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية السيوطي للبنينادبيعلي حمزة علي عفريت1268531121211046038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية العزة للبناتادبيخديجه كامل عبد علي احمد1268541121222001012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية االمال للبناتادبيضحى عنيد سلطان جسام1268551121222011061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيتقوى سرمد فاضل مهدي1268561121222018007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب عالء زبون علي1268571121222042033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية النهار للبناتادبيميسم خميس عبد حمادي1268581121222056041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الشيخ حمد للبنينادبينور المصطفى محمد شكر محمود1268591221211015048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية العقاد للبنينتطبيقياحمد حيدر نصيف جاسم1268601221511028009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الحرية للبناتتطبيقيزهراء نجاح سامي حميد1268611221522026027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيهبه علي رضا كاظم1268621221524006012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية االنصار للبنينادبيعلي ثامر علوان رضا1268631321211003027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية السويس للبنينادبيسيف مهند خالد يونس1268641321211006037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية االنتصار للبناتادبيغدير حيدر عبد االله محمد1268651321222015074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الشعب للبناتاحيائيسبأ محمد نعمه حسين1268661321422022101

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيعبد القادر نعيم جبار حمد1268671321511004019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيكرار حيدر حمزه مجيد1268681321511029076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحارث مثنى صيهود سلمان1268691321511035011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعباس محمد حسين طاهر1268701421211025050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية البشير للبنينادبيامير منخي جبر ترف1268711421211033014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمخلد طالب إسماعيل محمد1268721421211035132

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية طه للبنينادبيمحمد علي عباس مطلوب1268731421211049129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمصطفى حيدر منعم حميد1268741421211051060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية السجود للبناتادبينبأ زهير بوشي صحن1268751421222001047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية سومر للبناتادبيرباب ناصر كريم كباشي1268761421222008025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية النعيم للبناتادبيسجى فرحان عليوي كنيهر1268771421222009061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية زينب للبناتادبيآيه حسين مفتن ضمد1268781421222043003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الخليج العربي للبناتادبيقطر الندى حامد حسن عوده1268791421222058034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الندى للبناتادبيشهد عبد هللا نجم عبد هللا1268801421222069059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتادبيزينب ثامر مجيد عذيب1268811421224031008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرسل حميد سعيد ناصر1268821421422065102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمصطفى محمد جاسم محسن1268831421511016158

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمحمد المهدي احمد خليل عزاوي1268841421511026067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية التسامح للبناتتطبيقيسجى صفاء عبد الكريم غائب1268851421522012031
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيساره اياد ابراهيم بشري1268861421522030015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيزينب الكبرى زياد عدنان عبود1268871421522042015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتتطبيقيمنار قصي مطفر محمد1268881421524005010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية البراق للبنينادبيحسين علي كامل عودة1268891521211002036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية المصطفى للبنينادبييحيى خضير عباس كاظم1268901521211009176

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الرباب للبناتادبيزهراء عايد رحمان حمود1268911521222012012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم سعدي عبد الحسين جاسم1268921521422014261

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيفاطمه حسين سدخان عيال1268931521522006026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمصطفى اسعد عبد القادر فالح1268941621511015129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيامل حمود مكطوف جازع1268951621522035008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية النهضة للبناتادبينور حازم محمد حسين1268961921222055061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيحسين مؤيد ناجي عبد1268972121217024003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية حلب للبنينادبياحمد كامل عساف جبر1268982621211013007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الزبيدية للبناتادبيزينب اياد فوزي ظاهر1268992621222021015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين نعاس خضير1269002621513010008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الصويرة المسائية للبنينتطبيقيصادق ناضر عبود جعفر1269012621515004016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الحسنين للبنينتطبيقيمصطفى كريم كاظم عبيد1269022821511036037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية ابي غريب للبنينادبيعبد هللا محمد عبيد عفن126903102021024046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية القدس للبنينتطبيقيمصطفى معن احمد عبد الرحمن126904102051014095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية القدس للبنينادبيطه عباس خضير فياض1269051021211014030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية بالل للبنينادبياحمد سالم ياسين عناد1269061021211021002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحسن بدر صبيح عبود1269071021511020073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية النضال للبناتتطبيقيهدى ابراهيم خليل ابراهيم1269081021522020026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية السياب للبنينادبيحسين علي ربيع وادي1269091121211027035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيياسر عباس فاضل ماجد1269101121211034072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيمحمد احمد طه ياسين1269111121211050052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعلي سمير سامي حسن1269121121211053079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيدعاء عبد هللا عبد مهنه1269131121222030017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية السيدية للبنينتطبيقيياسين محمد عبد هللا محمد1269141121511004170

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمجتبى جبار ميره بيرك1269151121511009062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية التعاون للبناتتطبيقيشهد صدام حازم احمد1269161121522040029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية النهار للبناتتطبيقيمريم اسعد ماجد سعيد1269171121522056020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيسحر قاسم عليوي عاصي1269181121524015001
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيشاكر محمود احمد محمود1269191221211036030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية جرير للبناتادبيسلسبيل عبد الستار جبار كاظم1269201221222008042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية النصر للبناتادبيمريم محمد اسماعيل عباس1269211221222031110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه رزاق كريم حسن1269221221422024134

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيغفران سعد طالب أبراهيم1269231221422025098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيقاسم فالح قاسم جوني1269241221511005023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد علي حسين حميد فنجان1269251221511027140

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبياحمد محمد صالح سلمان1269261321211004003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد هللا إسماعيل محمود مخلف1269271321211004042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية يافا للبناتادبيمريم نبيل عايد زيد1269281321222031123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية النسرين للبناتادبيمالك حسين عبد الكريم1269291321222047022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية زها حديد للبناتادبينسرين قاسم ناصر جبر1269301321222048058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50الخارجياتادبيرسل سعد حسن كاظم1269311321228050166

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية االعظمية للبنيناحيائيخلدون محمد فاضل احمد1269321321411001034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائييوسف سمير فاروق عبد القادر1269331321411009041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء محمد سالم عبيد1269341321422039105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية زها حديد للبناتاحيائيزينب باسم محمد حسن1269351321422048034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية سما بغداد األهلية للبنينتطبيقيمحمد عالء محمد فرج1269361321513002011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية النجاح للبنينادبيايوب حازم يونس عبود1269371421211026024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحبيب ثعبان حميد طالب1269381421211041012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية الهدف األهلية للبنينادبيزين العابدين رافد صادق خضير1269391421213004004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية سومر للبناتادبيسجى محمود عبد هللا جواد1269401421222008044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الكرامة للبناتادبيتبارك سعد وحيد رسن1269411421222044012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية معصومة للبناتادبيايناس فائق حسن جسام1269421421222045006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية الوهج للبناتادبيرجاء فالح مهدي محمود1269431421222047013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيالحسن ميثم كاظم نثير1269441421511009009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعبد هللا ماجد عطا حمد1269451421511021076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى يوسف علي محمد صالح1269461421515002215

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية التسامح للبناتتطبيقيايه نزار جابر شهاب1269471421522012002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيسوزان هشام صابر حسين1269481421522029015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية المعالي للبناتتطبيقيزينب ماجد بدر وهيب1269491421522054008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتتطبيقيسما حيدر حامد احمد1269501421524020008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية اليمامة المسائية للبناتتطبيقينور نجم عبد حنتوش1269511421526006012
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيأحمد سالم حميد علي1269521521211017005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية المآثر للبناتادبيضحى عادل عبد الحسين سهر1269531521222011073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسن دريد جمعة مفتن1269541521511009012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيابراهيم غالب خزعل مجيد1269551621513021003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية الفارابي للبنينادبيعلي مظهر محمد سعود1269562121211025039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الهدى للبناتتطبيقيبنين ناجي هويدي منديل1269572421522020005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيياسر وليد جبار جاسم1269582621217022007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعامر محمد احالس عواد1269592921511019051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد االمير عباس126960132051014022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيمريم مصطفى جبار عيسى1269611021522009035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيساره يعرب صبار لطوفي1269621021522037010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية السيوطي للبنينادبيحسين سعد احمد عبيد1269631121211046012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمصطفى حيدر عبد الحافظ صالح1269641121511004152

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعمر عدنان حذيفة محمد امين1269651121511017097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقياماني احمد زكي عيسى1269661121522003005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية حماة للبناتتطبيقيسجى عباس محمود هايس1269671121522025019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية الوفاق للبناتادبيزينب عدي ظافر عباس1269681221222022030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية التفوق للبناتادبيفاطمه محمد جسام محمد1269691221222032029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم وضاح نجم عبد هللا1269701221222046150

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيابرار اسعد حسن عبود1269711221422017003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيزينب عالء خلف راضي1269721221422021038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33أعدادية الفاطميات للبناتاحيائينرمين منير عبد الرحمن احمد1269731221422021079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمصطفى قاسم شناوه حسون1269741221511002063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد محمد جاسم محمد1269751321211012012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الفراهيدي للبنينادبيحسين قاسم محمد علي1269761321211015011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية عكاظ  للبنينادبيحمزه عباس غازي حميد1269771321211022039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية االعظمية للبناتادبيصفا كريم جاسم محمد1269781321222004070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية عدن للبناتادبيدانيه داود محمد داود1269791321222030034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي األكبر حسين سريح علوان1269801321511012063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الشعب للبناتتطبيقيايه جالل زياره حريجه1269811321522022004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيريم محمد غني حبيب1269821321522039020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد غالي فاضل عباس1269831421211010032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية االمال للبناتادبينرجس نجم كحط فليح1269841421222041038
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيهاله سعيد مسيد كتوب1269851421222061049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقييوسف عبد الكريم حسن زنجار1269861421511018110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسين صباح انور عريبي1269871421511020022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمها يونس علي عنكود1269881421522016022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيلينا علي صالح هادي1269891421522030029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الفداء للبناتتطبيقييسر سعد خالد محمد1269901421522033030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33الخارجياتتطبيقيتبارك منير مهدي راشد1269911421528050024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي جمعه خليف مطشر1269921521211006074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الزهاوي للبنينادبيمقتدى محمد جبر حسين1269931521211015102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيمالك ريسان حسن عياده1269941521222006079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبنين كاظم جبار سلمان1269951521422014051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيسبا مازن حميد مفتن1269961521422015075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33الخارجياتاحيائيحوراء حسين فيصل زهير1269971521428050069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية اليرموك للبناتادبيحوراء شكر محمود شهاب1269982121222035008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا غانم نعمه عبود1269992321515003037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية التراث للبنيناحيائيمحمد حاتم كريم مرزه127000232041068025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد الرزاق محمد احمد حمد1270011021211017035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية الشباب للبنينادبيياسر رائد ابراهيم كاظم1270021021211023022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية حطين للبناتادبيروان نبيل فاضل عبدهللا1270031021222004007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية البطولة للبناتادبيمينا حميد عبود احمد1270041021222028091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية فلسطين للبناتادبيحوراء غيث ابراهيم محسن1270051021222032007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعداية المعراج للبناتاحيائيفاطمه الزهراء سليم عبد هللا حمد1270061021422031080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الوركاء للبنينادبيسجاد سعد قاسم ضمد1270071121211026046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيليث محمد احمد مبارك1270081121211053098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية القدس المختلطةادبيعبد القادر صالح عبد هللا حطاب1270091121217011007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية هند للبناتاحيائيفاطمه صالح حسون عامر1270101121422020053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمد احمد ياسين محسن1270111121511004130

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمرتضى علي عبد الحسين حنون1270121121511041143

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعبد الخالق كريم عبد علي1270131121511049078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية المفاخر المختلطةادبيمحمد بدار محمد جاسم1270141221217006022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية العقيدة للبناتادبيبنان مثنى احمد خلف1270151221222004002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية االخالص للبناتادبيزهراء عقيل موسى حسن1270161221222018020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية التجدد للبناتاحيائيسعاد عدي خالد عبود1270171221422037019
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية بابل للبناتتطبيقينبأ محمد صاحب سعيد1270181221522014027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين عادل فرحان جياد1270191321211017040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الثورة العربية للبناتادبيبنين علي حسين عباس1270201321222017017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية االنصار للبنينتطبيقيحسين صالح هاتو جاسم1270211321511003020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعبد القدوس رعد شاكر حامد1270221321511015039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية السياب للبنينتطبيقيحسين علي لفته محيسن1270231321511028037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية السياب للبنينتطبيقيمقتدى ياس خضير عباس1270241321511028116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيزينه وليد خالد رشيد1270251321522005010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقينور مضر عمر ريحان1270261321522010029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الشعب للبناتتطبيقينور الهدى رضا فالح علي1270271321522022048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الفردوس للبناتتطبيقياساور باسم زيدان صالح1270281321522040005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيادريس عالء عبد الحسين عويد1270291421211006006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد عدنان داود عوده1270301421211027131

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية ام القرى للبناتادبيامنه صالح عباس احمد1270311421222015008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية نور الهدى للبناتادبيايه محمد حسن محمد1270321421222052008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيابراهيم علي ابراهيم عباس1270331421511019002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحيدر مسلم حسين موشي1270341521211003033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الزهاوي للبنينادبيكرار ستار راضي حسن1270351521211015075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية المسرة للبناتادبيطيبه علي عبد الحسين طنين1270361521222002031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء عامر حسين شنيشل1270371521222005042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الهدى للبناتادبيمرام قاسم محمد علوان1270381521222007090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيطيبه نعيم محمد حسن1270391521222015056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية المسرة للبناتاحيائيزهراء طارق جاسم جياد1270401521422002038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيهاجر ثائر احمد عبود1270411521422013072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمجتبى وائل ثجيل علك1270421521511006063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد العزيز ناصر لزام جدران1270431621511032107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الشامية للبنينتطبيقيعلي محمد نعمة كنيص1270442421511010033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيصادق غازي محسن كاطع1270452621411010083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الكوت للبنينتطبيقيحسن محسن حسون كريدي1270462621511001008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية اليمامة للبناتادبيشهد كاظم رسن مهبش1270472821222013023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية بالل للبنينادبيعبد القادر محمود علي حميدي1270481021211021020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الطارق للبنينادبيحارث انمار كردي سعيد1270491021211038010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية التألف للبناتادبيتماره عمر كريم حمزه1270501021222043014
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية البتول المسائية للبناتادبيبدور طه ياسين مليحان1270511021226003007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعداية المعراج للبناتاحيائيحنان حقي اسماعيل ابراهيم1270521021422031025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمصطفى تميم فارس يوسف1270531021511029048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيتيسير جبار عباس عبد عون1270541021522011004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيزينب اباد عبد الرزاق عبد الكريم1270551021522011011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الخبير للبنينادبيمحمد فراس خليل حسن1270561121211007070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية المعراج للبنينادبيعلي نصير طالب عمران1270571121211023029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبياسراء كريم عباس عبد1270581121226003040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيتبارك رائد جاسم محمد1270591121422018012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيسليمان حمد محمد احمد1270601121511015045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيامنة فريد نهيد عباس1270611121522009002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيفرح ستار جبار سعود1270621121522015036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية الكرامة للبنينادبيمصطفى محمد ابراهيم شكر1270631221211017031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الخطيب للبنينادبيمؤمل حيدر حامد شالل1270641221211031093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيكرار عبد الحسن نعيثل جبر1270651221215003152

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الشيماء للبناتادبينور الهدى ناصر شاه ولي جزاع1270661221222017074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيرؤى سالم تركي كاظم1270671221222020009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية النصر للبناتادبيسجى علي عدنان طالب1270681221222031074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية الزهراء للبناتادبيزينب علي هادي خلف1270691321222021024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية السيف العربي للبناتادبيبراء طعمه عطوان جري1270701321222035007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيياسين مازن مطيع قاسم1270711321511010096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيليث طالب لفته جابر1270721421211017074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية دار الحكمة للبنينادبيسجاد ارشد كاظم نعمه1270731421211025034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية العراق للبنينادبيمحمد جاسم سلمان فهيم1270741421211036025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعبد الرحمن محمد سلمان نجم1270751421211040061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الشاكرين للبنينادبييوسف عدي نجم عبد الحسين1270761421211047060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية الهدف األهلية للبنينادبيحسن علي سامي محمد علي1270771421213004003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية زينب للبناتادبيرفل عالء جواد عاشور1270781421222043048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمريم مجيد حسين علي كبر1270791421422056097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد سعد عزيز كاطع1270801421511016125

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيحسن هادي مزهر خميس1270811421511017032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعلي حسين حسن صالل1270821421511028045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد هاشم كاظم سلمان1270831421511039113

4148 من 3851صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيحسنين فارس يحيى كاظم1270841421511051009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعداية الهدى للبناتتطبيقيبتول سعيد محمد منشد1270851421522013006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيسناريا رأفت عدنان عبد االمير1270861421522020013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيفاطمه عادل عوده كاظم1270871421522044024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيشهالء نسيم حسن الزم1270881421522065050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن عبد الكريم عبد الرحيم كاظم1270891521211001022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمه سلمان حاوي كزير1270901521222008092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي مهدي حميد محسن1270911521511005146

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعباس طالب خزعل دويج1270921521511013036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيسجاد شذر سكر عبيد1270931521515001095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية التعاون للبنيناحيائيمحمد ظاهر محمود علوان1270941821411096008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب رزاق صادق منصور1270952121422067041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيمصطفى طالل فاضل عباس1270962121511032027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية مندلي للبنيناحيائيسالم عبد هللا جواد خضير127097212041034046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الشباب للبنينادبيعبد هللا عدي سعد نواف1270981021211023011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية السالم للبنينادبيمرتضى عباس مجيد شبيب1270991021211030010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيعبير طه رشيد عبد اللطيف1271001021422029045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيهمام مثنى مهدي فتحي1271011021511013160

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيبالل نبيل عبد الستار مصطفى1271021021511017026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد ماجد ابراهيم هديب1271031021511017075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية السياب للبنينادبيكرار عامر حسين لفتة1271041121211027083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيحيدر اياد هويدي صالح1271051121211045040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية السيوطي للبنينادبيرياض احمد شهاب حمد1271061121211046017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية العال المسائية للبنينادبيساطع سالم صيهود سلمان1271071121215004075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية البتول للبناتادبينور حميد علوان سالم1271081121222013096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيبسمه اسامة عدنان راشد1271091121222016009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية عدن للبناتادبيمريم ارشد عبد علي حسين1271101121222033057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية المستقبل للبناتادبيمريم مهدي صالح مهدي1271111121222036038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيفاطمة فاضل حسين كريدي1271121121222073062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبياريج كاظم رشيد جواد1271131121224014001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الرضوان للبنينتطبيقياياد حمادي خضير نايف1271141121511032002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقينبأ محمد عبد الرزاق كريم1271151121522017046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيامير عدنان خلف حسين1271161221215003024

4148 من 3852صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيجعفر علي مختاض موزان1271171221215003039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبييوسف محمد ناصر رضا1271181221215004047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الفاتح المختلطةادبيعبد اللطيف سعيد نايف جوير1271191221217005008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيضحى نجم عبد هللا محسن1271201221222019049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الوفاق للبناتادبيهاجر مشتاق طالب درب1271211221222022066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء محمد حسين محمد1271221221222046073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيديانا حسين كريم احمد1271231221422005010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا مناف مصعب عون1271241321211001036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية السويس للبنينادبياحمد محمود عزيز محمد1271251321211006012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية السويس للبنينادبيمحمد اياد فاضل عباس1271261321211006074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسين علي عطا بيرم1271271321211012027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي عبد الواحد عبد النبي حنتوش1271281321211017089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الشماسية للبنينادبيياسر سلمان خضر مسلم1271291321211021058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الفسطاط للبنينادبيعالء نعمة مرير مخلف1271301321211030012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية بغداد للبناتادبيدانيه محمد رضا عباس مهدي1271311321222001021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الفيحاء للبناتادبياالء مهدي خير هللا لفته1271321321222013004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية االنتصار للبناتادبيمالك قاسم كاظم جواد1271331321222015107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الثورة العربية للبناتادبيحوراء حسين علي اكبر مراد1271341321222017028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الشعب للبناتادبيياسمين احسان علي عبد الساده1271351321222022191

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الكرامة للبناتادبيآيه جودي عباس جاسم1271361321222025002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الفردوس للبناتادبيرسل رحيم صاحب كاظم1271371321222040038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيسيف علي عواد صالح1271381321511008025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيحوراء صادق فاضل مهدي1271391321522024010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبينصر قاسم محمد عبد1271401421211010083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبياحمد خالد هادي مطلك1271411421211013007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيامير يعرب عدنان نعمان1271421421211035015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمصطفى فالح عبد الزهرة حسن1271431421211051061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83الخارجيونادبيحسن نصير علي لطيف1271441421218001394

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية فدك للبناتادبيملك جعفر حسن كاظم1271451421222006090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية صفية للبناتادبيزهراء راضي مطر مغيزل1271461421222011083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الزهور للبناتادبيبان كريم سلطان كريم1271471421222016006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية زينب للبناتادبينور الهدى ضياء صالح شمخي1271481421222043114

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الوهج للبناتادبياسراء محمد فريح سلمان1271491421222047001

4148 من 3853صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الحريري للبناتادبيمريم مهدي صالح عبدال1271501421222060043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيقمر علي جمعة جابر1271511421422014076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيايات حسن سعدون دبيس1271521421422021002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول بدر حسن علوان1271531421422062013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمحمد سعد جاسم محمود1271541421511013055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيسجاد عبد الخالق كزهور غالي1271551421511028027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الكرادة االهلية للبناتتطبيقيسما زياد علي حسين1271561421524015002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيرسل كاظم جواد حسون1271571521222005030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيضحى حسين جاسم حسين1271581521222006064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي نعيم قاسم حسين1271591521415001153

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقييوسف احمد عبد الزهرة هاشم1271601521511009073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الفرات للبناتادبينجالء جاسم ديوان جخير1271612221222002037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية العامل للبنينادبيعبد القادر محمد حميد رشيد1271622321211023017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيزيد صالح اسود مزعل1271632521211012119

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمنتظر عالء كيطان عبد الرضا1271642621511005105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد محمد علوان عباس127165112041009017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67أعدادية الطارمية للبنيناحيائييوسف احمد جاسم حسين127166122041022122

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد رعد مجيد خضير127167212051014098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية االبرار للبنيناحيائيمرتضى احمد جاسم خلف127168222041091194

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية النهضة للبناتاحيائيبنين مراد سركال جيجان127169222042147013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الرائد للبنينادبيجاسم فالح حسن عبد هللا1271701021211001007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الغزالية للبنينادبينادر علي نعيم فياض1271711021211008100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الخضراء للبنينادبيكامل محمد كامل محمد1271721021211013031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الخضراء للبنينادبيمحمد شاكر علي صالح1271731021211013037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية المثنى للبنينادبيياسر كاظم محمد ياسين1271741021211022105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية المأمون للبنيناحيائيمحمد ضياء الدين علي عباس1271751021411006047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقينوال غازي فيصل برع1271761021522039018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67الثانوية المعينية للبنينادبيالحسين مظهر علي حسين1271771121211021007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيياسر احمد سلمان راهي1271781121211044081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيحسين علي حسين سلمان1271791121211045038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيعمر حيدر جوده عبد هللا1271801121211045102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمصطفى حميد عباس محمود1271811121211052134

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيمحمد كاظم لفته هاشم1271821121217014021
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية حماة للبناتادبينبأ محمد علي طاهر1271831121222025106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الزهراء للبناتادبيسبأ فاروق عبد حسين1271841121222029020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية ابابيل للبناتادبيبتول علي نرمان زبن1271851121222045003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية النهار للبناتادبيحوراء علي راضي عجيمي1271861121222056015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعذراء جوعان رفش حديد1271871121227004010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الكرار المختلطةادبيأنوار فراس حسين عبد هللا1271881121227006004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيمريم محمد حاتم سلمان1271891121422031033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية رفيدة للبناتاحيائيمالك بشار حامد جيثوم1271901121422041071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمهند احمد فرحان حسن1271911121511015135

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيسجاد محمد سامي حبيب1271921121511019025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية االمال للبناتتطبيقيهديل عدي محمد جاسم1271931121522011054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيحسين علي عباس محمد علي1271941221211003026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الحسن البصري للبنينادبيأمير عقيل علي حسين1271951221211024002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيكرار حيدر غازي شناوه1271961221215003151

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية جرير للبناتادبيمريم محمد صدام هندي1271971221222008054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الشيماء للبناتادبيسحر جليل معله طاهر1271981221222017043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية ذات النطاقين للبناتادبييقين احمد صالح علي1271991221222019066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الوفاق للبناتادبيفاطمه ليث محسن لطيف1272001221222022053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الرباب للبناتادبينور الشمس انور شاكر ثابت1272011221222041093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية ابن سينا للبناتادبيحنين محمود صبار علوان1272021221222044013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية البراق المختلطةادبيايه فارس كطاع ابراهيم1272031221227007003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67الخارجياتادبيايمان عباس فاضل حسين1272041221228050060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيعلي عماد هاشم عباس1272051221415002028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيصفاء الدين احمد يحيى هادي1272061221515002033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيروى بشير حسن صويح1272071221522017022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية النصر للبناتتطبيقياديبة زياد كاظم مريوش1272081221522031002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيامير خليل علي حسون1272091321211002008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية القناة للبناتادبيرقيه وسام عبد العزيز عبد الكريم1272101321222003015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الشعب للبناتادبيطيبه جاسم يونس جابر1272111321222022117

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية حطين للبناتادبيصبا مشتاق رحيم عذافه1272121321222027036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيرقيه محمد شعالن حسن1272131321222036013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67االعدادية المركزية للبناتادبيسبأ احمد عادل جبار1272141321222041016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين حمزه1272151321422002072
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائيميسم اسماعيل ابراهيم محمد1272161321422015103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم رياض جبر مطر1272171321422040187

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبدهللا احمد خالد خضير1272181321511001059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية السياب للبنينتطبيقيحسين عالء صادق جعفر1272191321511028035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمحمد فاضل جبار زناد1272201321511029087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعلي اكرم حسن عليوي1272211321513008005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية عدن للبناتتطبيقيفاطمه فريد حميد كاظم1272221321522030030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعبد هللا فريد كاظم حمادي1272231421211017049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعبد هللا لؤي صبيح حسن1272241421211023141

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية البشير للبنينادبيحسن ابراهيم جبار مغير1272251421211033016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءادبيموسى قاسم زكي مجيد1272261421213025016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيتبارك طالب محمد فارس1272271421222003041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزهراء احمد خلف عباس1272281421222003075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية النعيم للبناتادبيسجى محمد مهدي صالح1272291421222009063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية عائشة للبناتادبيمنار عامر محبس حسين1272301421222010044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيفاطمه طالل مراد جالب1272311421222025042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الجمهورية للبناتادبيرنده نصير صعصع ضيدان1272321421222031012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الحريري للبناتادبيتبارك مهند عبد هللا صالح1272331421222060009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية بلقيس للبناتادبيفرح ماجد عليوي كاظم1272341421222062052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الندى للبناتادبينبأ رائد طعمه كاظم1272351421222069092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزينب علي حسين علي1272361421226003065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية التسامح للبناتاحيائينور علي قاسم سلمان1272371421422012138

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الفضائل للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد عباس1272381421422019014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية النسيم الهاديء االهلية للبناتاحيائيبنين ناهض عباس ادهام1272391421424033004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيعلي عبد العباس بطل وسيج1272401421511006058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67إعدادية المروج للبنينتطبيقيعبد الغفور محمد سلمان عبيد1272411421511011055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحمزه مجيد كاظم1272421421511014147

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعبد هللا ايسر مظفر عبد الحسين1272431421511050043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيمحمد مهدي فائز فاضل عباس1272441421513001016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية سومر للبناتتطبيقيشهد جمعه حسين صفر1272451421522008041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية االغادير للبناتتطبيقيتقى عبد الرحمن عبد المهدي داود1272461421522071003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية النهروان للبنينادبيمهدي علي خزيم مشالي1272471521211018116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمه عبد البشير خلف زاير1272481521222008096
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيحسان ماجد جليل عبود1272491521411016017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب عبد النبي ثامر كريم1272501521422004113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيبنين حسن زبون محسن1272511521422010016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيحسين طارق يحيى محمد1272522121211041015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية رزكاري المسائية للبناتتطبيقينوره علي احسان منصور1272532121526001012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيعلي ناصح شنيور جهادي1272542521511035038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية القطيف للبنينادبيمنتظر محمد عبد الرضا عبد علي1272552621211041046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمة نصير قيس خزعل1272562721422033228

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد اللطيف احمد127257112051008044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد الحميد عبد الكريم ناصر127258112051032018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الثقلين للبنينادبياصيل حقي مكي هاشم127259122021048006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية المسعودي للبناتتطبيقيزهراء حمزه عبيد خضير127260232052095007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية اليمن للبنينادبيمحمد خميس زيدان خلف1272611021211016033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيمصطفى علي عباس ابراهيم1272621021215001138

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية اإلرادة المختلطةادبياسامه حميد رشيد غافل1272631021217005002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية البيان للبناتادبيايالف مازن خميس حسين1272641021222014010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية البيان للبناتادبيداليا مؤيد عبد هللا عباس1272651021222014027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية ابي غريب للبناتادبيمريم محمد عبد مشكور1272661021222029036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمازن محمد شكر محمود1272671021511013119

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيمحمد علي سليمان علوان1272681121211001028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الثوار للبنينادبيميثم محمود محمد خضر1272691121211012054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية السيوطي للبنينادبيعلي سلمان داود خضير1272701121211046039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيسيف خالد ابراهيم خماس1272711121211052070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبياحمد سعد حمد عكله1272721121211053011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيحسن عماد عيدان احمد1272731121211053031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية العال المسائية للبنينادبيمحمد حسين خضر جريمط1272741121215004169

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية العزة للبناتادبيضحى محمد سمير راضي1272751121222001019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الزهور للبناتادبيزينب مرتضى حمود عمران1272761121222019017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية هند للبناتادبيانفال احسان هادي بدر1272771121222020006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية عمر المختار للبناتادبياسراء صالح عباس شنيهز1272781121222022002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيرند سرمد صالح داود1272791121222037015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50الخارجياتادبيساره اركان ذاري عطيه1272801121228050341

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيبنين بشار حسين حمزه1272811121522006007
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيزينب محمد ابراهيم اسماعيل1272821121522006032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيتقى ليث فائق مهدي1272831121522039006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيمريم صادق عبد السيد عبد الخضر1272841121522044044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيعبد الرسول علي رسول صالح1272851221211003052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية التاجي للبنينادبييونس خميس علي حسين1272861221211010031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية بابل للبناتادبيدانيه ابراهيم عبد الجليل نجرس1272871221222014012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية العزة للبناتاحيائيزهراء محمد حسين حمودي1272881221422036047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعلي لؤي نعمه عيسى1272891221511028123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد هللا احمد عبد العزيز احمد1272901321211015021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية عكاظ  للبنينادبيسجاد طي اشحيم سلطان1272911321211022060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية عكاظ  للبنينادبيليث محمد حيدر محمود1272921321211022108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمود وسام هادي حسين1272931321211022124

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية السياب للبنينادبيعلي نبيل مسلم حسن1272941321211028029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي محمد حميد محمد علي1272951321211031079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية دجلة الخير للبنينادبيكرار سالم باشط شعيب1272961321211033039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم كيالن عبد الواحد عمر1272971321222004093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الوزيرية للبناتادبيهدى ليث عبد الكريم حسين1272981321222005047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب غسان خلف زبون1272991321222018043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الرشيد للبناتادبيزينب ظاهر محمد جساس1273001321222020016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية عدن للبناتادبياية حسين سلمان نيره1273011321222030006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية يافا للبناتادبيآيه حسن محمد جعفر1273021321222031011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية السيف العربي للبناتادبيساره فرحان جاسم محمد1273031321222035041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمه سعد زوره زبون1273041321222040107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب اسامه اسماعيل لعيبي1273051321422029035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمصطفى قصي قيس إسماعيل1273061321511001105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعلي حسين عوده فليح1273071321511027067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيساره زهير محمد عباس1273081321522020007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50إعدادية المروج للبنينادبييوسف عبد هللا خميس محمود1273091421211011123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمد جبار حمدان ضيغم1273101421211028055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبياحمد امين خضير عباس1273111421211031001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد احمد حلبوص عبد1273121421211040086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد الجواد موفق محمد صالح عبد الهادي1273131421211041083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية فدك للبناتادبياسراء حيدر عبد الكاظم حرز1273141421222006004
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية صفية للبناتادبيزينب احمد راشد علي1273151421222011097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية التسامح للبناتادبيامنه عبد الجبار عبد هللا عباس1273161421222012006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية التاخي للبناتادبيسرى سعد وادي خلف1273171421222017018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الحريري للبناتادبيميسرة بشير عبد كاظم1273181421222060044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية بلقيس للبناتادبيرفاه فيصل مويت مشتت1273191421222062014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الندى للبناتادبيشيالن حسين تركي محسن1273201421222069060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية فدك للبناتاحيائيمنار حيدر جواد بركات1273211421422006148

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم فخر الدين حيدر خانه1273221421422023035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيرشا قصي مطير شمران1273231421424031013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيسجاد حسان هادي عزيز1273241421511020036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمحمود طالب عاصي حوشي1273251421513016018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية ام القرى للبناتتطبيقياسراء داود سليم عبد1273261421522015002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية التاخي للبناتتطبيقيشهد محمد جبر غالم1273271421522017010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزينة اسامه عباس حاوي1273281421522028013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيضمياء ضياء كاظم عبد هللا1273291421522031013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد علي وادي حسين1273301521211008010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية التراث العراقي للبنينادبيسجاد سالم لفته الزم1273311521211008051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية قباء للبنينادبيمؤمل زهير سلمان حسين1273321521211010044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي حاجم محيسن داود1273331521211017077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية العقيلة للبناتادبيرقية حسين صبيح حسين1273341521222001047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية العقيلة للبناتادبيشهد ماهر كامل متعب1273351521222001076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيعلي كامل ياسين كاظم1273361521511007108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية االغالبة المختلطةادبيمحسن محمد محسن عسل1273371921217003010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعز الدين حسين مدحت منصور1273382121211055027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية رزكاري المسائية للبناتادبيهاجر صفاء ابراهيم وهاب1273392121226001015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهاله احمد تويلي عواد1273402121422085264

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي عبد القادر محسن عوده1273412221413006138

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية مهدي البصير للبنينادبياحمد علي احمد محسن1273422321211045002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية االصالة للبنينادبياحمد حمود حمزة راسم1273432621211035002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية ام الكتاب للبناتادبيهدى سعيد غالم معن1273442621222052016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيمهدي عباس كاظم نزال1273452621411054061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيصفا هاني عبد الرضا مسلم1273462721526001107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمحمد غالي يوسف صبر127347132021038056
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيمصطفى عماد كاظم خضير127348132051008052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمصطفى محمد حمود جاسم127349132051023071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى اسماعيل ديوان حسن127350132051055056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيفرح فراس محمود جابر127351132052091052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمخلف عدنان عباس جسام127352192021041030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية بالل للبنينادبيعمر حميد كعيد فرحان1273531021211021026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية االيالف للبناتادبيفاطمه محمد زامل سعيد1273541021222022005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الحضارة للبناتادبيغفران جهاد علي عبد1273551021222026021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية ابي غريب للبناتادبيساره قاسم خشان فياض1273561021222029019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية العراقي للبنيناحيائيجعفر احمد حسين صالح1273571021411005004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعلي جمال رحيم سلمان1273581021511015091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيفاطمه جاسم محمد حمود1273591021522007010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين حمزة نعيس لفته1273601121211009020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية السيوطي للبنينادبياياد حميد عليوي خالد1273611121211046007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيمحمد مصطفى عباس ناصر1273621121211053106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية عدن للبناتادبيتبارك كاظم عبد عذاب1273631121222033015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية التعاون للبناتادبيندى اياد محمد حسين1273641121222040057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية ابابيل للبناتادبيبسمة ابراهيم وناس فرحان1273651121222045005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية االخالص للبناتادبيرنا فائق مهدي صالح1273661121222046040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية بنات العراق للبناتادبياسيل احمد ساجت كاطع1273671121222057002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الميسرة للبناتادبيسبا خالد خضير هلول1273681121222064016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية تطوان للبنيناحيائيشاكر احمد بدري هاشم1273691121411017055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيجوهر سراقه فريح ذيب1273701121511017029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية البالد للبنينادبيصالح عدنان مكي شالل1273711221211008027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الثائر للبنينادبيحسن هللا حسين كاظم جراد1273721221211011004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الكرامة للبنينادبيمرتضى حبيب كاظم عيالن1273731221211017028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية ذو الفقار للبنينادبيامير عدنان عباس حسوني1273741221211038005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمصطفى فراس عبد الستار علوان1273751221211038113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيمحمد الجواد مؤيد جميل محمد1273761221215007041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية المشاهده للبناتادبيسجى عقيل خميس خليفه1273771221222001022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33أعدادية الفاطميات للبناتادبينبأ محمد عبد االمير مهدي1273781221222021077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33الخارجياتادبيشهباء احمد كاطع موسى1273791221228050283

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الطارمية المسائية للبنينتطبيقيحسن سعيد ناجي صالح1273801221515006010
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيمحمد مشتاق طارق يوسف1273811321211002092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد الرحمن ستار جبار جاسم1273821321211004038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية السويس للبنينادبيديار مؤيد احمد حسن1273831321211006027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الشماسية للبنينادبيصالح مهدي جاسم امين1273841321211021026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحسين عدي علي عبد الكاظم1273851321211031028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية السيف العربي للبناتادبينرجس جمعه لفته كاظم1273861321222035083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيمرح حسنين عبد الرزاق حسن1273871321226002026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمريم اكرم راضي حسين1273881321422017133

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الفوز للبناتاحيائيلبنى حسين طاهر بنيان1273891321422023054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية السياب للبنينتطبيقيخالد وليد بديع مصطفى خير الدين1273901321511028044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمحمد صالح علي ناصر1273911421211007041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي احمد مجيد جاسم1273921421211013072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمصطفى جمعة جلوب كريم1273931421211025088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية النجاح للبنينادبيعلي امير مجيد حمودي1273941421211026093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية النجاح للبنينادبيعلي صالح هندي دراج1273951421211026103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية اسد بغداد للبنينادبيسجاد طالب محمد علي1273961421211040047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيحسين جبار رزاك نزال1273971421215009029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبياسراء عماد حامد حسين1273981421222003007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33 تموز للبنات14ثانوية ادبيفاطمه مهند نوري حياوي1273991421222007038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية سومر للبناتادبيتبارك حسين عبد شايع1274001421222008014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية صفية للبناتادبيمريم عبد العباس فرهود عفريت1274011421222011185

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية صفية للبناتادبينور الهدى عادل كريم نادم1274021421222011210

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الفداء للبناتادبيفرح سعد عطا عبد الرحمن1274031421222033061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الناصرة للبناتادبيمريم حسن خزام علي1274041421222056053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية سما بسماية للبناتادبينبأ عصام عبد هللا كاظم1274051421222068036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية السعادة للبناتاحيائيفاطمه محمد راضي عبد الحسن1274061421422049026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي السجاد علي بدن دخان1274071421511016087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيياسر عمار ابراهيم مهدي1274081421511021153

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقياحمد عالء جمعه رسن1274091421515009001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية زينب للبناتتطبيقيزهراء صباح علي صباح1274101421522043005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس ياس خضير حسن1274111521211009080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية النجاة للبناتادبيفاطمه احمد قاسم عبد الحسين1274121521222003051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيسمر علي عباس مجيد1274131521222006062
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه اسامه عبد الحسين جاسم1274141521222007070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه حميد مجيد وحيد1274151521222007073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه واثق كمر عليوي1274161521222007082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيايات علي حسين عطوان1274171521222015006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيزيد كاظم زعيج كاطع1274181521411005053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسجاد سامي حبيب خضير1274191521511005077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيسجاد باسم محمد علي1274201521511013026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيرسول صباح عفص حبتر1274211521511015033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسين عبد الستار جبار عصفور1274221621511010035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الرحمة للبنينادبيايوب خالد طه ياسين1274231921211055004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيكمال الدين محمد كاظم دخيل1274242221217073048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيحسين سعد عبد زيد تايه1274252321511061016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية االنتصارات للبناتادبيزينب احمد محيسن فضيل1274262621222002035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين مهدي هبسي حمد1274272821515001171

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.7258.29ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد احمد عباس دبي1274281421511005010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية العامل للبنينادبياكرم عماد جواد لفته127429112021015009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية اسد بغداد للبنينادبيسيف سالم لطيف عزيز127430142021048051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الفضيلة للبناتادبياستبرق عبد الرضا كامل سيد127431152022045003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية التقدم للبنينادبيمحمد فزع عسل عبد127432192021062037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد فليح ناصر فرج هللا1274331021211008083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية المثنى للبنينادبياحمد محمود ستار احمد1274341021211022018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الغفران المختلطةادبييوسف دهام كواد عيسى1274351021217001022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الفردوس للبناتادبينور كريم عاشور عيدي1274361021222008025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية النبوغ للبناتادبيلبنى مزاحم ياسين محسن1274371021222016011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية التألف للبناتادبيايه عالء حسين عبيد1274381021222043006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية ابن خلدون المختلطةاحيائيرغد سمير صالح مهدي1274391021427011006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد الرحيم عمار عدنان طه1274401021511019046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمنتظر احمد صاحب محمد1274411021511019109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد سليم زكريا رؤوف1274421021511020228

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الخبير للبنينادبيحيدر حاكم هاني عباس1274431121211007026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية ابن سينا للبنينادبيحيدر كامل ابراهيم علوش1274441121211016021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الرضوان للبنينادبيعمار دريوش محمد حمد1274451121211032028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيمحمد حافظ علي عناد1274461121211045112
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية خير االنام للبنينادبيغيث يحيى هاشم محمد1274471121211051010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيورود خوام كمون جاسم1274481121222073090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية العراق للبنينادبيعلي حمدان عبد النبي محمد1274491221211009143

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيامير هاشم عطيه محمد1274501221211016010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الصديق للبنينادبيماهر بدر داود سلمان1274511221211020032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبينور الزهراء محمد جاسم مهدي1274521221222007049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية جرير للبناتادبيمريم إحسان فاضل هادي1274531221222008053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الجاحظ المختلطةادبيبراء محمد جاسم حسين1274541221227010007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيكميل علي جاسم محمد1274551221411027120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيحوراء نصير محمد حسين محمد سعيد1274561221422026066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيرقية احمد فاضل هادي1274571221422029029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17الخارجيونتطبيقيزين العابدين حيدر حسين خضير1274581221518001048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية جرير للبناتتطبيقيبنين حيدر ناجي عبد1274591221522008006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الخلود للبناتتطبيقيمنار رائد عبد الحسين كريم1274601221522012019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيريام صباح حسن احمد1274611221522035011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيذو الفقار رعد فاضل كاظم1274621321211012038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيسجاد محمد سالم مظلوم1274631321211024019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيعمر شهاب احمد شاكر1274641321215001069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية بغداد للبناتادبيايات عماد قاسم صالح1274651321222001005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية االسوار للبناتادبيزهراء كامل خان جان شريف1274661321222007017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية زهو العراق للبناتادبيفاطمه عبد الكريم سلمان روكان1274671321222009029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية ام البنين للبناتادبيتماره فيصل غازي كاظم1274681321222011025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمه حسن هادي هاني1274691321222015080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الشعب للبناتادبيايه عدنان احمد عجيل1274701321222022020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الشعب للبناتادبيزبر جد احسان سلمان عليوي1274711321222022068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية يافا للبناتادبيبنين حاتم عبد الكريم داود1274721321222031016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائياحمد مازن محمد ابراهيم1274731321411012014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية المناهل للبناتاحيائيسجى حسين حاتم زيدان1274741321422046045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيخطاب عمر الفاروق محمد سمير شاكر1274751321511001036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد سلطان عزر عداي1274761421211003061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين رعد زغير حمزة1274771421211023056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي عبد الرضا جري حسين1274781421211023163

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبياسعد داود مسير فيحان1274791421211031006
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الصفاء للبنينادبيمحمد خالد غني عريبي1274801421211046064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية السجود للبناتادبيساره عادل موات عذافه1274811421222001030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيبراء محمد سلمان علوان1274821421222003031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفرح صالح بصو هليل1274831421222028055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية االسكندرونة للبناتادبيمريم جبار عطيه برهان1274841421222032067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الخليج العربي للبناتادبيحنين مهدي عباس عزيز1274851421222058007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الندى للبناتادبيزهراء حسين عبد صالح1274861421222069029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الندى للبناتادبيفاطمه قيس نعيمه عبيد1274871421222069078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الندى للبناتادبيهدى حسين كاظم سعود1274881421222069106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيشهد مؤيد كاظم جياد1274891421422016051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعبد هللا نامس رشيد مشيوح1274901421511013039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية المهندسين االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الواحد قاسم صالح1274911421513023004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعلي عامر خضير خلف1274921421515002130

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمريم كريم عوده علي1274931421522062031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمحمد صادق طالب وروش علي1274941521211003082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمرتضى صالح علي رحيمه1274951521211008123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الوارثين للبنينادبيمصطفى ياسين سلمان نصيف1274961521211013110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية النجاة للبناتتطبيقييقين اياد علي حسين1274971521522003041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيمروة عيسى شرهان عواد1274981521522008057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية المستقبل المختلطةادبيمقدام ثامر محمود جسام1274991821217012017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيحسام عبد الرحمن حسين علوان1275001821511002022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيابو بكر محمد عبيد فراس1275011921211010002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيليث تركي ختالن حمادي1275021921211060022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيسيف مؤيد اكرم توفيق1275032121211021008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية النسائي المختلطةادبيحبيب زيد حبيب بالل1275042121217022004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيالرا حسين علي مراد مراد1275052121222086051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينتطبيقينياز عادل محمد مولود1275062121511077023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية صنعاء للبنينادبيحيدر كريم علوان سعود1275072321211011028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية صنعاء للبنينادبيعثمان سعد عطيه خصباك1275082321211011049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء عبيد حسين شهاب1275092321422043070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيبنين رياض زغير عطيه1275102521522004024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبياحمد حسن علي سبع1275112621211024001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفرح اكرم سعيد علي1275122621222058052
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبياالء رائد داود عبد هللا1275132621222063002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيغيث مطشر هاشم رضا1275142621511054025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيرامي اسماعيل محمد حديد127515102021205049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية النهار للبناتتطبيقيتبارك جمال نجم عبد هللا127516112052127004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمصطفى عاشور حسين جميل127517152041007164

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيامجد ضياء صغير نايف127518182021127005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيصالح مخلف عباس عبد هللا127519192021010017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية العراقي للبنينادبيسجاد فؤاد هادي عباس1275201021211005035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الجامعة للبناتادبينبأ احمد هاشم احمد1275211021222009031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية اليرموك للبناتادبياسيل نبيل كامل داود1275221021222011001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه علي كاظم راضي1275231021222014061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية االنفال للبناتادبيساره قصي فارس صالح1275241021222019020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية العامرية للبناتادبييسر محمد كمال حامد1275251021222036055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الفاروق للبناتادبيتقى زهير توفيق جميل1275261021222037006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الفردوس للبناتاحيائيهند طه ياسين محمد1275271021422008135

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الحكمة للبناتاحيائيمريم اياد حميد حسين1275281021422025044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيقاسم رعد سبع حسون1275291021511019077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد ياسر محمد فاضل1275301021511029045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الوركاء للبنينادبيحسن حاتم عبد الكريم احمد1275311121211026023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية السياب للبنينادبيعباس خليل اسماعيل نصيف1275321121211027053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيهمام حيدر عليوي حسين1275331121211044080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية التقى للبناتادبيمالك احمد العيبي ماجد1275341121222012090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبياالء محمد بديع مهدي1275351121222014001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية عشتار للبناتادبيشمس احمد فليح عكيل1275361121222027038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية التعاون للبناتادبيمريم عالء عبد هللا عبود1275371121222040047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية االخالص للبناتادبينورهان صباح نوري سلمان1275381121222046113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية مؤتة للبناتادبيزينب محمد عطيه عبد هللا1275391121222050021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيدانيه سمير جاسم ايوان1275401121222062023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيفاطمة ياسين احمد خليل1275411121222073063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00الخارجياتادبيهديل جسام محمد عداي1275421121228050769

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائياحمد سالم اسماعيل كاطع1275431121411049014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيبراق محمد داود سلمان1275441121511002008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00الخارجياتتطبيقيشمس الضحى علي محسن كاظم1275451121528050067
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيسجاد جبار مهدي جبر1275461221211003040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبييوسف عبد الرحيم جبار خلف1275471221211036082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمه هشام اسماعيل كنهر1275481221222004016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الخمائل للبناتادبيزينب محمد عبد الحسين ابراهيم1275491221222043049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائياساور عبد الحسن طه معتوك1275501221426001002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيعقيل مسلم حسين مطرود1275511221511005015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الحرية للبناتتطبيقيمنار محمد سعيد مهدي1275521221522026065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيحسام الدين فاضل حمد سليمان1275531321211004018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيميثم بهاء منصور احمد1275541321211012118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد زاهر داود سلمان1275551321211017113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الشماسية للبنينادبيعلي رعد سلمان محمد1275561321211021037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الصفا للبنينادبياحمد علي عبد الوهاب علي1275571321211027008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية السياب للبنينادبياحمد جواد كاظم حسن1275581321211028003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيالحسن صبحي داود سلمان1275591321211031009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية االعتدال للبناتادبيفاطمه عاطف صبري محمد1275601321222008047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية شمس الحرية للبناتادبيحوراء عباس حسين علوان1275611321222010014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية ام البنين للبناتادبيحوراء حسن حسين شفيق1275621321222011027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الفيحاء للبناتادبيشيماء عبد الرضا عباس كاظم1275631321222013033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الزهراء للبناتادبيبراء غضبان اسماعيل رضا1275641321222021010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية النسرين للبناتادبيتبارك خالد ناجي نجيب1275651321222047004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية يافا للبناتتطبيقيزينب علي عبد الزهره خلف1275661321522031034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد راشد خليف مشعان1275671421211003059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسلمان اياد سلمان خميس1275681421211010035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00إعدادية المروج للبنينادبيمحمد حسن عباس علي1275691421211011092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي حسين مخلف احمد1275701421211013075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية سامراء للبنينادبيسجاد كريم ناصر مطشر1275711421211030022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعلي منذر طه موسى1275721421211031053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيضياء بهاء عبد رجب1275731421211035071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية فدك للبناتادبينبأ علي عبد الزهره هاشم1275741421222006093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية نور الهدى للبناتادبيبتول يوسف ابو الهيل علي1275751421222052009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الحريري للبناتادبيبروج مهدي احمد مهدي1275761421222060007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية بلقيس للبناتادبيايه غالب حسون عيدي1275771421222062002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه احمد لطيف معن1275781421222062047
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد عادل سلطان كاظم1275791421511016128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد محمد زبون موزان1275801421511019109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية البراق للبنينادبيجبار محمد جبار سلمان1275811521211002017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمرتضى محمد جبار حاشوش1275821521211006107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيسجاد مظهر غالب جاسم1275831521211015041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الفكر للبناتتطبيقينور الهدى عادل عبد الزهره لطيف1275841521522016048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية البيادر للبنينادبيعبد القادر بشار حمد صباح1275851921211091018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيعلي عباس عوده ابراهيم1275861921417002010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية قزانية للبناتادبيكوثر فائق ولي عباس1275872121222015020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيمصطفى محمد صاحب سوادي1275882421211043033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الحامدات للبناتادبيورود منذر نايف شاكر1275892521222034035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية كصيبة المختلطةادبياحمد ظاهر هادي حرب1275902621217019005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الكوثر للبناتادبيآسيا عبد الوهاب حسين محمد1275912621222013001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيهدى ضياء حسن رسن1275922621226003031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيسبأ حميد بريسم كاطع1275932821522031028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الخضراء للبنينادبيحارث مثنى حمد مخلف1275941021211013007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيمصطفى حسين علي احمد1275951021215007068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الرحمن للبناتادبيميامي جاسم حميد عباس1275961021222021023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية البطولة للبناتادبيأمنه عبد فاضل عبد1275971021222028002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية ابي غريب للبناتادبيتبارك وادي ابراهيم ظاهر1275981021222029011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيريم سعدون ساجت ضاحي1275991021222041009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيغيث جبار عذاب عبود1276001121211009068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الرضوان للبنينادبيبالل عدنان جاسم محمد1276011121211032008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الصحف االدبية للبنينادبياسامة همام عبد الكريم علي1276021121211045015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيحسين صفاء حسين عباس1276031121211050015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبياحمد هاشم خضير حسون1276041121211052008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية بغداد االهلية للبنينادبيكرار ضياء ثابت معن1276051121213016007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعلي حامد ناجي حسين1276061121217001031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية البتول للبناتادبيفاطمه فاضل غصاب عباس1276071121222013069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية عائشة للبناتادبياسراء صالح يوسف جبر1276081121222023003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية االخالص للبناتادبينبأ حيدر كاظم جواد1276091121222046100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الشفق للبناتادبيزينب ماجد جاسم خرنوب1276101121222051034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الرباط للبناتادبيرحمة هللا حسين علي نعمه1276111121222055026
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية النهار للبناتادبيرند كريم مطلب عمير1276121121222056017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الميسرة للبناتادبيايناس ياسين علي حسن1276131121222064002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية االسراء المختلطةادبيساره رحمن مشهد حمادي1276141121227012011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية ذات النطاقين للبناتادبينبأ محمد محمود حسن1276151221222019063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيهديل محمد علي عبيد1276161221422017174

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيبكر احسان عدنان سكران1276171321211004012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيافنان علي حسين علوان1276181321222029004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية بنت الهدى للبناتادبيسرى صباح نجم ارميض1276191321222034010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83الخارجياتادبيايات حسين فنجان عواد1276201321228050050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83الخارجياتادبيايات محمد جاسم حسن1276211321228050057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الفوز للبناتاحيائيمها جبار حسين زياره1276221321422023061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى جاسم شاوي عبد1276231421211010077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية البلديات للبنينادبياحمد ماجد صاحب خطاب1276241421211034019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى علي مشتت شندي1276251421211034176

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد منعم احمد طعيس1276261421211035008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيجاسم مثنى جاسم عيسى1276271421211035018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيامير حاكم سلطان جخيور1276281421211042002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى2347.0057.83الخارجيون ادبيحسين مهدي جاسم محمد1276291421218002927

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83 تموز للبنات14ثانوية ادبيشيماء محمد فرج عبد السالم1276301421222007033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الفداء للبناتادبيهدى جمعة مهدي الزم1276311421222033087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيكرار مهند صاحي كزار1276321421411009125

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي ماجد عبد هاشم1276331521211017090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء صادق جاسم حسن1276341521222005041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية سمية المسائية للبناتادبيزينب قاسم حمود طعمه1276351521226001065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء شاكر عويد سالم1276361521422004087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيزمن جار هللا عاشور درباش1276371521422007077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية المستقبل المختلطةادبيسجى مؤيد عبد هللا سعود1276381821227012004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية القدر للبنينادبيحسين مولود محمود خلف1276392121211078011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية اليرموك للبناتادبينور ناظم عالء الدين سلمان1276402121222035039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب باسل عباس كريم1276412121222065050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83الخارجياتادبيفاطمة منعم عبد الرحمن علوان1276422121228050405

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الفارابي للبنيناحيائيمرتضى حسين صويفي احمد1276432121411025032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيتبارك باسم جبر عويف1276442221422009019
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية البطحاء للبناتاحيائيشموس عباس كامل عوده1276452221422045052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية القطيف للبنينادبيفراس عالء حامد عبيد1276462621211041031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الروابي للبناتاحيائيساره ستار جواد عباس127647212042146028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد محمد عدنان محمد1276481021211009005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيسيف عيسى حسين شنابة1276491021211015034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الفردوس للبناتادبينور خليل ابراهيم رشيد1276501021222008024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية اجنادين للبناتادبيريهام مقداد مشرف محسن1276511021222038020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيطيبه محمد سهيل نجم1276521021422015031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية فلسطين للبناتاحيائيدنا كريم هاشم خيون1276531021422032015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الفارابي للبنينادبيحسنين صفاء طه كاظم1276541121211002008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الخبير للبنينادبياحمد جاسم حميد رشيد1276551121211007002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية االمال للبناتادبيداليا عامر حمد مخلف1276561121222011029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية التقى للبناتادبينبأ عبد الرحيم زوير مخيلف1276571121222012095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبياية عبد الرزاق جبار محمد1276581121222014004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية عائشة للبناتادبيانمار موفق محمد عسل1276591121222023005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية زبيدة للبناتادبياشجان رعد سلمان رسن1276601121222042002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية زبيدة للبناتادبيدعاء ناصر محراث خلف1276611121222042019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الشفق للبناتادبيشمس ابراهيم جاسم حسين1276621121222051037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيزهراء شبيب حسين لطيف1276631121226001023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيغدير فارس طه جبار1276641121422021099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الخطيب للبنينادبيعباس احمد هاني حميد1276651221211031075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبياحمد عبد الكريم ابراهيم حمد1276661221215007003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية التضحية للبناتادبيحنين هاشم عبد هللا زيدان1276671221222010015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبياحرار حيدر محمد عبد الرضا1276681221222011002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الخلود للبناتادبيساره سمير محمد حسين عبد الرضا1276691221222012018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الهدى للبناتادبيطيف احمد سعد احمد1276701221222025031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية ابن سينا للبناتادبيضحى سعد جاسم محمود1276711221222044023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمشكاة سعد عزيز حسين1276721221222046152

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبأ جمال خضير عباس1276731221222046157

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينوره نبيل حسين شنشول1276741221222046178

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيفاطمه هيثم كاظم راضي1276751221226002030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائياسامه مجيد حميد عبود1276761221411014009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيزهراء عمر حاتم محمد1276771221422020023
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية البخاري للبناتاحيائيهدى نجم سهيل منصور1276781221422027070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمروان عودة عطيه جبر1276791321211031100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينادبيامير حامد حسين علي1276801321215010003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الخنساء للبناتادبيضحى حسن احمد جاسم1276811321222018052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية زها حديد للبناتادبيرواء عدنان صابر محيسن1276821321222048026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية يافا للبناتاحيائيهاجر فاضل جابر كاظم1276831321422031189

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية يافا للبناتاحيائيوالء شهاب احمد حسين1276841321422031200

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الزوراء للبنينادبيعلي زين العابدين فالح صبر محمود1276851421211001015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي طالب حسين صياح1276861421211010052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيزيد علي حاتم عبد الحسين1276871421211017030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمهيمن خالد جاسم حسين1276881421211017116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية البشير للبنينادبيعلي حسين سلمان جهاد1276891421211033064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية البشير للبنينادبيمحمد باقر رعد راضي جوني1276901421211033087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية اسد بغداد للبنينادبيسجاد حامد سلمان مراح1276911421211040045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيحسين علي مصعب ابراهيم1276921421211051018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعلي مجدي عمران محمود1276931421211051040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية المهند المسائية للبنينادبيابراهيم باسم محمد موزان1276941421215012001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية التسامح للبناتادبياسماء جبار عباس سلمان1276951421222012003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية التسامح للبناتادبيمريم منعم كاظم جواد1276961421222012082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعداية الهدى للبناتادبيزينب حسين عباس عبد1276971421222013022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء محمد عبد الرضا لفته1276981421222046026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية نور الهدى للبناتادبيزينب احمد مهاوش جبار1276991421222052031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزهراء محمد زماخ كشمر1277001421222059037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية بلقيس للبناتادبيساره حسين ناصر ثابت1277011421222062038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الندى للبناتادبيطيبه محمد ياسر بني1277021421222069067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين علي مسلم حمزه1277031421411010012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمرتضى حسين علي كريم1277041521211007199

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعباس رحيم نوري عبد هللا1277051521211017068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية العقيلة للبناتادبيام البنين علي حسن جاسم1277061521222001003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الرميلة للبناتادبيرقية جاسم عبد عبد هللا1277071521222004028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67الخارجياتادبيحنين حسين حسن علوان1277081521228050127

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67الخارجياتاحيائيزهراء حامد فارس حسن1277091521428050121

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيسيف سعدي خلف صالح1277101921211069031
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيعدي مجيد مظهر علي1277111921215010080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الوطن للبنينادبيسجاد باسم مصطفى يوسف1277122121211070013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيمالك وسام حامد ناصر1277132321422052063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية حلب للبنينادبيخالد عثمان كصاب فرحان1277142621211013042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيمنار حميد عبد دعداع1277152621224013021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيفاطمه احمد موسى عبد الحسين1277162621422002039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية براثا للبناتادبيضحى حيدر كاظم عبد1277172721222057064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الياسمين للبناتادبياالء عبد الحكيم عباس جداح1277183221222003003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية بغداد للبناتادبيام البنين سعد حميد عزيز127719102022117004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمصطفى عدنان عبد عرموط127720192041011126

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية دار السالم للبنينادبيعبد الوهاب عماد عبد الوهاب جاسم1277211021211025025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية البيان للبناتادبيايات قاسم محسن محمد1277221021222014008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الحضارة للبناتاحيائيضحى حاكم حسين علوان1277231021422026057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية العامل للبنينادبياحمد سعد نايف خضير1277241121211014006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيبركات محمد غالي حميد1277251121211044010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعبد هللا ماهر مخيف ملهوف1277261121211052080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمحمد حسن كاظم فليح1277271121211052117

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية مريم العذراء للبناتادبيرويده نعيم نايف سلمان1277281121222014016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية عمر المختار للبناتادبيزينه رافد ابراهيم حسين1277291121222022020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية الشفق للبناتادبيصفا عدنان فريح مطر1277301121222051039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الرباط للبناتادبياية ناصر محمد سداوي1277311121222055011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيسجاد عباس داود سلمان1277321221211005025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية الكرامة للبنينادبيمحمد وهاب علي حسين1277331221211017026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيحسين غالب صكر حطاب1277341221215003063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية هوازن للبناتادبيشروق حسين علي كاظم1277351221222048004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية االخيضر للبناتادبيرغد محمد عباس عبيد1277361221222052016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية االقصى للبناتاحيائينبا صالح ابراهيم احمد1277371221422045033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيحسن عبد االمير محمد عليوي1277381321211002019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبييوسف نجاح حسن عبد النبي1277391321211007036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمروان خالد عبد غريب1277401321211009081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبينور الدين عماد غدير مري1277411321211012119

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية المتنبي للبنينادبينعمه علي نعمه خريبط1277421321211017137

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين عالوي عبد الحسين جبر1277431321211035024
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيسجاد سمير نجف علي1277441321215001040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية القناة للبناتادبيفاطمه عبد الجبار شكر عبد الجبار1277451321222003028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرتاج احمد محمد جاسم1277461321222014009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الخنساء للبناتادبينور احمد اكرم محمود1277471321222018072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الرشد للبناتادبينور الهدى جمال داخل زغير1277481321222033024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الفردوس للبناتادبيريام فهد لطيف داغر1277491321222040047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية االسراء المسائية للبناتادبينبأ محمد خالد مهدي1277501321226004028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى عباس عبد علي عبيد1277511421211006086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية طه للبنينادبيعبد المهدي ابراهيم سعد كاظم1277521421211049081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيحسين رشيد صالح عجيل1277531421215009032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيتبارك سعدون كاظم عجيل1277541421222003039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيبتول غازي جبير عنبر1277551421222022008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية االمال للبناتادبيرباب كريم محسن زغير1277561421222041008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيسجى خضير عيسى حسين1277571421422059038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية النجاة للبناتادبيرقيه هاشم ماجان حويز1277581521222003021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسجى قاسم عبد الحسين علي1277591521422006128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيتبارك عالء كاظم جاسم1277601521422011048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الرصافي للبنينادبياحمد ناظم عبد المجيد نجم1277611921211012004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية الفارابي للبنينادبياحمد ثامر حاتم كاظم1277622121211025001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الرفاعي للبناتادبيزهراء طالل طعمه حمزه1277632221222053022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبينبأ حسين عالوي رضا1277642621222037047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد حسين مطلك سلمان1277652621411011174

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الخورنق للبنينادبيرائد صدام طالب عبد هللا127766122021028001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي محمد نعمه صالح127767132041012087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمازن قاسم عبيد كاظم127768192041066120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية عمر المختار للبنينادبيحسام عامر امين فهد1277691021211004003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية العراقي للبنينادبيحسين عامر جبر كاظم1277701021211005021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية القدس للبنينادبييوسف محمد اسماعيل ابراهيم1277711021211014076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الغفران المختلطةادبيابراهيم مهدي جدوع علي1277721021217001001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية التألف للبناتادبيزهراء محمد عبد علي عباس1277731021222043032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيشجن اركان ثلج عبد1277741021222045027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبياحمد عالء نجم عبد هللا1277751121211034003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيزيد زهير علي هادي1277761121211045052
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبياسالم نور الدين مهدي علي1277771121211054013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيهدى فؤاد كاظم سلمان1277781121222002042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الجمهورية للبناتادبيروان مالك يوسف عبد1277791121222009028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الرحاب للبناتادبيايناس صالح محمد نجم1277801121222067004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية االصيل للبناتاحيائيمالك ايوب كاظم حميد1277811121422005071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيذو الفقار علي عباس خلف1277821221211004015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد محمد جعفر كريم1277831221211039045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرواء غانم حمزه كاظم1277841221222011028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية االنوار للبناتادبيايات رائد سلمان محمد1277851221222023004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية االنتصار للبناتادبيتبارك حسن سليم جبر1277861221222042005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية البراق المختلطةادبيرسل اسماعيل خليل خليوي1277871221227007007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية البالد للبنيناحيائيعبد الغفور يوسف محمد عبد القادر1277881221411008014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك رافد سامي شهاب1277891221422025028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الصفا للبنينادبيعلي محمد محسن داود1277901321211027077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية شمس الحرية للبناتادبيحوراء علي حسين عبد1277911321222010015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الشعب للبناتادبيرجاء مشرق نجم عبود1277921321222022056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33إعدادية الجزيرة للبنينادبيكرار صالح حسن علوان1277931421211016051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية ابي عبيدة للبنينادبياحمد حامد حسن بدن1277941421211029003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية البشير للبنينادبيعبد المهيمن ثائر جبار روكان1277951421211033057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية البلديات للبنينادبيمنتظر خلف زوره درك1277961421211034190

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعلي رشيد نعيم منادي1277971421211042022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية طه للبنينادبيعلي حسين فالح سبع1277981421211049086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيحمزة حسين شدهان مشيفي1277991421215006027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية فدك للبناتادبيأيات حازم مهدي لطيف1278001421222006001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية صفية للبناتادبيتبارك سعد خليف جاسم1278011421222011036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية المهج للبناتادبيمريم حسين عبد الرحمن إسماعيل1278021421222035089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الكرامة للبناتادبيرقيه خضير عباس جويج1278031421222044017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم امجد عبد الرضا عسكر1278041421222062057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الندى للبناتادبيايه عباس محمد عباس1278051421222069011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيرنا احمد صدام قاسم1278061421226006013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي ياسين منعم جاسم1278071421411009116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية االمال للبناتاحيائيزينب عباس خلف عبد هللا1278081421422041092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائياسراء باري صدام كاظم1278091421426006007
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي قاسم حسن عبد علي1278101521211005062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية العقيلة للبناتادبيمالك ماجد صدام زورة1278111521222001105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية المستقبل المختلطةادبيانتظار شايع حثيرب رجا1278121821227012001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية البتول للبناتاحيائيفاطمه مهدي هاشم رشاد1278131821422016033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيرامي باسم محمود نصيف1278142121211055017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعبد الملك طارق عباس عبد1278152121211060037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية قزانية للبناتادبيزهراء غيم عزالدين محمود1278162121222015010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيبنين غثان محمود سمين1278172121222086008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيمؤمل عبد االمير عزيز مصطفى1278182121415005024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء حازم علي موسى1278192221422006035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية المستنصرية للبناتادبيسجى محمد حمد نجم1278202321222040033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية السنية للبناتاحيائيايات كافي نعمة خلف1278212421422009027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمجتبى محمود شاكر حسن1278222521413028063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيورقاء جالل سعيد سلمان1278232621227022007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيهارون عباس حميد حسين127824102041041079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعبد هللا قيس مشعل حسين1278251021211010022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية المصطفى للبنينادبيايوب صباح لطيف حمد1278261021211017013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية اليرموك للبناتادبيمعصومه سمير علوان سليم1278271021222011017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعداية المعراج للبناتادبيأيات داود سليمان خلف1278281021222031003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية صقر قريش المختلطةادبيتبارك علي كاظم جواد1278291021227004003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعلي ليث كريم مزعل1278301121211053085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيماريه عماد عبيد خضير1278311121222014037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية المعرفة للبناتادبيسجى يحيى درويش محمد1278321121222060025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الخطيب للبنينادبيحسين علي كريم حمزه1278331221211031040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد الباقر نبراس محمد علي رشيد1278341221211039075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية المشاهده للبناتادبييقين حسين احمد حمادي1278351221222001042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية العزة للبناتادبيزينب احمد عبد اللطيف جعفر1278361221222036026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايه نبيل عبد كاطع1278371221222046022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمنار كريم كاظم حسين1278381221222046153

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17الخارجياتاحيائينور عدنان سالم زوره1278391221428050225

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية االنصار للبنينادبييحيى سمير ابراهيم سليمان1278401321211003054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية صالح الدين للبنينادبيمصطفى علي لعيبي ولي1278411321211008126

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية ابابيل للبنينادبيموسى عبد اللطيف غازي صكر1278421321211011094
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد حسين داخل حنظل1278431321211012005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيعلي سعد سلمان لفتة1278441321211023019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية االعظمية للبناتادبيشيماء ياسر شاكر احمد1278451321222004067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء حسين فريح جوده1278461321222022073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية المناهل للبناتادبيريام علي حمزة عابر1278471321222046013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيعلي رائد شاكر محمود1278481321415007016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيتبارك علي محمد عساف1278491421222003043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية سومر للبناتادبيفاطمة فالح حميد منهل1278501421222008061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الخنساء للبناتادبيوهج محمد عباس كاظم1278511421222040030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الشمائل للبناتادبيفاطمه فالح جاسم كاظم1278521421222042049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب سالم شلش مظلوم1278531421422065161

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيايات جاسم محمد لعيبي1278541521222005003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينرجس باسم محمد صبح1278551521222006086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية البراق للبنيناحيائيعمار حاتم كاطع لكن1278561521411002063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائياحمد قصي علي حازم1278571821417074004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزينب ابراهيم صالح خلف1278581821422044010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيحسين حيدر خضير عباس1278592121211040005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية االسكندرية للبنينادبيحيدر علي ناجي حمادي1278602321211001017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية حلب للبنينادبيعلي رحيم كريم سلمان1278612621211013101

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية االبرار للبنينادبيعلي عباس محمد جعفر1278622621211016039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الكوت المسائية للبناتادبيهبة عمر حامد محمد1278632621226001054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيبركات محمد غازي فيصل1278643221411005003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيايهاب سرحان ذياب محمد127865102041155003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيبتول محمود احمد محمد127866142042137009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي حافظ عبيد عبد الرضا127867152021018059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائينور اكرم سالم فاضل127868232042116057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00الثانوية المعينية للبنينادبيمحمد حسام حسن هادي1278691121211021045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبياحمد فرج يوسف سلمان1278701121211044008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية السيوطي للبنينادبيمهند عباس صحن لزام1278711121211046057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيمحمد صادق سعد عبود كاظم1278721121211048074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه كريم كعيد نعمه1278731121222017086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيعذراء علي سرحان حسين1278741121222034029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية االخالص للبناتادبيزينة عالء عبد اللطيف حسن1278751121222046062

4148 من 3875صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيجنة محمد عبد الرضا فياض1278761121222048009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية المعرفة للبناتادبيضحى عالء احمد نصيف1278771121222060028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الزقورة للبناتادبيحال قاسم شالل زعيتر1278781121222065004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية النضال المختلطةادبيساره شفيق محمود راضي1278791121227003015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيبتول حبيب عباس عبود1278801121422021014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيميس عدي صبحي رشيد1278811121422046118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمود سعد عيسى علي1278821221211031110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية البخاري للبناتاحيائينور محمد سهيل نجم1278831221422027066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعلي عدي كاظم سلمان1278841321211007027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي محمد حسن حياوي نعمة1278851321211012077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيزين العابدين عباس حسون جابر1278861321211020015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية حطين للبناتادبيسرى طالب احمد علي1278871321222027032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيكوثر جواد كاظم صالح1278881321422045028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي حسن تركي علي1278891421211010048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00إعدادية صنعاء للبنينادبيمصطفى محمد عبد محمد1278901421211024058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية العراق للبنينادبيكرار علي توفيق حيال1278911421211036024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعلي باسم شمخي جبر1278921421211042018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعداية الهدى للبناتادبينرجس قاسم شلش شذر1278931421222013048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الرتاج للبناتادبيفاطمه لطيف محمود خميس1278941421222050033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيالنه وائل عسكر خماس1278951521222014085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائييقين ماجد حمادي جياد1278961521422008223

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الحمد للبنينادبيعلي هاشم عبد الحسن عباس1278971621211051055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد ثامر عباس حسن1278981721215002214

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية ذي قار للبناتادبيفرح ياسر عامر محمود1278991821222068017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية ذي قار للبناتادبينور حيدر عزيز ابراهيم1279001821222068021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيجمعه محمود حسن عباس1279011921411041028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية البهاء المختلطةادبيعذراء سعد عباس حسين1279022121227009015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيتبارك حيدر كاظم عبد هللا1279032121227034003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية صنعاء للبنينادبيمصطفى احمد صوين حمزه1279042321211011077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية المسعودي للبناتادبيشهالء احمد محمد كريم1279052321222020029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيسجى عبد هللا محمود رميض1279062321222052043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى محمد احمد علوش1279072621211013169

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الكوثر للبناتادبيحوراء عباس فاضل حسين1279082621222013016
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيضحى شكور محمود محمد1279092621222014011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيتبارك جبار كريم فرحان127910102022106011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية الحضر للبنينادبيليث موفق كيلو لعيبي127911122021035014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية الكوثر للبناتادبينادين عماد غدير مري127912132022122040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية المصطفى للبنينادبيوضاح ناجي حاتم مالك1279131021211017090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية اإلرادة المختلطةادبيقاسم عبد حمادي حسين1279141021217005029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية مأرب المختلطةادبيابراهيم مشعان احمد مهدي1279151021217007002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي محمود ناصر حسن1279161121211026091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبينبأ عباس سالم نايل1279171121222004026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعداديه االنوار للبناتادبيعال مالك عباس خضير1279181121222026038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبينبأ عامر خلف حسن1279191121222030065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية بلقيس للبناتادبيريم علي حمزة هندي1279201121222068006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية التعاون للبناتاحيائيشمس علي غازي وهاب1279211121422040088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية العراق للبنينادبيجعفر صباح حسين عبد1279221221211009038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي محمد شاكر حسن1279231221215001077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية طيبة للبناتادبيجوري إبراهيم محمد جاسم1279241221222003004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيآيه مشعان تركي جاسم1279251221222011001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الخمائل للبناتادبينبأ محمد عبد الحسين طاهر1279261221222043104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيتبارك طالب عجيل جياد1279271221422024030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي سليم جبار عبيد1279281321211008081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية االعتدال للبناتادبيمالك فارس بدر مفتن1279291321222008053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية زهو العراق للبناتادبيزينب حازم ابراهيم حبيب1279301321222009020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية ام البنين للبناتادبيضي حسام منعم جواد1279311321222011050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية االنتصار للبناتادبيام البنين ناجي عبود منصور1279321321222015007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية االنتصار للبناتادبينور حسين عبد االله شاكر1279331321222015119

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية الرافدين للبناتادبيفاطمه علي محسن محمد1279341321222019026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية النسرين للبناتادبينور الهدى رضا طعيمه هبول1279351321222047025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيمصطفى عباس جبار جوني1279361321411022079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية عدن للبناتاحيائيرسل طاهر راضي طاهر1279371321422030024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية النورين للبنينادبيجهاد مظهر حميد مقصود1279381421211004011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد وليد جلوب كاظم1279391421211034164

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الشاكرين للبنينادبيعلي زيد علي محمد1279401421211047039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية النعيم للبناتادبينور الهدى سامي غضبان محمود1279411421222009095
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمريم وسام عبد هللا خليفة1279421421222037036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية ام ايمن للبناتادبيوالء جهاد طالب محمد1279431421222057061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية االمال للبناتاحيائيسبأ جبار علي حمزه1279441421422041106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيرقيه شاكر محمود عيال1279451421424019012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الرافدين للبنينادبيحسام عيدان عطيه مهدي1279461521211001017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية البراق للبنينادبيعقيل جواد كاظم حمادي1279471521211002076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيشهد صالح حسن رهيف1279481521222005071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الهدى للبناتادبيكوثر مصطفى عيسى فرمان1279491521222007089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الزينبيات للبناتادبيبنين سامي نعمه عيسى1279501621222081007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية الفارابي للبنينادبياحمد ظافر عبد صالح1279512121211025003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية بالد الرافدين االهلية للبنينادبيالمهدي قاسم علي مهدي1279522221213011009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمنتظر كامل محمد هندول1279532321411019210

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبياحمد عادل بطان محمد1279542621213010001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيدحام نغيمش فالح رشاد1279552621217006011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الحفرية للبناتادبيمينا قاسم فارس أرهيف1279562621222020043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمحمد علي عزيز مذكور127957122021202189

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيسيف الدين حيدر جبار جاسم1279581021211015032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الخبير للبنينادبيكرار حيدر جبر موسى1279591121211007063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الجوالن للبنينادبيمحمد فالح محسن مسير1279601121211036052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيدنيا احمد كاظم العيبي1279611121222017025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الزهراء للبناتادبيبنين علي كاظم رشيد1279621121222029009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية عدن للبناتادبيرقيه ماهر عبد االله حبيب1279631121222033023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية البصرة للبناتادبيصفا عباس جوحي اعذيب1279641121222043021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية النهار للبناتاحيائيغاده سداد عزيز خليل1279651121422056059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الخطيب للبنينادبيخالد وحيد خالد محمد1279661221211031054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد عدنان كاظم ماجد1279671221211031102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية منار العلم االهلية للبنينادبيسجاد ماجد صالح علي1279681221213005005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيعلي ميثم علي عبد الحسن1279691221215005010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية التجدد للبناتادبيحنان سعيد عطا هللا فرحان1279701221222037009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الرباب للبناتادبيرقيه هاتف فتالوي محمد1279711221222041029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية ابن عساكر المختلطةادبيمريم رائد عيدان محمد1279721221227004004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائينور حيدر وفيق ابراهيم1279731221422007062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائياية جمال عناد فحيمي1279741221422020006
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية النصر للبناتاحيائيرسل باسم محمد كاظم1279751221422031070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية التجدد للبناتاحيائيزهراء مالك صبار مرعي1279761221422037016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسنين داود سلمان داود1279771321211008028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيسجاد صالح مهدي ابراهيم1279781321217001012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الفوز للبناتادبياسراء عبد السالم احمد هاشم1279791321222023002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيفاطمه باسم عباس عبد النبي1279801321226004022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الشعب للبناتاحيائيمناسك عبد الحسين عباس امين1279811321422022154

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الزهور للبناتادبيساره صفاء حسين حنظل1279821421222016032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب صاحب خزعل سلمان1279831421222028038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية زينب للبناتادبيزينب عودة حنون جابر1279841421222043069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية ام ايمن للبناتادبيآيات باسم ساجت فياض1279851421222057001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحسين علي فليح عبد الحسن1279861521411006039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيكاظم محسن عبد الهادي عبيد1279872321411063082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيبشرى محمد مهدي محيسن1279882321427005008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحسين باسم مناحي دشر1279892621417006012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد هللا محمد ابراهيم علي1279901021411017041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية تطوان للبنيناحيائيياسر عمار فؤاد اسماعيل1279911121411017157

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيرند عمر مصطفى عبد المجيد1279921321422001102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمحمد باقر لفته عاشور خريبط1279931521411016067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيمريم علي عبد الحسين كاظم1279941521422010137

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية االمام للبنيناحيائيسجاد مؤيد هاتف علي1279952321411013029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيثامر عباس عليوي حسين127996132041008017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد العزيز احمد سلمان حسين1279971021411009026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية اليمن للبنيناحيائيعبد هللا عون عامر مهدي1279981021411016030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الزقورة للبناتاحيائيانعام صباح ابراهيم رشيد1279991121422065002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيبراء جليل ماجد حمد1280001221426001001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية ابابيل للبنيناحيائيجسام كريم جمعه مطشر1280011321411011011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائينغم فالح مهدي صالح1280022121421074022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيشمس حسان لطيف عبود128003132042111111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيطيبه حسين جمعه هليل1280041121422017125

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية القصواء للبناتاحيائيساره بشير حميد عبود1280051221422051066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيحسين علي حنون داخل1280061321411008039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيجعفر كريم حسن سلمان1280071421411014026
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيحسين جبار خزعل شبي1280081421415009046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية العقيلة للبناتاحيائيسميه كريم غانم عباس1280091521422001094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيساتر عادل غزام دعاج1280102621413009020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيفاطمه عالء عبد الكريم عبد علي1280112621422037084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الفارابي للبنيناحيائيسجاد مازن محمد مجيد1280121121411002020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية رقية للبناتاحيائيوصال محمد حسين علي1280131121422010037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمؤمل سلمان سند عكرب1280141221411027121

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية حنين للبناتاحيائيغسق زهير فضلي عبد1280151321422028059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية النسرين للبناتاحيائيهاله حسين راضي سلمان1280161321422047036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيعذراء مهدي عمران جواد1280171521422013047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيجالله ناجح كامل حسين1280182521422004193

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيميس فارس عباس حمودي128019102042115146

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الشعب للبناتاحيائيفرح علي حسين محمد علي128020132042098128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية البخاري للبناتاحيائيانوار باسم شهاب حمد1280211221422027006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية السويس للبنيناحيائيمصطفى مناف هاشم حسين1280221321411006071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية االقصى للبنيناحيائيمصطفى موسى كريم صالح1280231321411026048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية زينب للبناتاحيائيآيه علي فخري صاحب128024142042110006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الفارابي للبنيناحيائياحمد مؤيد والي نعيمه1280251121411002002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائياسيا خضير عباس عبد1280261121426002003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين علي ابراهيم مزعل1280271421411014036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية االبرار للبنيناحيائيمرتضى كريم غالم معن1280282621411016124

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه محمد عراك مغير1280292621422004114

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمصطفى بشير رحيم محمد128030152041011171

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور الهدى ضياء نوري فرج128031152042040137

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الحضارة للبناتاحيائيايه جمال علي حسين1280321021422026010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيسفيان علي حميد كاظم1280331121415005026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الشروق للبنيناحيائيامير محمد صالح كاظم1280341221411029013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية العلوم للبنيناحيائيمرتضى احمد نايف شيال1280351321411036028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيزهراء عماد عبود حسن1280361321422045017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيمريم محمود سيد محمد1280371421422021020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيسارة ابراهيم حمدي زغيرون1280381521426001100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى احيائيامير مهدي نور عطيه1280392421411039003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية الكرخ للبنيناحيائيعبد علي مجيد عبد الحميد عبد علي1280401021411003013
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية نور العلم للبناتاحيائيايات شالل جاسم خلف1280411121422052002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيمريم عباس نوري عبد هللا1280421221422005031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية الفوز للبناتاحيائينبأ عبد الرضا عاكول شكاصي1280431321422023064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيبنين حسن علي مريهج1280441421422057031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية بلد للبنيناحيائيذو الفقار مضر فاضل ناجي1280451821411006052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيرفل حمد جالب نعيثل1280462221424047026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحسين خالد خزعل محمد128047242041018021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيبلسم بشار شوكت عبد الكريم1280481021422019027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية السياب للبنيناحيائيسجاد احمد فاضل علي1280491321411028038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية المآثر للبناتاحيائيسجى محمد اعنيد عداي1280501521422011143

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمصطفى غسان عادل مجيد1280512121411008126

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء جابر مخيف مرزوق1280522621424012084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسجاد ثابت عباس مطشر1280531221411007061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسين عزيز مطر حلو1280542621413006009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيضحى شامل علي حسن1280551121422016046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الفداء للبناتاحيائيامنه سعد محمد صغير1280561421422033013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزهراء حيدر عبيد فجيله1280571421422052033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبتول رحيم ونيس نعيمه1280581521422006029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء محمد سعيد كاظم1280591521422007093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائينوره عامر منادي عليوي1280602621422040120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب عادل حمزه عبد1280612621422041007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء علي جمعه عبود1280622721422036073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية طيبة للبناتاحيائيقطر ندى خليل مجيد حسون1280631221422003030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء جميل جليل كريم1280641321422001119

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية حطين للبناتاحيائيتهاني احمد خلف عبد عون1280651321422027020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيرقيه محمد مظهور محيسن1280661021422012018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيعلي قيس فرحان حسن1280671321411031029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية االمال للبناتاحيائيايمان يوسف حسين سعيد1280681421422041024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية زينب للبناتاحيائيحوراء حسين فلوحي حمود1280691421422043066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيخالد محمد ابراهيم عرموط1280701921411009071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمصطفى محمد مهدي صالح1280711921411012056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الصفا للبنيناحيائيعبد الرحمن مصطفى هاشم سلمان1280721321411027028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيهاجر فايق يوسف شياع1280731521422005136
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية البخاري للبناتاحيائيزهراء محمد ابراهيم احمد128074122042108029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي صادق جعفر مكي128075152041011105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية المستقبل للبناتاحيائيمريم محمد مهدي اسود1280761121422036041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمحمد احمد سالم كريم1280771421411029040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية الشمائل للبناتاحيائيحوراء رياض عباس وشيل1280781421422042030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء ناصر جار هللا دهيم1280791521422004058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية جنين للبناتاحيائيهند ستار عطيه خميس1280801921422013085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرفل فالح حسن محمد1280811021422033056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية الروافد للبنيناحيائيمصطفى احمد علي حمزة1280821121411024052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية النصر للبناتاحيائيفرح احمد كاطع خلف1280831221422031198

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية االقصى للبنيناحيائيمحمد حسين ابراهيم داود1280841321411026037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيحسين علي فاضل خلف1280851421415001015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اإلعدادية المركزية للبناتاحيائياسماء مهدي داود سلمان1280861421422063002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيزهراء رفيق علي عباس1280871421426005023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيسجاد فاضل مزهر عباس1280881521411005064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيستار سعد ناصر حسين1280892121411051050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الماثر للبناتاحيائيخديجه سعد ضهد جاسم128090152042051047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا قصي محمود احمد1280911021411013090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيحسن علي فالح حسن1280921121411006022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيعلي عمر علي عثمان1280931121411016037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية االصيل للبناتاحيائيرغد حيدر عبد الصاحب عبد1280941121422005029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين عقيل عليوي ناصر1280951221411007037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبود حمود1280961221411040070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم طالب حسن علكم1280971221422024159

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيبنين شاكر محمود صالح1280981221422026034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه عدي عبد هللا صبري1280991221422031190

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية البشير للبنيناحيائيمهدي عمار حسين علي1281001421411033052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيباقر منشد خضير سلطان1281011421413021002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائييوسف حسن زامل زغير1281021521411017084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيفاطمه حامد مشعان عبود1281031521422015094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيهاجر شهيد هادي حمزه1281042521424033060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيشيماء ستار عيسى عباس128105112042067088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعبد هللا ضياء حميد محمد128106132041008047
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الكرخ للبناتاحيائياديان علي حسن محمد علي1281071021422001001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية التراث العربي للبناتاحيائييقين قاسم كاطع صالح1281081021422039056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيحوراء حيدر خضير زيدان1281091121426001021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيغفران صبار محمد موزان1281101221422024129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائياسيا عباس فرهود عيدان1281111421426001004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية عمورية للبناتاحيائيزمن ثابت ابراهيم سامر1281121821422023046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمصطفى رحمن حسين محمد128113142041008091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيابو عبد هللا داود رياض بستان مخرب128114142041018002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيطيبه محمد جميل خاطر1281151421422061022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيعبد هللا فاضل حسين ديان1281162621415004030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا محمد كاظم علي128117182041352043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيحوراء ياسين لعيبي نعمه1281181221422007019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب فاضل خدكي رشيد1281191221422024099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيقمر محمود شاكر محمود1281201421422058032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم قاسم جبر حاشي1281211421422062123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيرباب نعمان داود ناصر1281221421424010010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية الرميلة للبناتاحيائيشفاء امجد هاشم ثامر1281231521422004133

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيسرور محمد فالح شال1281241521422009067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية اويس القرنياحيائيكاظم محمد حامد عبد االمير1281252121411083015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد عبد اللطيف جاسم128126132042127002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية رفيدة للبناتاحيائياسراء احمد عبد هللا حمادي1281271121422041002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية زبيدة للبناتاحيائيايه داود حسن محمد1281281121422042013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية النصر للبناتاحيائيزينه عبد الررسول شاكر زغير1281291221422031142

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمحمد نجم عبد عليوي1281301321411008118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17االعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء ماجد نجم احمد1281311321422041019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى حسين علي محسن1281321421422062143

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية قباء للبنيناحيائيحيدر عباس حسين سالم1281331521411010028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية الرباط للبناتاحيائيدنيا هيثم داود سلمان128134112042121029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية الوثبة للبناتاحيائيرونق احمد حسن علوان1281351021422023014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيمريم محمد اسماعيل عبد1281361021422029056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية المستنصرية للبنيناحيائينعمان منذر نعمان عبد 1281371321411029070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية نجيب باشا االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد عون عبد علي1281381321413018002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسبا فوزي شاكر خليفه1281391321422015060
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيرنا ميثاق عبد الحسين رهيف1281401321422035056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائييمامه حسين عباس عبد هللا1281411321422035126

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيندى كريم شاكر خلف1281421321422040208

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائييقين سعد حمود عبد1281431521422005141

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83ثانوية سومر للبناتاحيائيهبه رشيد حميد عباس128144142042072135

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية الكرخ للبناتاحيائيقطر الندى علي محمود عبد1281451021422001033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيفاطمه حمدي شريف عبد الغفور1281461021422019086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهره عالء محسن سلمان1281471221422024087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيمصطفى حسن حنش عليوي1281481321411007024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيانس لبيد علي احمد1281491321413017009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيصفاء نصيف جاسم سبع1281501321422037011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائياالء عالء محسن يوسف1281511521422006018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيمريم كريم قاسم عجيل1281521521422008183

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيامير ماجد ناجي لفته128153102041035003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءاحيائيعلي شهاب سرحان دنبوس128154142041184011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيمنى ماجد محمد بكر1281551021426002054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67الخارجياتاحيائيضحى عايد مطر لفته1281561121428050237

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين علي جعفر محسن1281571221411027045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيدينا علي ياسين عباس1281581321422040069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيحوراء غانم صكر جبر1281591321422045012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيسبحان هللا نمر يعقوب محسن1281601421422002065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيحنان حسين ايدام داود1281611421422066007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيولي محمد قاسم شنين1281621521411007189

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية المآثر للبناتاحيائيحوراء عباس عذاب ملوح1281631521422011059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية الحرية للبناتاحيائيرانيا وليد فرحان زيد1281643221422004005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50الثانوية الشرقية للبناتاحيائيمريم رميض حسين عبد هللا128165142042097045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية المصطفى للبنيناحيائيجعفر ثامر نصيف جاسم128166152041009010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50إعدادية المقدام للبنيناحيائيكرار وسام كاظم رحيمه1281671421411015096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50ثانوية النجوم للبنيناحيائيمحمد عالء جهاد شاكر1281682321411026056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحسين فراس سليم عبد االمير1281692721411030040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية الناصرة للبناتاحيائييمامه ثامر فاضل فليح128170142042133084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيفؤاد فائق جلوب عبد128171192041040065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيعلي طه ياسين حنش128172232041202018
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية طه االمين للبنيناحيائيمحمد طالب صبح عبد هللا128173262041026059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفاطمة عمار سعد فائق1281741021422037053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزهراء عالء هالل متعب1281751121422006086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيسماح نجم عبد هللا محمود1281761221422005023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبا جالب حسين حسن1281771321422018054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية الرشد للبناتاحيائيحنين حيدر حسن كاظم1281781321422033010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33ثانوية االفكار للبناتاحيائينغم نصيف جاسم عواد1281791321422042017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيالعباس فاضل رحيم عبد1281801521411004006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية المشروع للبنيناحيائيادهم حامد مهدي عبيس1281812321411010011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية الصفا للبنيناحيائيعلم الدين زياد حسن خضير128182132041029042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية الغد األهلية للبنيناحيائيمخلد محمود مظهر حبيب128183132041036010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيغيث خليل سلمان مهدي128184142041011122

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم عزيز هادي128185142041030056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيبنين رائد رسول محمد1281861121422039008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية النجاة االهلية للبنيناحيائيمصطفى سعد عبد الرزاق ساهي1281871321413011006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية العزيزية المسائية للبناتاحيائيفاطمة احمد عويد سلمان1281882621426003009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيسراقه ثائر غازي عبود1281891021411020075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية حماة للبناتاحيائيغفران محمد سلمان جاسم1281901121422025141

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيايه منذر عبد االمير حسن1281911321422010007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيطه بركان علي حسين1281921421411014069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيحيدر حسن سعود عبد1281931421411028028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00ثانوية قزانية للبناتاحيائيفاطمه عبد الصاحب كمال طاهر1281942121422015027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمنتظر محمد كاظم حسين1281951121411049110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيزينب عصام منعم طالب1281961221422007034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيحسين نبيل عبد الواحد جبار1281971321415003017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيسجاد سالم ثامر سلطان1281981421415009067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية فدك للبناتاحيائيرقيه محمد كاظم حميد1281991421422006059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83ثانوية السعادة للبناتاحيائيطيبه علي قاسم محمد1282001421422049021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيشفاء رضا خشف ياقوت1282011421422065191

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيحنان نزار عداي يراد1282021521422015036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية حماة للبناتاحيائيهدى غزوان علي جاسم128203112042084212

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67ثانوية المراد للبنيناحيائياحمد مدين سهام خماس128204322041009005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيالمنتظر مهدي جبار موزان1282051021411026043
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي عدنان عبد الرسول علي1282061221411022039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيورود احمد عبد عليوي1282071221422025143

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيأطياف احمد جعفر صحين1282081321422017012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67إعدادية المقدام للبنيناحيائيليث حبيب علي موسى1282091421411015098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67ثانوية الرباب للبناتاحيائيتبارك علي اسوادي لفته1282101521422012018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب هادي طاهر شمخي1282112621422063013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيقتيبة جودة خضير حسين1282121121411028032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50ثانوية الرياحين للبناتاحيائيرند عالوي عبد الحسين عمران1282131221422039016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيعلي هادي شاكر عنتيك1282141421413015014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيأيسر مظهر حميد مقصود1282151421422060001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيمريم صباح هادي محمد حسين1282161521422010135

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50ثانوية المسعودي للبناتاحيائينور حافظ محمد عميره1282172321422020088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيميامي ثامر حميد حسين1282181121426001085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمؤمل حاتم جادر عذيب1282192921411016107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عمر خالد ابراهيم128220142041165023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية الجوالن للبنيناحيائيكرار محسن فضاله حسون1282211121411036054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية عائشة للبناتاحيائياسراء سهيل عبد مطر1282221121422023002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسن علي فالح معين1282231321411012031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيفاطمه مزهر فالح حسين1282241421422021019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00ثانوية المحسن للبنيناحيائيبرهان عباس عبد النبي كاظم1282252121411080007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه عادل حمزه عبد1282262621422041015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائينهى محمد عبد الكريم حسن1282271121422071043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيموسى عامر علي عبد الحسين1282281421415009191

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيشهد صفاء خضير عباس1282291521422014188

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينة طالب كتاب احمد128230232042153109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينور ابراهيم فاضل حمد1282311121422008121

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى303.0050.50ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيانوار نجم عبد هللا ذياب1282321021426004007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى303.0050.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائييقين خالد ابراهيم صالح1282331221422004054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى303.0050.50اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء وليد هاشم محسن1282341221422008031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33ثانوية السؤدد للبناتاحيائيغسق مطر عبد هللا جرو1282351021422047013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمرتضى عبد الكريم عبد علي هاشم1282361421411050077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى301.0050.17اعدادية السويس للبنيناحيائيايمن عباس مهدي صالح128237132041006007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى301.0050.17اعدادية البراق للبنيناحيائيمصطفى علي راضي طهماز1282381521411002092
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى301.0050.17اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسن جدعان علي جاسم1282391521411011033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00ثانوية آوات للبناتاحيائيخلود حسن جاسم محمد128240312042044009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي عماد مهدي جاسم1282411421411010028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيايه عباس دهش دهيمان1282422321422019005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى563.8893.98ثانوية المتميزيناحيائيعباس رحيم اسماعيل عموري1282431321411016058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية الجامعة للبناتاحيائيرنا صباح نوار صالح1282441021422009029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيسجى صادق عبود حسن1282451521422015077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى535.1689.19ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد عقيل شاكر محمود1282461321411019161

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية النهوض للبنيناحيائيعباس علي رزوقي مطر1282471421411039073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيدنيا نزار احمد محمد1282481321422012007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيطيف عناد عبد العزيز هاشم1282491221426001038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى500.0083.33اعدادية يافا للبناتاحيائيهدى راهي عبد الساده عبد الكريم1282501321422031196

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى483.0080.50اعدادية تطوان للبنيناحيائيطه عبد الرزاق عبد الوهاب جاسم1282511121411017058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى478.0079.67اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحسن كفاح سلطان عبيد1282522721411033140

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى473.0078.83ثانوية االنوار للبناتاحيائيسجى سعد زهير سعيد1282531221422023032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى473.0078.83اعدادية الشعب للبناتاحيائياسراء عباس ناهي صالح1282541321422022010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى447.0074.50اعدادية السويس للبنينتطبيقيعلي حسن هادي صالح1282551321511006052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432.0072.00ثانوية حنين للبناتاحيائيريحانه محسن مريوش ثابت1282561321422028027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17اعدادية السويس للبنيناحيائيعبد هللا حيدر عامر عبد الجبار1282571321411006038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيضحى هادي كامل هادي1282582921422003107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيسجاد سامي صاحب عباس1282591321511011018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيصادق فؤاد محمد عبد هللا1282601421511020041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية اليمن للبنيناحيائيعمار عادل معروف احمد1282611021411016037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0068.83اعدادية الفوز للبناتتطبيقيمالك علي كاظم سلمان1282621221522013034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيتبارك انمار تمام خضر1282631021522025002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيسجاد عبد هللا جليب غريب1282641421411050033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيحيدر وحيد خالد داخل1282651021511015023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيرجاء سعدي احمد سلمان1282661021522012005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية صفية للبناتادبيعلياء حامد داود سالم1282671421222011153

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيعلي سعيد هاشم حريز128268142041179020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392.0065.33ثانوية الشمائل للبناتاحيائياحالم حيدر عبد الحسين محي1282691421422042006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391.0065.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيحسين علي حسين احمد1282701121411015029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيايمن صبار كريم ابراهيم1282711021511014030
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائيايه حسام محمد حسين1282721321422015015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيشيماء خلف لفته سهيل1282731321422045024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيطيبة حازم محمد عبد علي1282742521424033039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيامنة ضياء عبد الكريم حمود1282751121522048002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيندى ابراهيم حسين علي1282761221422050118

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67الخارجياتاحيائيحوراء جليل ثاني عواد1282771321428050043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزينب محمد ادعير حنش1282781421424009062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمريم خزعل كاظم نمل1282791121422021117

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية الوارثين للبنيناحيائيحسن نهاد درهم انعيمه1282801521411013022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50ثانوية زنوبيا للبناتاحيائينور اركان كامل مزيد1282812221422009104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعلي باسم حسن محمد1282822721511021059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيعلي عبد الوهاب احمد خضير1282831121511005055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00ثانوية االنوار للبناتاحيائيايه احمد علي نعومي1282841221422023006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيغدير اسعد كريم حسن1282851421422068079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83ثانوية العقيدة للبناتادبيداليه سليم اسماعيل فياض1282861121222015011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83اعدادية السيدية للبنيناحيائيعلي احمد صالح خضير1282871121411004073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83اعدادية زينب للبناتاحيائيتبارك شمران حسن حنظل1282881421422043049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيعبد هللا علي طه مخلف1282891021511037021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67إعدادية المروج للبنينادبيعلي محمد مجيد حسن1282901421211011075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية الفداء للبناتاحيائينور علي عبد الواحد هادي1282911421422033125

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي احمد هبيل محسن1282921621511046090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيعبد الرحمن محمد جاسم محارب1282931121215005059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزمن محمد علي محمود1282941121222018012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق محمد حسين1282951421422063021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00ثانوية المعالي للبناتادبيعلياء هيثم جميل محمد1282961421222054042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00ثانوية الزوراء للبنيناحيائيابراهيم احمد نوفل محمود1282971421411001002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد محي الدين محسن1282981421511020055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائياديان عباس قاسم زعيج1282991521422013005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف هاشم حاجم منفي1283001021211027078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيبشار ليث طه عطوف1283011021411026059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيروى عامر داود علي1283021021422018063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيمصطفى عامر عبد شبيب1283031121211048086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم محمد حياوي طالع1283041421222062061
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم عبد الواحد علوان1283051421511016130

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقياسامة عالء عبد ناصر1283061121511041020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50ثانوية الندى للبناتادبيطيبه عباس حسن باني1283071421222069065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية الثوار للبنينادبيسجاد محمد عبد عزيز1283081121211012024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمحمد معاذ رياض محمود1283091421411018076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمؤمل ياسر مجيد محمود1283101421411019097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيشهد سعد فهد نايل1283111121422008069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية الفارابي االهلية للبنينادبيعمر عزام بدري صالح1283121121213010003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية البصرة للبناتتطبيقينبأ احمد عبد الوهاب عبد اللطيف1283131121522043041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67الثانوية المعينية للبنينادبيسجاد رائد لفتة شاكر1283141121211021017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياحمد صابر سعدون حسين1283151321511029009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمحمد عبد العظيم زاهد محمد1283161421215002155

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيزهراء جالل هاشم صابر1283171421427002008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعبد هللا جواد كاظم حسوني1283181421511014069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيشيماء مجيد راشد حسن1283191621524028027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية الجامعة للبناتادبيحوراء جواد كاظم حمزه1283201021222009010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيامنه عامر جاسم دهش1283211321422017014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الشعب للبناتاحيائيطيبه قحطان باقر يوسف1283221321422022118

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحيدر صباح زهير حسين1283231421211029032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزينب صالح خشان عناد1283241421426006067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيوسام احمد علي حسين1283251021511024035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33ثانوية تل السمر للبناتادبينسرين عبد هللا حمد سفان1283261121222058045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية الفوز للبناتاحيائيفرقان علي هامل زغير1283271221422013087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية وهران للبناتادبيرقيه علي حسين عباس1283281121222049005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائينور الهدى لؤي طاهر مهاوي1283291421422028084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية ايالف للبناتاحيائيفيء عاطر يوسف رضا1283301421422038071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية اليمن للبنينادبيمحمد عدنان رحيم عباس1283311021211016035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية االسراء للبنينتطبيقيخالد حسين زيدان خلف1283321021511011019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية البنوك االهلية للبنينتطبيقيعبد الجليل عماد عطوان غضيب1283331321513009001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية التقى للبناتادبيشهد فاضل محمد حسين1283341121222012063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83الخارجيونتطبيقيحسين عدنان عباس عزيز1283351121518001096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية الجاحظ المختلطةادبيمحمد جاسم محمد حبيب1283361221217010015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية المعرفة للبناتادبيتبارك فراس سرتيب شهيد1283371421222039006

4148 من 3889صفحة 
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية المعرفة للبناتادبيقمر سنان عباس بداحي1283381421222039019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيفاطمه قاسم حسين عبيد1283391421422063070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى364.4460.74ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيحسين علي غازي فاضل1283401221511001001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحسين علي عبد الرزاق عبد الوهاب1283411121511017039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية الرافدين االهلية للبناتتطبيقيزينب ليث احمد ياسين1283421621524016003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمرتضى فارس علي عبود1283432421413010089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيمنار علي بدران حمود128344132052091062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية المثنى للبنينادبيعمر رعد مرزه سويدان1283451021211022081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمريم فائز محمد سرحان1283461021422009085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا جاسم حمادي1283471021511017070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية النهار للبناتاحيائيهاله قاسم مهدي فرج1283481121422056083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد عماد عبود حمود1283491221511027146

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيسجى هاشم علي ذويب1283501421422021009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيعبد المجيد خالد محسن مدلول128351192051012035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبييوسف عثمان طارق مشعل1283521121211054103

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية الخلود للبناتتطبيقيسال بشار جبير خضر1283531221522012012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب هشام محمد ولي1283541521422008113

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيزهراء ماجد جبار زبون1283551521522014017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيفاطمة عبد الواحد احمد عبد الواحد1283561621526002054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الهدى للبناتادبيرغد احمد فالح حسن128357152022047032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية البتول للبناتتطبيقيسهيله صباح حسين علي1283581121522013034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية المآثر للبناتاحيائيغدير كامل فرج ديوان1283591521422011163

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيزينب محمود عماش ظاهر1283601021522017009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسنين علي جبار خزعل1283611121411041033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعائشه عالء شهاب تالي1283621121422017131

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيهمام اركان حمود رميض1283631121511030060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا علي عبد صبيح1283641121511041079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية تبوك للمتفوقاتتطبيقيريا غسان سامي عزيز1283651121522037007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيحوراء محمد ناجي سعيد1283661221426001014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعلي محمد عبد الرزاق عبد الوهاب1283671321411014035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيرقيه كرار جمعه محمد1283681321422011034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيرامي احمد محسن علي1283691321511015026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية الفوز للبناتتطبيقيمريم حسين عدنان حميد1283701321522023028

4148 من 3890صفحة 
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي غالب عبد الحسين منصور1283711421211025060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيسرمد جهاد جابر سلطان1283721421413019007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية بيروت للبنيناحيائيسالم حسين سالم حسين1283732321411021017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيشجاع كريم نشمي خشجوري1283742821511022026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمرتضى رشيد علي رشيد1283751021511016086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيفضل محمد قاسم نهير1283761021511020207

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83الثانوية المعينية للبنينادبيعبد الرحمن محمود الماني محمود1283771121211021027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الروافد للبنينادبياحمد محمد عباس خضير1283781121211024006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائيغيث ابراهيم علي جاسم1283791121411035029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء ماهر عبد الصاحب محمد حسين1283801221222012015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الزوراء للبنيناحيائيحسين عالء حكمت علي1283811221411006009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعباس شامل مقصد علي1283821421215001058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيخليفة سليمان غافل عطيه1283831621511033066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقياحمد عماد نعمة علي1283841621513007004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيعمر نوري سعيد خشان1283851921511112049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية النهروان المختلطةادبينور الدين عيسى كاظم ناهي1283862321217011024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الدر المكنون للبناتادبيحوراء حيدر عبد محمد1283872621222064006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيرسل ستار عبد الرحمن حسين1283881021222024010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيفاطمه اسماعيل محمد عبدالرزاق1283891021522038035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيسجاد ماجد كاظم ماشي1283901121511008030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية التفوق للبناتادبيفاطمه علي شنشل جبار1283911221222032028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الصفاء للبنينادبيليث رعد هواش مهودر1283921421211046055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية سومر للبناتادبيفاطمه عباس راضي سعيد1283931421222008064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيدعاء ضياء حسين حسن1283941421422014025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين خزعل مجيد جابر1283951521211009039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية البراق للبنينتطبيقياحمد سالم عبد الستار محمد1283961521511002005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمحمد صادق ريسان رحمه1283971621511014070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمنتظر احمد حميدي خالوي1283982821511007149

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية البيان للبناتتطبيقيحوراء علي عبد الكريم مجيد1283992821522028014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيمريم كاظم جنديل سالم128400102052114024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد الرحمن قحطان حسين محمد1284011021211013020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية القدس للبنينادبيصالح خالد مهدي صالح1284021021211014028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية القدس للبنينادبيمحمد عبير باسم عبد العزيز1284031021211014063

4148 من 3891صفحة 
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الداخلية للبنينتطبيقييوسف ثائر رشيد عباس1284041021511033044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية البطولة للبناتتطبيقيايه احمد هاشم عبد اللطيف1284051021522028009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الخبير للبنينادبيحسن هادي حازم هادي1284061121211007016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعبد هللا احمد يوسف محمود1284071121211034031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية رفيدة للبناتاحيائيتبارك اسعد ناجي كاظم1284081121422041018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفرح احمد عبد الرسول شهاب1284091321422039192

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية الصمود للبناتادبيزهراء عبد هللا محمود مجيد1284101421222034018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد رائد صالح عبد علي1284111421511050074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية سمية المسائية للبناتادبيسجى فؤاد حمود شتال1284121521226001075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50الخارجياتاحيائيطيبة نوري مهدي موات1284131521428050189

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيرنين خالد صبري عبد1284141621522049018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيالمغيره شاهر جاسم محمد1284151821511086004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية السجاد للبنينادبياحمد فالح كريم حمود1284162321211027004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمنتظر مجيد مطير حري1284172821511001214

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيرزان عبداللطيف سليمان عبدالرزاق128418162052152024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمصطفى رشيد احمد فرحان1284191021211015077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الرحمن عمار محمد حسن1284201021211027030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمصطفى محمد صالح عبد االمير1284211021511026137

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيايه كاظم مهدي حسين1284221121522006006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيجنان حياد خالد زبير1284231121522008011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزينة علي عباس حبيب1284241121522019012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية االبرار المسائية للبناتادبيفاطمه جاسم وسمي كرامط1284251321226003016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية العهد الجديد المسائية للبنيناحيائيقيصر جبار خضير نايل1284261321415010034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيسيف محمد سعدون غني1284271321511029048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيباقر احمد عبد الواحد عوده1284281421211006008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعادل مازن عادل علي1284291421511021061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية حطين للبناتتطبيقيسما عماد داود سلمان1284301421522004022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي فاضل رحيم جاسم1284311521211013072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيعلي ناصر مفتن محمد1284321621513070013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية عنه للبنينادبيمحمد حماد عبد صالح1284331921211021021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيسعد راتب حمد ذياب1284341921215007049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمجتبى عبد النبي عبد الزهرة سعد1284352821511008073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية جيا المسائية للبنينتطبيقياحمد فاروق سوادي بدر1284363221515001003
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمحمود ناصر محمد سليمان128437192051020085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمد مهند عباس فاضل1284381021511013134

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية السيوطي للبنينادبيصديق صاحب كريم عبد هللا1284391121211046024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية المنهل للمتفوقاتادبياميرة عبد الرزاق خلف عبد1284401121222048003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية تطوان للبنينتطبيقيرضا حمزه جمعه جاسم1284411121511017050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية حماة للبناتتطبيقيعائشه محمد جاسم احمد1284421121522025024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية االخالص للبناتتطبيقيهدير مهدي جبر طميغ1284431121522046043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمحمد عادل سامي حسن1284441221511007130

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية جرير للبناتتطبيقيتبارك صالح محمد علي مهدي1284451221522008007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية سامراء للبنينادبيكاظم حيدر فجير حنش1284461421211030044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية زبيدة للبناتادبيرحاب عبد هللا نعمه جابر1284471421222018013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد الوهاب بداي1284481421411007093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن عبد علي حمدان1284491421515002182

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيرضا علي ناصر رمضان1284501621511038022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية حلب للبنينادبيمحمد انور داغر محسن1284512621211013136

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيشيماء مهند عبد الوهاب قدوري1284522621222058042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيانمار فاضل عبد الزهرة عزاوي128453102051015007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيانفال عماد ضاحي شياع1284541121522009004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية يافا للبناتادبيطيبه محمد عبد محسن1284551321222031091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيفاضل صالح طريف عليوي1284561421411021076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيدعاء ياسين حمود حسين1284571421422060017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية النسيم الهاديء االهلية للبناتاحيائيآية فارس ناصر شاوي1284581421424033001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيسجى عبد الرحمن عبد علي عطيه1284591421522015043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الفكر للبناتادبينبأ اسماعيل حيدر خضير1284601521222016085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائياية محمد عويد منصور1284611521422009016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية المعارج االهلية للبنينتطبيقيجاسم محمد مانع ياسر1284622221513012002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيمرتضى عالء عبد الحسن هاشم1284632521411033129

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية البالغ للبنينتطبيقيذو الفقار احمد حسين شرف1284642721511042032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية التألف للبناتادبيطيبه احمد ستار يوسف1284651021222043040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيهاله رياض عبد الجليل صخيل1284661021522012040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية العراق الجديد للبنينادبيكرار محمود سعدون عبد النبي1284671121211011057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83الثانوية المعينية للبنينادبيسيف صالح تايه جسام1284681121211021021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الصحف االدبية للبنينادبياحمد عقيل عبود كاظم1284691121211045010
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية خير االنام للبنينادبيمصعب ماجد تركي شالل1284701121211051018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الكرار المختلطةادبيمختار ناجي حسين عبد هللا1284711121217006010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرقيه عادل علي سريح1284721121222017036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية عدن للبناتادبيبنين محمد فرحان كاظم1284731121222033010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيحمزه عايد مطر لفتة1284741121511025025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الصديق للبنينادبياوس احمد حمادي حسن1284751221211020011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية السيد حسين الصدر للمكفوفين االهلية المختلطةادبيمهدي محمد عباس سهيل1284761221217011009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية السياب للبنينادبيعباس عصام نواف هادي1284771321211028018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83إعدادية المروج للبنينادبيعلي صالح عيدان علي1284781421211011071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اإلعدادية المركزية للبناتادبيهبه مصطفى صالح سلمان1284791421222063053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائياكرم حسن علي هادي1284801421411009011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية المهج للبناتتطبيقيطيبه محمد عبد االمير حسن1284811421522035027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيدعاء عوده محمد عويد1284821621524066012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية عبير العراق للبناتادبيفاطمه حمزه عيسى ابراهيم1284832621222009024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف لؤي نزيه صبري1284841021211027077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيمريم خضير احمد حسون1284851021222012033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الوثبة للبناتادبيحنين ياس خضر رميض1284861021222023007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيمينا جميل نواف عبد هللا1284871021522037024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية العامل للبنينادبيجعفر علي طالب عبد الهادي1284881121211014023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الرضوان للبنينادبيعلي هاشم حمزة عبد1284891121211032027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الجمهورية للبناتادبيام البنين عبد الرزاق كاظم خلف1284901121222009004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الطاهرة للبناتادبياماني حميد احمد خلف1284911121222074003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبينبأ فراس فؤاد عبد الجليل1284921121226004067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67الخارجياتاحيائيسجى علي خضير عبيد1284931121428050195

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعلي كنعان احمد ناصر1284941121511015084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمحمد عدنان ثجيل خشاب1284951121511041134

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحمد ليث محمد حسن1284961121511049125

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية العراق للبنينادبيسجاد عدنان مانع جادر1284971221211009102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الريف للبنينادبياحمد حكمت كاظم ياسين1284981221211026003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الريف للبنينادبيعبد الجبار عراك محمد حمد1284991221211026022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية منار العلم االهلية للبنينادبيحسين سعيد رشيد احمد1285001221213005003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الوفاق للبناتادبيسجى خليل ابراهيم حمادي1285011221222022034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الخمائل للبناتادبيحوراء مازن ابراهيم جبار1285021221222043023

4148 من 3894صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي حسن خلف محسن1285031321211009041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الحسينية المسائية للبنينادبيكرار ياسر مال صبيط1285041321215006048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيامير علي سلمان شري1285051321511022015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية القوارير للبناتادبينور حسن حمود سيد1285061421222070052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية العراق الناهض للبنينادبيصفاء احمد قاسم محي1285071521211003048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الينابيع للبنينتطبيقياحمد حميد خنجر جويد1285081621511074005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الزهاوي المختلطةادبياحمد كمال محمد عبد1285091921217010004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الفلوجة للبناتادبيأبتسام احمد جبر حماد1285101921222052001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعباس حسين علي كاظم1285112121215009034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي محسن عليوي زغير1285122221515008108

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين خضير كريم كاظم1285132321211041015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيكاظم قائد حسن حسين1285142421411042125

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية االنتصارات للبناتادبيريام حسن علي عاشور1285152621222002022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيروى محمد جاسم شالكه1285162821522037022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء خالد كاظم خالد128517142042145122

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيهاله حكمت محمد خليل1285181021226001049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية القدس للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبيد محمد1285191021411014057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50الخارجيونادبيحسام حميد ياسين علوان1285201121218001158

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمد هيثم احمد ابراهيم1285211121511015118

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيزهراء عماد ابراهيم مجيد1285221121522007008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيسيف عبد الستار عباس جواد1285231221211003044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيايالف طالب طاهر خليفه1285241221222019009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد عطشان محمد1285251321515001026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية النورين للبنينادبيعلي رحمن محمود صالح1285261421211004030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية النجاح للبنينادبيعلي عادل قاسم سلمان1285271421211026105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية سامراء للبنينادبيعلي بهاء فرج مجيد1285281421211030032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية ام القرى للبناتادبيدعاء خالد حامد عمران1285291421222015028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية المهج للبناتتطبيقيفاطمه غازي عبد المجيد عبد الحميد1285301421522035031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيدنيا احمد جبار عوده1285311621526001016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية النهضة للبناتادبيصابرين فيصل فياض سرسيح1285321921222055040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية السياب للبنينادبيمحمد منصور سلمان سليم128533112021028120

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد علي حسين128534162051499031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية المثنى للبنينادبيعلي محمد عبد خلف1285351021211022077

4148 من 3895صفحة 
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الخلد للبنينادبيعباس سعد دلي كاظم1285361021211034022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الجامعة للبناتادبيحنا عمار جبار وكاع1285371021222009009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الطارق للبنينتطبيقياحمد نؤاس فاضل ابراهيم1285381021511038004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيمريم محمد قيس عبدالقادر1285391021522007014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الخبير للبنينادبيذوالفقار جاسم عبد الحسن كاظم1285401121211007029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية االحرار للبنينادبياحمد حسن سعدون ضيدان1285411121211043001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية عمر المختار للبناتادبيساره ستار ابراهيم علوان1285421121222022021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية السجى للبناتادبيروان عامر ياسين مرهون1285431121222063009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية البسملة للبناتاحيائيفرقان حسن عبد الساده ابراهيم1285441121422061040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيفرقان عداي احمد محيسن1285451121511015095

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيافنان يقضان بشير محمود1285461121522036002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيزينب باسل جواد محمد1285471121524014009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيامير عماد عباس كوفي1285481321411012018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمنتظر سالم داخل رسن1285491321511011062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيسجاد ماهر عبد االيمه كاظم1285501321511022037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية ام القرى للبناتادبيزهراء هادي داود سلمان1285511421222015044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية المعالي للبناتادبيمريم اعتماد حسين حبيب1285521421222054053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقياحمد عباس فاضل لفته1285531421511019008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الزهاوي للبنينادبياحمد عبد الحميد عبد الرضا جابر1285541521211015008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينعمت هللا عبد الحسين عداي زغير1285551621522070019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيام البنين جعفر جودي غريب1285561621524022005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد هللا فخري حسن1285571921511011024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن خالد مخيلف عايد1285581921515007052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية جعفر الطيار المختلطةادبيكرار احمد جبار حسن1285592121217004011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية المعارج االهلية للبنينتطبيقيحمزه احمد قاسم طعمه1285602221513012006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحوراء ياسر مهدي لهمود1285612721422054082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيمريم عمر احمد علي128562102052091037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية ام سلمة للبناتادبيمريم حيدر باقر حميد1285631021222015029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيفاطمه جاسم عبد الواحد علي عسكر1285641021222017024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الشاكرين للبنينادبيسيف عبد الباسط محمد احمد1285651121211028011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية عشتار للبناتادبينجالء طه حسين جاسم1285661121222027054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيزينب حميد عبد هللا حمود1285671121422044044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيمحمد مالك حمود هالل1285681121511025073
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقيصفا علي فريد سعيد1285691121524013005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الفاتح المختلطةادبيزهراء عبد الرزاق نايف جوير1285701221227005007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيبكر مهدي متعب حسن1285711321211004014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17إعدادية المروج للبنينادبيأيهم فاخر احمد عيسى1285721421211011002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي وليد عطية شنين1285731421411039122

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقياحمد مؤيد علوان جواد1285741421511009006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقياحمد جاسم عبد علي سعدون1285751421511040002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيكوثر سمير محمود رستم1285761521222014083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية االستقامة للبناتادبيحوراء عبد غليم سعد1285771521222018022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسين محمد حسين عايد1285781521511004021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الرصافي للبنينادبيليث جمعه حميد حريش1285791921211012031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الوطن للبنينادبيعبدهللا حسين حمد حسين1285802121211070018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيآيه يونس فهد عزيز1285812121222086005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيأبين عمر طارق جواد128582202022160001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبيفرقان جواد عزيز عبيس128583272021044092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00الخارجياتادبيشهالء محمد خلف هديد1285841021228050242

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيكرار عبد الهادي عبد الرضا عطيه1285851021511008053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية احباب المصطفى للبنينادبياسامه حمد عراك محمد1285861121211035006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيبارق ابراهيم نجم عبد هللا1285871121511013079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيكرار حيدر فرحان مظلوم1285881221211003081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الشروق للبنينتطبيقيحسين محمد جبار منشد1285891221511029024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الفيحاء للبناتادبيفاطمه مهدي هاتو كواد1285901321222013040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00إعدادية صنعاء للبنينادبيسالم فوزي سالم مطرود1285911421211024024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية اليقظة للبنينادبيحيدر حسين احمد راضي1285921421211027055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبينبأ علي عبد هللا ناصر1285931421222002036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء محمود فاضل حمود1285941421222033027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيايه علي جبار منجل1285951421422028007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية االمال للبناتاحيائيزينب جاسم عبد الحسين ناهي1285961421422041086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية االمال للبناتاحيائيسناء ضياء حميد داغر1285971421422041117

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الضحى للبناتتطبيقيهاجر محمد عبد هللا راضي1285981421522023025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية ايالف للبناتتطبيقيزهراء صفاء حسين محمد1285991421522038010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيابراهيم حسن عطية ماجد1286001621511017001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الفرقان للبنينادبيايهم ثامر عبد هللا احمد1286011821211020010
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية المعتصم للبنينتطبيقيماهر فاضل ابراهيم فرحان1286021821511078008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيمحمد عبد احمد طه1286031921411027027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية شورش للبنينادبيمحمد ماجد محمد علي فتالي1286042121211067053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية حمرين للبنينادبيغيث خالد ابراهيم خلف1286052121211079010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيبنين محمد حسن علي عبد1286062621422031015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية المتنبي للبنينادبيحارث محمد لطيف بديوي1286071021211027020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية االنفال للبناتادبيضحى عصام داود سلمان1286081021222019033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد الرحمن مؤيد ياسين عبد الرحمن1286091021511014063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية دجلة للبناتتطبيقيزهراء طارق حمادي فياض1286101021522013012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية األهداف األدبية للبنينادبياحمد ايوب احمد جاسم1286111121211050002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية حماة للبناتادبيايناس نجم عبد هللا عواد1286121121222025012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيريام محمد حسن جاسم1286131121222072019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية المتفوقات االهلية للبناتادبينور الهدى احمد كاظم ناصر1286141121224015010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحيدر كاظم محمود احمد1286151121511017042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقياحمد حسين خضر حسن1286161121515004011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الزهور للبناتتطبيقيفردوس عبد الوهاب محمود سلمان1286171121522019022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية اسماء للبناتتطبيقيتبارك ايهاب ثائر غازي1286181121522035006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية التفوق للبناتادبيزهراء ميعاد كاظم شهاب1286191221222032010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعلي غسان يحيى عيسى1286201221511029055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمنتظر عامر ياسين كاظم1286211321411035055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيبتول مالك اسد كاظم1286221321522002008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيحسين هيثم توفيق يحيى1286231421211051019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعبد هللا بالل عبد هللا علوان1286241421217001006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه عدنان حسون زغير1286251421222015078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية النجاح للبنينتطبيقيباقر عصام غازي فرحان1286261421511026013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83 شعبان المسائية للبنين15ثانوية تطبيقينوار عالء حسين ابراهيم1286271421515004065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيحسين سامي عبد حمد1286281921211096010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيعبد المنعم محسن علي سليمان1286291921215010075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيغفران محمود كاظم حسين1286302121522010033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيعلي يوسف وادي لهيمص1286312321215003059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية غماس للبنينادبيعبد هللا حيدر ناظم ياسين1286322421211011025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية العزة للبنينتطبيقيتوفيق سعيد حسن جابر1286332521511016003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية روا االهلية المختلطةتطبيقيمحمد علي عدنان جويج ثابت1286343121517011007
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية العامرية للبنينتطبيقيباسم خلف زيدان خلف128635102051020051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية السيدية للبنينتطبيقياحمد لؤي سلمان داود128636112051004014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائياسراء فراس نزار رجب1286371021424003002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67الخارجياتاحيائيساره صالح محسن صالح1286381121428050186

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيكرار حيدر حازم جواد1286391121511018053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعلي حسين طالب شاكر1286401121511019048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيطه مؤيد عبد الرزاق وهيب1286411121511041066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد حميد هادي حسين1286421121511049006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية البتول للبناتتطبيقيتبارك ثامر خليل ابراهيم1286431121522013011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيغفران فراس عباس جاسم1286441121522015035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيجنات علي عبد الحسين عباس1286451121522041010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيزهراء حيدر طالب عبد علي1286461121524014007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيحوراء عبد االله عبد الجليل خليل1286471221222007015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد صادق عماد سعدون حنوش1286481221511022107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية بغداد للبناتتطبيقيسما اميل عدنان احمد1286491321522001035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيفاطمه احمد كاظم هيجل1286501321522040058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية النجاح للبنينادبيحسن اسامة حسن عبد الجبار1286511421211026031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الحريري للبناتادبيرقيه محمد يونس جاسم1286521421222060019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية سما بسماية للبناتادبيفاطمه كاظم عيسى كاظم1286531421222068029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية القيم االهلية للبناتادبيميقات عالء جواد كاظم1286541421224014006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد المختار قحطان عبد هللا عودة1286551421511019094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعلي امير زياد فارس1286561421511021083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمصطفى مثنى عواد محمود1286571421511026082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيامير علي حسين كاظم1286581421511051002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية حطين للبناتتطبيقيميالد طالب عطية عيدان1286591421522004029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيمسك مهند سري علي1286601421522037024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الريحاني االهلية للبناتتطبيقيبنين حبيب حسين عباس1286611421524017001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه ياسر ايدام رخيص1286621521422006186

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية السبطين للبنينتطبيقيسجاد عدنان ابراهيم مهدي1286631621511016053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيلبنى حيدر كاظم شنين1286641621522054048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيعلي رائد جعفر علوان1286651821211106021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الفرات للبناتادبيعبير اسامه احمد حسين1286661921222011044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية النسائي المختلطةادبيسراج الدين محمد صالح مهدي1286672121217022006
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحسين بهجت ابراهيم صادق1286682121511002017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الكوثر للبناتادبينور مأمون محمد ابراهيم1286692321222038033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيرحمان علوان ماهود علي1286702821511015064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد صادق علي خميس128671142041011140

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية البحتري المختلطةتطبيقيمحمد بشير احمد عبد الغني128672182051048014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمرتضى كاظم حبيب شمخي128673222041036325

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيمحمد سفيان حسين شاكر128674322041010066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية ابي غريب للبنينادبيابراهيم يونس عبد الحليم حسين1286751021211024001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيضفاف حميد مظهور محيسن1286761021222012027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية البيان للبناتادبيبنين علي مطر عبيد1286771021222014020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيايالف نعمه فرحان محيميد1286781121222037003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية رفيدة للبناتادبيزهراء اسعد حسن عبود1286791121222041023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيفرح عبد هللا كاظم سهم1286801121222062077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية االحرار للبنينتطبيقيليث عامر محمود صالح1286811121511043017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيسجاد منير صكب غضيب1286821121515001038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيمحمد حاتم طه صبر1286831321211020033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية طيبة للبناتادبيضحى رائد ساهي لعيبي1286841321222038036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية شفق النور للبنينادبيمرتضى مجيد كاظم فليح1286851421211044063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى2345.0057.50الخارجيون ادبينور الدين مؤيد صباح جاسم1286861421218002810

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية الخليج العربي للبناتادبينرمين رائد اكرم توفيق1286871421222058043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الوارثين للبنينادبيحسين علي جاسم محمد1286881521211013024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقينبأ قاسم حسن تويه1286891521522006035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية بلد للبنيناحيائيشمس الدين عبيد محمد صادق1286901821411006068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعز الدين ناجي عليوي سلطان128691212021059029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية البطولة للبناتادبينسرين خميس دايح كاظم1286921021222028093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية المثنى للبنيناحيائيايسر عبود حمود عبد هللا1286931021411022018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيسليم طه عبود فرج1286941121211035011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية المهند للبنينادبيسيف ماجد هادي فرج1286951121211040009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيورد محمود علوان مرعي1286961121222014047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية ابابيل للبناتادبينور الهدى محمد علي حمد1286971121222045045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية االخالص للبناتادبياالء سعد محيسن عباس1286981121222046006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيايه محمد حنون عبد الحسن1286991121222073015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية باب العلم للبناتادبيزهراء سالم هاشم مغامس1287001221222040013

4148 من 3900صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية ابن سينا للبناتادبيسبأ خليل اسماعيل حمد1287011221222044020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيافنان حيدر حبيب عبد الحسن1287021221422009003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب عدنان جعفر خريبط1287031221422031133

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء حسين هادي راضي1287041321222040051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الفاروق للبنينادبيغانم بحر خلف عبد العباس1287051421211043020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية حطين للبناتادبيريام محمود مجيد عبد هللا1287061421222004012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الخمائل للبناتادبينهايه وليد اسماعيل ابراهيم1287071921222014058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية السدة للبنينادبيعلي ناصر حسين محمد1287082321211016067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الغزالي المختلطةادبيمهند يوسف عبيد تايه1287092321217014035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبييحيى نعمه عبد الحميد سفان128710112021158010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمعتز خالد نجم عبد هللا1287111021217009032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الجامعة للبناتادبياليسر صاحب مهدي عبد1287121021222009004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية التألف للبناتادبيديمه علي كريم هاشم1287131021222043019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمحمد مفيد مجيد محمد1287141121211052128

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبياحمد اياد كاظم محمد1287151121217014001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17الخارجيونادبيمثنى احسان حالوي هاشم1287161121218001646

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية البتول للبناتادبيعلياء سفيان فخري اسماعيل1287171121222013066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية المستقبل للبناتادبيحوراء سعد كاطع كريم1287181121222036012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية النجاح للبنينادبيحسين ناظم ثجيل عليوي1287191421211026053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية النجاح للبنينادبيعلي محمود علي حسين1287201421211026115

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياادبيرهف سعدون عبد الجبار سعد1287213021227041006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيبارق موفق محمود غثوان128722112041026031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية جنين للبناتاحيائيقبس مصطفى سلطان علي128723192042149065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية المثنى للبنينادبيعبد هللا شهاب احمد جواد1287241021211022054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية النبوغ للبناتادبينهال سعد حسين علي1287251021222016015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية ابي غريب للبناتادبينورس خلف محمود منسي1287261021222029041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيعائشة محمد مصطفى عبد الكريم1287271121222002033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية العقيدة للبناتادبيسبأ عماد محمد هادي1287281121222015027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية البسملة للبناتادبيايه رشيد حمود علك1287291121222061008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعبد هللا فراس جاسم محي1287301321211012056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية البشير للبنينادبيعباس احمد حريز كيطان1287311421211033050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيغيداء عبد هللا احسان علي1287321421226004027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيعائشه احمد عبد الرحمن رشيد1287331421422012086

4148 من 3901صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائييوسف صادق حسين سلمان1287342121411059099

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية المختار للبنينادبيمنتظر عقيل ورور راضي1287352221211043145

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيسهام عبد هللا عمران موسى1287362321422052034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانويةالعزيزية المسائية للبنينادبيرباح غانم سلمان عدوان1287372621215001016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد مهدي علي فهد128738142021019077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيهاجر عبد السالم مصلح فارس1287391021222012037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية دجلة للبناتادبيهدى محمود حسين عامر1287401021222013048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيابو الحسن علي حسين عبيد1287411121211044002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيسفيان عادل هادي سلطان1287421121217001015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية هند للبناتادبيزينب عبير صالح هادي1287431121222020025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية االخالص للبناتادبيغصون نزار محمود عبد الحسين1287441121222046078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمه محمد جبار كاظم1287451121222051046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيهاجر محمد سلمان داود1287461121222072054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية السويب للبناتاحيائيساره حميد ابراهيم ضيف1287471121422070007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية االعظمية للبناتادبيابتهاج خالد لطيف جاسم1287481321222004004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية يافا للبناتادبيهند مارد اسماعيل جالب1287491321222031140

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83الثانوية الشرقية للبناتاحيائينور انور صالح عبد الحسين1287501421422030048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب علي جوحي مكلف1287511521222005061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ايسر- الخارجيات ادبيجلنار قيدار محمد احمد1287521721228060095

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية الحارث للبنينادبياحمد رميض سلمان عايد1287531921211035002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية العراقية للبناتاحيائياثمار عذاب حسن فليح1287542121422049002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية سامراء للبنينادبيمحمد حسن دعدوش زعيري128755142021031069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الواقدي للبنينادبيفاروق عماد جاسم عبد128756192021086030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية صنعاء للبنينادبيحيدر علي سعيد علي128757232021011026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمود رائد قاسم حمادي1287581021211009049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي مظفر سامي عبد الحميد1287591021211027045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الرضوانية للبنينادبيمصطفى حمد حسن خايف1287601021211037048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيمصطفى اوبي معين عبد القادر1287611021215003051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيعبد هللا مثنى فاضل مصلح1287621021217011009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيافنان صائب صابر حسين1287631021222010001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية فلسطين للبناتادبيمياده عالء جبار حامد1287641021222032033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية العامل للبنينادبيعلي عادل عبد الرحيم مجيد1287651121211014076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية رفيدة للبناتادبيزهراء محمد حنون محمد1287661121222041029

4148 من 3902صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية زبيدة للبناتادبيحوراء عادل صائب سالم1287671121222042012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية نور االيمان للبناتادبيطيبة خليل عباس كاطع1287681221222006029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيسجى حسن عدنان حسن1287691221222015024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الهدى للبناتادبيسندس عبد الصمد مهدي صالح1287701221222025027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبأ فراس جبار خلف1287711221222046162

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية االنتصار للبناتادبينبأ صفاء عبود صالح1287721321222015114

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية االفكار للبناتادبيمريم جاسم محمد خلف1287731321222042025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67إعدادية المروج للبنينادبيابراهيم صالح مهدي صالح1287741421211011005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسام عباس جاسم محمد1287751421211023036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيكرار حيدر جبار عيدان1287761421211051048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيحذيفه يونس عباس عبيد1287771421215011011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الفداء للبناتادبيفاطمه محمد خزعل رشيد1287781421222033058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الندى للبناتادبيسجى محمد صباح علي1287791421222069054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67الخارجيوناحيائيسجاد علي سعيد بصل1287801421418001148

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيسيف اسيل تكليف عبد عون1287811521211005036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيفاطمه علي داود ثابت1287821521222013046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيحسين اطياف محسن ماضي1287831621213059003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية البيرق المختلطةادبيزين العابدين فرحان سالم خليل1287841821217062010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الفارس العربي للبنينادبيبالل فواز اعجمي علي1287851921211013005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية النسائي المختلطةادبييحيى زيد حبيب بالل1287862121217022017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرسل حيدر هاشم اسماعيل1287872121222065032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية حلب للبنينادبياحمد مهدي كاظم مجباس1287882621211013008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد سعد رحيم كاظم1287892621211015005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحمزه زعيم سلمان مطر1287902621211015037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي محمد محسن علي1287912621211015097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيعلي فاضل سمج ابراهيم1287922621211024029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيجودة عدنان جودة حسين1287932621215004016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67الخارجياتادبيزينب حسن موحان جميغ1287942621228050119

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيغيث قاسم محمد جواد1287952721211005109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية قلعة صالح للبناتادبينور الهدى سعد حاتم علي1287962821222016034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية طه للبنينادبيامير داوود سالم جاسم128797142021177014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسن عبد الكريم حسن علي128798182041127012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية االندلس للبنينادبيمحمد زيدون طارق هالل1287991021211012011

4148 من 3903صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية المتنبي للبنينادبيطه ماهر عويد عبد هللا1288001021211027027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيطيف عبد الكريم عباس جاسم1288011021215004032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية حطين للبناتادبيفاطمه عبد الكريم حمد عبدهللا1288021021222004016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الجامعة للبناتادبينور الزهراء عبد الحسن محي رؤوف1288031021222009033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية دجلة للبناتادبيزينب العربي رشاد محمد1288041021222013022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية ام سلمة للبناتادبيحرير علي خضير بريسم1288051021222015007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية البطولة للبناتادبيزينب امجد عبد هللا شكوري1288061021222028045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الفاروق للبناتادبيايه عصام احمد فتح هللا1288071021222037005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية السيوطي للبنينادبينزار راشد حسون سهيل1288081121211046058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيمصطفى رائد عبد نور عليوي1288091121211048085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية العزة للبناتادبيازل زيدون يحيى جواد1288101121222001002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الجمهورية للبناتادبيسرى تيسير فالح جاسم1288111121222009036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية البتول للبناتادبيايالف حسين علي ويس1288121121222013008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية العقيدة للبناتادبياريج علي كاظم حسين1288131121222015002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيقطر الندى حسين حنون جابر1288141121222062079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية سيف الدولة للبنينادبيزين العابدين ستار مهدي حسين1288151221211002009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية العراق للبنينادبيكرار جاسم شولي زويد1288161221211009178

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية العراق للبنينادبيمسلم سعد عبد الواحد حسين1288171221211009225

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الصديق للبنينادبياحمد عبد الستار حسين وادي1288181221211020006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الثقلين للبنينادبيانس حازم انس عباس1288191221211039012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيسجى عالء محمود حبيب1288201221222005010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية البراق المختلطةادبيزينب روكان مطني جواد1288211221227007008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50الخارجياتادبينرجس حسين علي ابراهيم1288221221228050403

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيمحمد ابراهيم محمد داود1288231321211002082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيكرار حيدر جاسم كل مراد1288241321211012085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبياحمد حسين علي حمد1288251321211023003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية المستنصرية للبنينادبيكاظم عدنان جواد كاظم1288261321211029016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية العلوم للبنينادبيمحمد علي درباش احمد1288271321211036011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الثورة العربية للبناتادبيبتول سلمان داود سعد1288281321222017012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الفردوس للبناتادبيآمنه عالء عبد الرضا داخل1288291321222040002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50الخارجياتادبيطيبه رافد خماس عبد الكريم1288301321228050367

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية دار الحكمة للبنينادبيالحسن عباس كريم عجيل1288311421211025012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية النجاح للبنينادبيمقتدى محمد عناد خنجر1288321421211026163

4148 من 3904صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية اسد بغداد للبنينادبيامير صادق مجيد عزيز1288331421211040012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الصفاء للبنينادبيعبد هللا حقي اسماعيل عبد1288341421211046037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية طه للبنينادبيحسين علي رهيف مظلوم1288351421211049046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيساره سمير خليف عبيد1288361421222003086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية ام ايمن للبناتادبيهبة علي حسين زاير1288371421222057059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيزهراء حسين كاظم حسن1288381421222061015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيطه حسين لعيبي مطشر1288391521211006055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيجعفر حسين قاسم حسين1288401521211007030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك محمود هادي علي1288411521222007019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الهدى للبناتادبيغدير مكي ناجي عذاري1288421521222007069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينرجس صادق لعيبي قاسم1288431521222010094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينرجس مهدي مفتن عليوي1288441521222015075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الموانئ للبنينادبيحسين فاروق زعالن سعود1288451621211053006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية االيمان للبنيناحيائيايمن فاضل عبد ابراهيم1288461921411063006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيرانيه خليل طراد مطر1288471921424005004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية بيخال للبنينادبيياسر احمد حسين هادي1288482121211065120

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمصطفى حسام عبد الجبار مشتت1288492521211004085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية المدينة المنورة للبنينادبياحمد طارق صالح سفيح1288502621211025001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الغسانية للبنينادبيايوب محمد عبد هللا علوان1288512621211050014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية كصيبة المختلطةادبيمالك حسين عبيد حسين1288522621217019043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية النضال للبناتادبيآيات فالح ضميد رسن1288532821222001002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمحمد شاكر ناهي حسين128854112021052069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية النيل المسائية للبنينادبيكرار عبد الهادي كاطع جاسم128855112021206047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الرشد للبناتادبيشهد عباس جمعه مطشر128856132022109028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية النجاح للبنينادبيحسن عبد الوهاب بندر فهد128857142021027028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية دار السالم للبنينادبياحمد خالد احمد حسن1288581021211025004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيامير عامر علي احمد1288591021215003008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33الخارجيونادبيانور غازي محمد نجم1288601021218001097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيساره حيدر محمد شكر1288611021222017011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية فلسطين للبناتادبيفاطمه ضياء حسين علي1288621021222032022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيفاطمه محمد حسن عبيد1288631021227011005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية العامل للبنينادبيكرار علي احمد كاطع1288641121211014087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية العامل للبنينادبيمحمد احمد محمد مطر1288651121211014094

4148 من 3905صفحة 
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيمحمود فاضل محمد رشيد1288661121211034059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية حماة للبناتادبيتبارك محمد حمزه سلمان1288671121222025032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعلي حيدر سعود ناشور1288681221211036041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الكاظمية للبناتادبياساور بهاء مجيد جليل1288691221222029001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية ابن سينا للبناتادبيرندة عدنان سعيد خضير1288701221222044016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الحضارة للبناتادبيتبارك حمدان جاسم عيسى1288711221222047007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية بغداد للبناتادبينرمين علي قنبر جوكل1288721321222001059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية االسوار للبناتادبيايه جمال عبد هللا علي1288731321222007004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الرافدين للبناتادبيفرحه سعيد الطيف محمد1288741321222019028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الرافدين للبناتادبيملدا مازن علي جودي1288751321222019031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمثنى حسن فلحي حليبت1288761421211003107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33إعدادية الجزيرة للبنينادبيحيدر علي محمد حميد1288771421211016015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية النجاح للبنينادبيعبد هللا احمد رحيم حسون1288781421211026084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيحسين علي كشكول حمزة1288791421211051017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية المعرفة للبناتادبيمريم هشام عليوي محمد1288801421222039023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الشمائل للبناتادبيزهراء ظافر وهيب علي1288811421222042026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الخليج العربي للبناتادبيساره محمد جعفر عويز1288821421222058023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33 تموز للبنات14ثانوية احيائيشهد خالد شرهان نعمه1288831421422007045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيغدير هاني عباس جياد1288841421422065225

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية البراق للبنينادبيمحمد طعمه عليوي بدن1288851521211002113

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمحمد عامر حسن فرج1288861521211011048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء علي عبد الرحمن عبد الزهرة1288871521222001057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية المآثر للبناتادبيرقية كريم مهدي خنجر1288881521222011034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الرسالة للبنينادبيعبد هللا جواد كاظم حسون1288891621211013031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيمصطفى مهند عويد بتال1288901921211060028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33االعدادية الشرقية للبنينادبيعلي عالء عبد هللا صيوان1288912221211009027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعلي حيدر مهدي عبيد1288922221211049016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية االحرار للبنينادبيمحمد باقر عبد كليل روضان1288932621211018037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيحسين علي محمد غضبان128894112021052026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا هشام حسن ثابت128895132021001071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الداخلية للبنينادبياحمد عبد الخالق فتحي حسين1288961021211033005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية الفضيلة للبناتادبيشيماء مزهر عيدان مصلح1288971021222006016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية البيان للبناتادبيعبير عبد علي عبد الحسن مسلم1288981021222014047

4148 من 3906صفحة 
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية االنفال للبناتادبيزينب عباس حسين محمود1288991021222019016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية اجنادين للبناتادبيمنار قاسم خضير عباس1289001021222038045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيفاطمه عبد الرحمن جواد علي1289011021227012005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيمصطفى محمد سليمان علوان1289021121211001029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية العامل للبنينادبياحمد هادي منصور زوير1289031121211014011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية العامل للبنينادبيمرتضى داود حسون دلي1289041121211014106

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيمحمد صالح ياسين حمد1289051121215003044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية عائشة للبناتادبيايالف عبد الرزاق خضير حسين1289061121222023009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية البتول للبناتاحيائينبأ سمير علي سهيل1289071121422013122

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيحسين سعد ياسين رسول1289081221211003023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الثقلين للبنينادبيمنتظر عبد عبد الكريم عبد1289091221211039095

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية السياب المسائية للبنينادبيعلي عبد هللا حميد حسين1289101221215008021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية المفاخر المختلطةادبيمصطفى جمال هويدي احمد1289111221217006025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية المشاهده للبناتادبيآمنه ناجي مطلك حمد1289121221222001002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية جرير للبناتادبيأريج علي حميد عبد هللا1289131221222008001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الخمائل للبناتادبيسرى فؤاد عدنان علي1289141221222043053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبينبأ حامد حسين طه1289151221227002007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيعبد هللا حسن خالد شوكة1289161321211002053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية السويس للبنينادبيعبد الملك سعد كمال مصطفى1289171321211006050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد ابراهيم فاتح سلمان1289181321211017005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد عدنان جبار علوان1289191321211017009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية السياب للبنينادبيسجاد صفاء محمد عبد الغفور1289201321211028015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية شط العرب للبنينادبيمجتبى محمد هاشم احمد1289211321211035073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية زهو العراق للبناتادبيتبارك موسى رستم كودز1289221321222009008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية شمس الحرية للبناتادبيامنه سعد كامل عباس1289231321222010005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية االنتصار للبناتادبيغاده حيدر عبد الرحمن محمود1289241321222015073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمه مهند طالب صادق1289251321222015087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية يافا للبناتادبيتبارك علي حسين مصلح1289261321222031022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17االعدادية المركزية للبناتادبيهويدة نجم عبد هللا عزيز1289271321222041031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيسبا رحمن حميد كاظم1289281321422035069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين علي مفرود كرمش1289291421211006023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد علي جابر ثامر1289301421211010031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية النجاح للبنينادبيالحسين عبد الكريم فيصل علوان1289311421211026018

4148 من 3907صفحة 
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين عقيل وحيد سبهان1289321421211029022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية اسد بغداد للبنينادبيغيث حمدان كاظم سلمان1289331421211040079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي لطيف لفتة محمد1289341421211044048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمصطفى ابراهيم صاحب علوان1289351421215009144

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيبراء محمد محسن عبد هللا1289361421222003032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعداية الهدى للبناتادبييقين محمد عباس جواد1289371421222013056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17الثانوية الشرقية للبناتادبيضويه ثائر حميد مجيد1289381421222030015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية زينب للبناتادبيشيماء محمد صبيح غضبان1289391421222043082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبينورهان شهاب احمد كل زمان1289401421226006043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيليث عباس عبد الحسين عباس1289411521211007164

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبياحمد عبدالخالق حسين بدي1289421521211011001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيمنار تحسين علي مارد1289431521222010087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية بوابة المستقبل االهلية للبنينادبيسيف وليم لويس وليم رودريك1289441621213037005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية البسمة للبناتادبيرؤيا محمد عبد كاظم1289451621222080026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبييونس حميد جاسم حمادي1289461921211010049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية االنوار المحمدية للبنينادبياحمد خليف منسي محمد1289471921211071001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية النيل للبنينادبيحسن فالح ثويني عبيد1289482321211029007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الفرزدق للبنينادبيمصطفى محمد هادي جواد1289492321211039028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية الغسانية للبنينادبياحمد نصيف جاسم محمد1289502621211050005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية وحدة العراق للبناتادبيرقيه طالب عباس ابراهيم1289512621222057009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الميمون للبنيناحيائيمنتظر احمد عباس داود1289522621411033171

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الفاروق للبنينادبيحسن احمد امين سعيد128953132021014015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيمنى احمد عبد الحمزه عيدان128954252042194041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الموفقية للبنينادبياحمد جالل سعيد حسين128955262021056003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد علي ستار جبار خريبط1289561021211015071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الخلد للبنينادبيعبد الرحمن غسان حميد اسماعيل1289571021211034025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الكرخ للبناتادبيرونق احمد محسن فريح1289581021222001005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية دجلة للبناتادبيدنيا محمد عبد طه1289591021222013008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبياحمد عماد انور حسين1289601121211011003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الوركاء للبنينادبيكميل براق طارق عباس1289611121211026103

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية السيوطي للبنينادبياحمد علي كاظم جبر1289621121211046005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيحسين علي عبد الحسن شاووش1289631121211048020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيعلي زياد نعمان علي1289641121211050043

4148 من 3908صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبييوسف حمدان عباس عيسى1289651121215001101

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعثمان رحيم نجم عبد1289661121217001028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعلي حسين طالب رشيد1289671121217001032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعداديه االنوار للبناتادبينبأ عامر يحيى عبد هللا1289681121222026057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء عبد الكريم عودة عواد1289691121222046050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية مؤتة للبناتادبيمريم احمد فرحان عباس1289701121222050030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيايه احمد عامر صالح1289711221222007010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية االخالص للبناتادبيزهراء جاسم محمد بريسم1289721221222018013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية الوفاق للبناتادبيصفا عدنان علي حمادي1289731221222022042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء اياد جاسم محمد1289741221222025020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية التجدد للبناتادبيتبارك محمد علي عبد1289751221222037007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية ابابيل للبنينادبيصادق اكرم جيجان زغير1289761321211011042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الفاروق للبنينادبيمرتضى كريم نجم عبد هللا1289771321211014050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الفراهيدي للبنينادبيانس علي خليل ابراهيم1289781321211015007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعلي عبد الخالق عمر صالح1289791321211015027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية بلقيس للبناتادبيشهد احمد كريم سعدون1289801321222002052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية الفيحاء للبناتادبيسجى رافد محمد سلمان1289811321222013026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمه علي خالد مدلول1289821321222015083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية الزهراء للبناتادبيهبه مهند قاسم محمد1289831321222021050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية يافا للبناتادبيزهراء قاسم مهدي قاسم1289841321222031058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية البلديات للبنينادبيمرتضى صالح حسن الزم1289851421211034168

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبييوسف رسول قاسم عبد1289861421211041115

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00 تموز للبنات14ثانوية ادبيشيرين امير صالح موسى1289871421222007032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبياخره جامل داود سلمان1289881421222025002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية زينب للبناتادبيحنان عبد مطر خميس1289891421222043023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية زينب للبناتادبيزينه كاظم علي يونس1289901421222043071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيايه اسعد كاظم جواد1289911421222061002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبيزهراء رضا جاسم محمد1289921421226002017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعبد هللا عباس ابراهيم هاشم1289931521211016057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الفكر للبناتادبيليالي عوده حسن فرج1289941521222016075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الجمهورية للبنينادبيضياء الدين عبد هللا صالح مهدي1289951621211011013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيابراهيم عدي محمد خضير1289961621211019002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحسين علي عزيز مال هللا1289971721215002071

4148 من 3909صفحة 
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيمنتهى لطيف ابراهيم نصيف1289981821422019053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيعبير سعد حسين سعيد1289991921222029008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمرتضى داخل عطيه عريان1290002221411021224

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية المستنصرية للبناتادبينبا حسين عوام لفته1290012321222040044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيمصطفى منير زامل سالم1290022621211024036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيكرار سعد محمد ثابت129003102021015067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء عبد الرضا كاظم عجيل129004152022053025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية مصطفى جواد للبنينادبياحمد احسان دعدوش حسن1290051021211015004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية بالل للبنينادبيمحمود عبد القادر احمد صالح1290061021211021034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية بغداد للبناتادبيروز عمر فيصل ناهي1290071021222035009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية المبدعات للبناتادبيهديل عقيل علي ابراهيم1290081021222046012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبييوسف محمد عبيد رشيد1290091121211001032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيعمر هاشم يوسف صالح1290101121211050048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية العزة للبناتادبيحوراء طارق عوده مارد1290111121222001011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية االخالص للبناتادبيريام هاني سلمان فنخل1290121121222046042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية العراق للبنينادبيجواد سمير حربي سدخان1290131221211009041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية العراق للبنينادبيمرتضى شريف خشن شامخ1290141221211009220

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية اكد للبنينادبيصهيب زياد محسن نجم1290151221211018010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية الحسن البصري للبنينادبيعبد التواب إسماعيل خليل ابراهيم1290161221211024010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية المشاهده للبناتادبيحفصه نزار شذر حمد1290171221222001009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء احمد سامي مجيد1290181221222019033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية ام عمارة للبناتادبيزهراء محمد حبيب علي1290191221222035012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبراق سعد عبد الزهره شغي1290201221222046025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيغدير ماجد حميد مجيد1290211221422017115

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية الفسطاط للبنينادبيمشتاق موفق صالح علوان1290221321211030027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الفراتين للبنينادبيحيدر محمد جواد نمر1290231321211034024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية القناة للبناتادبيكوثر حسين محسن شهاب1290241321222003030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية االنتصار للبناتادبياسراء سلمان محسن جوهر1290251321222015005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزهراء ثامر جاسم شياع1290261321222045014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83الخارجياتادبيامنه علي كسار محسن1290271321228050045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية البشير للبنينادبيحيدر عبد هللا كاظم عبد هللا1290281421211033038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية البشير للبنينادبيعلي ثاير مالك صحو1290291421211033063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي قتيبة عبد الصاحب جاسم1290301421211035098

4148 من 3910صفحة 
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية السجود للبناتادبيزينب عبد هللا مزعل غافل1290311421222001027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه جابر عباس مهدي1290321421222011164

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الكرامة للبناتادبيعسل جاسم سليم حسين1290331421222044036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيايات حسن نعمه حمزه1290341421226003017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيبنين حسن عودة سفاح1290351421226004004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الوارثين للبنينادبيمنتظر احمد عاتي هليل1290361521211013114

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينور الهدى باسم صبار مهلهل1290371521222010099

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية المجاهد المختلطةادبيعلي حازم محي محمد1290381821217009006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية ابن النفيس للبنينادبيمروان عمار افندي داود1290391921211099045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية العرفان للبناتادبيدعاء ياسين مهيدي صالح1290401921222030010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية رزكاري المسائية للبناتادبيشهد حيدر باقر حسين1290412121226001006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية نور المصطفى للبنينادبيكاظم كريم سلمان مطر1290422621211015104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية االسراء للبنينادبيمحمد علي جميل غنام1290431021211011034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الخلد للبنينادبياحسان جمال حميد علي1290441021211034002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الخضراء للبناتادبيايثار بسام صادق رشيد1290451021222007002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية ام سلمة للبناتادبيمالك عباس حماد محمد1290461021222015032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية صقر قريش المختلطةادبيصفاء حماد عطا هللا حمادي1290471021227004007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيرعد نجم عبد هللا راشد1290481121211045047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبياحمد حليم حسين ناصر1290491121215003003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية ابي تراب المختلطةادبيكرار علي طارش شياع1290501121217013008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية االمال للبناتادبيانعام يحيى عراك مناحي1290511121222011006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية عائشة للبناتادبيرفح نهاد خضير صكر1290521121222023021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الشفق للبناتادبيزينب حسن محمد رحمه1290531121222051032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيكوثر حامد عبد هللا محسن1290541121226004057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية جرير للبناتادبيضحى قصي ثامر عريان1290551221222008043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيسها علي حسين طه1290561221227002004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية االعظمية للبنينادبيحسن مولود خالد سلمان1290571321211001015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الصفا للبنينادبيمحمد عبد الكريم جاسم حمادي1290581321211027095

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية االعتدال للبناتادبيريام ستار جبار عويد1290591321222008020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الرافدين للبناتادبيآمنيه مهند كاظم شبرم1290601321222019001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية عدن للبناتادبينرجس عادل جليل درع1290611321222030100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبياحمد محمود احمد محمود1290621421211007007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية سومر للبناتادبيرقية صفاء محمد حسن1290631421222008030
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية صفية للبناتادبيداليا جاسم حسين حزام1290641421222011057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية ام القرى للبناتادبييقين حيدر عبد الرزاق طه1290651421222015120

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيايات ناصر حسون عامر1290661421222025005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية ذات الصواري للبناتادبيكوثر حيدر سليمان وشي1290671421222028058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67الثانوية الشرقية للبناتادبيشمس حسين شاكر حسين1290681421222030010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية التسامح للبناتاحيائيفاطمه خالد طراد عطيه1290691421422012093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية العقيلة للبناتادبيوداد قاسم رحيم محل1290701521222001121

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الهدى للبناتادبيكوثر عبد النبي عبد هللا حاجي1290711521222007087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الفكر للبناتادبينوره سامي علي صالح1290721521222016096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيصهيب محمد رشيد حمادي1290731921215010056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيمنتهى صبار كريم شعبان1290742321222052037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينور الزهراء فاضل عبد االمير حمزه1290752621222058067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمصطفى وسام جليل عبود1290762721215005074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيسرى عماد عبد الرسول محمود1290772721422040082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية ام ورقة للبناتادبيساجده حسن عبد مزبان1290782821222038030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية االنتصار للبناتادبيزينب سليم علوان صالح129079132022091048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية العرفان للبنينادبيمصطفى باسم اسود حسن129080192021029024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي مهدي صالح بدر1290811021211008057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية اليمن للبنينادبياوس رعد حمادي ناصر1290821021211016013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن عامر عايد حسن1290831021211017019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية دار السالم للبنينادبيضرغام احمد صالح حمادي1290841021211025021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية العامرية للبناتادبيناديه مصطفى جواد كاظم1290851021222036046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية القدس للبنيناحيائياحمد صالح حسن علي1290861021411014004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيشهاب فبصل نوري خضير1290871021411019048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الرضوان للبنينادبيمروان محمد حاجم سلطان1290881121211032039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيسنر عباس عبد معيدي1290891121222002028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية رقية للبناتادبيإثار اياد محمود خضير1290901121222010001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية البتول للبناتادبيمها فاضل محمد جواد1290911121222013086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية حماة للبناتادبيصفا صالح حميد مشلول1290921121222025077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيمنار سنان عبد المجيد حسين1290931121222028016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيالقاسم صفاء عبد الجبار عبود1290941221215001010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية االخالص للبناتادبيبنين إبراهيم طارش دخيل1290951221222018005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي صباح حسن عبد الرضا1290961221411022036

4148 من 3912صفحة 
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية السويس للبنينادبيعبد هللا جاسم محمد سعيد1290971321211006046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية السياب للبنينادبيعلي احسان علي نصر هللا1290981321211028023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية شط العرب للبنينادبيمنتظر شاكر شايع خليف1290991321211035092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية االستقالل للبناتادبيحوراء محمد جواد رشيد1291001321222006013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيكوثر فياض حسن خضير1291011321222029049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبياحمد زيدان خلف جياد1291021421211007004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50إعدادية النضال للبنينادبيسجاد هادي علي اكبر رضا1291031421211012011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية البلديات للبنينادبيحسين احمد قاسم الزم1291041421211034050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين علي عيدان مطشر1291051421211035044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحميد بدر حميد مغصود1291061421211035049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمصطفى علي احمد عايد1291071421211037053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية شفق النور للبنينادبيكرار علوان ثامر صباح1291081421211044052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية فدك للبناتادبياطوار يوسف عبد الحسين كاظم1291091421222006008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية الصمود للبناتادبيزهراء مظفر سمير جياد1291101421222034020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية الخنساء للبناتادبياية باسل احمد سعيد1291111421222040002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية بلقيس للبناتادبيسداد ناصر حسين نجم1291121421222062041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبيزينب هشام حاتم بريسم1291131421226002022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية النهوض للبنيناحيائيهاشم مناف هاشم علي1291141421411039201

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيعلي ظافر اوريد عكار1291151421411051036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعبد الوهاب عبد القادر فاضل سعد هللا1291161521211011027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيكاظم سعد كنكور حسان1291171521215004076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية المسرة للبناتادبيزينب عبد عجمي مطروح1291181521222002023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعلي حاتم عبد الكريم جاسم1291192121211006023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية المهيمن المختلطةادبيعباس صباح موسى جواد1291202121217042010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحيدر فخري حيال هالل1291212621211025017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد محمد وهيب رزوقي129122132021017012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية الشباب للبنينادبيعمار ياسر خضير علوان1291231021211023016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيعلي ماجد علوان صادق1291241021215003040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية البطولة للبناتادبيزينب عبد الطيف خليل وحيد1291251021222028046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية ابي غريب للبناتادبينبأ احمد خليفه حمادي1291261021222029039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية العامرية للبناتادبيزينه سعد حميد ابراهيم1291271021222036023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية العامرية للبناتادبيعائشه عمر حسين عباس1291281021222036035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الفاروق للبناتادبيعائشه عبد الرزاق عبدالكريم علي1291291021222037019

4148 من 3913صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية المنصور األهلية للبناتادبيمريم عماد ابراهيم محمد1291301021224002014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيعمر علي محمد علي1291311121211050047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيمجتبى حسن حميد الزم1291321121215001067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية االمال للبناتادبيرنين فارس كاضم حطاب1291331121222011037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الرباط للبناتادبيزهراء جبار علي جبر1291341121222055032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية الزهور للبناتاحيائيسبأ عمار يونس كاظم1291351121422019015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعلي اركان عدنان جواد1291361221211036038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد علي مزعل رشيد1291371221211039083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية المشاهده للبناتادبيمنار احمد ابراهيم احمد1291381221222001035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمصطفى حسين مهدي حسن1291391321211009083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية ابابيل للبنينادبيحسين كريم حسين مبارك1291401321211011022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية حنين للبناتادبيجوان سعد احمد شرموط1291411321222028008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه ماهر عبود عودة1291421321222029048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية السيف العربي للبناتادبيحوراء صبري راشد جباره1291431321222035013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمحمد عبد الجبار خضير علي1291441421211013093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين علي عبد الحسين جبر1291451421211023062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمصطفى عباس اسماعيل راهي1291461421211029094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية البشير للبنينادبيعلي الرضا عيسى جعفر حسين1291471421211033061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى كاظم عذيب سالم1291481421211034181

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي بهاء عبد رجب1291491421211035083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيامير جميل ناصر صيوان1291501421215001017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33 تموز للبنات14ثانوية ادبينور الهدى نعيم صدام منشد1291511421222007046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه محمد هادي زباله1291521421222015080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية المهج للبناتادبيسرى فالح مهدي رحيم1291531421222035064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية زينب للبناتادبيزهراء عادل كريم فرج1291541421222043055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية الندى للبناتادبيزينب عادل خلف حسين1291551421222069042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيسجاد عامر عيسى نجف1291561521211011018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية النهروان للبنينادبيحيدر عادل جبار علي1291571521211018035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الهدى للبناتادبينبأ صالح جبار سرحان1291581521222007100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الفكر للبناتادبيايات ستار جبار عباس1291591521222016005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية األبلة للبناتادبينور عصام عدنان خضير1291601621222016056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية شورش للبنينادبيكرار حيدر نوري مجيد1291612121211067047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد الجواد عبد الحسين رزاق حاتم1291622221411002120

4148 من 3914صفحة 
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية السدة للبنينادبيعلي رياض حلبوص عاشور1291632321211016058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية السجاد للبنيناحيائيمرتضى قيس حامد كاظم1291642421411047307

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى قاسم لطيف علي1291652621211019037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء ستار خفيف حمد1291662621222016042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الرحمة للبناتادبيهبه حميد دويح حسون1291672621222059093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيوائل سمير محمد عزاوي1291682621413005040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية الوثبة للبنينادبيعباس مدحت خضير عباس1291692721211006041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية التحرير للبنينادبيكرار نعيم حنون عباس1291702821211003086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية الكحالء للبنينادبيمحمد صادق علي حسن خلف1291712821211006030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية السياب للبنينادبيمحمد كاظم غزال طعمه129172112021028117

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمخلد عيدان صالل مظلوم129173112021052076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيعلي رجب علي حسين129174212021223024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبياحمد اسامه هشام جاسم1291751121211053004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيعلي كاظم عبد الرضا مجيد1291761121215010045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية عدن للبناتادبيزهراء عبد الكريم حسن محمد1291771121222033030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيتبارك علي طاهر علي1291781121222034009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيرفل عبد هللا هادي صالح1291791121227004005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17الخارجياتادبيمها علي حسين علي1291801121228050635

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيعلي محمد حسين عباس1291811221211003074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية الكرامة للبنينادبيطه محمد شهاب احمد1291821221211017015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفرح صادق جعفر محمد1291831221222011049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الشيماء للبناتادبيهبه محمد مهر حافظ1291841221222017082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيمريم ياسر علي جاسم1291851221422029065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية سيناء للبنينادبيسعد وعد عبد الرزاق جاسم1291861321211018027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الصفا للبنينادبياحمد طارق شهاب احمد1291871321211027006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الشعب للبناتادبيمريم كاظم شذر مجيد1291881321222022153

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17الخارجياتادبيعلياء جبار كريم نايف1291891321228050394

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبياحمد ماجد عبد الحميد عباس1291901421211007006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيحذيفه طه جاسم محمد1291911421211018017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد احمد محمد مخلف1291921421211026127

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية النجاح للبنينادبيمصطفى احمد جاسم محمد1291931421211026152

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية النجاح للبنينادبيوسام صاحب شراد عبعوب1291941421211026169

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيكوثر ياسين طه صالح1291951421222003117

4148 من 3915صفحة 
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيهند كاظم حسين هادي1291961421222003145

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية ام القرى للبناتادبيايه عمار محمد حمد1291971421222015014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب جابر هاشم سعد1291981421222022024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية زينب للبناتادبيغدير طالب محسن طخاخ1291991421222043088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبينور الهدى عزيز ريسان ضيدان1292001421226001037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17الخارجياتادبيفريال هيثم محمد رضا1292011421228050683

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائيقاسم بدر حميد مقصود1292021421415004071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد جابر ميخان مجيد1292031521211009004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب عباس جالب يوسف1292041521222005060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية البهاء المختلطةادبيايمن اياد لطيف ابراهيم1292052121217009004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الشموخ للبناتادبيرقيه حيدر ابو شنات نجم1292062221222028018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية العلوم االهلية للبنيناحيائيالحسن احمد غضبان عطار1292072221413005002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينب حيدر خميس علوان1292082321222043026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية حلب للبنينادبيمجتبى عماد متعب حسن1292092621211013134

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية شيخ سعد للبنينادبياحمد يوسف ياذوع عنين1292102621211017004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية االنتصارات للبناتادبيزهراء علي فياض محمد1292112621222002027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية اليسر للبناتادبيبتول هادي كاظم عاصي1292122621222038008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية التحرير للبنينادبيعلي االكبر نعيم سهم جاسم1292132821211003064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية ام ورقة للبناتادبينور مشتاق عبد الحسين حبيب1292142821222038062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية الغفران المختلطةادبيمحمد شاكر كاظم علي129215102021150013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية العامل للبنينادبيعلي حامد جبار عبود129216112021015052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي حسن كاظم عبد الرضا129217132021009086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية العراقي للبنينادبيادم هيثم كامل مطلك1292181021211005007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيحسين احمد جبار رشم1292191021211015022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية الرسالة االهلية للبنينادبيمصطفى محمد خزعل كاظم1292201021213019004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبينور رعد خليل ابراهيم1292211021222024034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية ابن سينا للبنينادبيحسين مهدي محيسن صباح1292221121211016020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد االمين قاسم عباس فياض1292231121211028024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعلي فراس حميد طوفان1292241121211053084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيروان قصي محمد حسين1292251121222017042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية عدن للبناتادبياية منهل عبد االمير صالح1292261121222033006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية بنات العراق للبناتادبينبأ محمود عبد الحمزه سلمان1292271121222057026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية الميسرة للبناتادبيمنار مكي محمد حسون1292281121222064030
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمؤمل كريم عبد الرضا سدخان1292291221211003086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعبد هللا رزاق جمعه حمادي1292301221215003108

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00أعدادية الفاطميات للبناتادبيسجى كريم ياسين جالب1292311221222021050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمصطفى شاكر محمود عويد1292321321211004069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد شهاب احمد حسين1292331321211012006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسن صاحب سردار عبد الكريم1292341321211012023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيعبد هللا منعم عبد هللا كاظم1292351321217002007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمه حسن هادي جار هللا1292361321222015079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية يافا للبناتادبيحنين ناجي محسن مطر1292371321222031024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية بنت الهدى للبناتادبيتبارك جليل جواد ناصر1292381321222034004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى رحمن كاطع سعدون1292391421211006082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00إعدادية المروج للبنينادبيعلي حاتم هادي نيسان1292401421211011063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00إعدادية المروج للبنينادبيعلي لطيف فليح مطلك1292411421211011072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد سعيد عباس كاظم1292421421211023219

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمؤمل صالح عبد جوده1292431421211041081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الشاكرين للبنينادبييوسف باسل جاسم محمد1292441421211047058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية المهند المسائية للبنينادبيمحمد باقر ستار جبر1292451421215012044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب صباح منصور رسن1292461421222022026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيموج جبار هاشم كريم1292471421222037040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية سما بسماية للبناتادبيسرى تركي عبد عباس1292481421222068022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمحمد باسم كاظم علي1292491521211005075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبياحمد حسين طارش فنجان1292501521211006004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحيدر حسين جعفر جاسم1292511521211007078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الوارثين للبنينادبيسمير محمد محسن سيد1292521521211013044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء فراس جبار حيدر1292531521222006035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية االستقامة للبناتادبياماني عالء رحيم جاسم1292541521222018005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية بروانة للبنينادبيادهم بهاء حسين حمادي1292551921211066005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية حبر االمة المختلطةادبيعلي عثمان نوري علي1292562121217079008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية البيداء للبناتادبيشيالن كنعان رشيد حسين1292572121222052009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية الجنائن للبناتاحيائينور الهدى سعد كاظم حمزه1292582321422026091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية المثنى للبنينادبيمجتبى محمد عليوي محمد1292592621211005068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية الصباح للبنينادبيمحمد عبد الحسين محيسن عبيس1292602621211045016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانويةالعزيزية المسائية للبنينادبيحسين جاسم محمد عنيد1292612621215001006

4148 من 3917صفحة 
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية المودة للبناتادبينبأ علي حسين ياسين1292622621222008023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الحفرية للبناتادبيسبا احسان محمد محمود1292632621222020026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الحفرية للبناتادبيفاطمة حيدر عمران عبود1292642621222020033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية النور للبناتادبيزهراء حليم فليح سلمان1292652621222047020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيايه محسن رحمن سلمان1292662621222058006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية المرتضى للبنينادبيمحمد منير خليل عبد الرحيم1292672821211002069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية التحرير للبناتادبيمريم خيون عبد الكريم غافل1292682821222007029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيصفا زيدان عيدان جبر129269112022063024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية االمال للبناتادبيايه علي مصلح حمد129270112022070009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيعمر عادل محمود احمد129271122021209044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83إعدادية بشار بن برد للبنينادبيرياض صبري راشد مجهول129272142021024116

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية فينك االهلية المختلطةادبيهاجر نافع نعيم علي129273312022065003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية العراقي للبنينادبيليث حسين خضير عباس1292741021211005063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيايفا صفاء اسحق بولص1292751021222024002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية العامرية للبناتادبيرؤيا عبد الحميد عبد المجيد احمد1292761021222036012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية الوثبة للبناتاحيائيمريم عدنان شوكت سلمان1292771021422023031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية العراق الجديد للبنينادبيابو الفضل عباس عبد ساري1292781121211011001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية االحرار للبنينادبيرسول نعيم كريم دايح1292791121211043010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمحمد الباقر صدام حسين1292801121211052114

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعبد هللا قيس ابراهيم عبد هللا1292811121211053070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية االسراء المختلطةادبيعثمان حازم حميد دفار1292821121217012009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيكرار احمد حسين هاشم1292831121217014017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمالك حيدر علي سلمان1292841121222014040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياكرام جمهور رشيد جواد1292851121222017004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشهد محمد فخري جابر1292861121222017074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية الزهور للبناتادبيخوله محمد صالح خلف1292871121222019010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية االخالص للبناتادبيرانيا فائق طالب عبد الواحد1292881121222046035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الرباط للبناتادبيزهراء رحيم عباس بديري1292891121222055033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية المعرفة للبناتادبينور قحطان عبد الحسين جابر1292901121222060041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية السجى للبناتادبيامنه حسين عالوي حسين1292911121222063002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيفاطمه فاضل غازي حسن1292921221222007039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية االخيضر للبناتادبيسوالف عبد هللا محمود مهدي1292931221222052030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيبتول مازن شاكر بدع1292941221227002002

4148 من 3918صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيصفاء سمير بشير عبد هللا1292951221422021051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيعبد الكريم كاظم عبد الزهره يوسف1292961321211002052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية زيونة المسائية للبنينادبياديب زياد محمد اديب1292971421215010011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيسجاد شريف صبار غضبان1292981421215011028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية الخنساء للبناتادبيزينب عمار صبري حمود1292991421222040015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيحنين ماجد صبري جباره1293001421224016001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبيتبارك رياض ياسين علوان1293011421226002005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين فيصل غازي جويعد1293021521211007061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الرميلة للبناتادبيبنين داخل سريوط محمد1293031521222004014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمصطفى محمد ساجت عجيل1293041921211070054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية مندلي للبنينادبيحسين علي عبد الحسين خانة1293052121211033006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية اليرموك للبنينادبيجوادين رحيم جبار غضبان1293062221211005005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية النعيم للبنينادبيجاسم عبد الحسن محمد حزام1293072621211008011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية االبرار للبنينادبيحيدر باسم مطر خلباص1293082621211016020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الرحمة للبناتادبيهبه سليم جليب بشر1293092621222059094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيرفل عمار عبيد جاسم1293102621422040043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيخطاب عمر عبد الحافظ عبد االمير129311102021205048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية صالح الدين للبنينادبيموسى الكاظم مؤيد حسن حسين129312132021008151

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيابراهيم عبد الستار علي حمدان129313192021365002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية التحرير للبنينادبيحسين حسن كاظم محمد129314282021004026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد سالم محمد جاسم1293151021211027006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية البطولة للبناتادبيمريم ابراهيم عبد هللا ابراهيم1293161021222028085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الحكيم للبنينادبيصالح مهدي صالح حمادي1293171121211030018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيخديجه احمد جبار مزعل1293181121222030015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية التعاون للبناتادبينوره حيدر جميل حسن1293191121222040062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية السجى للبناتادبيغدير عدنان عباس عبد هللا1293201121222063022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية القدس المختلطةادبيسبأ عدنان حسن حمود1293211121227011005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية الثائر للبنينادبيسجاد صفاء سامي هويدي1293221221211011013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد علي احمد حسن محمد1293231221211031105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية نور االيمان للبناتادبيزهراء حسن هاشم جاسم1293241221222006014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية الخلود للبناتادبينور كاظم رشيد سجان1293251221222012030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية التجدد للبناتادبيصفا عماد صبحي رزوقي1293261221222037022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية التجدد للبناتادبيوقار فؤاد صالح محيميد1293271221222037037

4148 من 3919صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الصفا للبنينادبيسامر سزار سامح سعيد1293281321211027034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الصفا للبنينادبيسجاد وليد غني محمود1293291321211027040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيوسام صدام عباس حميد1293301321215004037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67الخارجيونادبيسجاد نبيل حميد عبدعلي1293311321218001339

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية البسالة للبناتادبيفاطمة احمد صبري عبد الجبار1293321321222016024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الثورة العربية للبناتادبيآيه قصي جبار خلف1293331321222017003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية عدن للبناتادبيحنين جمعه عبد الصاحب زغير1293341321222030027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه سمير جاسم حسين1293351321222031105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيقيس عادل عدنان حنيحن1293361421211010060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمرتضى سامي ياسين خضير1293371421211017100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد احمد امهاوش جبار1293381421211023207

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية النجاح للبنينادبيعباس حمزة علوان عباس1293391421211026079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية النجاح للبنينادبيمصطفى علي لؤي عبد اللطيف1293401421211026159

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسين علي حسن كريم1293411421211040033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبياحمد قاسم محمد رسن1293421421211051005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمحمد عمران حسين رشيد1293431421215002157

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية صفية للبناتادبينبأ ابراهيم جليل مسلم1293441421222011196

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية ام القرى للبناتادبيمياده ثامر داود محمود1293451421222015098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية ام القرى للبناتادبينور اياد عطا هللا ضرار1293461421222015108

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية االسكندرونة للبناتادبيشهد مجيد جبار مزعل1293471421222032046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء علي محسن عبد الرضا1293481421222046025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الفرح للبناتادبيتماره صالح عاشور عبد السادة1293491421222053007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية امنة الصدر للبناتادبيام البنين مطلك جاسم مهاوي1293501421222059007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيناهده زهير جابر عبد الرضا1293511421226001036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية زينب للبناتاحيائيحوراء بدر راشد مجهول1293521421422043063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الوارثين للبنينادبيحيدر هاشم فيصل حسين1293531521211013032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيياسر ابراهيم محمد جبر1293541521211016122

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية العقيلة للبناتادبينور الهدى محمد جميل عبد1293551521222001116

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية االلباب االهلية للبنينادبينجم اسامة عبد المحسن عبد هللا1293561621213044026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الرصافي للبنينادبيفالح سالم فالح حسن1293571921211012028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية االهرام للبناتادبيسراج ياسين علي محمد1293581921222091010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية القرطبي للبنينادبيمحمد مزهر جاسم محمد1293592121211051048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيمحمد باسم محمود خضير1293602121211058031

4148 من 3920صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية النسائم المختلطةادبيقاسم زيد محسن عبد هللا1293612121217057007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية القوارير للبناتادبيفاختة ضاري حسن حدري1293622121222059021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمريم مهدي حسين علي1293632121222065089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية االبتكار المختلطةادبيعبد الرحمن سلمان عبد هللا سلمان1293642321217028006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الكرامة للبنينادبيعالء فاضل راضي ناصر1293652621211004038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية المثنى للبنينادبيحيدر قاسم عطيه موسى1293662621211005030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية حلب للبنينادبيمحمد كطوف حمزه ليلو1293672621211013151

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعدنان خيرهللا زبون موسى1293682621211017038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمحمد مهند محي سعود1293692621211025056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية التنمية للبنينادبياحمد محمد فرحان حلول1293702621211030002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية الزبيدية االهلية للبناتادبينبأ عبد الحسين محمد عبيد1293712621224010004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيرقية عبد الحمزة صباح داود1293722621226003015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية التحرير للبنينادبيمحمد عباس كرم صخي1293732821211003096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية المجر الكبير للبناتادبياساور عباس عبد الرضا شريف1293742821222012002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية ثغر العراق للبناتادبيحوراء علي حميد ميره1293752821222040020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيزبيده محمد راضي يوسف129376142042193034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية األوفياء للبنينادبيمحمد هيثم عبد الجبار حمود129377192021078055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية البخاري للبنيناحيائيياسر محمد مشعل محمد129378192041106059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسن محمد كاظم محمد129379282021046029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب علي كعيد حسين129380282022073035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية السالم للبنينادبييوسف احمد حسين شنيشل1293811021211030011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية دجلة للبناتادبيشكريه محمد عبد الكريم زيدان1293821021222013028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية الوثبة للبناتادبيمريم عبد الرزاق هاشم مطرود1293831021222023018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية المأمون للبناتادبيمريم مؤيد حسين تركي1293841021222034017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية النيل المسائية للبنينادبياحمد عماد عبد الكريم محمد علي1293851121215007005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعز الدين مهدي علوان محمود1293861121217004008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية اسماء للبناتادبيسرى ابراهيم علي حميد1293871121222035011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية المستقبل للبناتادبيسعاد صباح محمود جياد1293881121222036022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية التعاون للبناتادبيشمس سمير عدنان سعدون1293891121222040032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيرضا وهاب صاحب علي1293901221211003035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيعلي حسين عبد هللا عبد الرزاق1293911221211003063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيليث مهند جاسم محمد1293921221211005040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية البالد للبنينادبيحميد سعد حميد ابراهيم1293931221211008022

4148 من 3921صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الثقلين للبنينادبيمهدي جاسم حسين جاسم1293941221211039098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية التفوق للبناتادبيسكينة أركان جبار صالح1293951221222032016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيايمن محمد طه كاظم1293961321211007008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين كريم كباني جوده1293971321211017046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية حطين المسائية للبنينادبيمحمد حازم عدنان جاسم1293981321215003092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية حطين المسائية للبنينادبيمنتظر هاشم فاضل كاظم1293991321215003123

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية القناة للبناتادبياساور كامل جمعه لفته1294001321222003002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية االعظمية للبناتادبيرقية ابراهيم صالح الدين محمد1294011321222004042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50الخارجياتاحيائيزهراء خالد محسن عباس1294021321428050074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين كريم رحيمه مسير1294031421211003046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50إعدادية المروج للبنينادبيوسام احمد عبد صالح1294041421211011121

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيابراهيم اسعد عبد جاسم1294051421211035001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسن احمد كوي سلمان1294061421211035025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية صفية للبناتادبينرجس عبد االمير عبد الوهاب عبد الكريم1294071421222011203

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية الصمود للبناتادبيفاطمه ظاهر عبد ظاهر1294081421222034031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيورود باسم رشيد محمد1294091421226001041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية العقيلة للبناتادبيايه عبد الرزاق كاظم جبر1294101521222001012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيتبارك محمد عبد هللا بدر1294111521222005020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية االعالم للبنينادبيعبد العظيم محمد يونس عودة1294121621211041027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية األزكياء للبنينادبيحسن محسن محمد جالب1294131621211061016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسين صفاء حسين خطاب1294141621211076016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد حسين فيصل خيون عبد هللا1294151621211081172

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيموسى مصطفى محمد باقر حسين1294161621215013067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيعلي خلف ساجت عليوي1294171621215016056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية المآثر للبناتادبيحوراء حيدر حسين حسن1294181621222100006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الدجيل للبناتادبيطيف يزن حسين عبيد1294191821222071020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الرصافي للبنينادبيرسول عادل عطيه سرحان1294201921211012013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الرصافي للبنينادبيمعتز شكر عبود حسين1294211921211012046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية دمشق للبنينادبيعثمان صاهود خليف علي1294221921211052020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية الزهاوي المختلطةادبييوسف مؤيد علي خلف1294231921217010016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية االمين للبنيناحيائيسيف فراس محمد جراد1294241921411075008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية كونل للبناتادبيايه وسام جليل عبد الجبار1294252021222014001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيمحمد عيسى حسين ابراهيم1294262121211006035

4148 من 3922صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد هللا عبد محمد علي1294272121211037067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية القلعة للبنينادبيخالد عبد هللا علي صيوان1294282121211039017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيغزوان سعيد شاكر علي1294292121215010012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية قزانية للبناتادبيغفران اياد كاظم داود1294302121222015016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمرام عباس رياض جدوع1294312121222065083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية ابن يونس المختلطةادبيسهير ثامر رشيد احمد1294322121227032013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية االسكندرية للبنينادبيمؤمل ستار جبار خضير1294332321211001052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية حلب للبنينادبيحيدر علي مطر حسين1294342621211013039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية األعراف المختلطةادبيعبد هللا بشير حسن محمد1294352621217009015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية عشتار المختلطةادبيمصطفى محسن عالوي عباوي1294362621217016009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية العفاف للبناتادبيحوراء علي عزال سالم1294372621222053002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيجنات مخلص محمد عبد علي1294382621224013005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية الميمونة للبناتادبيزهراء عبد الحسين شغاتي نصر هللا1294392821222023017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية االعتماد للبنينادبيحسين علي صاحب زغير1294402921211005042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الفجر الجديد للبنينادبينور الدين محمد خضير خلف1294411021211032039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية اجنادين للبناتادبيرقيه ماهر سعيد مجيد1294421021222038015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفاطمة عادل خطار جبير1294431121222030049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية تل السمر للبناتادبياالء مهند محي هادي1294441121222058005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعمر حامد جاسم عبد اللة1294451121411022037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33الخارجياتادبياسيل رمزي عبدالمجيد عبدالحسن1294461221228050025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية االنصار للبنينادبيمرتضى سليم تقي قاسم1294471321211003046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية الرشيد للبناتادبيرؤى محمد حميد فهد1294481321222020009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية النعيم للبناتادبيحوراء عباس حسين جبر1294491421222009026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية عائشة للبناتادبينور الهدى هادي كاظم ياسين1294501421222010050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيتارا عدنان محمد كشاش1294513121222014006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية الثوار للبنيناحيائيعلي السجاد حسين عبد الوهاب ناجي1294521121411012030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الشماسية للبنيناحيائيحيدر محمد عبد المطلب جار هللا1294531321411021017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفنار جذول خليف عيدان1294541421422026063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية القدس للبنيناحيائيهمام ميثم علي حسن129455102041014079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيزهراء عبد االمير حميد منصور129456122042101013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية عشتار االهلية للبنيناحيائيسيف سعد جعفر حمادي1294571221413008002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية المبدعات األهلية للبناتاحيائيايالف ماجد عبد الجليل شاوي1294581321424012001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور ماهر ابراهيم نايف1294591321422025087

4148 من 3923صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية السيوطي للبنيناحيائيوسام مهدي طه سراي1294601121411046041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيندى فاهم محمد جوده1294611321422024117

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الناصرة للبناتاحيائيايالف كريم شمخي جابر1294621421422056007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيهبه وليد شاكر محمود129463112042167009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعبد هللا محمود ستار حسن129464142041008053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيكرار وليد محمد شنان129465142041011131

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية االخالص للبناتاحيائينور احمد ثجيل سلطان1294661121422046122

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيداليا علي رسن حسن1294671421426005014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائييوسف سالم عبد خليل1294682621411054063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينور الهدى رحيم قاسم دهش1294692621422004143

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي حسن خيون حنش1294701421415009101

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيهاني ماجد حميد فهد1294711421415009195

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية الدبوني للبنيناحيائيالياس خضير يدو عباس1294722621411034004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء هادي سعد داغر129473112042076083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمروه ثامر عبد الحسين كاظم129474232042091083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية العامرية للبنيناحيائيابراهيم وسام سلمان نجم1294751021411020012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية االخالص للبناتاحيائيرواء ماجد عطيه حمد1294761121422046036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيمينا وسام فوزي كاطع1294771421422014092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيكرار عالء مزهر كاطع129478152041009066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائينبأ وليد رحيم مخلف1294791021422027093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00الخارجيوناحيائيعلي عادل وادي فرمان1294802121418001231

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية التعاون للبناتاحيائيساره هيثم كريم عباس1294811121422040078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83 تموز للبنات14ثانوية احيائيفاطمه غسان محمد جواد غني1294821421422007058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية اغادير للبناتاحيائياية ظافر عبود عيسى129483112042103006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية السجدة للبناتاحيائينوره سليم عبد علوش129484112042120023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد محمد عزيز عباس1294851021411026027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء كريم صالح جعفر1294861321422017073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية الرشد للبناتاحيائيفاطمه فارس جبر بدن1294871321422033045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيكاظم سمير جمعه ساحل1294881421411009123

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية الشمائل للبناتاحيائيجيهان خضير ياسين خلف1294891421422042027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائياحمد فارس طيب محمد1294902021413015003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيدعاء فاضل هاني عطيه1294912521424004286

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية طوز للبنيناحيائيمحمد يشار حقي قاسم129492182041037052
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيامنه محمد محمود ظاهر1294931121422015003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50ثانوية در الصفا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا صدام خضير حسين1294942221413045005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية رفيدة للبناتاحيائيفاطمه عمار جاسم حسين1294951121422041062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33ثانوية سومر للبناتاحيائيهديل جعفر صادق سلمان1294961421422008140

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحسنين حيدر عجمي عبيس1294972721411030031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيابو الحسن وليد عبد هللا ناصر1294981321411008004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية االبتهال للبناتاحيائيحوراء رعد مسلم حسن1294991421422005018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمقتدى عبد الكريم جعفر موزان129500152041015105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين خضير جبار كاطع1295011121413011003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائيعلي نبيل يد هللا توفيق1295021321415009017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيزين العابدين محمد علي ظاهر1295032621415010071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائياحمد محمد غالب ياس129504142041030005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيمحمد سعدون علي عبد هللا1295051221411037042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغسق هشام عبد الكاظم محمد1295061321422029049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائينبراس خالد محمد احمد1295071221422020041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67ثانوية الوهج للبناتاحيائيشهد اياد منعم عباس1295081421422047017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50ثانوية النزاهة للبناتاحيائييقين قيس عبد ناهي1295091421422026094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17اعدادية العامرية للبناتاحيائيتبارك حسين حمدان ياس129510102042118018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17اعدادية الرافدين للبنيناحيائيليث حيدر حسين عبد الحسين129511272041007090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيرقية عامر رحيم ثابت1295121521422013026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعدنان عماد عدنان مزبان1295131421411007053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيحميد خالد حميد عليوي1295141421411020037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83اعدادية النهوض للبنيناحيائيمرتضى باسم طاهر كريم129515142041047163

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيزياد طارق ابراهيم حسين1295161121411041044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83ثانوية المعرفة للبناتاحيائينبأ واثق فهد احمد1295171121422060062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيسرى عبد الزهرة مطر موسى1295181221422035029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيسجى رحيم خريدل ناصر1295191421424014030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67اعدادية الفكر للبناتاحيائيشهد خضر عباس مزعل1295201521422016067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى303.0050.50اعدادية االعظمية للبناتاحيائيشمس حيدر رشيد حمادي1295211321422004057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33اعدادية زينب للبناتاحيائيبنين منعم عبود شايع1295221421422043044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى301.0050.17اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيبنين سعد نوري جبار1295231521422013011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيخديجه فالح محمد ابراهيم1295241021422038031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيحلوه جاسم زيدان خليف1295251721421098004
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى472.0078.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيمنار مصطفى انور علي1295262621424015132

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية المتنبي للبنيناحيائيحسن سعد ابراهيم عبد الرحيم1295271321411017020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن عمر خلف محمود1295281921411027009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيسبأ علي عواد الماس1295291921424011029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيانوار هاشم عساف عواد1295301921422053013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية مؤتة للبناتادبينادية فاروق هالل عواد1295311921222046031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية التآخي للبنيناحيائيحسين مسافر محسن ابراهيم129532242041029022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيليث محمد عبد فرحان129533192021337193

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية النهضة للبناتاحيائيطيبه صالح فياض خليل1295341921422055086

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية بيترمة للبناتاحيائيشيماء عبد االمير سعدون نوري1295353121422002008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيماهر يحيى صبحي مجبل1295361921511009036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيحنين شحاذه حنشل صالح1295371921522042020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركياادبياسامة احمد سعيد علوان1295383021217043001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد محمد احمد جاسم1295391021211027008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية بروانة للبنينادبيوفي هاشم سوسان ابراهيم1295401921211066035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية االمالي للبناتاحيائيافراح رافع زعال صالح1295411921422075004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية التقدم للبنينادبيامير حميد حسين فياض1295421921211062008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنيناحيائيعبد السالم احمد حسن ياسين1295431921413015005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية النهضة للبناتاحيائيوجناء ابراهيم زغير مستت1295441921422055131

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيهديل احمد سلمان حمد1295451921426002175

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الفهود للبنينتطبيقيسجاد حسين علي محمد1295462221511042032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيايه سحاب عايد يوسف1295471821427020003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيدهام عمر بداع فياض1295481921211010018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية كبيسة للبنينادبيمصطفى مثنى شاحوذ فرحان1295491921211017025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمحمد سالم ابراهيم حمادي1295501921211031031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيسيف الدين خميس جاسم حسن1295511921211040017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيجواد حليم سلمان داود1295521921211069018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية االمام العادل للبناتادبيسرور طه جدوع علي1295531921222023020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الشموخ للبناتادبيهاجر طارق عبد الحليم محي1295541921222025034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيايه مخلص ماجد حميد1295551921222044002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية النهضة للبناتادبيميسره عدنان حديد فرحان1295561921222055056

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية زينب للبناتادبيأيات احمد ياسين لزام1295571921222128002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الودود للبناتادبيرغده باسم مهدي خلف1295581921222129004
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية قرطبة للبناتادبيمالك انور هاشم عواد1295591921222147010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيوسن سعدون جاسم محمد1295601921422052139

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيايالف عادل حميد هالل1295611921426002178

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيعلي ماجد مخيبر حربي1295621921511032027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد خميس محمود بدر1295631921515020076

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقيمنار احمد محمد خضير1295641921524010005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبياحمد علي عبد علي1295651921211011005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الحقالنية للبنينادبيمحمد الطيب هيثم فخري رديف1295661921211020020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية عنه للبنينادبيالحسين علي حاتم حامد1295671921211021003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية العرفان للبنينادبيابراهيم محمد ذياب احمد1295681921211029001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية سومر االدبية للبنينادبيعمر محمد عبد محل1295691921211104048

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمحمد عبد المجيد مشعان سالم1295701921211104054

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الزهاوي المختلطةادبياحمد عبد هللا محمد عبد1295711921217010002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيحيدر ياسين رشيد مضعن1295721921217011007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية األمل للبناتادبيسجى طارق ضبعان حمادي1295731921222059031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الرافدين للبناتادبيهبه ماجد احمد محمد1295741921222097011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية ام البنين للبناتادبياسيا فواز عالوي جدم1295751921222146003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمود مثنى عبد المجيد عبد هللا1295761921411019070

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائيأيسر احمد سلمان احمد1295771921411065004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائياسيل محمد دايح عبد1295781921422087007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية العبور للبناتتطبيقيريم هويان عاشج جياد1295791921522086042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الشفق للبناتادبياسيل بشير ناجي داود129580192022243003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية اسد بغداد للبنينادبيابو بكر احمد سعدي حسين1295811421211040003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعبد هللا فالح محسن جاسم1295821921211011022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الحارث للبنينادبيعبد اللطيف عفات فرج جدعان1295831921211035015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الفتوة للبنينادبيايهاب عماد محمود هويدي1295841921211064009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الفتوة للبنينادبيحازم محمود حسين علي1295851921211064014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الخوارزمي للبنينادبياحمد مناجد ابراهيم محسن1295861921211070008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية االوفياء للبنينادبيياسين نعمه محمد غافل1295871921211077083

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيوائل طه عدوان جسام1295881921215010183

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية القائم للبناتادبينور نوفل عجيل بشير1295891921222010044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية قريش للبناتادبيبثينة وليد جندي منصور1295901921222022009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية التهذيب للبناتادبيزمن محمد خلف جاسم1295911921222043007
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الخالدية للبناتادبيسارة نوري صباح مهدي1295921921222049014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية النهضة للبناتادبيهند محمد محمود محمد1295931921222055067

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية هيت للبناتادبيعهود عناد كاظم علي1295941921222060027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيايمان حميد مهدي صالح1295951921222066009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية غزة للبناتتطبيقيرتاج نبيل لفته حسين1295961621522034015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية المستنصرية للبنينادبيهاشم محمد بنيان حماد1295971921211042027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية دار السالم للبنينادبيعمار عصام دحام حماد1295981921211049017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الشموخ للبنينادبياحمد مقداد خلف احمد1295991921211053005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية التهذيب للبناتادبيآيه اسماعيل عابر هندي1296001921222043001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الخالدية للبناتادبيرواء صادق عبد هللا مرموص1296011921222049011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية العبور للبناتادبيضمياء محمد عماش كريط1296021921222086060

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية السالم للبنينتطبيقيمحمود قاسم صلوي محمد1296031921511058033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية العبور للبناتتطبيقيمروة ابراهيم عطية مهيري1296041921522086076

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيعمران حسن علي راشد129605192021343119

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيعمر علي خلف علي1296061921211026024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية زنكورة للبنينادبيبرهان خلف محل منفي1296071921211032009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيعمران عدنان حسن فرحان1296081921215002168

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الخالدية المسائيةادبيمحمد صباح حماد جاسم1296091921215030034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيريام حامد محيميد عساف1296101921222026019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبينبأ مبدر مطلب خلف1296111921222026043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيايه رحيم عبيد شيحان1296121921222027012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية العرفان للبناتادبيبراء احمد حماد نايل1296131921222030006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية األمل للبناتادبينور صالح حمد داود1296141921222059058

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية دجلة للبناتادبيوجدان احمد مديح نجم1296151921222083026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائياسامه مصطفى خليل محمد1296161921411026012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية المعالي للبناتاحيائيشهد عمار علي جاسم1296171921422021042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائياالء خلف عمران محمد1296181921422066005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيوئام محمد جاسم مجبل1296191921422140024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية العبور للبناتتطبيقيايه سعدي محمد عبد هللا1296201921522086026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية العرفان للبناتادبينبأ عارف ناصر حسين1296211921222030037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية اليقظة للبناتادبيمريم شكيب عبد االله جاسم1296221921222040014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية حديثة للبناتادبيان عبد الناصر محمد عبد الغني1296231921222063002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيشهد حمدان مجيد عبدالحميد1296241921222096005
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الزهاوي المختلطةادبيمنار خليفه ابراهيم طالل1296251921227010009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائيعبد السالم جاسم محمد عبد1296261921415005057

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيابتهال هيثم عبد هللا حسين1296271921422103002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي سالم فرحان حسن1296281421511019067

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية االحرار للبنينادبيمحمود احسان ابراهيم حماد1296291921211005034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعادل محمد عبد علي1296301921211011018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الرصافي للبنينادبيعبد الرزاق محمد خالد خضير1296311921211012018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية كبيسة للبنينادبيعمر خالد ارحيم لطيف1296321921211017015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية غرناطة للبنينادبيمصطفى عالء حسين ضايع1296331921211043053

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية االوفياء للبنينادبيعبد هللا صباح احمد عبد1296341921211077032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية سومر االدبية للبنينادبيعبد الصمد صالح حسن شارع1296351921211104036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية التكاتف للبناتادبيايه صباح محيسن سلمان1296361921222094005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الوفاء للبناتادبينبأ حسين علي حسن1296371921222104026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيرغد محمد ناجي حمود1296381921422026027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزينب سعد مخلف عيسى1296391921422081064

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية النور للبناتاحيائيزهراء لطيف شالل عبيد1296401921422100012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيمحمد باسم محمد كاظم1296412121515005039

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةتطبيقيفاتن جابر محيميد ناجي1296421821523019005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية المعرفة للبنينادبيعمار زاهي كامل نصيف1296431921211033008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية ابي تمام للبنينادبيبالل خالد ابراهيم عزيز1296441921211074004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية ابي تمام للبنينادبيمتعب غالب عذاب حمد1296451921211074022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيمحمد طارق محمد عبد هللا1296461921215016032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية االزهر المختلطةادبيمحمد هاشم فليح حسن1296471921217021008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية العرفان للبناتادبياساور بهاء جسام محمد1296481921222030001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية هاجر للبناتادبيميسلون عبد العزيز خلف فزاع1296491921222048019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية العبور للبناتادبيصابرين محمود احمد محمود1296501921222086056

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيايناس عبد الواحد جاسم عريمط1296511921227011003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية النهضة للبناتاحيائيفاطمه خميس صفوك ذياب1296521921422055100

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية حديثة للبناتتطبيقيميس حاتم حماد ابراهيم1296531921522063031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية المنصور للبنينتطبيقيالحسن علي كامل محمد1296541021511026016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيهبه مروان عبد محمد1296551121522003036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينه حسين محمد جوكل1296561821422079029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية االوفياء للبنينادبيعمر محمد عبد الكريم توفيق1296571921211077046
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعلي محمود حسين محمود1296581921211099032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية شعاع المعرفة للبنينادبيعثمان رميض علي فراس1296591921211110010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية الرجاء للبناتادبياسماء فؤاد شهاب حمد1296601921222024002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبراق سالم مطلك حسن1296611921422037011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية األمل للبناتاحيائياسراء مجيد جرو مظهور1296621921422059015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيازهار فاضل مهيدي صالح1296631921426002002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيرحمه خليفه عطيه احمد1296643121422014017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية النجاح للبنينادبيداود سالم محمد نايف129665192021289003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيمحمد عمار فاضل علي129666322051010026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية المجد المختلطةادبياسماء عبد السالم احمد سرحان1296671021227006001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الميثاق للبنينادبيعبد القادر سلمان وهيب محمد1296681921211006022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية العرفان للبنينادبيعلي سعد محمد حميد1296691921211029013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية العرفان للبنينادبيمحمود سعيد عبد جاسم1296701921211029026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية وهران للبنينادبيدحام علي انور سويدان1296711921211048004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الرحمة للبنينادبياوس صكر خلف حماد1296721921211055003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية حضر موت المختلطةادبيعيسى تعداد ايدام بديوي1296731921217007007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الفرات للبناتادبيحليمه محمود حبيب عبد هلل1296741921222011022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية مؤتة للبناتادبيفرح صباح عبد هللا محيسن1296751921222046026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية االهرام للبناتادبينور عبد هللا محمد خلف1296761921222091019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيبان فوزي فتيخان سرحان1296771921422053022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الحرية للبناتاحيائيرويده عبد المنعم جرذي فندي1296781921422056015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية هيت للبناتاحيائيساره ماجد نجم عبد هللا1296791921422060053

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيليث احمد عبد السالم عارف1296801921511015057

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيعلي ميثم حسن ناصر1296811621513063021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية التهذيب للبنينادبيعلي منيف عواد سويد1296821921211014010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الصقالوية للبنينادبيعبد هللا جاسم محمد حسين1296831921211028021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعبد هللا حامد جبار فطر1296841921211040022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الواقدي للبنينادبيشهاب احمد سعد خضير1296851921211083017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية النعيمية للبنينادبيمحمد حامد حسن حمد1296861921211100030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةادبيبكر عايد عبد عجيل1296871921217038005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية االمام العادل للبناتادبيمالك محمود جهاد وحيد1296881921222023034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيشهالء عالء حامد مطر1296891921222027029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية النهضة للبناتادبيشهد فراس طه جاسم1296901921222055038
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الزهاوي المختلطةادبيزينب عبد الستار جسام حمادي1296911921227010003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمحمود احمد عبد حمادي1296921921411028047

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعبد الملك مروان غايب معجل1296931921411060024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية العدل للبناتاحيائيرويده حسان ثابت عبد العزيز1296941921422038012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيفاطمه سعود ناجي احمد1296951921522012041

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيمروه لؤي فزاع ذياب1296963121222014028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية حمرين للبنينتطبيقيوليد خالد احمد غضبان1296973121511004025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقياديان عدنان واشي عباس1296981421522065002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمحمد عبد الستار عباس جسام1296991921211041036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية بروانة للبنينادبيمحمد احمد علي حسين1297001921211066028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيحمزه يحيى فليح حسن1297011921215002065

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيريام سعد حميد عويد1297021921222012038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية العال للبناتادبيرونق سليم حسين مناع1297031921222019014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الحرية للبناتادبيرنين هشام جسام حسن1297041921222056009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية األمل للبناتادبيميمونه ناظم رحيم عبد1297051921222059054

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية حديثة للبناتادبيحنين ظافر معيوف علي1297061921222063018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية النعمان بن المنذر للبناتادبيمها رياض شعبان جاسم1297071921222102009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية السنابل المختلطةادبيأزهار صبري موسى مخلف1297081921227012001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيبشرى محمد سعيد عبد الهادي محمد سعيد1297091921422052024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الحرية للبناتاحيائيفاطمه جبار حسين عطيوي1297101921422056033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيسارة احمد حمد حمادي1297111921426001118

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيابراهيم هادي صالح علوان1297121921511010001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية راوه للبنينتطبيقيعمر سعد حسن جمعه1297131921511022026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية بروانة للبناتتطبيقيمها احسان علي نوفان1297141921522020020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية االسراء للبنينتطبيقيبهاء الدين عبد الرحمن محمد سليمان1297151021511011011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيمرتضى ابراهيم خليل اسماعيل1297161021511037041

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقينور وليد أبراهيم صالح1297171121524014023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية الشموخ للبناتادبينبأ اوراس سامي عبد الرزاق1297181921222025031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الكوثر للبناتادبيشهد جمال جسام على هللا1297191921222037017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية حارسة القران للبناتادبيشوق قدوري عبد هللا حمد1297201921222136014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية القائم للبناتاحيائيرواء جمال جسام مزبان1297211921422010084

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية العبور للبناتاحيائيوفاء انور محمد طنير1297221921422086149

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقياحمد محمود خليل عالوي1297231921511054004
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية االمين للبنينادبيابو بكر عبد هللا مفرح هادي1297243121211003004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية اليمن للبنينتطبيقيحمزه عدي كاظم جاسم129725102051016020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية البطولة للبناتتطبيقيسبأ خليل حكيم ابراهيم1297261021522028036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتتطبيقيعائشة حامد خليف مرعي1297271021524006003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد قاسم مشرف محمد1297281221511012025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية المعالي للبناتادبيمنتهى قتيبه فاروق عبد الجبار1297291421222054063

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيحسن ليث محمد سميط1297301921211011013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيعبد الحميد مجيد فهد صالح1297311921211026017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الرمانة للبنينادبيمحمد امين اسمر صلبي1297321921211112035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيرشا مجيد شيحان عبود1297331921226002027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية العال للبناتاحيائيامل ياسر جعفر لطيف1297341921422019005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائينبا صالح مجباس عبد1297351921422132040

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمثنى محمد فاضل طالل1297361921511065062

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيآمنه فارس حمود غضا1297371921522012003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الروابط للبناتتطبيقيحواسم محمد تركي علي1297381921522092015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعلي فؤاد شموس جواد1297392121211010045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيليث ابراهيم خلف بخيت129740112051016096

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيادريس فرحان عباس فرحان129741192051071006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيندى كامل اسماعيل خليل1297421021522038050

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبينور حازم محمد مجيد1297431121226004069

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيهمام محمد اوحيد مهدي1297441421511013072

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبياحمد صباح عبيد مهدي1297451921211026002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية المعرفة للبنينادبياسامه حميد صبار سعيد1297461921211033003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية المعرفة للبنينادبيياسين باسم عبد الوهاب طه1297471921211033011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الشموخ للبنينادبيعدنان صالح الدين عدنان مدهر1297481921211053021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيعلي محمد جاسم علي1297491921215010096

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الخالدية المسائيةادبياحمد حسين عبود مخلف1297501921215030004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية وادي العقيق للبناتادبينور محمد فرج محمد1297511921222039045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية النهضة للبناتادبيحال هيثم ابراهيم خليفه1297521921222055017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية هيت للبنيناحيائياحمد اياد رسمي محمد1297531921411025001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية ابن النفيس للبناتاحيائيخديجه قاسم حسين عبد الحميد1297541921422005006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية األمل للبناتاحيائياسراء رحيم احمد صايل1297551921422059013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيسلوى احمد حمود حسين1297561921427011008
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحسن رياض خليف حسن1297571921511020015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيطه حقي اسماعيل سليمان1297581921511109007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيغيث عياده جياد عبد1297591921511112050

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنينتطبيقيمنذر سعد جميل عبد الغني1297601921513011008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيرغد شاكر حميد مطلك1297611921522031001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية االندلس للبناتتطبيقيهاجر ابراهيم علي كردي1297621921522047031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية االمل للبناتادبيشهد فراس عدنان خليل129763192022195043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية المأمون للبناتادبيساره عامر محمود زينل1297641021222034010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية االسراء للبنينتطبيقيمحمود شاكر محمود احمد1297651021511011060

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيياسر عادل هاشم عناد1297661021511022062

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية االنفال للبناتتطبيقيندى كريم محمد جاسم1297671021522019039

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيعلي ثائر شاكر فاضل1297681121515004147

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيبكر نشأت يوسف بهجت1297691321511010021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيالحسن محمد قاسم ابراهيم1297701621511006013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيعباس يونس عباس حمزه1297711721511063008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية المعرفة للبنينادبييوسف اسامه سعدون عبد1297721921211033012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية دار السالم للبنينادبيمؤمن محمد رديني عطا هللا1297731921211049021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية سومر االدبية للبنينادبيحارث عبد الستار حمد شاكر1297741921211104020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية سومر االدبية للبنينادبيحيدر ثابت عبد فرج1297751921211104025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الخمائل للبناتادبيدعاء ابراهيم علي شهاب1297761921222014017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية دجلة للبناتادبيساره حازم فرحان حسن1297771921222083014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيعلي عبد الجبار عبد الرزاق ساكن1297781921411013034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيأسيل داود سلمان خلف1297791921422027002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيدينا ياسين كامل عوده1297801921422132015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية هيت للبنينتطبيقيعماد حاتم عبد محمد1297811921511025056

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الروافد للبناتتطبيقينور محمد غفير رحيم1297821921522062045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد حسين جعفر شرامه129783282051016142

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيمهدي عبد الصاحب مجيد لفته1297841621513110077

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيرشا سعيد حكوش معارج1297851921222068011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية دار السالم للبناتادبيأمال فخري احمد حسين1297861921222148001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية الزهاوي المختلطةادبينور صالح صبار محمود1297871921227010010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائينور صالح عبد فاضل1297881921422039108

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيهديل معمر فائز رحيم1297891921422053158
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح ندى سعد1297901921511009020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيعلي برهان سامي ندا1297911921511017019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعمران صبحي حميدي عبيد1297921921511101056

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية الفرات للبناتتطبيقيإيمان فائق علي شاكر1297931921522011003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيطيبه جواد حسون صياح1297943121222014020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيتقى أسعد علي حسين1297953221522006007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الروابط للبناتادبيشيماء هاني نجم حسين129796192022229040

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيعلي صباح محمد مخيف1297971021215004045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقيصهيب حسين علي داود1297981121511004067

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيعلي حسين درج مضحي1297991921211026019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الصقالوية للبنينادبيمصطفى عزيز خلف سلطان1298001921211028037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبيأنس شاكر محمود ابراهيم1298011921211045002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية السالم للبنينادبيمحمد عارف رجه علي1298021921211058030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية ابي تمام للبنينادبيمحمد خميس عواد فرحان1298031921211074024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية سومر االدبية للبنينادبياحمد مصطفى عادل مصطفى1298041921211104009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية االمام العادل للبناتادبيسبأ ابراهيم زيدان خلف1298051921222023018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيذكرى حميد محمد صالح1298061921222045005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيرغده محمد صالح ابراهيم1298071921222045007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الفلوجة للبناتادبيرحمه عمر احمد ثميل1298081921222052022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية النابغه الذبياني للبناتادبيهبه خير هللا هزاع سرحان1298091921222069020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيأمنه طه عوده ابراهيم1298101921222096002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية العهد الجديد للبناتادبياسماء خير هللا عسكر حسن1298111921222121004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية المأذن المسائية للبناتادبيحنان رزاق ياسين فياض1298121921226001045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيمحمود شكري نافع عباس1298131921511010026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية المربد للبنينتطبيقياحمد علي صالح فياض1298141921511056003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين زاهد عباس عنجور1298152221515007036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتتطبيقيسجى عباس خيون شبار129816152052049005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية السالم للبنينادبيميثم محمود ناجي مصلح129817192021058032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية مؤتة للبناتادبيشفاء حسين عاشور حسين129818192022182019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيمحمد علي نصيف جاسم129819192051028043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمد كمال علوان خلف1298201021511013131

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83الثانوية المعينية للبنينادبيعامر فائز حاتم هراطة1298211121211021025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الصقالوية للبنينادبيمصطفى غني درج عبيد1298221921211028038
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية ابن زيدون للبنينادبيجنيد محمد حاتم صالح1298231921211031010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية الخلفاء للبنينادبيمصطفى ابراهيم خلف حمادي1298241921211036035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية دار السالم للبنينادبيعلي مهدي عواد عبد1298251921211049016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية العال للبناتادبيايات رعد محمد نجم1298261921222019004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمصطفى جسام مهدي صالح1298271921411009236

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية جنين للبناتاحيائيشيماء يوسف مجيد فرحان1298281921422013047

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرحمه مشتاق طالب مخلف1298291921422037020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيغفران خالد عويد خلف1298301921422110033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية زبيدة للبناتاحيائينور جمعه فياض مطلك1298311921422142014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيعبد الحكيم اكرم حمدان حسين1298321921511112033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيزينة محمد جاسم محمد1298331921522001016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيدعاء عالء حسن كشاش1298341921522037008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسين عبد الحسين محمد129835162052188003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية غرناطة للبنينادبيمحمد مشرف محمد هليل129836192021043030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الظاهر للبناتتطبيقيرحاب جمعه محمد ابراهيم129837192052305001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية االسراء للبنينادبينمير سامر محمود دير1298381021211011038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الرصافي للبنينادبيعمر وسام صالح حمد1298391921211012027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية سومر االدبية للبنينادبيعلي حسين شالل حسين1298401921211104043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيظاهر خلف عبيد عبد هللا1298411921215010062

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية القائم للبناتادبيمريم ايوب سالم صالح1298421921222010037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيعبير كامل حسن شرقي1298431921222012058

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيسميه رعد حميد ذياب1298441921222026025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية وادي العقيق للبناتادبياسماء حاتم محمد علي1298451921222039003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية وادي العقيق للبناتادبيفرح سعدون ندى محمد1298461921222039037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية التهذيب للبناتادبيفاطمه رافع بداع محمد1298471921222043018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمحمود حامد حماد منفي1298481921511024067

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الفتوة للبنينتطبيقياحمد حكيم عفتان شالل1298491921511064002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيابراهيم بالسم ابراهيم شريف1298501921511099001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية االندلس للبناتتطبيقيايه هاشم عواد نايف1298511921522047008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعباس حبيب عبد هللا احمد1298521121511017062

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعبد هللا لؤي ياس خضير1298531321511027054

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية الرباط للبنينادبيعمر عبد المجيد خلف عبد1298541921211088008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية االيالف للبنينادبيمحمد جاسم محمد عبيد1298551921211102016
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيأنوار لطيف احمد محمد1298561921222012004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية مؤتة للبناتادبيفاطمه رافد خوام دحام1298571921222046024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية هيت للبناتادبيعلياء احمد خلف دخيل1298581921222060025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيانوار محمود عباس عبد1298591921426002021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية فلسطين للبنينتطبيقياسامة عالوي محمد صوين1298601921511002006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيعلي احمد سامي عنيفص1298611921511012032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيويس عامر محمد حمود1298621921511032039

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية االندلس للبنينتطبيقيمحمد خالد علي دايح1298631921511093041

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيمحمد محمود صالح حمام1298641921515007115

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية تطوان األهلية للبنينتطبيقياحمد فراس عز الدين عبد الحي129865112051179001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية السيدية للبنينتطبيقيهمام صفاء صالح خلف1298661121511004164

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية كبيسة للبنينادبيمحمد احمد اكرم حسين1298671921211017021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعبد العزيز زبن خضير يونس1298681921211099025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الفلوجة للبناتادبيبلقيس احمد جاسم حمادي1298691921222052014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية النهضة للبناتادبيبلقيس علي حسين مهدي1298701921222055015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية هيت للبناتادبيسراب عبد الرحمن مطر خلف1298711921222060020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية راوة للبناتاحيائيطيبه حسن محسن ثامر1298721921422009038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيخباب اديب مجيد محمد1298731921511015028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية المربد للبنينتطبيقيمثنى عبد المجيد حميد علي1298741921511056026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية البغدادي للبنينتطبيقيفهد شعالن حماد حمد1298751921511067013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية المقاصد للبناتاحيائينور حامد عباس عبيد129876192042206026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية ابن خلدون المختلطةتطبيقيليث موفق شياع علوان1298771021517011010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية العامرية للبناتتطبيقياسيل ثامر سالم سعيد1298781021522036003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية العامرية للبناتتطبيقيريام معتز حسان عثمان1298791021522036018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيسمير رائد عبيد لفته1298801121511015046

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعبد العزيز طه حامد كاظم1298811121511025042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيرافد ناصر حسين سهيل1298821121511028011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية زنكورة للبنينادبيابراهيم مجيد عبد زكي1298831921211032001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية المستنصرية للبنينادبيمحمد كسار بتال فرحان1298841921211042025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية غرناطة للبنينادبيمحمد جاسم محمد عبد1298851921211043045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيعذراء شاكر هويدي صالح1298861921222012059

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية االمام العادل للبناتادبيدالل صالح شيحان حميد1298871921222023007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقييونس رفعت مؤيد سعيد1298881921511015083
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيسعدون غسان سالم جهجاه1298891921511017013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية هيت للبنينتطبيقيحسان معتصم عبد المنعم مزبان1298901921511025027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعبد الرحمن هدايت ادم مصطفى1298911921511069042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية البخاري للبنينتطبيقياحمد كافي احمد حسين1298921921511101007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية الفرات للبناتتطبيقياطياف عطا هللا حسن عليوي1298931921522011009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية هناء الشيباني للبناتتطبيقيالهام جبير عواد رزك1298941921522034001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الروابط للبناتتطبيقينبأ عبد الرحمن احمد حسن1298951921522092046

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الزوراء للبنينتطبيقييوسف سمير داود سلمان1298961221511006051

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية يافا للبناتتطبيقيسجى محمد عبد النبي حالوب1298971321522031041

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيشهاب الدين احمد فوزي عبد اللطيف1298981421515010026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيمحمود غازي علي اسود1298991921211054032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الكرمة للبنينادبيزيد نواف علي محل1299001921211065019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية االوفياء للبنينادبيعبد هللا عمر فريد حسن1299011921211077034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية سومر االدبية للبنينادبيعبد القادر محمد فاضل سليم1299021921211104037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية االغالبة المختلطةادبيمحمد عواد داود هتيمي1299031921217003013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيتبارك سمير محمود مصطفى1299041921222065004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية اليقين للبناتادبيميس طه مهدي صالح1299051921222076017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية دجلة للبناتادبياسماء مزهر مخلف شرتوح1299061921222083002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية العبور للبناتادبيأماني أسماعيل احمد محمود1299071921222086004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية النهضة للبناتاحيائيرفل نافع خلف غريب1299081921422055047

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيمحمود غازي عليان ابراهيم1299091921511060030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية جنين للبناتتطبيقينبأ علي عبد عبد هللا1299101921522013013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية االنتصار للبناتتطبيقينور الهدى عبد االله بكر عبد هللا129911132052091067

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيطه نهاد سالمة عبد المجيد1299121021511017041

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية البطولة للبناتتطبيقيحوراء خالد اسماعيل ابراهيم1299131021522028020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية ام سلمة للبناتتطبيقيأيات صباح محسن حمزه1299141221522016002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية اشور للبنينتطبيقيوليد اكرم خضر حمد1299151821511070054

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيفرات عدنان عناد خشمان1299161921211060020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيسلمان احمد سلمان عبد الرزاق1299171921215002081

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية ابي العالء المعري المختلطةادبيابو بكر جابر حمرين محمد1299181921217039001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيسمية خليل رميض محمد1299191921222027025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيهاجر سامي عبد خشيبان1299201921222027047

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية الشموخ للبناتاحيائيغسق عالء صالح كرحوت1299211921422025034
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمروج محمد خضير يونس1299221921422037045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيمحمد عقيل اسماعيل عليوي1299231921511017024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية حديثة للبنينتطبيقياحمد خير هللا اسود زرنان1299241921511019004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية التقدم للبنينتطبيقيعثمان جبار سرحان فياض1299251921511062020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية االغالبة المختلطةتطبيقيمها محمد صبار حمادي1299261921527003002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد محسن مطلق تخيت1299272721515005174

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية زنكورة للبنينادبيمحمد سامي عوده فرحان1299281921211032041

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيوليد محمد شكر سلمان1299291921215002262

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية الرحاب للبناتادبياساور مجيد ابراهيم مطر1299301921222078001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية الشفق للبناتادبيريام شاكر عبد الكريم نجم1299311921222106016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائيوليد حميد احمد افريح1299321921415005137

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية العرفان للبنينادبيمحمد ناجي كامل عبد هللا1299331921211029025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيعبد اللطيف ياسر لطيف احمد1299341921215016019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية راوة للبناتادبياشواق عمر حسن عطيوي1299351921222009001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيوفاء مشعل حسين طلك1299361921222012077

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية االمام العادل للبناتادبياية فواز خلف عفتان1299371921222023005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية وادي العقيق للبناتادبيهدى قاسم محمد صالح1299381921222039046

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيطيبة عمر خلف عبيد1299391921227011010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية الخيام للبناتاحيائيسلسبيل ياسر عبيد حمود1299403221422002021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية بالل للبنينادبيمحمد محمود مرفوع فيصل1299411021211021032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية ابي غريب للبنينادبيمحمد نهشل انور حسن1299421021211024059

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبيحوراء احمد شاكر جاسم1299431421226002007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيمحمد امين صعب اسود فاضل1299441921211010037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية راوه للبنينادبيعبد هللا محمد عبد الصمد نوري1299451921211022018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيميسر سليمان رديف رشيد1299461921211060029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياحمد خالد ابراهيم احمد1299471921411041005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائياالء موفق عدوان مشوط1299481921422087012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيبالل قيس صعب عجرش1299492121217036003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية المودة للبناتادبياخالص رحمن ثامر ياس1299502121222042001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الخيزران للبناتادبيزينب عباس عبد هللا محمد1299512121222057030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيالحسن علي سليم فرحان1299521421215002022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية كبيسة للبنينادبيعلي عبد الرحمن شاكر عبد هللا1299531921211017011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعمر عبد الرحمن علي حسين1299541921211069059
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية العال للبناتادبيرقيه عبد هللا جالل مخلف1299551921222019013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبينبأ قصي حمودي تركي1299561921222026042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية العبور للبناتادبيحنين ياسر عطيه فياض1299571921222086032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمحمد علي حسين جاسم1299581921411006044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيدعاء علي حمد رسول1299592521222033004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبياحمد لفته سليمان حسين1299601021211010004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائينهى عبد المحسن عبد هللا سعود1299611021426002060

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيحسين علي حميد غيالن1299621421215006025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الرحمن حسنين جاسم محمد1299631621211006048

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية الكنوز االهلية  للبنينادبيعمر فيصل غازي عباس1299641621213001004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية العرفان للبنينادبيحسين مؤيد علي عنتر1299651921211029008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية التهذيب للبناتادبيسهاد اياد غني هندي1299661921222043013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية األمل للبناتادبيحنين موفق كامل خلف1299671921222059018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيسامر احمد سليم محمد1299681921411009084

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيياسر عمار ارحيم جاسم1299691121211034073

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحسين عبد الكريم شبوط عبد هللا1299701421211007014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية غرناطة للبنينادبيامين ذاكر محمود حمد1299711921211043007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيثامر جمال تبن عبدالهادي1299721921211060007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية النعيمية للبنينادبيليث محمد عبد مضعن1299731921211100025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية النجاح للبنينادبيعلي احمد سرحان علي1299741921211113006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية الشموخ للبناتادبيمريم طاهر دحام محمد1299751921222025028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيرقيه علي مطر مخلف1299761921222035006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الروافد للبناتادبيربا مقداد حامد ربيع1299771921222062012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية الوفاء للبناتادبياسماء علي عبدهللا شيحان1299781921222104001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية العبور للبناتاحيائيرنا راضي عبود عايد1299791921422086056

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الفلق للبنينادبياحمد محمد نعمان خضير1299802121211022004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية تل االسمر المختلطةادبيانفال محمد غازي حسين1299812121227019002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبييحيى شعالن حسن علي129982102021205144

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية ابن النفيس للبنينادبيمهند صدام حامد حسين129983192021104031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد علي سبتي عبود1299841621211006074

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيصادق عبد الصمد عبد الحسين خير هللا1299851621211029035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيمحمد عبد النبي جاسم عذار1299861621213044024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيابو بكر يوسف حسان يوسف1299871921211069003
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية ابن النفيس للبنينادبيايمن حميد مطر حمد1299881921211099010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمصطفى عثمان عواد لطيف1299891921211104064

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية جنين للبناتادبيسجى كريم عباس سعيد1299901921222013014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية العال للبناتادبيرغد سالم نافع ديالن1299911921222019012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيمينا عبد العال عبد الرزاق ساكن1299921921222026040

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية وادي العقيق للبناتادبيسما جمال عبد هللا محمد1299931921222039022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء ابراهيم صبحي حميد1299941921222058013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الشيماء للبناتادبيلبنى عمر ابراهيم عبد الرزاق1299951921222061023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الروابط للبناتادبيسماح كريم احمد بخيت1299961921222092033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيوالء مجيد سليمان عبد1299971921226002081

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية جبة المختلطةادبيطيبة اياد قيس سلمان1299981921227040001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعبدالواحد عيدان كامل دواد1299991921411031025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية الشهابي للبنيناحيائياحمد خميس احمد فياض1300001921411034001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائياميمه عمران توفيق عبد1300011921422032005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعبد الحميد بهاء احمد مجيد1300022121211060031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية جبل النور المختلطةادبيمحمد نوري عارف عبدالوهاب1300032121217055014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية الخضراء للبنينادبيانس عادل سلمان عبد الرحمن130004102021013010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية النبوغ للبنينادبيسامح صادق كسار محمود130005192021039004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية الرضوانية للبنينادبيبارق عماد كريم عباس1300061021211037009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية دار الحكمة للبنينادبيابراهيم حسين عبد المجيد شعبان1300071421211025001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية صفية للبناتادبينور الهدى حسين راضي حسين1300081421222011208

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية بيجي للبنينادبيعبد الرحمن احمد علي حسين1300091821211007011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية زنكورة للبنينادبياسامه عبد سعيد عرميط1300101921211032005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية الفتوة للبنينادبيامجد محمد جالل صلفيج1300111921211064007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيايه احمد خلف نجم1300121921222026008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية الودود للبناتادبيرواء يوسف عبد كاظم1300131921222129006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية الرميله للبنيناحيائيمحمد عبد الحميد كلندر خان1300141921411003078

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية النهضة للبناتاحيائيايه عامر شريف ظاهر1300151921422055021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيغفران فواز زبن مخلف1300161921422103021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية المأمون المختلطةادبيحسن رياض لفتة حسن1300172121217017011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية دار العلم االهلية للبنينادبيمحمد عادل خضير عباس1300182321213015007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية االحرار للبنينادبيخضر عزام بحر محمد130019192021005007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية الكراغول للبنينادبيمحمد عامر جمعة محي130020192021092012
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد الرحمن بالل سلطان محمد1300211021211013017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية بلقيس للبناتادبياالء سعد صبري عبد الجبار1300221321222002008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية السيف العربي للبناتادبيزهراء محمد عبود محيبس1300231321222035031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبياكرم عبد الرحمن حسين علي1300241821217077010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية االيمان للبنينادبيقتيبه اسماعيل علي فياض1300251921211063027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية العروبة للبناتادبيسجى حاتم عواد نواف1300261921222099010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنيناحيائيعثمان ظافر علي جاسم1300271921413011008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمصطفى سالم ناظم خضير1300282121211037115

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية العمرانية المختلطةادبيحسين علي خلف احمد1300292121217033003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيسارة عبد الستار محسن ماهود1300301621222098016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية دار السالم للبنينادبيمحمد مفيد محمد ظاهر1300311921211049023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياسامه فائق مخلف عبيد1300321921411009034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية عنه للبنيناحيائيوسام عبد الخالق حسن مهدي1300331921411021056

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيمعروف نهاد طارق زعيان1300343221211005025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية االسراء للبنيناحيائيزياد صالح محمد فرحان1300351021411011016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية الريف للبنينادبيصباح الدين علي حسين كاظم1300361221211026020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي محمد ابداحي بهيز1300371321211034048

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيآيه سالم مكي عبد الرضا1300381421226003002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية سومر للبناتادبيهالة سعد محمد احمد1300391721222079031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية زنكورة للبنينادبيعمر محمد فيصل فرحان1300401921211032036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية جنين للبناتادبيهديل يحيى فاضل عبد هللا1300411921222013035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية هيت للبناتادبيايالف احسان احمد ثابت1300421921222060005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية المأذن المسائية للبناتادبيرفقة ماهر حسن محمد1300431921226001061

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائينبأ وحيد غفير حسين1300441921422012181

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيزينب محمد علي راشد1300451921422132023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83ثانوية صقر قريش المختلطةادبيتبارك كريم ناجي حميد1300461021227004004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية الراية للبنينادبيسعد هللا خالد سعد هللا جاسم1300471721211025028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد عباس عبيد1300481921426002129

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية المصطفى للبنينادبيبشار عامر علي ابراهيم1300491021211017014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعداية المعراج للبناتادبيرانيا ظافر احمد ناصر1300501021222031023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد هللا محمد منصور محمد1300511121211026071

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية العلوم للبنينادبيعلي عبد االمير عوده نعمه1300521321211036007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية الشاكرين للبنينادبيأسامه ثامر عوده مزبان1300531421211047001
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب محمد سعيد عقله1300541421222022029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية بروانة للبنينادبياحمد نبراس خميس جاسم1300551921211066004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية النابغه الذبياني للبناتادبيبثينه عباس محمد عون1300561921222069007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائياسامه محمد عبد محمد1300571921411031007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية الخالدية للبناتاحيائيشهد راضي يوسف جاسم1300581921422049035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50ثانوية الواقدي للبنينادبيعلي احمد جاسم عبد130059192021086026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50ثانوية بالل للبنينادبيبكر رسول احمد شحاذه1300601021211021007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعبد الكريم فراس عبد الكريم جميل1300611121211053057

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيتبارك عزيز علي حمد1300621121227014002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50ثانوية االنوار للبناتادبيتبارك عماد كاظم حمزه1300631221222023011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50الخارجيونادبيايسر عالء خالد حسين1300641321218001143

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50إعدادية المروج للبنينادبياالمير ارسالن شوكت محمود1300651421211011017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50إعدادية المروج للبنينادبيمنتظر فوزي داود محمود1300661421211011112

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50ثانوية االيالف للبنينادبيعبد هللا مسلم اسماعيل محمد سعيد1300671921211102010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية العرفان للبناتادبيطيبه وليد خليل احمد1300681921222030024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية الياقوت للبناتادبيصبا جمال صالح لطيف1300691921222109022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50ثانوية ام القرى للبناتادبينور قاسم حميد سالم1300702121222037038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية العراقي للبنينادبيعلي احمد عطا داود1300711021211005049

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية الصقالوية للبنينادبيمحمد خميس مصلح عابد1300721921211028034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية السالم للبنينادبيابراهيم جمال ابراهيم احمد1300731921211058004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33ثانوية االمين للبنينادبيعبد هللا محمد اسود لطيف1300741921211075013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية هيت للبناتادبيمروه زياد احمد طلي1300751921222060028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33ثانوية العدالة المختلطةاحيائيمحمد ناجي حمد خلف1300761921417025011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية الشموخ للبنينادبيمحمد نهاد مهدي صالح130077192021053038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعمر عبد الرحيم عبد المجيد عبد اللطيف130078212021059034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية ابي غريب للبنينادبيعبد هللا سعد نعمان نجم1300791021211024034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية ابي غريب للبناتادبيامنة رحيم عبوسي رحيم1300801021222029009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17الخارجيونادبيياسر عدي علي محمد1300811121218001873

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيعلي عامر أموري صالح1300821221211003067

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17إعدادية الجزيرة للبنينادبيسجاد عقيل نوري محمود1300831421211016025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية الرصافي للبنينادبيعبد هللا عمار ابراهيم بطي1300841921211012021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية الحقالنية للبناتادبيندى صباح مهدي فارس1300851921222042031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية الفلوجة للبناتادبيساره احمد اسماعيل فرحان1300861921222052026
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيمرتضى عالء حسين علوان1300872121211006041

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية نزار المختلطةادبيمهيمن اثير عبد خلف1300882121217010021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى سيف صباح محمد1300891021211017082

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00ثانوية دجلة للبناتادبيرقيه عادل زيدان عبد1300901021222013016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00ثانوية االنفال للبناتادبينور محمد ذياب عبدهللا1300911021222019055

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبينبأ طارق داود ناصر1300921121226004066

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية ابن زيدون للبنينادبيعلي فراس هالل عبد1300931921211031022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00ثانوية بيترمة للبناتاحيائيدموع اسعد عبد الهادي عبود1300943121422002003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية التحرير للبنينادبيعلي صباح فرهود عبد الحسن130095282021004084

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83ثانوية الشموخ المختلطةادبيشامل مهند حاتم عبد هللا1300961021217008007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية النهار للبناتادبينور الزهراء حيدر شهاب حطاب1300971121222056042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية البلديات للبنينادبيياسر عامر عبد هللا لفته1300981421211034208

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيعائشه طيب ذكي عبد القادر1300991921222026031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية األمل للبناتادبينمارق مهدي صالح عبيد1301001921222059057

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية القائم للبنيناحيائيمحمد ياسين هاشم محمد1301011921411023104

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية القدس للبنينادبيعمر عماد عبد عطية1301021021211014053

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية االصيل للبناتادبيتقى رياض عبد الجبار عبد1301031121222005017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67ثانوية عدن للبناتادبيمريم حيدر هادي علوان1301041121222033058

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيزينب باسل ماهور علي1301051121226002024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67ثانوية االخيضر للبناتادبييقين احمد غضب عباس1301061221222052043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيصدام عدنان خضر جسام1301071221411037015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية عدن للبناتادبيفوز سعد احمد علي1301081321222030085

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبياكرم صالح محمود خلف1301091921211010009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمحمد قاسم شافي عيفان1301101921211011035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67ثانوية االزهر المختلطةادبييوسف جاسم محمد عبد هللا1301111921217021011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67ثانوية االمام العادل للبناتادبيرسل محمود عبد الرحمن حمد1301121921222023011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية التحرير للبناتادبيفاطمة مازن صالح قدوري1301132121222046016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمحمد قاسم مطرود لوتي130114122021003104

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيضحى ماجد حميد اسماعيل1301151021222041015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية الجمهورية للبناتادبيانتظار عماد ضاحي شياع1301161121222009007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية عدن للبناتادبيشكران كريم خضير عباس1301171321222030067

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية طه للبنينادبيعلي صفاء مشرف جاسم1301181421211049090

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعبد العزيز محمد وردي سلمان1301191421217001005
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية تلعفر للبنينادبيمحمد وصفي علي حمزة1301201721211110017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية الصقالوية للبنينادبيأيوب رحيم علي ضاحي1301211921211028004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمصطفى هيثم خالد ابراهيم1301221921211031038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية البخاري للبنيناحيائياسامه نوري مخلف عبد1301231921411101016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية المقدادية للبناتادبياستبرق خالد قحطان علي1301242121222050001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسارة حامد خضير عباس1301252321222043030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33اعدادية البتول للبناتادبيزينب جواد جبار الزم1301261621222066029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33ثانوية المعالي للبناتاحيائيفاطمه ناجي علي عبد1301271921422021052

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيغازي مهدي حبش محمود1301282121211041036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33ثانوية الريحانة للبناتادبيعهود زياد حسين فليح1301292121222081017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17ثانوية الجاحظ للبنينادبيمحمد عمار علي عبيد130130122021016026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيزينب نشات عبد الرزاق محمد علي1301311421226001020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيشهاب احمد عواد نبع1301321921211069033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى شهاب احمد خلف130133112021009109

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية ابن البيطار للبنينادبيكرار علي جاسم كاطع130134142021029058

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبينهرو فوزي حاتم كامل1301351321211004077

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد الرحمن ماهر سلوم سبع1301361321211015019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية الشماسية للبنينادبيعبد الغفور رعد طه حمادي1301371321211021030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيغسق صبيح اشتيوي حامد1301381321224009009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00ثانوية الصفاء للبنينادبيسيف سعد جميل داود1301391421211046025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحليم محمود حنون راضي1301401621211081049

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيمحمد غائب احمد شرموط1301411921211026033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيعلي ابراهيم حميد زيدان1301421921211060016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00ثانوية راوة للبناتاحيائيايه ماهر مهدي سمرمد1301431921422009009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83ثانوية حطين للبناتادبيمنار غانم نايف عران1301441021222004021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83ثانوية المربد المختلطةادبيايوب صفاء سامي عباس1301451121217002003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83ثانوية العراق للبنينادبيفرسان محمود كريم علي1301461421211036022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد رسول حمدان فرج1301471521211008006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيتبارك بشير جبار رباط1301481521222015020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيزينب قاسم عباس فلحي1301491621226002038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83ثانوية الدوالب للبنينادبيحمزه علي شتوي عباد1301501921211016003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83اعدادية االيمان للبنينادبيعمر اسود حماد ظاهر1301511921211063022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83ثانوية االيالف للبنينادبيمحمود عباس فاضل حمادي1301521921211102018
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83اعدادية العرفان للبناتادبيرحمه حميد هويدي مناجد1301531921222030012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67اعدادية المدى للبنينادبيمؤمل حيدر علي مزعل130154272021026044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67ثانوية العزة للبناتادبيفرح حازم حمدي عبد1301551121222001030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67ثانوية وهران للبناتادبينور حسين عباس كاظم1301561121222049017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيربى رباح خليف محل1301571921422026023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى303.0050.50اعدادية االيمان للبنينادبييوسف آمر فيصل حماد1301581921211063044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى303.0050.50اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعبد الكريم غسان عبد الكريم داود1301591921211069042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى303.0050.50ثانوية اور المختلطةادبياحمد هاشم سلمان درويش1301602121217016002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33اعدادية االمام الزهري للبنينادبيهاشم حوم غدير ثجيل130161212021052047

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيحسين ساجد كامل حسن1301621321215001028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيعبد هللا يحيى عبد الرضا لطيف1301631321215009024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33اعدادية وادي العقيق للبناتادبيافنان ناظم عبد الكريم جاسم1301641921222039006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33ثانوية الحرية للبناتادبيصبا صالح كفيش احمد1301651921222056014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى301.0050.17ثانوية بالل للبنينادبيصادق نعمه الحج نهار1301661021211021015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى301.0050.17ثانوية سيوان للبنينادبييسر اسماعيل عبد الرزاق محمود1301673121211001019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00اعدادية النهضة للبناتاحيائيحنين نصيف جسام حمادي130168192042191039

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00ثانوية الجادرية المسائية للبناتادبيزهراء عباس عبد هللا عيدان1301691421226005012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00ثانوية ام القرى للبناتادبياسراء عصام حميد سلطان1301702121222037002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيوليد محمد كاظم الطيف1301712521215005035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00اعدادية شمس الحرية للبناتادبيهاجر هيثم سعدون كحيط1301722521222030053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437.0072.83اعدادية الخيزران للبناتادبيزهراء خليل مصطفى زيدان1301732121222057027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيسحر عثمان حسن سلوم1301742121426007068

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيعباس كريم مسرهد سعد1301752121411031019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67ثانوية العدنانية للبناتاحيائياسراء قاسم حمدان امير1301762121422005004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0065.33اعدادية ضرار بن االزور للبنينتطبيقيمصطفى شوقي شالل حميد1301772121511072019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0065.17ثانوية الحمائم للبناتاحيائينور الهدى جاسم محمد امين هادي1301782121422033067

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائينور عبد الحسين عباس رشيد1301792121421016030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67ثانوية جمانة للبناتاحيائيتبارك احمد حميد علوان1301802121422006011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50ثانوية فاطمة للبناتاحيائيسارة ماهر عبد هللا كاظم1301812121422016069

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيبراء علي محمود حسون1301822121422047018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيجاسم محمد نصيف جاسم1301832121411001022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينبا احمد مجيد كروي1301842121422032188

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية البراءة للبناتادبيفاطمه علي جاسم محمد1301852121222004031
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيزينب علي صالح مهدي1301862121227034011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية المنتهى للبناتاحيائيبسمه احمد نعمان عبد الكريم1301872121422014012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية ديالى للبنيناحيائيعلي سعد يوسف مسعود1301882121411012122

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزينب عدنان علوان لفته1301892121422043035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعبد القهار خميس ابراهيم كاظم1301902121411030032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمة جعفر حسين عبود1301912121422067069

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيريام محسن فالح عبد1301922121422080014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيايناس احمد سلمان سالم1301932121427030006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزهراء صالح حسن يوسف1301942121422085106

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائينورس أحمد يوسف بريسم1301952121422029047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيايالف كريم عبود حسين1301962121427007003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية الطائف للبناتاحيائيتبارك عمار اسماعيل عبد1301972121422070011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية الحمائم للبناتاحيائيسكينة محمد عبد الجليل هادي1301982121422033041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية الفتاة للبناتاحيائيهند عبد العزيز مجيد خلف1301992121422082037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية النبوة للبناتادبيزهراء حسين علي حسين1302002121222055018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية فدك للبناتادبيصفا مهدي جميل عيسى1302012121222067021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية اور المختلطةادبيمحمد حاتم عبد الكريم عزيز1302022121217016020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيامنه عالي محمد هندي1302032121422010015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية األمامة للبنينادبيضياء الدين ابراهيم حبيب حسن1302042121211073012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيشهد اياد غازي ابراهيم1302052121422080027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية الرواسي للبناتادبيعائشه اسامه محمود علي1302062121222084016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية المودة للبناتاحيائيزهراء محمود حسن محمد1302072121422042025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية الصديقة للبناتاحيائيطيبه محمد عبود ياسين1302082121422088023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيهديل عزت سحاب احمد1302092121427007017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيزينب علي حسين عطية1302102121222044018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيزيد هيثم حميد باصي1302112121411003052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الخيزران للبناتاحيائيساره محمد حسين منصور130212212042147079

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيضحى سعد داري جعفر1302131421522065053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية ديالى للبنينادبيحيدر حسين عليوي محسن1302142121211012030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية مدينة السالم للبنينادبيمصطفى حازم عبد الهادي كاظم1302152121211023027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الوجيهية للبنينادبيمحمد عدي جبار صادق1302162121211029044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الغد المشرق للبنينادبيصفاء جبار عبد هللا رشيد1302172121211059038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيبسم هللا الرحمن الرحيم سعد يوسف ابراهيم1302182121211060006
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية شورش للبنينادبيعبد هللا مقداد محمد كاظم1302192121211067033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبينور حافظ سلمان خلف1302202121222044034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية القوارير للبناتادبيحوراء عباس هاشم جاسم1302212121222059009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الطائف للبناتادبيفاطمة رائد نوري احمد1302222121222070026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الراية المختلطةادبيايناس عدنان حسين علي1302232121227002004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية التوحيد المختلطةادبيزينب عصام حسين عباس1302242121227035007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية التوحيد المختلطةادبيكوثر وسام حسين علوان1302252121227035010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي مازن نجم عبد1302262121411008093

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيمؤمل عبد العظيم حسن مهدي1302272121515005038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية بلدروز للبنينادبيمهند حمزه موحان غدير1302282121211007057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الوجيهية للبنينادبيعلي ميثاق طالب محمد1302292121211029035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية مندلي للبنينادبيعلي منعم فالح كيطان1302302121211033025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية طه حسين المختلطةادبيعمار ياسر شامل عباس1302312121217074011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية قزانية للبناتادبيمريم سالم علي قاسم1302322121222015021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيايات خالد حسين احميد1302332121222074006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الثمرات للبناتادبيزينب عبد الخالق محمد عباس1302342121222078019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيزبيده ذياب كريم عبد1302352121227034009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائياسراء صالح غيدان خلف1302362121422072006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الفلق للبنينتطبيقياسماعيل صالح حمد نجم1302372121511022008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية اولى القبلتين للبنينتطبيقيحيدر عمران حمدي رمح1302382121511060009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الوجيهية للبنينادبيخالد حسين جابر محيسن1302392121211029013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية ابن الرومية للبنينادبيعمار معد ياسين خلف1302402121211036025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية بني شيبان المختلطةادبيعلي عبد الخالق مزعل حسين1302412121217029011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية بني شيبان المختلطةادبيمهدي حسين عبد الواحد عبد هللا1302422121217029018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية تماضر للبناتادبيشهد ابراهيم خليل علي1302432121222002046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية اوراس للبناتادبياماني علي كاظم مهدي1302442121222040002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية التحرير للبناتادبيغصون حاتم فهد حسن1302452121222046015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الخيزران للبناتادبيشيماء محسن كريم احمد1302462121222057042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية فدك للبناتادبيزهراء عباس عبد الهادي علي1302472121222067012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية بلدروز للبنينادبيحسين سالم مري مسرهد1302482121211007016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الغد المشرق للبنينادبياحمد صبحي كريم مبارك1302492121211059004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية الوطن للبنينادبيمرتضى علي عبد ابراهيم1302502121211070027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبيعلي سالم ابراهيم جاسم1302512121217008005
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية المواسم المسائية للبناتادبيحوراء محمد كريم جواد1302522121226007012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية المنفلوطي المختلطةادبياية رعد جاسم محمد1302532121227012002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيداليا رضا مهدي كريفع1302542121227063004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية القدس للبناتاحيائيدموع غانم رضا ياس1302552121422021026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيابتهال ستار ابراهيم محمد1302562121422029001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية بلدروز للبنينادبياحمد سامي كمر موسى1302572121211007004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية األمامة للبنينادبيصادق جعفر نواف عبد1302582121211073011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيعلي موفق حميد رشيد1302592121215005091

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية البهاء المختلطةادبياحمد ثائر محي علي1302602121217009001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية الحكماء المختلطةادبيمحمد حسن احمد خليل1302612121217047024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيطيبة عمر حسن علي1302622121222010045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيضحى احمد خليل محمد1302632121222011022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية الزهور للبناتادبيعلياء جليل اسماعيل علي1302642121222024018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية التحرير للبناتادبينور سليم حسب هللا قدوري1302652121222046023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الزهراء للبناتادبيشهد محمد مهدي حسين1302662121222048027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية الروابي للبناتادبيايه فرحان محمود عبد الحسين1302672121222056008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيأمل خضير مهدي وشل1302682121222093002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعمر حازم محمد ماجد1302692121411003118

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية القدس للبناتاحيائيهدى عباس علوان خوان1302702121422021092

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب عادل وهيب جراد130271212022102016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية ديالى للبنينادبياسامه انمار اياد ياس1302722121211012009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيزيدون محمد حسين علي1302732121211014022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعمر علي خلف حمد1302742121211014057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيعباس محمد احمد حسين1302752121211018012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية مندلي للبنينادبيعبد هللا احمد عبد الخالق مجيد1302762121211033018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيجعفر طه جواد كاظم1302772121211037024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية المقدادية للبنينادبيعثمان مثنى محسن محمد1302782121211038011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبياحمد محمود شكر محمود1302792121211041008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيسندس عبد الستار كامل جار هللا1302802121222008036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية اليرموك للبناتادبيخنساء عبد هللا هندي جرمط1302812121222035010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية سارة للبناتادبينبأ سمير حمدي مهدي1302822121222066016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيصفية مطلك نوار داود1302832121222074017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الطيبات للبناتادبيدعاء سعد مطلك عباس1302842121222085024
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايه اسماعيل جليل اسماعيل1302852121422009027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعلي عبد الستار احمد عبيد1302861321211020024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية التضامن للبنينادبيعبد هللا سمير اسماعيل علي1302872121211019014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيقاسم يوسف حسين علي1302882121211037087

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيايمن عقيل رحيم ساهي1302892121211074008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الحكماء المختلطةادبيعبد الرحمن عبد هللا نجم مصلح1302902121217047014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية ابي جسرة المختلطةادبياياد حميد كامل محمود1302912121217062001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيايمان عالء رضا فتاح1302922121222011003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية قزانية للبناتادبيرباب نجيب محمود احمد1302932121222015006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية المنارة للبناتادبيطيبه محمد طالب عبد الحسين1302942121222018031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيمريم جاسم طه ضاري1302952121222047034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الطائف للبناتادبيهيام فليح حسن علي1302962121222070037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيزهراء خالد عبد هللا حميد1302972121222075008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية البارقة المختلطةادبيهيام محمد اسماعيل ابراهيم1302982121227061007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزينب خالد كامل رشيد1302992121422080016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيتبارك احمد صالح حسن1303002121422090013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية طوبى للبنينتطبيقيهمام حاتم عباس خزعل1303012121511076057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية المعارف للبنينادبيعلي ثاير احمد سلوم1303022121211005023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية اسد هللا للبنينادبيمحمد مثنى سلمان مظلوم1303032121211017049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية القلعة للبنينادبيعلي حامد علي حسين1303042121211039028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية البارقة المختلطةادبيعمر صاحب حمدان حميد1303052121217061005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية جمانة للبناتادبيزهراء يوسف محمود ياسين1303062121222006010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزهراء عبد الرزاق عبد علي حسين1303072121222029010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية اليرموك للبناتادبيفاطمه خالد توفيق حسين1303082121222035031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الزهراء للبناتادبيانفال كريم خضير عباس1303092121222048004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية العذراء للبناتادبيضحى حيدر شهاب احمد1303102121222064019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية المروة للبناتادبيضحى اياد نصيف جاسم1303112121222069020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيحال حارس حميد رشيد1303122121227064002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيسارة عدنان زعيان احمد1303132121227064005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسنين جمال كاظم علي1303142121411003033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائياحمد حسين محمود عباس1303152121411031002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهيام جبار غشيم ناصر1303162121422013155

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية النبوة للبناتاحيائيضحى هاشم عبد الغني حسن1303172121422055092
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيافيان خضير جامل عياش1303182121422061005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الغد المشرق للبنينادبيفهد غضبان سعيد رشيد130319212021063035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية اسد هللا للبنينادبيامين عدي جميل حسين1303202121211017008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية القرطبي للبنينادبيمظهر سمير جاسم محمد1303212121211051053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيحسام احمد راضي خلف1303222121211058008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيديار منير كامل طه1303232121211058014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية بيخال للبنينادبياحمد مهدي صالح كريم1303242121211065013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيمنذر كامل جاني مراد1303252121215001045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية نزار المختلطةادبيعلي سعدون محمود ضاحي1303262121217010015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية القدس للبناتادبيآيه مهدي عبعوب جامل1303272121222021003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية تلمسان للبناتادبيزهراء صالح محسن عباس1303282121222034007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمة صباح سعد علي1303292121222065078

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الطيبات للبناتادبيعذراء احمد محمد حمودي1303302121222085042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية النهروان المختلطةادبيامنة عباس فاضل عبد الجليل1303312121227018001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين علي محمد عباس1303322121413001004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الحمائم للبناتاحيائيفاطمة فراس نجاح جاسم1303332121422033047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية العزة للبناتادبيزهراء احمد مهدي علوان1303341221222036021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية بلدروز للبنينادبيفاروق حميد احمد كاظم1303352121211007038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية ديالى للبنينادبيحسن جاسم محمد مصطفى1303362121211012018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية ديالى للبنينادبيحسين غائب رحيم حمودي1303372121211012027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية العدالة للبنينادبيعلي خالد ابراهيم شهاب1303382121211042015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية شورش للبنينادبيحسن اركان محمود خضير1303392121211067008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية األمامة للبنينادبيعباس حسين حسن محمود1303402121211073013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية اور المختلطةادبيعلي حسين علي محمد1303412121217016017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيحسن مجيد احمد حسن1303422121217028005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية ابن يونس المختلطةادبيرعد لطيف خضير محمود1303432121217032009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17الخارجيونادبيرياض عبد القهار علي عزيز1303442121218001455

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية االقتدار للبناتادبيمنتهى مقداد حسن نصيف1303452121222030031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية تل الزعتر للبناتادبيزهراء عدنان محمود سلمان1303462121222061021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية النسائي المختلطةادبيفاطمه رحمان حميد غناوي1303472121227022012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية اليرموك للبناتاحيائيسجى سعد محمود محمد1303482121422035050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية العراقية للبناتتطبيقيغدير مؤيد مصطفى مهدي1303492121522049038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الوجيهية للبنينادبيعثمان قيس نوري صبيح130350212021030024
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيمنديل جبار وهيب صالح130351212051262023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية اسد هللا للبنينادبيعثمان احمد حسيب اسود1303522121211017030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيعبد هللا كريم مطر هميل1303532121211021009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الوجيهية للبنينادبيايمن حسين سامي محمود1303542121211029005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيسجاد وليد عبد هللا فرحان1303552121211055018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية طوبى للبنينادبياحمد سعد سلمان سعدهللا1303562121211076004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية لقمان الحكيم للبنينادبيسجاد رائد خلف سبع1303572121211086005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيطيبه لؤي ياسين حميد1303582121222008042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية القدس للبناتادبيسجى سلمان صالح عياش1303592121222021015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية المقدادية للبناتادبيافياء هاشم طالب عبد1303602121222050006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الصديقة للبناتادبينبأ مأمون صالح نوري1303612121222088015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية المدائن المختلطةادبيامنه فيصل غازي سلمان1303622121227031002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية النضال للبنيناحيائيحسن جاسم محمد حسن1303632121411028013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمريم قاسم عبد الرزاق محبوب1303642121422074105

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية كنعان للبنينادبياسماعيل هيثم محمود حسين1303652121211013006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيمحمد رضا حسن علي1303662121211027013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيبالل رباح كريم حنوش1303672121211037023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيعبد هللا صالح حميد كردي1303682121211058021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيعلي ثامر رشيد حميد1303692121211058025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيحسين محمد صالح عاشور1303702121211060020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية حمرين للبنينادبيحواس خليل ابراهيم عطيه1303712121211079004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيموسى عباس عبد هللا عباس1303722121217028033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الخرطوم المختلطةادبيواثق قادر عبد فارس1303732121217044026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الحكماء المختلطةادبياحمد عدنان محمد جعفر1303742121217047003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الفاضالت للبناتادبيمريم حسين علوان الفت1303752121222013031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الفاضالت للبناتادبيهديل فليح حسن جواد1303762121222013034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الحداثة للبناتادبيورود توفيق احمد عيدان1303772121222026034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية القوارير للبناتادبيفاطمة جاسم حسين محمد1303782121222059022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الذاريات للبناتادبيزينب قاسم حسن عبد الهادي1303792121222087012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية االنامل للبناتادبياالء عبد الجليل ابراهيم عطية1303802121222091005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية نزار المختلطةادبينرمين قاسم محمد جواد1303812121227010011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية المتنبي المختلطةادبيهاجر براق علي حسين1303822121227030031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيطه صباح علوان براك1303832121411059052
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزينب حمدي مهدي صالح1303842121422035041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيرسل احمد كاظم شكر1303852121424001006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيامنية فارس عبد هللا عبد الكريم1303862121424003002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية المحسن للبنينتطبيقيعمر عماد عدنان عبد هللا1303872121511080018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية اسد هللا للبنينادبيغيث خالد حامد خليل1303882121211017038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبياجود ياسين سعد احمد1303892121215007002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية المأمون المختلطةادبيامير ليث دحام محمد1303902121217017005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية قزانية للبناتادبيرانية ليث ماهود سلمان1303912121222015005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية قزانية للبناتادبيزهراء زكي منعم وادي1303922121222015008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الريحانة للبناتادبيميس سمير احمد سبع1303932121222081021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيمريم حسن فاضل جاسم1303942121222098033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيعباس جاسم حميد مهدي1303952121411018009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيكرم حاتم علي محسن1303961121511020136

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الفلق للبنينادبيعباس احمد كاظم عبد1303972121211022017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية مدينة السالم للبنينادبيمحمد محمد عبد الخالق عبد هللا1303982121211023025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد عباس جمعه جرمط1303992121211037100

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيخضر نوري وهيب مغير1304002121211040009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيحسين خليل حمادي حتحوت1304012121211058011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الرواد للبنينادبيحسين محمد ثامر عبد الكريم1304022121211068032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبياسماعيل عباس اسماعيل خليل1304032121211072006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية المدائن المختلطةادبيعلي حميد جاسم راشد1304042121217031006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيايه احمد منديل حسين1304052121222009007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية ام حبيبة للبناتادبيريام باسم فليح حسن1304062121222032025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية النرجس المسائية للبناتادبيديانا هزبر حماد حميد1304072121226006005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية جبل النور المختلطةادبياقبال صالح محمد مطلك1304082121227055001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمصطفى عباس فرحان عبار1304092121411060144

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيحسين علي كاظم خليل1304102121415005007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرهام عالء حسين علي1304112121422013052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية الحمائم للبناتاحيائيحوراء عماد حميد شالل1304122121422033014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية ديالى للبنينادبيمحمد خضير عباس صالح1304132121211012068

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيامير حسين علي حسين1304142121211018001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيعلي عبد ابراهيم مجلي1304152121211031016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية المقدادية للبنينادبيمحمد زاهر محمود شهاب1304162121211038016
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيمحمد طارق مجيد خضير1304172121211058035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيحاتم كريم حسن عبد1304182121211072009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الهداية للبنينادبيمحمد جاسم سكران علي1304192121211085018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الصفوة االهلية للبنينادبيعامر قيصر غايب قادر1304202121213004004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيياسر ابراهيم جاسم حسن1304212121217063008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية حبر االمة المختلطةادبيدانوك محمود شاكر دانوك1304222121217079003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيفاطمه خالد جليل ابراهيم1304232121222008049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية المقدادية للبناتادبيامنه علي حسين علي1304242121222050008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية بابل للبناتادبيفاطمة عالوي عبيد عبعوب1304252121222051040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيهدى كاظم موسى حسين1304262121222093015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية النسائم المختلطةادبيرقية مهدي كاظم حسن1304272121227057001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الخالص للبنيناحيائيسعد جاسم عبد الحميد محمد كاظم1304282121411002069

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية المعارف للبنيناحيائيسعد جمهور تايه عباس1304292121411005048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياريج عبد القادر جاسم حمادي1304302121422032002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد يوسف1304312121511018016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الوهج للبناتادبيعلياء حسين علي صالح1304321421222047023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيسجاد قاسم محمد عباس1304332121211010023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية بيخال للبنينادبيعبد هللا عون زكي ابراهيم1304342121211065061

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية بني شيبان المختلطةادبيصدام كاظم ناصر جامل1304352121217029008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية العمرانية المختلطةادبيعلي قاسم عليوي حسن1304362121217033010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيدانيه اكرم عطيه محمد1304372121222010017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية ام القرى للبناتادبيايات باسم كريم حسن1304382121222037007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيبراء صالح شحاذة محمد1304392121222047003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيانسام ضياء صالح حسن1304402121222065006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية تل االسمر المختلطةادبيزهراء محمد كريم خليفة1304412121227019009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية تل االسمر المختلطةادبيزيدون مجيد سبع كريفع130442212021214014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيسيف سعيد جبر حسن130443212021223017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية بلدروز للبنينادبيقيصر حسين علي خضير1304442121211007039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية ابن الفارض للبنينادبيخضر محمد جاسم حمودي1304452121211015011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية العدالة للبنينادبيعمر منير ضياء حسن1304462121211042017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية القرطبي للبنينادبيوليد احمد ثابت خلف1304472121211051059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمحمد عدنان مهدي ثمن1304482121211059067

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الوطن للبنينادبيعلي مقداد خلف حسين1304492121211070020
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00الخارجيونادبيحميد حسين شكر محمود1304502121218001367

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الزهراء للبناتادبيآيات عادل صبري حسين1304512121222048002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الخيزران للبناتادبيشذى صفاء تحسين مجيد1304522121222057039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية تل الزعتر للبناتادبيزهراء وليد حسن فليح1304532121222061022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيرسل نبيل شكر شاواز1304542121222086017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية العقبة المختلطةادبيسرى علي صاهود صحو1304552121227049003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيزينب جبار ابراهيم زيدان1304562121227063005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيدموع محمد عويد فرج1304572121422044031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيهدى مثنى محسن عبد1304582121422079145

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيابراهيم عبد الستار كريم جاسم1304592121511003001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الدؤلي المختلطةتطبيقياحمد حيدر جواد حسون1304602121517001001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00الخارجياتتطبيقيمريم قاسم سعيد حميد1304612121528050056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحسين صالح حمد ثجيل130462112051004042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية السياب للبناتتطبيقيمريم حيدر حسني علوان1304631021522002034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية النصر للبناتتطبيقيبنين احمد حسن ساير1304641221522031008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيحسين حسن علي خلف1304651521511017022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيحيدر كاظم عبد علي بدر1304661521511017030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيمازن فارس حميد فارس1304672121211074028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية جمانة للبناتادبيزينب مازن حميد احمد1304682121222006011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبينور محمد علي حسين1304692121222044035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسرى مصطفى عبد الهادي محمد1304702121222065064

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية االماني المسائية للبناتادبيساره رياض قاسم عليوي1304712121226003011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية المواسم المسائية للبناتادبيزينه حيدر احمد عبد هللا1304722121226007022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيمحمد جاسم محمد خلف1304732121417007008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية الخنساء للبناتاحيائياسراء عباس علي عبد الحسين1304742121422028001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائينور علي شكر حمود1304752121427060030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الهدى للبناتتطبيقيوالء سعد ابراهيم حسين1304761221522025031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيمرتضى عبد الحليم رشيد مجيد1304772121211006039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمصطفى صدام شاكر شكر1304782121211046007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيايمن قاسم علي عزال1304792121211066006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيعبد هللا اياد جامل سعيد1304802121215004031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيميثم مؤيد رضا حماد1304812121217036013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية المسجد  االقصى المختلطةادبيانور ظاهر حسن عبد هللا1304822121217058001
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية تلمسان للبناتادبيضحى عباس علي دندوش1304832121222034011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية بابل للبناتادبيعبير سالم عيدان احمد1304842121222051036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية النبوة للبناتادبيهديل سلمان ياس خضير1304852121222055036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الروابي للبناتادبيصابرين خليل ياسين حسين1304862121222056042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الخيزران للبناتادبيمريم علي كامل مجيد1304872121222057059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الطائف للبناتادبياساور عمار حسين محمد1304882121222070001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الحريري االهلية للبناتادبيهبة ذياب علوان حميد1304892121224001006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمحمد قحطان عدنان جاسم1304902121411037096

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيمصعب محمد عبد بخيت1304912121411058050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيعذراء علي ناجي جواد1304922121421015018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيسهى سهيل نجم سعيد1304932121422044060

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيسجى رعد فارس هزاع1304942121422046070

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى ستار خلف حاوي1304952121515004041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمصطفى عبد هللا محسن صاحب1304961421511028061

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية اسد هللا للبنينادبيامير ظافر علي داود1304972121211017007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية ابن الرومية للبنينادبيمحمد روكان عباس سالم1304982121211036031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الشهيد عون للبنينادبيغسان ريسان عدنان عبد هللا1304992121211047013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية بيخال للبنينادبيمحمد عماد فرحان جاسم1305002121211065096

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية ابن سراج المسائية للبنبنادبيمصطفى طالل طه عبد اللطيف1305012121215003093

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية بني شيبان المختلطةادبيعباس رحمن طه ياسين1305022121217029010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الزهور للبناتادبيشهد نزار هاشم علوان1305032121222024016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية فدك للبناتادبيحنين ساهر سالم حسن1305042121222067009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيعبد المهيمن رسول قحطان حسين1305052121411041037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيابراهيم مهدي صالح رحيم1305062121417048001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهدى ماهر احمد عبد1305072121422001162

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياسراء زيد خالف شجاع1305082121422032004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه ماجد كامل خالد1305092121422035073

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50انقرة-مدارس الفرات االهلية تركياتطبيقييوسف بشار ذياب عباس1305103021517046006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيميمونة خلف سبتي خضير130511212042161040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيايالف لؤي عبد الساده زويد1305121321522017001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الهدى للبناتادبيزينب عادل يوسف يعكوب1305131521222007049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعبد الغفار مهدي محمد سلمان1305142121211006018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد اياد لطيف جاسم1305152121211014066

4148 من 3955صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية المقدادية للبنينادبيعبيدة بكر محمود عظم1305162121211038010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيناديه لطيف مطلك سعيد1305172121222047035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية جبل النور المختلطةادبيفاطمة حسن كامل هادي1305182121227055008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الفلق للبنيناحيائيجاسم محمد عيسى مطلك1305192121411022028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الحداثة للبناتاحيائيوديان عدنان مجيد نايف1305202121422026026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الزمر للبناتاحيائيهدى صبحي يوسف حميد1305212121422036096

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية العراقية للبناتاحيائياماني ماهر شعبان مبارك1305222121422049012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيمنار خليل ابراهيم عواد1305232121422049225

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية حمرين للبنينتطبيقياسامه ابراهيم محمد ظاهر1305242121511079003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الداودي للبنيناحيائيبارق زياد طارق سلمان1305251021411029010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الفاروق للبنينتطبيقياحمد طالب سليم علي1305261321511014003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية اسد هللا للبنينادبيمصطفى مهند حسين علي1305272121211017056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية جعفر الطيار المختلطةادبيخضر زهير سمير داود1305282121217004005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية االديبة للبناتادبيشروق اياد عباس محمد1305292121222025010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيزهراء عائد محمد جاسم1305302121222047017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية المدائن المختلطةادبيتمارة حميد جاسم راشد1305312121227031006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية مندلي للبنيناحيائيمهدي جليل مرزا رشيد1305322121411033106

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين عادل اسماعيل حسين1305332121413001003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيوجدان خميس سلمان خميس1305342121422010182

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية المأمون للبنينتطبيقيعبد العزيز سالم داود سلمان1305351021511006026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك يوسف حسين سعيد1305361421422044041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعبد الرحمن مهند زاحم علي1305372121211055021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية األمامة للبنينادبيعلي محمد حسين جواد1305382121211073021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية الراية المختلطةادبيعبد الودود ثابت محمد حسن1305392121217002006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية المقدادية للبناتادبيشهد ياسين احمد محمد1305402121222050050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية الهمم للبناتادبيصفاء ابراهيم اسماعيل جاسم1305412121222089014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية االماني المسائية للبناتادبيهبه فاروق احمد مهدي1305422121226003027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الفلق للبنيناحيائيصفاء حميد جميل حمد1305432121411022048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيعدنان باسم محمد جاسم1305442121411033056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية ابن سراج المسائية للبنبناحيائياحمد ضياء عبد الرحمن خالف1305452121415003018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيايه كريم ابراهيم محمد1305462121422057030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية الطائف للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم سعيد1305472121422070033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيعباس طه محمد خاجي130548212021223019
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية النعيم للبنينادبيمخلد جعفر نعمه حسين130549262021008038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيفهد ازهر سالم فهد1305501021511015058

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحسين طالب سلمان جساس1305511121511017037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيطارق زياد طارق عبد1305521321511031018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية بلدروز للبنينادبيمحمود حازم محمود سبتي1305532121211007047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية كنعان للبنينادبيمصطفى ماجد زيد سلمان1305542121211013053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية اسد هللا للبنينادبيمحمد سعد كامل عاشور1305552121211017046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية القرطبي للبنينادبيفراس حسن صالح مهدي1305562121211051042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية شورش للبنينادبيعبد الرحمن خلدون جاسم شالل1305572121211067030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيزهراء احمد خميس محمد1305582121222009017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الطيبات للبناتادبيضحى عماد زيدان خلف1305592121222085035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية الذاريات للبناتادبيمريم كريم خضير محمد1305602121222087016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية المتنبي المختلطةادبيغسق منشد محمد عبد1305612121227030025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيتبارك عادل جميل جسام1305622121227064001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزهرة ياسين هالل خلف1305632121422032096

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيفاطمه مشتاق غالب اسد130564132052093034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية مندلي للبنيناحيائيحميد هشام عبد الحميد علو130565212041034032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية طوبى للبنينتطبيقييوسف عامر عبد المجيد توفيق130566212051087044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمحمد ناصر عبد هللا جواد1305671021511015079

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيايهاب حازم اسماعيل ناصر1305681121511020028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيحسن طالل احمد علي1305692121211010014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيعلي رعد تركي داود1305702121215002016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية حبر االمة المختلطةادبيمصطفى محمود عبد حسين1305712121217079013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية العدنانية للبناتادبيرحمه عماد قدوري عبد هللا1305722121222005012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتبارك حسين محمود محمد1305732121222065016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية البارقة المختلطةادبيزينب ناصر علوان حسين1305742121227061003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيشاهر سالم صالح عبد القادر1305752121411003067

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيمحمد ميثم حسن علي1305762121411031036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية االنصاري للبنيناحيائيمصطفى وليد محمد جسام1305772121411071020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائياالء حازم علي مهدي1305782121427001002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم عبد130579132052070014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50الخارجيونتطبيقيمحمد شكر سلطان بيرام1305801421518001267

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيفاطمه علي عبد الباقي كريم1305811421522030022

4148 من 3957صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية الصمود للبناتتطبيقيايه محمد علي حسين1305821421522034002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية ديالى للبنينادبيمهدي ستار مهدي احمد1305832121211012084

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية ديالى للبنينادبينمير جاسم محمد علي1305842121211012086

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية القرطبي للبنينادبيعبد الباسط حسين كامل هادي1305852121211051030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية بيخال للبنينادبيأنس طارق محمد خميس1305862121211065002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيعمر عامر علي حسين1305872121215005098

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيحاتم اكرم محمد خميس1305882121217034003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية تماضر للبناتادبيدعاء غانم ناصر حسين1305892121222002014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية المروة للبناتاحيائيايالف ابراهيم مجيد محمد1305902121422069005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيضحى حسن حميد عذب1305912121422079088

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيمرتضى محمد صباح رشيد1305922121511030022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد علي عباس عبد الحسين عريبي1305932721211015173

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيفاطمه سامي جباري صالح130594132052093033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية العزة للبناتتطبيقيفاطمة اسامة عبد العزيز داخل1305951221522036032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمحمد رياض ثامر احمد1305961321511001091

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقياسماء علي خلف حسن1305971521522006001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمصطفى سعد خليل خلف1305982121211001041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعلي حسين مهدي محمد1305992121211006024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيحسن حميد عطا سلمان1306002121211055014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الغد المشرق للبنينادبياحمد حارث عبود بالم1306012121211059003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية الحسام للبنينادبيعبد المهيمن اياد حسب هللا خليفه1306022121211063010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية العمرانية المختلطةادبيحسين علي حسين روضان1306032121217033002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية الخرطوم المختلطةادبيليث عبد الستار علي عباس1306042121217044015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية انطاكية للبناتادبينور رائد مطشر محمد1306052121222023010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الزهراء للبناتادبيدعاء ظاهر حوم عاشور1306062121222048011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية جبل النور المختلطةادبيانسام حسن علوان خلف1306072121227055003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعمار قصي جاسم ريس1306082121415009037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيعبد الكريم هاشم محمد كاظم130609212021272062

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي ليث عبد القادر احمد1306101021511026092

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقياحمد علي شاكر محمود1306111121511018007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الشعب للبناتتطبيقينور ضياء محمد كعيد1306121321522022052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17 شعبان المسائية للبنين15ثانوية تطبيقياحمد جاسم محمد جابر1306131421515004004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية المعارف للبنينادبيمحمد رعد جبار سلمان1306142121211005034
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الوجيهية للبنينادبياحمد رعد سعيد عدوان1306152121211029001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية القرطبي للبنينادبياحمد ظاهر خليل بحر1306162121211051005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية المنتظر للبنينادبيمحمد حاتم علي صالح1306172121211084010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية بابل للبناتادبيسرى عادل احمد هندي1306182121222051030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الخيزران للبناتادبيهدير أسد محمود خميس1306192121222057075

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الفلق للبنيناحيائياوس مازن شكر محمود1306202121411022023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيعائشه ضياء ناجي حسين130621112052073056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيالمصطفى جعفر عزت ابراهيم130622142051021013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيعباس نوزاد حسن باشا1306231321511023020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00إعدادية الجزيرة للبنينادبيكرار عدنان جاسم حسين1306241421211016052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية النهوض للبنينتطبيقياحمد عدنان علي عبود1306251421511039008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمحمد مهدي حميد شمران1306261521511005188

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبياحمد خلف منشد فليح1306272121211058002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية يوسف الصديق للبنينادبيعثمان سعد لطيف جاسم1306282121211082011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية االحسان المختلطةادبيسيف حسن سلمان سفر1306292121217068007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية المقدادية للبناتادبيآمال احمد حسين فاضل1306302121222050007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيداليا باسم مصطفى جاسم1306312121222065027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيفاروق مهدي داود مهدي1306322121411010075

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية حلوان للبنيناحيائيعبد هللا واثق هاشم رحيم1306332121411052053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية الفاروق للبنيناحيائيياسين عبد الرحمن اسماعيل خلف1306342121411062021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب علي عدنان مايح1306352121422013086

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيسفانه حميد جميل جسام1306362121426007059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية اول حزيران للبنينادبيمحمد رياض ابراهيم سهيل130637212021062037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي احمد جميل حسين فوزي1306381321511010064

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الشعب للبناتتطبيقيعذراء عباس حسن فرحان1306391321522022029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية الوهج للبناتادبيسارة عمران جواد عباس1306401421222047018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقياحمد مانع رضا نعمه1306411521511003002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية اسد هللا للبنينادبيعلي غاوي زبير غاوي1306422121211017032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الفلق للبنينادبياحمد سعد محيسن خلف1306432121211022002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية المغيرة للبنينادبياحمد عبد االمير جميل محمد1306442121211048004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعمر علي رشيد صالح1306452121211060046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية طوبى للبنينادبيرعد هزبر خليل عباس1306462121211076018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية العدنانية للبناتادبيعهود محمد حسين صالح1306472121222005026
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيسرى عدنان حسين هويس1306482121222044022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية المغيرة للبنيناحيائيعلي عبد القادر اسماعيل علي1306492121411048024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية المأمون المختلطةاحيائيمنتظر اياد مجيد منصور1306502121417017020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية العدنانية للبناتاحيائينور محمد رحيم صالح130651212042094138

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيأحمد حميد عناد حسين1306521021511022001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد علي سلمان عبد1306531221511027141

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية البراءة للبناتاحيائيفاطمه حكيم حسين حمود1306542121422004100

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية قزانية للبناتاحيائيايه احمد نعمان توفيق1306552121422015002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية القناة للبناتتطبيقيزينب محمد كامل هادي130656132052072013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيزينب محمد حسن جاسم1306571121522008022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية االندلس المسائية للبنينتطبيقينمر حميد عبد هللا داود1306581321515007024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب ضياء ابراهيم حسين1306592121422071025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيكاظم حسين كريم تاغي1306602621511014055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسين عبد علي1306612721515005040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيرسل خليل خلف نزال1306622121426005029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيانس رائد عبد الحسين محمد1306631221511002007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية النور للبنينتطبيقيرضا مصطفى صباح محمد1306641221511023035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيحسين ماجد لعيبي شرهان1306651321511011016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيعلي جعفر هادي موسى1306661321515003043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيياسر محمد عبد المحسن ابراهيم1306671421511020118

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيرحاب صباح جميل مزهر1306681421522015024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيحسين سعد عبد المنعم شمران130669112051008017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمحمد عامر فاضل محمد1306701221511029084

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيشهد احسان علي جواد1306711421522058016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد القادر خالد قادر لفته1306722121411009151

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيمصطفى حامد حميد حسن1306732121411033096

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيامير حامد لعيبي جاسم1306741121511041024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية النهضة للبناتتطبيقيمريم تيسير عيسى شفيق1306751921522055020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية طوبى للبنينتطبيقيسجاد رافد فيصل صالح1306762121511076016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيزمن محمد عبد الكريم مهدي1306772121422046053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعمر رائد سعيد علوان1306783221411002054

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء تحسين طالك فارس1306792121422079051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية الرفاعي للبنيناحيائياسامه علي حسين علي1306803221411002012
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية الرواسي للبناتاحيائيحنين محمد اسماعيل مهدي1306812121422084013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية ديالى للبنيناحيائيعلي طالب مهدي عبد130682212041012086

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعلي جميل ابراهيم حسن1306832121411029050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيعبد الرحمن طالب زيد خلف1306842121411041029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيزهراء احمد صالح مهدي1306852121422029017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيحوراء حسين داود عليوي1306862121422043018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83الخارجياتاحيائيهبة طه ياسين فاضل1306872121428050274

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيحنين سعدون ياسين حسن1306882121427083018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيعبد هللا نجاح سليمان جمعه1306892121411033051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية جلوالء للبنيناحيائياوس نزار ابراهيم فياض1306902121411009048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيصهيب عالوي كريم محمد1306912121411058024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيشهد عبد الخالق احمد ارحيم1306922121422011062

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيغادة فؤاد حسين هاشم1306932121426003035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33ثانوية الرواسي للبناتاحيائيسجى عماد ستار عبد130694212042177032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33ثانوية النيل المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز عدنان حسن جبار1306951121415007012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيعبير عدنان علوان عطيه1306962121422044069

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17ثانوية حنين للبناتاحيائيزهراء فراس مطشر خنجر1306971321422028035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائياالء موسى ابراهيم عيسى1306982121424006003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية المركزية للبنيناحيائيصهيب عبد الستار محسن داود130699212041004061

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيفاطمه علي صالح محمد130700212042118038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83اعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى ماجد خليل اسماعيل130701212041004165

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيمصطفى سعيد عبد محمد130702322041004058

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيسيف حسين شاكر محمود1307032121411055024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيزهراء عبد الكريم محمد حسين1307042121427060011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى303.0050.50اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيصفاء محمد عبد الحميد مطلك1307052121411021030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساهره احمد نعمت حكمت130706212042138094

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين ماجد عبيد حسين1307072221411021060

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى507.4084.57ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيفاطمه قاسم احمد حسوني1307081121422069046

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى450.0075.00ثانوية المزاك للبنيناحيائيحيدر هاشم محمد عامر1307092621411044017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83ثانوية الياقوت للبناتاحيائيرقيه حسين علي زبون1307102621422065016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0065.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيايات ناظم مهدي صالح1307112221424003015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية المثابرون للبنينادبيحمزه سعيد حميد صكر1307122221211082027

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية المشكاة للبناتاحيائيايات سالم هدهود ساجت1307132621422023008
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا تطبيقيمنتظر حامد موزان ياسين1307142621511043030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00الخارجياتادبيتبارك اياد محمود سعدون1307152621228050052

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية االحرار للبنيناحيائيعبد هللا نعيم حبيب شندوخ1307162621411018044

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية الزبيدية للبناتاحيائينور كريم حايف هندي1307172621422021054

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية الفجر للبناتاحيائيابتهال سعدون كاظم حسين1307182221422027003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيليث رحمن رويهي مشكور1307192621411043080

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية المزاك للبنيناحيائيحيدر حسن رحيل عباس130720262041055010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد جميل عطوان هاون1307212621211005071

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية الصفا للبناتاحيائيزهراء كريم بناوي خليف1307222621422015051

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية الصفا للبناتاحيائيزينب محمد خمخيم دهموش1307232621422015063

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية الدبوني للبناتاحيائينور ماجد كميل علوي1307242621422027039

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية الخبير للبنينتطبيقيعلي ازهر عبد هللا شمخي1307251121511007028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيسرحان علوان مدعت برغي1307262621415003045

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الحي للبناتادبيعبير بشار حميد اشعيع1307272621222036013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى علي خليف حمود1307281621511001271

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيأحمد ماجد هاشم جابر1307292621415010002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب ساجت وناس ثجيل1307302621422016122

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية الغدير للبناتاحيائيصابرين مجبل غايب عجيل1307312621422016151

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي رياض خليف زغير1307322621411002078

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية العزة للبناتاحيائيطيبه هادي رحم عبيد1307332621422028064

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية سيد االنام للبنينادبياحمد علي خضر عبيد1307342621211048007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيعلي صباح حسن حمد1307352621511010038

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيسبأ عثمان دهش حسن1307361121424015011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد عناد تايه1307372621413004074

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعلي احمد فندي مطلك1307381421211040069

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء رسن علي سعدون1307392621422018081

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيهيثم حسن عبيد عويز1307402621511019083

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمرتضى محمد جبار صانت1307412821511017094

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الفجر المسائية للبنينادبياحمد يعرب ماجد توفيق130742222021309003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمصطفى ميثم احمد علي1307431621511035142

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الرحمانية المختلطةادبيحسن مطشر جلوب عبيد1307442621217004001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية شيخ سعد للبناتادبيسحر حسن هاشم شايع1307452621222054007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحيدر كاظم لطيف علي1307462621411010058
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيمصطفى جبار فليح كاظم1307472621511009049

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الظفراالهلية للبناتادبيفاطمه مناف طالب عبد1307482221224003005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيعباس محمد دخيل عوده1307492221511002030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقينور عامر ياسر حسين1307502221522055027

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الحي للبناتاحيائيكوثر حيدر حسين علي1307512621422036121

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية شيخ سعد للبنينادبيسجاد حسن صحيب زاير1307522621211017025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الحي للبناتادبيمروه جبار جوده جبر1307532621222036018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحيدر صباح نوري سهيل1307542621411003073

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمه طالب عوده كاظم1307552621422032067

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الحي للبناتاحيائيعال عبد االمير حسين علوان1307562621422036101

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيثريا علي ناصر رايش1307572821422015024

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينتطبيقياحمد حسين عبيد مهدي130758162051072002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيهيثم سلمان خليف هدمول1307592621211025067

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الموفقية للبناتاحيائيفضيله فالح دايش نزر1307602621422022086

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن مرتضى حسن داخل1307611621511001057

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحسن كريم جاسم محمد1307622621411022030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الفجر للبنيناحيائيعلي شهيد رياح سعدون1307632221411029077

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية اليسر للبناتتطبيقينور الهدى غسان يوسف محمد علي130764262052109043

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الوفاء للبناتاحيائياسراء احمد كاظم عطية1307652221422057007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد هللا صالح هادي جعفر1307662321413018142

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيليث ابراهيم غازي محمد1307672321515002264

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83 تموز للبنين14اعدادية ادبيمحمد بشار كاظم عبد الحسين1307682621211006070

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية االصالة للبنينادبيباقر رحيم ياسر حسين1307692621211035018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية االصالة للبنينادبيولدان علي عبد االمير حسن1307702621211035175

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الشجعان للبنينادبيعلي مهدي محمد نايف1307712621211046064

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية السياب للبنينادبيمهدي صالح كطوف علي1307722621211047087

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيكرار محمد عذير عبد1307732621211049136

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيلطيف محسن بداي صخير1307742621211049138

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية فضة للبناتادبيزينب هادي سلمان غضيب1307752621222024012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء سعد حسين علي1307762621222031012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الحي للبناتادبيرحمه مالك كريم سلطان1307772621222036006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء خضير عباس محسن1307782621422016089

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزينب عالء عبد الحسين خماط1307792621422023035
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية االحرار للبناتاحيائيمكارم عبد الرزاق حسين عبره130780262042106099

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الوفاء للبناتادبيوجدان تاجي سميع جاسم1307812221222057032

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية النصر للبناتتطبيقيهبة علي حسن طعمه1307822221522052004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية دجلة للبنينادبياحمد حيدر ضياء سمير1307832621211020001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسن حمود جريان لفته1307842621211048013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيامير علي مجيد محمد1307852621211049014

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية المودة للبناتادبيزهراء مكي ثامر عجه1307862621222008016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية االحرار للبناتادبيمياده ليث مهدي عبود1307872621222035030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية النور للبناتادبيدعاء مصطفى محمد فرمان1307882621222047017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الشباب العربي المختلطةادبينجوى عبد هللا معن فياض1307892621227010005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيزينب غزوان عبد الحسن عبد الجليل130790222042142045

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيايات علي شويلي صخيل130791262042103004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية المثابرون للبنينادبيوليد احمد كاظم حربي1307922221211082098

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيسيف رحيم حسين طراد1307932321515002390

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50 تموز للبنين14اعدادية ادبيمجتبى صالح هادي جكنود1307942621211006065

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الموفقية للبنينادبيحيدر كرار يعقوب يوسف1307952621211039034

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية سيد االنام للبنينادبيمصطفى شاكر راضي حسين1307962621211048079

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمسلم حسن كاظم مجيد1307972621215002135

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الفاضالت للبناتادبيرقيه طارق سعدون جاسم1307982621222012007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الموفقية للبناتادبيتبارك حازم حاكم عباس1307992621222022011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية اليسر للبناتادبيمريم علي عبد السادة حسوني1308002621222038047

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الغدير للبناتاحيائيمنار عزيز سلمان مشجل1308012621422016219

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزينب هادي اسماعيل عبود1308022621422023040

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية المشكاة للبناتاحيائيهدى عبيد زغير لفته1308032621422023065

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيعذراء تركي محيميد غزال1308042621427015009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيامير صبار سند سماوي1308052521517006005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعباس علي لهمود عليوي1308062621211015062

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الميمون للبنينادبيعبد العزيز امين محمد عطيب1308072621211033032

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيكاظم محمد كاظم عبد1308082621211049130

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيمحمد سامي سريدح مهنا1308092621217010011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الغدير للبناتادبياالء حسن خضير عباس1308102621222016006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الغدير للبناتادبيبيداء فزاع دهيلي جاسب1308112621222016021

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية دجلة للبنيناحيائيمهيمن سامر إسماعيل نجم1308122621411020100
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزينب رحيم زغير بلعوط1308132621422045028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الغدير للبناتادبيمالك صادق جعفر صالح130814262022086071

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقينبأ عالء حافظ جياد1308151621524062038

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الموفقية للبنينادبيعبد السالم رحمن معارج نصار1308162621211039064

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي نصيف جاسم كاظم1308172621211049124

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الكوت المسائية للبنينادبينور الحسين علي اثبيته هويل1308182621215002146

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية البتول للبناتادبيبتول هالل حسين محمد1308192621222005001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي عادل كليص عبد هللا1308202621411022118

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي حيدر عبد جبر1308212621411033090

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الحي للبناتاحيائيضحى ناظم اسماعيل حمزه1308222621422036095

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزينب كريم راضي رميح1308232221222055035

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزهراء جابر عبيد منصور1308242221422053042

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد حسين حمود عويد1308252621211005074

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00 تموز للبنين14اعدادية ادبيحيدر درع شهاب حمد1308262621211006022

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية المصطفى للبنينادبيكرار بشار حبيب عبد هللا1308272621211019029

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيسيف عبد الحسين يعقوب محمد1308282621211048036

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الزبيدية للبناتادبيبلسم ياسين كريم احمد1308292621222021007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الكريمية للبناتادبيعهد احمد محمدعلي علي1308302621222060012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيأيه حاكم محيسن لفته1308312621422016004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83 تموز للبنين14اعدادية ادبيحيدر هاشم كريم مهاوش1308322621211006023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية بومدين للبنينادبيحسين صالح حيال سلمان1308332621211053011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الصفا للبناتاحيائيمريم عوده خضر ناصر1308342621422015084

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية النعمانية للبنيناحيائيسالم سعد حسين خنزير130835262041009060

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الوثبة للبنينادبيحسين سليم عبد الحسن ردام1308362221211050004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية المثابرون للبنينادبيعباس خضير مسير منصور1308372221211082047

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمجتبى محمد جاسم فتحي1308382621211049142

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية التاميم للبناتادبينور طالب حاجم سلطان1308392621222030037

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية اليسر للبناتادبيرسل قاسم محمد خليل1308402621222038019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيرباب عواد عجيل عفاة1308412621222062007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67الخارجياتادبيام البنين كريم شاطي1308422621228050020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين علي فيصل محسن1308432621411002030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الجواهر االهلية للبنيناحيائيمؤمل سمير ياسين يوسف1308442621413008016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية الوثبة للبنينادبياحمد فاضل ساهي داود1308452221211050001
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الوفاء للبناتادبيبنين عودة حسن جبر1308462221222057008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية بدرة للبنينادبيعلي جعفر صادق غني1308472621211021024

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبنين يعقوب محمد مطير1308482621222018005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الفتوة المختلطةادبيسجاد صالح عبيد برغش130849262021169008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية االصالة للبنينادبيضرغام عبد الحسن كامل مطر1308502621211035084

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الفاطمية للبناتادبيفاطمه حسين ناصر فياض1308512621222011040

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الفتوة المختلطةادبيزهراء علي محمود مذكور1308522621227015005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية المثنى للبنينادبيمنتظر جواد كاظم خلوهن1308532621211005095

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الفاضالت للبناتادبيضحى حيدر محمد رداد1308542621222012016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الغدير للبناتادبيوهج الزهراء ماجد حسناوي جواد1308552621222016085

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيرانيا احمد خليف يسر1308562621222031010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية النعيم للبنينادبيسعد قصي علي حسين1308572621211008030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية شيخ سعد للبنينادبيحميد عويد منيجر مقطاع1308582621211017019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الموفقية للبنينادبيوسام حامد هندي جبيل1308592621211039145

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعباس جواد كاظم سلمان1308602621211049084

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي بشار عبد هللا سلمان1308612621211049106

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمصطفى علي دلبوح حمزة1308622621211049160

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية بومدين للبنينادبيامير راسم سليم كاظم1308632621211053004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الغدير للبناتادبيطفوف نجم عبد هللا شمال1308642621222016064

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الدبوني للبناتادبيبتول عبد هللا عويد ضامن1308652621222027001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيغدير عباس خلف خميس1308662621222062019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية االضواء االهلية للبنينادبيمهدي ناصر مظلوم حاجم1308672221213040011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83 تموز للبنين14اعدادية ادبيحسين جمعه بريج عميش1308682621211006011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الزاكيات للبناتادبيبراء عيدان كاظم كراخي1308692621222032008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الزاكيات للبناتادبيشهد ماجد حطاب محمد1308702621222032034

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الرحمة للبناتادبياالء حسن راضي عفات1308712621222059004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيرفاه مدحت ذياب عطا هللا1308721221222015015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الميمون للبنينادبيحسين محمد عبد الرزاق شلوش1308732621211033016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الشجعان للبنينادبيعدنان عذوب خضير عباس1308742621211046055

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية السياب للبنينادبيقاسم حسن كندوح علي1308752621211047053

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية ابن سينا للبنينادبيكاظم كريم عليان حجاب1308762621211052008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الغدير للبناتادبيتبارك عادل عطيه عجيد1308772621222016023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيشهد جبار عذيب فليح1308782621222056030
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيسيف محمد حسين علي1308792221211049011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الميمون للبنينادبيعباس علي حميد عبود1308802621211033027

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية االصالة للبنينادبيحسين موسى حبيب علي1308812621211035057

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الموفقية للبنينادبيمحمد وهاب معارج نصار1308822621211039119

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية سيد االنام للبنينادبيمرتضى عبد كلف صيوان1308832621211048072

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيجعفر بركه خلف ناصر1308842621211049021

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية بومدين للبنينادبيعلي حسين جبار راضي1308852621211053019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50الخارجيونادبيوليد باسم محسن اميح1308862621218001691

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الموفقية للبناتادبيلقاء صالح محمد ضفير1308872621222022050

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الموفقية للبنينادبيمنتظر طالب بريسم راضي1308882621211039137

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الموفقية للبناتادبيفاطمه الزهراء ناصر موسى عبد1308892621222022045

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب جواد كاظم محسن1308902621222026013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية النور للبناتادبيايناس فاضل عداي سلمان1308912621222047005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية ثغر العراق للبناتادبياالء محسن ناصر سيمر1308922821222040005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية ثغر العراق للبناتادبينبأ محمد شاكر ابو ريشه1308932821222040066

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية االحرار للبنينادبيمهدي رعد فريح محي1308942621211018046

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية االصالة للبنينادبيعلي هادي مطيلب تالي1308952621211035126

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية األعراف المختلطةادبيحوراء لفته هويش موسى1308962621227009005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الموفقية للبنينادبيمرتضى كامل لفته جحيل130897262021056123

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الفجر للبناتادبيزينب محمود محسن ادهميش1308982221222027007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية السبطين االهلية للبناتادبيتبارك طالب حسن نعاس1308992221224037004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية دجلة للبنينادبيعلي االكبر خالد عبد حمدان1309002621211020016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية دجلة للبنينادبيفيصل ابراهيم خضير عبد1309012621211020024

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحيدر احمد عبد طالب1309022621211049059

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية علي الغربي للبنينادبيحسين علي كاظم عنيد1309032821211012016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيياسين ازهر قاسم محمد1309041221211016064

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمصطفى نصير فنغص ذفره1309052221213030016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية االحرار للبنينادبيعلي مالك مزيد لطيف1309062621211018034

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الميمون للبنينادبيعباس سعد ربح نجم1309072621211033026

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي مازن يوده عطيه1309082621211048054

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الفاطمية للبناتادبينور االيمان سعد عبد هللا علي1309092621222011050

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه خليل عطيه تايه1309102621222018020

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيطيبه محمد عدنان داود1309111921422039066
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيميامي علي منذر محمود1309121021422033167

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50اعدادية الكوثر للبناتادبيبنين عاكف داخل لعيبي1309132621222013006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83ثانوية نور الصباح للبناتاحيائينرجس مهدي كريم رحل1309142621422050026

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائيكرار حيدر محمد جواد عبد المهدي1309152621411012132

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيعذراء سامي ونان فرهود1309162621422063018

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيفاطمه نافع نعمه محيسن1309172621422021049

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيايالف هاشم دينه شعبان1309181121422044013

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيصفا غانم حمزه محمد1309192621422058045

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية الغسانية للبنينادبيصفوان لطيف عبد الحسين عباس1309202621211050022

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية الفرسان المختلطةادبيحنين محمد صالح سفيح1309212621227008001

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي جابر هاشم1309222621513009004

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية الصمود للبناتاحيائيرتاج محمد كريم نعمه1309231421422034013

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيحسين بدر عبد الحسن حسين1309242621213010004

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيتبارك رياض خيري حمزه1309252621222037008

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية الفرسان المختلطةادبيطيبه فايز موسى وهيب1309262621227008004

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية حلب للبنينادبيمنتظر صبيح عالوي عبيد1309272621211013174

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزهراء حميد عباس عنيفص1309282621222058028

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمرتضى مشتاق طالب كاظم1309292621211025058

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الكوثر للبناتادبيحوراء عادل كامل حسين1309302621222013015

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيانسام رحيم ياس احمد1309312621422002002

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية كصيبة المختلطةاحيائينبأ عباس مطشر حامد1309322621427019009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه حسين منعم جاسم1309332621422004100

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية حلب للبنينادبيشاكر محمود سلمان محمد1309342621211013067

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيكوثر حسين محمد سلمان1309352621222037042

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيبتول عبد الرضا علي عبد هللا1309362621424004023

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية دار الندوة المختلطةادبيحيدر كريم هنيدي ناهي1309372221217015012

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الصباح للبنينادبيعبد هللا طالب كاظم يونس1309382621211045009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية مدينة المدن للبنينادبيعباس صبيح عبيد عفطي1309392621211051008

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيامنه عبد الرضا مهدي حسين1309402621222037003

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينبأ طارق طه عجروش1309412621222058062

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيعمار ياسر مذبوب صياح1309422621511010045

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية ابي تراب المختلطةادبيليث حسين عبد هللا غالب1309431121217013009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيارجيب صريم حسوني دحام1309442621215004008

4148 من 3968صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الحياة المختلطةادبيعلي ناطق ضياح غاوي1309452621217002010

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الحفرية للبناتادبيزهراء جبر راضي دليفي1309462621222020014

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية النصر للبناتاحيائيمريم سلمان دينار نحيت1309472221422052085

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الفرسان المختلطةادبيعباس صدام حسن عبيد1309482621217008014

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الدر المكنون للبناتادبياسراء عماد كاظم توهان1309492621222064002

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمهيمن مهدي خليف ضابط1309501421211041112

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية امنة الصدر للبناتادبيسجى عيد علي صالح1309511421222059049

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الصباح للبنينادبيكرار حيدر جاسم غانم1309522621211045013

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزينب سهيل عبد هللا نجم1309532621222058033

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء فراس جبار نغماش1309542621522026030

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيسجاد جاسم غيالن ثويني1309552221511059033

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحيدر مسلم مهدي يوسف1309562621211015043

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيهيثم حاتم عبد هللا هريس1309572621217006025

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمصطفى ازهر عبد الجليل سلوم1309582621411012169

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيرسل ناصر غازي حسن1309592621427019004

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الكوت للبنينتطبيقيجعفر صادق هويدي عباس1309602621511001006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعمر احمد عبد الرزاق محمد1309611321511027078

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبيبهاء حسين حميد محمد1309622621211015015

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الفرسان المختلطةادبيحسن صدام حسن عبيد1309632621217008003

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيايات مؤيد حسن حسين1309642621222014002

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء حسين عالوي حسن1309652621522026026

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية حلب للبنينادبيخضر علي داود سهيل1309662621211013043

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية حلب للبنينادبيعلي خالد محمد مظلوم1309672621211013099

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيزامل محمد خميس مجيد1309682621213010009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية النعمانية المسائية للبنينتطبيقيعلي ماجد عناد داخل1309692621515009005

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيزهراء هشام محمد علي1309702621522040007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحسين حميد جبرة هللا مسعد130971282051011023

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الكرخ للبنينتطبيقياحمد صدام جواد كاظم1309721021511003004

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيابو الحسن سالم عبد الهادي هادود1309731321511011001

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيمنال محمد عبد محسن1309741321522040073

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسن مهدي جبار حميد1309751421511015018

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقيعباس جواد عبد الخضر سحيب1309761421513027009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيجعفر علي كاظم عبد علي1309771521511008016
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيزينب سالم كطفان كاظم1309782621422064015

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمهند علي غزاي رسن1309792621511010071

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعباس ستار جبار شمخي1309802821515001275

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين صخي حمزه1309811121511018061

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الكريم مكي هاشم1309821221511007058

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي حسين ناهي1309831421515001122

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعلي هشام سلمان مجيد1309841421515002148

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمجيد جاسم محمد صياح1309852221511029065

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية كصيبة المختلطةادبيعلي محمد سلمان لفته1309862621217019035

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيمريم خالد جواد حسن1309872721222028033

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعبد الرحمن حامد محمد جدوع130988142051015031

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيسهاد كاظم جواد رحيم130989262022126055

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي احمد حميد حسون1309901021511026080

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية دجلة للبناتتطبيقياّن عبد الكريم ناجي كاظم1309911021522013002

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيأحمد جبار منجل شلشال1309922621413009001

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيغدير قاسم راضي علوان1309932621422054022

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيزهراء جاسم سلمان شريف1309942821522045014

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيبنين جمال ناصر جبر1309951121522006008

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيوديان باسم شحنه شكير1309962621222058075

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائياحمد ضياء محسن عباس1309972621411011008

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الرياحي للبنيناحيائيجعفر باسم عزيز كاظم1309982721411033027

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيعلي فالح حسن وني1309991321511002044

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية حلب للبنينادبيمحمد عبد الحمزه خضير عبيس1310002621211013144

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي كريم حسن فالح1310012621511002035

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمرتضى علي محي فارس1310021321511021088

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية بغداد للبناتتطبيقيايات محمد علي مولى عيسى1310031321522001007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيمريم سليم ابراهيم فالح1310041321522019016

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيقمر عبد االمير عبد سرحان1310051421522065062

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينور الهدى كاظم فرحان عبد1310062621222058068

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه اديب سلمان جياد1310072621422004098

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعلي طه احمد ياسين131008112051006090

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسن رعد غريب حميدي131009262041005025

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيثائر ثائر توفيق عبد1310101121511031012
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد صباح خلف علي1310111221511013047

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الحق المبين للبناتتطبيقيرسل عادل طالب عبد العزيز1310121221522050012

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية حطين للبناتتطبيقيبنين كاظم محمد موسى1310131421522004006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية عائشة للبناتتطبيقياطياف علي عبد هللا جاسم1310141421522010007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الفرح للبناتتطبيقيود الزهراء حسين محمد حسن1310151421522053030

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزينب محمد كعيم عبود1310162421522023020

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية القطيف للبنينادبيحسين محمد كاظم وداعه1310172621211041011

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيحيدر طارق فاضل عبود131018132051001030

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيايسر وعد عبد الرحيم عبد هللا1310191121511031010

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيابراهيم نجم عبد الواحد حسين1310201221511007002

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية الصمود للبناتتطبيقيحوراء عماد عبد هللا محمد1310211421522034006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية البراق للبنينتطبيقيعبد الجبار رحيم جبار حنش1310221521511002028

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينبأ ناصر كاظم مهدي1310232621222058065

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد صفاء عبد الحسين جابر1310242621413001071

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67الثانوية الشرقية للبناتادبيدانيا محمد خضير عباس1310251421222030004

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية االحرار للبنينادبيمرتضى شريف جبار شيحان1310262621211018041

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الميمون للبنينادبيعباس محمد فليح غافل1310272621211033029

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية اليسر للبناتادبيام البنين محمد جبار زغير1310282621222038003

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمصطفى ذياب فزع شاطي1310292621411010171

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمنتظر عالء غازي دبيس1310302621211049171

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمهدي حامد مهدي حطاب1310312621211049173

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعالء كامل محيل سلمان1310322621215002079

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيبنين حميد هادي ذياب1310332621222004007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية األعراف المختلطةادبيرقيه حميد حسين فراي1310342621227009007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية األعراف المختلطةادبيايه حسام نمر عبد علي1310352621227009025

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية البتول للبناتادبيتبارك علي حسين عريبي1310362821222006009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية رملة للبناتاحيائيزهراء سعدون كاظم عنود1310372221422015045

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيغفران حسين عبود فرج1310382621422004096

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيحسين ازرق حليو فنيخر1310392621411032010

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعلي عبد الحسين بدن نومان1310402621411017067

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمحمد خليل تركي عبد1310412621411043091

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيمحسن جاسم كشيش راضي131042222041082019

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية الفجر للبناتاحيائيانتظار قاسم مطشر عبد1310432221422027008
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية العزة للبنيناحيائيعلي فريح جاسم جبر1310442621411007083

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية االحرار للبنيناحيائيمحمد كاظم خضير شاهين1310452621411018068

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية القطيف للبنيناحيائيعلي حكمت مخلف علي1310462621411041022

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33اعدادية طه االمين للبنيناحيائيابو الفضل عباس عبد عويد131047262041026006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيياسمين فالح شمران هارون1310482621422040125

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه حسن علي عجيل1310492621422022079

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67ثانوية قبلة االحرار للبناتاحيائيصبا ستار احمد سلمان1310502621422051014

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33اعدادية التقى للبناتاحيائيمسره موفق محمد امين1310511121422012115

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائياحمد محسن عبيس شريان1310522621415006006

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17ثانوية الريف المسائية المختلطةاحيائيذكرى ابراهيم خلف حماده1310531821427025002

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيايه اسعد جابر عبد الحسين1310541821527016002

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0070.50ثانوية كرميان للبناتاحيائيتبارك زين العابدين محمد حسين1310553221422001012

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0070.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيوصف غالب شعبان حاجم1310561821422012053

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيآسيا نعمان هادي كاظم1310572521422010003

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيطيبه حسين احمد حسين1310581221422019052

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83ثانوية الفضيلة للبناتاحيائياشجان احمد ذياب جزاع1310591821422012002

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى394.0065.67اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائياكرم عدنان جبار اسماعيل1310602521417006005

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزهراء عبد هللا براج صجم1310612721522055044

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيزهراء عبد الهادي خنجر محسن1310622821522025010

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيرسول صفاء سلمان خلف1310631121411009010

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية بلد للبناتاحيائيفاطمة محمد جعفر ياسين1310641821422017109

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحسين احمد عبد الرضا صالح1310651621511030008

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية يثرب المختلطةادبيرائد هاني احمد دهام1310661821217003007

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائيرقية عماد محمد باقر عبد المحسن1310671821426003003

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمحمد حسين ناصر جاسم1310682621511033044

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد ايهاب نافع فرحان1310693121511008045

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية البيان للبناتاحيائيامنيه جميل شمام شياع1310701021422014004

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية بلد للبنينادبيحسين عباس فاضل جمعه1310711821211006008

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيناعس عباس فضل خضير1310721821422003034

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيطه جمعه محمود عبد المجيد1310731821411086003

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية المجيد المختلطةاحيائيامال فيصل مشعان خلف1310741821427010002

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى اركان بردي فارس131075182051149022

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحيدر حامد خليفة محمد1310761821411115061
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قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيعذراء احمد علي داود1310771421522003025

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17الخارجياتتطبيقيعذراء كريم عبد فضيل1310782221528050081

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبينورة هليل جاسم محمد131079182022072012

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى طالب ماهود خنجر1310801621511063018

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الباهلي المختلطةادبيطارق ابراهيم عطيه عويد1310811821217006003

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الخيام للبناتادبينور قحطان يحيى سالم1310821821222051017

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيرقية ارياح حبيب عكض1310832421524023003

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الزوراء للبناتادبياية رياض حاتم صالح1310841821222006012

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية زهور الرافدين للبناتاحيائيرقية كرم احمد نجدي1310851821422027008

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الكوثر للبناتادبيشروق حمدان كريم عبد هللا1310861821222095007

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الغدير للبناتاحيائيزهراء طالب ابراهيم خليوي131087232042131035

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبينوفل اسماعيل خليل طه1310881821217052048

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية دار السالم للبناتادبيتبارك محمد فرحان حامد1310891821222048002

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيعبد الستار مبدر حبيب مطلك1310901821417001016

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائيحنين حسن كاظم محمد1310912521426002010

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية الرباب للبناتاحيائيطيبه عمار كاظم قاسم1310921521422012050

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية القسطل للبنيناحيائيمكرم اسماعيل ابراهيم احمد1310931821411067024

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية المستقبل للبناتاحيائيصفا حيدر ناظم احمد1310941121422036026

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيعلياء سالم حبيب اسماعيل1310951821422045105

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الدجيل للبناتادبيحوراء مزهر ياسين حسون1310961821222071005

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية الرماح العوالي المختلطةادبيعبد الرحمن بدر عزيز كماش1310971821217018006

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية اشور للبناتاحيائيغفران عبد محمود صالح1310981821422078106

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية الخيام للبناتاحيائيسجى لفته ابراهيم علي131099182042212005

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الدجيل للبناتادبيدالل اسماعيل نايف زيدان1311001821222071006

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية البتول للبناتادبيرقيه حميد مهدي محمد1311012421222031014

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية غرناطة للبنينادبيدحام جمال دحام هليل1311021921211043017

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية منار العلم االهلية للبناتادبيفاطمة باسم علي عبيد1311031221224004006

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية همسة للبناتاحيائيشهد علي ابراهيم عطيه1311042021422054025

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية المجد للبنينادبيهاشم احمد هاشم عبد االمير1311052721211004028

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17الخارجيوناحيائيعلي ربيع عمران فرهود1311062221418001466

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية تطوان للبنيناحيائيابراهيم هيثم عباس رمضان1311071121411017003

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيوالء معن احمد ويس1311081821424014052

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية اريدو للبناتادبيزهراء مهدي علي طالب1311092221222032018
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قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيابراهيم محمد حمزه حسن1311102621215004002

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد عواد1311111221415006039

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الفلق للبنينادبيقصي عبد المحسن سلطان يحيى1311122121211022031

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمرتضى احمد ابراهيم عبد الواحد1311132221411033311

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية النوارس للبنينادبيجاسم عمار غافل عيسى1311141321211025008

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17الخارجياتادبيزينب علي شاكر محمود1311151321228050245

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية تللسقف للبنينادبيداني زيد حكمت جميل1311161721211082001

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيدالل طه جاسم كاظم1311171821422077061

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية الجاحظ للبنينادبيعبد هللا محمود صالح فلفل131118182021091005

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية االصالة للبناتاحيائيفاطمة قاسم جواد حميد1311191121422024057

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية الطارمية المسائية للبنينادبيوسام اسماعيل غزال عبد1311201221215006024

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية التجدد للبناتادبيضحى علي سعيد عايد1311211221222037027

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعبد القادر شهاب احمد سلوم1311222121211060033

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية بابل للبناتادبينجيبة رضا عبد حسن1311232121222051049

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية البوجواري المسائية المختلطةادبياحمد دخيل احمد عوض131124182021330005

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية المنارة للبناتادبيآمنة روكان حسن هادي1311252121222018001

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الرسالة للبنينادبيكرار سامي عبد الحسين غياض1311261621211013041

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية حبر االمة المختلطةادبيموسى فيصل غازي كريم1311272121217079016

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزينب زهير عبد عون صالح1311282721422022031

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية المهند للبنينادبيوسام علي ياس محمد1311291121211040024

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية عدن للبناتادبيرانيه محمد نوري أحمد1311301321222030038

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبياحمد هادي صالح محمود1311311421211013015

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمنتظر عباس شنيشل ناصح1311321421211041105

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء محمد جبار حلبوص1311331521222009043

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية ديالى للبنينادبيمحمد رافع عبد الرسول سلمان131134212021012078

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية الصفا للبنينادبيابراهيم فؤاد فاضل مظلوم1311351321211027002

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33الخارجيونادبيايمن سامي خضر عباس1311362121218001185

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية اكد للبنينادبياحمد عبد اللطيف محمد نجم1311371221211018001

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية الجاحظ للبنينادبياحمد عالء حمود طلمس1311381821211079004

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيمحمد زيدان خلف حسين1311391821217077102

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية االمين للبنينادبياحمد جودت عبد الجبار يحيى1311403121211003005

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية الغد المشرق للبنينادبييوسف ابراهيم علي يوسف131141212021063051

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية حبر االمة المختلطةادبيعمر عواد حساني عبد1311422121217079009
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قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83ثانوية طارق بن زياد المسائية للبنينادبيمحمد عمار عبد العزيز عبد الجبار1311431921215028056

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية عدن للبناتادبيمريم راسم عبد الكريم كاظم1311441121222033059

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية العراق للبنينادبيجعفر باسم خلف شمخي1311451221211009034

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية الحسن البصري للبنينادبيبشير فارس علي خلف1311461221211024005

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية الخطيب للبنينادبيمنتظر مهدي جبار تبينه1311471221211031123

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية السيد حسين الصدر للمكفوفين االهلية المختلطةادبينور سعد جنجون صالح1311481221227011004

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية دار الحكمة للبنينادبياحمد عباس خضير زبار1311491421211025005

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبييوسف ماجد مالط عوده1311502221215006053

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية علي الغربي للبنينادبيابراهيم احسان موسى كودي1311512821211012001

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50ثانوية ذات العيون للبناتادبيحوراء نجم عبد االمير خنجر1311521121222039011

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية المستنصرية للبنينادبيمصطفى دريد لطفي عبد هللا1311531321211029025

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيطيبه رياض عون محمد1311541521222005078

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيهديل حسين محمد هاشم131155262022074050

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيصفا نجم عبد مهدي1311561121226001033

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية الصفا للبنينادبيابراهيم مصطفى غسان حمدي1311571321211027003

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك صباح عبود منصور1311581321222002018

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33ثانوية الصديقة للبناتادبينور محمد عبود جامل1311592121222088016

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية الرفاعي للبنينادبيمصطفى حكيم جعفر برغوث1311602221211026032

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية العامل للبنينادبيمحمد احمد محمد حسن131161112021015072

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية الحضارة للبناتادبيحنين حاتم فرحان صالح1311621021222026009

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيشهد صالح ابراهيم حسين1311631121226003019

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية النعمان للبناتادبيمنار مثنى حربي خضير1311641321222026019

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية الفردوس للبناتادبيهدى باسم عاشور يونس1311651321222040135

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية سمية المسائية للبناتادبيهبة طالب جمعة سويف1311661521226001108

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية الرسالة للبنينادبينور الحسين عصام محمد شاكر حمود1311671621211013062

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية االبتسامة للبناتادبيعهد علي صمد علي1311681621222076048

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعبد هللا سرمد كنعان حسن1311692121211055025

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية جمانة للبناتادبيامنه نايف احمد رشيد1311702121222006002

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية البحيرة للبناتادبيهيبت علي احمد راشد1311712121222031012

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد رياض داود سلمان131172142021049080

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبينور علي حمود عبد1311731421226002042

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبييوسف عدنان داود سلمان1311742121211014091

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيعلي عباس شريف وهاب1311752121211021013

4148 من 3975صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية الغد المشرق للبنينادبيسيف محمد عبد هللا رشيد1311762121211059037

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00ثانوية المجد للبناتادبيقطر الندى علي عبد الحسين بالي1311772921222010042

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية العراق للبنينادبيسجاد حيدر حالوي ذياب131178122021009119

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب محمود عبد الغني موحان131179162022216048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي عباس حسين باش اغا1311802121411014107

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية فلسطين للبناتاحيائيايه يوسف مجيد رشيد1311811021422032006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائينور الحسين اسعد جاسم جالب1311821521411006135

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى484.0080.67اعدادية السياب للبنيناحيائياحمد مصطفى سيد علوان1311831321411028012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454.4875.75اعدادية عدن للبناتاحيائينور كاظم مسلم قاسم1311841321422030083

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى444.0074.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحوراء رضا عباس كاظم1311851521422014074

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى440.0073.33اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيسجاد حامد عبد الرضا عجيل1311861421411019042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى431.0071.83ثانوية االقصى للبناتاحيائيرحمه شاكر محمود علي1311871221422045012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية السيف العربي للبناتاحيائينبأ محمد مهدي صالح1311881321422035110

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415.0069.17اعدادية يافا للبناتاحيائياستبرق محمد قاسم حمدان1311891321422031010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيمعاذ عادل محمد حسين1311901821413006014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيمحمد خميس محمد علوان1311911021517004022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيابراهيم عزيز جبر خلف1311921421411028002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمهدي محمد عبد الوهاب مهدي1311931021511026145

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيشامل مازن حسن فرج1311942521411007178

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعبد هللا صباح سلمان مزيد131195142041011085

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهديل قاسم جاسم ناصر1311961321422040239

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيسيف ثامر فاضل معروف1311971421511019048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية الحرية للبناتاحيائياستبرق حيدر اسماعيل هزيم1311981221422026003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية الرسالة للبنينتطبيقياحمد محمد برغوث تركي1311991621511013011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية فدك للبناتتطبيقيايه نبيل ابراهيم صادق131200142052070002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيهدى قائد جاسم مسلم1312011521422005137

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية حنين للبناتاحيائيزهراء علي احمد علي1312021321422028033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية الخلود للبناتاحيائيمينا علي احمد محمد علي1312031221422012054

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية العامرية للبناتتطبيقيمريم عبد عباس صالح1312041021522036038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيتهاني حسين مصطفى محمد1312051621522055012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيطه ليث توفيق عبد هللا1312061321511001045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيسجى حسين راشد حمزه1312071021422010014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيمحمد حمد كمر احمد1312081121215001074

4148 من 3976صفحة 
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83إعدادية المروج للبنينتطبيقيمصطفى عمر طارق عبد الجبار1312091421511011116

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الطف المختلطةاحيائيختام محمود عبد الحسين كاظم1312102321427032025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيرضا حسين كاظم علوان1312111021511004009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67إعدادية المروج للبنينتطبيقيياسين رياض ياسين جدوع1312121421511011139

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية البتول للبناتتطبيقيفاطمه نزار شهاب احمد131213112052072029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيحوراء جعفر مطر ناصر1312141121522042005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيفاطمه قاسم ثجيل مجيد1312151121522042023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية الشمائل للبناتادبيسبأ مؤيد ابراهيم حمادي1312161421222042034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيتبارك علي جبار عباس1312171421422057042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقياحمد عدي غني ياسين1312181621515007022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهيفاء محمد عمر اسحاق131219142042103065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية القدس للبنينتطبيقيسعد سليمان خلف الحميد1312201021511014052

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17 شعبان المسائية للبنين15ثانوية تطبيقيوعد حسين سلمان اسعد1312211421515004066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية فدك للبناتتطبيقيسجى حميد مشكور شهيد1312221421522006015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية البراق للبنينادبيحسن محمد حسين جوده1312231521211002025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيياسين عبد الرحمن ياسين عبد الرحمن1312241921515007141

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيزين العابدين علي صباح علي1312251221413011004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية البراق للبنينادبيمحمد عماد شطب ملك1312261521211002116

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية عمر المختار للبنينادبيسجاد صباح رزوقي عبد النبي1312271021211004007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمصطفى فراس نوري كاظم1312281021511006058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحيدر محمد حسين عباس عبد المجيد1312291221511028067

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيروان فارس مطشر عداي1312301521522014015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعداية التضحية للبنينتطبيقيعلي عدنان شرهان عبادي1312311621511048125

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الميمون للبنيناحيائيعماد جميل هالل هادي1312322621411033111

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية مدينة العلم للبنينادبيوليد احمد رسول عبد الزهره1312332721211023109

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية البصرة للبناتادبيزهراء علي حسن جبار1312341121222043016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية االنتصار للبناتادبيرقية احمد هادي فهد1312351221222042010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقياسالم سالم مهدي صالح1312361321515003007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67إعدادية المروج للبنينتطبيقيحسن عالء خضير اسماعيل1312371421511011026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيغدير عمار عباس مهدي1312381421522031014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبنين باسم محمد سلوم1312391521422014043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الرفاه للبناتاحيائيآيات جبار كريم مهدي1312402721422044002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي ساجد عبد الحميد مهدي1312412821511007077

4148 من 3977صفحة 
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقياركان علي قاسم غيالن1312422821511020007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية التقى للبناتاحيائيبان احمد فرج محمد1312431121422012014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعبد الودود شاكر طالب ذنون1312441121511034038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية حنين للبناتاحيائيزهراء كامل شايل لفته1312451321422028036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية البلديات للبنينادبيعلي ميثاق مجيد حسين1312461421211034126

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى لعيبي خريبط مزبان1312471421211041099

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد علي مشتاق طالب خضير1312482121411016015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيحسين عباس محمد سالم131249152051007025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية النهار للبناتاحيائيافنان منير عبد الحسين ناصر1312501121422056002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين عالء جلوب عذاب1312511121511009023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد طه سلمان عبود1312521421211023104

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء بهاء الدين خليل ابراهيم1312531421222028027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيعلي حسنين صادق خلف1312541421513002005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحيدر قصي محسن كريم1312551521511005066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية المعقل للبناتتطبيقيضحى حسين عبد علي عبد هللا1312561621522014040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمصطفى ناصر حسين محيبس1312572221415008153

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية العامل للبنينادبينصير مخلص جاسم محمد علي1312582321211023031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحمزه محسن علي حمد1312592621411019025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائينرجس حيدر نوري عبد الزهره1312602621422013115

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيحسين حسن عمران محمد1312612721511037019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية خولة للبناتتطبيقيصبا عادل زيارة دعداع1312622821522033023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية السياب للبناتادبيبنين احمد ديوان طاهر1312631021222002009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيطيبه ثائر فخري شفيق1312641021222017020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمنتظر محمد مراي نصر هللا1312651121511006163

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية سومر للبنينتطبيقيمنتظر حيدر محمد حسن عبد الرضا1312661221511035026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية عائشة للبناتتطبيقيزهراء عبد الخالق عباس لفته1312671421522010020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة ستار عبد الجبار لطيف1312681821222006049

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيزين العابدين علي محمد اسماعيل131269242041003111

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية البلد االمين للبنينادبيعبد السالم وليد عبد مجول1312701121211031037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00أعدادية الفاطميات للبناتادبيحوراء لؤي عبد الهادي سمين1312711221222021024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية السويس للبنينتطبيقيمصطفى محمد قاسم محمد1312721321511006083

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم علي زاير غازي1312731421222044048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيسجى عدنان جهاد حسين1312741421222046036
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد هللا حسين علي عبد1312752121411049065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية المسيب للبناتتطبيقينبأ فالح علي حسن131276232052117047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية القدس للبنينادبيمهيمن عماد حسين علوان1312771021211014069

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الحضارة للبناتادبيبسمه غسان صادق جاسم1312781021222026007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية المنصور األهلية للبناتادبيصابرين جالل احمد عباس1312791021224002012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحارث محمد علي مهاوش1312801021511020070

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيطارق محمد خميس محمد1312811121515010035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيمحمد باقر علي كامل خضير1312821121515010057

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي باسم عبد شمخي1312831421511050047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيورود حيدر عباس سلطان1312841421522032039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي عدنان سلطان حيدر1312851621515008083

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية نهر دجلة للبناتادبياسراء عزيز مخلف نهار1312861921222079003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الحضارة للبناتاحيائيفاطمه جعفر عراك عباس131287122042135024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الفاروق للبناتادبيرقيه فواز محمد االحمد1312881021222037034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الكرامة للبناتادبيايمان خليل ابراهيم علي1312891421222044005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية السياب للبناتادبيتقى عدنان حاتم صبح1312901021222002011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيعائشه سالم ساجت عنزي1312911021422024021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيصفا محمد عباس داود1312921021426004050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحسن كريم ضمد جابر1312931121211052031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية المقداد بن عمرو التميمي للبنينادبيعبد هللا توفيق حسين سلمان1312941221211041016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد الرحمن توفيق1312951021424013032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد احمد علي اسماعيل1312961921411009188

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيايه سالم نايف عبد1312971021222045006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسن شرشاب محسن علي1312982521411009056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية البتول للبناتادبيمروة سميع احمد سليمان1312991121222013074

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية السيف العربي للبناتادبيزهراء حيدر قاسم زناد1313001321222035023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبياية عباس حميد جاسم1313011421226004001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الفرح للبناتاحيائينورهان خيري السيد ابراهيم1313021421422053052

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرانيا وسام جبار قاسم1313031521422014086

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيسجى صباح فليح حسن1313042121222086036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الكرمة للبنيناحيائيسلطان مصعب علي مظهور131305192041066072

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية البيان للبناتادبيضحى محمود جادر حميد1313061021222014046

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الشعب للبناتادبيمريم حسن مجيد مريوش1313071321222022148
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية السدة للبناتاحيائيزينه عماد حامد يوسف1313082321422034045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية المهاجرين للبنينادبياحمد طالب علي حسين1313092421211025001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيمريم اثير جبار وسمي1313101021424014013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيرند علي ماجد حامد1313111021422035044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الروافد للبنينادبيارشد ماجد محمود حسين1313121121211024007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الفراتين للبنينادبيسجاد زمن سعود حسن1313131321211034030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الرافدين للبناتادبيزينب علي ابراهيم غضبان1313141321222019019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيمي ايهاب محب الدين احمد1313151421422037061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية مريم العذراء للبناتادبيدينا محسن جاسم عاتي1313161521222014035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمرتضى عباس مكطوف عليوي1313171521411001123

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيرشيد حميد رشيد عطيه1313181921215002073

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50 تموز للبنين14اعدادية ادبيعباس نجاح عبد الهادي يوسف1313192621211006044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الفارابي للبنينادبيحسين علي غازي منصور1313201121211002012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33إعدادية المروج للبنينادبيحسن محمد عبد السادة حسون1313211421211011024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيمنتظر احمد علي ياسين1313222321415005033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية السويس للبنينادبيإيهاب سعيد مزهر عباس1313231321211006001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية االنصار المسائية للبنينادبينعمه كاظم نعمه علي1313241421215006112

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية معصومة للبناتادبيعذراء رعد عنيد خليف1313251421222045029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيطيبه عباس عبد الحسين عباس1313261521222009065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية طيبة للبناتادبيمنار حمد شهاب احمد1313271221222003023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيحسن عالوي فليح حسن1313281321211009021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية الميثاق للبنيناحيائيعلي رياض عطوان زايد1313292221411056022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية زينب للبناتادبيزينه عباس عبد خلف1313301421222043070

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الزهور للبناتادبيشروق صالح محي حسن131331142022080037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الخضراء للبناتادبيرسل ضاهد جبار احمد1313321021222007009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية النيازك االدبية للبناتادبينبأ وليد مظفر حسين1313331121222075038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية االنتصار للبناتادبيصفا عمر عبد العزيز عبد الرحمن1313341321222015064

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الزاكيات للبناتادبيكوثر عامر كشاش حريج1313352521222011064

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين مظلوم رميض خشاف1313362721211023025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الخلد للبنينادبيايمن حاتم دلف صياح1313371021211034005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيفاطمة هيثم علي كاظم1313381121222072035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية التسامح للبناتاحيائيمالك اكرم ناظم جعفر1313391421422012119

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيايه خالد احمد دحام1313401121422003011

4148 من 3980صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الوزيرية للبناتادبيساره جالل صادق عبد الرزاق1313411321222005023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعداية الهدى للبناتادبيفرقان عماد جرمط فيصل1313421421222013037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17الخارجياتادبينور عصام جميل عباس1313431421228050857

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الوارثين للبنينادبيمرتضى عماد شابث جابر1313441521211013105

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيحسين عالء لطيف مسير1313451521215003021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية حماة للبناتادبيرويده نزار مايح جبير131346112022084070

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية ابن سينا للبناتادبياية ثائر محمود حبيب1313471221222044003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية المثنى للبنينادبيجعفر عواد راشد حنوان1313482621211005013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانويةالعزيزية المسائية للبنينادبياحمد قاسم منعم خميس1313492621215001002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيديما قاسم نعمه عبود1313501121222048014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية سيف الدولة للبنينادبيسجاد فالح حسن خلف1313511221211002012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83أعدادية الفاطميات للبناتادبينور صادق ابراهيم عباس1313521221222021078

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية الرافدين للبناتاحيائيحوراء عبد علي فريح راشد1313531321422019005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية ام البنين للبناتادبياية حازم ناصر كريم1313541621222085004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الحلة للبنيناحيائييوسف ثائر علي هادي1313552321411020413

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية االخالص للبناتادبيحوراء علي جاسم حسين1313561121222046031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية مؤتة للبناتادبيبان فيصل جاسم محمد1313571121222050007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية النوارس للبنينادبيعلي حسين ثويني مثاني1313581321211025023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيطيف مالك جواد عبيد1313592421413005019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه فراس موحان مذكور1313601121222017085

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية البسملة للبناتاحيائيرفل سعد حمدون عبو1313611121422061016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعلي ثامر موسى حسن1313621221215003116

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية يافا للبناتادبيغدير حسين علي حسين1313631321222031097

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيانوار فالح عبد الرزاق حمود1313641621222101001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية المقدادية للبناتادبيحوراء جواد داود صالح1313652121222050020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمصطفى قاسم مدلول جوده1313662621211049162

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزهراء فارس ناجي زغير1313672621222058030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبياستبرق وليد محمد عوده1313682621224009001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الغزالية للبنينادبياحمد عباس عالوي كاظم1313691021211008005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الرافدين للبنينادبيشعيب احمد عبد الهادي خضير1313701021211009021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية السيوطي للبنينادبيكرار علي ابراهيم كاظم1313711121211046044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيمحمد عبد الرزاق خضر عباس1313721121211053101

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيهبه احمد محسن عباس1313731121222014045

4148 من 3981صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفاطمه كريم خليف عريمش1313741121222030050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33الخارجياتادبيلمياء محمود كريم عيسى1313751121228050580

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه منير حميد محمد1313761221222043087

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية شط العرب للبنينادبيمهدي كاطع حنظل فزع1313771321211035095

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية االعظمية للبناتادبيايه علي محسن رشيد1313781321222004012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الشعب للبناتادبيمريم استقالل علي ولي1313791321222022146

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الفردوس للبناتادبيسارة هيثم عبد الرزاق كاظم1313801321222040072

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية االبرار المسائية للبناتادبيبنين فريد صباح حسين1313811321226003005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى داود سلمان داود1313821421211011107

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيعلي محمد نور الدين واراني1313831421215011052

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية االبتهال للبناتادبيعذراء جاسم كاظم غازي1313841421222005023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الفرح للبناتادبيتسنيم احمد عبد علي عبود1313851421222053006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء فاضل حمود عبد هللا1313861521222005049

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية المثنى للبنينادبيزين العابدين حميد عناد جابر1313872621211005036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية كصيبة المختلطةادبيمسلم سعد حسن حميدي1313882621217019049

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيبنين فاضل عبيد حمزه1313892621427019002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الهدى للبناتادبيرقيه قاسم ارحيم جبر131390152022047038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيانتظار احمد جاسم محمد131391182022313003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية ذي قار للبنينادبيمرتضى محمد مسعود حسن131392212021032042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية نزار المختلطةادبيوسام حبيب توفيق علي131393212021204019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيارشد عمار محمد عاشور131394322021011006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية عدن للبناتادبيمريم محمد جاسم حميد1313951121222033062

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الهدى للبناتادبيعبير محمد علي شرقي1313961221222025032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيساره زهير جاسم محمد1313971221222046091

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية المتنبي للبنينادبيايمن رياض شاكر جنام1313981321211017019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم عبد الرسول كاطع صابر1313991321222014046

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب خالد عبد الصاحب شريف1314001321422018032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيسيف حسن حمد عبد النبي1314011421215009065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الزهور للبناتادبيجوانه مؤيد صالح الدين محمد1314021421222016012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية القوارير للبناتادبيهبه ماجد حميد شعالن1314031421222070055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهراء حيدر كاظم محمد1314041421226003055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الرافدين للبنينادبيسيف نعيم طعيمه عبد الحسن1314051521211001065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسن صالح حسون محيسن1314061521211008017

4148 من 3982صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمحمد جبار عطيه ابوذينه1314071521215002152

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمقتدى شهاب عوفي علي1314081621211076081

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبييوسف روكان خليل ابراهيم1314092121211014090

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الغد المشرق للبنينادبيحسين علي وادي حسين1314102121211059022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية الهداية للبنينادبيعلي حسين علي جاسم1314112121211085014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية الخرطوم المختلطةادبيهاشم عدنان خضير عباس1314122121217044025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية الخرطوم المختلطةادبيفاطمه محمود لفتة عناد1314132121227044008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد معاد محمد عبد الرحمن131414132021008129

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية طه للبنينادبيسجاد عالء خضير مهدي131415142021177063

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية البيان للبناتادبياديان عمار قاسم عكله1314161021222014002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبينور الهدى علي سعدي حسين1314171021222017029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيكوثر حسن احمد مخلف1314181021222041017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية العامل للبنينادبيالحسين ضياء احمد كاطع1314191121211014015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية العامل للبنينادبيسجاد يوسف نصيف جاسم1314201121211014049

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفاطمه الماز احمد فالمرز1314211121222030046

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية تل السمر للبناتادبيخديجه حميد مجيد حسن1314221121222058008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيشروق خالد صبحي صبري1314231221222005012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية الشيماء للبناتادبيضحى علي جبار متيعب1314241221222017047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية الخمائل للبناتادبينور حميد طالب حسين1314251221222043114

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمزاهر محمد احمد راضي1314261221222046151

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد ليث سلمان شغاتي1314271321211012100

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية الشماسية للبنينادبيحسين ضياء حسين محمد1314281321211021014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم محمد فؤاد عثمان1314291321222006042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية يافا للبناتادبيإيناس علي عواد صالح1314301321222031001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية يافا للبناتادبيعبير طالل عبود زاير1314311321222031092

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب سالم منصور فياض1314321321222040066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء فالح حسن مهدي1314331321222044019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00إعدادية المروج للبنينادبيوائل احمد حمود صالح1314341421211011120

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد قصي داود سلمان1314351421211035005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية العراق للبنينادبيكاظم محمد مهدي مكتوب1314361421211036023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية بغداد المسائية للبنينادبياحمد جواد كاظم ميش1314371421215009004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعداية الهدى للبناتادبيندى نصير عباس عليوي1314381421222013047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية التاخي للبناتادبيفاطمه حيدر عباس فاضل1314391421222017024

4148 من 3983صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية الوهج للبناتادبيدعاء محمد محمود كاظم1314401421222047011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه عامر كاظم محمد1314411421222062049

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبيطيبه عبد االمير فاروق فياض1314421421226002027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية العقيلة للبناتادبيبنت الهدى رياض فرحان محمد1314431521222001015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبيبنين نوري طالب جراح1314441621222041011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيحمزة سمير عبد العزيز حسن1314452121217013002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية فاطمة للبناتادبينور الهدى عبد االمير نعمان عباس1314462121222016029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية الطائف للبناتادبيرقيه جاسم محمد علي1314472121222070014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية كميت للبناتادبيرباب حسين جاسم زيدان1314482821222017014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية االعظمية للبناتادبيمنار ربيع حسين عبد الرحيم131449132022073115

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمرتضى علي جاسم دنفش131450142021019177

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينور حليم جاسم جخيور131451152022050106

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية القدس للبنينادبيعلي رحمن ناصر زبيدي1314521021211014045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا فراس شهاب احمد1314531021211027035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الحضارة للبناتاحيائيطيبه جبار محمود عيدان1314541021422026058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية ابن سينا للبنينادبيحسن محمد حسن خزعل1314551121211016013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيمصطفى نجم عبد الرزاق زيدان1314561121211053116

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية عدن للبناتادبيدانية رعد احمد عواد1314571121222033020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية الشفق للبناتادبينور محمد عبد حسين1314581121222051059

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية النضال المختلطةادبيامنة محمد سلمان عواد1314591121227003001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية الحسن البصري للبنينادبيحمزه عزت حردان عبد1314601221211024008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية نور االيمان للبناتادبيمنار اسماعيل هويدي طعمه1314611221222006040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية الوفاق للبناتادبيمريم اركان انور عليوي1314621221222022058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الهدى للبناتادبيالبتول ماجد حميد احمد1314631221222025004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمصطفى محمد احسان صبيح1314641321211004073

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية السويس للبنينادبيياسر عامر احمد جواد1314651321211006097

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية سيناء للبنينادبيسجاد خالد حبيب علي1314661321211018025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحسن علي حسن قاسم1314671321211031022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحسين ابراهيم حسن عبيد1314681321211031024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية االعظمية للبناتادبيآيه عمر سمير قاسم1314691321222004003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية زها حديد للبناتادبياية نذير صباح حسين1314701321222048007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية الزوراء للبنينادبيصالح محمد يوسف سعيد1314711421211001012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83إعدادية المروج للبنينادبيعبد هللا أياد طارق داود1314721421211011053

4148 من 3984صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية النجاح للبنينادبيجعفر عباس عبد علي عوده1314731421211026028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية البلديات للبنينادبيرضا عالء حافظ بشاره1314741421211034076

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية االبتهال للبناتادبيبنين حيدر شنان زغير1314751421222005006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اإلعدادية المركزية للبناتادبيزهراء فالح حسن جوده1314761421222063023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اإلعدادية المركزية للبناتادبييقين احمد غازي مكلف1314771421222063056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي عيسى خسرو اكبر1314781521211011036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمؤمل صبيح كعيد طويرش1314791521215002146

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية السيدة نرجس للبناتادبياديان جواد كاظم محسن1314801521222015002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى2323.0053.83الخارجيات ادبيمريم اسعد عبد هللا فرحان1314811621228051327

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية الحسام للبنينادبياحمد محمد حكمت علي1314822121211063002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيحميد رشيد حمزه محمد1314832121215002008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبيعبد الكريم محسن عبد ال عبد1314842121215007027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعيسى عالء حسن رسن1314852621211025042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيربى كاظم جواد كاظم1314862621222037019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية االقصى للبناتادبيعقيله علي جاسم محمد1314872821222021029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83انقرة-مدارس الفرات االهلية تركياادبيسجاد عامر زهير عباس1314883021217046002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء سعدي عويد عباس1314891021222013020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد الرحمن عدي محمد خضير1314901121211011039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية السياب للبنينادبيمحمد عبد الرسول محسن فضاله1314911121211027097

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيحذيفه عبد فرحان شالل1314921121217014003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيحنين هاني شاكر حمزه1314931121222016015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيايه كريم نجم عبد هللا1314941121422006026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيامير نبيل كريم عبد الرضا1314951221211016009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعلي حيدر حسين خليل1314961221211036040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الهدى للبناتادبيغسق مازن عبد الكريم محمد1314971221222025036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمحمد رحيم سلمان احمد1314981321211007030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد ابراهيم حمود حسين1314991321211008003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسجاد مصطفى طالب قاسم1315001321211012047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيعلي مالك عدنان ياسين1315011321211023023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية االسوار للبناتادبيزهراء ماجد هاشم مجيد1315021321222007018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الشعب للبناتادبيسبأ عدنان نعيم عباس1315031321222022102

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية سومر للبناتادبيرسل خلف احمد محمد1315041421222008028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية معصومة للبناتادبيزهراء رزاق جالل محمد1315051421222045017

4148 من 3985صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية ام ايمن للبناتادبيمريم هيثم حسن سليم1315061421222057044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيزهراء صباح محمد مشنتف1315071421222061018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيالقاسم اياد جاسم محمد1315081521211007020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيأحمد مؤيد عمران موسى1315091521211017010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب حميد جخيور ياسين1315101521222008063

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيمصطفى عدنان محمود اسماعيل1315112121211006043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد عدنان حسين حمودي1315122121211068113

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية الصفوة االهلية للبنينادبيمحمد جليل علي رشيد1315132121213004008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية المحاويل للبنيناحيائيسيف مخلص حمزه بعيوي1315142321411008038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى جعفر صالح خضير1315152621211013161

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعبد هللا ايوب يوسف علوان1315162621211015067

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحمزه علي كريم جاسم1315172621211025016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي اياد هاشم سعدون1315182621211048049

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيتهاني احمد علي احمد1315192621222058015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا ادبينبأ حيدر عبد سلمان1315203021227023002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية الجمهورية للبناتادبيضحى حسن ناظم مزاحم131521112022068039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين عيسى هادي محمد131522142021024086

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية القدس للبنينادبيعلي فؤاد عبد عطية1315231021211014047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيايه معن محمد الطيف1315241021222027019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية العزة للبناتادبيطيبه محمد خلف ياسين1315251121222001020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية التاجي للبنينادبيمحمد مهند عدنان محمد1315261221211010026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء نصيف جاسم مخور1315271321222029028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيزينب احمد عبود كاظم1315281321226001034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسن ريسان جار هللا عكيب1315291421211006010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمنتظر حسن معارج بحت1315301421211006089

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيناصر حسين جابر مري1315311421215002185

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية ام القرى للبناتادبيتبارك حسين عناد زوين1315321421222015021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية المهج للبناتادبيحوراء مثنى حسين شكر1315331421222035025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيسجى فاضل جلوب عباس1315341421222046037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية الوارثين للبنينادبيعباس عادل صدام جلوب1315351521211013051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينور الهدى حسين جابر شبيب1315361521222006088

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية الفكر للبناتادبيمروه علي غالي عوده1315371521222016076

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين عالء صالح مهدي1315381621211006028

4148 من 3986صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيهمام حسين علي جبار1315391621213086021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسلوى ماجد عبد حسن1315402421426001215

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشهد حازم حربي كاظم1315412421426001224

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية الدر المكنون للبناتادبيهيفاء حبيب مطشر نعيمه1315422621222064021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيرفل علي حسين علوان131543112022073030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية التألف للبناتادبيزهراء طه جساس مطرود1315441021222043029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية العراق الجديد للبنينادبيغيث محمد جبار زاير1315451121211011055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيباقر حسين طالع بدن1315461121211052024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيهدى غسان كامل بشير1315471121222030073

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية التعاون للبناتادبيزينب علي جودة محمد1315481121222040029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد باقر عمار حسن موسى1315491221211039076

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية االنتصار للبناتادبياسيل ابراهيم خضير عباس1315501221222042002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية الخمائل للبناتادبيرقيه احمد مطشر كاطع1315511221222043027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية السويس للبنينادبيعبد الوهاب ياسين عبد الجبار كامل1315521321211006051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية سيناء للبنينادبيمرتضى حسين علي مير علي خان1315531321211018051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية شط العرب للبنينادبيجعفر ستار ارحيم فهد1315541321211035013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية القناة للبناتادبيطيبه محمد مزهر حمد1315551321222003025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية الزهراء للبناتادبيأديان حامد جعفر رحيم1315561321222021001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية عدن للبناتادبيتبارك احسان عدنان مسلم1315571321222030018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية اليقظة للبنينادبياحمد جدعان جاسم عباس1315581421211027006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية البشير للبنينادبيعز الدين زياد محمد حسين1315591421211033058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اإلعدادية المركزية للبناتادبيشهالء حامد جواد سالم1315601421222063030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبييمام عباس علي باهض1315611421226003118

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي عادل ابراهيم بداي1315621521211011035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيقمر قاسم عبد الرضا جحف1315631521222009083

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية الرجاء للبناتادبيفرح احمد يوسف سحاب1315641921222024020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية األمامة للبنينادبيمسلم سالم ابراهيم حمد1315652121211073030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية البهاء المختلطةادبيضحى خليل ابراهيم شبيب1315662121227009011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائياحمد ماهر محمود حميد1315672621415010016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17الخارجيونادبيمحمود عبد الكريم جاسم محمد1315681021218001641

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية المثنى للبنيناحيائينصير محسن محمد عباس1315691021411022078

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد هللا عماد ساجت برهان1315701121211026070

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية الحكيم للبنينادبيعباس محمد كاظم دحام1315711121211030020
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية الجمهورية للبناتادبيطيبه هاشم محمد شندل1315721121222009041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية االمال للبناتادبيحوراء علي عمران حميد1315731121222011026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية عشتار للبناتادبياالء محمد عبد هللا احمد1315741121222027004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية البارئ للبناتادبينبأ عامر رشيد طه1315751121222053028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية النهضة المسائية للبناتادبياسيل عادل عبد الكريم خزعل1315761121226002005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيعبد هللا ناظم جاسم محمد1315771221211003053

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية العراق للبنينادبيمرتضى احمد زغير حسين1315781221211009216

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية الخلود للبناتادبيبان زياد طارق حامد1315791221222012001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية التفوق للبناتادبيسحر خلف حميد شنيت1315801221222032015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيياسر عمار عبد الزهره طاهر1315811321211012122

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية الفردوس األهلية للبنينادبيعبد الرحمن صباح محمد حسن1315821321213004002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء عادل الحر الزم1315831321222001027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية الزهراء للبناتادبيزينب اسعد مهدي جوهر1315841321222021023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17إعدادية النضال للبنينادبيمحمد حيدر سعدون عبد المجيد1315851421211012022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية النجاح للبنينادبيمصطفى محمد كاظم جواد1315861421211026161

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية الصفاء للبنينادبيعلي اكبر صالح فنجان صبيح1315871421211046042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية المهند المسائية للبنينادبياحمد احسان حمه امين1315881421215012003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية الفداء للبناتادبينبأ سمير ثامر طخاخ1315891421222033076

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية الصمود للبناتادبيديار فراس محسن كريم1315901421222034012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية معصومة للبناتادبيهاجر سلمان عيسى علي1315911421222045039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيميساء محي خلف احمد1315921421226004032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية الوارثين للبنينادبيسجاد علي سلمان عصمان1315931521211013041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبييقين مهدي عذاب موسى1315941521222013066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية العرب المسائية للبنينادبينواف فالح هالل جابر1315951621215015032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء علي احمد عبد هللا1315961621222085010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية المعارف للبنينادبيمحمد رعد عدنان علي1315972121211005035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية االحسان المختلطةادبيمعتز حسن جاسم جساس1315982121217068018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية قزانية للبناتادبيفاطمه يوسف ضمد علي1315992121222015019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية القوارير للبناتادبيخديجة عماد كاظم حسن1316002121222059010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية الزبيدية للبناتادبياسماء جليل عمران طلفاح1316012621222021002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد القادر وليد شكر احمد131602102021013032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر محمد سلمان محسن131603112021009038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية السياب للبنينادبيعبد الرحمن حيدر خالد راضي131604112021028061

4148 من 3988صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى جاسم جبر عيسى131605142021013142

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيجمانه حسام قادر ناصر131606142042096004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية الداخلية للبنينادبيعلي طالب محمد عزيز1316071021211033030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيسيف سامر هيثم محمد1316081021215004025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية الخضراء للبناتادبينور معاد حسن علي1316091021222007027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية العامل للبنينادبيعلي خالد علي حسين1316101121211014074

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية عشتار للبناتادبياساور حسين تايه عبد هللا1316111121222027001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية التعاون للبناتادبيزهراء ميثم عبد مردان1316121121222040024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء جواد كاظم حسين1316131221222021037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية النصر للبناتادبيبنين عادل محسن عوده1316141221222031017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيياسر عمار قاسم غضيب1316151321211012123

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية السياب للبنينادبيمحمد صباح احمد محمد1316161321211028038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيأمير عبد الرزاق محمد فاضل رضا1316171421211007001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية البلديات للبنينادبيحسين حافظ حسين علي1316181421211034053

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية الوارثين للبنينادبيذو الفقار عقيل محمد ضمد1316191521211013035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيعلي محمد حيال محيسن1316201521215004070

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية سمية المسائية للبناتادبينور رسول دودح عباس1316211521226001103

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية الحمد للبنينادبيزين العابدين عادل حسون هاشم1316221621211051019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية الصمود للبنينادبيمحمد صادق رياض عزيز هاشم1316231621211079026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية الخيزران للبناتادبينور وسام صكبان علوان1316242121222057067

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية فدك للبناتادبيزهراء موفق حسن يحيى1316252121222067014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيعلي سعد عباس حاجم1316262221215006037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسن حيدر ريسان حسن1316272221411002022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيآيه حميد قمندار معاني1316282621222029001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية دجلة للبنينادبياحمد ميثم عبد الجبار خضير1316292821211011007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية الخضراء للبنينادبيابراهيم جمال شكري جمال131630102021013001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية الزوراء للبنينادبيكريم رياض كاظم عبد131631122021006013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية الخلد للبنينادبيعمر صالح حسين موسى1316321021211034039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمريم فالح داود سلمان1316331021422008113

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيكريمان علي مهدي نايف1316341121222018025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية العراق للبنينادبيمؤمل سالم عبد عناد1316351221211009190

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية القناة للبناتادبيدانيه بسام فازع ربيع1316361321222003010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية االعظمية للبناتادبيفرح جمال حسين علي1316371321222004089

4148 من 3989صفحة 
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83ثانوية الندى للبناتادبيندى شاكر محمود جاسم1316381421222069099

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية ام القرى للبناتاحيائيبتول عباس فاضل مهدي1316391421422015017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين كريم حسن عسكر1316401521211007066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية الفكر للبناتادبيسالي اسماعيل ابراهيم عيدان1316411521222016049

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية االبراهيمية للبنينادبيحسين احمد زيدان نصيف1316421821211001003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيابراهيم نعمان كامل ابراهيم1316432121211058001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83ثانوية البوادي المختلطةادبييحيى نوري صباح محمد1316442121217026014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيعبد الرزاق علي جواد حسن1316452121217028020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83ثانوية جمانة للبناتادبيهند محمد عبد الرزاق احمد1316462121222006023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائياحمد فؤاد عبد اللطيف بدران1316472521411012013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83ثانوية كصيبة المختلطةادبيعالء سعيد جابر كاظم1316482621217019030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية العزيزية للبناتادبينور حيدر رضا حسين1316492621222039021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67ثانوية النسرين للبناتاحيائيرقية جمعه جلوب علوكي1316501321422047010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمهند عامر اسماعيل عزاوي1316512621411012178

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00ثانوية الثوار للبنيناحيائياحمد جبار احمد علوان1316521121411012003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي عدي غني عبود1316532421411027056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67ثانوية المجد للبنيناحيائيحسين داخل كاظم زغير131654272041012004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية الريف للبنيناحيائيبالل توفيق حسين علي1316551221411026011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية البشير للبنيناحيائيعباس راضي خيري جالب1316561421411033021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33ثانوية زبيدة للبناتاحيائيتبارك كاظم جبر عبيد1316571121422042022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمصطفى عقيل كاظم حسن1316582921413005080

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين فاهم وراد عبد الحسين1316592221411034120

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67إعدادية ابن رشد للبنيناحيائييوسف اسماعيل عباس محمد131660142041023089

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيحنين الزهراء فرات عباس محمد1316611421422058011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى569.9694.99الخضراء- ثانوية المتميزات احيائياريج فيصل حسين عجاج1316621021422018010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى505.0084.17اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد خاتمي جاسم جابر محمد1316632521411011120

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى469.6878.28ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد قصي عبد الهادي ياسين1316641321411019164

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى462.0077.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائيغدير وليد غالب عبد علي1316651321422015081

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447.0074.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحوراء قاسم محمد جبار1316661321422014026

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447.0074.50اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد محسن حميد محسن1316671321511017061

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67اعدادية السياب للبنينتطبيقيعبد هللا يحيى جلوب عبد الرضا1316681321511028064

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى418.0069.67ثانوية النبوغ للبناتاحيائيفرح سعد عبد الكريم موسى1316691021422016019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمينا شبر محمد حسن1316701121422048093

4148 من 3990صفحة 
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17اعدادية الفاروق للبنينتطبيقياحمد ثائر اكرم جعفر1316711321511014002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية اليمن للبنينتطبيقيسيف عالء الدين محسن سعود131672102051016028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمالذ مآل يحيى نزهت حسين1316731121511009077

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي حيدر سلمان جواد1316741121411049075

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيابراهيم صباح نوري جسام1316751421513019001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمنتظر محمد شنشل حسن1316761321511017071

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعبد العزيز عدي احمد عبد1316771121511006082

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية االندلس للبنيناحيائيقاسم حامد حمزة عبد عون1316782321411033161

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد باسم محمد مهاوش1316792221411066004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية السبطين للبنيناحيائيايهاب ظافر عباس عبد الكاظم131680122041025011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمنتظر صالح حيدر فرحان1316811421511019130

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمصطفى صخي كمر عبد هللا1316821421411025046

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمصطفى شاكر محمد حسين1316831521411015099

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية البينات للبناتاحيائيايات علي فؤاد خيري1316842121422027004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد سالم علي بشت1316851421411009138

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية البتول للبناتاحيائيازهار منصور محسن بربوت1316861121422013007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياديان صالح عبد الزهرة جبار1316871121422017007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد محسن1316881421422033089

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيفاطمه احمد عبد حسين131689112052109042

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية المأمون للبنينتطبيقياحمد رشيد عزيز رشيد1316901021511006003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيفاطمه مؤيد مولود رشيد1316911021522038038

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيسالي مؤيد شاكر محمود1316921421422015075

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيسجى محي الدين عفيفي محمد1316931421522029012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00الخارجياتتطبيقيايات ماجد نعيثل عليوي1316941421528050018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء حسين جاسم فضاله1316951521422007052

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي احمد خضير عباس131696112051009047

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيسجاد عدنان عنبر كاظم1316971521411011073

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيدعاء عبد الرحمن نوري طعيمه131698112042066015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي رياض عمران جاسم1316991021511026087

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمد حسين سلمان محل1317001121511015105

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية االمين للبنينتطبيقيعباس باقر محمد صادق محمد باقر1317011021511018025

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50الخارجيونتطبيقيناصر فائق ناصر موسى1317021021518001155

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية حماة للبناتاحيائيعبير حسن عبد الهادي علي1317031121422025133

4148 من 3991صفحة 
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيأحمد علي عويد خضر1317041121511019003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيابراهيم رياض صالح قاسم1317051321511001002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايه احمد محسن كاظم1317061521422008013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقياحمد محمد جودة ضميد1317072821511015012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياتطبيقيسرمد عادل كاظم حميد1317083021517037002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياسامه رائد عبد الوهاب حمودي1317091021511013019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية السياب للبناتاحيائيكريمه زياد طاهر حسن131710102042077087

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيزهراء عباس حسين ابراهيم1317111121522008021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيامير قاسم محمد بلكت1317121321511029023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية المآثر للبناتاحيائيخديجه صادق حنون ازرك1317131521422011063

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي ساجد منسي عبد1317142421415004134

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمقتدى عبد الكريم مفتن داغر1317151221511028168

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية النضال للبناتتطبيقيرؤى جعفر عبدول عبد العباس1317162821522001017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمهيمن مازن جواد كاظم1317172921511025294

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية التعاون للبناتاحيائيايه عباس سالم ندى1317181121422040022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيعلي فرهود جسب عويد1317191221515002047

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائينبأ عمر صالح جسام1317201921422037057

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67الخارجياتتطبيقيزينب رعد زغير وادي1317212821528050036

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوبة ذو النورين المختلطةتطبيقيعمر سرحان علي حسين131722122051020013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمحمد باقر جعفر شياع محمد1317231321411005057

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيامنه طه داود جاسم1317241321422010003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50إعدادية المروج للبنينتطبيقيعبد الرحمن نزار علي سعيد1317251421511011054

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمنتظر هاشم حنش جار هللا1317261421511026088

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيحسن صفاء حسن محمد1317271421513001003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرضا جليل رويهي1317281121511004156

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية سومر للبناتتطبيقينجالء ثامر علي كاظم1317291421522008074

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيفاطمه جاسم عبد الرضا جحف1317301521422013055

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيمريم عدنان زهير عطيه1317311521522010006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحسين غالب عبد نعمه1317321621511033050

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزينب علي كمال ادهم1317332121422003055

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيسجاد محمد شعالن خضير1317341321411008053

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحسين كامل وادي بربوتي1317351421511039033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيموده رعد خضير محمد131736112052067057

4148 من 3992صفحة 
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيمريم رزاق كاظم علك131737152042049085

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيمحمد سرمد حمدان جميل131738212051017027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي حيدر كاظم رسن1317391321411012083

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية النهروان للبنينتطبيقيمجتبى علي سلمان مطلك1317401521511018053

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيحيدر اكرم محمد عبد الكريم1317412721511028008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيياسر عثمان سلمان حمادي1317421021511017087

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية ابن خلدون المختلطةتطبيقيابراهيم رعد حامد ابراهيم1317431021517011002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى جبار عبد العباس جبار1317441121511041146

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيرضا سعد كاظم نعمه1317451221511027064

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد عبد الحميد1317461621513022048

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين مكي عباس عبد الكريم1317471621515003039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الوالية للبناتتطبيقيطيبه جاسم محمد رحيمه1317482221522066051

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحيدر ايوب امين جانة1317491321511005023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيرحمة سامي جبر عبيد1317501521426001053

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمحمد جري عبدالزهره عبود1317511621511040075

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية بيروت للبنينتطبيقيمنتظر حسين علي جواد1317522321511021019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية التميز االهلية للبنينتطبيقيكرار ليث عبد االمير عبود1317531021513015005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينبأ احمد عبد اللطيف احمد1317541121422016074

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا هشام مهدي جاسم1317551121511041082

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيمريم تركي عطية حسين1317561121522036028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيابراهيم سعدي احمد حبيب1317571421511001001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحكمت عادل فرحان مشجل1317581421511009022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية عائشة للبناتتطبيقييقين خلف محسن ثجيل1317591421522010044

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقييسر محسن حسين خليل1317601421522020022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية المهج للبناتتطبيقيسجى حميد عبد حبيب1317611421522035023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيعباس عبد االمير بهلول شرباز1317621521511007082

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد عدنان مهدي هاشم1317631521511009054

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية عنه للبنينتطبيقيزيد ثابت شاكر عبد الرحمن1317641921511021021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيايه محمد ضياء عبدالستار1317652121522003006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم حميد سعودي131766132051008029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيسجاد علي سلمان عاشور131767142041008039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمحمد محمود جادر حميد1317681021511008062

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية االندلس للبنينتطبيقيحسن عادل حميد جبر1317691021511012005
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية القدس للبنينتطبيقيمصطفى طالب علي طافور1317701021511014115

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعبد هللا محمد جلوب عاتي1317711021511015041

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيهشام بشير هشام عبد الستار1317721021511022058

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقياسيل حمزه ابراهيم عبد هللا1317731021522017001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيحيدر احمد هاشم سالم1317741121511008023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد خلف عباس1317751121511015068

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية المهند للبنينتطبيقيحارث خليل ابراهيم حمد1317761121511040001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيعلي ليث فائق مهدي1317771121515009043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية االمال للبناتتطبيقيمريم عبد عليوي خلف1317781121522011040

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيرفل عباس لطيف مجاور1317791221426001067

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيكوثر ماجد فاضل راضي1317801221522039043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمهدي ثجيل صاحب جبر1317811321511005084

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيايمن حسين فاضل فيصل1317821321511010019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمختار حيدر جمعه وهاب1317831321511021086

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33الخارجيونتطبيقيعلي محمد سعيد عالوي1317841321518001107

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية يافا للبناتتطبيقيسجى كاظم فرج ياقوت1317851321522031040

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد عماد زيدان فياض1317861421511019103

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمصطفى مانع جري دخان1317871421511019126

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمرتضى محمد عباس سلمان1317881421511020097

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية المناهل االهلية للبنينتطبيقيمنتظر خلف عبد االله موسى1317891421513021010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيمنتظر مهدي صالح حمادي1317901421515010080

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفاطمه صالح محمود عباس1317911421522014018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي رعد جاسم علي1317921521511005127

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعلي سلمان عبد الواحد عمران1317931521515001131

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزينب حسين ماذي زعل1317941521522008034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيغدير علي جاسم محمد131795102052119019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمؤمل لطيف كريم علوان131796132051031045

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الكرخ للبناتاحيائيتبارك رائد عبد الكريم سامي1317971021422001008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبيده صادق علي ابراهيم1317981021511013093

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي جمال سلمان مجيد1317991121511049091

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية العقاد للبنينتطبيقيفاضل عبد السادة ناصر حميد1318001221511028134

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية سومر للبنينتطبيقياحمد ليث ابراهم كريم1318011221511035002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية جرير للبناتتطبيقيمنى وليد خالد دارم1318021221522008033
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الخلود للبناتتطبيقيرسل عصام علي هادي1318031221522012005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الهدى للبناتتطبيقيغفران عادل احمد عبدهللا1318041221522025024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيبهاء الدين نمير عبد الجبار دعدوش1318051321511017016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعبد الرحمن وعد هاني رضا1318061321511027047

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيغسق احمد غانم سعيد1318071321522011023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيتبارك علي ابراهيم صالح1318081421522068008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد الباقر علي فاخر حميدي1318091521511001101

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيعمر مشعان بدوي جاسم1318101921515016061

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيامير مصطفى حسين عبد الرضا1318112121411047002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الصادقات للبناتتطبيقيسرى ابراهيم محمد احمد1318122121522096004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين تطبيقيضرغام وسام علي خلف1318133021517035002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيسجاد علي حسن محمد131814272041002076

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية المأمون للبنينتطبيقيحيدر والء عبد زيد1318151021511006015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد الملك نصير عفتان ثامر1318161021511017055

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية السويس للبنينتطبيقياوس فارس عباس علوان1318171321511006013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيتقى خالد حسين علي1318181321522024009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيعبد هللا حازم خليل إسماعيل131819102041043035

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيجاسم حسن جاسم حسن1318201021411015009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيعذراء باسم فيصل صالل131821222042175184

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي ابراهيم عوده محمد1318221421411015068

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى338.4056.40ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعثمان صبحي حمد شالل1318231921411001049

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء كاظم محسن سفيح1318241421422062062

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائينبأ صفاء عماد عبد االمير1318251421424017053

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيسيف علي هاشم جاسم1318261321411031017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه عباس محمد عطا هللا1318271021422008094

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي جالل عبد  عباس1318281321411008072

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد سعيد علي كريم1318291021411014079

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67الخارجيوناحيائيباقر سمير عبد هللا كاظم1318301321418001026

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية حنين للبناتاحيائيايه وهاب رزوقي كاظم1318311321422028008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيطه عبد الجبار حاتم زين1318321521411007070

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الداخلية للبنيناحيائيمحمد باسل عباس عليوي1318331021411033029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزينب لطيف عجيل عريان1318342221426001053

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية حطين للبناتاحيائياية فاضل عبد الرضا الزم131835142042068009

4148 من 3995صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية ام القرى للبناتاحيائيعذراء عبد هللا حبيب ياسين1318361421422015093

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية البطحاء للبناتاحيائيزينب محمد جاسم ناصر1318372221422045045

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الفكر للبناتاحيائيتقى هادي نعمه الزم1318381521422016021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيعباس علي حسين رزاق1318392221413017003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب سعد مايح دويج1318401521422009059

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيحوراء عمار ماجد كريم1318412121422046039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيدعاء ياسين صالح حمد1318422621424012062

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء كاظم صانت خلف1318431421422065143

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية العزة للبناتاحيائيمريم ماهر محمد علي عبد1318441221422036082

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيليث صالح فهد سعيد1318452121413004019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83ثانوية التاخي للبناتاحيائيياسمين شاكر شنته محمد1318461421422017033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعلي حمزه حميد عبد الكاظم1318472321411041055

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية الوقار للبنيناحيائيامير احمد عاشور جياد131848272041046009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيعلي ماهر محمد كاظم1318491121411008029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية االخالص للبناتاحيائيمريم حسن عبد هللا خلف1318501121422046106

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية وهران للبناتاحيائيروان وسام الدين عالء عبد االمير1318511121422049013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسن هادي حسن اسيود1318521221411027032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيهمام جبار عجيل مطير1318532221415013049

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره احمد كامل علي1318541121422014064

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائياحمد محمد احمد طه1318551321415007003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهبه عبيد عوده عباس1318561321422040235

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50ثانوية منار العلم االهلية للبنيناحيائيسجاد عصام باسم هادي1318571221413005002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائياحمد كريم جمعه سيد1318581121415010001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيطه محمد سلمان احمد1318592121411017033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور رياض ابيره مجلي1318601421422044201

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83ثانوية باب العلم للبناتاحيائيهبه محمود حمزه غيدان131861122042123023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00اعدادية النصر للبنيناحيائيمسلم عبد القدوس داخل عبد العزيز1318622221411025107

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.33اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيئيوه ت صبحي عزيز احمد1318632021411087009

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83اعدادية جيكور للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الجبار علي سويد1318641621411054009

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائياشرف عبدالقادر عبدالصمد محمد1318651621413055004

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيسجاد محمد مهدي عبد اللطيف1318661621413123063

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية العميد االهلية للبنيناحيائيحسن فالح داخل جابر1318671621413124002

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيضحى صالح حاتم محمد علي1318681621422012048
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمة سالم موحان سالم1318691621422024041

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية جرير للبناتاحيائيساره فاضل ابراهيم يوسف1318701621422030008

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيغنيمه هاني شاكر عبد الوهاب1318711621422044051

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهال عامر عبد هللا يعقوب1318721621422055060

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيغدير عقيل خلف صالح1318731621424010070

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمة فاروق مصطفى نفاوة1318741621424016015

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم محيسن1318751621424028024

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب ماجد عبد الحميد مزعل1318761621424044047

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنين عبد الجبار عاشور جبار1318771621424072034

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغصون عادل مكطوف جريخي1318781621424072186

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور حسين جميل حميد1318791621424072290

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء لطيف محسن شهد1318802221422007055

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم علي جياد1318812221424004051

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائيساره ماهر هاشم عفريت1318822221424009012

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عذافه دريعم1318832221424047038

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية السالم للبنيناحيائيحسين مكي عيسى دعيم1318842821411004027

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.9297.82ثانوية المتميزاتاحيائياديان مهدي محسن بستان1318852821422029001

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.2097.70ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينور ضياء قاسم محمد1318861621422007088

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.1297.69ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيآمنه عبد الجواد امين محمد1318871621422007003

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيزيد عقيل خلف شالل1318881621413014003

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيعباس صالح عبد الرحمن خزعل1318891621413072006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد عبد اللطيف غالب نايف1318901621413123127

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية العلياء للبناتاحيائيفاتن علي خزعل ناصر1318911621422052053

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67اعدادية العشار للبناتاحيائيامنه ماجد محمد مرهج1318921621422053017

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيسجى احمد خالد حاجم1318931621424005051

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين علي فيصل1318941621424005062

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد السميع حسن عباس1318951621424005064

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء الدين صالح جعفر1318961621424007027

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيهديل زياد عبد اللطيف يعقوب1318971621424010103

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيايالف سمير عبد النبي عبد الكريم1318981621424044013

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيراويه مؤيد مطشر خلف1318991621424051043

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد الرحمن خزعل1319001621424056008

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل جادر مغامس1319011621424056010
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء صدام عطيه ياسين1319022221422002048

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعذراء عالوي عبد الحسين صيهود1319032221422004238

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهدى عوض محمد جشعم1319042221422008121

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيهبة ساجد خضير محيسن1319052221424020138

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية دجلة للبنيناحيائيحسين كاظم عبار شرهان1319062821411011017

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيبنين محمد خلف فالح1319072821422043008

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيخديجه هاشم حسن حميدي1319082821422043016

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائياسماء كريم فاضل حمد1319092921422026005

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.1297.52اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيزين العابدين نمير حسن محمد1319101621411068020

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء صادق سرحان فهد1319111221422031096

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية قباء للبنيناحيائيعباس سالم عباس عليوي1319121521411010042

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم موسى جعفر1319131621411001128

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيحسين جالل علي بجاي1319141621411019010

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي االكبر سعيد عبد الحافظ يوسف1319151621411035019

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيخلف مطشر فهد كريدي1319161621413006030

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمقتدى حسن عباس داود1319171621413014011

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد عبدالزهره جنديل1319181621413018004

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائياحمد بسام حامد جاسم1319191621413072001

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية الدر المنثور االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين جعفر منشد1319201621413097006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية سبأ للبناتاحيائيفاطمة محمود طه موسى1319211621422019028

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيدعاء مشتاق عبد الحسين عباس1319221621422024016

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيهاجر محمد عبد السالم مصطفى1319231621422043125

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية العشار للبناتاحيائيريهام سحاب يوسف سحاب1319241621422053051

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية الوركاء للبناتاحيائيتبارك علي اخضير حمدي1319251621422068012

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيام البنين علي عبد محمد1319261621424011021

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم لطيف هاشم جعفر1319271621424011129

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيدانية خالد عدنان سبتي1319281621424014014

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيروان عالء حسن فؤاد محمد1319291621424016007

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيصبا خزعل موازي خليفة1319301621424018021

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياية فؤاد جاسم محمد1319311621424038009

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيهيا عبد الغفار زاجي عاتي1319321621424044100

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيعذراء راهي عجمي رحيمة1319331621424048022

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيمريم علي راشد رمل1319341621424048034
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنين نافع حمود نمر1319351621424072039

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية راوة للبناتاحيائيسرى سفيان عكاب حماد1319361921422009031

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيفاضل بشار عباس عبد1319372221413040072

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبيد ذويب1319382221424003080

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم مشتاق طالب خضر1319392221424007150

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزينب احمد علي حمود1319402221424043047

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمنار علي راضي دوحي1319412221424045228

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حكيم ضايف جثير1319422221424063032

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيعبير صالح صويح جلوب1319432321422014125

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية كوثى للبناتاحيائيحوراء هادي كاظم جواد1319442321422073049

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتقى جاسم حسين كاظم1319452421422022045

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائينجالء مهند لفته علي1319462421422028196

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد سلمان1319472521413023118

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيرقية نصير حسون كاظم1319482521422030042

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب عبد الرضا خرص حسن1319492821422002071

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيشهد ريسان بطل عبد هللا1319502821422005086

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.8897.48ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب موفق عبيس عبد1319512321422021069

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.8897.48ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور علي نور مهدي1319522321422077109

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.7697.46ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيحسن عماد عبد الشهيد علي1319532221413009013

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.7297.45ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيداليا خالد فائق عبود1319541621424072067

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.6497.44ثانوية المتميزيناحيائيجعفر حيدر صبري جبار1319552421411041019

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.4897.41ثانوية المتميزيناحيائياركان الدين يحيى صدام جياد1319562821411023013

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.2497.37ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيضحى عقيل عبد االله نعيم1319571621422056019

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.2097.37اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمنتظر حسن ناصر حسين1319582721411028187

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.1297.35ثانوية المتميزاتاحيائيزينب مصطفى كامل عثمان1319592521422013049

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيشهد باسم عبد الرضا حسين131960232042140051

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيرقية رشيد مانع جبر1319611421422016024

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيفاطمه ماجد مهدي ولود1319621421422061025

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكاظم زهراو خالف كاطع1319631521411001087

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيعلي فاضل حيدر نور1319641621411039029

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمصطفى نعمان محمد ابراهيم1319651621413015028

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي صادق باقر حسن1319661621413021044

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي حسيب كاظم حسن1319671621413030022
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيبتول رمضان عون ثجيل1319681621422003009

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائيليلى ستار جبار حسن1319691621422051118

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية العشار للبناتاحيائيتبارك حسين عقيل مهدي1319701621422053033

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية النور للبناتاحيائيأم البنين فاضل جاسم محمد1319711621422086001

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء المنذر حطاب حبش1319721621424005036

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيعقيلة عبد الرسول عباس جودة1319731621424022111

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيوفاء علي حسين عبد الصمد1319741621424038077

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه خليل ابراهيم خشان1319751621424051108

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمالك زيدان عبد الحسين سبتي1319761621424051137

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيرباب سعدي مجيد جاسم1319771621424060016

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائينبأ أسعد أحمد حنتوش1319781621424066060

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد حسن عبد علي حبيب1319792121411028087

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسجى حسين عبد هللا حسين1319802121422009103

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيشهد جاسم مهدي محجوب1319812121422049150

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمهدي سالم تمل شياع1319822221411017166

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين رعد عويد سكران1319832221411024029

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد صالح حسين علي1319842221411031010

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد رسول هاشم جاسم1319852221411034329

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الشهداء للبنيناحيائيصادق منصور خلف اسماعيل1319862221411051013

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية السعدية المختلطةاحيائيرسول امجد طالب عطيه1319872221417036006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الناصرية للبناتاحيائيتبارك حامد كاظم طاهر1319882221422035008

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم جحيل كتوب1319892221424003039

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب جعفر مكطوف المي1319902221424007086

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائياطياف محسن صاحب كطو1319912221424020005

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن منصور فرج1319922221424030037

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب علي خليفه عجيل1319932221424035033

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتبارك عدي يوسف هراب1319942221424045056

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن رهيف خواف1319952221424051066

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء حازم لفته هويدف1319962221426002267

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسن قائد شاكر محمد1319972321411042031

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيحسين رسن دنان عطيه1319982321413012016

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية النهروان المختلطةاحيائيعلي حسين شياله عويد1319992321417011047

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء عامر زيدان خليف1320002321422038056

4148 من 4000صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزهراء جواد هاشم عبود1320012321422042025

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتقى نوفل سليم محمدحسين1320022321422072073

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم حسن صبيح1320032321424005025

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيغسق حردان هاشم عليوي1320042321426001338

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمرتضى فاضل مصاول موشنه1320052421413008052

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد االمير جواد كاظم1320062421413010031

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية حلب للبناتاحيائيضحى باسم سلمان رفيس1320072421422014160

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه جليل ابراهيم ياسين1320082421422014174

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور الهدى مهند كاظم محمد1320092421422027229

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم عباس1320102421424025065

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد رضا علي احمد عطية1320112521413011017

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمرتضى عبد السالم حمادي عبد1320122521413024102

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد غزال1320132521413031666

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه حاكم محمد دبي1320142521424004699

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائينرجس شمران مجارح جياد1320152521424013105

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه ليث كاظم عبد هللا1320162521424014117

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيوسن نبيل عاد لفته1320172521424014379

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد الرسول عبد الزهره1320182521424015068

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه رضا ناصر محمود1320192521424018045

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير علي جياد خدام1320202521424023070

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحيدر نعمه نون مهدي1320212621411010059

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي رضا كريم عبد الحسين1320222621411010110

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء خالد عبد الكاظم حالوي1320232621422018078

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحنان سمير حديد عبد هللا1320242621422026040

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيطفوف حسين عليوي صبر1320252621424002104

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيحنان رحيم عبد كريز1320262721422004020

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية غزة للبناتاحيائيرمله علي معطي جبر1320272721422034065

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه ضياء عبد زيد خضير1320282721422055171

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33الخارجياتاحيائيزهراء سلمان عبد الحسن سعد1320292721428050189

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية دجلة للبنيناحيائياحمد عالء عبد الحسين خزعل1320302821411011002

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية االصالة للبناتاحيائيصباح ناصر جبر خضير1320312821422002078

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيسماح ستار هاشم حسين1320322821422043032

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيندى علي عبد الحسين جليل1320332821424005010
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيبركات فالح عبيد زغيرون1320342921422025024

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.6497.27ثانوية المتميزيناحيائيابتهاج مؤيد حسن علي1320352521411030001

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.6097.27ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمقتدى زامل ليلي تمن1320361321411032092

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.1697.19ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائينضال طالب صبيح غياض1320371621422056031

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيعبد هللا حبيب عبد هللا مطر1320381621411040029

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائينبأ والء عليوي عبيد1320391621424008044

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغدير بهاء ثامر عبد االمير1320401621424072180

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية عمورية للبناتاحيائيندى قيس حاتم هلول1320411821422023095

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعلي اسماعيل ابراهيم جاسم1320422121411009178

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيزيد محسن صبار عفلوك1320432221413004065

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمريم علي عبد الحسين موسى1320442221424028187

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيرباب ياسين شناوه غريب1320452221424032015

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحسين ليث محمد صبار1320462321411070015

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير رياض صبر عناد1320472321422012218

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية الفضائل للبناتاحيائيرسل احسان كريم حسن1320482321422036023

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية الخلود للبناتاحيائيفاطمه بغداد حجاب طالق1320492321422058058

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ حامد خضير شغناب1320502321424006348

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيتكليف حمزه نهير عباس1320512421411014012

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيمودة عمار زامل هالل1320522621424002136

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرسل علي جبار صنكور1320532821422005033

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب الحوراء حسين اشكير محمود1320542821422013056

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد االمير عزيز1320552921424003140

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.17ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساره موفق نوري سعيد1320562021422098080

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد زياد طاهر رشيد1320572021411089123

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينضال جمهور حسين شويلي1320582221422010122

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعلي مهند عبد الحي ثامر1320591621413004045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية البطحاء للبناتاحيائيميثاق جعفر علي شايع1320602221422045085

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيمنار شاكر صالح راضي1320611621424061045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية الفجر للبنيناحيائيعبد الهادي صالح ظاهر حربي1320622221411029064

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيكرار علي حسين محمد1320632221411034294

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى سعد جواد كاظم1320642421411036312

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيرواسي ثامر عبد الحسين حمزة1320652421422038014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمصعب حسين جعيول حميد1320662521413017109
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.1297.19ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزهراء باسم جاسم محمد1320672221422001014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي فاضل حافظ عاجل1320681421411041069

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد سامي جمعه1320691621413113017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيايالف حسين تعبان عبد الصاحب1320701621422004008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية العشار للبناتاحيائيبنين هود صيوان عبد هللا1320711621422053032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائينغم عبد الكريم حسن علي1320721621424061048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياروى ارشد علي حسين1320731621424072004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية اجحلة للبنيناحيائيحميد مظهر حميد احمد1320741721411043013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيمحمد عبيد عواد احمد1320751921411027028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك شاكر محمود حتروش1320762121422046029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية الفراقد للبناتاحيائيتبارك علي حسين زيدان1320772121422058012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية الفراقد للبناتاحيائيغاده حاتم محمود مغير1320782121422058052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد مزهر نزال1320792221413004131

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيسجاد فالح علي نعمه1320802221413006069

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب قاسم عباس حمزه1320812321422013270

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسكينة احسان خليف تومان1320822321422072173

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائيمنتظر عبد الرضا عاجل صالح1320832421411002036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسنين سعد ابراهيم محمد1320842421411015051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين شاكر جبار عبد1320852421411048087

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية الصفوه للبناتاحيائيرشا عدي شاكر هادي1320862421422043018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء جبار رزاق كزار1320872621424002044

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائياحمد محمد كاظم منخي1320881521411006005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمحمد مهند عبد الحي ثامر1320891621413004064

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية المعالي للبناتاحيائيزهراء وهب عبد الكريم خلف1320901621422018015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيمها مثنى نافع هاشم1320911621422035079

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء فريد طعين حسن1320921621422046020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية االريج للبناتاحيائيفاطمة رياض محمد خليل1320931621422062035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيدعاء اشعب عبد النبي عالوي1320941621424051037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيطيبه ماجد طاهر حشف1320951621424051099

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية اجحلة للبنيناحيائيمحمد عبد هللا ابراهيم علي1320961721411043024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد محسن عمر محمد1320972021411001216

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيآيه أياد أحمد علي1320982021422032004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمسلم عقيل عواد جاسم1320992221411033328

4148 من 4003صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا قحطان ثجيل عواد1321002221413006105

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك علي موسى حسين1321012221422003018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية االبتهال للبناتاحيائيبنين حسن علي بندر1321022221422051004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيايه سجاد حميد سلمان1321032221424003018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينور حميد كاظم عبد هللا1321042221424017256

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر ناصر حسين1321052221424045109

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمة صادق عبدالرضا علي1321062221424045199

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمهدي علي محمد عبد الساده1321072321411002245

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسنين فالح محمد هاشم1321082321411020069

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد قاسم سعدون محمد1321092321411020338

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيحبيب حسن سبتي عبد علي1321102321411025009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية االعالم للبنيناحيائيهشام حازم سعيد جواد1321112321411069043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار عجمي امين1321122321424014011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية الصالحية للبنيناحيائيعباس كاظم صبر نوح1321132421411017017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسن ظاهر محسن عبد1321142421411048066

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية التحرير للبناتاحيائينور رحمان رومي كشري1321152421422008171

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيشاكر حيدر شاكر باقر1321162521413031276

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية النعيم للبنيناحيائيحيدر ناظم خليفه جاسم1321172621411008015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس جواد كاظم1321182721424006030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.3696.89ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيصفا حسين نعيم منخي1321192221422001027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0496.84ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي حسين عبد الحمزه رديف1321202321411058055

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء ابراهيم محمد صيهود1321211621422046012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء عبد الكاظم حمود مكطوف1321221621422064069

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية البسمة للبناتاحيائيهدى عادل صخي جبر1321231621422080073

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائييقين صباح شاكر حسين1321241621426001051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيفرحان سعود معيوف برغش1321251721411008286

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيأحمد حسن يحيى حسن1321262121411010002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب ثامر عبد الخالق عباس1321272121422049113

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين عون نايف سلطان1321282221411013034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمرتضى ماجد شري خليف1321292221413013163

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء جميل فرحان فازع1321302221422050086

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشهد كاظم مطشر كريم1321312221422050130

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء مراد راضي عطشان1321322221424012091
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء رحمن يوسف حاجم1321332221424017089

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعلي صالح حامد نجيب1321342321417006033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور عبداالمير كريم عبود1321352321422051123

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعباس احمد عبيس حسين1321362421411008098

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيامير عقيل حسن كاطع1321372421411042014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشروق قيس شاكر زباله1321382421422028127

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء خليف كاظم عباس1321392421422030079

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب فيصل يوسف عاشور1321402421427008097

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحيدر صفاء جواد حميد1321412521413031200

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد مصطفى معاد حسين1321422621411014159

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائييقين خالد صبري حسين1321432621424015151

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية السماوة للبناتاحيائيايمان ميثم محمود شاكر1321442921422024038

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.6896.78ثانوية بابل للبنيناحيائيابو الحسن عدي ثامر عبد الكاظم1321452321411056003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.6096.77ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائينبأ اسماعيل جواد محمد1321462221422001040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيهبه احمد طالب فليح1321471221422026251

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيحيدر سامي كاظم حسين1321481621411055017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيامال رعد جاسب حيدر1321491621422102007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيايات علي رشم عليوي1321501621424001006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيالزهراء مالك نوري جازع1321511621424072012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيزهراء محمد سلمان حبيب1321522021422058012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية السكري للبنيناحيائييوسف هادي نجم عبد الوهاب1321532121411043029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية النبوة للبناتاحيائيفاطمه ضاري لطيف عباس1321542121422055105

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية الخيزران للبناتاحيائيبثينه خالد سبع خميس1321552121422057036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائياحمد سعد عبد االمير عبد الحسين1321562221411019009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيجعفر صالح جاسم محمد1321572221413015006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية اور للبناتاحيائيبتول حيدر محسن عبد1321582221422040017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء عبد الخالق سلمان عبد هللا1321592221422048052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيطفوف بشار مشكور كوين1321602221424003109

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب صفاء جار هللا ياسين1321612221424005035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيانفال طالب غالي لفته1321622221424008022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيحنان شاكر خضير ياسين1321632221425010016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين محسن مهدي كاظم1321642321411002060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الحسين شهيد1321652321411031096
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيريام عامر حمود جباره1321662321422007041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه ميثم محمدعلي كرم1321672321422013065

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء رعد الزم شبيب1321682321422013213

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيجنات فالح حسن حسين1321692321422038033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء محمد راضي حرمس1321702321422038063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك صالح خليل حسين1321712321422041041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيعال جاسم محمد عبداالمير1321722321422072210

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيغفران حسن عبد االئمه كاظم1321732321424006274

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب عطية زعيبل حسن1321742421422016082

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيسمانه علي جبر عبيد1321752421422047164

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيحنين حسين مال هللا كاظم1321762421424018015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67الخارجياتاحيائيزهراء سلمان عبد االمير زغير1321772421428050103

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين عبد االمير عيسى جعفر1321782521411009082

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن جهل نكيو حسن1321792521413031118

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر مؤيد نور ياسين1321802521413031698

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه عقيل خليل رفيق1321812521424004354

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء واثق محمد ناجي1321822521424004525

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيأبرار صباح جمعه شالكه1321832621424007001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيغسق عامر جابر ابراهيم1321842621424013063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيزين العابدين محمد هاشم حسن1321852721411027061

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيايات حسين محمد نور1321862721422055009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيرتاج سعد عبد الحسين جليل1321872821422012040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن علي خيون علوي1321882921411017058

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.2096.53الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد حسن محمود1321891021411002070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية نفر للبنيناحيائيابراهيم خضوري كاظم محي132190242041025001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسنين طاهر رمضان حسين1321911621413004017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب سعدون علي نعيم1321921621424022076

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء زكي طاهر محمد1321931621424024044

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيامنه مظاهر حيدر كاظم1321941621424051017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار سالم عذافه1321951621424051051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب لؤي جواد شنيف1321961621424072142

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية القضاة للبنيناحيائيهيثم رافد عبد احمد1321972021411057019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية الخالص للبنيناحيائيمصطفى حسين علوان جواد1321982121411002149
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد المصطفى كمال لطيف سند1321992221411004004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيليث ميثم حنون هارون1322002221415008170

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء علي الحوم حافظ1322012221424003073

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيعلي جابر علي عبود1322022321417035017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية الحلة للبناتاحيائيآيه عامر جليل عبد األمير1322032321422024003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمينا حيدر جابر سندان1322042321422048117

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيعذراء حسن داود سلمان1322052321427009029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيمحمد باقر علي ناجي صالح1322062421411043024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيحسين محمد سالم مخيف1322072421413011026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه مجيد هادي بريت1322082421422014193

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعداديه يافا للبناتاحيائيفاطمه احمد جمعه عزوز1322092421422040181

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين مؤيد عبد العزيز حويش1322102521424004163

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيبنين فراس علي حسين1322112721422020019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك عامر هادي عباس1322122721422033066

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى حسين جالب محيسن1322132821411001113

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية االمل للبناتاحيائيرحاب هاشم عبد اللطيف بالل1322143121422011008

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيرقية ايمن كاظم جهان1322152821422013038

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائييوسف حسين لطيف كريم1322162321413012080

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء احسان علي كاظم1322172221424017075

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمؤمن رياض نعمه نجيب1322182321417006038

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية570.2495.04ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عباس علي حميد1322191121422047056

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83ثانوية المسعودي للبناتاحيائيطيبه شاكر احمد فرحان1322202321422020068

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيآمنه علي ناجي كامل1322212221422050002

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيزينب رعد عبد الكاظم موسى1322222321427029018

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين معد عظيم برق1322232521413023036

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية الرسالة للبنيناحيائييوسف وليد محمد شهاب1322241321411005074

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد شمخي1322252221424067041

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية حيفا للبناتاحيائيزهراء صالح حسن عيسى1322262321422046019

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين باسم رحيم علوان1322272521413013264

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائييقين سلمان عبد الحسين مشيعل1322282221424022100

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيعبد هللا محمد صاحب عيسى1322292321417063021

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزينب موسى كامل محمد1322302321422019036

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية العمارة للبنيناحيائيزيد عالء محسن فريح1322312821411005053
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قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزمزم صادق صبيح سعيد1322322321422019024

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايناس يوسف شراد نعمه1322332521424004110

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية560.0093.33اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء محمود عبد الحسن عذيب1322342221422042162

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية560.0093.33ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائينور سعدون محمد عبد1322352321424014028

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية559.0093.17ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائييقين حيدر جواد كاظم1322362221424044081

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيعلي محمد مصطفى علي1322372221517001025

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية556.0092.67ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيتبارك حسين عالوي هرير1322382321422052008

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية556.0092.67ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيايات سالم صاحب عيسى1322392321427063001

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية555.0092.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيكرار احمد خلف زنيد1322402821411005103

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد حسن مهدي هادي1322412321411020008

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية552.0092.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهاجر عامر محمدحسين عباس1322422321422013523

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية551.0091.83ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيابراهيم عماد عمر يوسف1322431721413023002

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسين عباس كزك بعيوي1322442321411060024

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحيناحيائيمحمد اياد محمد مسهر1322452021411070048

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيشهد حيدر رجب حيدر1322462221424057024

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيحسين احمد علي جاسم1322472321413003007

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمريم محمد حسن ابو حنينه1322482421427008155

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس علي خلف مطير1322492621411001084

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفاطمه صادق عبد الساده ناصر1322502321422002112

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيرسل خضير دهش دهيمان1322512321422019022

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83ثانوية االبرار للبنيناحيائيعمران ثامر عبود محمد1322522321411060081

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيحسن سعدون كاظم عبيس1322532321417026009

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيمريم اسعد جاسم محمد1322542621424015127

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزهراء كريم مجلي سرحان1322552621422023027

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية541.2490.21اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيايات عصام محمد عبد الحميد1322561921426002177

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء نبيل حسين ناصر1322572621424015078

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد حميد هاشم محمد1322582221411031185

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد سعدي صالح محمد1322591921411009201

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية536.0089.33اعدادية االصمعي للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق مهلهل خلف1322601621411010021

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية536.0089.33اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحسين سهم فاضل طعمة1322612121411060044

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيطيبه عمار لفته عوض1322622621424001023

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية525.0087.50اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد صالح علوان حسين1322632121411012197

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد رضا صالح حسين1322642221411004361
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قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية521.0086.83ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيتقى عمار كاظم مطر1322652721424003007

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية515.0085.83ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيسجى عالء حنون جابر1322662221424027035

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية511.0085.17ثانوية الحريري للبناتاحيائيكوثر ثامر خيام جبار1322672021422015074

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية509.0084.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي بسام تركي عطيه1322682221411004235

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية509.0084.83ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب صالح فليح زويد1322692221422083151

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية508.0084.67ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم كامل محمد1322702221424065021

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيمنى فالح حسن ناهي1322712221422016154

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيابتسام عطيه محمد عوده1322722221422039027

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء خالد زوري جبار1322732221422083110

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية502.0083.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيكوثر عالء صالح عبد الحسين1322742321422012269

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية499.0083.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الكريم مجيد هاشم1322751621424011035

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية496.0082.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائينبأ حيدر عبد السيد لفته1322761621422009060

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية496.0082.67ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمصطفى جاسب مصطفى علي1322772221417001035

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية494.0082.33اعدادية القرنة للبنيناحيائيمحمد باقر مصطفى عبد الحسين خصاف1322781621411026047

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية492.0082.00اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى حسن علي بيجان1322792121411011104

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية492.0082.00ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيسجى قاسم حميدي غالي1322802221427022019

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية490.0081.67اعدادية الصفا للبناتاحيائيهزار عبد القادر رهيف سويط1322812621422015101

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية487.0081.17ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم هاشم نعيم1322822221424069013

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية481.0080.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء وليد سمير فجر1322832221422073061

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية480.0080.00اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء كاظم عليوي ثامر1322842221422042089

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية479.0079.83اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد عمار سامي ياسين1322851121411017121

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية479.0079.83اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي فؤاد فرحان عبيد1322862221411012158

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية478.0079.67اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيعبد هللا خالد طعمه عبد هللا1322871021411015027

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية477.0079.50ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيدانيه عمار ابراهيم مالح1322881021426004082

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية475.0079.17اعدادية الهبة للبناتاحيائيرسل حسن كفاله سهيل1322892221422018023

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية475.0079.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه غفار موسى عجيل1322902221422073099

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية474.0079.00ثانوية نبع الحياة للبناتاحيائينهله عدنان ثجيل محمد1322912221422069023

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية474.0079.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينور الزهراء ثجيل ساجت علي1322922221424017251

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية474.0079.00اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسين عالء حسين جبر1322932321411061036

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية473.0078.83ثانوية نبع الحياة للبناتاحيائياية كزار حميد جبير1322942221422069005

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية472.0078.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائينرجس حيدر عليوي جاسم1322952221424022088

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية471.0078.50ثانوية الجنات للبناتاحيائيهدى ميثم لطيف كاظم1322962221422090058

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية469.0078.17ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه مطشر ياسر فعيل1322972221424024043
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قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية469.0078.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد ناشي سباهي1322982221424051039

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية461.0076.83اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحنين عبيد غانم مزهر1322992221426002273

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية460.0076.67ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيمريم صفاء عبد الوهاب حمزه1323001621424014032

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية459.0076.50ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائينور شاكر عاجل عطيه1323012221424024049

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية458.0076.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عوده نعيم ياسر1323022221422004064

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية456.0076.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيمريم فاضل كاظم عليوي1323032221422047192

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية456.0076.00ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيزهراء خليل ياسر خضير1323042221427009006

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية450.0075.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد صبار نعمه1323052221411004432

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية450.0075.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيابو الحسن جواد كاظم حسين1323062321411009003

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية444.0074.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيساره رحيم نعيمة حسن1323072221422039235

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية444.0074.00ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيمريم علي حسن شيال1323082221427009012

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية442.0073.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيجعفر الصادق عبد الحسين مزعل كحيط1323092221411009022

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية442.0073.67اعدادية الشطرة للبنيناحيائيملهم عبد الهادي جابر عبد1323102221411018182

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية440.0073.33اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين ضياء وحيد جبار1323112221411077050

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية440.0073.33اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيسجاد عباس جميل عبد1323122521411027022

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية438.0073.00اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد المؤمن زومان عواد خلف1323132121411037062

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية397.0066.17اعدادية األبلة للبناتتطبيقيانوار علي محسن قاسم1323141621522016007

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزينب فاروق محسن جاسم1323151621522043046

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83اعدادية الهدى للبناتتطبيقياية زهير عبد النبي عبود1323161621522003005

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67ثانوية النخيل االهلية للبنينتطبيقيسجاد ناجح عبد هللا جوالن1323171621513122004

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيناصر حامد زبون محمد1323181621513006111

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيناجي علي حمود عاشور1323191621513027079

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي عبد الرحمن جنزيل جارح1323201621511001170

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيحوراء عباس عيسى ابراهيم1323211621526002099

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عمران موسى132322162051062048

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحيدر عقيل فهد سعيد1323231621511002087

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية العليم االهلية للبناتتطبيقيهدى منصور عبد الحميد نجم1323241621524071002

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيمنال عادل طه عاشور1323251621522055040

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد صالح جواد علي1323262221511004011

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر ناظم محمود132327162051085042

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيحسن مرتضى نعيم خلف1323281621513106011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمصطفى عبد حسين عباس1323291621511019187

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيكرار حيدر سلمان داود1323301621511034125
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية510.0085.00اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيعبير شوقي اسماعيل جودة1323311621522012042

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0084.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا همام سليم ناصر1323321621511001147

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0084.50اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيصفا مجيد فالح مطيلج1323331621522049038

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0084.33اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيكاظم سعدون جابر عكباية1323341621511015099

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0084.33للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيتبارك صفاء حسن فليح1323351621522013005

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0084.33اعدادية البصرة للبناتتطبيقيساره علي محسن محمد1323361621522058047

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0084.33ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيسجى عبد الخالق حسين الزم1323371621524035009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين ابراهيم خلف رحيم1323381621511001061

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسين علي حسن عبد الرضا1323391621511017037

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسنين ماجد فائز صافي1323401621511020022

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقياحمد رعد عبد االمير فيصل1323411621513014003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى نادر مصطفى حميد1323421621513086012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيعلي جاسم داود جاسم1323431621513120007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيبنت الهدى جواد كاظم اسماعيل1323441621522043014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17ثانوية العلياء للبناتتطبيقيهدى ماجد عبد الصمد عبد المجيد1323451621522052063

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0084.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسين محمد كاطع خشان1323461621511002077

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0084.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسن عبد الغني حسين عبد علي1323471621511043032

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0084.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم عيسى محمد1323481621513055023

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0084.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيدعاء احمد عبد الحسن جاسم1323491621522013012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0084.00اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيآيات مال هللا سبتي عذافه1323501621522021001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0084.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيزينب صباح عبد هللا خلف1323511621524062019

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيموسى عمار عيدان علوان1323521621511004099

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمحمد جهاد داود سلمان1323531621511039069

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمحمد باقر صباح عبد الزهره نعمه1323541621511076039

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيياسر عمار عبد الكريم اسماعيل1323551621513035049

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيحسن علي حسين هاشم1323561621515004007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيتبارك عبد الحسن جبار راضي1323571621522013006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيحوراء خالد حبيب محمود1323581621524024011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0083.67اعدادية القرنة للبناتتطبيقيفاطمه معين فاضل غالب1323591621522005041

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0083.67ثانوية العلياء للبناتتطبيقيجمانه فاضل بدر ظاهر1323601621522052012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0083.67اعدادية البسمة للبناتتطبيقيآمنة احمد شنيت عبيد1323611621522080002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0083.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيصفا محمد عبد العزيز عبد السيد1323621621524011027

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0083.50اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمصطفى باسم بدر حبش1323631621511018151
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0083.50اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيإبراهيم كريم حميد مشاري1323641621511043002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0083.50ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيعلي رجاء طارق فضل1323651621511075033

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0083.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقييوسف مازن عبد الرزاق عبد الوهاب1323661621513006115

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0083.50ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحيدر اسعد مفتن بدن1323671621513014017

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0083.50للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيزينب وصفي عودة عيسى1323681621522013022

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0083.50اعدادية غزة للبناتتطبيقيزينب وليد عبد الحميد خضير1323691621522034026

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0083.50ثانوية المآثر للبناتتطبيقيمريم نجم عبد حاجي1323701621522100035

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0083.50ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيمريم صفاء قاصد قاسم1323711621524052004

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0083.33اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيمنار صباح مايع قاطع1323721621522038037

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0083.33ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيبنين ميثم محمد رضا عبد الحميد1323731621522056004

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0083.33االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء تطبيقيرمله كاظم قاسم علي1323741621524021003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0083.33ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقياحمد جبار حسين مريود1323752821511032001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية499.0083.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم كدر جحيح1323761621513123046

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية499.0083.17ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيهبة حمد عبد الصمد حمد1323771621522073010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية499.0083.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيايات عبد الجبار كاظم حبيب1323781621524011004

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0083.00ثانوية التعاون للبناتتطبيقيأم البنين رزاق عبد السادة محسن1323791621522083002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0083.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عبد الخالق عبد النبي حسين1323801621524019021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0082.83اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيعلي فائق حمود نمر1323811621511017101

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0082.83اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسنين ميثم وهاب قاسم1323821621511046031

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0082.83ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيأمير محمود جواد علي1323831621513022010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0082.83اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيفرح اسعد والي عبيد1323841621522026030

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0082.83اعدادية البسمة للبناتتطبيقيبتول عالء ذياب ابراهيم1323851621522080009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0082.67اعدادية العباس للبنينتطبيقيحيدر محمد صبري جبر1323861621511046053

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0082.67ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيصالح جاسم صالح عبد الجبار1323871621513022039

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0082.67ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمرتضى حسن جاسم عطيه1323881621513022077

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0082.67ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمصطفى مهند عبد االمير ناجي1323891621513032021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0082.67ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقياية عدنان مجيد رمضان1323901621524038004

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0082.50اعدادية غزة للبناتتطبيقيزهراء موحان بدير طارش1323911621522034023

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0082.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيصابرين بدر زيدان سالم1323921621522036050

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0082.50اعدادية العشار للبناتتطبيقيحوراء حافظ طالب علي1323931621522053013

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0082.50اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيجنات سهيل نجم عبد1323941621522091010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0082.33اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الزهره جاسم كاصد1323951621511020055

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0082.33ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم سبيط سالم1323961621513021080
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0082.33اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيبتول علي طعمة لعيبي1323971621522065006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0082.33اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينور حسن علي جابر1323981621522070021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0082.33ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيفاطمة امجد حمدان عودة1323991621524019019

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0082.17اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحسين احمد لفتة غالي1324001621511038010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0082.17ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيعال محسن علي عنيد1324011621524008002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0082.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيريمه احمد زكي حميد1324021621524011013

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0082.00اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيجنات حيدر رحيم علي1324031621522043020

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمنار محمد يوسف رمضان1324041621424005077

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه قاسم محمد نجم1324051621424072029

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الخالق عبد الكريم خضر1324061621424064027

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد طاهر علي1324071621413115014

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية567.2094.53ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم ناهي نعمه1324081621411003045

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن اياد نعمه عبد السيد1324091621413006013

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ياسين عبد الحسين محمد1324101621411001109

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيضي علي فارس حسين1324111621422038048

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية البسمة للبناتاحيائيزهراء رعد خضير سالم1324121621422080036

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر صالح جاسم1324131621424010028

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين عبد الحافظ عبد هللا عيسى1324141621511006042

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيسامي مازن عثمان جاسم1324151621413040004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية560.0093.33ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور حميد كريم خضير1324161621424028055

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية559.9693.33ثانوية المتميزيناحيائيمحمد الجواد عبد هللا حسين قاسم1324172821411023043

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم لؤي توفيق محمد1324181621424038060

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبتول جاسم غازي جاسم1324191621424072031

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء مرتضى نجم عبود1324201621424072122

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزينب مسلم جوحي خلف1324211621522064038

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية556.0092.67ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينور جواد عبد الجبار عباس1324221621424001047

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية556.0092.67ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد عودة جعفر1324231621424019032

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية556.0092.67ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيياسين عجيل حرج حسن1324242821517002036

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية555.0092.50ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائينهال ماجد نوري عذافه1324251621424062096

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية555.0092.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك كريم قاسم جابر1324262321422012059

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمنى خالد جمعة علي1324271621424024101

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائياسراء عبد سلمان محمد1324281621424062003

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيمريم عباس فاضل وادي1324291621522036070
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قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء عوده حاتم عبد1324302221522031029

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية553.0092.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء نجم عبد هللا حسن1324311621424011063

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية553.0092.17اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد موفق علي حسين1324321621511046138

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية552.0092.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينرجس يوسف قاسم سلمان1324331621424024110

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية552.0092.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيابو الحسن علي عكاب مسهر1324341621511001004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية552.0092.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيفاطمه غازي شلتاغ فليح1324351621522009031

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية551.0091.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الرزاق عبد الوهاب1324361621424005017

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيبنين عالء محمد سعيد عبدالحليم132437162042145016

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى احمد عبد هللا حسن1324381621411001167

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67اعدادية العباس للبنينتطبيقياحمد مثنى فاضل رشيد1324391621511046012

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50اعدادية البصرة للبنيناحيائيحيدر ناجي نخش رحيمه132440162041007017

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائياحمد رعد كامل عبد علي1324411621413026002

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50الخارجيوناحيائيكامل صارم كامل سعيد1324421621418001317

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50اعدادية الهارثة للبناتاحيائيهدى اياد ميري علي1324431621422021108

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعباس عالء نوري عبد هللا1324441621511010060

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفرح علي موسى كاظم1324451621422055047

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيهديل عدنان خضير عبود1324461621424035007

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33اعدادية الحمد للبنينتطبيقييوسف عادل عبد القادر خميس1324471621511051118

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيحسن جاسم محمد قاسم1324481621413025002

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيسجاد طالب عبد الحسين داغر1324491621513071051

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيمقتدى نوري شنين عبدالمحسن1324502221417048028

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء محمد احمد بطوش1324511621424002039

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمنتظر مشتاق طعمه بريهي1324521621513071146

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيفاطمة احمد محمد حسين1324532221427026007

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67ثانوية الماجدات للبناتاحيائيفاطمة حافظ عليوي طارش1324541621422037032

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم حسين غافل1324551621422003019

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيساره عبد الخالق ساجت صباح1324561621522036043

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد حسين حمد نعيمه1324572221411012079

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء حسام عبد الباري هندي1324582221422013027

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيشهد رياض صدام زبيدي1324592821522020032

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمريم حيدر طه عبود1324601621422051123

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيشمس حسنين عبد الوهاب عبد الزهره1324611621424029023

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيمريم حازم كاظم قلي1324621621524008008
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قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقينسرين عبد اللطيف وادي عبيد1324631621524027016

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00اعداية التضحية للبنيناحيائيعلي جميل خير هللا نصر1324641621411048018

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعباس علي فياض دايخ1324651621513014022

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيفاطمة اثير نعمة عبد الوهاب1324661621522073008

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صادق عباس عيدان1324672221411004369

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيجمانة نجم الدين عبد هللا عبد الحسين1324681621422055007

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب رحيم عبد مصيلغ1324691621426002122

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمهدي صالح غازي جبر1324701621413123158

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيفرقان قاسم عبد الحسين عبد هللا1324711621424019035

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيحسين عدي سالم كاظم1324721621413072004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد هللا عباس1324732721411033098

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية536.0089.33اعدادية حيفا للبناتاحيائيفاطمة جابر طاهر حبيب1324741621422045032

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17اعدادية القرنة للبنيناحيائيسامر سالم عبد عريمش1324751621411026024

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد حسين عبد هللا محي شهاب1324761621413123121

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيياسمين جمال حسن محمود1324771621424035008

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17الخارجياتاحيائياسراء حسنين عبد الوهاب محمد1324781621428050017

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية522.0087.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعباس حسين صالح حسين1324792821511002055

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية509.0084.83ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيحوراء علي ارشد محمد1324801621522006003

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0084.50ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيرقيه محمد جبار جبر1324811621524005007

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر ثائر عبد هللا ياسين1324821621511001276

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0083.67ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيزينب علي عبد الحسين كحيط1324831621524066020

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0082.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيايه سلمان كطان غضبان1324841621524024005

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0082.50اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيذو الفقار قحطان عدنان دلي1324851621511010046

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0082.17اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيمريم علي حسين حمدان1324861621522035067

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0082.00ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيناصر حسن طاهر ناصر1324871621513080009

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0082.00ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقينور الهدى احمد يونس حسان1324881621524051040

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.0081.83اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسن ماجد وليد حسن1324891621511006029

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.0081.83ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عالء جميل جبر1324901621524066025

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية490.4481.74ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيبنين رافد ناصر مظلوم1324911621522056003

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية490.0081.67اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي ياسين احمد عبد هللا1324921621511054071

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية490.0081.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا محمد طناجي زهرون1324931621513014031

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية490.0081.67ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيزينب سمير حسين عبد السادة1324941621524005011

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية490.0081.67ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيمريم عبيد عوده عبيد1324951621524005022
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قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية490.0081.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد شناوه شاتي1324961621524018016

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية490.0081.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيحوراء سعدي كشيش ذجر1324971621524028013

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية490.0081.67ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيفاطمه مرتضى ناصر خضير1324981621524066026

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0081.50اعداية التضحية للبنينتطبيقيعباس رزاق عطوان فزع1324991621511048099

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0081.50ثانوية النور للبناتتطبيقيمالك مظفر حسن عزيز1325001621522086019

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0081.50ثانوية بصرياثا االهلية للبناتتطبيقيزينب عقيل شهد علي1325011621524079002

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية488.0081.33اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعلي عبد المحسن غانم هادي1325021621511070060

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية488.0081.33اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيازهار ناعم لعيبي عوده1325031621522009001

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية488.0081.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيملك احسان حميد سالم1325041621524072032

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0081.17اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيهاجر حكمت هاشم حذية1325051621522017033

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0081.17ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيزينب هيثم عبد الحميد جدوع1325061621522073006

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية486.7281.12ثانوية االيالف للمتميزاتتطبيقيفاطمة علي عبد الحسين علك1325071621522007008

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية486.0081.00اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمحمد جعفر موسى عبد هللا1325081621511039068

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية486.0081.00اعدادية اليمامة للبناتتطبيقياالء ثائر صدام درويش1325091621522012001

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية486.0081.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيشهد مجيد حمود محمد1325101621522049035

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية486.0081.00ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيياسمين غضبان خلف صحن1325111621522068036

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية486.0081.00اعدادية البسمة للبناتتطبيقيزينب حيدر عبد الصاحب حمود1325121621522080030

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية486.0081.00اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيايات نصير عبد هللا طالب1325131621522081004

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية486.0081.00ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيأديان صباح قاسم زبون1325141621524014001

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0080.83اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيياسين معد ياسين سلمان1325151621511055222

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0080.83اعدادية األبلة للبناتتطبيقيزينب طالب لعيبي حسين1325161621522016022

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0080.83اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيمنار علي راهي حلو1325171621522070018

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية484.0080.67اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعبد المهيمن عبد الحسين كاظم صالح1325181621511042050

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية484.0080.67ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيحسين حسن محمد طاهر1325191621511073017

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية484.0080.67ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيداود سالم علي شديد1325201621515005067

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية484.0080.67ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيزهراء مشرق علي يوسف1325211621524019006

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0080.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن علي حمزه محمد علي1325221621511001052

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0080.50اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحسين سعيد حمد علي1325231621511051028

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0080.50اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيشهد فؤاد فالح سعدون1325241621522069035

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0080.33اعدادية البصرة للبناتتطبيقيهاجر احمد حسون حريب1325251621522058064

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0080.17ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحسين باسم طالب كاظم1325261621513035004

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0080.17ثانوية التعاون للبناتتطبيقيزينب كمال قاسم محمد1325271621522083008

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0080.17ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيمريم رعد يوسف عبد الرزاق1325281621524007013
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قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0080.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد باقر حسين خلف عليوي1325291621511018119

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0080.00اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيرؤى مؤيد عبد الباري مهلهل1325301621522065012

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية479.0079.83اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيتبارك احمد عطيه ثامر1325311621522063008

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0079.67اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الحسين علي1325321621511015118

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0079.67ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتتطبيقيسارة شعالن حسين جتان1325331621524046008

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0079.67اسطنبول-ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركياتطبيقيحسن كاصد محيبس حمدان1325343021517024004

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0079.50اعدادية الهدى للبناتتطبيقينور الهدى ميثم حسن راضي1325351621522003031

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0079.50اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزهراء ظاهر محمد علي احمد1325361621522094018

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية476.0079.33اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمرتضى صالح ربيع موسى1325371621511054101

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0079.17ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى حيدر فاضل حسن1325381621513021121

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0079.17الخارجياتتطبيقيحليمه صادق جعفر موسى1325391621528050120

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية474.0079.00اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي عبد الخضر يعقوب سعد1325401621511054064

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية474.0079.00ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتتطبيقيتبارك مهدي جبار جاسم1325411621524009003

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية474.0079.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزينب عارف عبد الرزاق عاتي1325421621524024022

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية473.0078.83ثانوية البتول االهلية للبناتتطبيقيشفاء جاسم محمد عباس1325431621524067006

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية472.0078.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمؤمل احمد نجم عبد هللا1325441621511001205

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية472.0078.67اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمرتضى عبد حسين عباس1325451621511019177

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية472.0078.67اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيبنين جعفر صافي جاسم1325461621522012004

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية472.0078.67اعدادية البصرة للبناتتطبيقيحسناء محمد حسن احمد علي1325471621522058020

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية472.0078.67اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيهديل خالد عبد الباقي عبد هللا1325481621522064067

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية472.0078.67ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيايات بهاء عبد السادة مرزوك1325491621524044003

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0078.50اعدادية المعالي للبناتتطبيقيجمانه مؤيد سامي عبد العزيز1325501621522018007

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0078.50اعدادية العباسية للبناتتطبيقيأيه عالء حسن حسين1325511621522057006

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0078.50ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيايه جعفر عوده عاتي1325521621524005005

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية470.0078.33اعدادية الهدى للبناتتطبيقيهدى احمد سالم مراد1325531621522003035

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83ثانوية الكنوز االهلية  للبنيناحيائيمحمد كاظم محمد خلف1325541621413001006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية531.0088.50اعدادية االصمعي للبنيناحيائيمحمد جواد غانم مخرب1325551621411010030

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية531.0088.50ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيحوراء وليد حسن علي1325562221424022019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0088.00اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمحمد رضا ماجد محمد حاتم1325571621511058078

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية525.0087.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبلسم حسين عواد عبد1325581621424011031

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيشاهين عصام انس عيسى1325591621411001062

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيمحمد اسعد صادق محمد1325601621411040046

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيتبارك محمد داخل راسم1325611621522026009
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيبراق سالم جبل بزون1325621621524028007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية522.0087.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب محمد خالد عارف1325631621422015042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية522.0087.00اعدادية غزة للبناتاحيائيعهد نهاد عبد الرزاق قاسم1325641621422034043

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية521.0086.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب علي عبد هللا دفار1325651621424072136

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية521.0086.83اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيبنين عودة كاظم عبد هللا1325661621522012008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية520.9686.83ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء نبيل محمد جواد سلطان1325671621422007040

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية520.0086.67اعدادية سبأ للبناتاحيائيشهد مازن جمعه سويد1325681621422019023

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية520.0086.67اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمة فرات عبد هللا بدر1325691621422058044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية520.0086.67ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيسنا عدي عبد الحميد طه1325701621524029011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية519.0086.50اعدادية المعقل للبنيناحيائيمنتظر عدنان عبد القادر فيصل1325711621411018051

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية519.0086.50اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحمد صادق عصام عزت محمد1325721621511007088

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية518.0086.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهاجر مجيد غالم شاهين1325731621424005094

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية518.0086.33ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمروه وليد طه محمود1325741621424010083

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية518.0086.33ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفدك حيدر جاسم محمد1325751621424066046

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0086.00ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيحسنين جواد كاظم عبود1325761621413060009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0086.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد مصطفى عبد الحسن حنتوش1325771621413123137

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0086.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد منتظر محمد جواد1325781621413123138

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0085.83اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزهراء هادي طعمه عبد1325791621422102042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0085.83االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيحسين سجاد عبد هللا عبد الوهاب1325801621513025007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0085.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقينورهان صالح كاظم ناجي1325811621524024045

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية514.0085.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيغاده حسين علي ياسين1325821621424011092

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية514.0085.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياراء عبد هللا عبد النبي عبد الحسين1325831621424038002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية513.0085.50اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيمنتظر اسعد حسن مهدي1325841621411039045

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية513.0085.50ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي ستار عويد نعيثل1325851621413020011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية513.0085.50ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتاحيائياالء هاشم شناوه ناصح1325861621424003001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية513.0085.50ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيُسال عقيل فرج احمد1325871621424016010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية512.4885.41ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيجعفر ابراهيم كاظم احمد1325881621413076004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية512.0085.33ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرحاب حسين عبد الحسن صالح1325891621422071032

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية512.0085.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينور خيري خلف رحيمة1325901621424022164

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية512.0085.33اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمجتبى وسام ستار عبد الجبار1325911621511033170

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية512.0085.33اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد سامي جابر حسن1325921621511033184

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0085.17ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيمزن شاكر خلف صدام1325931621424078020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0085.17ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء جمعه خضير عجيل1325942221424044024
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية510.4485.07ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيايه صفاء عبد الزهرة صالح1325951621422007015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية510.0085.00ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيزهراء باسم عودة عبد1325961621424006002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية509.0084.83ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيعباس نبيل عبد االمير ياسين1325971621413110018

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية509.0084.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيشمس الضحى سالم جاسم محمد1325981621424028036

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0084.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينبأ علي عبد هللا ناصر1325991621424072274

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0084.50ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيحيدر وارد كاظم جالب1326001621511073022

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0084.50اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيساره طاهر محسن عبد الحسين1326011621522021022

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0084.50ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيزهراء عبد هللا عبد الصادق طه1326021621522039016

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0084.50اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزينب حمدان جاسم كاظم1326031621522061023

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0084.50اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينور الهدى ناصر عبد االمام حمد1326041621522070020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0084.33ثانوية المآثر للبناتاحيائيفاطمه سعد جمعه فرج1326051621422100034

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0084.33اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحسن صباح نوري عزيز1326061621511038008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0084.33اعداية التضحية للبنينتطبيقياحمد سالم عبد الواحد عبد الرضا1326071621511048007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0084.33اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيمريم مشتاق ناصر محمد1326081621522038035

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0084.33ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيزينب فاضل كاظم حسن1326091621524048008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17اعدادية االصمعي للبنيناحيائيباقر فالح شريف عبد الرضا1326101621411010004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعباس وسام يوسف يعقوب1326111621411035015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17اعدادية البتول للبناتاحيائيزينب فرج حمود زيارة1326121621422066015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح قدوري بدن1326131621424014029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيفاطمة عباس صبري محمد1326141621424021025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0084.00اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيشاكر فاضل شاكر محمود1326151621411040025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0084.00اعدادية العشار للبناتاحيائيايالف طارق محمد براك1326161621422053021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0084.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعامر حميد مطر كسار1326172521411008175

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83اعدادية البصرة للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد الكريم علي1326181621411007026

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيسيف باسم مطر بديوي1326191621413052009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83اعدادية االريج للبناتاحيائيحنان عظيم عبد الرزاق جابر1326201621422062011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزينب راصد يحيى شهاب1326211621422089030

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية502.8883.81ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيشهد اسعد كاطع راضي1326221621422007058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0083.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الكريم عبد الزهره عبد الرسول1326231621411001134

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0083.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيابرار عمار حمه رحيم قادر1326241621422051003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0083.50اعدادية االعالم للبنيناحيائيحسين وليد ناظم يسر1326251621411041007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0083.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء سعد مولى حميد1326261621424072193

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0083.33ثانوية سفوان المسائية للبنيناحيائيعلي احمد فرج جابر1326271621415006009
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0083.33ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيهبة اياد طالب جاسم1326281621424027030

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17اعدادية الهارثة للبناتاحيائيمريم عبد العباس حسين عويد1326291621422021091

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمينا مشاري محمد مشاري1326301621424072273

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية555.0092.50اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيفاطمة عبد علي عبود مريهج1326311621422047019

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية553.0092.17ثانوية بصرياثا االهلية للبناتاحيائيانس خالد برغش حمود1326321621424079003

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية551.0091.83ثانوية المبادئ للبناتاحيائيبلقيس احمد صالح عباس1326331621422022004

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعلي االكبر حسين علي عبادي1326341621513110045

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33اعدادية األبلة للبناتاحيائيكوثر سلمان نزال سلمان1326351621422016030

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيايمان محسن كاظم سهيل1326361621424047006

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية العدل المختلطةاحيائيسيف شالكه جعوال محيبس1326372421417011012

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيعلي محمد علي لفته1326381621511019121

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمهدي سمير موسى كايم1326392221413013186

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33ثانوية العرفان المختلطةاحيائينور ضياء نعيم عبدهللا1326402221427042039

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء محمد صادق عبد علي1326412721422037145

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00اعدادية االريج للبناتاحيائيبتول ياسين قاسم مشيغي1326421621422062006

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيهاجر عصام ابراهيم محمد1326431621422076068

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمجد عبد الجبار جميل عبودي1326441621424072241

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيرقيه عدنان عباس عجيل1326451621524050013

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين احمد رمضان هويرف1326462821422013016

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.6889.78ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيشهزالن هاشم عبد الجبار ياسين1326471621524011024

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيحسين سلمان ابراهيم سلمان1326481621513031004

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيأحمد حيدر عبد الزهرة علي1326491621513110004

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عادل عطيه طالل1326501621524028031

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين عبد الكريم ناصر1326511621513006059

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيناصر عبد الدايم ناصر حسين1326521621513071152

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17ثانوية النصر المختلطةاحيائيحسين كاظم محمد حسن1326532821417004003

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية534.0089.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد قاسم هاشم1326541621424008036

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية534.0089.00ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيساره محمد عزيز محسن1326551621524005014

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية534.0089.00ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيزينب موحان بدير طارش1326561621524048009

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83اعدادية العشار للبناتاحيائيأيه أمجد حميد عبود1326571621422053003

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيانفال عماد محمد حاجي1326581621422063003

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيساره موفق كاظم عبد هللا1326591621424011081

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية532.0088.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب عباس جميل نغيمش1326601621424022079
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قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية532.0088.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه ليث فيصل الزم1326611621424072223

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية532.0088.67ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعلي خالد زكي عبد1326621621513016041

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية532.0088.67ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعبد المجيد ياسين عبد المجيد عبود1326631621513117015

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية532.0088.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقياديان ضياء جابر عبود1326641621524061002

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية531.0088.50اعدادية االصمعي للبنيناحيائيمصطفى رعد عبد الرضا ديوان1326651621411010034

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية531.0088.50ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيحسن مزهر وحيد رمام1326661621413078004

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية531.0088.50ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيايمان عبيد خير هللا عاشور1326671621424051021

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية531.0088.50ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيهدى شاكر عبد هللا خنجر1326681621426001034

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية530.2888.38ثانوية المتميزين االولىاحيائيطه نواف سليمان علي1326691721411022055

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية530.0088.33ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيحسين احمد عبد الجبار عبد الكريم1326701621413115005

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية530.0088.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد جابر علي1326711621513006105

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية530.0088.33اعدادية غزة للبناتتطبيقيياسمين أحمد قاسم محمد1326721621522034054

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية529.0088.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيساره علي بخيت فضل المولى1326731621424028030

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية529.0088.17ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيسجى جبار خلف مزيعل1326741621524027009

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية529.0088.17اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيحسين صالح حميد كاظم1326752221411011014

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية529.0088.17ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيعلي عادل حسين محسن1326762721413008018

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0088.00اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمة ستار سالم كاظم1326771621422021071

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0088.00ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي كاظم مذبوب1326781621424001046

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0088.00اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي مثنى فاضل رشيد1326791621511046109

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0088.00ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيوليد خالد ناصر عامر1326801621513015064

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0088.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيسجاد كريم عوده عداي1326812221411033136

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0088.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء صادق عبد فليح1326822221424045116

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية527.0087.83اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي ناصر صادق موسى1326831621411034050

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية527.0087.83اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء مسلم راضي محمد1326841621422053065

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية527.0087.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمالك حيدر طالب فالح1326851621424011133

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية527.0087.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم فراس سعدون كاطع1326861621424072258

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية526.0087.67ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيرغدة حسين ذبيح نجم1326871621424001019

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية526.0087.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينه احمد دعير مبدر1326881621424011074

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية526.0087.67ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيديما عبد السالم محمد جابر1326891621424041004

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية526.0087.67ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيأمنه آسعد مسير علوان1326902221424043001

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد عالء فضل بريو1326911621413030040

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33اعدادية القرنة للبناتاحيائيحوراء علي محسن احمد1326921621422005015

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33اعدادية اليمامة للبناتاحيائيانبياء عادل فاضل سلطان1326931621422012007
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قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33اعدادية الهارثة للبناتاحيائيافنان خليل عبد الجليل عبود1326941621422021005

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعباس غالب نعيم شفيج1326952221411033158

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن عبد الهادي ذياب عبدعون1326962221411034083

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيسالم رسن سالم حمد1326972821415001165

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية523.0087.17اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي كاظم مزهر وادي1326981621411034031

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية523.0087.17اعدادية البصرة للبناتاحيائيدانيه جعفر حسن محمد1326991621422058017

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية523.0087.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره حيدر عيدان علي1327001621424072152

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية523.0087.17اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمه لطيف كاظم جاسم1327012221422047179

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية522.0087.00اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيبنين لطيف سعيد مبارك1327021621422035019

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية522.0087.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيهبه وليد احمد محمد1327031621424026066

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيرضا عبد الرحمن حسن جاسم1327041621513006029

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية533.9688.99ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزينب حسن محسن عذافة1327051621422056015

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمنار طه ياسين طه1327061621424011138

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية531.1688.53ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعبد االمير لؤي جواد كاظم1327071621411003024

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية529.0088.17ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيزينب علي عثمان محمد1327081621424006005

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية529.0088.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب مجيد صبيح صغير1327091621424022087

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية525.0087.50ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمحمد زهير محمد حنون1327101621413004058

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية525.0087.50االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيجاسم محمد جاسم خلف1327111621513025005

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية521.0086.83ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيعبد الحميد حسن علي خلف1327121621413078009

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية519.0086.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه حسن كاظم يوسف1327131621422054054

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية518.0086.33اعدادية العشار للبناتاحيائيليالء نبراس فاخر مطرود1327141621422053118

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0086.00اعدادية االريج للبناتاحيائيزهراء منير ناظم حسون1327151621422062020

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0085.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبنين عامر حمود قاسم1327161621424011034

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0085.83ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيمحمد عصام حمزه عباس1327171621511053029

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0085.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد باسم عبد علي عبود1327181621513006081

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0085.83ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقيضحى عباس حاتم مراد1327191621524056008

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية514.0085.67اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزهراء كاطع سعد جراح1327201621422021040

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية513.0085.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب علي محمد حسن عبد الكريم1327211621424022083

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية513.0085.50اعدادية ام قصر للبنينتطبيقييوسف ضياء رسن جحين1327221621511038071

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0085.17ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد كريم نتيش والي1327231621413030042

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0085.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره سامر صباح خلف1327241621424072154

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0085.17اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزينب حميد محيسن ناصر1327251621522064032

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0085.17ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيأديان حامد فهد صبيح1327261621524048001
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قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية510.0085.00ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحمد علي محمد جواد صنكور1327271621413121010

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية508.0084.67اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمصطفى محمد غباش حمد1327281621511007115

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0084.50اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحسن جواد طعيمه غميس1327291621411031036

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0084.33ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب جلوب حمود مشكور1327301621424033004

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0084.33اعدادية البتول للبناتتطبيقيزهراء عدنان ثامر لفته1327311621522066015

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.7284.29ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيرقيه اسعد محمد حسين محمد علي1327321621422007030

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمصطفى جعفر عبد الرحيم ناصر1327331621511054104

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيمريم مالك علي عبد الحسن1327341621524014021

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17الخارجياتتطبيقيفاطمه ماهر حميد حمدان1327351621528050403

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0084.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيلبنى حسين رحمه عوده1327361621422009076

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائياماني فاضل عبد هللا باني1327371621422036006

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفدك رائد ناهي حسن1327381621522054046

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية502.2483.71اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسين فرقد محمد سعيد عبد هللا1327391621411068016

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0083.67ثانوية تونس للبنينتطبيقيسالم عباس علي عباس1327401621511080009

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0083.33ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيناصر قصي مقبل ميسر1327411621513115057

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية499.0083.17للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيأسيل كاظم كاطع حسن1327421621422013001

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0083.00ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيروان احمد اسماعيل حسن1327431621422002006

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0083.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيالزهراء صباح علوان عبد الكريم1327441621422094005

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0083.00اعدادية االعالم للبنينتطبيقيحسين فاضل احمد علي1327451621511041027

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0083.00اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيفاطمة محمد شريف عبد هللا1327461621522102030

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0083.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقينرجس علي عبد هللا حسين1327471621524002037

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0082.83اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد نجم الدين عبد هللا عبد الحسين1327481621411047017

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0082.83ثانوية الكرار للبناتاحيائيفاطمه صبيح وساف شهيب1327491621422088021

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0082.83ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيبتول باسم ياسين عبود1327501621424010012

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0082.83ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم سهر عمران1327511621424019021

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0082.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد طيف سليم كريم1327521621413123013

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0082.50اعدادية العباسية للبناتاحيائيشهد محمد عبد الحسين حميدي1327531621422057029

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0082.50ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائياالء عالء مجبل حمادي1327541621424064001

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0082.33اعدادية االصمعي للبنيناحيائيزين العابدين سعد عبد الواحد يونس1327551621411010011

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0082.33اعدادية االكرمين للبنيناحيائيمحمد علي محمد جبر1327561621411017030

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0082.33ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيموضي عبد هللا حميد عبد هللا1327571621424066058

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.4082.23ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيرقية كاظم فاضل سلمان1327581621422056006

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0082.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرانيه خليل ابراهيم كاظم1327591621424011051
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قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0082.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب فكري عبد الجليل احمد1327601621424072140

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0082.00ثانوية االمال االهلية للبنيناحيائيعلي عبد اللطيف قادر راضي1327611621413049005

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0082.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيطيبه بهجت عبد الواحد عبد هللا1327621621424028039

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.8481.97ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائينادين صباح نوري حسن1327631621422056029

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.5281.92ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفاطمه نصير شاكر طعمه1327641621422007074

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.0081.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور الهدى صباح ماهر طاهر1327651621424005084

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية490.0081.67ثانوية المرفأ للبناتاحيائيبنت الهدى واثق هادي محسن1327661621422039008

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية490.0081.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس علي مسلم شرهان1327672621411001086

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0081.50اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمحمد فاضل عباس عودة1327681621415002058

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0081.50ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء هاشم ناصر حاجم1327691621422082015

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0081.50ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيبنين محمد حسين صبر1327701621424007012

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0081.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيسارة عدنان هاشم محسن1327711621424022095

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0081.50ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه لفته سلمان عبد العزيز1327721621424028043

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0081.50ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيزينب منصور حسن مظلوم1327731621424050039

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0081.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيجمان حسين سالم حمزه1327741621424072053

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية488.0081.33ثانوية الثريا للبناتاحيائيزينب عبد االمير نبهان محمد1327751621422097022

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية488.0081.33ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيمريم احسان صالح احمد1327761621424001040

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية488.0081.33ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائينورهان نبيل ابراهيم محمد صالح1327771621424008047

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية488.0081.33ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيايات رعد حمزه عباس1327781621426001005

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية521.0086.83للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائياالء احمد هادي كامل1327792221422013005

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0086.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد مهند عبد الرضا طالب1327802221411033303

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0083.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائياديان مقدام عزيز سليمان1327812221424051002

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0083.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد الحسن جاسم محمد فياض1327822221411003147

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0082.50ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد عبدالكريم ابراهيم نجم1327831621413030039

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0082.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب حيدر عبد المحسن ربح1327842221422083146

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0082.17ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيحوراء جعفر عبد سعدون1327852221424067013

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.0081.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائياسيل علي محسن عطيه1327862221422037004

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية488.0081.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء عوده اشغين خلف1327872221422039180

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0081.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياشجان عبد هللا زغير مصدك1327882221422039048

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية486.0081.00ثانوية بالد الرافدين االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد دويج رويضي1327892221413011013

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0080.33ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمصطفى شهيد نعيم علوان1327902221413025123

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0080.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء ضياء جاسب علي1327911621424072110

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0080.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عادل خلف سعدون1327922221411004378
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قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0079.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحسن عائد شالل حاتم1327931621511029021

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0079.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيسجاد صالح عبد اللطيف وادي1327941621511035063

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0079.50ثانوية الوالية للبناتاحيائييقين حسين نعمه واجد1327952221422066227

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية473.0078.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء حسين نجم عبد هللا1327962221422050087

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0078.00اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء حسن علي نصار1327972221422028069

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0078.00اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء عامر عبد الحمزه عكموش1327982321422002062

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0077.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحنين مرتضى خنجر عبد الحسين1327991621422017015

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0077.83ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزهراء عطيه خشان دويشر1328002221424065020

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0077.67اعدادية االبرار للبنيناحيائيعقيل حميد جميل حسين1328012221411070114

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0077.50ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزينب احمد داخل مدلول1328022221422029027

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0077.50ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه نعمه جاسم جبار1328032221424038017

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0077.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء وليد خالد كنين1328042221422004173

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0077.17ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيزينب محسن علي زامل1328052221424069016

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0077.17اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيرباب رهيف حامد مشتت1328062221426002247

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0077.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد نهاد سعيد مهدي1328071621413030043

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0077.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيسارة وسام عبد النبي ياسين1328082221422044055

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0076.83اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد علي حسين راضي1328092221411012230

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0076.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء باسم محسن ساجت1328102221422016065

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0076.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء فؤاد فرحان كاظم1328112221422039182

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0076.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور معمر عادل ياسر1328122221422008116

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0076.50ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيغدير رزاق عبد الحسين فرج1328132221424047069

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0076.33ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء عدي علوان جهيد1328142221424008104

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0076.17اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمحمد احمد فيصل غالب1328152221511062019

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0076.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي جبار مطشر1328161621424024085

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0076.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر حسين عداي1328172221411004313

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0076.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء مزهر محمد سطيح1328182221424028102

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية455.0075.83ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيسحر عبد الرسول لطيف حرب1328191621424051088

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية454.0075.67ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب ستار عبد غضيب1328202221422066114

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0075.33اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيحمزه الزم هليل طويرش1328212221411011022

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0075.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي ثامر هالمه حمادي1328222221413006114

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0075.33ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعلي شاكر كوين عنيد1328232221413009031

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0075.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيجنات رشيد حسين جاسم1328242221422004073

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0075.33اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيعلي شالل ديوان تبينه1328252821411007060
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قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0075.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتقوى حسين عزيز مشخول1328262221422008022

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0075.17اعدادية اور للبناتاحيائينبأ محمد عبد علي عبد العباس1328272221422040118

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0075.17اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيسجى ناظم شالكه منشد1328282221426002255

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0075.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عطوان محمد زغير1328292221411004116

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0075.00اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء حسين شنجار عوده1328302221422028071

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0074.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحمزه علي عبد الحسين صاحب1328312221411033104

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0074.83اعدادية تونس للبناتاحيائيهديل احمد ياسين عبد العالي1328322221422007088

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0074.83اعدادية الحدباء للبناتاحيائيرقيه حامد ورد جالي1328332221422047065

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0074.83اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيفاطمه كاظم هادي وطبان1328342221522036025

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0074.67ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي الرضا غسان عدنان كامل1328351621413021034

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0074.67ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن علي عبد الحسين1328362221413009039

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0074.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسماء جاسم عواد شناوه1328372221424005042

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0074.50اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيطفوف ناهي سلمان عليوي1328382221426002277

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0074.50ثانوية النبوة للبناتتطبيقيآيات صادق عودة ظاهر1328392221522076004

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0074.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد هللا صالح جايد خلف1328401621511032115

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0073.67اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحسين عماد عبد الوهاب عبد المحسن1328411621511047015

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0073.67اعدادية العمارة للبنينتطبيقيسجاد محمد هاشم محمد1328422821511005072

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0073.00ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيل راضي عالوي1328431621513047036

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0073.00ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيحسين فالح حسين كوماني1328442221511047005

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0072.83اعدادية االندلس للبنينتطبيقيسجاد كامل علي نايف1328452821511008043

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0072.67ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمؤمل محمد عوده فالح1328461621513021094

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية435.0072.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي فرزدق مدلل شبر1328471621513021082

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية435.0072.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسن ستار فرهود عبد الحسين1328482221511009009

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية435.0072.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي ناظم معارج شاهر1328492221511013057

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0072.33ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحيدر ماجد زبون محمد1328501621513015021

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0072.33ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمحمد صباح خلف رسن1328512821511020087

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0072.17ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيحسين محسن زرار صافي1328521621513016016

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0072.00ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعباس عدنان خلف مناتي1328531621513026036

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83ثانوية خولة للبناتتطبيقيكوثر جبار كاطع رمح1328542821522033035

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0083.50ثانوية خولة للبناتتطبيقيام البنين عبد الكريم عبد الحسن قاسم1328552821522033002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0082.33ثانوية المشرح للبناتتطبيقيرغد كاظم عطيه بوحي1328562821522022005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0082.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياواب فرقان مجيد وطن1328571621513021013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0080.83ثانوية دجلة للبنينتطبيقييوسف علي جواد كاظم1328582821511011151
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0080.17ثانوية المشرح للبناتتطبيقيسجى هادي سلمان سعيد1328592821522022015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0078.00اعدادية المشرح للبنينتطبيقيكرار عباس صبيح عبد1328602821511017081

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0077.67ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيعلي سامي صبيح حنون1328611621511053024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0077.00ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيفاطمه حافظ عبد السادة بريسم1328622821522043034

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0076.83ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياحمد راضي عبد الجبار حنتوش1328631621513004009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0076.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيقاسم مصطفى ناصر عبد الحسن1328642821511002079

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية454.0075.67ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي اسعد سامي محمود1328652821513005006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0075.00اعدادية البيان للبناتتطبيقينور حازم محمد عيادة1328662821522028059

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0074.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين علي محمد محيسن1328672821511001050

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0073.67ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيعبد الفتاح قيس محمد سليم محمد امين1328681621513031011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية441.0073.50ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزهراء عبد السالم فاخر عويد1328692821522002023

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية440.0073.33اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي ماهر حسن محمد1328701621511011091

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية440.0073.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقينور الهدى سامي طاهر عيسى1328711621524011043

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0073.00اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمسلم عقيل راضي عبد الصمد1328721621511007105

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0073.00ثانوية النصر المختلطةتطبيقيتقى عبد  مجيد كاظم1328732821527004001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0072.83ثانوية الرسول للبنينتطبيقيعلي حسن سعدون شريب1328742821511030017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0072.67ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمشرق ريسان كامل عبد علي1328751621513026076

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0072.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيرفل سعد عبد الرزاق صالح1328762821522018036

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0072.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقييقين ستار جبار شمخي1328772821522018094

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0072.67ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيزهراء عبد الرضا طعيمه حسن1328782821522030011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية435.0072.50ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعالء عادل كاظم عباس1328792821513005005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية435.0072.50ثانوية خولة للبناتتطبيقيزهراء احمد عطية شندل1328802821522033010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0072.33اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسين رشيد حميد رشيد1328811621511002054

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0072.33اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم هالل صكبان1328821621511057121

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0072.33ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمصطفى نظير عريج صيهود1328831621513049048

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0072.33ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيزينب عبد الحسين فنجان غيالن1328842821522027022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0072.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي طارق عبد الرحمن خلف132885282051001104

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0072.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين فراس عبد الحسين خلف132886282051009026

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0072.00ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس طالب عيسى1328871621513026070

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0072.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيامين خضير بدر مدهوش1328882821511001023

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0072.00ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيعباس رمضان كطافة حليفي1328892821511029009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0072.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي سعد زغير شرهان1328902821511037082

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0071.50ثانوية اهل العلم االهلية للبنينتطبيقياحمد عائد عبد هللا سلمان1328911621513064001
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0071.50ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيبنين حسن عبد الحسين خلف1328922821522016008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0071.33ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد طه حسين1328931621513031026

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0071.33اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي جاسم زرار علي1328942821511037070

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0071.33اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي نجم شمال عبيد1328952821515001393

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0071.33ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتتطبيقيسجى محمد حسين شنون1328962821524001003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0071.17اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيمحمد جواد عبد الكاظم هاشم1328971621511024046

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0071.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيليث سهيل قاسم محمد1328981621513123037

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0071.17ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيزينب عبد النبي هاشم فليح1328992821522037036

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية426.0071.00اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيسارة حسنين وارد زغير1329002821522005030

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية426.0071.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء عبد الحسين عبد مطشر1329012821522018045

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0070.83اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد مهدي محمد نوري ابراهيم1329022821511005134

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0070.83اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمؤمل عبود كريم شيال1329032821511010073

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0070.83ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمصطفى محمد رحيمه جبيح1329042821511011141

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية424.0070.67اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي حسين علي محمد1329052821511005093

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية424.0070.67اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيفاطمه سالم عيدان عويز1329062821522012035

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية423.0070.50اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيآمنة احمد كاظم طاهر132907282052055003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية423.0070.50اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء جبار حسين حيدر1329082821522013018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية422.0070.33اعداية التضحية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين عبيد عنيد1329091621511048164

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية421.0070.17اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزهراء هادي بدوي عبد هللا1329101621522036032

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعبد هللا هشام شهاب حميد1329111621511006093

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمرتضى رحيم احمد محمد1329122821511005138

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي حسين علي نعمه1329132821515001332

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزهراء وليد كاظم محمد1329142821522010028

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00الخارجياتتطبيقيرقية رضا عبدالسادة حويش1329152821528050028

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0069.83اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد علي غيالن عبد علي1329161621511018135

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية418.0069.67اعدادية العمارة للبناتتطبيقيغدير سالم حسن علي1329172821522009052

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية417.0069.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد حردان خطار جاسم1329181621511029069

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية417.0069.50ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمرتضى هادي عبد الكاظم جعفر1329191621513121024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية417.0069.50ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيمريم كاظم هامل جاسم1329202821522043046

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0069.33ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمجتبى سالم كاطع عبد الرضا1329211621513099009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0069.33اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي نعيم فاضل فليح1329222221515011113

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0069.17ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيحسن ماجد عبد الكريم مجيد1329231621513117008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0069.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمقتدى عباس جاسم محمد1329242821511001200
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0069.17ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسين محمد سيد حمد1329252821511011043

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0069.17اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيابراهيم انور عبد الحسن جاسب1329262821511015003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0069.17ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيفاطمه صالح فرحان جالب1329272821522027029

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0068.83اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي فاضل سالم عبد هللا1329281621511016087

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0068.67اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي ثامر موسى حسين1329291621511038035

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0068.67اعداية التضحية للبنينتطبيقيباقر سعيد هادي ريحان1329301621511048022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0068.67ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى خالد راهي حسن1329311621513004153

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0068.67ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيزهراء علي جبار حسين1329322821522024009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0068.50ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيمسلم احمد محسن جايد1329331621511075052

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0068.50اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقياحمد خالد نعيمه سدير1329342821511037004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0068.50ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقينور الهدى راهي طاهر حسب1329352821522037059

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0068.17ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيمجتبى خالد وليد فهد132936162051409013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0068.17اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزهراء علي سوادي جالب1329371621522094019

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0068.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد حسن خلف بريدي1329382821511001008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0068.17اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيايات كريم جلوب شمخي1329392821522020006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0068.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد مهند مجيد فاضل1329401621513071123

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0068.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيرضا طالب حسن فليح1329412821511001069

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0068.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد الجواد خليل عبد الزهره حميدي1329422821511005117

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0068.00ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيعقيل عودة عذافة داخل1329432821511035035

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0068.00ثانوية ام عمار للبناتتطبيقياالء جبر موزان خنجر1329442821522027002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0067.83ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيام البنين صالح حسين فاضل1329452821522031005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0067.67اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيسجاد عباس علي عتيوي1329461621511027024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0067.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقييحيى زكي عوفي كشيش1329471621511029101

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0067.67ثانوية الفرات للبناتتطبيقيريام صالح صبيح حسين1329482821522010019

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0067.67ثانوية المشرح للبناتتطبيقيغدير ماجد سكر شنون1329492821522022018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية405.0067.50ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيابرار عبد الحكيم عامر منصور1329501621524026001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينتطبيقيحسن عادل فضاله العيبي1329511621513043004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيتسنيم احمد كاطع مزبان1329521621524044008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0067.17ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقياحمد ضياء عبد هللا طاهر1329531621511005005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0067.17ثانوية النصر المختلطةتطبيقيحسين فالح حسن حافظ1329542821517004008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعمار الزم ناصر حمود132955162051090036

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيرفل شاكر داخل ماشاف1329562821522010015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيمريم جبار بهير حسين1329572821522020051
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية401.0066.83ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيدالل حسين مجبل جميغ1329582821522011004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية401.0066.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينب سعدون عبد الحسين سدخان1329592821522018054

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحسين علي هاشم خزعل1329601621511033049

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيسجاد عادل علي العيبي1329612821511007051

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيزهراء حارث مكي شالل1329621621524001011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمؤمل محمد جلوب فالح1329632821511027044

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيهدى كاظم حسن جابر1329642821522018091

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33اعدادية الحمد للبنينتطبيقيجاسم اسعد جاسم نعمه1329651621511051017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي كامل علي سالم1329662821511001122

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33اعدادية المشرح للبنينتطبيقيسجاد زامل صبيح صحن1329672821511017052

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمحسن علي كاظم محسن1329682821511037109

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0066.17اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسن ناظم حسن حمزه1329691621511002049

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0066.17اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحيدر علي شداوي علي1329701621511013041

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقييوسف حسنين عاتي عبد هللا1329711621511001290

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسين عالء يوسف ايوب1329721621511002063

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم نوري شنين1329732821511005101

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقييوسف علي جعفر ياسين1329742821511005170

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمهتدي سعد جبار حسوني1329752821511017104

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد عباس ساجت1329761621515011114

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83اعدادية كربالء للبنينتطبيقيضياء الدين داود سالم زوير1329772221511034044

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83اعدادية العمارة للبنينتطبيقياحمد عبد الرزاق جبار صبر1329782821511005022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83ثانوية النصر المختلطةتطبيقيحيدر نعمه حزام شمشير1329792821517004013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية394.0065.67اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي حسين كامل طاهر1329801621511034102

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية394.0065.67اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي عبد الرزاق قاسم محمد1329812821511008059

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية393.0065.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد نعيم جاسم جويت1329822821515001516

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية392.0065.33اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحسين احمد يوسف ناصر1329831621515007084

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية392.0065.33اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفاطمة احمد سوزة نوري1329842821522013034

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية392.0065.33ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيايات طه حسين علي1329852821522027004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمسلم شوقي عبود علي1329861621511040086

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيكرار باسم عبد هللا عوده1329872821511020078

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعبد هللا حسين خلف عطيه1329882821511015100

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83اعدادية المشرح للبنينتطبيقياحمد هامل داخل صخي1329892821511017007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمصطفى مانع اشتيت كلش1329902821511020098

4148 من 4030صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي لؤي حامد ياسين1329911621511035098

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحسين علي عكال غيالن1329921621511051036

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50اعدادية المعالي للبناتتطبيقيعذراء عبد الحسن عبد الصاحب شيحان1329931621522018024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50ثانوية الحسنين للبنينتطبيقيعباس صادق عوده لفته1329942821511036024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيانتظار مهدي كوكز شنيشل1329952821522018008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية386.0064.33اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيمريم مؤيد خالد حطاب1329961321522040072

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية386.0064.33ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمحمد بسام عاشور رشيد1329971621513060025

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية386.0064.33اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي كاظم موسى جادل1329982821511017078

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية386.0064.33اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعباس حمزه عباس جريد1329992821511021068

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية386.0064.33ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيكاظم اسماعيل ذهب دهش1330002821517010027

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية386.0064.33ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيايالف عبد الزهرة حسن عكله1330012821526001011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقياحمد فالح سفاح شمخي1330022221513036003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسن فالح حسن جبر1330032821511001032

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية531.3288.55ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائييقين احسان سكر ساهي1330042821422003132

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية509.0084.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيندى حيدر سلطان غالم1330052821422003125

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية509.0084.83ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيزينب علي حسين عبد الحسن1330062821422016022

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية508.0084.67اعدادية العمارة للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد الحسين عبيد1330072821411005074

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0084.17اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيايمان عالء محيبس شلغم1330082821522020009

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0083.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهاله وصفي علي كاظم1330091621422054071

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0083.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيايمان علي عوده عبد هللا1330102821522018011

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0082.83اعدادية العمارة للبنينتطبيقيابو الفضل مصطفى طعمه جوده1330112821511005011

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0082.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيغدير رسول حمادي جابر1330122821522018069

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0082.67اعدادية الزوراء للبناتتطبيقييقين عبد الباري صكبان سالم1330132821522020069

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0082.33ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيعذراء علي حسين جري1330142821427002005

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0082.33اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة حسان ناصر حسين1330152821522020038

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0082.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد باقر علي حسين ثجيل1330162821511005119

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0082.17ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيعلي كاظم علي سلمان1330172821511029022

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0082.17ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء عادل قاسم عكيد1330182821522043017

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.0081.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء محمد طعمه جاسم1330192821422003063

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.0081.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياديان فاضل عباس زنيد1330202821422018004

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0081.50اعدادية العمارة للبناتاحيائيعذراء قاسم صيوان كرم هللا1330212821422009100

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية486.0081.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيفرقان عبد الرضا كريم جبر1330222821422010093

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0080.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيفاطمه علي مهاوي لفته1330231621522044042
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قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0080.83ثانوية الميمونة للبناتاحيائياخالص حسين جبار سماري1330242821422023002

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0080.83ثانوية الرسول للبنينتطبيقيكرار حميد عودة حمود1330252821511030023

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0080.83ثانوية خولة للبناتتطبيقيفاطمة سعد زغير وادي1330262821522033030

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0080.33اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء حسين عالوي سيد1330272821422009060

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0079.67ثانوية االصالة للبناتاحيائيجنان خير هللا طالب ياسين1330282821422002034

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0079.50اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء كاظم حضيري خالف1330292821422028047

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية476.0079.33اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيحنين فرحان سدخان كاظم1330301621422102020

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0079.17ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيكفايه حسين علي كليش1330312821522031044

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية474.0079.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيكاظم محمد فرحان حنين1330322821411005102

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية473.0078.83اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيسجاد حيدر ناجي مانع1330331621511040028

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية473.0078.83ثانوية النصر المختلطةتطبيقيكاظم محمد ساجت شغي1330342821517004029

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية473.0078.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيجنات حسين ياسر نصيف1330352821522018023

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية473.0078.83اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزهراء نعيم هاشم رسن1330362821522020026

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0078.50اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيابا الفضل عبد المنعم حسن لفته1330372821511002003

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0078.50ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيميثم حاكم لفتة فرج1330382821517010039

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية469.0078.17ثانوية االستبرق للبناتاحيائيتبارك حسن زياد كاظم1330392221422083047

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية469.0078.17ثانوية الفرات للبناتاحيائيختام احمد حنون محسن1330402821422010029

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0078.00ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيام البنين غسان عبد الواحد حنتوش1330412821424001001

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0077.83اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي احمد قاسم مطر1330422821511008050

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0077.67ثانوية كميت للبناتاحيائيطيبه سالم جواد كاظم1330432821422017034

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0077.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين كريم ثكب حسين1330441621422003016

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0077.50اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء حسين محمد راضي1330452821522009027

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0077.17ثانوية االصالة للبناتاحيائيالرباب فالح عطية حميدي1330462821422002004

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0077.00اعدادية البيان للبناتاحيائيسلمى عبد الكريم كاطع عويد1330472821422028058

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0077.00ثانوية المشكاة للبناتاحيائينبا وليد خالد سبتي1330482821422031052

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0076.50ثانوية النضال للبناتاحيائيهبه سليم حمود ياسين1330492821422001113

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0076.50اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينور ماجد شرهان كاطع1330502821522005056

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0076.17ثانوية العزيزية المسائية للبناتاحيائيتمارة حسن موات بجاي1330512621426003002

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0076.17ثانوية الغفران للبناتتطبيقيفاطمة عقيل عبد هللا بدن1330522821522019044

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0076.00ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيزينب ماجد عبد الحسن ناصر1330532821522024016

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0075.50اعدادية العمارة للبناتتطبيقيشفاعه محمد عبد الواحد دهش1330542821522009046

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0075.50ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيبتول باسم حمود جاسم1330552821522043005

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0075.33اعدادية االندلس للبنيناحيائيموسى حردان عندوش محمد1330562821411008061
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قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0075.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد خميس نعيم كاطع1330571621413123122

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0075.00ثانوية الكحالء للبنينتطبيقياحمد خلف فليح عيسى1330582821511006004

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0074.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد علي رحيم فياض1330591621413123131

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0074.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيزهراء علي مهدي طاهر1330601621522009016

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0074.83ثانوية االصالة للبناتاحيائينور الهدى عميد خالد عكلة1330612821422002112

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0074.67ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمنتظر محمد عزيز فائق جميل1330622821511020106

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0074.50ثانوية الغفران للبناتتطبيقيفاطمة عبد الزهراء سبهان لفتة133063282052069036

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0074.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقياحمد مجيد عبد هللا عذافه1330642821511005026

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0074.50ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيحسين فالح حسن طعمه1330652821511006018

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0074.50اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي مشكور دنون كريدي1330662821511037090

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0074.33ثانوية المشكاة للبناتتطبيقياماني علي شاكر صبيح1330672821522031006

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0074.17اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي محمد عبيد صبر1330682221411027111

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0074.17ثانوية الكحالء للبناتاحيائيمريم صبيح كطافه حنظل1330692821422011046

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0074.17ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيرحاب عقيل جبار الزم1330702821422037018

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0074.17ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيكاظم احمد جبارة كاظم1330712821517010026

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0074.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء مشتاق طالب عبد الحسن1330722221422016084

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0074.00اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعباس علي غانم عنيد1330732821411015019

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0074.00اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيامل محمد مجيد حمادي1330742821522005001

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية443.0073.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء حميد نعمه محمد1330751621422038027

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية443.0073.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب هيثم جاسم سعدون1330762221422039230

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0073.67اعدادية االصمعي للبنيناحيائيمؤمل صفاء عذبي عبد الشهيد1330771621411010026

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0073.67اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمريم محمد جعفر يحيى1330782821422005121

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0073.67اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقينصيف جاسم حمود شالل1330792821511015226

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0073.67ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيسيف حسين قاسم محمد1330802821511032026

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية441.0073.50ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائياحمد ماهر محمد جاسم1330811621413027004

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية441.0073.50اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمنار جبار هاشم سلمان1330822821422013119

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية440.0073.33ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيأيات محمد نعمه سلطان1330832221422009002

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية440.0073.33ثانوية االصالة للبناتاحيائيتقى كمال صبار هالل1330842821422002032

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية440.0073.33ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء جاسم جبر هميم1330852821422003051

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0073.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء ابو ذر محمد علي محمد جواد1330861621424072098

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0073.00ثانوية الغفران للبناتاحيائياحالم علي فاضل جاسم1330872821422019001

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0072.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينبأ جبر عبد الحسن سيد1330881421422065277

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0072.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمؤمل احمد عبد النبي مهيهي1330892221413023164
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قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية435.0072.50اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعباس حسين فليح حسن1330902221411066058

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية435.0072.50ثانوية غرناطة للبناتاحيائيشروق ستار فرحان سماري1330912821422024040

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0072.33اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعمر جمعه علي خلف1330921721411001044

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0072.33ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء ايوب عبد الحسين صحين1330932821422003050

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0072.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغدير جليل علي جبار1330941621424072181

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0072.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب شاكر عباس مطر1330952221424017126

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0072.17اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينور الهدى قاسم عبد حسن1330962721422046154

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية431.0071.83اعدادية الناصرية للبنيناحيائياحمد صادق بريس زبون1330972221411002011

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية431.0071.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيساره سعد فلحي حسين1330982821422013066

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0071.67اعدادية سبأ للبناتاحيائييسرى عبد الرؤوف نجم عبد الزهره1330991621422019037

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0071.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء ازهر لفته حمدان1331002221422083100

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0071.67اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمه باسم حميد مشحوت1331012821422009104

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0071.33اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفريال ليلو هليل مطشر1331022821422005115

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية426.0071.00اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعلي ناظم غافل رهيف1331032221411011059

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية426.0071.00اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه عبد العباس كاظم شنجار1331042221422042249

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0070.83ثانوية االعمار للبنيناحيائيأسعد رحيم حسن ناصر1331052221411076002

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية424.0070.67اعدادية الزوراء للبناتاحيائيضحى صدام جبر طعمة1331062821422020047

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية423.0070.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدانيه علي طارق ياسين1331071621424072069

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية423.0070.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيزيد عبد اللطيف حميد فالح1331082521411008136

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية422.0070.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبة وائل خضير حميد1331091621422015055

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية422.0070.33اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد راضي حسون عبود1331102821411001007

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد ماجد رحيمه جبر1331112821411005016

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00ثانوية العذراء للبناتاحيائينورالهدى حميد زغير صحن1331122821422008062

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيصفا علي عبد الرحيم حسن1331132821422013077

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0069.83ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيميثم احمد عبد الحسين محسن1331142221413009048

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0069.33اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمصعب حسين شاكر شكاحي1331152221411002147

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0069.33اعدادية الشموخ للبناتاحيائينور رؤوف عبد الكريم عبد العزيز1331162221422028179

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0069.33ثانوية المشرح للبناتاحيائيزهراء حبيب خلف محيبس1331172821422022014

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0069.00اعدادية العزم المختلطةاحيائيعبد هللا مالك عبد الرزاق كاظم1331181621417006013

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0069.00ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء حمدان سلمان قاسم1331192821426001024

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0068.67اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمه عالء عبد الحسين جاسم1331202821422005104

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0068.50ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيخديجة حسين عزيبي ظاهر1331212821422043015

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0067.83ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيامير علي طاهر دهش1331222821411020006
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قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0067.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبنين محمد كريم ياسين1331232821422018020

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية405.0067.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الزهراء رائد عمران جار هللا1331242221422041144

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيحيدر علي راضي محمد1331252221413009021

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب حسين سعد محمد1331262821422018057

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33ثانوية ام عمار للبناتاحيائيزينب سعدون كاطع حسن1331272821422027027

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائيعلي خلف كاظم نمر1331282821411019012

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيتبارك محمد كرم جابر1331292821422013026

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيايات حسين عبد الرضا غالي1331302821422030006

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد عباس كريم ديري1331311621413123126

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67اعدادية العمارة للبنيناحيائيابو الحسن محمد جعفر ياسين1331322821411005005

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمصطفى ضالل طرار ناهض1331332821411010050

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67اعدادية العمارة للبناتاحيائيبنين عالوي محمد عطيه1331342821422009030

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب محمد حسين مهاوي1331352821422013061

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33اعدادية العمارة للبناتاحيائيبنت الهدى عبد الخالق لفته ماضي1331362821422009025

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0066.17النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي احيائيزينب علي كاظم خلف1331373021427006011

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83اعدادية الزبير للبنيناحيائيحسن شهاب احمد جابر1331381621411032012

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83ثانوية الريان االهلية للبنيناحيائيحمود ماجد حمود برغش1331391621413003002

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية393.0065.50ثانوية الكافي االهلية للبناتاحيائيعال قاسم جلوب وجر1331401621424037006

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية393.0065.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمجتبى علي عبد الحسين عوده1331412521413033111

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00الخارجياتاحيائيابرار يعقوب يوسف خلف1331421621428050005

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمه حطاب كاظم محيسن1331432821422009106

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00اعدادية الزوراء للبناتاحيائيتهاني عيدان محسن عبد السيد1331442821422020011

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعباس احمد عبد الكريم مجيد1331452821411002024

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا سيف تركي عسل1331462321411020178

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67ثانوية االصالة للبناتاحيائيبنين حيدر خضير عبد الواحد1331472821422002023

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية386.0064.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيصادق شبر محمد حسين راضي1331482221411003132

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية386.0064.33اعدادية النصر للبناتاحيائياالء حازم ثجيل نصيف1331492221422052008

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين مهدي صالح حسين1331502821411005044

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء عوني حسين صابر1331512821422005058

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50اعدادية  الميقات للبناتاحيائيزهراء فوزي حسن كاطع1331521621422029024

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50ثانوية سيناء للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم صادق عبود1331532821422014019

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية380.0063.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي فراس هادي مهدي1331542221411019139

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0079.67اعدادية الوثبة للبناتادبينور الهدى خيرهللا عبد البني رسن1331551621222065057
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0077.50ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيفاطمة عقيل حسين علي1331561621224027012

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0076.50اعدادية األبلة للبناتتطبيقيدعاء احسان عالوي جاسم1331571621522016015

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0075.33للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيساره علي محمد حسان1331581621222013023

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0075.33ثانوية النبأ للبناتتطبيقيأم البنين ماجد عزيز وحيد1331591621522040001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0074.67الخارجياتادبيزينب شاكر حمد مشعان1331601621228050696

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0073.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيياسر محمد حمزه عباس1331611621513014047

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية440.0073.33اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيليث حسن عبد الكريم معتوق1331621621511002186

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية439.0073.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيتقى احسان عبد الخالق جاسم1331631621226002016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0072.83اعدادية شجرة الدر للبناتادبيشهالء حازم مدلول بشان1331642521222018027

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0072.67الخارجيونتطبيقيسجاد امين محمد رمضان1331651621518001638

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0072.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيفاطمة وسام سالم كاظم1331661621522049046

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0071.50اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيسبأ حامد عبد االمام خضير1331671621522038023

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0070.83اعداية التضحية للبنينتطبيقيحسن عبد الزهره عبد الحسين بجاي1331681621511048039

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية424.0070.67اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيروان علي ابراهيم عبد الكريم1331691621522079018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية423.0070.50الخارجياتتطبيقيزينب عبد الواحد حاتم سلطان1331701621528050265

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية422.0070.33اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيغسق شام عباس علي1331711621522079039

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيحسن شاكر كاظم محمد1331721621511076005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية2420.0070.00الخارجيون تطبيقيعلي لفته صافي جاسم1331731621518002049

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيرجاء رائد عباس عالوي1331741621522072008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزهراء مهدي ذهب حميدي1331751621522081017

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيايه سعدي عبد المعبود عبد الصمد1331761621524033002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء محمد زكي مهدي كمر1331771621524033010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00الخارجياتتطبيقيزينب هادي عبد الحسين طخم1331781621528050277

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0069.83اعدادية الزينبيات للبناتادبيزينب نجم عبد هللا عبد الحسين1331791621222081024

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0069.83اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيزين العابدين عبد االمير ناصر أحمد1331801621511043078

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0069.83اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيحوراء رامي كريم عبد1331811621522035021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0069.83ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيام البنين عبد الحسن علي عبد هللا1331821621522072002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0069.83اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيزينب غسان عبد االمير خنيفر1331831621522102021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية418.0069.67اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيرسل عبد الرحمن عبد الرزاق عبد الرحمن1331841621522029014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية418.0069.67اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيآية عباس فاضل رحيمة1331851621522065003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية418.0069.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيبتول عبد الحسين بدر كحيط1331861621524022009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية417.0069.50اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد نجيب سلمان منديل1331871621511033196

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية417.0069.50ثانوية المآثر للبناتتطبيقيبنين علي محمد صيهود1331881621522100010
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0069.33اعدادية العشار للبناتتطبيقيطيبة جبار حسين شري1331891621522053037

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0069.33اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزهراء اياد عبد الصاحب عبد1331901621522081011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0069.17اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيعلي سعد محمد كاظم1331911621511062034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0069.17ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا ميثم حميد عبد العباس1331921621513115029

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0069.17اعدادية المعقل للبناتتطبيقيفاطمه عبد هللا خريبط نصير1331931621522014041

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0069.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء هاشم محمد مهوس1331941621522034040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0069.17اعدادية العروبة للبناتتطبيقينور الزهراء محمد سلمان علي1331951621522061044

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0069.00ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمنتظر هيثم كامل شايع1331961621513056032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0069.00ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيفادي رمزي صدام حسون1331971621513060022

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0069.00اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزينب توفيق احمد عبد هللا1331981621522043037

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0069.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيمعصومه جبار عبد االمام محسن1331991621522051117

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0069.00اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيغدير وسام محمد كاظم1332001621522076045

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0068.83اعدادية العباس للبنينتطبيقيسجاد حازم خلف طريبخ1332011621511046059

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0068.83ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيحسن بهجت بدر جاسم1332021621513040006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0068.83للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيفاطمة مالك كاظم محمد1332031621522013037

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0068.83ثانوية النبأ للبناتتطبيقيفاطمة حسين لعيبي اسماعيل1332041621522040020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0068.83اعدادية العباسية للبناتتطبيقيبنين عبد هللا طالب يوسف1332051621522057010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0068.83اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيطيبه عباس فرحان جبر1332061621522063030

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0068.67ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقينجوى نجم عبادي جابر133207162052201012

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0068.67اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيسرور عبد المجيد صبار كاظم1332081621522012037

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0068.67اعدادية الفاو للبناتتطبيقيعبير ماجد عبد الهادي عبد الخضر1332091621522050024

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0068.67اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزهراء حسين طالب فرحان1332101621522064021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0068.50اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيتبارك بشار محمد عادل1332111621522029010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0068.50ثانوية النبأ للبناتتطبيقيليلى باقر عواد حبيب1332121621522040025

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0068.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب صادق حسين حسون1332131621522051059

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية410.0068.33اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمنتظر علي راهي حلو1332141621511011125

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية410.0068.33ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيفاطمة عباس حسين عيسى1332151621522006012

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية410.0068.33اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزينب محمود عبد الكريم حسن1332161621522012034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية410.0068.33اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمه طالب عبد علي صالح1332171621522051096

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية410.0068.33ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيزينب امير حامد سمير1332181621524014012

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية410.0068.33ثانوية بصرياثا االهلية للبناتتطبيقينرجس عدي حكمت محمد1332191621524079004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية410.0068.33ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيفاطمه مهدي جبار جاسم1332201621526001041

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0068.17اعدادية البصرة للبنينتطبيقيشاكر محمود محمد احمد1332211621511007043
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0068.17للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيجمانة علي حنون حمود1332221621522013007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0068.17اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيرسل مقدام سالم نعيم1332231621522029015

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0068.17اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزينب احمد كريم جبر1332241621522094021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0068.17ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيحوراء حيدر نعمه جاسم1332251621524038009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0068.17الخارجياتتطبيقيفاطمه باسم عويد موسى1332261621528050376

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0068.00ثانوية المرفأ للبناتادبيشاه زنان صفاء جبار منصور1332271621222039038

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0068.00اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقياحمد علي جمعه عبدالباري1332281621511040003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0068.00اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسين عالء كامل زاير1332291621511046039

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0068.00اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيهدى خير هللا قاسم كعيبر1332301621522079054

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0068.00ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيروان حسين قاسم صالح1332311621524029008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0068.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقينور مصطفى حسين احمد1332321621526002086

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0068.00الخارجياتتطبيقيسندس خالد لفته محمود1332331621528050315

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0067.83اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمحمد تركي ماهود جابر1332341621515002163

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0067.83ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتتطبيقيزهراء عامر جبار خلف1332351621524041007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0067.83ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيرباب سعود رجه عكيلي1332361621524047004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0067.83ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيبتول عباس لفته عبد1332371621524051006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0067.67اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيمحمد عماد عبد الكريم حسن1332381621511038061

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0067.67اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحسين جالل فخري حسن1332391621511051026

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0067.67اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيفاطمه باسم حسن مجبل1332401621522036058

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0067.67اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيغدير غسان علي حمود1332411621522094036

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0067.67اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيآيات خليل محمد هادي1332421621522102001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية405.0067.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمرتضى عبد الحميد مصطفى كشيش1332431621511001254

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية405.0067.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر محمد ابراهيم عبد الرسول1332441621511001279

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية405.0067.50اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيطاهر عبد االمير هاشم محمد1332451621511002115

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية405.0067.50اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمحمد حكمت حيدر سلمان1332461621511002196

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية405.0067.50اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيصديق يوسف فهد علي1332471621511006071

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية405.0067.50ثانوية الكفاح االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حيدر ماجد محمد1332481621524017002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد مسلم عبود محمود1332491621511034145

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعباس حضيري حسن مويل1332501621511038028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيكوثر حسن حسين حمدان1332511621522076051

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيغفران كريم جري يعقوب1332521621522082010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33الخارجياتتطبيقيفاطمه مصطفى عبد الوهاب طاهر1332531621528050404

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0067.17اعدادية الرسول للبنينتطبيقياحمد عباس صادق عباس1332541621511052007
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0067.17ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيصادق راضي جاسم مجلي1332551621511065008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0067.17اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيبتول شفيع مرتضى عوده1332561621522102004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0067.17ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيايه حيدر ظاهر سلطان1332571621524007002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00اعدادية الهارثة للبناتتطبيقينمارق عبد الكريم عبد االمام علي133258162052176034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم هالل صكبان1332591621515005009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيحوراء رعد ديوان عوفي1332601621522035022

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00اعدادية الفاو للبناتتطبيقيدعاء سامي فالح حسن1332611621522050013

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيشمس الضحى عادل فعل ناصر1332621621526002104

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية401.0066.83اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسن عبد الكريم مجيد حميد1332631621511018024

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية401.0066.83ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيعباس احمد عبد الستار جبر1332641621511053020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية401.0066.83اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعبد العزيز كريم محسن جبر1332651621515007169

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية401.0066.83ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيعبير حيدر جاسم موزان1332661621522068028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67اعدادية غزة للبناتتطبيقيساره محمد خالد محيسن133267162052208024

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسين محمد مظلوم حسن1332681621211076019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيام البنين حامد مجيد نعيم1332691621222049005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعمار سعد قاسم سلمان1332701621511032146

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيهبة فيصل ياسين فيصل1332711621522035090

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حيدر عزيز خلف1332721621524005017

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتتطبيقيشكران محمود كاظم محسن1332731621524015004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيشفاء غانم عنيد عرهان1332741621524018019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقياالء عباس عبد الرزاق احمد1332751621526002006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمنتظر كريم ياسين حسين1332761621511013124

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد هاشم عبد الحسين عبد هللا1332771621511034011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمحمد علي ازهر مهدي حسن1332781621511039076

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50اعدادية الحمد للبنينتطبيقيفضل عصام هاشم محمد1332791621511051079

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيساره حيدر خلف ساجت1332801621522036042

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبتول حسين علي سلمان1332811621522051011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيام الحسن حسين كاظم حسين1332821621522060001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيحنين اياد احمد حسن1332831621522069014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزينب صالح حمزة عبد الرزاق1332841621522069028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزهراء موسى حميد كاظم1332851621522094020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيزهراء بسام عبد الهادي خزعل1332861621524052002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33ثانوية المرفأ للبناتادبيبتول فاضل عباس عبد الكريم1332871621222039009
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33اعدادية الوثبة للبناتادبيطيبه يوسف موحان خنجر1332881621222065040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمهدي عدنان زايد عبد السيد1332891621511016134

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد الكريم نعمه1332901621511043192

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيمصطفى حميد غلوم حاجي1332911621511059056

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيعلي ضياء عبد هللا فرج1332921621513072018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيمريم سامي ابراهيم خليل1332931621522089037

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيمنار عباس نعيمه فايز1332941621524007014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33الخارجياتتطبيقيبينات كاظم عوده مزبان1332951621528050103

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0066.17اعدادية ام قصر للبنينادبيمحمد عبد الواحد عبد الحسين الزم1332961621211038045

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية2397.0066.17الخارجيات ادبيفاطمه حازم علي طعمه1332971621228051229

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0066.17اعدادية االصمعي للبنينتطبيقياحمد شهاب حبيب حسن1332981621511010008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0066.17اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيسجاد فوزي زيدان ثجيل1332991621511011060

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0066.17اعدادية المعقل للبنينتطبيقيكرار حيدر علي رضا محمود1333001621511018108

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0066.17اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقياحمد عزيز فاخر منحر1333011621511057011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0066.17ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيعلي باسم حسين عليوي1333021621513063014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0066.17اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيزينب صباح نعمه يونس1333031621522035035

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0066.17اعدادية حيفا للبناتتطبيقيفاطمه جواد كاظم علوان1333041621522045034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0066.17ثانوية العلياء للبناتتطبيقيدرة وئام عزيز جعفر1333051621522052019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0066.17ثانوية االهلة للبناتتطبيقيفاطمة علي سالم علي1333061621522104033

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب ابراهيم اسماعيل راضي1333071621222021029

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين كاظم مزعل حسن1333081621513021033

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزهراء اكرم فريح طاهر1333091621522015019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيدعاء حازم قاسم حمود1333101621522036021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيهبة علي قاسم عباس1333111621522051138

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقياحمد كريم كاظم خماط1333121621515002023

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيكرار ميثم عبد هللا غالي1333131621515007263

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيمريم عبد الحسين عبيد شتيل1333141621522021035

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83اعدادية الخالصة للبناتتطبيقينور الهدى حسن فالح عبد1333151621522064063

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيبنت الهدى حيدر إبراهيم اسماعيل1333161621522081006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزهراء قاسم راضي جياد1333171621522081013

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83الخارجياتتطبيقينور الهدى طاهر ابراهيم مطنش1333181621528050476

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية394.0065.67ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيزينب عالء عيسى عبد هللا1333191621524006004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية394.0065.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيدعاء يعقوب عطيه حمد1333201621524011009
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية393.0065.50ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيعبد هللا اسماعيل خالد سمير1333211621213010012

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية393.0065.50اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيبتول حمود إسماعيل صاحي1333221621522070002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية393.0065.50ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيانوار عقيل محمد ياسين1333231621524001002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية393.0065.50الخارجياتتطبيقيزينه سعود عزام سبحان1333241621528050280

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية391.0065.17اعدادية الجمهورية للبنينادبيعلي كمال عباس رمضان1333251621211011024

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية391.0065.17اعدادية الرضوان للبنينادبيحسنين قاسم حامد مجيد1333261621211043012

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية391.0065.17اعدادية فتى االسالم للبنينادبيكرار بندر طاهر عبود1333271621211070039

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية391.0065.17اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيام البنين هاشم بناي صالح1333281621222042004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية391.0065.17ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمة علوان حرجان صالل1333291621222055042

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيحسين قاسم محمد وحيد1333301621213044011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيانوار خالد حمزه لفته1333311621222082004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء ادبينرجس جعفر محسن خصاف1333321621224021008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83اعدادية األصفياء للبنينادبيحسن عبد االئمة حسان مالح1333331621211062006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيايات كاظم كيلو عطبان1333341621222098002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67ثانوية ابو حمزة الثمالي للبنينادبيكاظم عوفي لاير ايدام1333351621211085019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67اعدادية حيفا للبناتادبينبأ فالح حسن علي1333361621222045082

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67ثانوية العلياء للبناتادبيمريم صباح مبارك ناصر1333371621222052065

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيفاطمة عادل صبيح جابر1333381621222087017

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50اعدادية شط العرب للبنينادبيمرتضى حمزه مطرود حمزه133339162021049080

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيجعفر صالح حسين خضير1333401621215013010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50ثانوية الثريا للبناتادبيفاطمه حسين لطيف كريم1333411621222097024

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتادبيايثار عبد الحسين عذبي جاسم1333421621224036002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية384.0064.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعباس منجد مهدي كشيش1333431621211076035

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيحنين سالم عوده هليل1333441621222090027

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية380.0063.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد هللا احمد عبد الساده مبارك1333451621211081109

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية380.0063.33ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب جمال محسن محمود1333461621222055030

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17اعدادية االبتسامة للبناتادبيمريم عماد وليد خالد1333471621222076067

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67اعدادية العباس للبنينادبيعبد هللا حمدي صالح حبيب1333481621211046019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33ثانوية عشتار األهلية للبناتادبياية يوسف مهدي سرهنك1333491621224027003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحيدر لؤي صبري حميد1333501621211040013

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيالمهتدي فاضل عيسى حسان1333511621213086003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17ثانوية الميمونة للبنينادبيمحمد علي حكيم فهد ياسين1333522821211018060

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيمجتبى علي جبار طعمة1333531621213007010
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83ثانوية المحاسن للبناتادبيام البنين اسعد داود سلمان1333541621222028001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيسكنة عوده زاير علي1333551621222090066

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67اعدادية جيكور للبنينادبيرضا سلمان فياض عبد هللا1333561621211054028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67ثانوية الجامعة للبناتادبيتبارك عبد علي ناصر خلف1333571621222006007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيفدك ماجد حمود جابر1333581621224024016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50ثانوية ادم االهلية للبناتادبيفاطمه عبد الزهره جواد شهيب1333591621224051002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد الوهاب علي حسن ملش1333601621211029040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعلي عدنان عبيد قاسم1333611621211070033

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد مصطفى راضي علي1333621621211081192

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيعبد هللا شاكر صالح عبد هللا1333631621213007006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية الحكيم للبنينادبييوسف سعدون عزيز محمد1333641121211030052

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيوكيل عقيل وكيل حسين1333651621211049011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00اعدادية ام قصر للبنينادبيمحمد نجم عبد هللا جواد1333661621211038048

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية آل الرسول االهلية للبنينادبيمحمد علي قاسم علي1333671621213042008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيتبارك اياد عبد الرزاق عباس1333681621222044012

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعبد المحسن ابراهيم عبد المحسن عبيد1333691621211035026

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية االندلس للبناتادبيمنار اسعد جابر ياسين1333701621222015053

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية المربد المسائية للبنينادبيسعود اسعد حميدي عذبي1333711621215010009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين ماجد عبد الحافظ عبد الواحد1333721621211006030

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحيدر ياسين هاشم محمد1333731621211070022

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيمحمد فالح حسن غضبان1333741621215014041

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية العقيدة للبناتادبيهدى حسين علي حليم1333751621222055060

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية الفواطم للبناتادبيزهراء جواد كاظم حميد1333761621222017020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية الفاو للبناتادبياساور فرقان عمر شهاب1333771621222050001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية الوثبة للبناتادبيبنين حيدر جواد حسين1333781621222065013

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية البصرة االهلية للبنينادبيمنتظر مصطفى محمد باقر حسين133379162021132008

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية435.0072.50اعدادية سكينة للبناتادبيشيماء ناهي ريه طاهر1333802221222016028

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33ثانوية الفرزدق المختلطةادبيزهراء عادل جعفر جبر1333812221227009003

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية392.0065.33ثانوية ابن قيس الهاللي للبنينتطبيقيمحمد ناصر موزان جابر1333821621511086017

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية392.0065.33اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيمحمود علي خيون عبد العزيز1333832221515007083

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية391.0065.17اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقينور علي كاظم سعدون1333842221526002108

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيحسن علي ياسين عباس1333851621511040009

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية382.0063.67الخارجياتادبينور الهدى عبد الحسن موسى جاسم1333862221228050607
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ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية382.0063.67اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيزهراء عبد الرزاق طلفاح عطيه1333872221522036011

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيايناس طالب كاظم نتيش1333882221522073007

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينور عدي عامر يازع1333892221522004021

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيالحسن جالل فايز حنون1333901621513097002

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيفاطمه عبد الستار عبد الجبار احمد1333911621522076049

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعباس جواد كاظم غالي1333922221511011032

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية372.0062.00اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الحسين حيدر1333931621511027048

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية372.0062.00ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيمرتضى حسين مجيد خيون1333942221511053029

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيزينب فالح عبد المهدي عداي1333952221522083023

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيمحمد عباس ناصر يوسف1333961621511059045

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم مطير1333971621511002141

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية العباس للبنينتطبيقيعمار باسم صبار عصواد1333981621511046113

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعلي فاضل حسن ياسين1333992221211021012

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيعالء عطية راشد وادي1334001621513003003

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي شاكر علوان سنيد1334011621515005133

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمصطفى اسعد ورواش فاضل1334021621511070094

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيغفران محمد صبري صالح1334032221522036021

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيشهد لبنان خباله مري1334041621522036049

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيهدى تحسين خلف لطيف1334051621522051140

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمحمد عباس محسن معلى1334061621511055181

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية595.0099.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيندى قيس حسين عبد الكريم1334071621422050030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعباس محمد عامر عبد االمير1334081621413004033

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر ظافر عباس عبود1334091621413059017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيرؤى بسام صالح ناصر1334101621424001017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيام البنين عماد عبد االمير غائب1334111621424022012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيمريم ريسان لطيف كماش1334121621424044079

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائينهله عقيد حميد حسين1334131621424062097

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيمحمد شهيد عاكول محمد1334142221417035019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزينب سامي عبد الوهاب منور1334152221422005023

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد مزيعل ضيغم1334162221424042019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب اياد كاظم سعدون1334172221424051073

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83اسطنبول-مدارس محمد الفاتح العراقية االهلية تركيااحيائيعلي عدي ادريس حمود1334183021417022002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.3697.73ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيمريم كاظم احمد كاظم1334191621422007080
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنيناحيائيياسر عبد االمير بشار سوادي1334201621413121014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء سجاد جعفر عبد علي1334211621422067039

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينوره عبد هللا فرج بدراوي1334221621424005091

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينور بهجت عبد الواحد محمد1334231621424010094

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرشا عدنان عبود مريهج1334241621424011054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينه غسان نجم عبد هللا1334251621424011077

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67اعدادية السوق للبناتاحيائيرغد محمد عنيد عليوي1334262221422077069

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء جواد مطير زغير1334272221422083103

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيحوراء وحيد خلف فرج1334282221424008061

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيعباس نعمة جبار شنان1334292921411023054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.8097.63ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزينة علي جميل حميد1334301621422007049

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمهدي يوسف فاضل عباس1334311621413022052

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية الخالصة للبناتاحيائيايات حسين لفته زيارة1334321621422064010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية الكباسي للبناتاحيائيفاطمه شاكر ثاني حنتو1334331621422071086

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيساره صفاء بدران رمضان1334341621424024067

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب فراس عبد العالي نعمه1334351621424072139

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره طالل عبد الحميد طاهر1334361621424072155

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيايات فقدان عزيز فرج وناس1334372221424008026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيحنين جمال طعمه فرحان1334382221424017046

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب فاضل جابر أجريح1334392821422012086

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.4097.40ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد عالء جابر جازع1334402221411001050

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير حنون ثجيل1334411321413014017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء صباح مزيد خضير1334421621422007038

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية المعرفة للبناتاحيائيايناس عبد السالم صبري عبد االمام1334431621422020010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائياسراء جواد كاظم فارس1334441621424057002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء حيدر حميد كيطان1334451621424072104

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية المنار للبنيناحيائيباقر عبد الكاظم موسى ارحيمه1334462221411072008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيميثم يوسف سلمان سلطان1334472221413024042

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائينبأ كاظم جبار ضايف1334482221422083238

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيرسول رعد خلف حسون1334492821411035015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الخضر عبد هللا فليح1334501621413056007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيفاطمة اسعد علي عبد هللا1334511621422013034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائياستبرق علي فيصل سلمان1334521621422089002
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب عبد المطلب غانم كاطع1334531621424001025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمريم عالء الدين عبد الحسين نعيم1334541621424028049

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزهراء قيصر شري باهض1334551621424044034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمة رافد ماجد عاشور1334561621424044068

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيحوراء فرحان اليذ عايز1334571621424052007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل خلف عكله1334581621424065007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين احمد جواد مطشر1334592221411003056

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد خلف معله غميس1334602221411003114

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعقيل جبار عيسى محسن1334612221411009074

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيخالد حياوي مرار ثاجب1334622221411013045

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية المسار المختلطةاحيائيمحسن ماضي علي عبيد1334632221417043054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزهراء صادق جاسم محمد1334642221422005017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة حاتم عبد الرسول سلطان1334652221422039279

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمسار حيدر عزر نجم1334662221422039334

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية اور للبناتاحيائينرجس مهدي عبد موزان1334672221422040119

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه ناظم شريف يسر1334682221422077210

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائياديان عبد الرحمن كاظم نعيمه1334692221424001005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب عماد طاهر فعيل1334702221424045155

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية سيد االنام للبنيناحيائياحمد فاضل وجر عمران1334712421411028005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيسيف حيدر غالي خادم1334722521411007170

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرؤى احمد عبيد علي1334732521424014093

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب محمد صاحب حسين1334741321422011047

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية القرنة للبنيناحيائيحسين حسام اسماعيل ياسين1334751621411026014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيعباس محمد حسن جندل1334761621413025007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيكرار حيدر كامل شاوي1334771621413123103

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبتول عباس كاظم حمود1334781621422012012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة غانم خليف مرزوك1334791621422038061

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيروان جميل حطاب مريوش1334801621422063015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيمريم هاشم عودة عيسى1334811621424021029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيسارة باسم ناظم كاطع1334821621424022092

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيهديل ابراهيم جاسم احمد1334831621426002144

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعلي حسين حسن يوسف1334842221411038084

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية أهوار الجنوب للبنيناحيائيمحمد محسن جبار جالب1334852221411063012
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيايات علي خريبط عاتي1334862221422006014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه مؤيد عبد هللا عبد الحسين1334872221424010187

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيسراب محمد قاسم جبر1334882221424017146

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيآيات فائق جاسم نعمه1334892221424055002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء عبد هللا نفل مخوضر1334902821422045020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيعلي ابراهيم ريسان عبد هللا1334911621415007036

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائييوسف صباح داود سلمان1334921621415008025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء فليح مهدي ناصر1334931621424005042

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيهبه عودة يوسف محمود1334941621424010100

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزينب ماجد حميد عناد1334951621424047020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيفاطمه عادل عبد الواحد شعبان1334961621424048028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء مصطفى عبد الحسن موسى1334971621424051059

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد سالم شنور كاظم1334982221411003013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين احمد ضاحي علي1334992221411003059

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية الصادقون للبنيناحيائيعلي أنور عالوي عبد1335002221411052038

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم حاصود مطير1335012221413041048

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء صالح كاظم دودان1335022221422010059

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيكوثر غالب عطشان مجيفي1335032221424020111

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيكوثر كاظم رحمن عليخ1335042221424035044

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيتبارك زهير محمد علي1335052221424042006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد منادي عطاي1335062221424062032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزهراء مشتاق طالب كاظم1335072221427048009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين علي حسن عبيد1335082321411033054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه احمد جابر تعيب1335092721422021085

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية الكحالء للبناتاحيائيجنان غايب صدام جارح1335102821422011012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر ذر عبدالسالم عبدالكريم1335112921411020353

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية الزبير للبنيناحيائيمرتضى كاظم جبر دايخ1335121621411032074

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد سالم غبيش غضيب1335131621413006073

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد باقر علي محمد عبد الساده1335141621413021056

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية غزة للبناتاحيائيأمنه محمد حاجم بريدي1335151621422034002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية النبأ للبناتاحيائيفاطمة محمد الزم محمد1335161621422040032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية الكباسي للبناتاحيائينور الهدى جواد كاظم جابر1335171621422071114

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيالبتول جبار قاسم شعبان1335181621424022008
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيساره فاضل مهلهل ناصر1335191621424051081

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائينور الهدى مؤيد حمادي جبار1335201621424057050

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد جمال حاتم طاهر1335212221411003110

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي محمد خضير عباس1335222221411003201

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعلي قحطان عبد الجبار كاظم1335232221411059075

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيسجاد محمود طالب جواد1335242221413040042

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيسجاد احمد عزيز شبيب1335252221413041026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية النور للبناتاحيائيدعاء محمود مكطوف ذبيح1335262221422042095

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين رزاق نغيمش1335272221424008046

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب حسن علي راضي1335282221424045145

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائياالء علي كاظم مالح1335292221424047008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائياكتفاء سعيد خلف حسين1335302221424063009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائينور الهدى ثامر عودة حامي1335312221424065052

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيامير سامر رؤوف مجيد1335322321411025006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي فخري طليع عبيد1335332321417007124

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية الدرعية المختلطةاحيائيعلي صالح حنيبر طالب1335342421417019009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حيدر داخل ناهي1335352421422028077

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيعلي محمد ناصر كاطع1335361621411033040

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية االعالم للبنيناحيائيسجاد زين العابدين عبد عيسى1335371621411041009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد المهدي منتظر خلف عليوي1335381621413006068

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبدالحسين عزيز نعيم مكي1335391621413015007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحسين مهند غالب عبيد1335401621413027020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيحمود عماد يوسف هادي1335411621413071010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيحنان جاسم محمد حسن1335421621422003022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيدعاء رافد علي علوان1335431621422003027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيشهد كاظم محمد عبد الحميد1335441621422076044

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيتبارك يوسف ناصر محمود1335451621424010019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمرام مصطفى فيصل غازي1335461621424024090

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيتقى سالم عبد االمير سامي1335471621424060012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة سامي محمد عبد السيد1335481621424062079

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية نور الشمس للبناتاحيائيمنار حسين كاصد عاصي1335491621424069017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيداود نعيم داود سلمان1335502221411003102

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمؤمل غسان عثمان سعيد1335512221411003229
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية الفجر للبنيناحيائيسعد جابر عبد جبير1335522221411029047

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيزهراء محسن علي حسين1335532221422023031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية الطيبات للبناتاحيائيايات جبار معتوق علي عبد هللا1335542221422065010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمالك محمد نعمه محسن1335552221424051145

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيزينب زكي خزعل كزار1335562221424064027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي باسم عبد جاسم1335572421411047191

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب جواد سفاح جعفر1335582821422001054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد السالم ارحيم محيبس1335592821424005005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيصالح عبد علي راشد حسن1335602921411019086

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعلي محمد مدحت محمد1335613121417008033

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33للبنين (عج)ثانوية انوار الحجة احيائيعلي باسم لفتة حمزة1335621621411025005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيتبارك رحيم عبودي علي1335631621422009015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية الخيرات للبناتاحيائيزهراء بشير داخل عبادي1335641621422010014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزينب عباس طه منصور1335651621422021050

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية الشهيد جمعة ناعور للبناتاحيائيزينب نوري ناصر عبد الحسين1335661621422108007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيفاطمة باسم عبد الحسن طالل1335671621424002040

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياية فرحان كاظم جعفر1335681621424022022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء تحسين سمير سحيب1335691621424024042

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيعزيزه احمد جفان حسن1335701621424024078

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسارة محمد احمد شهاب1335711621424038035

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمة مقدام خزعل صبيح1335721621424044075

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيزينب عبود صيوان عاشور1335731621424048015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء منصور عيسى1335741621424051113

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيبشائر رعد سعدي عبود1335751621424066007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء ثامر عبد علي جازع1335761621424072100

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيُعال محمد عبد الكاظم مهدي1335771621424072177

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغفران مزهر عبد الساده يسر1335781621424072187

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي عباس زغير عبود1335792221411012149

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمهتدى عباس شهيد مهدي1335802221411033360

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحيدر محمد قمر عبد الكريم1335812221413006054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد راضي جياد عبد1335822221413023175

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيأحمد علي نعيم عويد1335832221413047001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيختام لطيف عبيد سلمان1335842221422026016
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيليلى فرحان سيف مكطوف1335852221422050164

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء قصي محمد حسن1335862221422077112

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور حسين رومل محمد1335872221422083258

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائينور قاسم حيال جبر1335882221424020135

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمروه حسين ياسر حمزه1335892221424028180

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيساره قاسم حمد عبود1335902221424043063

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيغفران شهيد غني ريسان1335912221424046032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيخديجه أسعد كاظم عطشان1335922221424060012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء خالد مزيد فرحان1335932421422017074

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيغيداء اسماعيل هادي اليذ1335942421422047199

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية النضال للبناتاحيائيهبه ماجد قاسم وهام1335952821422001114

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية الميمونة للبناتاحيائيغدير مسلم علي عبد هللا1335962821422023063

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية الشيماء للبناتاحيائينبأ يعقوب سليمان ابراهيم1335972821422025028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيمجتبى عبد الحسين عبد الخالق حبيب1335981621411057038

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائياحمد ثائر كامل كاصد1335991621413013001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين عباس هاشم جابر1336001621422017009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17اعدادية العباسية للبناتاحيائيدينا نجم عبد هللا محمد1336011621422057012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية التعاون للبناتاحيائيرباب كاظم صالح عبد النبي1336021621422083005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيهبه حيدر غانم عبد علي1336031621422102081

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهدى حميد عبد الهادي عبد السيد1336041621424005098

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم محمد حسين صالح1336051621424010036

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء عيدان علي1336061621424014031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب فوزي جبار عوده1336071621424026033

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائييسرى حسين محمد شاكر سالر1336081621424026069

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيساره عارف عبد الزهره محسن1336091621424057024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيبنين خضير عبد الزهره طاهر1336101621424061012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم مشرق عبد الرضا عوض1336111621424072261

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد صابر عيسى مجلي1336122221411003273

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رحيم عودة حسن1336132221411004250

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيحسين هادي ساهي مزعل1336142221413027018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمسلم شمخي جابر حمود1336152221413027060

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية االخالص المختلطةاحيائيحسن محمد عوض عبدهللا1336162221417032002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيايات وليد خالد مبارك1336172221424027003

4148 من 4049صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيهدى نجاح نعمة فليح1336182221424065061

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزينب محمد عبدالرضا صالح1336192221427048013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين كاظم كريم سماجد1336202421411037061

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائيزهراء حسين فرحان صبيح1336212821422004008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.4096.07اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيمالك نوري كردوش داود1336221921426002189

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيفاضل عيسى صالح حسين1336231621411033043

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيصادق جعفر سلمان جابر1336241621413004030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيحسين حلمي حليم حنون1336251621413055006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيابراهيم عبد العباس حسين تقي1336261621413123001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية القنوت للبناتاحيائيزينب خير هللا صابر عبد النبي1336271621422033007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيزهراء زكي محي جاسم1336281621422044028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائيام البنين فاضل عباس حنون1336291621422064006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيماجده عادل يونس خزعل1336301621424005070

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيجمانه احسان عبيد خضير1336311621424008010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيزهراء سعيد عبد ربه عيسى1336321621424021013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة قاسم خلف رسن1336331621424022129

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيمنار حمود عبد االمير حمود1336341621424026057

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيزينب ابراهيم مسلم عبد الصاحب1336351621424050035

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيبنين خلف مغامس كلخان1336361621426002106

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسن احمد ناهي ضامن1336372221411018027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد هالل محارب ثويني1336382221411062017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائياحمد محمد ساجت كيطان1336392221413004016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيباقر حسين صيوان عداي1336402221413006020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيفالح مهدي جياد مطير1336412221413008055

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيمنتظر خضير نايف كريم1336422221417009024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية النور للبناتاحيائيايات هادي لطيف طاهر1336432221422042030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب سالم ونان مفتن1336442221422075019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية السوق للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد حسن عبد الوهاب1336452221422077054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور الهدى كاظم جبار ضايف1336462221422083254

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء شامل اسماعيل شنان1336472221424051053

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيزيد عباس محمد عبد الساده1336482321411002083

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد علي كطه محمد1336492321411033201

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيبرير علي سعيد عبيد1336502321417037002
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائياحمد عائد كريم حمزه1336512421411005002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسن عجيل عواد حسين1336522621411028032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيزينب محمد حميد عرنوص1336531621422009036

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية الزوراء للبناتاحيائيزهراء عادل ابراهيم محسن1336541621422025005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيحنين عايد عبد عبود1336551621422035026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء علي عوده داود1336561621422054034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمرام محمد فرات خالد1336571621424038057

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمة صالح سعيد حميدي1336581621424066040

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي عبد الحليم شاهر بجاي1336592221411033211

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعباس احمد ناصر جباره1336602221413013088

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد بشير منشد جاسم1336612221413013150

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي اكبر فيصل كاظم فيصل1336622221413015015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياسحاق عبد المهدي مطهر فرهود1336632221413023012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83اعدادية الفرات للبناتاحيائيساره توفيق خساره ناصر1336642221422002078

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور عزيز خضر حسين1336652221422041150

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمة ساجد كاظم حسن1336662221424012142

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيفاطمه عبداالمير حسين جويد1336672221427047004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83الخارجيوناحيائيعبد الرحيم سعدي عبد الرحيم فياض1336682421418001222

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيسندس حاتم كريم فليح1336692421422018051

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر حمزه شهيب1336702421424014032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفاطمه محسن ساجت عرين1336712421424017073

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية الميمونة للبناتاحيائيغدير حسن علك بدن1336722821422023062

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.6895.78ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد مرتضى كاظم حسين1336732221413019006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيرقية عقيل عطوان صحو1336741621422024017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيحوراء ناظم طعمه وادي1336751621422043033

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه نعمان عبد الرزاق سلمان1336761621422061028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب شهيد جابر الزم1336771621424011068

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء مرتضى هاشم صخي1336781621424026022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم خليل ابراهيم1336791621424028016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيفاطمة ظاهر حبيب علي1336801621424050045

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحمن عبد الساده فلوح1336811621424057039

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيدانية توفيق عبد الخالق عبود1336821621424066013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب عالء جبار مهينو1336831621426002123
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيفاضل حسين عودة يوسف1336842221413004114

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمحمد علي فالح مهدي جابر1336852221413012150

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسن المجتبى علي عبد الحسن نهير1336862221413025014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية الطف المختلطةاحيائيحسن سعيد محيل فجر1336872221417060014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية الصفا المختلطةاحيائيمصطفى علي جميل جلود1336882221417081017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية تونس للبناتاحيائيايمان علي عبد الحسين جبار1336892221422007016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيهدى نعمه مصعب حنون1336902221422075039

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائينور الهدى عماد مهدي غريب1336912221424004107

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائينور مرتضى اسماعيل كريم1336922221424008225

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرباب مهدي عبد الحسين كريدي1336932221424028069

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيرقيه احمد خضير عباس1336942221424042015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمنتهى عبد الكريم حسين عودة1336952221424044069

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيحنان رمضان لفته جحيور1336962221424055009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية عفك للبنيناحيائيطه حسن عبد الكاظم طه1336972421411006042

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية عفك للبنيناحيائيمحمد اياد كشكول ظاهر1336982421411006065

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل حسين علي1336992621424002071

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية الغفران للبناتاحيائيبنين مكي سلمان عباس1337002821422019020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.6895.61ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين زهير عبد الكريم خلف1337011621411003010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيالحسن المجتبى عادل عيدان عبد الكريم1337021621413123020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائياماني نوري عوده هاشم1337031621422044006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيبنين فاخر كاظم هاشم1337041621422059010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيحوراء ضايف وحش مسير1337051621424047010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل عبد سلطان1337061621424057042

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية االعمار للبنيناحيائيعبد هللا كريم جبر مهاوش1337072221411076018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد اسماعيل حسن حمود1337082221413006163

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين ديوان ناهض1337092221413013153

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسين علي نعيمة غويض1337102221413060041

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية النبعة المختلطةاحيائيعمار شاكر بهلول نغميش1337112221417011022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50الخارجيوناحيائيستار خالد عبد العالي محمد1337122221418001294

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيكوثر احمد كامل حسون1337132221422039318

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية تبارك للبناتاحيائيرسل هاشم علي جبار1337142221422062013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيتقوى كاظم صياح محمد1337152221424028047

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي زغير عراك اسماعيل1337162421411037132
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية الصديقة للبناتاحيائيبنين رسول كزار جالب1337172421422044015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائييوسف منعثر مهيهي حسين1337182521413017117

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي كاظم جواد كاظم1337192621411012119

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50اعدادية المكاسب للبنيناحيائيعبد هللا حسين جاسم عليوي1337202721411001028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.6495.44ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيآيه صادق عجيل محمد1337212221422001004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.4895.41ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد علي حمد والي صحن1337222221413019035

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية االخالص للبناتاحيائيفاطمه محمد رياض عباس1337231121422046097

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم عادل باني حسين1337241421422043225

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد قاسم سيد حنون1337251521411005129

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيمصطفى حامد صباح حاجم1337261621411040054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمة اوس مجيد عبد هللا1337271621422035062

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية الخالصة للبناتاحيائيهدى عزام عبد الحسن شاطي1337281621422064140

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيحوراء ستار جبار عيسى1337291621422072007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء صادق عبد الرزاق علي1337301621424008016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد االمير حسن1337311621424010046

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيامنة مناف احمد عبد هللا1337321621424024007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه هاشم سوف محسن1337331621424026051

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد عبد الزهره حسين1337341621424061022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية تويم للبنيناحيائيحسين محمد علي حمادي1337351721411179004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية تويم للبنيناحيائيوضاح محمد احمد اعبيد1337361721411179025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيخضر كريم دحام معله1337372221411004160

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي حيدر جبار جعيول1337382221411033198

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيمشتاق طالب سلمان حسن1337392221411034373

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيمنتظر كاظم خلف فاضل1337402221411062230

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية سامراء للبنيناحيائياحمد عمار ياسر حسين1337412221411071002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسن بشير شخير عبد هللا1337422221413013024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيسيف مكي عبد الرضا دفار1337432221413036027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك حميد جبار حسين1337442221422004063

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيفاطمه امير عبد هللا مركب1337452221422056033

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء كريم عامر نتيش1337462221422066099

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائياسماء ربيع ثامر هدب1337472221424008010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى عادل حميد جسام1337482221424022009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيعفاف فالح مزهر عويد1337492221424022063
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل جليل محمد1337502221424028114

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب شهيد رسن كاظم1337512221424037051

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه غازي عطا هللا مسير1337522221424037075

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيطيبه حسن نعمه دخيل1337532221424045187

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيتبارك جواد كاظم عطشان1337542221424060009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيغفران جميل عبد كشكول1337552221424063069

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيفرح علوان راضي حمد1337562221424065040

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفرح علي ناصر حسين1337572221426002165

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائيسجاد اياد فرعون علوان1337582321411051006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيحسين حيدر مالك ستار1337592321417016006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيضيوف محمد ناظم حسين1337602321422067061

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحوراء فريق محان عبود1337612321424003055

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد ثامر كاظم محمد1337622421411005101

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه كاظم عبد هللا طرفه1337632421422028164

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي طالل نعمه ساير1337642521413017073

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه عالء حسن عبد1337652521422020082

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه شهيد كاظم شهيد1337662521424015109

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين فراس مخلف جاسم1337672621413001020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيأسماء حسين عباس جاسم1337682621424002001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائياخالص جنعان حسن رباط1337692721422025006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب اسامة سامي مصطفى1337702921422001099

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغفران مهدي محمود شالكه1337711521422006159

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيكاظم اسد عبدالصمد هادي1337721621413089015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيزهراء ماجد فالح جابر1337731621422036047

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية البيان للبناتاحيائيحوراء سامي طاهر عبود1337741621422048010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيآيات قاسم حسين علي1337751621422050004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء ناظم عبد الرحيم حنوف1337761621422053068

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء عباس طارش سهل1337771621422054006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيعذراء حيدر عبد الوهاب مهودر1337781621422061020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفرح صباح فهد ازغير1337791621424005068

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيتبارك عدنان احمد عبد هللا1337801621424010017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء ناظم عويد عاشور1337811621424022067

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب اياد خضير مكي1337821621424044041

4148 من 4054صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيساره طالل جمعه خزعل1337831621424048016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور علي عبد الحسين صبيح1337841621424072297

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيساره احمد عبد هللا مجيد1337851621426001042

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد محمد نجاح ياسين صالح1337862221411003026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسيف عالء داخل محسن1337872221411003126

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيحمد احسوني عبد الحسين اجعير1337882221411013038

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية المنار للبنيناحيائيمحمد صادق رياض خميس عبد الساده1337892221411072058

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد حمزه كريم صكبان1337902221413023174

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيامجد محمد خلف عبود1337912221413040005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية التضامن المختلطةاحيائيسجاد خالد طالب سلمان1337922221417001017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الفرات للبناتاحيائيليلى شريف خلف فيصل1337932221422002112

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدير خالد داخل جابر1337942221422004327

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية تونس للبناتاحيائيزينب علي منشد كاظم1337952221422007060

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية النبوغ للبناتاحيائيزهراء طالب جويعد محيسن1337962221422014018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية المروج للبناتاحيائيآالء يوسف جواد نعمه1337972221422030005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب حسن محمد جالب1337982221422077127

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء يعقوب مري حسن1337992221424008117

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيحوراء صباح رضو جنام1338002221424030024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيحواري توفيق صالح موسى1338012221424042008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيياسمين سعد عبد الرزاق كاظم1338022221424051190

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد حيدر عباس هجيج1338032321411005114

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية البيان للبنيناحيائيمتقي ماجد حسين عبد علي1338042321411014124

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبد الزهره علوان1338052321411070074

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد توفيق شاكر جرد1338062421411013003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي صبحي بالل حضوان1338072421413010061

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية خديجة للبناتاحيائيتبارك مخلص محمود حسين1338082421422001029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الدغارة للبناتاحيائياماني حسين عويز لفيلف1338092421422027016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الدغارة للبناتاحيائيياسمين رضا جواد كاظم1338102421422027245

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيغزوان فيصل كريم عبد1338112521411012207

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد هادي قاسم شروكي1338122521413013303

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي ليث رزاق غني1338132521413031404

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمه فراس حسن علوان1338142521422011060

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفرقان حيدر احمد عبد الزهره1338152521424014288
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيمنه هللا فائق جواد مهدي1338162521424028020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الحسين للبنيناحيائيمجتبى علي كامل جبر1338172621411028117

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيجعفر رحمن سفاح كمون1338182621415006066

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائياشواق جعفر هادي حمود1338192721422035021

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيحوراء داخل حسين جودة1338202821422012028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية المشكاة للبناتاحيائينور عواد عبد عون شوندي1338212821422031062

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين سعود حبشان صديان1338222921411020084

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيهاشم هادي منشد هاشم1338232921411020379

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.2095.03ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمصطفى محمد ثامر سعدون1338242221411001055

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيخضير نجاح عباس علي133825252041020023

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمحمد رائد نوري نجم1338261621413020013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمعاذ نزار صالح فيصل1338271621413022048

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد حسنين جابر عبد الهادي1338281621413123008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب مصطفى ابو الهيل جهلول1338291621422046028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية الوثبة للبناتاحيائيزينب صباح نوري عبيد1338301621422065016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينوره عبد اللطيف توفيق عبد الكريم1338311621424005090

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيقمر فاطمه محمد علي عبدالحسين1338321621424010080

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء يوسف علي ناصح1338331621424022069

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد يحيى عناد عاتي1338342221411033307

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيتهاني عبد هللا اجياد اعناد1338352221422046028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيايات داخل خيون غريب1338362221422066018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيزينب ثامر صعيب هادي1338372221424056024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين الزبير حاتم كاظم1338382321411034005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينهى جواد كاظم حاتم1338392521424014348

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيآيه عالء ظاهر عمران1338402521424019003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزينب حسن علي حسن1338412721422021053

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية السالم للبنيناحيائيمرتضى عبد السادة مجيد علي1338422821411004023

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائييوسف صباح شعير حميدان1338431621411033061

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيحوراء فرحان خزعل فرحان1338441621422044018

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيشمس بدر حسين قطامي1338451621424028037

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمنار وسام جاسب محمد1338461621422043107

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيصالح خالد هاشم رهيط1338472421411014040

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية غرناطة للبناتاحيائياالء سعيد هاشم علي1338482821422024006
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قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية االجيال للبنيناحيائيسجاد مزهر قاسم محمد1338491621411014013

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيزين العابدين بسام ابراهيم سلمان1338501621411033026

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيرقية شريف لعيوس عريبي1338511621422004020

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.4494.41ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه خليل عبدان خليل1338521121422047055

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر قيس حسن غضبان1338531621411001049

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائيشهد صفاء حسين كحط1338541621422051094

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه عامر موسى خلف1338551621422054023

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيايالف صفاء حسن شهيب1338561621422076009

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمريم كاظم جبار حسون1338571621424066053

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزينب جواد جبر شامخ1338581621424066026

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمؤمل امين محمد نايف1338592221417001026

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمحمد صادق رياض وجير خنجر1338602821411021043

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيعلي فالح حسين عويد1338611621413071030

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيحمود لفته خير هللا علك1338622821417002003

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0093.33اعدادية الزبير للبنيناحيائيعبد هللا عبد الستار عبد الجبار شهاب1338631621411032043

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0093.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد ناجي محمد1338641621413006040

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0093.33ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيخضير شريف سعود مطير1338651621413015002

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0093.17اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيريم حمود سلمان طعمة1338661621422035035

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية558.0093.00ثانوية الموانئ للبنيناحيائيمحمد حيدر نعمه منصور1338671621411053009

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية558.0093.00اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيسجاد باسم طاهر ناصر1338681621415008011

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83اعدادية الهارثة للبنيناحيائيحسن عدنان ناصر دكسن1338691621411020009

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي خماط نجم عبد هللا1338702221413041035

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0092.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيندى صباح نوري ماضي1338711621422054068

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0092.50ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق محمد حبيب1338721621424026029

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم احمد حسين1338732221424043058

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33اعدادية المعقل للبناتاحيائيدعاء طالب محمد حمود1338741621422014020

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيحوراء شهاب هليل طاهر1338751621422026016

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيكفايه جوده كماش عباس1338761621424048030

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء رشيد مايع منصور1338771621422004028

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيهبه عبد الجبار عبيد خلف1338781621422017038

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17اعدادية البينة للبناتاحيائينبأ علي عرير مهودر1338791621422093026

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب صالح وسيل فالح1338801621424028026

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه نوري محمد هاشم1338811621424051123

4148 من 4057صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83اعدادية القرنة للبناتاحيائيفاطمه عائد عبيد حسن1338821621422005035

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83اعدادية صنعاء للبناتاحيائينبأ خزعل عبد هللا حسين1338831621422046048

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيفاطمه عبد علي عبد الحليم غليطه1338841621422004056

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمنار وليد عبد المجيد شعبان1338851621424024100

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيايات رائد فاضل عباس1338861621424018004

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50اعدادية المنتهى للبناتاحيائيلقاء سعد صالح فرج1338872121422014053

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمة محمد غريب ظاهر1338882421422005152

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33اعدادية الهارثة للبناتاحيائيرغد ضياء عبد اليمه عبد الكريم1338891621422021029

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33ثانوية الماجدات للبناتاحيائيزينب مزهر ريسان كريم1338901621422037021

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيمريم نجاح عبد عبد علي1338911621424044084

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمريم غني عبد علي1338922221424017228

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17ثانوية المرفأ للبناتاحيائيمريم احمد عبد الكريم ضمد1338931621422039040

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفرقان رعد جاسب فزع1338941621424011115

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياسراء مؤيد حسيب نعيم1338952221422039043

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17اعدادية النور للبناتاحيائينور الزهراء عماد سمير جعاز1338962221422042288

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب احمد غانم عباس1338972221422077124

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيفواطم طالب محمد راضي1338982221424065041

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00اعدادية غزة للبناتاحيائيتبارك كريم عوده عبيد1338991621422034011

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيام البنين قيس عبد السادة مهوس1339001621422035009

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيصفا راهب سامي عودة1339011621422069037

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرغد عبد االمير جبار عبد الزهره1339021621424005024

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيمريم محمد جاسم مجيد1339031621424021028

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيبتول عدنان جبار عبد الرضا1339041621424051025

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيسجى هيثم رشيد قاسم1339052221422006065

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00اعدادية السوق للبناتاحيائيرقيه عالء سعدون مهدي1339062221422077073

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00ثانوية الجنات للبناتاحيائيزينب صالح قاسم محمد1339072221422090036

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب ناظم محسن حمود1339082221424030063

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيبراء احمد صابر صالح1339092621422016033

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيعلياء منذور عيدان زغير1339102721422048100

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83اعدادية المعالي للبناتاحيائيهبه عبد الكريم كاظم عبد علي1339111621422018039

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83ثانوية القنوت للبناتاحيائيايمان خليل ابراهيم عبد الكريم1339121621422033002

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب فواز علي مزيد1339131621424022084

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيام البنين هاشم نعمه حسن1339141621424024005
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قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83اعدادية اور للبناتاحيائيهاجر عالء عبد الحسين شهاب1339152221422040128

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيرسل فرحان رميح خنجر1339162221425010015

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزينب حمد مبادر عاشور1339172721422025072

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67اعدادية النصر للبناتاحيائيمحاسن احمد حسن محمد1339182221422052081

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيسوسن كريم عبد جبر1339192221424017152

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيزهراء هادي جاسم علي1339202221424039023

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائياشراق علي مانع مرداس1339212221424069001

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67ثانوية التضامن المختلطةاحيائيزينب اياد بدر جلوب1339222221427001009

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيتكتم اسماعيل غانم زرير1339231621424022039

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيمنار علي عمار عاجل1339242221422044091

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب بهجت خزعل عطشان1339252221424020064

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه أبراهيم عبد علي كنطار1339262521424014248

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء خضر عباس محمد1339272821422010045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء احمد رحيم جاسم1339282821422012045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية كميت للبناتاحيائيفاطمه هاشم كشيش ماجود1339292821422017042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.3697.56ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيحوراء حسين قاسم وهام1339302821422003034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية النصر المختلطةاحيائيمنتظر حيدر زوير عباس1339312821417004010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه ستار جبار جوحي1339322821422001084

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية العمارة للبناتاحيائينبأ محمد لفته عبد الحسن1339332821422009133

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية الزوراء للبناتاحيائيبراء نصير مردان جعفر1339342821422020005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء مالك محسن لفته1339352821426001103

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيحسين عالء رحيم نعمه1339362821411012004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيدينه تحسين رشيد محسن1339372821422005029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية الغفران للبناتاحيائيبتول جاسم هيلون العيبي1339382821422019014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية المتميزيناحيائيحسين علي جاسم كريم1339392821411023019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيرقية حسين جبار سعيد1339402821422003042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء قيس قاسم محمد1339412821424005004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية العذراء للبناتاحيائيزهراء علي عداي عبيد1339422821422008022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية سيناء للبناتاحيائيفاطمه عمار طالب محمد1339432821422014033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية المشرح للبناتاحيائيزهراء جمعه قاسم صابط1339442821422022013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية الغفران للبناتاحيائيرقية عبد هللا حمدان شالكة1339452821422019029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيساجده ابراهيم عبد الكريم حسين1339462821422012092

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية االقصى للبناتاحيائيزهراء زكي راضي حمود1339472821422021011
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قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية الميمونة للبناتاحيائيمريم محمد جمعه عباس1339482821422023084

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0496.34ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيسرى عادل مردان شاوي1339492821422003078

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسنين صباح عبد الكاظم حسين1339502721411029022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33اعدادية الثورة للبنيناحيائيعبد الزهره جبار حسن عبد هللا1339512821411001059

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء احمد جلود جوني1339522821422020024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية الفرات للبناتاحيائييقين ناصر ثبيت حسوني1339532821422010120

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك عالء الدين خماس لعيبي1339542821424005003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية االصالة للبناتاحيائينبا حامد كويم راضي1339552821422002106

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم سلمان1339562821422005048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية ام عمار للبناتاحيائينوران عبد الرضا علوان ربيط1339572821422027047

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيابرار مصطفى عبد الكريم محمد1339582821422030002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم نعيم عبد هللا سلمان1339592821411023002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية الغفران للبناتاحيائيسهلة جمعة رويهي جبارة1339602821422019051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية االقصى للبناتاحيائيخديجة جاسم يحيى غالي1339612821422021004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية العمارة للبناتاحيائيبنين فاضل وهاب جبر1339622821422009031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياسماء عبد الحسين كاظم ياسر1339632821422018006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء رسول جاسم خليف1339642821422003054

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية دجلة للبنيناحيائيعالء احمد جلوب طريفه1339652821411011039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية خولة للبناتاحيائيصابرين كريم حسن جريو1339662821422033030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية االصالة للبناتاحيائيحوراء حيدر رحيم داود1339672821422002037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتبارك حسن عذافه سعودي1339682821422018022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيعلي هيثم كاطع حيدر1339691321411009026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيباسم محمد عباس علي1339702221413025011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسين صاحب عبيد قاطع1339712221413025028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائياحمد حسن رمضان عوده1339722821411037001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيساره جبار هبسي دريج1339732821422012093

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء خالد لطيف نفاوة1339741621422004027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء قصي نعمه حسن1339752221422004157

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83اعدادية العمارة للبناتاحيائيساجده خلف جبر صيهود1339762821422009085

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية غزة للبناتاحيائيزينب صبيح جاسم محاسن1339771621422034028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيدعاء عبد الرحمن نعيم عبد الرحمن1339781621424061017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيسجى هيثم مهدي مكي1339791621424064035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمنار جاسم علواش نعيثل1339802221424017235
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيغفران مرتضى حسين محمد1339812221424030078

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحسين محمد رمضان خضير1339822421417008023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية الكحالء للبناتاحيائيشيرين جمعه كزار علي1339832821422011033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيغدير حميد خادم دخيل1339842821422043036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي خالد لطيف غراف1339851621413006051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمحمد فؤاد سالم احمد1339861621413055025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي ناصح1339871621413059008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية المعقل للبناتاحيائيزينب فوزي محمد سلمان1339881621422014037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية النيل للبناتاحيائينرجس سعود حسين حسن1339892221422054106

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب حميد بدر1339902221424007070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عامر جواد عبود1339912521424004444

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.2894.38ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيرهام نائل غازي فردريك1339921621422056009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائييوسف عمار حسين متعب1339931321411012165

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيطالب حسين طالب مجيد1339941621411040026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية سبأ للبناتاحيائيتقى ماجد رشيد غليم1339951621422019005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتاحيائيأسراء ضياء نجم حسن1339961621422098001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه مردان علي درجال1339971621424051120

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسين جياد غزاي عباس1339982221413004039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمقتدى نزار شهيد زايد1339992221413013178

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية المشرح للبنيناحيائيحيدر محمد صبيح صحن1340002821411017006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية الفرات للبناتاحيائيسماح جواد محمد جريو1340012821422010069

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه جاسم صادق لعيبي1340022821422012109

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية سيناء للبناتاحيائيبنين محمد جبر محمد1340032821422014006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية ام عمار للبناتاحيائيزينب سعد مطشر محسن1340042821422027026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية المشكاة للبناتاحيائيايات سليم عوده عبود1340052821422031003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية التقى للبناتاحيائيفاطمة حافظ مغامس مهلهل1340061121422012088

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيحسين عدي حمدان سعيد1340071621413089005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية االخاء للبنيناحيائيمحسن شاكر مكي حمزة1340082221411035140

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي صاحب عبيد قاطع1340092221413025075

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيمسلم جعفر شناوه ساجت1340102221417052022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد باقر هادي صالح هاشم1340112821411007079

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية كميت للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عاصف محسن يحيى1340122821422017035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيهجران عبد الزهره موات محمد1340132821422037053

4148 من 4061صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيتبارك حيدر جمعه كاظم1340142821422043009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيتبارك سالم جبر موزان1340152821422043010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمؤمل حسام جبار قاسم1340161521411011133

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينبأ قيس عبادان حمد1340171621424072276

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين جاسب رمضان1340182221413019039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيمحمد علوان هاشم عبود1340192221417052020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية النور للبناتاحيائيطيبه خضير رومي وبري1340202221422042222

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين محمد1340212821411001117

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيكرار عامر عبد الحسين صكر1340222821411007070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيايه صالح محسن حسين1340232821422003019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيسارة محمد علي علي شليبة1340242821426001091

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائيسجاد محمد نجم عبد1340252221411019090

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمجتبى كريم كاظم زبون1340262821411007077

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية المشرح للبنيناحيائيحسين زهراو سلمان حسين1340272821411017005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية العمارة للبناتاحيائيخديجه نجم كاطع عبد1340282821422009043

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.4497.57ثانوية المتميزاتاحيائينور الزهراء عادل مهودر راضي1340292821422029035

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء عقيل صالح عبد الجليل1340302821422013049

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.5297.09ثانوية المتميزيناحيائيجعفر محمد غانم محمد1340312821411023015

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيزين العابدين كريم موسى جعفر1340322821411016014

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء ستار رحيم محمد1340332821426001083

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمالك مهند عبد الجبار عبد1340342821422013118

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتبارك كاظم جاسم محمد1340352821422018026

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء مجيد كاظم محسن1340362221424017110

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي محمد خالد حميد1340372821411001079

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67اعدادية العمارة للبناتاحيائيسحر نجم مزهر حسين1340382821422009088

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيغفران رحيم منعم شنيشل1340392821422015078

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيابرار علي جاسب محيبس1340402821422018003

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0093.33اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائيحسين عزيز جبار غالب1340412821411037002

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0093.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبراء خزعل جوني سعيد1340422821422018015

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية558.0093.00ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائيحمزه رياض عبد الزهره فرحان1340432821411019007

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.0092.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائياسحاق عالء عباس رباط1340442521413017009

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.0092.67ثانوية الكحالء للبنيناحيائيمرتضى كامل ابراهيم لفته1340452821411006015

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0092.50ثانوية الميمونة للبناتاحيائيعذراء صباح كاظم بدن1340462821422023059
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قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيحسين عبد السادة خضير السلطان1340471621411057013

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيسجاد اياد كاظم حسن1340481621413030013

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيايناس علك جاسم محمد1340491621424064013

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0092.17ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائيصادق يوسف خلف سويحل1340502821411019010

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية552.0092.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى علي صالح حافظ1340511621411001169

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية552.0092.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيصفاء عالء هادي حسن1340522521413031282

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية552.0092.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيمهدي حمزه مهدي عباس1340532721411035083

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية551.0091.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيابتسام عبد العزيز بشاره جابر1340542221422041001

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه فاضل عبيد عليوي1340552821422018081

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعلي راضي ملش طنبور1340561621413004036

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50اعدادية العمارة للبناتاحيائيهيدب صادق راضي حنتوش1340572821422009147

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50ثانوية غرناطة للبناتاحيائينوره حسين لطيف عاجل1340582821422024060

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين عرفان كاظم طاهر1340592221411038040

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية صفي الدين للبنيناحيائيعباس عادل طعيمه حسن1340602221411053030

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسين جبار فرهود جبر1340612221413004037

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعلي حسين هويدي صكبان1340622221413030059

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمه عزيز ضعين منشد1340632221422031087

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائينور الزهراء علي خضر راضي1340642221424022090

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرقية محمود رزيج مسكين1340652221424028074

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية النيل للبنيناحيائيعباس حمزه فليح حسن1340662321411029058

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر اكحيط مطرود1340672521413017023

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه ظاهر باني رضيو1340682821422012119

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية العدل للبناتاحيائيزينب عمار جبار كشيش1340692821422032032

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية خولة للبناتاحيائينور الهدى عبود خالد بدن1340702821422033050

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17اعدادية المنار للبنيناحيائيمحمد كاظم راضي دويلي1340712221411072061

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب جليل عكاب جابر1340722221424028104

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائينزهان عذال حمادي عباس1340732521411001561

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد فاهم عبد الساده راشد1340742621411001170

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيكرار كريم حسين كصيب1340752821411007072

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية االصالة للبناتاحيائيغدير كاظم سعد جابر1340762821422002082

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيهدى علي عوني شنيور1340772821422012160

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية المشرح للبناتاحيائيامريكا محسن عبيد عويد1340782821422022004

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيشهد محمد حنتاو محسن1340792821422043033
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قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيحسين علي اوسط يونس محمد1340801421411018024

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيجسام عماد عبد االمير عباس1340811621413004008

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعمر محمد احمد محمود1340821721411011160

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين علي صاحب فضيل1340832221411003080

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمحمد خير هللا غركان هديد1340842221411046069

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيسجى عادل محمد ديوان1340852221424037060

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيياسر نجم عبيد جابر1340862721411026230

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83اعدادية الفهود للبنيناحيائيجعفر رشيد جاسم محمد1340872221411042018

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيشهد داخل اعويطر سويلم1340882821422005085

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائينورة محسن ساري زغوري1340892821424005015

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50ثانوية النضال للبناتاحيائيامل طالب صدام ربيع1340902821422001007

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيمنار حسين اسماعيل جاسم1340912821422018095

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50ثانوية الطيبات للبناتاحيائيغدير كاظم مكلف مسلم1340922821422045033

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33اعدادية الحدباء للبناتاحيائيآيه محمد عبد علي بدر1340932221422047005

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء عبد هللا حسين سعد1340942821422007012

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين شلويط زغير1340952821422012124

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33ثانوية المشرح للبناتاحيائيزهراء هامل غانم حمد1340962821422022015

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء جميل عليوي صليبي1340972221422039104

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17اعدادية بردى للبناتاحيائيتبارك هيثم قاسم حسن1340982221422048024

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد هللا محسن1340992221424037040

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17الخارجياتاحيائيزهره صدام معوجل دبيس1341002221428050259

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشهد عباس فاضل عيسى1341012421424023085

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17ثانوية خولة للبناتاحيائيزهراء ماجد محسن عبد هللا1341022821422033022

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء كريم عبد طعيمة1341032221422043071

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد حريجه1341042221424036047

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء مؤيد هامل عيدان1341052821422001051

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء شاكر صياح حمود1341062221424003067

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينسرين هاشم عبد الحسن فضاله1341072221424037101

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائياسراء حيدر سلطان شنيت1341082221427067002

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينور الهدى عبد كاظم خليفة1341092821422012153

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83ثانوية الطيبات للبناتاحيائيبنين صالح حبيب غضبان1341102821422045009

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيشمس الدين ابراهيم جواد كاظم1341112221422010092

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء مهدي عباس احطيحط1341122221422042163
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قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيهدى نزال خضر عيسى1341132221424044080

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزينب علي زنكاح حسناوي1341142721422025080

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيمريم مطر زغير عبد الحسن1341152821422043047

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50اعدادية المعرفة للبناتاحيائيزينب كريم قاسم عزيز1341161621422020031

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيسوسن رحمان سعد حيدر1341171621422024035

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى صباح خلف اميت1341182221422004214

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50ثانوية العلياء للبناتاحيائيساره جبار ماشي صيوان1341192221422071004

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50اعدادية القوارير للبناتاحيائيمروه حاتم ماعود نغيش1341202221422085085

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50اعدادية القوارير للبناتاحيائينبأ جالل احميد كطل1341212221422085093

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب غالب كريم غضبان1341222221424008144

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب عوده مزعل ياسر1341232321422013266

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبثينه علي رحمان طاهر1341242621422018028

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50ثانوية الكحالء للبناتاحيائيزهراء حسين جاسم محمد1341252821422011020

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0089.33اعدادية العشار للبناتاحيائيآيه عبد الحسين ابراهيم عبد النبي1341261621422053005

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0089.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين علي معيوف حسين1341272221422004054

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0089.33اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيصابرين فاضل عطيه معيوف1341282221422055071

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0089.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيبنين كامل محيسن لفته1341292221424003030

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0089.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيهدى منير فرحان مجيبل1341302221424037111

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0089.33ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء عبود لطيف نوفل1341312821422001045

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0089.33ثانوية الفرات للبناتاحيائيبنين حسن جاسم محمد1341322821422010015

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0089.33ثانوية االقصى للبناتاحيائيكوثر علي حسن جبر1341332821422021028

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0089.33ثانوية الطيبات للبناتاحيائيحوراء سامي مهدي صالح1341342821422045012

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيرقية مكي سعدون عبد الحسين1341351621422004023

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيتبارك محمد لفتة ضرغام1341361621422069013

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيعلياء صفاء جبار عصمان1341371621424044058

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء كاطع بريه جبر1341382221422057052

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء احمد جارهللا فرج1341392221424003060

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيابرار ناجي نغيمش زماط1341402221424005001

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم محسن حمدان1341412221424017182

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد عباس حسين1341422221424042023

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيمنى عبد االمير صالح عبيد1341432221424043082

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفاطمه علي عيسى عبيد1341442421424017071

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك علي حسين علوان1341452521422040011
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قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17اعدادية القدس للبناتاحيائيبنين علي عبد عوفي1341462621422033023

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية534.0089.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيمريم حسين حافظ جويري1341472221422006086

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية534.0089.00ثانوية النهضة للبناتاحيائيمنى سمير عبد عبيد1341482221422034083

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية534.0089.00اعدادية النيل للبناتاحيائيحوراء منهل حران شنف1341492221422054038

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية534.0089.00للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيهدى صبيح كاظم الكوط1341502221422064023

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية534.0089.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيمنار عبد االمير انعيمه طالل1341512221422083233

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية534.0089.00ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيزينب طالب شنوف محمد1341522221427022015

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83ثانوية النهضة للبناتاحيائيايه مراد رويح عبد هللا1341532221422034014

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83اعدادية البطحاء للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد علي حسين1341542221422045033

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه جاسم علي كماش1341552221422045062

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيتبارك محسن فليح حسن1341562221424011013

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيغدير واثق حميد حزام1341572221424017175

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرقيه حسن هليل فهد1341582221424030033

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيسجى عادل حيال صالح1341592221424042039

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء عوض منخي ناصح1341602221424047039

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزهراء اياد جبار نجم1341612221424065016

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيكوثر عبد الرحيم ماجود شديد1341622621422019068

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمه لطيف عبد محيبس1341632821422009115

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائياصالة عبد علي شنيشل صالح1341642821422030003

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية532.0088.67ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيزمن عالء سلمان عبد هللا1341651621422011014

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية532.0088.67ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيوئام ساجد خير هللا عودة1341661621424062111

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية532.0088.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيهدى سعيد عبد عبد هللا1341671621426002142

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية532.0088.67ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيفاطمه واثق ثجيل ساجت1341682221424049061

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية532.0088.67ثانوية ام عمار للبناتاحيائيزهراء محمد صبري حسين1341692821422027022

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية531.0088.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة سالم عبد عبد المحسن1341701621424022123

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية531.0088.50ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيسجى عبد الرحيم مفتن شبيب1341712221422023044

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية531.0088.50ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزهراء ساجد كاظم عزيز1341722221424036020

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية531.0088.50ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيآيات قاسم فرج سالم1341732221424055003

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية531.0088.50اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء سرتيب هجيل حسن1341742421422040103

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية531.0088.50اعدادية الصباح للبناتاحيائيآيات ماجد جواد كاظم1341752521422007001

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية530.0088.33ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيحنين ايوب حنتوش عبد هللا1341761621424044019

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية530.0088.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء صابر عبد هللا سلطان1341772221424003069

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية530.0088.33اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب رحيم كاطع رمح1341782821422005067
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قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية530.0088.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه فاضل محمد عبد هللا1341792821422018082

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية530.0088.33ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزهراء حميد جاسم عكله1341802821422024025

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية530.0088.33ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيبنين عبد الرحيم عبعوب سيالن1341812821422037007

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي االكبر جبار راشد صالح1341822221413015016

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيغدير صالح مهدي زغير1341832221422013057

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيجيالن عبد القادر ثامر ناصر1341842221424022015

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0097.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرقية حسين هادي حسن1341852221424045092

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي نصير مهدي محمد1341862221413015023

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء رحيم جابر محمد1341872221422016069

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67اعدادية اور للبناتاحيائيآالء عبد الخضر جابر جراح1341882221422040001

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائينور الزهراء جواد كاظم جاسم1341892221424035054

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي حسين صبيح فالح1341902221411062123

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائياحمد اسعد ابراهيم خيون1341912221413015001

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق اسود ملوح1341922221413041008

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة باقر طاهر جعفر1341932221422039277

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة حميد كامل حسون1341942221422039283

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيرمله عقيل مساعد عبد الحسن1341952221422083090

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيآيه حيدر كاطع ضاحي1341962221424001004

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائياالء صالح كاظم رهيف1341972221424020009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33اعدادية النور للبناتاحيائيمسار عبد الجبار محمد لفته1341982221422042268

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية النبوة للبناتاحيائيزينب غانم جاسم محمد1341992221422076015

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه رعد مبارك جواد1342002221424024036

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينبأ علي سلمان فيصل1342012221424051159

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0097.33ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيتبارك عمار كاظم هويدي1342022221424065010

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية بردى للبناتاحيائيبنين عواد حمدان حسين1342032221422048019

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية الطيبات للبناتاحيائياسراء عباس فالح سعد1342042221422065004

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل بشير حامد1342052221424022035

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.6097.10ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزهراء حيدر خير هللا كحيط1342062221422001015

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي نجاح سحيب مطر1342072221411019148

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائياسراء حبيب عبد الرزاق منشد1342082221422011004

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء عدنان حنين حميد1342092221422013032

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيالحوراء محمد متعب منهي1342102221422016014

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيمنار عماد كاظم كاطع1342112221422047197
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية الشطرة االهلية للبناتاحيائيزهراء جليل تعيب جابر1342122221424006002

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيلقاء محمد حسين سلمان1342132221424042059

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيألق حبيب ابراهيم نعمه1342142221424045001

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيحوراء هاشم هادي خليف1342152221424051031

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائينورالهدى مرتضى اطعيم عوده1342162221424055028

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.3696.89اعدادية التفوق للبنيناحيائينوران عالوي محسن عراك1342172221411062239

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمرتضى خوام ريسان حسين1342182221413015034

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة ثويني طاهر زغير1342192221422043117

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور الهدى حيدر قحطان يحيى1342202221424001100

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عباس مزهر ضيول1342212221424007123

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسارة حمدي ياسر مجبول1342222221424045165

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.8096.80ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيأحمد عدنان شهيد سعدون1342232221411001002

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.6496.77ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي عقيل مكطوف عذوب1342242221413015021

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء كريم كاظم طاهر1342252221422041071

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائياديان قاسم شهاب مطشر1342262221424007001

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبنين سالم رضا لهمود1342272221424045043

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيسكينه حسين ربيع منصور1342282221424051094

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزهراء حبيب محمد كاطع1342292221424061016

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيساره خالد كامل وادي1342302221424063058

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.2096.53ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسن عبد الكاظم حسين ياسين1342312221411001010

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية التحرير للبناتاحيائيحوراء عادل سلطان خالوي1342322221422061024

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيفرقان عقيل ياسر حسين1342332221424043078

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفرح مطر بعنون كطكوط1342342221424045211

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33اعدادية النهضة للبنيناحيائيعلي عدي عبيد مليح1342352221411045036

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33اعدادية النور للبناتاحيائيافراح كاظم طه ظاهر1342362221422042329

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيكوثر حسن عثمان فالح1342372221422044078

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيبنين محمد شهيب عزيز1342382221424065008

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائينبأ كريم جاسم حسين1342392221424065051

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد مسلم نعيمه1342402221424022017

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي عبد العظيم توله شاهين1342412221411003189

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية العقبة للبناتاحيائيفاطمه طعمه محمد علي1342422221422012078

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحوراء مظاهر صياح مغامس1342432221422083075

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه جابر صالل عطيه1342442221424017180
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيهدى عدنان عبد الزهره داخل1342452221424039039

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيفواطم محمد ميس عواد1342462221424065042

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمكارم حسين شناوه يعقوب1342472221424001085

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيرقيه رافد عبد الجبار سلمان1342482221424022025

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيمنار غفار عباس سلمان1342492221424042062

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيزينب إسماعيل خيون ثويني1342502221424060021

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيزينب علي كاطع حسين1342512221424060023

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيسجاد رزاق حنا حسين1342522221411033132

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين مالك خير هللا عباس1342532221413023060

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عادل هادي عزيز1342542221422004135

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عقيل حميد سلطان1342552221422016124

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية النور للبناتاحيائيجنات سامر زغير خيون1342562221422042075

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيتقى عبد العباس نعمه شناوه1342572221424043023

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50اعدادية التميز للبنيناحيائيالحسن كريم علي حميدي1342582221411077017

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزينب حسن عبد الصاحب حسن1342592221422009056

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيمنار غسان حميد عبد1342602221422009098

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة فهد عواد شفلح1342612221422041117

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحوراء عبد الغفار وهاب محمد1342622221422083069

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب عمار موسى صالح1342632221422083157

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيفاطمه نافع عدنان جوده1342642221424046037

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه رعد كاظم عجيل1342652221424063071

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين صبيح خالد خزار1342662221411002036

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعلي احمد نواش برتو1342672221413060069

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الحسين عبد علي1342682221422044076

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي موسى عبد هللا1342692221424007130

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزينب رعد دايخ فاضل1342702221424022048

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية التميز للبنيناحيائيمصطفى ماجد حامي عويد1342712221411077206

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الناصرية للبناتاحيائيحوراء علي مسير محمد1342722221422035018

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية البطحاء للبناتاحيائيزينب باقر علي نادر1342732221422045035

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمحدثة فرحان زغير عليوي1342742221424007143

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيفواطم عبد السالم موحان زباله1342752221424038018

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيميامي جعفر فاضل منصور1342762221424042064

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائياستبرق علوان حسين حسن1342772221424055004
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيامامة محمد عبد المنعم عيسى1342781621424027003

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب احمد خطار احمد1342791621424057019

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد جبار محمد عبد1342802221411003252

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمرتجى ساطع شفيع عطشان1342812221413009040

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد ضيول فرعون1342822221424001043

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب هادي عبد غضبان1342832221424020077

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزينب نعيم عطوان جابر1342842221424042038

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيداليا عامر علوان كاطع1342852221424045080

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينعمة هللا عبدالكريم عبدالرزاق غصاب1342862221424045237

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهاجر عبدالحسين كاظم كسار1342872221424045253

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينورالهدى عدنان عطشان نواد1342882221424051182

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيغدير عصام سابط شا طي1342892221424067061

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء ماجد علي موسى1342901621424072120

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83ثانوية بصرياثا االهلية للبناتاحيائيسارة نوزاد حسن عبيد1342911621424079009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد حسون1342922221411003164

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين عبدهللا صالح ناصر1342932221411033084

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمؤمل ماجد ابراهيم حسين1342942221411039024

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83اعدادية االبرار للبنيناحيائيمنتظر رحيم مكطوف خزعل1342952221411070206

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عبد الحسن محمد1342962221413012118

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83اعدادية العقبة للبناتاحيائيزهراء عواد عباس كحيط1342972221422012040

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين كاظم عبد علي1342982221422039081

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزينب حسين عبد الجليل ضيدان1342992221424040013

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين جبار عبد1343002221424051117

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسن عبد هللا موسى1343011621424060041

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيفهد كامل حسن صكبان1343022221411062147

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية تونس للبناتاحيائيفاطمه رائد خلف جبر1343032221422007071

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية النور للبناتاحيائيايات عمار محمد عوده1343042221422042028

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب نزار جبار غالي1343052221424007095

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيعبير فراس حميد حزام1343062221424017170

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي رحيم ابراهيم1343072221424027047

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيتهاني غازي عسل برغي1343082221424059009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزينب جالل جاسب دبيس1343092221424061025

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى عبد الصاحب حسين علي1343101621411001168
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمجتبى محسن جليل عبد الصمد1343111621413071034

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية الهارثة للبناتاحيائيرقية عباس رزاق محمد1343121621422021031

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيحنين عايد خلف نايف1343131621422035025

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن داود سلمان نايف1343142221411004066

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صعيوج سمير معجل1343152221411004372

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن عطية عرب محمد1343162221411034085

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعلي عبد الحسين شريف حسين1343172221413060078

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء احمد خلف عبود1343182221422004117

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيتقى عدي جاسم محمد1343192221422010030

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية الشموخ للبناتاحيائيهدى قادر عزيز فيصل1343202221422028187

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيطيبة علي فريح حسان1343212221422039255

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية الطيبات للبناتاحيائيطيبة سعد زغير كطان1343222221422065073

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيضحى رعد عبد الجليل مسعد1343232221422083185

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيغدير رسول ضايف مرجي1343242221424008175

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيفاطمه مؤيد حميد منصور1343252221424042057

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتبارك سامي كاظم مزيد1343262221424045054

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيروان كريم عطيه رحيل1343272221424051041

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيزهراء علي محيسن عبود1343282221424060020

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيوالء صادق غالب سعدون1343292221426001095

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيزهراء مدلول حسان محمد1343302221427009007

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيمالك رغدان هاشم محسن1343311621422003049

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية االريج للبناتاحيائيفاطمه حسن طه محمد1343321621422062037

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمريم جاسم عبد الرحمن غانم1343331621424066049

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمؤمل علي حميد عوده1343342221411033258

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمهتدى طالب فهد محمد1343352221411033359

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيعلي خير هللا طليفح حسوني1343362221411081034

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيكرار وميض كامل محمد1343372221413015024

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية تونس للبناتاحيائيفاطمه سمير حرز ناصر1343382221422007073

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية المروج للبناتاحيائيسكينه هادي جسام محمد1343392221422030046

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية النهضة للبناتاحيائيسرور كاظم عبد الحسين جثير1343402221422034059

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه محمد خويط غالي1343412221422042350

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية الشمم للبناتاحيائيآيات كريم عبد وذح1343422221422072004

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب علي كاظم عواد1343432221422077140
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيسليل راجي عبد اللطيف سعدون1343442221424008162

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائياديان طالل رعد ايدام1343452221424022001

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيخديجه حميد خضير صالح1343462221424037023

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائينور محمد حسين ناصر1343472221424039038

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايات حسن وحيد سويلم1343482221424062004

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهدى حيدر مدلول عبيد1343492321422044156

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيمنه هللا كاظم عبد الزهره حمادي1343502721424003030

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الواحد طالب دهر1343511621413108001

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيرقية عبد الخالق جاسم عبد الحسين1343521621422004021

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير علي جعفر خضر جدعان1343532221411004045

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيجعفر قاسم علي جاسم1343542221411012026

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي جواد كاظم محي1343552221411019120

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمؤمل حسين رزاق لفته1343562221411027138

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين عالء جبار مهوس1343572221411033086

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيعلي عقيل سندال داغر1343582221411055054

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية أهوار الجنوب للبنيناحيائييونس طالب تالي عباس1343592221411063014

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية العرفان المختلطةاحيائياحمد ناظم ذياب عبد عون1343602221417042003

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية الناصرية للبناتاحيائيكوثر فالح عزيز يوده1343612221422035058

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية االستبرق للبناتاحيائيمريم جليل اركاد وجح1343622221422083230

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر ذياب شالكه1343632221424001071

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر زيارة رمثان1343642221424030085

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسجى غالب حبيب عبيد1343652221424045173

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر نايف سحيب1343662221424049055

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيعامر مصطفى حسين فالح1343671621413035005

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيزهراء عماد جاسم عيسى1343681621422069021

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيجنان امجد محمد عبد الرضا1343691621424011045

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيغازي فيصل كطامي غانم1343702221411003214

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمجتبى حكيم جميل عبد الكريم1343712221411003234

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عادل علي عبد الحسن1343722221411004266

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي حيدر لعيبي حنون1343732221411005047

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي امجد حمود خليف1343742221411034220

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين علي لفته علي1343752221411062063

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيرضا سامي جميل عجيمي1343762221413021026
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية المسار المختلطةاحيائيضياء عبدالكريم عبدالحسن عجالن1343772221417043029

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيحيدر صاحب عبد الحسين فراوي1343782221417059012

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه محمد خليف حسوني1343792221422011056

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء صالح جليل نعيثل1343802221422039166

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك سالم جبر وبري1343812221422042066

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائينوره عباس عجيل الحاوه1343822221422064020

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه وسام نعيم كطل1343832221422085075

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيدعاء طالب عبد الحسين محمد علي1343842221424012054

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبنين مازن حسن كاظم1343852221424045049

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00الخارجياتاحيائيايه جعفر كاظم رحيم1343862221428050093

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيسجاد حسن علي حسن1343871621413059005

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيعلي احمد كاطع صالل1343881621413078010

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيافكار انصيف جاسم سدخان1343891621422015005

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيأيناس صبار عجيل ناصر1343901621424023002

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه عوده اوذيح راهي1343911621424024086

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائينور الهدى حسام الدين رسن عرار1343921621424044091

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين جاسب فرهود صكبان1343932221411003063

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر جاسم زوير عجرم1343942221411003094

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية الغدير للبنيناحيائيمحمد عمار عبد الواحد صبري1343952221411006061

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائياسعد رزاق سماري رسن1343962221411020017

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد نبيل فاضل علوان1343972221411033304

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد باقر حسين عباس1343982221411034315

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية التميز للبنيناحيائينزار عالء ناصر حكمت1343992221411077218

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمصطفى اسعد عبد الحسين علي1344002221413019038

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية تونس للبناتاحيائيخديجه عمران موسى حواس1344012221422007032

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية تونس للبناتاحيائيريام طالب داخل جبر1344022221422007039

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية الوحدة للبناتاحيائيبتول مطر علي مثني1344032221422036012

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب احمد قاسم رديني1344042221422039195

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية السوق للبناتاحيائيحوراء يوسف نجم بريدي1344052221422077061

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية االعمار للبناتاحيائيغدير جواد عبد عذاب1344062221422089019

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيمنار نزار دبي ناصر1344072221424004102

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه خيري محسن مزهر1344082221424005058

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرسل عباس نعيم حسين1344092221424045086
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد خيون1344102221424045101

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينبأ خضير زوير ناصر1344112221424051154

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيهادي محمد فيصل خير هللا1344122221413021064

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية الغدير للبنيناحيائيأسامة جوده جبار بوري1344132221411006003

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحاتم كريم غالي حاجم1344142221411033053

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيسجاد حسين عبد الواحد خميس1344152221413019019

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء عصام شنور كاظم1344162221424030044

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيأسماء عمار عبد الرضا حسون1344172221422013001

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيآالء عمار عبد الرضا حسون1344182221422013002

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمينا محمد قاسم حسن1344192221424051152

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0093.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيبنين ناظم حرين كشيش1344202221424051020

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0093.17ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد عبد حسين1344212221424047099

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية558.0093.00اعدادية المروج للبناتاحيائيصفاء جاسم موسى داخل1344222221422030049

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية558.0093.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين عبد خريبط صالح1344232221424008037

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83اعدادية الناصرية للبنيناحيائيالحسن عبد الباقي جار هللا محمد1344242221411002016

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر مجيد هويدي حيدر1344252221413012141

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمنار اسعد عبدالرحيم محمد1344262221424045226

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.0092.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة علي عبد مشحوت1344272221422039298

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.0092.67اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء عبد الغفار حنون جفيت1344282221422042146

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.0092.67ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب توفيق سرحان ثجيل1344292221422066105

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.0092.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائياعتماد كاظم حرمس جوهر1344302221424012008

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.0092.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمنار علي فايز حذيه1344312221424017236

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.0092.67اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيحكيم ياسين صالل محمد1344322521411027012

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0092.50اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد فضل سلمان بارح1344332221411031020

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0092.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين خضر شريف رزاق1344342221411062052

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0092.50اعدادية الفرات للبناتاحيائيزينب محمد جبار خلف1344352221422002075

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0092.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيدعاء عبد ضيدان عبدالنبي1344362221424063026

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0092.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيابراهيم حيدر محيميد سرحان1344372521411001005

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي ستار عبد هللا حياوي1344382221413013117

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيطه حمدهلل نصار عبدالرضا1344392221417018008

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفاطمه نزار جويمل عبد1344402221422006080

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيضمياء غانم شالل سهيل1344412221424030069

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0092.17ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعباس حسن ياسر محسن1344422221413031026
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قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0092.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب رياض كاظم محسن1344432221422073065

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية552.0092.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد عباس كامل بجاي1344442221411003118

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية552.0092.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد كامل طالب حميد1344452221411004397

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية552.0092.00اعدادية المروج للبناتاحيائيزهور عطشان جخيم عجيل1344462221422030035

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية552.0092.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم جواد كاظم1344472221424017205

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية551.0091.83ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمهند هادي نوري حسان1344482221413009047

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية551.0091.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائياحمد هاشم طه كاظم1344492221413013011

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد تقي حيدر نعيم مغتاض1344502221411003247

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمرتضى كريم خلف عكال1344512221413025115

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمسلم تعبان كاطع كويز1344522221413025116

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67اعدادية النور للبناتاحيائيضحى عامر مزعل جابر1344532221422042217

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67اعدادية السوق للبناتاحيائياسيل تحسين طالب حنوش1344542221422077017

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب محمد عبد هللا علوان1344551621422046027

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائييوسف مهدي صالح مزهر1344562221411003355

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيصادق مؤيد خيرهللا جليل1344572221417022019

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50اعدادية الفرات للبناتاحيائيبنين هيثم عزيز رشيد1344582221422002016

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50اعدادية الهبة للبناتاحيائيتبارك ابراهيم نايف عبد الحسين1344592221422018012

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50اعدادية اور للبناتاحيائيتبارك سعد زوري جبار1344602221422040024

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيغدير حسين فاضل حليحل1344612221422083199

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين سعيد جابر واني1344622221413036016

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعباس عبد الحسين ناصر عيسى1344632221413060059

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب مالك علي حسين1344642221422004201

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء رؤوف علي عدوان1344652221422044035

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشكران حسين خلف جاسم1344662221422050129

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهبه علي طفيح مناحي1344672221422073130

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيوالء حسان عليوي عبيد1344682221424003162

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيهناء حيدر رضا حيال1344692221424037112

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيخديجه محمد حسن علي مكطوف1344702221424038009

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد طعمه حمادي1344712221424045132

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33اعدادية دجلة للبناتاحيائيدره علي حمزه عمران1344722321422031030

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية العدل للبناتاحيائياالء حليم حسين مهدي1344732821422032005

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيساره خالد مانه مدور1344742221422026030

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزينب علي بجاي فرحان1344752221422055057
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قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب ماجد كريم شالكه1344762221422066125

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية النبوة للبناتاحيائيبنين جبار انكريز سرحان1344772221422076003

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17اعدادية السوق للبناتاحيائيتبارك غانم مريخ نفاوه1344782221422077045

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء منخي جبار مصحب1344792221424010122

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد فاضل حمود1344802221424010135

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيريفان رائد حميد ابحيلج1344812221424011023

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء رزاق شنون علي1344822221424051051

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمنار مثنى سالم كاظم1344832221422039347

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمة عباس عجيمي مطر1344842221422042239

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00اعدادية النور للبناتاحيائينور الهدى عالء محسن عبد الرزاق1344852221422042293

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيبنين ناصر عكار عبد1344862221422047024

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00ثانوية الجنات للبناتاحيائينورالهدى احمد جخيور فرحان1344872221422090055

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيهجران ذياب خليل عامر1344882221424010230

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيمالك حميد عبد هللا طعمه1344892221424035050

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد معن ماشي1344902221424045193

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00ثانوية التضامن المختلطةاحيائياية عبد الصاحب فيصل عنصور1344912221427001002

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيغدير عادل مردان حمزه1344922521422003381

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83اعدادية الفرات للبناتاحيائيحوراء حيدر كاظم حسين1344932221422002024

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحنان سهيل عبود عاصي1344942221422039097

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهجران عبد الرحمن حسين دخل هللا1344952221422041157

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83اعدادية الوركاء للبناتاحيائيبنين ناظم مالغي دخيل1344962221422043028

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83اعدادية البطحاء للبناتاحيائينور الهدى حسين حسوني حمدان1344972221422045088

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيغدير كاظم عويد صالح1344982221424003117

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيرقيه حسن سلمان صيهود1344992221424020041

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيهدير كشاش هداد شالش1345002221424032047

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83ثانوية بدر الرميض  المختلطةاحيائيسجى علي فارس محسن1345012221427039011

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء كاظم شوشاب حنون1345022221422003041

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67اعدادية الشيماء للبناتاحيائيامنه جاسب عباس حسين1345032221422011008

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيود عجيل كاصد محمد1345042221422016181

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67اعدادية الحدباء للبناتاحيائيتقى سالم جخم جالب1345052221422047030

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمة حسن علي كوره1345062221422057096

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيضحى كريم بدر علي1345072221424028145

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمه رياض شويت عبيد1345082221424036045
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قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيمروه خليل كريم صبيح1345092221425010011

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67الخارجياتاحيائيزمن جاسم حنتوش محمد1345102921428050057

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء فؤاد جميل موازي1345111621422015033

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50اعدادية المروج للبناتاحيائينرجس شهيد شنيور صريمد1345122221422030070

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب عبد الحسن محمد جاسم1345132221422039212

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمنار حامد عيد خشان1345142221422039344

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50اعدادية النور للبناتاحيائيانوار ستار جبار فرج1345152221422042023

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50اعدادية بردى للبناتاحيائينور الهدى ثائر عبد هللا ثامر1345162221422048126

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50ثانوية الوالية للبناتاحيائيحنين جعفر عبد الحسن شهيب1345172221422066048

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياسراء راجي ذخر عبيد1345182221422073001

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50اعدادية السوق للبناتاحيائينبا ميثاق سعدون احمد1345192221422077226

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيعتاب رائد فارس حثال1345202221424008170

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياية خالد وزير حامد1345212221424028022

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33اعدادية رملة للبناتاحيائيفاطمه داخل تركي علي1345222221422015090

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمسار عقيل حسين جعفر1345232221422039335

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33اعدادية البطحاء للبناتاحيائيامل ماجد هادي بالدي1345242221422045008

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33اعدادية الحدباء للبناتاحيائيساره محمد عجيل محمد1345252221422047129

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه حسين جميل فيصل1345262221422061056

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33اعدادية السوق للبناتاحيائيروان رافع سالم حسن1345272221422077078

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه قيس غالب عبدالجليل1345282221424003131

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم مكطوف صعيصع1345292221424037053

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17ثانوية تبارك للبناتاحيائيزهراء جبار عبد هللا حسن1345302221422062014

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية561.8093.63ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيهاجر عقيل سالم جار هللا1345311621424029035

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية528.0088.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيحوراء عالء داخل ابراهيم1345321621426002113

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية527.0087.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيزينب قيس حاتم مراد1345331621422044037

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية514.0085.67ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد يوسف عبد الرحمن1345341621424005033

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية514.0085.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمالك علي محمد صاحب1345352521422022597

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499.0083.17ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيدعاء مهدي عبد الكريم مطنش1345362821427002002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497.0082.83ثانوية االيمان المختلطةاحيائيمحمد مهدي صالح حسين1345372221417004011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481.0080.17اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعباس معروف صباح حاجم1345381621511040034

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480.0080.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيبتول امين زكي احمد1345391021422033028

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470.0078.33اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد حيدر عزيز حازع1345402221411012214

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464.0077.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه صادق عبد العباس محمد1345411621424024084
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية463.0077.17للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيرقيه رياض صخي زبير1345422221422064011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462.0077.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرزان صالح حمزة عباس1345431621424072075

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459.0076.50ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي عقيل عبد االمير خشان1345441621413021047

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457.0076.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي خالد حسين غلوم1345451621511001161

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453.0075.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد عزيز وحيد صالح1345461621513006093

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452.0075.33اعدادية البصرة للبناتتطبيقيبتول نعمت يوسف حسن1345471621522058009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452.0075.33ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيوسن وائل جاسم حسن1345481621524014026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0075.00اعدادية البتول للبناتتطبيقيعذراء عامر موسى صالح1345491621522066028

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0074.67ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقياية صالح غضبان موسى1345501621524038003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0074.50اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعلي وليد قاسم محمد1345511621511055148

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية444.4074.07ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيمجتبى عدي غازي لعيبي1345521621413076008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية444.0074.00ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعمار حيدر شاكر صدام1345531621513027051

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0073.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسرى احسان عبد خصاف1345541621422054045

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0073.50اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيمحسن عبد الحسن محسن هندي1345551621511004071

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0073.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيعلي الرضا محمد حنظل عبد هللا1345561621511019104

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0073.33اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيمنار محمد علي ابراهيم1345571621522043077

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0073.00اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعلي يحيى حسن عبد الرضا1345581621511055150

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0072.83ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياحمد صفاء احمد عسكر1345591621513021006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0072.67اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين جبار بدن1345601621515013171

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0072.67اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيديار دريد عبو حسن1345611721411057019

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0072.50اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيكرار محمود حسن علي1345621621511024043

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0072.50ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيكرار جاسم كاظم جواد1345631621513042021

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0072.50اعدادية العباسية للبناتتطبيقيبتول احمد عمران موسى1345641621522057007

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0072.33ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيأيو هريس حسين مرفوع1345651721411013001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية432.0072.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمسك علي شنون عليوي1345661621422054064

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية432.0072.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيرضا هاني هاشم جابر1345671621513071049

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0071.67اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمهدي مرتضى كريم مسعد1345681621511015140

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0071.67اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيسجاد عقيل جبار عبيد1345691621511047025

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0071.67ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيزهراء عامر صالح عبد العطار1345701621524050014

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0071.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسن فالح حسن بدن1345711621513123009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0071.50ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيمرتضى ساهي عاشور سلمان1345722821511032046

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0071.17ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيرضا رعد طالب سعيد1345731621513027029

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0071.00ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنيناحيائيسجاد عبد الحسين جاسم عبد هللا1345741621413063003
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0071.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد شوقي علي حسين1345751621513006002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0071.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيسجى عبد العزيز عطوان عليوي1345762221424042040

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0070.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقياحمد ثامر محمد علي مكي1345771621513055003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0070.83ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان نجم عبد1345781621513060016

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0070.83ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيغزوان عبد العباس كاظم علي1345791621515005150

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0070.67اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحيدر كريم حافظ شناوه1345801621511031046

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0070.67اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمحمد مهدي ناصر جاسم1345811621511051096

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0070.67ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم لفته ابراهيم1345821621513016051

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0070.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيعبد الدايم محمد عبد الدايم احمد1345831621513055029

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0070.67ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيزينب عادل محسن عبد الرحمن1345841621522073005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0070.50للبنين (عج)ثانوية انوار الحجة تطبيقيكرار محسن عويد حمود1345851621511025023

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0070.50اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمهدي لفته عبد الرضا جابر1345861621511076056

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0070.50ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد سوادي فرج1345871621513113034

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0070.50ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتتطبيقيام البنين عودة مانع شلومي1345881621524036001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0070.33ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمحمد منذر جاسم محمد1345891621513115052

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0070.33ثانوية بصرياثا االهلية للبناتتطبيقيهدى صالح عبد الصاحب عبد الرزاق1345901621524079006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0070.17ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقياحمد حامد عاكول عريبي1345911621513027001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيسجاد عبد الحسين مدهوش مطير1345921621511047024

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيسجاد جالل عبد النبي حسين1345931621513115020

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00اعدادية سبأ للبناتتطبيقيبتول مؤيد محمد عوفي1345941621522019005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0069.83الخارجياتاحيائيزينب عبدهللا عتيق شعيبث1345951621428050247

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0069.83اعدادية العزم المختلطةتطبيقيظافر سالم عبد الحر خزعل1345961621517006035

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0069.83اعدادية البيان للبناتتطبيقيمريم سهل نجم عبيد1345971621522048022

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0069.67اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعلي حمدان عبد هللا حمدان1345981621511055123

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0069.67اعدادية العشار للبناتتطبيقيفاطمة عالء ناجح عاشور1345991621522053042

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0069.50اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعلي مزهر نعوم عبود1346001621511057126

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0069.50ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيكرار ناظم صدام حميد1346011621513049029

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0069.17اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمحمد فالح شالكي محسن1346021621511014071

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0069.17اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيشهاب علي حسين خضير1346031621511056021

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0069.00ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيكرار حافظ عادل كاظم1346041621513110062

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0069.00ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيمحمد مصطفى ايمن صالح نعمة1346051621513110074

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0069.00الخارجيونتطبيقيسجاد علي مهدي ابراهيم1346061621518001653

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0069.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيوئام عادل مجدي محمد1346072721422052119
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0068.83اعدادية األبلة للبناتاحيائيزهراء كامل كاطع حسان1346081621422016013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0068.83ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين علي كاظم ذباح1346091621513021031

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0068.83اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزينب خالد سالم ثبيت1346101621522064034

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0068.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيايالف وائل محمد صادق عبد العباس1346111621424007006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0068.33ثانوية نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيحيدر رعد حيدر لوزان1346121621513005004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0068.33ثانوية السيبة للبناتتطبيقيسماح عبد الباسط غازي حسين1346131621522074006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0068.17ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيعلي عادل موسى حسن1346141621413042010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0068.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصعب قحطان صالح هادي1346151621511001274

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0068.17اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحميد منعثر خضير رشيد1346161621511032059

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0068.17اعدادية األعراف للبنينتطبيقيالمصطفى ماجد عبد الرزاق بندر1346171621511058009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0068.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزهراء كاظم صالح مزعل1346181621524024020

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0068.00اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقييوسف عالء نوري عبد الوهاب1346191621511047060

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0068.00ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيعباس رحيم صالح عليوي1346201621511073027

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407.0067.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين مصطفى عبد الشهيد ناصر1346211621511001079

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407.0067.83اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيكرار طالب ياسين جبيش1346221621511024042

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407.0067.83اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيأحمد عبد الرسول عبود حبيب1346231621511043008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407.0067.83ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيايمن عبد الحسين كاظم عبد1346241621513105002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407.0067.83ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيفاطمة عالء حسين طاهر1346251621526003062

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0067.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيآيه ضياء فجر حسن1346261621422061002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0067.67ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيعلي سيف حسين جري1346271621513085006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية405.0067.50اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيشهد رياض كريم عبد الحسن1346281621522063028

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيعلي عبد الحسن ياسين شلتاغ1346291621511056031

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحسين ميثم جمعه عبيده1346301621513014014

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيزينب رائد حامد عبود1346311621522044026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيدعاء رياض ابراهيم خليل1346321621522089011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيريما لؤي فرج عزيز1346331621524014010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيفاطمة رياض عبد الرزاق كاظم1346341621526003060

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية403.0067.17اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحيدر باسم محمد عناد1346351621511011049

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية403.0067.17ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيفاطمه هاني حسين رسن1346361621524062034

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيجعفر علي قاسم جاسم1346371621413123029

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيباقر محمد خلف مالح1346381621511001038

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد قيس علي نجم1346391621511033194

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي نعيم جبر نصر هللا1346401621513071095
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى رياض فاضل ابراهيم1346411621515007348

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0066.83ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيسجاد حسن طاهر حمدان1346421621513110027

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0066.83ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا جاسم محمد عبد هللا1346431621513113046

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0066.83للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيفاطمة مشتاق حزام جبر1346441621522013039

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحيدر ستار تركي قاسم1346451621513071042

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيفاضل حميد فالح مران1346461621515007244

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيضحى كريم داخل فليح1346471621522049039

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50اعداية التضحية للبنينتطبيقيعباس علي خضير حسين1346481621511048101

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيحسين علي حسين شريجي1346491621511074022

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد حمزه عباس1346501621513021055

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقياحمد وداد قاسم محمد1346511621513071012

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيمريم عدنان عبد االمير عبد الواحد1346521621522076054

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمجتبى حسين علي حسين1346532221511002051

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي زياد طارق عبود1346541621511038043

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيحوراء ذياب خليل ابراهيم1346551621524006002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية397.0066.17ثانوية الثريا للبناتتطبيقيدانه رحاب عبد المجيد عبد الحميد1346561621522097018

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيخليل ابراهيم خليل محمد1346571621511005027

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00اعدادية األعراف للبنينتطبيقيحيدر ثابت مانع عاتي1346581621511058032

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي رضا نجيب جاسم1346591621513030051

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقياحمد صادق سعدون خنيفر1346601621515005007

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتتطبيقيسلمى نائل داود عبود1346611621524065002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيجاسم عبد االمير جبار كاظم1346621621511015013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيجبر حسن جبر زعيل1346631621511056005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمرتضى اثير نوري عبد الحسين1346641621513006097

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمحمد عوده نمر كعيد1346651621513026072

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيعباس حسين كاظم محمد1346661621513072013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية395.0065.83ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقينور اسعد عبد الدايم عبد الحافظ1346671621524038026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية394.0065.67ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمحمد كاظم طالب سدخان1346681621513027069

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية394.0065.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء فاضل مفتن حسن1346692821422018050

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية393.0065.50ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيحسين ناقد شريف عبد الكريم1346701621511075016

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية393.0065.50اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب حسين عبد االمام راضي1346711621522014027

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية393.0065.50اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيمريم ابراهيم محمد فيصل1346721621522035064

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية393.0065.50ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيزهراء باسل عبد الستار جبار1346731621522072011
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية393.0065.50اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء مرتضى احمد فاخر1346741621522084017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية392.0065.33اعدادية دجلة للبناتاحيائيسمية صبيح جابر وحيد1346751621422067064

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية392.0065.33ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيسهام عبد الرحمن جبر كريم1346761621424062067

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيسجاد قاسم عبد هللا شلوان1346772221413006070

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17اعدادية النهوض للبنيناحيائيجهاد وجدي خليل ابراهيم1346781421411039033

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيتبارك عبد الزهره جميل عبد المحسن1346791621422044013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء صفاء مهدي جعفر1346801621422055019

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية382.0063.67اعدادية دجلة للبناتاحيائيكوثر محمد خضير جبار1346811621422067085

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50اعدادية المعالي للبناتاحيائييقين صالح حسين شمخي1346821621422018040

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00ثانوية الجنات للبناتاحيائيزهراء عادل غني حسين1346832221422090026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن عبد الكريم حبيب راضي1346841621413006015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83اعدادية الثبات للبنيناحيائيهشام فارس عبد الحسن محمد1346852721411011103

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67ثانوية الثريا للبناتاحيائيزهراء جواد عبد الكريم جابر1346861621422097013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائينرمين وليد خالد ابراهيم1346872121422047117

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيسارة موفق نصر مرزوك1346881621422004040

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.0062.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب جعفر خلف محسن1346891621424051062

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.0062.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء فالح دحيدح علي1346902221422044042

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيسجى هاشم علي جويد1346912221422009072

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين سالم داخل1346922221424047077

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيمنتظر مهدي علي محسن1346931621413072016

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67ثانوية البدر المختلطةاحيائيياقوت هادي ماهر جياد1346942221427006031

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم كامل علي1346951621413021062

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية366.4861.08ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيمريم ناصر حسين علي1346961621422007081

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية جرير للبناتاحيائيزهراء مهدي أحميد عبود1346971621422030004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين عبد الرزاق1346981621422006009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمصطفى صيوان وادي ديوان1346992221411024110

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيشمس حسنين احمد محمود134700162042253029

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيمصطفى صادق عبد المنعم فرحان1347011621411057047

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية سبأ للبناتاحيائيزينب اياد محمد نعمه1347021621422019017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيحوراء يوسف عبد القادر كليت1347031621422035028

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00اعدادية المعقل للبنيناحيائيعبد هللا عمر مصطفى عزيز1347041621411018031

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيايالف عبد الخالق محمد محسن1347051621424010011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيايه حليم جبار جياد1347061621424050014
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائينور علي كريم موسى1347071621424062103

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83اعدادية السبطين للبنيناحيائييحيى محمد راضي كيفي134708162041016031

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم وحيد جابر134709222041096035

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية الكفاح للبنيناحيائيمصدق رشيد حميد رشيد1347101621411002051

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية الزبير للبنيناحيائييعقوب يوسف سعود ابراهيم1347111621411032082

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيفاطمه باقر ناصر محمد1347121621422089045

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبنين خالد رسن عزيز1347131621424024017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب ياسين جمعه احمد1347142621424004089

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيشيماء محمد عبد السالم بلبول1347151621422003038

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33اعدادية اليمامة للبناتاحيائيكوثر مرتضى محمد عبد1347162821422013102

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي نادر صالح نادر1347171621413021051

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17اعدادية البينة للبناتاحيائيالزهراء عدنان نجم منشد1347181621422093001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00ثانوية سفوان المسائية للبنيناحيائيمرتضى علي محسن صيوان1347191621415006012

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيبنين سعد كريم جاسم1347201621426002108

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية  الميقات للبناتاحيائيفاطمة امين نبهان خضير1347211621422029046

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية النبأ للبناتاحيائيزهراء ماجد محمد عبد الحسين1347221621422040021

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمرتضى وليد نعيم خليف134723222041021186

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية الرضوان للبنيناحيائيعلي الهادي عماد عبد السادة جبار1347241621411043027

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد حيدر علوان زهراو1347251621411073019

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيسبأ جاسم محمد موسى1347261621422009038

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمه سعد عوده جوده1347271621422021081

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيحوراء عباس احمد خلف1347281621422061010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية الكرار للبناتاحيائياستبرق حسن عوده جعفر1347291621422088002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيفاطمة مصطفى زياره ثامر1347301621422094050

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائيصابرين قيس محمد عبود1347311621424067006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية القوارير للبناتاحيائيسمر نصار شهاب جبار1347322221422085054

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيروال سرمد عبدالوهاب عزيز1347332321422032030

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيرقية سلمان خير هللا صبر1347341621422036039

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيفرقان فوزي طاهر موحان1347351621422063032

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيآيه رياض عبد الرزاق ياسين1347361621424028002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية الزبير للبنيناحيائيمحمد حسوني عليوي سعيد1347371621411032067

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي عسل بداي شندي1347381621413021046

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة باسم عبد السالم محمد1347391621422038055
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيأنتصار منتصر عبد االمير عبود1347401621424008001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيود فرحان مطشر عبد النبي1347411621424011165

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية عشتار للبناتاحيائيايمان عبد الواحد غضبان سليمان134742222042158008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمحمد رضا وليد صالح راضي1347431621413022038

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيبتول علي عبد الحسين جاسم1347441621422015012

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينبأ محمد ناصر راشد1347451621424005080

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائينور رائد عباس ياسين1347461621424026064

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيعفراء مهند عبد هللا عبد السادة1347471621424027020

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيزهراء نصير جهيد فالح1347482221422056021

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية المبادئ للبناتاحيائيسجى محسن حسن علي1347491621422022020

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائيهبة عباس جويد صالح1347501621422064138

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيحنين نعيم خلف محسن1347511621424019007

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينبأ سلمان عبد الرزاق جعفر1347521621424038064

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية البيان للبناتاحيائيآية رحيم حمدان مهوس1347532821422028002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين احمد كريم محمد علي1347541521411011037

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيوسام عبد الخالق حسن داود1347551621413008012

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمالك اياد طاهر ياسر1347561621424072265

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزهراء عبد الناصر سلمان سيد1347571621422006008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية النبأ للبناتاحيائيمريم حسين جواد حسون1347581621422040034

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزينب عبد الكريم قاسم خلف1347591621422043054

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيسجى فرحان ذياب خضر1347601621424062064

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزينب علي محسن رستم1347611621424066028

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمقداد باسل محمد صادق1347621721415002407

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس حازم هاشم سعد1347631621411001066

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية المعقل للبنيناحيائيحسين منير عبد الحسين خشن1347641621411018020

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيامير جعفر عبد الواحد عبد الحسين1347651621411029003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد ياسين راهي حسن1347661621411031005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي جميل خلف ثامر1347672221411034223

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي حسن معيدي شهيب1347681621413021038

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية  نبراس العلم االهلية للبنيناحيائيرشيد عودة ناصر كريم1347691621413050001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيحيدر حسن صالح حمود1347701621413072005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية سبأ للبناتاحيائيايالف خالد جوحي طاهر1347711621422019003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائينبأ رياض رمضان حمود1347721621422043110
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيالزهراء فيصل حسين مزعل1347731621422063002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزينب عماد قاسم حسن1347741621422102049

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائينور الهدى عدي عبد الحسين حسن1347751621424036026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيبنين ناجي فرهود جار هللا1347761621426002009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسين احمد رزيج محمد1347772221411037034

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيمحمد علي فؤاد محمد علي غانم134778162041131039

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيافنان كاظم جواد عباس134779162042475003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية جيكور للبنيناحيائيعلي حسن قاسم حسن1347801621411054014

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم راشد ناصر1347811621413056004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيسكينه رعد عبد الساده خلف1347821621422043067

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيرويدة ناجي عدنان نمر1347831621422044025

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا احيائيشهد احمد سعدون جويج1347841621422078008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحنين غانم عبد الشهيد عبد الحسين1347851621424038016

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية الجبايش للبنيناحيائيمجتبى عبد العظيم مزهر خضير1347862221411041024

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينب حسن عويد حسن1347871621422071053

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية البسمة للبناتاحيائيغفران محمد مونس اسماعيل1347881621422080056

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمهتدى كاظم غانم بطي1347891121411019110

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيرضوان فيصل احمد نجم1347901621413022017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب سالم خضير جري1347911621424062045

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن مصطفى احمد1347921621426002061

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهدير علي مهلهل حسن1347932221422039398

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية سفوان المسائية للبنيناحيائينور الدين ناظم كاظم دحام1347941621415006015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية االخاء للبنيناحيائيمحمد حسن محمد خويط1347952221411035147

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين نعيم حمود اليج1347962221413036021

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية الناصرية للبناتاحيائيضحى مازن حميد كريم1347972221422035048

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد مكي حسين علوان1347981621411001159

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيعائشة مجاهد سالم حمدي1347991621424024072

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية الزيتون للبنيناحيائيانس مصطفى حازم مطر134800192041004009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنيناحيائيرضا مصطفى خير هللا مصطفى1348011621411076003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيجاسم محمد قاسم تمير1348021621413030004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيفاطمة قاسم مصطفى عبد المجيد1348031621422013037

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيهبة عدنان قاسم ناصر1348041621422015073

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيسارة وليد عبد الكاظم علي1348051621426003048
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب علي طعيمه وزير1348062221422083155

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيريام لؤي أحمد عبد الحميد1348071621422043042

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية السيبة للبناتاحيائيايات مظلوم صباح محمد1348081621422074001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء طالب علي ناصر1348092221422077099

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية المعقل للبنيناحيائيعلي حسن خيري الزم1348101621411018034

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيحسين مالك ناصر عبد الحسين1348111621411027011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية الكنوز االهلية  للبنيناحيائياسد هللا عباس سلمان نعمة1348121621413001001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية البناء االهلية للبنيناحيائيعدنان ابراهيم ذياب سرحان1348131621413120002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيمها حسين هود عجيل1348141621422036105

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية الوركاء للبناتاحيائيحوراء جعفر جاسم مطلك1348151621422068015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيمريم عبد هللا ثامر مطلك1348161621426001030

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية البتول للبناتاحيائيزينب عبد علي كريم مطر1348171621422066012

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيربى محمد جحف شميل1348181621426002015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمنار جبار الزم دحام1348192221422039343

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيايات يحيى عبد نظيف1348202221422087001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية جيكور للبنيناحيائيعلي محمد عبيد شري1348211621411054017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحسين ريسان صبيح داود1348221621413027012

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمقتدى كاظم جمعة جواد1348231621413055029

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية المعقل للبناتاحيائينور سعدي محمد زكي خلف1348241621422014075

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية غزة للبناتاحيائيام البنين حسين عبود عيسى1348251621422034006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمة ياسين علي حسين1348261621422063031

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمصطفى كاظم كامل ياسين1348272321411002231

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا جابر علي1348281621413035011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيهبة كاطع لعيوس جريو1348291621426003079

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء محمد راهي ثجيل1348302221422006042

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائييونس احمد عباس عبد1348312521413030123

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية  نبراس العلم االهلية للبنيناحيائيعبدهللا صالح علي عبدهللا134832162041129005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيياسر ماجد مهدي نعمة1348331121411041162

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية  الميقات للبناتاحيائياديان عادل عنايه شايع1348341621422029001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية القنوت للبناتاحيائيناظمه فارس حسيب مشاع1348351621422033018

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيمسلم رحيم غدير محمد134836162041036037

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83اعدادية البسمة للبناتاحيائيحوراء هاشم خزعل سلطان134837162042257015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83ثانوية الميمونة للبناتاحيائيفاطمه حسين لعيبي سالم134838282042073050
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن علي احمد محمد1348391621411001026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83اعدادية القرنة للبنيناحيائيمهيمن طارق ناصر مثني1348401621411026062

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83ثانوية  البحار للبناتاحيائيعفيفة غدير عبد الرحيم غدير1348411621422027009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيريام عاتي زاير بطي1348422221424028077

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد عواد حسين1348432221424005013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمحمد جمعه الزم محمد1348441621415003018

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه سامي داود حمادي1348451621422034044

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية المآثر للبناتاحيائيحنين عالء مؤيد نوري1348461621422100011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية المآثر للبناتاحيائينورهان عبد هللا عداي ازغير1348471621422100047

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيريام نزال فنجان حسين1348482221422073043

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيدنياء عداي علي مضحي1348492621427010014

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيعلي كفاح عبد الحسين منثر134850162041020016

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيزينب عالء محمد حسن1348511621424074009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيفاطمة عبد الرسول سعدون حميد134852162042253036

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17اعدادية البسمة للبناتاحيائيشهد باسل فليح حسن1348531621422080050

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد علي جاسم شرهان حرج134854162041084106

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00ثانوية المرفأ للبناتاحيائينور اياد عبد الباري عبود1348551621422039049

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب شاكر مهدي حمادي1348561621422051074

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيام البنين ضياء عبد الوهاب عبد هللا1348571621422094006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك ضياء رحيم غضيب1348581621424078005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيبهيه سالم عجمي عبد الهادي1348591621426003011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسين ابراهيم عبد الرزاق مجيد134860162041084026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيعبد الرزاق حسين عبد الرزاق حسين134861162041090032

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحيدر كريم حميد هادي1348621621411029020

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83اعدادية حيفا للبناتاحيائينور الهدى شبر احمد شبر1348631621422045052

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83الخارجياتاحيائيالبتول عالء نوري سلمان1348641621428050037

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمصطفى انور علوان حسن1348652221411033331

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر فهد سلطان134866162042205001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67اعدادية المعقل للبنيناحيائيمصطفى محمد علي عبد الرضا جاسم1348671621411018049

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعبد هللا رشاد عبد الكاظم صغير1348681621411055026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينوران سعد كاظم محسن1348691621422038075

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب احمد عبد الخضر سلمان1348701621422058027

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمصطفى شريف جرو زياره134871162041084123
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائيام البنين مضر جاسم شحيت134872162042288001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50اعدادية المعرفة للبناتاحيائيلمياء عبد الحي جري غازي1348731621422020051

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبراق خالد جاسم عبود1348741621422038012

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيزينب جواد كاظم صبيخي1348751621422087010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50ثانوية الثريا للبناتاحيائيعقيله محمد عبد الرضا حيدر1348761621422097030

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50اعدادية الفهود المسائية للبنيناحيائيصالح دريهم حسين منشد1348772221415009013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمرتضى خالد عويد وحش134878222041036322

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعباس اسعد محمد حبيب1348791621411035013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيمحمد اثير كامل قاسم1348801621413008007

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسام عادل كاظم علي1348812221411034067

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيعبد هللا رياض حسين راضي1348821621413027032

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيعلي ضياء ودود هاشم1348831621415002039

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17الخارجيوناحيائيناصر حسين ناصر شري1348841621418001437

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائينسرين عبد الهادي عويد عبد علي1348851621422043118

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00اعدادية المعقل للبنيناحيائيمرتضى عادل عبد الصمد جنعان1348861621411018047

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00اعدادية الفهود للبنيناحيائيمرتضى احمد نزال حميدي1348872221411042075

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيعباس ناصر مكطوف محمد1348882221417063012

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية317.0052.83ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم عبد العالي عبد الكريم134889162041497069

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنيناحيائيحسين رياض عبد الجليل عبدهللا1348901621411076002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67اعدادية غزة للبناتاحيائيخديجه خالد حسن عبد اللطيف1348911621422034015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67ثانوية الكرار للبناتاحيائيتمارى يوسف كاطع علك1348921621422088008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي محمد جبار غالي1348932221411015114

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمجتبى خالد حليس حسن1348942221415007228

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيضحى عالء موتان شنين1348952221427026006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيمرتضى ابراهيم فالح حسن1348962621413009056

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية315.0052.50اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيمهدي جمال يحيى عبد الكريم134897222041063046

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية315.0052.50ثانوية البيان للبنيناحيائيمحمد عكاب مزاهر خديم1348982721411040060

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي مسير رحيل شاهود1348992221415007199

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمحمد روضان جاسم محمد1349002221417073040

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية311.0051.83ثانوية الموانئ للبنيناحيائيابراهيم ميعاد زامل عجيد1349011621411053001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية311.0051.83اعدادية المعالي للبناتاحيائيزينب جواد كاظم عوده1349021621422018017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية311.0051.83ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيتبارك شاكر يوسف حمزه1349031621426003013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية311.0051.83اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمة احمد ناصر خير هللا1349042221422010100
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية311.0051.83ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيفاطمه فيصل فاضل راضي1349052221424042056

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية310.0051.67ثانوية االرتقاء للبناتاحيائينور فراس عبد الرضا معتوق134906162042248005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية310.0051.67ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمهدي صادق صاحب راضي134907222041053189

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية309.0051.50اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيعبد هللا عدنان عبد الكريم عبود134908162041043011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية309.0051.50ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعباس جبار رسن عالوي134909162041110007

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية309.0051.50اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعباس عبد الرضا مطلك علي134910222041039065

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية309.0051.50اعدادية الرضوان للبنيناحيائيمحمد فائق سامي عباس1349111621411043044

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية308.0051.33اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد حمزه عباس عاشور134912272041002135

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية308.0051.33اعدادية االندلس للبناتاحيائينور اسعد عدنان محسن1349131621422015067

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية308.0051.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعباس احمد زويد خليف1349142221413060056

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية306.0051.00اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعلي عبد الكريم فاخر مظلوم134915222041039089

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية305.0050.83اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائييوسف حميد مجيد عبادي1349162221411020143

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية304.0050.67اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيانور حمود كريم حسين1349172221411055005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية302.0050.33ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيفرقان علي كامل محمد1349182221422009091

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية301.0050.17اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيعلي محمد علي هليل134919162041020017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية301.0050.17ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد شاكر دشر خفي134920222041066031

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية301.0050.17اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائييوسف فالح سباع يوسف1349211621411055056

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية300.0050.00اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيحسن شيبة مزهر محسن134922222041039018

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية300.0050.00ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيحسين موسى جعفر مهنا1349232221413047013

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83اعدادية عمورية للبناتاحيائيالزهره جمعه طه احمد1349241821422023007

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0070.83اعدادية الزبير للبنيناحيائيعايد خالد عبد صبر1349251621411032034

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0068.50اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد وصفي طاهر قاسم1349261621511046142

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية393.0065.50ثانوية الخيرات للبناتتطبيقيزهره حنون خلف كاظم1349271621522010006

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية393.0065.50اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيرقية كريم عبد الزهرة بريدي1349281621522091014

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية392.0065.33ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيمرتضى ناصر محمد صالح غانم1349291621513052030

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية392.0065.33ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيمحمد عدي عدنان حسن1349301621513089036

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية391.0065.17اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمنتظر علي عبد النبي كطافه1349311621511070099

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية391.0065.17اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيزهراء حسين عطية محيسن1349321621522024010

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعلي صباح جخيور مغسي134933162051036072

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيزين العابدين محمد علوان محمد1349341621511016051

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيعباس علي عبود عيسى1349351621511024027

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقياحمد منحوش تركي شهيب1349361621511033017

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيسيف حسين كاظم لعيبي1349371621511017062
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القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83ثانوية الكندي للبنينتطبيقيحسين ياسين لطيف مطر1349381621511063006

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيضحى موسى محسن عبيد1349391621524062023

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسين نهير صكبان سلمان1349401621511035046

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيحسين ماهر نجم عبود1349411621513040012

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67اعدادية حيفا للبناتتطبيقيزينب حسين اكبر عبد الرسول1349421621522045024

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد جليل محمد كاظم1349432521411005131

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيمصطفى احمد علي حسين1349443021417041057

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83ثانوية االحرار المختلطةاحيائيعلي خالد جبار طاهر1349452221417066019

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية االندلس للبنيناحيائيمخلد كريم اجويعد اعبيد1349462821411008050

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيمريم عباس ناصر جاسم1349471621424074011

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمنتظر مؤيد يوسف غانم1349482221411009143

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي امين حسين خلف1349491621413030020

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين علي طالب حسن1349501621413006021

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة مهند خضير عباس1349511621424022133

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهجران فرحان خضير مهينو1349521621424022173

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية العزم المختلطةاحيائيمرتضى اياد مرتضى نور1349531621417006019

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية دجلة للبناتاحيائيسجى باسم جميل جبار1349541621422067059

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد كريم جاسم محمد1349552221413006009

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيآيات احمد ابراهيم محمد1349561621424058001

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد عالء محمد شريف1349572321411027082

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية المنار للبنيناحيائيعباس عبادي ابراهيم سلمان1349582221411072037

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمسلم هالل مظلوم نصار1349592221411020130

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي وسام زهير عبد الحسين1349601021411019086

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه احمد خالد داود1349611621422046035

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيعبد هللا عدنان كاظم جاسم1349621121415001016

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيزين العابدين علي عباس حسين1349632221415007099

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحيدر سمير معتوك يوسف1349641621413027024

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائياية نجم عبد فضيل1349652221424065007

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33ثانوية الرجاء للبناتاحيائيمريم عمر محمود جاسم1349661921422024072

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيمهدي مازن مناتي شرهان1349671621411055053

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزهراء حسين نعيم جعفر1349681621422031006

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية317.0052.83ثانوية الثريا للبناتاحيائيغفران ميثم عبد عبد الرضا1349691621422097032

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية315.0052.50اعدادية النصر للبنيناحيائيسجاد طارق هاشم حسن134970222041027042
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القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية314.0052.33ثانوية الكوثر للبناتاحيائيعذراء غانم بلوشي حاتم1349711621422031011

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية312.0052.00ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيمحمد باقر حميد ابو لول جبجاب1349722821411020024

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية309.0051.50ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيتهاني رياض نوري نافع1349731421426001015

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية308.0051.33اعدادية احمد الوائلي للبنيناحيائيمحمد جمعة عبد النبي فياض134974162041050008

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية308.0051.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين حازم جبار عيسى134975162041060024

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية502.0083.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس عامر جليل فرهود1349762521413023065

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية488.0081.33اعدادية المحاويل للبنيناحيائيسجاد خالد خيري صاحب1349772321411008034

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462.0077.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد جابر1349782221424007053

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461.0076.83ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائييحيى كاظم حسين محسن1349792821411019019

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0075.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ عنيد جبار طاهر1349802621422018187

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0073.67ثانوية ام عمار للبناتاحيائيحوراء ناشىء عبد هللا مسير1349812821422027015

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0072.83اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسن يحيى شنان شالكة1349822821511008017

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية428.0071.33اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسنين مقداد يوسف عبد هللا1349832821511015027

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0069.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي نجم عبد محيسن1349842821511005104

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمجتبى خيري كريم راضي1349852821511027045

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية397.0066.17اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيسجاد عادل قاسم جنديل1349862821511010039

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية391.0065.17اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا خالد عبد الكريم محمد1349871021511013081

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيرقيه واثق صالح حسان1349881621522079017

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسن نجم حمدان شاهين1349891621511032054

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67اعدادية غزة للبناتتطبيقيزهراء أحمد صالح انعيمه1349901621522034019

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعباس بدر محسن حنون1349912821511017065

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيرسول مؤيد ابراهيم عصب1349922821511035024

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50اعدادية دجلة للبناتتطبيقيزهراء حسن فالح حسين1349931621522067015

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية386.0064.33اعدادية سبأ للبناتتطبيقيفاديه مصطفى عالوي جبر1349941621522019027

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية386.0064.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيآيات حميد شاكر فوزان1349952821522018001

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعباس كامل عبد الحسن ماجد1349961621511070047

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية384.0064.00اعدادية الصادق للبنينتطبيقيعباس طاهر مهدي كاظم1349971621511030018

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية384.0064.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الزهرة جمعة وادي1349982821511008094

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية384.0064.00اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفاطمة علي فالح مجيد1349992821522009054

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمؤمل خالد عبيد داغر135000282051009070

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى سعيد عبد الحسين صيوان1350011621515011149

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي حسين علي غانم1350022821411008032

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية382.0063.67ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعباس قصي خضير عباس1350031621513027035
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العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية382.0063.67اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيجعفر هشام جليل بديل1350042721511008011

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية382.0063.67اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب خالد نعيم معن1350052821422009076

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية382.0063.67ثانوية االصالة للبناتتطبيقينور جاسم عجيل والي1350062821522002067

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية382.0063.67ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيمريم رمضان دعير محسن1350072821522016020

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمنتظر احمد جبار لعيبي1350082821511005153

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعلي حمزه فزع مناتي1350092821511020060

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.0063.33اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيجواد علي جواد كاظم1350101621511006017

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.0063.33اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيمصطفى عقيل محمد عبود1350111621511024057

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.0063.33اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعلي حسين فاضل مطر1350121621511033131

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.0063.33اعدادية الفاو للبناتتطبيقياّمنة ياسين علي جمعة1350131621522050005

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.0063.33اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد باقر علي مغامس عبد علي1350142821511007115

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيمروه محمد احمد اسماعيل1350151621522044046

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيابرار علي زهير يدام1350161621522091001

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقينرجس حبيب حيدر محمد1350171621524033013

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمنتظر مهدي لطيف عبد علي1350182821511011145

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمؤمل خير هللا ورور جبر1350192821511007103

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00ثانوية النضال للبناتتطبيقينرجس صباح بدن كاظم1350202821522001055

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحكيم بادع صبر1350211621513004141

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83ثانوية الكرار للبناتتطبيقيفاطمه قصي مطر جابر1350221621522088010

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83اعدادية المروج للبناتاحيائيزهراء حسين مجيد جاسم1350232221422030026

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83ثانوية االصالة للبناتاحيائيكوثر خالد جواد كاظم1350242821422002093

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83اعدادية العمارة للبناتاحيائيضحى احمد ولهان فليح1350252821422009097

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83ثانوية االصالة للبناتتطبيقيشهالء جمعة عيسى قاسم1350262821522002036

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67اعدادية األبلة للبناتتطبيقيميامين قصي قحطان حميد1350271621522016044

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى احمد رسن مطير1350282821511001182

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67ثانوية الغفران للبناتتطبيقينبأ محمد عدنان طعمة1350292821522019050

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيرحاب علي حرفش جبر1350302821522027012

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيافنان عقيل عبد اللطيف عجيل1350311621524022003

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية البيان للبناتاحيائينرجس ماجد حميد امونس1350322821422028092

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية الثورة للبنينتطبيقيابراهيم احمد خلف علي1350332821511001003

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيابو القاسم محمد حرير اسماعيل1350342821511005012

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33معقل العلم االهلية للبنينتطبيقيكاظم عبد الزهره كاظم عبد هللا135035162051493004

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33ثانوية المدينة للبنينتطبيقيمسلم سالم مبدر بشاره1350361621511028029
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العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33اعدادية جيكور للبنينتطبيقينوح اياد نوري طه1350371621511054113

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيحيدر كريم عزيز عبد1350381621513016021

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمنتظر تحسين علي ساري1350391621513060032

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيزينة صبيح علوان كريم1350401621524022021

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى كاظم جابر حسين1350412821511001193

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17اعدادية السبطين للبنينتطبيقياصيل محمد علوان محمد1350421621511016015

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17اعداية التضحية للبنينتطبيقيامير جمعه عبد الزهره جابر1350431621511048019

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمصطفى اياد مكي طاهر1350441621511051101

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي ثابت عبد الجبار محمد1350451621511068027

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيانور عالء جاسب راضي1350461621513026009

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17ثانوية الغفران للبناتاحيائيزهراء هاشم كاظم نعمة1350472821422019041

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد احمد كاظم منشد1350482821511008075

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.0062.00ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمحمد هادي عبود شعيب135049162051140069

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.0062.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعباس سامي جخيور حسن1350501621511020049

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.0062.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقييوسف عدي خيري علي1350511621511034162

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.0062.00ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيمحمد وصفي عبد الواحد مجيد1350521621513080008

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.0062.00اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمرتضى عبد الرضا حميد سهر1350532821411007102

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعباس هادي عبد النبي عكله1350542221413012086

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيسيف كاظم شنيشل عاتي1350552821411010017

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحيدر شريف عبد اللطيف غيثان1350562221411012071

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء مجيد مطر هليل1350572821422007015

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17ثانوية المشكاة للبناتاحيائيندى خليل عبد الرزاق جميل1350582821422031053

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية الميمونة للبناتاحيائياحرار رياض عبد الرزاق طاهر1350592821422023001

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83ثانوية االصالة للبناتاحيائيرقيه خضير شويع عبيد1350602821422002043

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيخديجه عدنان عنصيل طليع1350612821422012036

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية العمارة للبناتاحيائيسجى احمد عبود سعيد1350622821422009086

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية اليمامة للبناتاحيائيشهالء ياسر فاخر مزيد1350632821422013074

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيهاني صدام مارد حسين1350642821415001154

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33ثانوية الميمونة للبناتاحيائيساره علي جاسم مظلوم1350652821422023054

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي مخلص صابط عباس1350662821411001081

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسين احمد نجم عبد1350672821411007032

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء حسين ماهور عبد هللا1350682821422002048

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمحمد علي ناصر طاعون1350692821411010040
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العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائياديان عباس مطر خليفه1350702821422004002

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيميعاد جاسم كاظم الزم1350712821422018097

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية الشيماء للبناتاحيائيزهراء حسين عبود علي1350722821422025006

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الزوراء للبناتاحيائيمريم حيدر داخل راضي1350732821422020066

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي الصدر عباس حسين تقي1350742821411001063

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيضحى علي عبود جبر1350752821422005091

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية الفرات للبناتاحيائيحوراء رزاق عبد هللا غالم1350762821422010025

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيسجاد عدنان جبير عديل1350772221415008051

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائياحالم محمد مساعد غانم1350782821422005003

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية غرناطة للبناتاحيائيرؤى محمد رحمه رحيل1350792821422024022

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزهراء صبيح ماشاف فزيع1350802821422024028

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية الغفران للبناتاحيائيفاطمة حميد مجيد اعبيد1350812821422019055

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيعذراء نعيم قاسم حاجي1350822821422012107

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد علي اهتيف موسى135083282041006016

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيرند محمد سهل فرج1350842221422044033

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي رسول ثجيل عواد1350852221413006126

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية المشرح للبنيناحيائياحمد قاسم عباس عيسى1350862821411017001

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية الزوراء للبناتاحيائيبنت الهدى علي حسين كزير1350872821422020007

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين كريم زهراو مطشر1350882821411005039

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية البيان للبناتاحيائيرنا ميثم عبد المنعم نوشي1350892821422028036

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمهدي صالح علي حيدر1350902821411007120

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيوفاء علي عبد حسين1350912821422015110

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية الميمونة للبناتاحيائيبنين كريم جبار عبد هللا1350922821422023009

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية صدى العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى ياسين عوده فرج1350932821413003008

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية البيان للبناتاحيائيزينب باسم فرج كريم1350942821422028051

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمحمد مهدي علي حلو1350952821415001123

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية الزوراء للبناتاحيائيصفا عبد الستار جبار جاسم1350962821422020045

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية دجلة للبنيناحيائيباسل عالء مقداد راضي1350972821411011008

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية البيان للبناتاحيائيبنين سعد حنون جبارة135098282042078014

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي كريم محمد مونس1350992821411011050

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمه علي حمد حسن1351002821422009112

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائيبيداء عباس ناصر حسين1351012221422038008

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية الجهاد للبنيناحيائياحمد فاضل عوده كاطع1351022821411027004
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العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمرتضى كاظم شيحان شجس1351032821415001128

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية النضال للبناتاحيائينبا اسماعيل عبد غضبان1351042821422001104

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية الفرات للبناتاحيائينبأ عزيز صباح خضر1351052821422010106

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67اعدادية المنار للبنيناحيائياحمد زكي غازي شنيار1351062221411072005

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67اعدادية اليمامة للبناتاحيائيرحمه سهيل محمد حاتم1351072821422013030

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67اعدادية البيان للبناتاحيائيبنين محمد لفتة حسوني1351082821422028019

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية دجلة للبنيناحيائيمحمد حيدر علي لفته حافظ135109282041012053

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين ثامر فليح حسن1351102221424028031

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية االصالة للبناتاحيائيبنين ابراهيم حمود موسى1351112821422002022

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33اعدادية االندلس للبنيناحيائيمجتبى حيدر صدام جاسم1351122821411008044

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عبد الرحيم احمد1351132821411001094

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17اعدادية العمارة للبناتاحيائياماني علي صالح كاظم1351142821422009013

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17ثانوية علي الغربي للبناتاحيائياسماء نصيف سلمان كيالن1351152821422015011

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب عبد الحسين سامي منير1351162821422005070

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83اعدادية الشموخ للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عبد الرزاق ناصر عبد علي1351172221422028134

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحيدر علي عبد الحسين سلمان1351182821415001049

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50اعدادية االندلس للبنيناحيائيمؤمل محمد قاسم محمد135119282041009048

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيسالم واثق شعيبث شاتي1351202221413025051

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية317.0052.83ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيعلي نعيم جاسم نجم1351212221413048069

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية317.0052.83ثانوية زيد بن علي المختلطةاحيائيغيث احمد سعيد فليح1351222221417007011

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية314.0052.33اعدادية رملة للبناتاحيائيزينب كاظم جخيور عباس135123222042115058

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17ثانوية الميثاق للبنيناحيائيزينب عمار ريحان رشيح1351242221421056014

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية311.0051.83اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيسجاد كاظم شولي زبون1351252821415001061

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية309.0051.50ثانوية االيمان المختلطةاحيائيمرتضى علي صويحب حمادي1351262221417004014

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية309.0051.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد مصطفى ضيدان شواي1351272821411005131

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية309.0051.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيسجى جبر مجيد سالم1351282821422018065

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية308.0051.33ثانوية النبعة المختلطةاحيائيحسين مطشر جبار شهاب1351292221417011006

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية307.0051.17اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيسجاد جواد كاظم عبيد1351302221411080028

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية307.0051.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيتبارك جعفر علي عبد هللا1351312721422018041

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية307.0051.17ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيمنتظر جاسم حميد موسى1351322821411035040

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية305.0050.83ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائييوسف صباح محمد حسن135133222041058160

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم علي ناصر تمر1351342221424008202

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475.0079.17ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعبد الرزاق محمد صالح علي1351351721411096039
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الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470.0078.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء فاضل كريم مهلهل1351362221422083130

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461.0076.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمصطفى علي فاخر حسين1351372221411005077

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0074.67اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين علي مجيد حسن1351382821411001034

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0074.33اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيحسين قاسم عوده مهدي1351392221511002022

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445.0074.17ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم اكعيم راشد1351402221424050034

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية428.0071.33ثانوية الهدى للبناتاحيائيزهراء علي طاهر شراد1351412221422033035

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0071.17الخارجياتاحيائيايات وليد شعيبث علي1351422221428050082

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0069.83اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزينب عالء طعمة فرهود1351432221422043085

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0069.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور رضا احمد عيدان1351442221422073123

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0068.83ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم حسن ناصر1351452221424047075

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0068.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين جواد كاظم حمود1351462221422039071

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0068.50ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيافراح ابراهيم حسن ناصر1351472221424047007

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0068.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيسجاد صدام عوده ريكان1351482221411002060

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0068.00اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي قاسم حسين يوسف1351492221411035119

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين علي عوده محيسن1351502221413021018

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزينب عدنان حمود داغر1351512221422009061

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33اعدادية السوق للبناتاحيائيفقدان رحيم جخير عبد هللا1351522221422077212

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم جاسم حمادي1351532221413001022

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسين مالك صبار عبد الكريم1351542221511077024

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية394.0065.67ثانوية النبوغ للبناتاحيائيامنه قصي مرشد حردان135155222042114003

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية393.0065.50اعدادية النور للبناتاحيائيصابرين عيسى ياسين ناهي1351562221422042215

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية391.0065.17اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمهدي حبيب غافل عواد1351571621511037099

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية391.0065.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينبأ زهير عبدالرضا علي1351582221424045233

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمنار عباس محمد لفته1351592221422041135

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00اعدادية الكرمة للبنينتطبيقياحسان محمود عبد الحسن كنهير1351602221511037003

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيمجتبى قاسم مزيد خلف1351611621511004070

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور عبد هللا موحان حسن1351622221422010125

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67اعدادية النضال للبنينتطبيقيباقر ماجد خليل إبراهيم1351632421511009013

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمرتضى رياض فليح عبد هللا1351641621511055197

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيبتول واثق عبد داود1351651621522082003

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية384.0064.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد ناصر حسين جبار1351662221411003291

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83ثانوية الساجدات للبناتتطبيقيسجى مجيد ليلو صاحب1351671621522001009

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية382.0063.67ثانوية الغدير للبنيناحيائيزين العابدين علي كاظم خلف1351682221411006019
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الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيفاطمة اسعد عودة ختروش1351692221427038011

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.0063.33اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيايات عالء عبد الحسين سلمان1351701621522064008

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.0063.33اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي محمد محسن عبد الخضر1351712221411015115

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.0063.33اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيكاظم فالح فارس عبيد1351722221411055058

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.0063.33ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنين جواد كاظم منشد1351732221424011010

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.0063.33الخارجياتتطبيقيمريم حمدي جاسم محمد1351742221528050095

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية2379.0063.17الخارجيون تطبيقيعلي نجم عبدهللا علوان1351751621518002090

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه حسين جابر سليمان1351762221422042352

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد عبد العباس بالسم سلمان1351772821511001016

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحيدر نجيب صدام خضير1351781621511013042

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمؤمل جواد كاظم عويد1351791621511020082

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقينبأ حامد عبد االمام خضير1351801621522038040

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيسجاد ثامر هليل صخي1351812221413030038

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00ثانوية در الصفا االهلية للبنيناحيائيمحمد ثائر علي حسين1351822221413045009

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00الخوارزمي االهلية للبنين. ثاحيائيعباس طه جليوي عبيد1351832221413062005

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك والي كويد خلف1351842221422004067

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00اعدادية النيل للبناتاحيائيخلود لطيف كوتي عليج1351852221422054039

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيحياة مهنا عبد هللا ناصر1351861621522026012

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83ثانوية االيمان المختلطةاحيائيدعاء سالم محيسن حاشوش1351872221427004008

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيسجاد حسين داخل محسن1351882221515001062

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيزهراء ماجد مهدي احمد1351891621522044022

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67ثانوية الطف المختلطةاحيائيمحمد ناصر حسين جبير1351902221417060068

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67اعدادية السوق للبناتاحيائينور ازهر روضان سلطان1351912221422077230

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمحمود عبد السالم عبد هللا جمعة1351921621511041085

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعباس عبد هللا جعاز وطبان1351932221411011041

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيفاطمة علي موسى كاظم1351942221422029039

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيحوراء رعد ايوب يوسف1351951621522076020

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى غازي رضيوي حسين1351962221513023021

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيهبه علي جيجان دابس1351972221424042072

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعلي عبيد لغيوي بدر1351982221511079042

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.0062.00اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسين عادل ناصر عباس1351991621515013033

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.0062.00ثانوية الغدير للبنيناحيائيمصطفى يوسف عبد يوسف1352002221411006070

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.0062.00ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعلي عدنان نصيف جاسم1352012221411064030
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الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيسجاد عودة محمد جاسم1352021621511070036

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الستار فيصل جاسم1352031621513071076

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيتبارك عباس مصطفى عبد الرسول1352041621522069013

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيمريم خالد فاضل خالد1352051621524005021

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيرجاء عمار كاظم لفته1352061621524062015

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء علي عبد فطيح1352072221422031040

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقياحمد حسين عزيز خضير1352082721511014002

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعقيل ثجيل عودة كزهور1352092821511010051

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيعلي حبيب ابراهيم جياس1352102821511035036

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيهاجر سعد عبد الحسين محان135211162052266011

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67اعدادية جيكور للبنينتطبيقيزين العابدين ضياء عزيز حبيب1352121621511054030

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيجاسم محمد جلود عطيه1352131621511057021

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67ثانوية تونس للبنينتطبيقيمحمد خالد عبد الودود عبد الرزاق1352141621511080016

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد توفيق كاظم عبيد1352151621513113045

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزينب اسعد حلو معتوك1352161621522005020

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67ثانوية الخيرات للبناتتطبيقيفاطمة محسن صادق فالح1352171621522010013

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيحسن سالم زايد جابر135218162051300006

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمصطفى عصام احمد علي1352191421511016152

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50ثانوية الدير للبنينتطبيقيحسين ناجي سامي سلمان1352201621511023015

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيسيف سعد زغير ثبيت1352211621511062021

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيضحى عالء عبد الكاظم عبيد1352221621524022025

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيتيسير عالء عبد النبي درويش1352231621524062009

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين عالء عطشان طلب1352242221422004052

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50ثانوية الهدى االهلية للبناتتطبيقيزهراء يحيى عزيز عبد الحسن1352252221524070001

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيشيرين حسين علي عبد الكريم1352261621524029012

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي الهادي اثير عبد المحسن دبيس1352272221411003159

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيزين العابدين سلمان محمد حمود1352282221417069004

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين عجيل جبر1352292221424065036

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائياحمد ضيول كاظم فاضل1352302521411031004

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحوراء عواد نصيف خضير1352312221422011024

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيعمار علي جبار عبد الساده1352322221413048071

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائينرجس نعيم عبيد عليوي1352332221422049076

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيكاظميه محمد حسين وارد1352342221424060033
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الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزينب رحيم بدر سنوح1352352221424061026

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية الغدير للبنيناحيائيعلي راضي عيدان علي1352362221411006030

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرهام عايد محسن صخي1352372221424030035

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين علي جالوي حسن1352382221411013031

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50ثانوية البحتري المختلطةاحيائيحسين عبداالمير حسن عويد1352392221417012004

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية المروج للبناتاحيائيآالء نجيب حرب ماجد1352402221422030004

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية النور للبناتاحيائيزينب نعيمه منشد اعبيد1352412221422042199

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحوراء حسام تقي عاجل1352422221422073024

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية السوق للبناتاحيائينور عقيل سريبت عبد عون1352432221422077238

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيزينب كاظم عريبي مزعل1352442221425013013

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيازل طالب شيال عبد1352452221422041002

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد عبد هللا قاسم علي1352462221411077186

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17ثانوية الهدى للبناتاحيائيزهراء مرتضى احمد عبيد1352472221422033040

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد محمد خليف فرحان1352482221411009016

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية الصمود للبنيناحيائيمصطفى عمار قاسم محمد1352492221411010044

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمصطفى محمد طويرش محيسن1352502221411017158

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيرعد خليل مغيص عبود1352512221411081017

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحامد مهدي رمضان جابر1352522221413013021

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيفرات عبد الرسول كاظم محسن1352532221422026036

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمة كاظم طاهر عالوي1352542221424004085

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيغفران احمد عالج حمادي1352552221424042052

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية السالم للبنيناحيائيمصطفى مؤيد هادي عذيب1352562221411015162

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسن شاكر عبد علي عليوي1352572221411027026

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد هيثم محسن عليوي1352582221415007269

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء خالد ناصر دايش1352592221422004126

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية الشموخ للبناتاحيائيطيبة نعيم عبيد عكار1352602221422028120

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية اليرموك للبنيناحيائيكرار امجد ناصر حسين1352612221411005061

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمصطفى عزيز هاشم يوسف1352622221411011092

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيابراهيم محمد هويدي خلف1352632221411062001

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33اعدادية غرناطة للبنيناحيائيزهير محمد مخيرج غالي1352642221411017060

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33اعدادية الدواية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد رواد1352652221411023025

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17ثانوية الرجاء للبناتاحيائيمنار عبد الحميد اسود حمادي1352661921422024075

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي خميس نعيم موسى1352672221411033200
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الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي صادق عودة جويد1352682221411034241

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيصادق صباح فارس عبيد1352692221411055040

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم راشد1352702221422031032

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17ثانوية االعمار للبناتاحيائيزينب شعالن كطيف كزار1352712221422089014

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزينب طالب عبدالحسين علي1352722221424061027

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعزيز فرج عبد حسوب1352732221411027090

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعباس علي شاكر عبد المجيد1352742221413031027

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية الناصرية للبنيناحيائيرحيم يوسف جوده حسين1352752221411002054

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد مخلص جبار حسن1352762221411012244

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية السالم للبنيناحيائياحمد حسن ناصر منشد1352772221411015002

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى ليث ساير هاشم1352782221411034385

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسين كاظم جبر حسين1352792221413025031

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسجى صالح جليل عوده1352802221422039243

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهدى عمار مدلول خليف1352812221422039394

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية النصر للبناتاحيائينور خالد عبد هداد1352822221422052092

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية الشمم للبناتاحيائياالء رحمن اشعير اعبيد1352832221422072007

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية الهدى للبناتاحيائيهاجر حازم جواد عبد1352842221422033073

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيآمنه عزيز سلمان سنيد1352852221422050001

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمثاب نعيم ساجت ختيل1352862221422050165

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد طالب حسين بريد1352872221411004179

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد هللا ناصر عبد الحسين ثجيل1352882221411017090

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الحمار للبنيناحيائيعلي حسن عبود هميم1352892221411040020

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية أهوار الجنوب للبنيناحيائيحيدر محمد صالح جعيفر1352902221411063003

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيفضل خالد مساعد ايدام1352912221413001017

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الفرات للبناتاحيائيسجى عادل سامي علي1352922221422002080

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية تونس للبناتاحيائيضحى جبار محمد جابر1352932221422007065

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية النور للبناتاحيائيزينب عبد هللا عبد الحسن ناصر1352942221422042182

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائينرجس باسم دويش كاظم1352952221422037092

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمالك عباس عبد الكاظم جاسم1352962221422039339

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائيمريم جاسم جوين كاطع1352972221422083229

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن شاكر عبد الرؤوف1352982221424008085

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم محمد بديوي1352992221424060024

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزينب يحيى عبدالحسين علي1353002221424065030
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الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية االيمان المختلطةاحيائيعذراء ذياب سرحان فرج1353012221427004020

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين يونس محمد غياض1353022221411004139

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية الشموخ للبناتاحيائيحنين كريم شالل نعمه1353032221422028039

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيبنين ابراهيم كاظم زبيدي1353042221422056004

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية الشمم للبناتاحيائيعفراء عواد شناوه خضر1353052221422072031

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب حسن سلمان شمخي1353062221424008126

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية البطحاء للبناتاحيائيمنال جبار عوده جديم1353072221422045083

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيخلود سالم غالي برهان1353082221424017058

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيصادق هادي علي حميدان1353092221413048045

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائياديان سالم ذياب معارج1353102221422011001

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية رملة للبناتاحيائيميالد احمد سعد ياسين1353112221422015104

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيسيمانا عقيل ستار مساعد1353122221422029035

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهاجر عباس حسين عباس1353132221422073127

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية السوق للبناتاحيائيأيات كاظم خزعل حمود1353142221422077006

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه مؤيد حسين طعيمه1353152221424004091

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد محمد محسن عليوي1353162221411005008

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية الغدير للبنيناحيائيعلي صباح كاظم والي1353172221411006036

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد حيدر ناشي حمد1353182221411033276

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيعلي عبد االمير فيصل عبود1353192221411058038

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيمنى هالل منعثر ربيع1353202221422009099

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية الفاطميات للبناتاحيائياسراء احمد كامل صكر1353212221422023002

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية الفجر المختلطةاحيائيجاسم محمد سالم عباس1353222321417007026

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية530.0088.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائياحمد حسن كاظم خضير1353232221411019004

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479.0079.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيجوادين قاسم شنور حميدي1353242221511019009

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية444.0074.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب عدنان حسين كاظم1353252221422061042

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407.0067.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعادل شريف حبيب كنيش1353262221411021096

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب خالد نغيمش جكان1353272221422066109

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء صدام حسين حبيب1353282221424012077

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيعذراء مازن عبود ردام1353292221422047156

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن ستار جبار خضير1353302221411004068

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50اعدادية النور للبناتاحيائيرقيه ضرغام عبد الواحد جابر1353312221422042110

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية386.0064.33ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعلي ظافر حسين عكاب1353322221513035046

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية384.0064.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحسن عدنان خلف يازع1353332221411020028
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الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50اعدادية االعالم للبنينتطبيقيحسين كريم نجم يعقوب1353341621511041028

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50الخارجياتتطبيقيزينب سالم علوان سلمان1353351621528050251

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي جابر عطيه مغوار1353361621515008074

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيكرار بدوي فرهود سرحان1353371621513070017

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيسجاد تركي عبد هللا صخي1353382221411057058

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية اور للبناتاحيائيتماضر غني علي حسن1353392221422040026

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه فاروق عبد الحليم مهلهل1353401621522043063

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر علي ناصر عبد العالي1353412221411034402

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17اعدادية الحدباء للبناتاحيائيدعاء رياض جوده لطيف1353422221422047055

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.0062.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينبا عبد الكريم محمد عبد الرضا135343222042204202

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83اعدادية الناصرية للبناتاحيائيطيبه حسن خريجان شناوه1353442221422035050

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83ثانوية بابل المختلطةاحيائيهديل وحيد جواد كاظم1353452221427046015

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي حسين مهدي شويخ1353461621511001159

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء مشتاق فالح عاجل1353472221422043076

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيزين العابدين مسلم صالح عبدالرضا1353481621511045032

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيخالد سلمان شكر نعمه1353492221413023078

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه ستار جبار مدلول1353502221422021011

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50ثانوية السنية المسائية للبنينتطبيقيعلي جميل حميد كاظم1353512421515010022

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمنتظر خلف حاتم جبر135352282051001187

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقييونس سالم سلطان عاشور1353531621511004102

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي عامر مجيد خليفه1353541621511010078

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيكرار طعمه جبر لكن1353551621511033165

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينتطبيقيحسين هيثم رشيد احمد1353561621513029003

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقياحمد محمود شاكر خزعل1353571621513115003

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيالصفا يونس قاسم نعيمه1353581621522034004

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية البيان للبناتتطبيقيهدير حسين عبد االمير علي1353591621522048025

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيالبتول عبد الرضا شايع عبد الحسن1353601621522082001

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيحيدر جاسم حميد عباس1353612821517010012

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيبراء رعد عبدالغني عبدالرزاق135362162052234015

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيسالم سجاد سعيد حسين1353631621513063011

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيفاطمه مجيد حسن ثعيل1353641621522036064

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية المآثر للبناتتطبيقيرقية عقيل شهاب هالل1353651621522100013

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيحوراء منتصر عبد الحسين محمود1353661621526003022
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الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية الجهاد للبناتاحيائينور احمد حسن غانم1353672221422019032

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00اعدادية الفهود للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين عبد العالي محمد علي1353682221511042044

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.4860.91ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيزهراء ميثم محمد رضا عبد الحميد1353691621522056006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي االكبر عقيل خريبط شريذم1353701621511006097

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسن عالء سمير حمد1353711621511019035

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد عامر فياض عالوي1353721621511033187

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي مجيد حميد ثامر1353731621511038046

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية حمدان للبنينتطبيقياحمد هاشم عبد الرحيم عطيوي1353741621511042008

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي عبد الرحمن حسين علي1353751621511046103

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي صالح مهدي كاطع1353761621515016104

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيجاسم عبد الباري عبد علي جاسم1353771621517001017

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية االريج للبناتتطبيقيزهراء حيدر مهدي صالح1353781621522062011

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيهدى فرحان محسن حسن1353791621522091050

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83ثانوية تبارك للبناتاحيائياالء عويد حبيب عطيه1353802221422062003

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائينبأ احمد شعالن حسن1353812221424003144

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيمريم رياض صاحب كمهان1353822221424067070

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفاطمه رعد محمد عيسى1353832821522009059

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية المعقل للبنينتطبيقيبراق وميض محمد حسن1353841621511018019

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد مقداد ابو الهيل سلطان1353851621511020109

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيزين العابدين فاروق عبد الحليم مهلهل1353861621511040025

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية األعراف للبنينتطبيقيحسن احمد شهاب احمد1353871621511058015

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمؤمل عبد المجيد زغير كاظم1353881621513021091

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينتطبيقيحسن سجاد عطيه ظاهر1353891621513043003

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد خالد طه ياسين1353901621513105015

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمجتبى حسين ناصر جاسم1353911621513121021

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقيهبة ضرغام جاسم حميد1353921621522047010

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيأماني ناهي عواد ملوح1353931621524028001

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيمصطفى عزيز رزاق رحمن1353942221411028064

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية بردى للبناتاحيائيوالء علي حميد مسحول1353952221422048137

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية تونس للبناتتطبيقيمنى شعالن نعمه نايف1353962221522007022

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية الكحالء للبنينتطبيقياحمد حسين محمد زغير1353972821511006003

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي كاظم عبود معن1353981621511002159

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياحمد طارق وسمي داود1353991621511020005
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الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعبد العزيز بدر محيبس خلف1354001621511038032

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50ثانوية النور للبناتتطبيقيايه خالد عادل خالد1354011621522086004

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيزهراء مشتاق طالب عبد هللا1354021621524038013

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزهراء خليل ابراهيم راضي1354031621524051014

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50الخارجياتتطبيقيجنه صادق ناصر صادق1354041621528050116

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيضحى هادي جبار شهاب1354052221424017164

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى احمد حسن عجيل1354062221511009057

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية االطهار للبنينتطبيقيهيثم نعيم بشيت محمد1354072221511032034

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيتحسين عباس سعدون اسريح1354082821511021011

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيبنين كاظم هليل صابط1354092821522037008

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحمد نبيل عبد الرسول حسن1354101621511007100

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمرتضى سلمان فجر عبد هللا1354111621511035134

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33اعداية التضحية للبنينتطبيقيحاتم عبد الكريم عبد داخل1354121621511048030

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقياكرم عادل عبد مزبان1354131621511055018

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيعلي خضر جمعة جاسم1354141621511082019

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد وصفي غازي حسين1354151621513014037

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيالحسن شهيد زاير مهدي1354161621513027004

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعلي وليد عبد الرزاق عبد الرحيم1354171621513110058

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية النبأ للبناتتطبيقيقطر الندى عقيل عبد العزيز غلوم1354181621522040024

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيمريم حيدر سبهان جميل1354191621524035011

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33اعدادية بردى للبناتاحيائيعذراء حمود كامل محمد1354202221422048092

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيمريم خالد عامر عناد1354212221424020116

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية الهدى االهلية للبنينتطبيقيمرتضى جبار خير هللا كريم1354222221513001015

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيزينب علي مجذاب دحام1354232821522037040

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد صفاء اسماعيل وحيد1354242221411019185

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب احمد طاهر بجاي1354252221424062040

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيمريم محمد هليل حبيب1354262221427038014

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية الجهاد للبناتاحيائيرمله عدنان شراد كويش1354272221422019010

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية المنار للبناتاحيائينورا عبدالواحد خيون نعيس1354282221422058042

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيبراق احمد مسلم سعد1354292221424007018

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزينب عبدالخضر طالب مزعل1354302221424049040

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبنين حسين حليم حسين1354312221424012028

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينور الهدى عماد عبد علي1354322221424030106
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الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33اعدادية الشطرة للبناتاحيائياسماء عامر ناهي عاجل1354332221422046007

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17الخارجيوناحيائيمصطفى داود طارش بالوذ1354342221418001725

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزينب حسن فرحان صالح1354352221422046082

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسن فاضل نصير ماهو1354362221411019037

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية النيل للبناتاحيائيامنة صابر عذيب عليوي1354372221422054011

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينرجس حسين عطية جحيل1354382221424007163

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيغسق علي امجد كريم1354392221424020097

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيمريم باقر محسن علي1354402221424020115

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيايات ماجد حميد جديد1354412221424060006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحسين غالب عبد الحسن عبود135442222041040046

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية الطف المختلطةاحيائيرسول رحيم حسن عبيد1354432221417060025

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيايات مشعل عباس عفراوي1354442221424017017

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيازهار عزيز حافظ جابر1354452221424030002

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب محسن منصور حسين1354462621422033103

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحمزه قاسم جالب عبد1354472221411019067

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية المرتضى للبنيناحيائيسجاد حسن حمود نجم1354482221411019085

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعباس حميد ذياب ياسين1354492221411080042

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمحمد مهدي صالح حسن بدر1354502221415008138

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية النزاهة للبناتاحيائيدالل عباس سالم خيون1354512221422067006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيأيه احسان محمد عيدان1354522221424037002

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيحسين محمد قاسم جياد1354532221413048027

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي كريم محمد كاطع135454222041019128

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم حيدر كيوش135455222041358053

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي شاكر حسن سلمان1354562221411031141

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيهادي حسن ياسين حمود1354572221413048095

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيسماهر سمير جويد مجدي1354582221422021009

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين رشيد حسين مخيط1354592221411019048

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي كريم محمد عبد الكريم1354602221411031149

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر صبار عليوي1354612221413048057

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية النرجس للبناتاحيائيفرح حسين كاظم فهد1354622221422060049

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيايات منصور حشيف جازع1354632221422075006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه اياد جبار مطرود1354642221424062058

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية النجاح للبنيناحيائيكاظم احمد مطر عبد1354652221411057118
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الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية االيمان المختلطةاحيائيمحمد صادق رعد عواد مشتت1354662221417004009

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية بابل المختلطةاحيائيحسن حسين حماي عليوي1354672221417046003

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة جواد عبد الكاظم فليح1354682221424028159

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائياحالم جبار شالكه جويد1354692221427061001

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيمها عبد الواحد عبد عوفي1354702221427061007

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيحسن التزام عبد الباري مكي1354712221411011008

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية البصرتين للبنيناحيائيفهد نعيم حسين خليف1354722221411027128

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية االخاء للبنيناحيائيمحمد عايد نعيم رهيف1354732221411035154

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي حسين مزهر علي1354742221411066074

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيياسر عامر عبد هللا داود1354752221413009049

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيحسين كريم عجيل شويع1354762221413042008

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية الغراف للبنيناحيائيصالح كاظم جاسم محمد1354772221411022046

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيصادق جميل عبد مسير1354782221411081025

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية الفرات للبناتاحيائينور الهدى ثامر سعدون ياسر1354792221422002123

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيمنار جميل كاظم حديد1354802221422044089

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب سعود عبد الرضا احمد1354812221424012105

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينور الهدى فالح سعد عبيد1354822221426002208

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيالياس يحيى شطيب موسى1354832221411062024

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسن غلوب مزبان جاسم1354842221413012028

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية المنار للبنيناحيائيرمله سمير عطيه جاسم1354852221421072004

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية المنار للبنيناحيائيمريم ناجي نايف حسين1354862221421072016

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيدعاء حسين جمعة حامي1354872221422039119

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيميعاد رشيد شياع نحيت1354882221427018007

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسين ناصر حسين كايد1354892221411066034

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء نعيس حمود مشتت1354902221422047100

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيجنان حسن بدر علي1354912221422085017

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائياحمد علي راضي فانوس135492222041020005

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيصادق جعفر عبد كاظم1354932221411011037

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمحمد اسعد طاهر جليد1354942221411066111

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيمصطفى جمال كاظم صالح1354952221417002017

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية الحدباء للبناتاحيائيهاجر نعيم ياسر هاشم1354962221422047213

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية البصرتين للبنيناحيائياحمد عباس راشد صعيد1354972221411027005

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمسلم جواد عبد دخيل1354982221411064046
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الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب صادق زوير لجالج1354992221424004065

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية حمورابي للبنيناحيائيغالب علي ناصر كنبر1355002221411061006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين فالح طه ياسين1355012221411077060

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي صفاء ناصر حسين1355022221413025076

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحيدر عالء محمد ابراهيم1355032221415008042

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية المصطفى للبناتاحيائيورود حيدر خميس عوده1355042221422006108

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمة جميل حسن عبد هللا1355052221422042236

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية الشطرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين خضير حمود1355062221424006006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية الوفاء للبناتاحيائيحوراء فليح عبيد كتوب1355072221422057033

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمقتدى سالم رشاش عبد الرضا1355082221411004438

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية التميز للبنيناحيائيجراح محسن سعود عدنان1355092221411077025

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمؤمل ناجي خليفه عجيل1355102221413021053

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيابراهيم هارون رشيد حران1355112221413060001

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية االبتهال للبناتاحيائيتبارك ذياب سلمان هاشم1355122221422051008

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائياسيا رحم عبد الزهره بطي1355132221424037008

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيسبأ خليل جواد شناوه1355142221424037058

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعباس مجيد عبد غافل1355152221411064024

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية النبوغ للبناتاحيائيغفران قاسم ضيول حسين1355162221422014035

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائيبنين عامر جواد خزار1355172221424009004

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية الوالية للبناتاحيائيبراء احمد اوحيد لفته135518222042190029

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسين كاظم مخيلف زايد1355192221411046017

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية الميثاق للبنيناحيائيعلي طالب سلمان جياد1355202221411056023

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء علي كامل عبد1355212221422041067

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية تبارك للبناتاحيائيرحمه حميد كاطع قند1355222221422062012

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائينور الهدى راضي عبد هللا ناصر1355232221424008218

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائياسراء مالك شنين بديوي1355242221424047004

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور عالء جبار مطرود1355252221424062072

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعبد هللا سلمان شراد كويش1355262221411064026

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمهند عبد هللا حسين خليف1355272221413012175

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيمرتضى علي جباري عباس1355282221417020010

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67ثانوية السعدية المختلطةاحيائيكاظم علي ريسان مطشر1355292221417036015

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزهراء محسن بهلول لفته1355302221422021005

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيهدى حسين عبد علي فرج1355312221422023074
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الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم جبير عطاس1355322221424032022

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67ثانوية االيمان المختلطةاحيائيزهراء سعود محيسن حاشوش1355332221427004011

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيمؤمل صالح رسن جابر1355342221411057130

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيحسين هاشم كريم راشد1355352221411059033

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب جعفر محسن زغير1355362221422016088

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك كاظم خفيف فهد1355372221422017013

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50ثانوية النبعة المختلطةاحيائياالء عزيز خليل شقين1355382221427011002

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيزينب احمد محمد حسين1355392221427026005

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50ثانوية بابل المختلطةاحيائينبأ عبدالمنعم عبدهللا علي1355402221427046013

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية الشطرة للبنيناحيائيباقر جاسم موحان سهل1355412221411018019

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعبد هللا ماجد رزاق كاظم1355422221411064027

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيسجاد وسام هادي جياد1355432221413031024

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية عمر االشرف المختلطةاحيائيرسول عباس ادريس واوي1355442221417070004

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيقطر الندى عوض عنون مكرم1355452221422044077

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية البطحاء للبناتاحيائيزينب عبد هللا هادي جبار1355462221422045042

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية الوالية للبناتاحيائيمهى حازم علي كريم1355472221422066188

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيحنان داخل هادي محمد1355482221424010066

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية بابل المختلطةاحيائيزينب علي كاظم مشرف1355492221427046006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيزينب عالء بريدي علي1355502221422070020

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيشهد كاظم لطيف محمد1355512221424008166

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيرواء رحيم محمد بديوي1355522221424060015

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايه احسان علي هزاع1355532221424062008

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعباس علي سعدون نشد1355542221411048037

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيكرار مجيد عبود عاصي1355552221411066102

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية البطحاء للبناتاحيائيافراك ضيول مطير صخه1355562221422045005

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية النرجس للبناتاحيائيهدى اياد زامل عبيد1355572221422060058

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيزينب كاظم خضر ناهي135558222042188012

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيمحمود درويش طعيمه عليخ1355592221417022036

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيرقيه ساطع عبد االله عبد المنعم1355602221422055036

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسجى نبيل رحيم واعي1355612221424007100

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيانفال محمد عطا هللا مسير1355622221424028017

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء فاخر حمد عوده1355632221424062038

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67اعدادية بردى للبناتاحيائيفاطمة محمد محسن خضير135564222042163083
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الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67اعدادية االبرار للبنيناحيائييحيى ظافر عبد الكريم عبيد1355652221411070214

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم حيدر راضي فليح135566222042151071

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيجعفر الصادق صادق جليل كاظم1355672221413006023

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد كاظم مهدي محمد1355682221413025005

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيايات يحيى مزهر صبر1355692221422044007

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيروان أحمد حسن هالل1355702221424037029

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50اعدادية المسار المختلطةاحيائيريزان جمال جاسم والي1355712221427043011

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد جاسم جخم عبد135572222041033129

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33اعدادية السالم للبنيناحيائيعباس عبد الساده عبيد حسن1355732221411015079

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيكرار ياسر فاضل شندي1355742221413008060

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيسجود جاسم محمد صالح1355752221422010084

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيحنين طعمه ضاحي حسين1355762221422016046

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33ثانوية الهدى للبناتاحيائيزهراء فوزي محمد تقي محمد1355772221422033038

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيوالء علي هاشم كاظم1355782221426001096

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيزينب صالح رزاق مطشر1355792221427059016

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17ثانوية الميثاق للبنيناحيائياحسان سليم خلف ثامر1355802221411056001

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيناصر بدر محمد دحام1355812221411062237

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيمريم صبار فرهود سعدون1355822221422029049

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17ثانوية النرجس للبناتاحيائيفاطمه خضر محمد علي1355832221422060044

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17ثانوية االستبرق للبناتاحيائياية سعد مهدي ماجد1355842221422083028

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين عدنان زبيل جاسم1355852221411015037

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00ثانوية التضامن المختلطةاحيائيكرار فالح علي مريهج1355862221417001025

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمؤمل سليم رداد ملبس135587222041009045

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيحاتم عبد الكريم جبار عبيد1355882221411034065

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83اعدادية النور للبناتاحيائياسماء كاظم راشد حسين1355892221422042014

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء شريف مهدي عبد هللا1355902221422065044

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83ثانوية الوالية للبناتاحيائيرباب اسماعيل شاكر علي1355912221422066067

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيضحى سعيد حمود حسين1355922221424017160

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67ثانوية الجهاد للبناتاحيائيفاطمه حيدر نايف خزي135593222042121014

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67اعدادية غرناطة للبنيناحيائياياد مهدي كاظم ثجيل1355942221411017023

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء علي خضير ساجت1355952221424005025

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيفاطمه غني خلف نعيمه1355962221424057031

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيتبارك جاسم منخي سلمان1355972221426002031
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الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائياحمد حسن معذوف عبد هللا1355982221413013002

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50اعدادية المصطفى للبناتاحيائيسجى رحمن كاظم حسن1355992221422006061

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50ثانوية النبوغ للبناتاحيائينضال احمد محسن جبيشه1356002221422014044

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيوجدان حسن صالح مهدي1356012221424012214

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحسن قاسم محمد شهد1356022221411017131

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33االهلية للبنين.ع.ثانوية الحسن المجتبىاحيائيزين العابدين نعيم حسن عبد الحسين1356032221413043009

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيبتول جاسم علي كركي1356042221424039005

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33اعدادية النصر للبنيناحيائيحسن فليح حسن جواد1356052421411034019

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17اعدادية النجاح للبنيناحيائيحمود ناجي صعيب حمود135606222041067041

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17اعدادية التميز للبنيناحيائييوسف ضياء عطيه حسن1356072221411077222

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيكرار عبد علي حيدر كيوش1356082221413023157

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحسين فالح جليب ارساله1356092221415008031

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيياسين علي عبد الحسين دخيل1356102221417061040

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد علي منيشد1356112221424012201

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيطيبه حسن ريسان بشاره1356122221424046031

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00ثانوية الشيباني االهلية للبناتاحيائيمروج نعيم تاج احمد1356132221424013006

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيهاشم محمد عاتي معلى1356141621513026084

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعلي محمد جاسم محمد1356151621511005047

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيمرتضى حيدر طارق مجيد1356161621511005071

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقياكرم سعد شريف شلبه1356171621513016007

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمصطفى احمد حسن عماره1356181621511016128

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيمريم مجيد جاسب حسين1356192821522043047

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي عباس علوان عزيز135620162051083086

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيسجاد ياسين مالح صليبي1356211621515005085

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيمها حيدر موسى عودة1356221621522103013

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد حامد سعدون كمر1356232221511011056

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينتطبيقيجليل ريسان جليل شلغم1356241621513012008

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيشهد امجد عبد االمير ماجد1356251621524019015

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمصطفى حامد عبد هللا زيدان135626102051006033

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى رسول عليوي عنكوش135627282051151758

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيل علي حسين1356281621513071128

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزينب شهيد مرزوق ثاني1356291621526003040

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67الخارجيونتطبيقياحمد خالد طعمه فيصل1356302221518001018

4148 من 4110صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50ثانوية البصرة الفيحاء النموذجية االهلية للبناتتطبيقينور الهدى مازن عبد علي عبد الرضا135631162052337003

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن طالب اسكندر عبود1356321621511001049

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقياحمد سلمان ناصر حسين1356331621511019010

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمالك سلمان مالك سلمان1356341621511041071

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيرسول خلف جليب غويض1356351621511057063

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيغفران نعيمه دعيم عكله1356361621522026024

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقيطيبة عبد هللا رحيم جبر1356371621522047008

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيمروه فاضل علوان بدر1356381621522103012

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمنتظر حيدر صبار كريم1356391621515002213

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزهراء جمعه عبد الساده حمزه1356402721422027032

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعباس كريم بليسم محمد1356412221411048038

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائياسراء عامر ظاهر شلهم1356422221422046005

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحيدر كمال حمد ابراهيم1356432221415007088

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية البدر المختلطةاحيائيعقيل ثجيل نجم عبدهللا1356442221417006013

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية رملة للبناتاحيائيفاطمه حسين غافل خلف135645222042115083

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيفاطمه رياض كريم حسن1356462221427052008

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد هللا مبارك راضي غيالن1356472221411012123

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمة محمود عباس ليلو1356482221422083212

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيحيدر كاظم جواد كاظم1356492221411011026

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيايه عباس كاظم مهلهل1356502221422073011

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعباس قحطان درهم درويش1356512221411020066

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبنيناحيائيمجتبى عبد الحسين جاسب رمضان1356522221413007014

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83ثانوية الصادقون للبنيناحيائيمنتظر غالب عريبي هاشم1356532221411052055

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم مهدي كطل1356542221424050024

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه ضمير جبار ماجد1356552221424051124

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيازهار حسين كاظم محمد1356562221427013003

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيسجاد ناظم كريم سباهي1356572221415007117

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل عباس هول بهاض1356582221411004329

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17اعدادية النور للبناتاحيائيفواطم جبار شاكر لفته135659222042156239

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعلي سالم غالي عبد135660222041021108

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيكرار هادي ساير سلمان1356612221411020106

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزينب علي غانم مطشر1356622221422053059

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية317.0052.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد حسون منخي1356632221413012116
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الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية317.0052.83ثانوية الوالية للبناتاحيائيحوراء صالح هادي لصوص1356642221422066055

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية317.0052.83ثانوية العرفان المختلطةاحيائيزهراء كاظم عنيد تايه1356652221427042019

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء حيدر حنون سماري135666222042161050

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية312.0052.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيانفال رزاق عمران موسى1356672221422044005

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية312.0052.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيشفاء كاظم ساجت مطر1356682221422083176

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية312.0052.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم واصف طاهر جاسم1356692221424035048

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية311.0051.83اعدادية الشطرة للبناتاحيائيفاطمة يعقوب محمد عبد الرضا1356702221422046130

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية307.0051.17اعدادية القوارير للبناتاحيائيسجى كاظم ناجي عيسى135671222042413060

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية307.0051.17ثانوية الوقار للبناتاحيائيحوراء طعيمه ساير سلمان1356722221422025004

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية306.0051.00ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الستار جبار عباس1356732221413048022

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية306.0051.00ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيغدير غالب مرير جابر1356742221424044053

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية303.0050.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيسجاد احمد حساوي ريه1356752221411013052

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية303.0050.50ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعبد الباري عبد هللا كاظم جاسم1356762221413021037

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية303.0050.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب عبد الرحمن ناصر داحس1356772221422083152

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية300.0050.00ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيزينب هاشم صبار جالب1356782221422023039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية المعقل للبناتاحيائياسراء اسعد حسين جوده1356791621422014003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية455.0075.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسوالف صالح عبد عباس1356802421426001219

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437.0072.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيزينب رائد كريم صدام1356811621522009023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435.0072.50اعدادية حمدان للبنينتطبيقيحسين ناظم وايد حمود1356821621511042028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433.0072.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيحوراء عبد الحسين محسن شخير1356831621524024013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعلي هيثم عبد هللا يوسف1356841621511042068

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0066.50ثانوية وهران للبناتادبياالء صدام عبد الخالق غازي1356851621222107001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33ثانوية الخيرات للبناتتطبيقيهدى حيدر خضير جعفر1356861621522010018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0065.67الخارجياتادبيتمارة امير رحيم كريم1356871621228050312

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0065.50ثانوية النبأ للبناتتطبيقينور عباس زيارة صالح1356881621522040027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0065.33ثانوية دجلة للبناتتطبيقيزينب فالح نافع عصمان135689162052243024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0065.33اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيمروه ايوب حمد عبد هللا1356901621522043071

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0065.17اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعمار حسين عمار طاهر1356911621511034117

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0065.17اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيهيفاء عباس كباشي ثجيل1356921621522049059

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00اعداية التضحية للبنينتطبيقيحسين رحيم لعيبي ساجت1356931621511048047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي قصي حسون علي1356941621515016114

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتتطبيقيزهرة عماد عبد الباقي حسن135695162052284010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيمصطفى فراس اسماعيل ابراهيم1356961621511005077
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيزين العابدين حسين عبود صالح1356971621511035055

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيزينب صالح نوري عبد الساده1356981621522038017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83اعدادية العشار للبناتتطبيقينور وليد عبد الرحمن احمد1356991621522053062

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيزينب جمعه شمخي خفي1357001621522072014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيريام خلف محمد عبود1357011621524028017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيليلى علي عمران جبار135702162052218059

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67ثانوية الثقلين االهلية النموذجية  للبنيناحيائيعلي عبد مكطوف شكبان1357031621413041001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيمنتظر عباس عبد الرحمن ناصر1357041621511053034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمحمد منذر هومان حميدي1357051621511058088

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعباس طعيم عبد هللا بحير1357061621511012043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيعباس عبد الحكيم محمد جاسم1357071621511076022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمحمد مهدي عبد الرحمن عبد الرضا1357081621515016151

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيزينب عقيل محسن عسكر1357091621522038020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50اعدادية البينة للبناتتطبيقيزهرة حيدر محارب هيلك1357101621522093012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0064.50ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيغدير حسن فالح حسين1357111621524006007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0064.33ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيحسين عودة جليل حداد1357121621515006009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0064.33اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيزينب فهد فالح سفيح1357131621522029024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0064.33اعدادية البتول للبناتتطبيقيرقيه عبد العظيم مريش غضيب1357141621522066010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0064.33ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيزينب علي خلف حمادي1357151621524033006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين وئام محمد سعيد خزعل1357161621513123018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقييقين عادل عبد مطلك1357171621522049060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17اعدادية البتول للبناتتطبيقينور علي مطشر كريم1357181621522066039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيسجى محمد عبد الرضا خلف1357191621522089027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0064.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيبتول مغامس حمد حمود1357201621422079009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0064.00ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد فاضل محمد جبر1357211621513113047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0064.00ثانوية االهلة للبناتتطبيقيدعاء عبد الكريم عبد الصمد محمد1357221621522104012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0064.00ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيرسل كاظم عبد هللا حمود1357231621524048006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيكوثر عويد جابر فنجان1357241621222009038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي عبد هللا جابر يوسف1357251621511045058

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيخليل فاخر خليل ابراهيم1357261621515013053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقياديان مفيد عبد الجبار مهدي1357271621522094001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382.0063.67اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيصادق محمد صادق جاسم1357281621511017065

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382.0063.67ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيحسين علي حسين راضي1357291621513032009
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382.0063.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقياحمد علي عبد الكريم موحي1357301621513055009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382.0063.67اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيايات ثائر خلف سعد1357311621522038004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382.0063.67اعدادية االريج للبناتتطبيقيتبارك مرتضى كامل عزيز1357321621522062005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيضرغام نزار عبد هللا شنوف135733162051074022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد مخلص فاضل احمد1357341621511001246

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50اعدادية الرضوان للبنينتطبيقييحيى حيدر محبس عبد هللا1357351621511043216

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50اعدادية العباس للبنينتطبيقيعبد الرحمن كاظم جعفر مريهج1357361621511046077

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيفاطمة باسم محمد اسحاق1357371621522037020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيزهراء رعد محمد جاسم1357381621522039015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيشهد علي خضير ناصر1357391621522054033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيفاطمة علي عبد الهادي فالح1357401621522091034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيزينب حيدر محسن عيسى1357411621524019009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83اعدادية المعقل للبناتادبيزهراء رواد يحيى مهدي1357421621222014013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائينبأ عدنان ناصر حاجم1357431621424023020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيايات محمد عناد زايد1357441621224024003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه مصطفى شاكر حمد1357451621424051121

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيجنات حيدر حسين شرهان1357461621222090025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية الزبير للبنيناحيائيمهند عصام عبد الهادي باقر1357471621411032079

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية4364.0060.67الخارجيون ادبيمصطفى ناصر عبد الغني ناصر1357481621218004018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين جمال هندي كاظم1357492621422013026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيشهد منذر ابراهيم حسين1357501621222042073

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية2359.0059.83الخارجيات ادبينظيمة علي جواد عبدالحسين1357511621228051463

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمحمد عدنان نعمة نايف1357522221211068091

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية العلياء للبناتاحيائيسليمه صالح مهدي صالح1357531621422052042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية الجواد للبنينادبيمنتظر خلف احفيز ثجيل1357542221211054032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية االصالح للبناتادبيمواهب نعيم محمد علي1357552221222082009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية حمدان للبنينادبيحيدر عبد المطلب مهدي حسين1357561621211042014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيعلي عباس جريدي خضير1357571621215014024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسين كامل أكريم حسون1357581621211081041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيكرار عباس الزم عيسى1357591621211076058

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيجواد ريسان عبد الزهرة كركو135760162021050005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية االبتسامة للبناتادبيثريا قصي فراس عودة1357611621222076013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيهاجر احمد محمود رشك1357621621422067104
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا احيائيفاطمه قاسم هادي حسن1357631621422078014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية الرضوان للبنينادبيعلي جاسم محمد جاسم1357641621211043050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية األعراف للبنينادبيحسين علي مجيد علي1357651621211058015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية الريان االهلية للبنينادبيطه ياسين طه محمد1357661621213003005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية السياب االهلية للبنينادبياحمد عزيز عبد الحسين قاسم1357671621213013001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيحسين علي جميل يوسف1357681621213032004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعلي عبد الزهرة حاتم حسن1357691621213059007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيمصطفى ياسين عبد هللا ياسين1357701621215016090

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية3353.0058.83الخارجيون ادبيفالح حسين خضير عبيد1357711621218003264

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية المشرق العربي للبناتادبيمالك عبد القادر عبد الصاحب حسين1357721621222002020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية المعقل للبناتادبيفاطمه حيدر جواد كاظم1357731621222014026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيمريم كمال كريم عبود1357741621222032053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيسجى حسين موحان رهين1357751621222038031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية المرفأ للبناتادبيتبارك حيدر غازي زياره1357761621222039012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء وصفي حسين علي1357771621222041028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب ناظم داوود حاتم1357781621222041035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب علي كاظم ياسين1357791621222042061

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبينسرين عبد عبد الحسين كاطع1357801621222044070

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيهدى مخلص عبد الوهاب عبد الرزاق1357811621222049094

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية االمجاد للبناتادبيتفاؤل فالح حسن رحمه1357821621222099005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية االهلة للبناتادبيفاطمه محسن صالح ماهود1357831621222104018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية العلياء للبناتاحيائيفاطمه صكر علي خلف1357841621422052060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيدعاء ابراهيم احمد عبود1357851621422102027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائينبأ عماد ياسين محمد1357861621424021032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيسجاد احمد جواد جمعة1357872821215001087

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي ليث عبد االمير عناد1357881621211006059

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية الطالئع للبنينادبيكرار صادق سيالوي عليوي1357891621211012043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد حسنين فالح احمد1357901621211061099

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيمحمد الجواد سهيل علي شبيب1357911621215002062

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية سفوان المسائية للبنينادبييوسف سعد هالل فعيل1357921621215006031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية المعالي للبناتادبيزينب اياد عون علي1357931621222018017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية المبادئ للبناتادبيفاطمه سالم يونس رماثي1357941621222022023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء سعيد سالم محمود1357951621222042043
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية مطلع الفجر للبناتادبينبراس كاظم داخل سالم1357961621222042104

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية الخالصة للبناتادبيطيبه علي جثير طاهر1357971621222064017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيزينب اسعد نجم عبود1357981621224007006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيهند حسين جاسم محمد1357991621226002064

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيزهراء توفيق محسن جاسم1358001621226002072

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67الخارجياتادبيريام عبدالحسين قاسم راضي1358011621228050578

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية2352.0058.67الخارجيات ادبيوسن حسين فالح حطيب1358021621228051665

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسن فرج رسن كاطع1358031621211019026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمصطفى محمد فيصل خشين1358041621211024034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الفرزدق للبنينادبيعلي يونس عزيز ناصر1358051621211027027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد ناظم نجم عبود1358061621211047063

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي تحسين عبد هللا معيدي1358071621211061063

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية الريان االهلية للبنينادبيابو القاسم حسن موسى عبد الحسين1358081621213003001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية القرنة للبناتادبيبتول محمد فالح حسين1358091621222005004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية الماجدات للبناتادبيزينب علي حسن عبيد1358101621222037011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية المرفأ للبناتادبيحنان طالب حمزه عوفي1358111621222039013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية حيفا للبناتادبيبتول خالد ابراهيم عزيز1358121621222045012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية العباسية للبناتادبيايالف عبد الحميد حكمت عبد الحميد1358131621222057003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه عقيل نجم عبدهللا1358141621222063034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزهراء زكي سعيد خلف1358151621222069027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيهدى عباس حسب علي1358161621222091052

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية المآثر للبناتادبيزهراء عالء حسين عبود1358171621222100012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية بحار االنوار للبناتادبيفاطمة كريم عبد الحسن جارح1358181621222102060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية سبأ للبناتاحيائيضحى اسعد عباس قاسم1358191621422019024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيمحمد ستار جبار شالكة1358202221215001099

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية هل اتى للبنينادبيكرار حيدر مالك عبد الحسين1358212521211036051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي بشير طعمة كاظم1358221621211017038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية اليرموك للبنينادبيخالد كاظم شعالن موسى1358231621211031005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية شط العرب للبنينادبيحيدر انور حسين علي1358241621211034021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية األعراف للبنينادبيعلي ناجي يونس ناصر1358251621211058045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين عالء حسين علي1358261621211061023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي محمد جاسم حسين1358271621211061075

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعلي عطية عبد الرضا عبد النبي1358281621211070034
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحامد جاسم محمد عطية1358291621211081017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيحسن مسلم سبتي حسن1358301621213032002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية تراث االجيال االهلية للبنينادبيعلي هاني الزم راضي1358311621213103002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيعلي فالح سالم شنيشل1358321621217008041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية الكوثر للبناتادبيبنين عدي صدام عبد القادر1358331621222031003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينوره صادق جعفر غلوم1358341621222036083

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيهبه محمد سالم ناصر1358351621222044076

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيمسره امير محمد موسى1358361621222047030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيفتحيه ناجي حسين يوسف1358371621222060041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية البتول للبناتادبينور الهدى حسين عبود عاصي1358381621222066065

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية الزينبيات للبناتادبيمروه عدنان مطشر منصور1358391621222081038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية التعاون للبناتادبيبدور ناصر صيوان علي1358401621222083007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية ام البنين للبناتادبياسراء كاظم حسين عبد الحسن1358411621222085001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيزينب عبد الرضا صخي فهد1358421621224023003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيبنين مؤيد جاسم محمد1358431621226003010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية الماجدات للبناتاحيائيزينب حيدر كاظم خضير1358441621422037017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيبثينة محمود جاسم محمد1358451621422076011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيزهراء عباس غميس علي1358462221222064013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17الخارجياتادبيحواء نبيل سالم علي1358471421228050232

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية ام قصر للبنينادبيمحمد جواد كاظم عبد1358481621211038041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية العباس للبنينادبيسجاد عبد الزهره عبود جاسب1358491621211046016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعبد الرحمن علي عبد الباقي علي1358501621211047034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي هيثم عباس حميد1358511621211061084

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمحمد محسن سلمان حسن1358521621211076072

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيعلي صادق عبد الرزاق عواد1358531621213032007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية البصير االهلية للبنينادبيوليد توفيق عبد الرزاق عبد الخضر1358541621213083014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية المعالي للبناتادبيشهد احمد كاظم محمد1358551621222018029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية الهارثة للبناتادبيايمان باسم قاسم لفته1358561621222021004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية الكوثر للبناتادبيخديجه قاسم رسن راضي1358571621222031004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيرقيه محمد خلف عطيه1358581621222036032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية العلياء للبناتادبيزينب علي عبد الكريم عبود1358591621222052028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية الشام للبناتادبينرجس سمير مهدي مطرود1358601621222077049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية التعاون للبناتادبيزينب فهد مائع شائع1358611621222083017
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية البينة للبناتادبياالء علي عدنان حميد1358621621222093003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيتهاني جواد كاظم ناصر1358631621222105001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيمنار عبد الرحمن سلطان غدير1358641621226001032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيكريمه عبد علي كارون عبد علي1358651621422089049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية الثريا للبناتاحيائيزهراء عبود حميد عبود1358661621422097015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيشاهزنان محمد سلمان محمد1358671621426002044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبيعائشه طه ياسين علي135868162022209050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحيدر لقمان احمد عزيز1358691621211029026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعداية التضحية للبنينادبيصادق جاسم مطلك مشجل1358701621211048014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية األصفياء للبنينادبيعباس ماجد حميد قاسم1358711621211062022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيحسين خليل عبد الرضا هاشم1358721621213030004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيفاطمة حامد سوادي نعمة1358731621222004019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبنين نزار عدنان علي1358741621222036020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية الشام للبناتادبيرقيه حسين منصور اعبيد1358751621222077014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية االمجاد للبناتادبيزينب محمد جاسم عثمان1358761621222099012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيجنات حسين علي عبد الكريم1358771621222105002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيبشاير بدر مهود سلطان1358781621226001007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية الجنات االهلية للبناتاحيائيسيماء احمد نجيب عباس1358791621424053002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي احمد مطر بشاره1358802221211039031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية الصناديد للبنينادبيحسين مهدي جار هللا عبد العباس1358811621211087005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية الصناديد للبنينادبيعلي ماضي طه ناصر1358821621211087013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية السياب االهلية للبنينادبيمحمد حاتم محسن جياد1358831621213013008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية المعراج المختلطةادبيعلي عبد الحي هودان جابر1358841621217002025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية2347.0057.83الخارجيون ادبيعباس عبدالمطلب عبدالعزيز عبدالسيد1358851621218002532

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية الهدى للبناتادبيالهام بسام سرحان فارس1358861621222003006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية الطموح للبناتادبيحوراء محمد سلمان دهش1358871621222008012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية االندلس للبناتادبيزينب حميد زياد حميدي1358881621222015026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية االندلس للبناتادبيمالك فالح حسن جبر1358891621222015052

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية المعالي للبناتادبيزينب موفق جواد كاظم1358901621222018021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية  الميقات للبناتادبيبنين علي ياسين علي1358911621222029018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمنى محمود عبد االمير قاسم1358921621222036074

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمياسه اسعد عزيز اسماعيل1358931621222036075

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية المرفأ للبناتادبيفاطمة احمد زاهي نزال1358941621222039046
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية النبأ للبناتادبيفاطمة خليل عبد الزهرة كاظم1358951621222040031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية االبتسامة للبناتادبيمريم العذراء جاسم عبد الحسين محسن1358961621222076065

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة مؤيد دايخ دسمال1358971621222080059

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية المآثر للبناتادبيفاطمه علي جاسب حمادي1358981621222100023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتادبيفاطمة عبد المنعم صادق فاضل1358991621224036006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيايه عقيل عبد الساده عبد احمد1359001621224053001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيحوراء صالح جاسم حسين1359011621422009019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيأم البنين صفاء عبد الستار جابر1359021621422013002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيبنين عودة راشد نزال1359031621422036019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيمهدي سامي جبار شري135904162021096012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية الطالئع للبنينادبيحسين علي باري طعمة1359051621211012011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية الرسالة للبنينادبيعبد هللا محمد عبد هللا حسين1359061621211013032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية االعالم للبنينادبيعلي مكي عبد الرزاق فالح1359071621211041042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد الرضا جعفر عبد الصادق عبد الرضا1359081621211043044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية3346.0057.67الخارجيون ادبيمحمد عدنان جالب عامر1359091621218003630

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية الحضارة العربية للبناتادبينور سلطان سمير سلطان1359101621222026031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية الشنقيطي للبناتادبيسهام عالء يوسف يعقوب1359111621222035047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمه علي هاشم عذير1359121621222035065

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية المرفأ للبناتادبيسبا عبد السالم حسن خلف1359131621222039034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية المرفأ للبناتادبيفاطمه عادل عبد االمير هاشم1359141621222039051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية المرفأ للبناتادبيمروة ليث عبد المعبود معتوق1359151621222039055

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية االبتسامة للبناتادبيرحمة عيسى عبد الستار عثمان1359161621222076022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور الهدى ياسر زياره ناصر1359171621222079040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور عماد صبيح جبار1359181621222079042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيغدير جابر عذاب جبار1359191621224023005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيتبارك عادل لعيبي حجيل1359201621226001009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيعلي غازي شبرم وادي1359211621415003014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيمنار فيصل كاطع حبيب1359221621422081036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيكوثر صادق مهدي محمد1359231621424011118

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية االمام الحسين للبنينادبيطاهر عبد الرضا طاهر حبيب135924162021021018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعلي عبد الرضا دخيل طلبة1359251621211040033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية الرضوان للبنينادبيحسين مهجر نعاس ناصر1359261621211043019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسنين بهجت حسين عيسى1359271621211047013
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمصطفى عفيف مسلم حسون1359281621211047069

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية الحمد للبنينادبيحسين جاسم كيلو صادق1359291621211051012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية المتنعمين للبنينادبيسلمان داود سلمان محمد1359301621211060014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيعلي حسن علي مطشر1359311621215004023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية الدير المسائية للبنينادبيمحمد عبد الحسين علي نعيم1359321621215012092

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية المعقل للبناتادبيام البنين هيثم رحيمه زغير1359331621222014004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية المعرفة للبناتادبيفاطمة قتيبه عبد الحسن محسن1359341621222020050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيملك عبد الرسول طه عبد الوهاب1359351621222032054

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية العقيدة للبناتادبيايات سلمان رطين موسى1359361621222055008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفرح سالم مطشر صالح1359371621222091041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية بحار االنوار للبناتادبيهدى مكي كاظم خاطر1359381621222102082

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيزهراء عدنان علي عبد هللا1359391621224019005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمرتضى جبار ناصر لفته1359401621413004066

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيافنان يعرب عبد الجليل شبلي1359411621422076004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيحسين احمد محمد عبد الرضا135942162021415005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمصطفى فراس دخيل جابر1359431621211047070

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية األزكياء للبنينادبيسجاد باسم سلمان كاظم1359441621211061044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية األزكياء للبنينادبيعباس عبد الرحمن جاسم حمادي1359451621211061053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعقيل سامي عبد العزيز محيي1359461621211070030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية ادم االهلية للبنينادبيعلي صباح عبد هللا صالح1359471621213004010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية المرفأ للبناتادبيمريم طلحه فاضل عبد هللا1359481621222039056

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية البيان للبناتادبيزينب محمد قاسم علكم1359491621222048026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزهراء حسن ماهر عوده1359501621222059012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيسحر عدي عباس كاظم1359511621222069038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيكريمه عباس فاضل حسون1359521621222073017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية االمجاد للبناتادبيحوراء عيسى جغاري عيسى1359531621222099007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيفاطمة حامد ابراهيم سعود1359541621224027011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33الخارجياتادبيزينب خالد هاشم عبيد1359551621228050677

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية البصرة للبناتاحيائيتبارك عباس فدن كريم1359561621422058009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيجبر كريم مطر حسين1359572221215005001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيرقيه ميثم جفات حسين1359582721222020028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيعرفان حامد زبن عيمي135959162021067010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية  نبراس العلم االهلية للبنينادبيحسين منصور جبار راضي135960162021129004
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية الشام للبناتادبيحوراء صبيح ريسان سرحان135961162022254012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية الطالئع للبنينادبيعلي ضياء احمد عسكر1359621621211012036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية االجيال للبنينادبيعلي شناوة جاسم محسن1359631621211014038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية الروان للبنينادبيمسلم عقيل علي حسين1359641621211021014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسين حقي صابر قاسم1359651621211029017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية ام قصر للبنينادبيمصطفى يوسف ادريس عبد القادر1359661621211038056

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية جيكور للبنينادبيمنتظر علي جبار شنون1359671621211054068

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية الجامعة للبناتادبيهدى مجيد بردي مكطوف1359681621222006022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية المعالي للبناتادبيروان عبد المحسن كريم علوان1359691621222018010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية سبأ للبناتادبيشهد حسن عباس سكر1359701621222019009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية  الميقات للبناتادبياماني حسين منادي كريم1359711621222029009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية  الميقات للبناتادبيزهراء جواد كاظم محمد1359721621222029033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية الكوثر للبناتادبيزينب عادل عبد القادر حميدي1359731621222031012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية الفاو للبناتادبيزينب عبد الكريم خضير محمد1359741621222050023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية االبتسامة للبناتادبيفضيلة فاضل بداي سويد1359751621222076063

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية الزينبيات للبناتادبيسرى ابراهيم سلمان موسى1359761621222081025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء محمد حميد جاسم1359771621222091025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيرباب عبد هللا عبد الجليل حسن1359781621226003020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيبنين حيدر عبد الخضر راضي1359791621422089009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي رياض ابراهيم قاسم135980162021052042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية الطالئع للبنينادبيعبد هللا رعد خيون محمد1359811621211012029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية ام قصر للبنينادبيمصطفى حسين علي ثامر1359821621211038054

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية االعالم للبنينادبيعلي جاسم محمد حسن1359831621211041032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية الرضوان للبنينادبيسجاد اكرم خيون مسلم1359841621211043027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعلي احمد عبد الحافظ احمد1359851621211076040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعلي فهد فرج مركب1359861621215009039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية العباسية للبناتادبيفاطمه هشام جمعه جواد1359871621222057036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية البتول للبناتادبيغسق محمد قاسم اكريز1359881621222066048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية بحار االنوار للبناتادبيزهراء قاسم باشخ لفته1359891621222102032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية رفح للبناتاحيائيدعاء شاكر طه دفار135990162042219015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية الرضوان للبنينادبييحيى عالء عبد الرزاق خضير1359911621211043099

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية االندلس للبناتادبيمريم احسان علي حسين1359921621222015048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية الفواطم للبناتادبيرباب علي حسين خضير1359931621222017017
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية المرفأ للبناتادبيبنين نعمه مصر مهدي1359941621222039011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية المرفأ للبناتادبيزهراء احمد حبيب خلف1359951621222039020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية الفاو للبناتادبيزينب جواد كاظم عاتي1359961621222050020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبياحالم جواد عبود نجم1359971621222090002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية االمجاد للبناتادبيزينب علي فاضل لفته1359981621222099011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيمريم صدام حسين علي1359991621224019012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83الخارجياتادبيزينب عباس ناصر عبدالواحد1360001621228050706

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيعلي حامد عبدالحسين محمد1360011621413089012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية الخالصة للبناتاحيائيرانيا محمد حسين منهل1360021621422064052

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية الماجدات للبناتاحيائيسارة محمد عبد هللا عتيق1360031621422037023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائيمؤمل حيدر جبار غازي1360042421415015024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية المعرفة للبناتاحيائيتبارك حميد عبد علي مزبان1360051621422020013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية وشق المدائن االهلية للبناتاحيائيآيات ناظم محمد جواد عبد الكريم1360061621424080001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية المنار للبنيناحيائيزينب زغير محسن حميد136007222042095030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمرتضى فيصل غازي هاشم1360082221411033317

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرقية مقدام حنون موسى1360091621422055014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83الخارجياتاحيائينورالهدى زهير يونس جمعه1360101621428050507

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عوده جابر مهدي136011162042280083

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيشهد امجد عبد العال محمد1360122221422010093

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسين وعد ناصر احمد1360131621413047004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية الجمهورية للبناتاحيائييقين ضياء كاظم نعمة1360141621422063042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيايات عبد الزهره نعيم عبد هللا1360151621422069006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيايات حيدر كاظم كاطع1360162221424012012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية الكباسي للبناتاحيائيهدى سجاد سالم طالب1360171621422071122

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيهدى محمد عبد شلهوب1360181621426001050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية االخاء للبنيناحيائيمرتضى احمد كاظم يونس1360192221411035169

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء حسين رجب علي1360201621422015031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي عكاب عوفي هالل1360212221415011082

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية الماجدات للبناتاحيائيزهراء توله عامر تولي1360221621422037013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيرغده ميثاق فرهود محمد1360231621424066017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيهدى هادي راضي حسين1360241621426002083

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيايناس خالد علك عباس1360252221424008032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائينور رحيم جبر فضيل1360262221424035056
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83اعدادية السالم للبنيناحيائيحسن شاكر طعيمه جاسم136027222041013022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيبنين صباح حايف برغش1360281621422036017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيدعاء حسين نايف شافي1360291621424048009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67اعدادية البطحاء للبناتاحيائيحوراء جاسم حسون مجبل1360302221422045024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50اعدادية االريج للبناتاحيائيزينب محمد حسين صاحي1360311621422062027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزينب يحيى خضر حمادي1360322221422035039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائيطيبه عالء راجي حسين1360332221422003066

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيابرار حميد صباح حسن136034162042265002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيصادق سالم عكله حمود136035252041008107

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00الخارجياتاحيائيبيادر ضياء كاظم نعمه1360361621428050092

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83الخارجياتاحيائيصفا سعد هالل ضاحي1360371621428050326

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50اعدادية الفاو للبناتاحيائيرغد راشد احمد راشد1360381621422050014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائياحمد عبد العزيز ساري جبر1360391621411019001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائياالء حميد عذير جابر1360401621424044006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيساره رحيم سلمان غنيم1360412221422041092

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد فائق عبد الحليم فالح136042222041002309

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيهدى احمد عثمان صالح1360431621422044081

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17الخارجياتاحيائيندى صالح ماهود داود1360441621428050465

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية310.0051.67للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيزينب عدنان يونس حسين1360451621422013026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية310.0051.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي سالم جخيور رهك1360462221411012140

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية308.0051.33اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيحسن علي عبد الكريم ابراهيم1360471621411040013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية308.0051.33ثانوية كميت للبناتاحيائيحميده فرحان عطيه محيسن1360482821422017009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية307.0051.17اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيكرار خالد سالم عبد الحسن1360492221411007071

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية307.0051.17ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيعلي سعد ناصر علي1360502221417069007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية302.0050.33للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا احيائيطيبه عقيل عيدان جاسم1360511621422078010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية302.0050.33اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي طالب قاسم محسن1360522221411077132

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية439.0073.17اعدادية المعالي للبناتتطبيقيزينب عبد الودود عبد الواحد عذافه1360531621522018020

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0069.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي عبد عوده مطلق1360541621511032139

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيرويده عبد هللا عبد الجليل حسن1360551621426003028

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيامنة علي كاطع حسن1360561621524022007

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00الخارجيونتطبيقيحسين احمد ريسان حسين1360572821518001071

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيابراهيم خليل إبراهيم كحيط1360581621511019002

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيأثمار عبد الحسين علي حسين1360591621522046001
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قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0064.33ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيفدك نوري جارح مظلوم1360601621424036023

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمؤمل عقيل محمد زعيبل1360611621511032161

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيحوراء رحمن عبد علي مرزوك1360621621527005003

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيكرار لطيف سلمان دخيل1360631621513007022

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيعبد هللا صباح عبد هللا هادي1360641621517005011

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50اعدادية غزة للبناتتطبيقيزينب حكيم فاضل ضاحي1360651621522034024

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيسجاد جعفر معتوق سوادي1360661621513016025

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيبنين سالم محيل عودة1360671621522034007

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيهند محمد علي حسين1360681621522043086

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17اعدادية حيفا للبناتتطبيقيزينب خزعل عبد الستار عبد الباري1360691621522045026

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيتبارك ليث عاصي مطر1360701621522076014

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعلي صالح عبد الحسين مزعل1360711621513035024

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيصبا صالح مهدي عباس1360721621522013029

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيضحى نجيب سلمان منديل1360731621522035047

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيرضا حلو جبار هادي1360741621511004040

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيزهراء احمد مطرود جاهل1360751621522044021

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي كاظم غنتاب زغير136076162051006068

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيمحمد شعالن محمد عبد هللا1360771621511005060

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية االصمعي للبنينتطبيقياحمد خليل إبراهيم تقي1360781621511010006

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقينجم سهيل نجم عبد هللا1360791621511055218

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية االريج للبناتتطبيقيزينب عبد الرحمن مصطفى احمد1360801621522062014

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعلي حسين نعيم زباري1360811621511039047

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقينادية عقيل عمبر قنبر1360821621522035078

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزهراء صفاء نادر شديد1360831621522058033

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الوهاب فالح عبد الوهاب1360841621513021128

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83ثانوية الطيبات للبناتاحيائيمروة محمد علي عفريت1360852221422065083

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيسجى علي عطية عيدان1360861621424058024

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83للبنين (عج)ثانوية انوار الحجة احيائيبسام خير هللا خضير هجول1360871621411025001

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيسارة وسام رحيم عبد هللا1360881621426003047

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائينمارق رزاق عباس سمير1360892221424027058

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائياشواق قاسم ناصر عليوي1360902221426002280

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيسجاد سمير كتاب رهيف1360912321415008061

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين محمد محسن علي1360922421413018044
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قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيحسين عالء عبد االمير داود1360931621415004022

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائييوسف امين عبد االمام عذافه1360941621415011016

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية العلياء للبناتاحيائينبأ قاسم محمد عسكر1360951621422052078

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية همسة للبناتاحيائيهدى شاهين حسن موسى1360962021422054037

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية الرضوان للبنيناحيائيعباس خالد بندر مجيد1360971621411043022

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمرتضى عسل حمادي شخناب1360982621411022185

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيعلياء طالب مزهر عذافه1360992221422083198

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17اعدادية طوز للبنيناحيائيمهدي صالح فاضل علي1361001821411033076

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن ناهي عباس1361011621424058018

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83ثانوية الماجدات للبناتاحيائيفاطمة باسل فهمي محمود1361021621422037029

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33اعدادية المعرفة للبناتاحيائيزينب زهير شاكر عزيز1361031621422020028

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية317.0052.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد صادق عماد جاسم محمد1361042221411034331

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد ريسان طعيمه مهنا1361052221415007243

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17اعدادية القرنة للبناتاحيائيروان حيدر حمد هاشم1361061621422005018

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية312.0052.00اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيحسن حمزه عبد عبد هللا1361072221411058008

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية312.0052.00الخارجياتاحيائيحنين علي محمد صيوان1361082221428050147

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية307.0051.17اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمجتبى زهير يحيى راضي1361092221415011098

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيزينب محمد سيد شالف1361101521422011129

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0069.33اعدادية الرسول للبنينتطبيقيمجتبى عماد معلي جبار1361111621511052057

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0069.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي االكبر ماجد جبار عبد الحسين1361122821511005088

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0067.50ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيعلي السجاد كريم كاظم هداب1361132821517008016

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0065.50اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزينب جواد كاظم دعيم1361142821422020034

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد احمد عطيه حمود1361152821511015159

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيساره محمد حسين جاسم1361162821522016016

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00ثانوية السالم للبنينتطبيقيعلي جواد عبد العزيز جواد136117102051030006

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67ثانوية الميمونة للبناتاحيائيعذراء كريم زياره نعمه1361182821422023060

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيمقتدى حامد عبد هللا بهار1361192821511009033

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحيدر امير عبد الوهاب حسين1361202821511002035

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83ثانوية دجلة للبنينتطبيقياحمد حسن محمد راضي1361212821511011010

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83اعدادية العمارة للبناتتطبيقيياسمين محمد شلش خلف1361222821522009092

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83ثانوية المشرح للبناتتطبيقيزينب فيصل مطشر جاسم1361232821522022012

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيهديل سعود ناصر مطر1361241621522035093

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيابو الحسن حسين محمد قاسم1361252821511035001
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العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33اعدادية العروبة للبناتتطبيقيابرار نجم عبد يازع1361261621522061003

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33ثانوية الهاشمي النموذجية االهلية للبناتاحيائيايمان عبد الهادي جاسب محمد1361272821424002001

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحسين علي صاحب حسين1361282821511016038

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيبنين جواد كاظم خلف1361292821522043006

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتتطبيقيزينب عمار محمد مجيد136130162052284011

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيعبير محمد طاهر عبد1361311621522069038

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيبتول عبد الحسين عطيه مكراف1361321621524051007

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17ثانوية الماء المعين االهلية للبناتتطبيقيسارة رافد عاشور عبد الحسين1361331621524064006

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيجاسم فرج رمل فرج1361342821511002015

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي موحان جبار حاتم1361352821511007088

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيفاطمه فرج مهدي بلعوط1361362821522027033

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيكاظم مهند طالب سلمان1361371621511002178

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيمصطفى علي صباح مطشر1361381621511053032

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعلي جواد مسلم محمد1361391621513027043

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيغدير ناجح عبادي عبد الصاحب1361401621522084015

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00اعدادية العمارة للبناتتطبيقيبتول محمد صدام كاظم1361412821522009011

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية المشرح للبناتتطبيقييسرى شاكر حمد روكان1361422821522022030

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعداية التضحية للبنينتطبيقيباسم حسن نعمه شريف1361431621511048021

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيكرار ناصر سعد كميت1361442821511037103

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد شرهان رسن علي1361452821515001029

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعاطف هاشم لفته جابر1361461621511039026

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية اليمامة للبناتاحيائيشمس قاسم مقداد راضي1361472821422013073

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين مطر جاسم كشكول1361482821511002033

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عمار طالب محمد1361492821513003007

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية االصالة للبناتتطبيقيصابرين حسين علي حياوي1361502821522002037

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية االصالة للبناتتطبيقيغدير مويح مري جابر1361512821522002042

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيزينب حسين رسن عباس1361522821522027020

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية الفرات للبناتاحيائيايات نوري محمد خلف1361532821422010014

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية الفرات للبناتاحيائيندى لفتة زغير زوير1361542821422010108

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين علي عبد هللا عباس136155282021002023

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83اعدادية المشرح للبنينادبيضياء زامل ساهي جبر1361562821211017025

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83اعدادية المشرح للبنينادبيميثم عبد الحسين برهان غانم1361572821211017045

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83ثانوية العذراء للبناتادبيتحرير عيال عبد الواحد زعيبل1361582821222008011
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العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية علي الغربي للبنينادبيكرار علي حسين جنيوي1361592821211012031

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية اإلعتدال للبنينادبيعبد هللا حمود سدخان حافظ1361602821211016018

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية العذراء للبناتادبييقين شذر عبيد حسن1361612821222008053

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية مروج الذهب للبناتادبياطياف سالم عبد الرحيم عبد الكريم1361622821222044005

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيابراهيم كريدي حسون مشيري1361632821211020002

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50ثانوية النضال للبناتادبيمها كاظم درمان رسن1361642821222001058

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبنين اسعد سعدون حافظ1361652821222005016

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية اليمامة للبناتادبيروان ماجد صالح محمد1361662821222013014

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية الزوراء للبناتادبيسجى سالم سعيد خصاف1361672821222020043

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50ثانوية ام ورقة للبناتادبيرسل علي عبد الباري محمد1361682821222038019

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزهراء جامل عوفي لعيبي1361692821222040027

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيهدى خليل عبد الرزاق جميل1361702821222041045

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50ثانوية مروج الذهب للبناتادبيياسمين سعد عبد علي عويد1361712821222044099

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33ثانوية الكنوز النموذجية االهلية للبناتادبيزينب حيدر يعقوب يوسف1361721621224081003

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33ثانوية التحرير للبنينادبيمحمد سالم عباس صالح1361732821211003095

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء رياض ابراهيم عبد النبي1361742821222020020

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33ثانوية االرتقاء للبناتادبيام البنين عباس محمد عبد الساده1361752821222039002

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17ثانوية الكحالء للبناتادبيرباب علي صبار لفتة136176282022061011

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17ثانوية الكحالء للبنينادبيحسنين سعيد عبد هللا عليعل1361772821211006005

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17ثانوية سيناء للبناتادبيزهراء علي عطية محمد1361782821222014012

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00ثانوية التحرير للبنينادبيعلي حكيم حردان جبر1361792821211003066

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيصبيح احمد قاسم عبد1361802821211038018

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00ثانوية ثغر العراق للبناتادبيغدير حسوني غميس جباره1361812821222040050

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبياحمد غاسم حاوي عذير136182282021151013

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية كميت للبنينادبيعلي جابر مهدي هاشم1361832821211014031

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيعباس صالح محمد عودة1361842821211038020

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية البيان للبناتادبيحوراء محمد راضي عباس1361852821222028012

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيروان نصير عبود حسين1361862821222036019

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيرقيه علي شروان بالسم1361872821222041013

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء ابراهيم حسن راضي1361882821222042029

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية النصر المختلطةادبيرباب علي عكله راضي1361892821227004003

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيساره جواد كاظم عبد علي1361901621222091029

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية المرتضى للبنينادبيحيدر علي حسين علوان1361912821211002037
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العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية البتول للبناتادبينور الزهراء علي جمعه غريب1361922821222006073

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية جنة الخلد للبناتادبيفاطمه احمد اهويل حسين1361932821222037040

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية ثغر العراق للبناتادبياسراء سامي مجيد محمد1361942821222040001

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية النجاة للبناتادبيبنين موفق طاهر جاسم1361952821222042013

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية مروج الذهب للبناتادبيفضيله عبد القادر كاظم غليم1361962821222044080

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية ذات العيون للبناتادبيشهد ظافر عبد حربي1361971121222039029

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية الشعب للبنينادبيجعفر علي شفي فزع1361981621211050003

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد مرتضى عكلة كاظم1361992221211012020

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين قاسم حسن جلوب1362002821211002029

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعلي ابراهيم جعفر موسى1362012821211009042

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية علي الغربي للبنينادبياحمد سعد كاظم عنيد1362022821211012003

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية المشرح للبنينادبيمنتظر جاسر علي نعمه1362032821211017042

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه نوري قاسم محيسن1362042821222006057

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية المجر الكبير للبناتادبيرسل جبار بلص شراد1362052821222012013

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية سيناء للبناتادبيهدى حميد موحي جعفر1362062821222014030

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الزوراء للبناتادبيكوثر خضير طاهر عبيد1362072821222020061

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية االقصى للبناتادبيغدير جمعة كاظم حسن1362082821222021031

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية الميمونة للبناتادبيروى غالب كامل خشان1362092821222023013

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيغدير علي عبد هللا جاسم1362102821222036044

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيايناس موسى مظلوم شبيك1362112821222041004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية النجاة للبناتادبيسارة جبار يوسف مبارك1362122821222042056

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية مروج الذهب للبناتادبيكوثر جبار ابو الهور عليوي1362132821222044082

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةادبيعلي ستار جبار داغر136214282021108009

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية التحرير للبنينادبياحمد ثجيل عكال جاسم1362152821211003004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية النضال للبناتادبياالء حسين عجالن سعد1362162821222001006

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية العذراء للبناتادبيرسل عبد الحسين محيبس مارد1362172821222008018

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزينب عادل حمدان جويد1362182821422030031

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية الميمونة للبنينادبيحسن جاسب خزعل حميد136219282021019008

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية كميت للبنينادبيايمن علي خشفان كامل1362202821211014008

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية الميمونة للبنينادبيحسين انس مالك خلف1362212821211018018

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيعلي عباس صبار لعيبي1362222821217003007

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية ام عمار للبناتادبيعذراء والي عبد الساده دخيل1362232821222027027

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبياسيا حسين مرزوق فرحان1362242821222036004
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العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية االرتقاء للبناتادبينور ياسر عبود طعمه1362252821222039044

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتادبيقنوت علي جبار عاشور1362262821224003004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية ضياء الصالحين للبنيناحيائيحسين علي عبد الستار حسن1362272821411032002

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية الشوملي للبنيناحيائيسجاد ناجح يسر موسى1362282321411042067

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية كميت للبنينادبيثائر ثائر خلف جاسم1362292821211014011

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية النضال للبناتادبيازهار خضير هاشم عرمش1362302821222001004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية النضال للبناتادبيزهراء كاظم زغير خنجر1362312821222001029

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية ام ورقة للبناتادبيصابرين رياض هادي صالح1362322821222038037

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيشمس فراس كريم هاشم1362332821422003082

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية الكحالء للبنينادبيعقيل داود جعفر طالل1362342821211006020

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية كميت للبنينادبيالحر عيدان فرحان جبر1362352821211014005

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية كميت للبنينادبيصادق جاسب كشيش ماجود1362362821211014027

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية الزوراء للبناتادبياية جاسم محمد غافل1362372821222020003

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية البيان للبناتادبيزهراء حسن عبد االله مجيد1362382821222028015

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبياسراء ستار شناوة اكطوفي1362392821222036002

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية النوارس االهلية للبنينادبيياسر سامي جناني وطان1362402821213007003

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية الزوراء للبناتادبيتقى سعد جمعة برهان1362412821222020009

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية ثغر العراق للبناتادبيمنار رياض علي شميم1362422821222040065

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية الميمونة للبنينادبيجعفر الصادق مشتاق غالي خضير1362432821211018012

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعلي عبد االمير فيصل علي1362442821211020041

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية النضال للبناتادبيمنال حسن عبد علي اعبيد1362452821222001057

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية قلعة صالح للبناتادبينبأ جعفر ابراهيم عوده1362462821222016032

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيليث كاظم سعدون حسين1362472821411015026

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب علوان كاظم جابر1362482221426002111

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية المرتضى للبنينادبيطالب هاشم طالب مرشد1362492821211002050

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمحمد مجيد هروت عبيد1362502821211020060

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمحمد جباري رشك طالب1362512821211039083

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية البيان للبناتادبيبنين كمال محمد علي1362522821222028003

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيعالهن عواد اسماعيل هويش136253282042065065

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيجعفر حسن كنبار شندي1362542821211038005

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيحسين ماجد سدخان شايع1362552821217001023

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية البتول للبناتادبيرسل نجم جاسم بدن1362562821222006023

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية سيناء للبناتادبيآمنة عمار شحل معلعل1362572821222014001
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العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية المشرح للبناتادبيساره غافل دريول محيسن1362582821222022018

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية النجاة للبناتادبيايمان كاظم جلوب خلف1362592821222042007

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيفاطمه عباس ساجت منخي1362602821422002085

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية الفرات للبناتاحيائياسماء سعد صالح حسان1362612821422010004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية القرنة للبناتادبيملك نوري عبل عيسى1362621621222005025

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية العروبة للبناتادبيزينب علي خنيصر شافي1362631621222061021

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية الوركاء للبناتادبيهدير محمد جبار كباشي1362641621222068040

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية االنجاز االهلية للبناتادبيسرى محمد فاروق عيسى1362651621224073002

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية دجلة للبنينادبيمنتظر عباس حسين بلبل1362662821211011050

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيعلي جبار حميد مطشر1362672821217003006

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبينبأ ستار محسن حسين1362682821222041039

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمة مؤيد حسن علي1362692821426001057

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن حاشوش1362702721422036130

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيايات سهل عيسى سالم1362712821424005002

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية العمارة للبناتاحيائيأروى هاشم عباس شبار136272282042059003

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء حسن راضي رسن1362732821422009059

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيسعديه خلف عنيد جاسم1362742821422015061

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم جليل نعمه1362752221413006165

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50ثانوية الغفران للبناتاحيائيرقية عبد الرزاق حمدان عبد الحسن1362762821422019028

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17ثانوية الطف المختلطةاحيائيعمار جبار حثافه سمور1362772221417060060

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحيدر علي كريم علي1362782721411031044

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي خير هللا زغير عبيد1362792221411024068

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيزهراء نعمان معال شكيص1362802221427022013

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين فرحان غافل حسن1362812221411034121

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزينب علي كاظم ياسر1362822221424024024

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67ثانوية الهدى للبناتاحيائيسحر غفار ابراهيم راضي1362832221422033049

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور الهدى ناصر خليف معيوف1362842221422038045

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهديل شهيد راضي زغير1362852221424005083

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67ثانوية التضامن المختلطةاحيائيزينب جاسم بجاي مطرود1362862221427001010

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحسن اسعد حطاب جاسم1362872821415001026

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية الفرات للبناتاحيائيبنين كاظم عودة سلمان1362882821422010017

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء جاسم فليفل طعيمه136289222042162065

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83اعدادية النعمانية للبنيناحيائيباقر هيثم جسام جبر1362902621411009017
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العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67اعدادية الفهود للبنيناحيائيمسلم عذاب شريف خضير1362912221411042077

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب ناصر عهد صالح1362922221422039229

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50ثانوية الهناء المختلطةاحيائيقاسم عبد الكريم سالم كريم136293222041276004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50ثانوية غرناطة للبناتاحيائيايات جاسم جبار هليل1362942821422024009

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيشفاء عبدالحسن عجد عذيب1362952221424067052

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائياحمد عدي موفق داود136296112041005011

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية315.0052.50ثانوية ضياء الصالحين للبنيناحيائيمصطفى حكيم زهراو احيمر1362972821411032010

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية314.0052.33ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء موفق حرب محسن1362982821422002062

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية307.0051.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيجنات احمد كاظم جلوب1362992221422037020

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية305.0050.83ثانوية الشطرة االهلية للبناتاحيائيهاجر عدنان عزيز والي1363002221424006013

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية301.0050.17ثانوية الكحالء للبنيناحيائيعبد هللا محمد فرهود حمود1363012821411006008

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية300.0050.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيايالف احمد علي جناح1363022821422002016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية519.0086.50ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيدعاء صادق نوري هداد1363032221424044019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية439.0073.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك عالء عباس حسين1363042221422011014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0070.67ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم راضي1363052221413019033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0067.83اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي حسين عويد كاظم1363062221411035101

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0067.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد العظيم عبد المجيد1363072221424054020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0066.83اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمحمد اسعد خالد موحان1363082221511002055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد فؤاد محمد داود1363091421411050073

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0065.67الخارجياتتطبيقينورس ستار جبار عيسى1363102221528050120

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0065.17اعدادية الفرات للبناتاحيائيمريم عبد الحسن رزاق حاتم1363112221422002113

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0065.17اعدادية البطحاء للبناتاحيائياخالص مطر ضيف هللا جدعان1363122221422045002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيابراهيم حيدر عباس فاضل1363131021511020004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب احمد كاظم خويط1363142221422039196

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0064.00المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيرباب علي محيسن كسار1363152221427018003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0064.00اعدادية تونس للبناتتطبيقيرشا طعمه عذافه شمران1363162221522007009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83ثانوية العرفان المختلطةاحيائيزهراء علي خماط عبود1363172221427042018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمشكاة حسين علي ناصر1363182221424045224

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيغدير ذياب شمال مزبان1363192221424036043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيهدى حوري عامر معن136320222042142081

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيكاظم حمود راضي دماك1363212221411058044

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67اعدادية الفرات للبناتاحيائيحنين يوسف عبد االمير خيون1363222221422002022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية النهضة للبنيناحيائيعلي جاسم جوالن منشد136323222041049027
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائينبأ سلمان هادي لفته1363242221424003146

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعبد هللا محمد حسن خليوي1363252221411046046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء ياسين جاسم مالغي1363262221422042166

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17اعدادية االجيال للبنينتطبيقيحسن نجم عبد علي حسين1363271621511014019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيرأفه احمد سعيد غضبان1363281621526003025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17اعدادية النهضة للبنيناحيائيكاظم جاسم جوالن منشد1363292221411045039

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية372.0062.00اعدادية الشباب للبنيناحيائيكرار حيدر فليح راشد1363302221411031164

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83اعدادية النور للبناتاحيائيزينب سعد مهدي جبر1363312221422042178

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيبراء ياسر مجيد هاشم1363322521422001017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67اعدادية الناصرية للبناتاحيائيضي صالح نوري فارس1363332221422035049

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67ثانوية الكوثر االهلية للبنينتطبيقيحمدون يازع عطيه عبره1363342221513020005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرواء هيثم مهدي لفته1363352221422008038

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33اعدادية رفح للبناتتطبيقيفاطمه أحمد حسن عباس136336162052219029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسين حسام جراح بكال1363371621511046034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33الخارجياتتطبيقيخديجه يعقوب عبد الوهاب احمد1363381621528050144

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب عالوي كاظم سمير1363392221422011042

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33اعدادية الوركاء للبناتاحيائيرباب جاسم خلف جبر1363402221422043049

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيمصطفى محمد خميس حسن1363411621511012095

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيمنى علي ناجي عبد الحليم1363421621524010027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيصبا حسن طعمة علوان1363431621524029015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمجتبى رافل فاضل عباس1363442221411033260

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيطفوف عفيف وصي موسى1363452221424043070

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00اعدادية الفرات للبناتاحيائيشكران نعمه عبد الحسن عباس136346222042101061

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية الهدى االهلية للبنينتطبيقيمرتضى علي راضي حسين136347222051014016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسن ضياء عبد مالح1363481621511017021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد قصي محمد ماهود1363491621511034003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفاطمه هاشم عبد الحسين صالح1363501621522061037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00الخارجياتاحيائيحنين شاطي جاسم محمد1363512221428050145

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتتطبيقيزهراء كريم عبه حمود1363521621524015003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية الهدى للبناتاحيائيزينب علي عبد الشهيد شنين136353222042146033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية تونس للبناتتطبيقينبا عباس شعالن منشد1363542221522007024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحيدر عماد جاسم محمد1363551621511018047

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50ثانوية شمس المعارف االهلية للبنينتطبيقيعلي باسم زكي كريم1363561621513111003
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزينب جري لعيبي مدلول1363571621522005022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيسارة حسين أرزيج جبر1363581621522064040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عبد عباس حنون1363592221411004273

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين عالء كاظم محمد136360282051009023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيعبد الستار حامد عبد الستار خلف1363611621511008019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33اعدادية العشار للبناتتطبيقيمريم ماجد عبد الكريم حسين1363621621522053053

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيهاجر غالب طاهر عيسى1363631621524038028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيمحمد عبد الساده حمود سدخان1363642221417059029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايمان محمد منعم صالح1363652221422041015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيعمار كاظم علوان دخيل1363662221517001027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيموسى عبد كشيش طالع1363672221517001046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيرضا قيس موسى محمد1363681621511035054

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمحمد صباح غياض فالح1363691621517001080

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيصفا محمد احمد عالوي1363701621522055024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزينب كاظم علي حسين1363711621522061026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيايات عبد السالم حميد سالم1363721621522076005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيزينب يوسف هاشم سالم1363731621522079028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17ثانوية الثريا للبناتتطبيقيعذراء جابر عبد الكريم جابر1363741621522097045

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيرسل وحيد محمود احمد1363751621524072011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيعبير علي عبره شويط1363761621526001035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية كربالء للبنينتطبيقياحمد عبد الهادي صالح عباس1363772221511034008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيفرح عبد الرحمن جبار حسب1363782221522036028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيمشتبه جبار عنيد وحيد1363792821511032050

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية البيان للبناتتطبيقينور الهدى محمد مهدي رؤوف1363802821522028058

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00اعدادية العباس للبنينتطبيقيعبد المنعم احمد نعمة سلمان1363811621511046086

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا مصطفى علي1363821621513123032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيهدى اثير شعالن سويلم1363831621522020018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00اعدادية الخالصة للبناتتطبيقياالء محمد راشد عجيل1363841621522064005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء حسين شبيب ملوفد1363852221222051014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيبنين شهيد صديق علي1363862221424061006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيهاشم عبد النبي هاشم خلف1363872221511038092

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الودود محمد حمودي1363882821511013018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83اعدادية التميز للبنيناحيائيمؤمل مؤيد فالح حسن1363892221411077162
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83اعدادية الشموخ للبناتاحيائيآيه جاسم حسن جابر1363902221422028004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيسبا عباس ميرخان فيصل1363912221424008160

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحيدر شعالن علي عبد1363922221211068038

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67الخارجيونادبيحسين علوان خلف حنيت1363932221218001440

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينبأ رشيد طعمة عبد الحسين1363942221422039355

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية الوفاء للبناتاحيائيدعاء حامد ساجت والي1363952221422057036

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33اعدادية المختار للبنينادبيمحمد عادل محمد مفتاح1363962221211043115

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيام البنين حسين شريف مطر1363972221424008019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمنير سليم عبد علوان1363982221413009046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور راضي جاسم محمد1363992221424045242

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد الجواد زين العابدين لطفي عبد الواحد1364002221411033266

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيميساء نعيم حسين كريم1364012221422008111

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيجنات علي كاظم حبش1364022221422037021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيزينب خالد عطيه دويخ1364032221427069003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيبندر ضايف عبد غضيب1364042921411020042

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83الخوارزمي االهليه للبنين. ثاحيائيصفاء حيدر اوطيوط عويد136405222041352007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية المختار للبنينادبياحمد مصطفى جعفر جواد1364062221211043008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيحسين عادل جاسم مناتي1364072221217017010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية قرة االعين للبناتادبيايات حيران شالل هذال1364082221222022004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية قرة االعين للبناتادبيزينب علي كريم احمد1364092221222022019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية الخمائل للبناتادبيبتول عباس نجم عبد هللا1364102221222070002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية المحمدية المختلطةادبيرواء جاسب طلب شاهين1364112221227023002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى وسام فالح جميل1364122221411004437

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية الصمود للبنيناحيائيسجاد عبد االمير سلمان فرحان1364132221411010017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية كربالء للبنيناحيائياثير مجيد ياسر عليوي1364142221411034011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائينورالهدى احمد كطل هنيدي1364152221424049072

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية الكندي للبنينادبيعبد هللا وسام عواد كاظم1364162221211013035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية الفرات للبناتادبيسكينه عبد المنعم حمد جكي1364172221222002027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين امبلط كريم عاكول1364182221222049005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67ثانوية الروانق االهلية للبناتادبيمواهب كريم حريجه عبد1364192221224061005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيضحى عبد الحمزة لطيف شالل1364202221422016113

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء حسن كامل غالي1364212221422028070

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية عشتار للبناتاحيائيهناء ضيدان صبر محيسن1364222221422044114
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء هادي جويد ضيدان1364232221222010017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية رملة للبناتادبيزهراء صباح نعيمه خالوي1364242221222015030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية قرة االعين للبناتادبيعلياء أياد كريم عبد الحسين1364252221222022024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الكرامة للبناتادبيبنين عبد محسن عبد1364262221222037005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء سعد عزيز محي1364272221222037015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية البطحاء للبناتادبيهاجر احمد فنجان محمد1364282221222045089

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية سما ذي قار للبناتادبيسجى حسين حواس محمد1364292221222088039

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية االزدهار المختلطةادبيفاطمه هالل ياسر نجم1364302221227045008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزينب عدنان كاظم عبيد1364312221422028101

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية اور للبناتاحيائيمنال عوده بدر عذاب1364322221422040115

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية الجنات للبناتاحيائيشهد جاسم سوادي كاظم1364332221422090043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائييقين مدحت عبد الرحيم سعدون1364342221424004113

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائينور الهدى هيثم خضير محيسن1364352221424020133

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيجعفر علي حسن بايت1364361521411009009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي عباس جوعان مضحي1364372221211008039

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية الحقيقة للبنينادبيحيدر ايوب عبد الحسن علي1364382221211047003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية الوثبة للبنينادبيحسن علي خضر عباس1364392221211050003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيحسين عالوي شراد عجيل1364402221217017011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية الضحى المختلطةادبياحمد جاسم محمد بادي1364412221217085001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية تونس للبناتادبيدعاء صدام حمد خذير1364422221222007014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية سكينة للبناتادبيامثال عارف ملبس فندي1364432221222016004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية الكرامة للبناتادبيتبارك محمد ناصر حسين1364442221222037007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية الكرامة للبناتادبيرقيه ياسر حاتم حنش1364452221222037012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمة مهدي عليوي بجاي1364462221222037029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية االبرار للبنيناحيائيمرتضى موسى كريم حسن1364472221411070190

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعبد اللطيف زياد عبد اللطيف حمود1364482221415007144

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية السوق للبناتاحيائيغدير هداوي كاظم شناوه1364492221422077184

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية الوداد للبناتادبيهدى حازم بادي خضير1364502921222018030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي هاشم ميس ذبيح136451222021048030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية البطحاء للبنينادبيسجاد عباس علي محمد1364522221211008024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية رملة للبناتادبيزينب علي عبد الحسين عالوي1364532221222015036

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية اريدو للبناتادبيأنوار وضاح كاظم منشد1364542221222032001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية الناصرية للبناتادبيزينب عبد شخير صبري1364552221222035015
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية البتول للبناتادبيشيماء عبد الرحمن عبد العزيز طه1364562221222081024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيمعتز ناجي حمدان عبد1364572221411034390

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمنار عواد نصيف خضير1364582221422011061

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية العقبة للبناتاحيائييقين حسين عجد سنيو1364592221422012102

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيآيات حيدر مجيد كريم1364602221422039006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينب حسين ياسر حسين1364612221422044046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيامنه علي عبد علي جريد1364622221424044003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمه قاسم جبار والي1364632221426002265

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية المختار للبنينادبيغيث حيدر جواد حسن136464222021047110

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية اليرموك للبنينادبيسيف علي فتاح حمدان1364652221211005016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية المختار للبنينادبياحمد حسين جالب طارش1364662221211043004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية النجاح االهلية المسائية للبنينادبيعباس حيدر فليح حسن1364672221215020004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية البطحاء للبناتادبينور حسن بستان دخان1364682221222045086

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية الخمائل للبناتادبيزهراء رحيم علي نصيف1364692221222070012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية البتول للبناتادبيمريم لفتة دريول فليفل1364702221222081029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين عادل داخل عبد1364712221411012052

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي السجاد محمد جميل حسن1364722221415007161

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية السوق للبناتاحيائيحوراء اياد شاكر كاظم1364732221422077053

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية السوق للبناتاحيائيمنتهى قحطان شدود ناصر1364742221422077222

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية الكندي للبنينادبيعالء حسين مرزوق هليل136475222021011043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية النيل للبناتاحيائيتبارك حاتم كريم حاجم136476222042169021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية الشموخ للبناتادبيهدى رحيم ساجت طاهر1364772221222028063

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية اريدو للبناتادبيمروه عالء محسن عبد الرضا1364782221222032035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية الشطرة للبناتادبيهدى ماجد مطلك هبير1364792221222046028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية البتول للبناتادبيفضاء محمد باقر غزاي1364802221222081028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية سما ذي قار للبناتادبيحوراء سعدي جاسم محمد1364812221222088014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية التعاون المختلطةادبيشروق مشتاق عبد هللا عبد الحسين1364822221227014003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه سلمان عبد الرزاق عبد االمام1364832221422049061

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائياحمد محمد علي مهدي حسين1364842521413005005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمنتظر باسم صياح محمد1364852221211007062

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67االعدادية الشرقية للبنينادبيحسن حيدر جاسم حمزه1364862221211009009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيحيدر عذاب خيون محيسن1364872221211059020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحيدر حميد شميس حاتم1364882221211068035
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية المنار للبنيناحيائيساجده محمد كاظم حويش1364892221421072012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية الطيبات للبناتاحيائينرجس حيدر عباس ثامر1364902221422065090

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين علي قاسم1364912221424020103

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيرهام صالح كريوش جبير1364922221427026003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67الخارجياتاحيائيزهراء حسين مكطوف حسن1364932221428050233

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية الدواية للبنينادبيمحمد علي هاشم كسار1364942221211023017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية الشموخ للبناتادبيعبير طالل مطشر شركاط1364952221222028045

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية الشموخ للبناتادبيهدى حيدر رشيد جهاد1364962221222028062

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء رحيم جبار علي1364972221222038011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية السعدية المختلطةادبيفضاء عواد كاظم موسى1364982221227036005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسين ضرغام علوان عبد الحسين1364992221411037042

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد عادل غيثان ضيغم1365002221211051020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيزين العابدين صباح ناصر عبد1365012221211068046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية قرة االعين للبناتادبيريم صباح جابر عدنان1365022221222022012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيايات هيثم لطيف جخير1365032221222075005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية سما ذي قار للبناتادبيساره سلمان كوين صويحي1365042221222088038

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي محمد عبد جايد1365052221411017111

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمصطفى حسين علي راضي1365062221411033334

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية النبوغ للبناتاحيائيرباب عباس جابر عبود1365072221422014016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية الشموخ للبناتاحيائيصفا مصطفى محمود ولي1365082221422028119

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية القوارير للبناتاحيائيلمياء اياد عنبر ساجت1365092221422085084

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيهيام محمد عبد الحسين هاشم1365102221424012213

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيكوثر مرتضى مسير مري1365112221424032040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعجيل معيطي طياح كناص136512162021495085

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأيات يوسف سالم خلف136513222042153051

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيحسين كريم رشك عكله136514282021021018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية البطحاء للبنينادبيسجاد علي طارش ماضي1365152221211008025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبياحمد صالح مزهر ناصر1365162221211059004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية الحبوبي المختلطةادبيعبد هللا فليح حسن ماجد1365172221217056007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية الشموخ للبناتادبيشهد وسام ثامر مجبل1365182221222028043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد سالم خميس صبيح1365192221411009119

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية السالم للبنيناحيائيعباس مهدي حميد صوين1365202221411015083

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعلي فخري خليف حالوب1365212221411038097
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين غالب حسين بريد1365222221422039079

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور ماجد جواد كاظم1365232221422039384

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية المختار للبنينادبيمحمد غالب وهيب لهمود1365242221211043122

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية سكينة للبناتادبيندى محمد ناصر حسين1365252221222016042

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء علي عبد ظاهر1365262221222038013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية الوركاء للبناتادبيسجى صباح عبد الحسن منخي1365272221222043037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية البطحاء للبناتادبينرجس زهير جبار ساجت1365282221222045083

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمصطفى واثق كاظم عزيز1365292221411059110

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء محمد موسى نايف1365302221422039116

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهبه نبيل نعيم جليب1365312221422041156

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية النصر للبناتاحيائيايات اسعد كاظم عزيز1365322221422052012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب كامل حامد هداد1365332221424005040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد اسمير حسين1365342221424005057

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيبنين غالب محمد شمخي1365352221424046007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية الوالية للبناتاحيائيمعصومه عبد االمير نور محمد136536222042190184

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبياحمد عادل سالم لفته1365371621213006002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية العقبة للبناتاحيائيفاتن غانم فرحان ضميد1365382221422012060

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائيانوار هشام محمد حسين عبد االمير1365392221422038002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين هيثم كاظم عبد1365402221422039085

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية الوالية للبناتاحيائينرجس رافد عبد الزهره صهال1365412221422066194

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء قيس عبدالساده مهوس1365422221424063042

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيميامي رياض جميل حاكم1365432221426002189

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83المختلطة (ع)ثانوية شبل الحسين احيائيايات عماد زوير عبود1365442221427031001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيمصطفى محمد جاسم حسين1365452821211010034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية السبطين للبنينادبيفهد محمد فالح مرزوق136546162021016055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيهيثم جواد كاظم جبر136547222021300139

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية الرضوان للبنينادبيعلي عقيل جمعة جبل1365481621211043060

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية الجيل القادم للبنينادبيزيد عبد العزيز محمد شهباز1365491621211081063

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيعلي حسين مطشر وحيد1365501621213007008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية االندلس للبناتادبيرسل رائد خلف حميد1365511621222015017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية السيبة للبناتادبيضحى خالد ماهر كاظم1365521621222074004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيتبارك وليد كحيط عبد الواحد1365531621222090024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيساره محمد خلف جبر1365541621222094024
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيام البنين عالء عبد الزهره علوان1365551621226002067

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيمصطفى سعيد مطشر مطر1365562221217073065

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء حسن جبر حسن1365572221222003008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية تونس للبناتادبيفاطمه حيدر كاظم شنوف1365582221222007031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية رملة للبناتادبيفاطمه سالم عزران مجيفي1365592221222015053

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية ام البنين للبناتادبينبأ علي هليل وادي1365602221222038026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية صدى النجاح للبناتادبيبركه عبد علي كطل مبريج1365612221222055011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيغدير سعد كاظم جاسم1365622221422023051

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيسجى محمد كاظم وريور1365632221424022054

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيعهد بدر ذبح فدعوس1365642221424070011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية الزوراء للبناتادبينور الهدى رسول حسين عبيد1365652821222020070

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيندى حليم جاسب راضي136566162022252044

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية الزينبيات للبناتادبيرؤى بديع تقي جدوع136567162022258010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك ماجد عاصي كاظم136568222042103063

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيمحمد عبد الكريم رحيم صالح1365691621215009048

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية المشرق العربي للبناتادبيبتول محمد زغير ناصر1365701621222002005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيساره احمد جعفر عبد الحافظ1365711621222073011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية المآثر للبناتادبيرباب خالد محمد عبد الرحيم1365721621222100007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتادبيروان باسم هاشم جاسم1365731621224063003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمصطفى عماد كاظم غياض1365741621413006082

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحيدر فراس ريسان موسى1365752221211007023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية الكندي للبنينادبيحسين رمضان علي عبد النبي1365762221211013016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد عطيه امين فليح1365772221211039045

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية الحقيقة للبنينادبيمحمد سامي طاهر شجاي1365782221211047009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي عبدالرضا مرود حسين1365792221411024071

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمسلم محمد جالب جبر1365802221415011112

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينوره محمد جليل محمد1365812221422073126

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائينور الهدى منذر عبد المنعم محمد1365822221424008221

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيساره عبيد خيون سالم1365832221424043062

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية ابداع االهلية للبناتاحيائيساره رعد رشيد كاظم1365842221424053007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائياطياف عباس محيسن جبر1365852221427026001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعقيل ضياء نوير صكبان1365862421411015134

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحيدر جوده خنجر عبد النبي1365872821211039044
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمة سعيد سيد الغاز1365882821222036050

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية النهضة للبنيناحيائيحسين ناصر جماغ مجخر136589222041049017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين محمد حمود راشد136590282021002027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعمار جبار عبد خفي136591282021151195

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسين عادل ديوان راشد1365921521211015031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي مشرق فالح حسن1365931621211017048

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية2338.0056.33الخارجيون ادبيعبد الهادي عبد هللا عبدالهادي سلمان1365941621218002680

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية االندلس للبناتادبيامنة عقيل حسن حاجم1365951621222015008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية غزة للبناتادبيمريم عقيل بهجه سلمان1365961621222034027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية االمجاد للبناتادبيفرح محمود محمد سعيد نعمه1365971621222099020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية الواثق المختلطةادبيسجاد باسم محسن سلطان1365982221217025004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب حمود مريضي دخيل1365992221222037021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية الوالية للبناتادبيروان غسان محمد حسين1366002221222066010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد العالي عبد العباس1366012221411011094

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيسجاد زايد كريم منحوش1366022221413025043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشوق حسين هبر ساجت1366032221422008078

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيساره رعد طعيمه زغير1366042221422009068

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمه ريكان نعيم رهيف1366052221422010103

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية الشموخ للبناتاحيائيسجى ناصر عطشان صايل1366062221422028109

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء محمد حسين حسن1366072221422083134

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائيوثاق علي عجيل مونس1366082221422083274

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيشورى حسن وادي مركب1366092221424065034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية البتول للبناتادبيمروه فيصل غازي لعيبي1366102821222006061

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية الزوراء للبناتادبيغدير خلف عواد ابراهيم1366112821222020049

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية األزكياء للبنينادبياحمد ساجد احمد حلحوت136612162021097005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيحسن باسم عبد العباس عزيز136613162021351007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعلي رعد مشري يوسف136614282021151171

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسن احمد سبع خميس1366151421211025019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية االجيال للبنينادبيعباس علي نايف زاهي1366161621211014026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمد اسماعيل عبد علي احليفي1366171621211017055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيسجاد عدي حكمت عبد الواحد1366181621211035018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية جيكور للبنينادبيعبد هللا مناضل سلمان عبد الرزاق1366191621211054040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد عاصم محمود عزيز1366201621211061106
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيعباس احمد عبد هللا دعيبل1366211621217008024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية المعالي للبناتادبيسداد كاظم عبد عبد هللا1366221621222018027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية المبادئ للبناتادبيندى محمد جاسم علي1366231621222022026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب عباس ناصر عميد1366241621222038026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية االريج للبناتادبيفاطمه حسن جاسم هاشم1366251621222062030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية الغدير للبنينادبيمصطفى قحطان كاظم علي1366262221211006043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية المختار للبنينادبيعبد هللا علي بحر سهر1366272221211043070

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيمرتضى علي كاظم خلوف1366282221215001109

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية الفردوس للبناتادبيام البنين احسان عبد راضي1366292221222003002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية الشيماء للبناتادبينداء حامد عكله ساهي1366302221222011027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية ابن رشد المختلطةاحيائيمرتضى علي عباس شمخي1366312221417040012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية عشتار للبناتاحيائيناديه احمد مشني مطر1366322221422044095

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيبنين جبار عباس فنجان1366332221422070005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرفل عبدالحسن علي محسن1366342221424045091

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيحسين علي زغير جاسم1366352821211038011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيكرار سالم رسن عبد هللا1366362821211038030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين رائد راشد سلطان1366372821411001027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية المصطفى للبناتادبيعبير ابو الهيل عويد منخي136638222022105013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر علي هادي عبيد1366391621211006040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية األعراف للبنينادبيحسين ساجد احمد حلحوت1366401621211058012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيعلي ابراهيم الزم داخل1366411621211071022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية  الميقات للبناتادبيزهراء ثائر جاسم خضير1366421621222029032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبينور حازم طارق شهاب1366431621222041065

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء حيدر يوسف حسون1366441621222063019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية دجلة للبناتادبينور الهدى خير هللا عبد الحسن يسر1366451621222067049

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية الشام للبناتادبيبنين عبد الكريم قاسم حطاب1366461621222077009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية الشام للبناتادبينبأ مجيد راضي نجم1366471621222077048

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيضي فرزدق رياض داود1366481621222094028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيزهراء قاسم ناصر خضير1366491621222105005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيزهراء عبد عنتك منسي1366501621226001013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية2336.0056.00الخارجيات ادبيوسن كريم خضر حبيب1366511621228051670

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيسيف سعد خضير ماجد1366522221215006021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء احمد جهاد كعيد1366532221222041012
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية صدى النجاح للبناتادبيهبه غانم حمود جبار1366542221222055056

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية اإلعتدال للبنينادبيعلي سالم عبد السادة حسين1366552821211016021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية المجر الكبير للبناتادبيحوراء اسماعيل أمعله خليفه1366562821222012009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيزهراء جاسم موسى حنون1366572821222030017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء خالد خليل حنظل136658162022270008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمحمد فياض عبد السادة الزم136659282021017045

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية الرسالة للبنينادبيحسن قاسم عباس بهير1366601621211013011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية الرسالة للبنينادبيعلي جواد كاظم جبار1366611621211013035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية السبطين للبنينادبيمرتضى عبد األمير حسين سلمان1366621621211016045

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين اسعد شنان رسن1366631621211061018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيعباس حسين خشان جاسم1366641621211071021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي اكبر يحيى جباره عسكر1366651621211081127

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد صباح فهد ثويني1366661621211081178

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمه فاضل صالح خريبش1366671621222016047

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية التراث العربي للبناتادبيكوثر منير هادي موسى1366681621222024027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمنار عبد الواحد بشير عبد الواحد1366691621222035078

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمه نبراس كاظم خلف1366701621222042092

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيمنار عدنان عاكول عريبي1366711621224022010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي حسين حسن جاسم1366722221211044021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبينزار ناجي جبر صيهود1366732221211068112

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية المجاهد المختلطةادبيكرار حسين هلول مخيلف1366742221217049009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية الفردوس للبناتادبيهدى فاضل جاسم محمد1366752221222003017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية الكحالء للبنينادبيحسين علي حافظ غضيب1366762821211006008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيعلي سمير رحيم رسن1366772821211010018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية اإلعتدال للبنينادبيحسين وئام كريم حنون1366782821211016007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيضياء نعيم حسين علي1366792821217002015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية االقصى للبناتادبيزهرة صبار عنيد عبيد1366802821222021024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية المشرح للبناتادبيبنين داود سلمان سعيد1366812821222022007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية الحمد للبنينادبياحمد نوفل عبد العزيز محمد136682162021056003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية شط العرب للبنينادبياحمد صالح بالسم حسان1366831621211034003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمجتبى سعدي حسن جابر1366841621211040040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية غانم سوادي للبنينادبيحسين طه حافظ مطشر1366851621211056009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمة احمد عباس سويد1366861621222035057
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيسكينه جبار ياسين جبار1366871621222042068

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية حيفا للبناتادبيزبيده مأمون عبد الهادي عبود1366881621222045035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية العباسية للبناتادبيحوراء يوسف قاسم جاسم1366891621222057012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67الخارجياتادبيزينب ذهب سحيب يعقوب1366901621228050681

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيحسن محمد خلف عبد الصاحب1366912221217073014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية تونس للبناتادبينور جاسم كاظم علي1366922221222007041

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية رملة للبناتادبيبصائر عباس راضي لطيف1366932221222015011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67ثانوية سما ذي قار للبناتادبيرباب جواد عواد جابان1366942221222088015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67ثانوية علي الشرقي للبنينادبيحسين ماجد حميد عبد علي1366952821211009024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67ثانوية العدل للبناتادبيحوراء كاظم سعيد كريم1366962821222032005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزينب صبار محيسن محمد1366972821226001040

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0070.33اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعباس هيثم كاسب ياسين1366981621511034089

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقية علي سعد ناصر1366992421422047089

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقينبأ ناصر عيدان نايف1367002221527053007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل علي نجم عبد1367012221424010091

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50ثانوية المآثر للبناتتطبيقيزينب احمد عبد علي حسج1367021621522100023

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتتطبيقيامنه محمد ماجد مكطوف1367031421524005003

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيزينب ابراهيم احمد خلف1367041621524019008

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيهبه خالد رزاق عجيل1367052221424017272

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر علي محمد رشاد محمد علي136706162051084206

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعداية التضحية للبنينتطبيقيكرار حسن علي حسين1367071621511048143

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيسهام حسين عبد الوهاب محمد1367081621522089029

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50ثانوية االنوار للبناتتطبيقيرغد عالء رشيد حميد1367091221522023012

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيحسين جابر قاسم رفيق1367101621515004009

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33اعدادية رملة للبناتاحيائيسهام محمد حميد محمد1367112221422015076

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعبد الكريم ابراهيم طارق سالم1367121621511015070

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية المدى للبنينتطبيقيحيدر هيثم صحن مصحف1367132721511013007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيزينب محمد احمد محمود1367141421522007012

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00اعدادية النصر للبناتاحيائيشروق طالب محسن عطيه1367152221422052063

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية زيد بن علي المختلطةاحيائيبيادر خضر ثامر صالح1367162221427007001

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83ثانوية كاظم الغيظ المختلطةادبيمنتظر محمد حبيب طاهر1367172221217020004

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83ثانوية السنابل للبناتاحيائيدعاء فاضل سعدون مطير1367182221422020009

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائينرجس كريم كاظم سلمان1367192221424069028
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قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيبنين عبد الحسين عبد الخضر جخيور1367202221422053025

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسالم اسماعيل خليف زايد1367212221413023094

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33ثانوية التحرير للبناتاحيائيرسل اسعد عبد هللا حسين1367222221422061028

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيضي قاسم عطيه مكطوف1367232221427052007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية الرفاعي للبناتادبيانوار عماد جليل عبد الحسين1367242221222053005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية الحدباء للبناتاحيائيضحى حسن جاسم ساجت1367252221422047144

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيياسر فراس ضياء قاسم1367262321411020407

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية الشباب للبنينادبيحسين احمد محمد علي مهدي1367272221211031011

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية الشباب للبنيناحيائيالحسن زاهر جبار مزهر1367282221411031026

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50الخارجيونادبيعلي محمد عطا ضاحي1367291021218001425

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية رملة للبناتادبياسماء وائل صبري كعود1367302221222015001

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيميثاق محمد عبيد عبد العباس1367312221222064019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية العاديات للبناتادبيميساء غني خالوي بشير1367322221222091031

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيحسين علي عزيز حسين1367332221413024013

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه حافظ جخيور خليفه1367342221424062059

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمسلم عقيل جاسم موسى1367352221411019201

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائياسامه كريم موسى عبد هللا1367362421411002005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية رملة للبناتادبيزينب نصار حسين لهيمد1367372221222015039

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيزهراء حسين صالح حمود1367382221227021001

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة نجم عبد حسين1367392221424028170

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية الشباب للبنينادبيحربي احمد كامل هالمة1367402221211031007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية رملة للبناتادبيايات زبيدي شالكه ريه1367412221222015004

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيكوثر جاسم جمعه فزاع1367422221222064016

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية االيمان المختلطةاحيائيمريم حسن علي شده1367432221427004032

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيضحى قند عبد علي قند1367442421422030122

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيمهدي صالح زغير شناوة1367452221211074034

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية البطحاء للبناتادبيشموس حيدر عبد هللا مدب1367462221222045055

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه نادر حميد نعمه1367471421422057158

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيعلي الهادي احمد مكصود ثاني1367481621215016049

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيشروق ضياء عبد االمير صبر1367492221424010155

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية رملة للبناتادبيفاطمه سالم خلف جاسم1367502221222015052

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية الشطرة للبناتادبيزينب علي جالب عبد1367512221222046012

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية قلعة سكر للبناتادبياشراق زهير خلف زغير1367522221222056001
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قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية بردى للبناتاحيائيفاطمة مهدي حميد ونان1367532221422048107

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية البصرتين للبنيناحيائينجاح حسين ناصر رباط1367542221411027176

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية الميثاق للبنيناحيائيهدى سعد خضير نفشل1367552221421056025

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء شريف جاسم عليوي1367562221422039107

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيتبارك صفاء سعود عبد العزيز1367571621222042022

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية قلعة سكر للبناتادبينور جاسم حيدر كيوش1367582221222056012

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتمارا عمار احمد عبد1367592221422041030

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمهدي محسن عبد خشان136760222021090079

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية الشطرة للبناتادبيزهراء رائد محمد عبد الحسين1367612221222046007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء رزاق خلف عوج1367622221422034040

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيمحمد علي فرهود ماضي1367632221211065024

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيغدير علي جبار شياع1367642221224012007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية بيسان االهلية للبناتادبيايات حيدر عكار ثامر1367652221224067002

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء حسين خضير عبد الحسين1367662221422055044

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيامال جاسم مهدي صالح1367672221424003009

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيمحمد جاسم عبد الحسين جار هللا1367682221211065022

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيزهراء حامد عبد الحسن جبارة1367692221224012001

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيعلي سلمان حامض شنان1367702221411028043

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية الدواية للبنينادبيمحمد ميثم ثامر كريم1367712221211023018

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية الفالح للبنينادبيعلي ناظم سعدون محيسن1367722221211075008

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية رملة للبناتادبيدعاء شاكر خير هللا جالوغ1367732221222015025

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء محسن مسلم حسين1367741621222041026

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية الشطرة للبناتادبيحوراء موسى جعفر مهنا1367752221222046004

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه طالب صالح حسن136776222042209158

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيساجد جبار خلف هاشم1367772221211069020

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية الشطرة للبناتادبينور الهدى مهدي كريم بجاي1367782221222046025

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزهراء علوان سلطان حمود1367792221222055028

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيحوراء علي حسين علي1367802221422029012

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية الرسالة للبنينادبيعلي طالب كاطع عريبي136781162021013033

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية االندلس للبنينادبيمنتظر حسين قاسم احمد136782282021009016

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية ام قصر للبنينادبيمحمد غالب هاشم حسن1367831621211038046

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية المعرفة للبناتادبيايه امين فاضل عباس1367841621222020009

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية دجلة للبناتادبيغدير خيري مكي مهوس1367851621222067032
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قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50ثانوية المآثر للبناتادبيهبه حسام عزيز عاشور1367861621222100030

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيزين العابدين منير وحيد كاظم1367872221215005005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبينور حسين كريم عبيد1367882221227021005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية الحدباء للبناتاحيائينور الهدى سعد حميد خلف1367892221422047203

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينرجس حسين ديوان ناهض1367902221422050178

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50ثانوية البتول للبناتادبيندى ارزوقي خليفه ارحيم1367912821222006069

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية الزوراء للبناتادبيسوزان عدنان يديم عبد السادة1367922821222020045

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50الخارجياتادبيامامه علي سالم جاسم1367932821228050013

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيسلمان علوان سلمان علوان136794162021495048

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية النجاح االهلية للبنينادبيعلي هالل شرشاب مكي136795222021087007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمحمد عدنان سعيد هاشم136796282021017044

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحيدر عادل خلف ياسين1367971621211047026

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيكوثر وليد حيدر احمد1367981621222079035

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيحوراء سلمان شياع عبد الرضا1367991621222098005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيسجى عبد الحليم عبد الحافظ عجيل1368001621226001023

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية الشيماء للبناتادبيضحى لطيف شبيب هاشم1368012221222011020

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيهبه عقيل عبد علي نوري1368022221424004109

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء يعقوب يوسف حاشوش1368032821222005050

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء عقيل مذكور سالم1368042821222008027

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية االرتقاء للبناتادبيغدير محمد كاظم طاهر1368052821222039029

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية االعتماد للبنينادبيمحسن ناصر محمد حمزه1368062921211005117

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17ثانوية المعارف االهلية للبنينادبييحيى سعد محمد عبد الصاحب136807222021381016

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17اعدادية االجيال للبنينادبيحسين سمير عذيب جابر1368081621211014011

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد فائق جاسم علي1368091621211019129

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيمصطفى محمد قاسم حاسب1368101621211045019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17ثانوية المتنعمين للبنينادبيعلي مسلم شاكر علي1368111621211060022

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17اعدادية األزكياء للبنينادبيحسن محمد كاظم مجيد1368121621211061017

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعلي وليد علي مالح1368131621211076053

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17اعدادية الجيل القادم للبنينادبيجواد طالب فالح حسن1368141621211081016

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17اعدادية العراق المسائية للبنينادبيكرار عبد العظيم غانم حافظ1368151621215007125

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزهراء شهاب الدين احمد خضير1368161621222059013

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيمبين سعدي شالكة حسين1368172221215001091

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17اعدادية صدى النجاح للبناتادبيفاطمه احمد عبد جبار1368182221222055043

4148 من 4146صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيسجاد عباس فاضل عبود1368191621211004015

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية المتنبي للبنينادبيحسن هادي غريب سعيد1368201621211006021

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية شط العرب للبنينادبيعباس حمزه ناصر عبد الكريم1368211621211034032

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيتبارك حامد خليل ابراهيم1368221621222032005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب عقيل عباس محمد1368231621222042057

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزينب عباس بائع شندي1368241621222047017

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية الجزائر للبنينادبيعباس ميثم مدلول ناصر1368252221211039027

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيشبيب صباح خليل محمد1368262221211068056

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيعلي عباس كاظم عطشان1368272221215001079

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية الفردوس للبناتادبيهدى عبد هللا علوان عنيد1368282221222003016

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية الوفاء للبناتادبيفاطمة علي حسين علي1368292221222057024

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية األعراف المختلطةادبيمحمد جبار عبدالصاحب صالح1368302621217009019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية دجلة للبنينادبيمحمد طالب محمد نوري حميد1368312821211011042

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية النجاة للبناتادبيسارة علي عبود سلمان1368322821222042058

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيليلى حسين علي موسى136833222022107029

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83ثانوية الكوثر للبناتادبيآيه صادق عواد خالد1368341621222031001

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83اعدادية سارة للبناتادبيعذراء زيتون ايشوع موسى1368351721222019016

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي محمد مطرود عايد1368362221211044027

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83ثانوية المجاهد المختلطةادبيرضا ملبس كريم محل1368372221217049005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83الخارجياتادبيعبير علي حسين ساجت1368382221228050440

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيعلي حميد شلش عليوي1368392821217001038

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83ثانوية سيناء للبناتادبيزهراء علي طه حسين1368402821222014011

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي مخلص مجبل هادي1368411621211034046

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيازهار مهدي صالح مهدي1368421621222026001

تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83اعدادية الصباح للبناتتطبيقيوالء حميد كحيط منذور1368432521522007039

تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسن عايد العيوس حاشوش1368442221411002024

تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00ثانوية الغدير للبنيناحيائيحسين جابر راشد خلف1368452221411006008

تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية372.0062.00اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء حميد جنديل عبد1368462221422052040

تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية372.0062.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي سلمان عذاب لفته1368472621411027105

تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية الشطرة للبناتادبيزهراء عدنان زغير عليوي1368482221222046009

تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية ملتقى النهرين للبنينادبيامنة رؤوف طه عبيد1368491821221120001

تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية الميمون للبنينادبيحسن عادل يوسف جاسم1368502621211033011

تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية المؤمنات للبناتادبيانفال حميد ثامر عمير1368512221222031002
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تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية البطحاء للبناتادبيزهراء عبد الباقي صياد هزيز1368522221222045035

تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية الزينبيات للبناتادبيمريم رعد يونس جاسم1368531621222081042

تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية القرنة للبناتادبينور محمود لطيف شنشول1368541621222005027

تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسجى باقر رشك ما شاف1368552821222005056

تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية النبأ للبناتادبيمريم عمران صالح عمران1368561621222040038

تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيهبه سالم صالح سالم1368571621222044075
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